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2023 yılı namaz vakitleri takvimi; başta İslam 
Toplumu Millî Görüş (IGMG) ve Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) gibi İslami cemaatle-

rin de dahil olduğu Türkiye, Arap ve Balkan kökenli 
cemaatlerin katılımıyla oluşturulan komisyonun 
yaklaşık 7 yıllık çalışması sonunda hazırlandı. Ce-
maatler 2023 yılı takvimlerini komisyonca ittifak 
edilen ilkelere göre yayımladı.

Avrupa’daki Müslümanların ibadet vakitlerinde bir-
liğinin sağlanmasını hedeflediklerini vurgu yapan 
IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç “Bizim ve diğer 
cemaatlerin namaz vakitleri konusunda daha ön-
ceden kendi kararları vardı. Zaten ictihadi bir konu 
olan namaz vakitlerinde ittifak yolları arandı ve 
böylece bulundu.” açıklamasını yaptı. 

→S. 5

Avrupa’daki İslami cemaatler, 7 yıllık bir çalışmanın sonunda ortak namaz 
takvimi konusunda anlaştı.

AVRUPA'DA 
MÜSLÜMANLAR 
TAKVİMDE 
BİRLİK SAĞLADI



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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İbadetlerin belli vakitlere göre tan-
zim edilmiş bir şekilde ifa eden Müs-
lümanlar için şüphesiz namaz, imsak 
gibi vakitlerin belirlenmesi elzem bir 
konudur. Avrupa’da dinî cemaatlerin 
takvim yapmada, namaz, imsak va-
kitlerini belirlemede esas aldığı pren-
sipler arasındaki farklılıklar nedeniyle 
yıllardır takvimler arasında ihtilaflar 
zuhur etmişti. Bu ihtilaflardan dola-
yı da Müslüman cemaatler arasında 
aynı vakitte namaz kılamama ve aynı 
vakitlerde imsak vaktini belirleyip 
oruca başlayamama gibi uygulamalar 
mevcuttu. Takvimlerdeki vakitlerin 
farklılıkları, konuya dair geniş bilgisi 
olmayan Müslümanların da aklının 
karışmasına neden oluyordu. Dönem 
dönem yatsı ve imsak/sabah namazı 
vakitleri arasındaki farklılıklar bir ya 
da birkaç saate kadar çıkabiliyordu. 
Bilhassa ramazan ayı geldiğinde Müs-
lümanlar arasında yatsı ve imsak vakti 
tartışmaları her sene yeniden günde-
me gelmekteydi. Bu durum da hâliyle 
rahatsızlık meydana getiriyordu. Bu 
bağlamda takvimlerdeki namaz vakit-
lerindeki farklılıkların ortadan kaldı-
rılması uzunca bir süredir Müslüman-
lar arasında sıklıkla gündeme getirilen 
ve düzeltilmesi talep edilen konuların 
başında geliyordu. 

Avrupa’daki İslami cemaatler olarak 
bizler de bu hoşnutsuzluğun sona erdi-
rilmesi amacıyla,  İslam Toplumu Millî 
Görüş (IGMG) ve Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği (DİTİB) gibi İslami cema-
atlerin de dahil olduğu Türkiye, Arap 
ve Balkan kökenli cemaatlerden kar-
deşlerimizin katılımıyla bir komisyon 
oluşturduk. Din ve ilim adamlarından 
oluşan bu komisyon, 7 yıl süren uzun 
ve hassas bir çalışmanın sonunda or-
tak namaz takvimi konusunda görüş 
birliğine vardı ve nihayetinde 2023 yılı 
takvimleri ittifak edilen ilkelere göre 
ortak bir şekilde yayımlandı.  Böyle-
likle 2023 yılı itibarıyla, Müslüman 
cemaatler arasında aynı vakitte namaz 
kılamama ve aynı vakitlerde imsak 
vaktini belirleyip oruca başlayamama 
sorunları da ortadan kaldırılmış oldu. 
Müslümanlar için azami derecede 
önem arz eden bu çalışmada emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.

Çifte Vatandaşlık

Almanya’da hükûmetin gündeminde 
olan hususlardan biri biz Türkiye kö-
kenlileri de yakından ilgilendiren çifte 
vatandaşlık meselesi. “Burada sürekli 
olarak yaşayan ve çalışan bir kişi aynı 
zamanda seçme ve seçilme hakkına da 
sahip olmalı, kökeni, ten rengi veya 
dinî inançları ne olursa olsun tüm 
hak ve yükümlülükleriyle ülkemizin 
bir parçası olmalıdır.” diyen Başbakan 
Scholz, duygularımıza âdeta tercüman 
olmuştur. Almanya Türkiye arasında 
imzalanan İş Göçü 60.yılı geride bırak-
mışken, ilk nesil ömrünün büyük bir 
kısmını burada geçirmiş bu ülkeye çok 
hizmet etmişken, diğer nesillerse bu-
rada doğmuş büyümüşken bu konuda 
bilhassa azınlıklar üzerinden yapılan 
ön yargılı tartışmaları endişeyle izliyo-
ruz. Hükûmeti ise bu konudaki tutarlı 
ve net tavrından dolayı kutluyoruz. 
Geç de olsa çifte vatandaşlık hakkının 
sunulması önemli bir adımdır. 

Takvimde Birlik 
Hayırlı Olsun 

Kemal Ergün 

BAŞYAZI

GÜNDEM

İngiltere’de İskoçya’nın 
Bağımsızlığı Gündeme Oturdu
İngiltere Yüksek Mahkeme’sinin, İskoçya Parlamentosu’nun bağımsızlık 
referandumu düzenleyemeyeceği yönünde karar vermesi İskoçya’da tepkiye neden 
oldu. İskoçya Başbakanı Sturgeon “Genel seçimler tam bir referandum olacak.” dedi.

Ingiltere’de Yüksek Mahkeme, 
İngiliz Parlamentosu’nun izni 
olmadan İskoçya’nın bağım-

sızlığını kazanması için ikinci bir 
referandumun düzenleyemeyeceği 
yönünde karar verdi. Mahkeme re-
ferandum için İskoçya Parlamento-
su’nun değil, İngiltere Parlamento-
su’nun etkili olduğuna karar verdi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin 
referandum yetkisi kararı İskoç-
ya’da tepki ile karşılandı. İskoçya 

Başbakanı Nicola Sturgeon, mah-
keme kararına uyacaklarını, an-
cak, bir sonraki genel seçimlerin 
“defakto bağımsızlık referandumu” 
olacağını bildirdi.

Sturgeon, mahkemenin kararının, 
İskoçya için “eşitliğin tek garantisi-
nin bağımsızlık” olduğunu doğru-
ladığını belirten Sturgeon, kararın, 
“İngiltere’nin ulusların gönüllü or-
taklığı olma” iddiasını baltaladığını 
vurguladı. Sturgeon, “Açık konu-

şalım; bir ortağın farklı bir gelecek 
seçme, hatta kendisine soru sorma 
hakkından mahrum bırakıldığı söz-
de ortaklık, hiçbir şekilde gönüllü, 
hatta bir ortaklık olarak tanımlana-
maz.” dedi.

İngiliz Parlamentosu’nun haftalık 
“Başbakana Sorular” oturumuna 
katılan İngiltere Başbakanı Rishi 
Sunak, Yüksek Mahkeme’nin, İngi-
liz Parlamentosu’nun izni olmadan 
İskoçya’nın bağımsızlığını kazan-

ması için ikinci bir referandum dü-
zenleyemeyeceği yönündeki kararı-
nı “açık ve nihai” olarak niteledi ve 
memnuniyetle karşıladı.

İskoç Ulusal Partisi’nin Meclis Gru-
bu lideri Ian Blackford, oturumda, 
İngiltere’de Yüksek Mahkemenin, 
İskoçya’nın ikinci bağımsızlık refe-
randumuna gitme talebini reddet-
mesine ilişkin, “Başbakan Sunak’ın, 
İskoç demokrasisini reddetmeye ne 
hakkı var?” sorusunu yöneltti.

Belçika’da çalışanlara haftada 5 gün yerine 
4 gün çalışma imkânı veren uygulama  
21 Kasım Pazartesi’den itibaren başladı.

Almanya’da Hristiyan, sosyal ve hür 
demokratlarla AfD’den ayrılanlar “Bündnis 
Deutschland / Birlik Almanya” adında yeni 
bir muhafazakâr parti kurdu.

Belçika’da Haftada 
4 Gün Çalışma 
Düzenlemesi Başladı

Almanya’da Yeni Bir 
Muhafazakâr Parti 
Kuruldu

Belçika’da koalisyon hükû-
metini oluşturan partilerin 
çalışma hayatında reform-

la ilgili haziran ayında vardığı 
anlaşmadan sonra çıkarılan dü-
zenleme yürürlüğe girdi. Düzen-
lemeyle çalışanlar 4 gün çalışma 
imkânı için işverenden talepte bu-
lunabilecek. Çalışan isterse ve iş-
verenle anlaşırsa haftalık 38 saat 
olan çalışma süresini 5 gün yerine 
4 günde tamamlayabilecek.

Bu imkânı değerlendirebilenler 3 
gün hafta sonu izni yapabilecek 
veya fazladan oluşan 1 günlük iz-
nini hafta içinde kullanabilecek. Bu 
imkân işverenle anlaşma sonucu 

6 ay boyunca devam edebilecek. 
Anlaşma 6 ayın sonunda da kar-
şılıklı mutabakatla sürdürülebile-
cek. İşverenlerin bu yöndeki talebi 
reddetme hakkı bulunuyor. Ancak 
reddin haklı bir gerekçeye dayan-
ması isteniyor.

Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleş-
tirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 
güne yoğunlaştırılmasının iş yerle-
ri bakımından sakıncalarına dikkat 
çekiyor. Ayrıca çalışanların uzun 
saatler çalıştıktan sonra evlerine 
giderken harcanan zamanla bir-
likte çok uzun süreleri ev dışında 
geçirebileceği, bunun da olumsuz 
etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Almanya’da “Bündnis Deut-
schland / Birlik Almanya” 
ismiyle yeni kurulan mu-

hafazakâr partinin başkanlığına 
Steffen Große getirildi.

Sağ ve muhafazakâr eğimli Bir-
lik Almanya Partisi Almanya ça-
pında örgütlenme çalışmalarına 
başlayacak. Yeni partinin mayıs 
ayındaki Bremen eyalet seçimle-
rine katılacağı da bildirildi. “Birlik 
Almanya” partisinin öncelikle mu-
hafazakâr yelpazedeki seçmenlere 

hitap etmeyi amaçladığı ve slo-
gan olarak da kendisine “Özgür-
lük, Refah ve Güvenlik” sloganını 
seçtiği belirtilirken, parti üyele-
rinin Hristiyan birlik partileri ile 
sosyal ve hür demokratların yanı 
sıra Almanya İçin Alternatif partisi 
AfD’den oluştuğu açıklandı.

Yeni parti, Almanya’da işçi ücretle-
rinin artırılmasını, enerji fiyatları-
nın makul seviyeye çekilmesini ve 
kırsal kesimlerde daha fazla doktor 
görevlendirilmesini istiyor.
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GÜNDEM

“Avusturya İslam Yasası
Müslümanlara Karşı 
Güvensizliği Pekiştirdi”

Avusturya’da Aşırı Sağcılar Mülteci Kampı Önünde

Irkçı Gösteri Düzenledi

Avusturya İslam Cemaati 2015 ve 2021 yıllarında değiştirilen İslam Yasası’nı değerlendiren bir sempozyum 
düzenledi. Başkan Ümit Vural, yasaların değiştirilme sürecinde Avusturya gerçeklerine göre hareket 
edilmediğini, dünya genelindeki siyasal gelişmelerin ve IŞİD terörünün gölgesinde kalındığını söyledi.

Avusturya’da yasaklanan aşırı sağcı “Die
Österreicher” örgütü paramiliter 
üniformalarla Traiskirchen mülteci kampı 
önünde havai fişek patlattı ve ırkçı söylemler 
içeren yayın dağıttı. » ESRA ÖZEL

ESRA ÖZEL

Avusturya İslam Cemaati 
Başkanı Ümit Vural, Viya-
na’da düzenlenen “İslam Ya-

sası 2015” sempozyumunda yaptığı 
konuşmada, İslam Yasası’nda 2015 
yılında yapılan değişikliğin, kültü-
rel çağrışımları olduğunu ve siyasi 
nedenlerle Müslümanlara karşı kor-
kuları körükleyen bir krize hizmet 
ettiğini açıkladı.

Ümit Vural, 1912 tarihli İslam Yasa-
sı’nın ülkedeki tüm Müslümanlara 
ibadet özgürlüğünü garantileyen 
bir yasa olduğunu, ancak 2015 ve 
2021 yıllarında kanunda yapılan 
değişikliklerin büyük sorunlara 
yol açtığını söylediği konuşmasın-
da Parlamento tarafından 2015 yılı 
Mart ayında kabul edilen İslam 
Yasası’ndaki değişikliğin, Avustur-
ya gerçeklerine göre değil, dünya 
genelindeki ekonomik ve siyasi ça-
tışmalarla ve terör örgütü IŞİD’in 
yükselişinin gölgesinde kalınarak ya-
pıldığını da söyledi. Vural, değişiklik-
lerde Müslüman toplumun dikkate 
alınmadığını, değişikliklerin sadece 

Müslüman topluma içten ve dıştan 
eleştirel yaklaşanların görüşlerine 
göre şekillendirildiğini söyledi.

YASA MÜSLÜMANLARA 
KARŞI DUYULAN ŞÜPHE 
ILE ŞEKILLENDI

İslam Yasası’nın 2015 yılında de-
ğiştirilme sürecinde Avusturya’da 
Müslümanların toplumun doğal bir 
parçası olduğunu kabullenmediğini, 
Müslümanların daha çok “paralel 
bir toplumda gizli bir gündem pe-
şinde koşan bir tehlike” olarak gö-
rüldüğüne de değinen Avusturya 
İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, 
İslam Yasası’nda yapılan değişikli-
ğin, sözde siyasal İslam ile müca-
dele sloganı altında Müslümanlara 
karşı duyulan genel bir şüphe ve 
Müslümanlara karşı yaptırımlarla 
şekillendirildiğini, ayrıca Müslü-
manların terörle ilişkilendirilerek, 
toplumda Müslümanlara karşı olan 
güvensizliği pekiştirdiğini ifade etti.

Sempozyumda konuşan Protestan 
Kilisesinden Rahip Michael Chalupka 
da, İslam Yasası’nı 1961 tarihli Protes-
tan Yasası ile karşılaştırdı. Chalupka 

“1961 tarihli Protestan Yasası’nda te-
mel bir saygı ve güven varken, 2015 
ve 2021 İslam Yasası’nda Müslüman-
lara karşı bir güvensizlik ve çekince 
görünüyor.” dedi.

“DEVLET ISLAMI 
CEMAATLERI DIKKATE 
ALMIYOR”

Avusturya’da devletin dinlerle ilişkile-
rindeki bir paradigma değişikliğine ve 
İslam Yasası’nda değişiklik yapılırken 
Müslüman cemaate karşı güvensizlik 
duyduğuna dikkat çeken Chalupka, 
Avusturya İslam Cemaati’nin kendisi 
ile ilgili yasa değişikliği sürecine dahil 
edilmemesini de eleştirdi. 

Chalupka Avusturya’da İslam Yasası 
ile devletin dinî cemaatleri dikkate al-
mamaya devam ettiğini, aynı şekilde, 
Kutsal Cuma’nın tatil günü olmasının 
iptal edilmesinde de kilisenin görüş-
lerine baş vurulmadığını söyledi.

Viyana Üniversitesi’nden Stefan Sc-
hima da İslam Yasası’nda yer alan 
özel kurallarla idari cezaların Avus-
turya’da sadece İslam Yasası’na özgü 
olduğuna dikkat çekti.

Avusturya’da mültecilerin ilk 
kabul merkezi olan Traiskir-
chen kasabasında paramili-

ter üniforma giyen yüzleri maskeli 
aşırı sağcı bir grup, ırkçı ve nefret 
söylemleri içeren yayınlar dağıttı. 
Grup ayrıca, havai fişekler de patlat-
tı. Olayların ardından 10 kişi gözaltı-
na alındı.

İçişleri Bakanlığı gösteriyi yapan 
grubun aşırı sağcı örgüt grubu “Die 
Österreicher” olduğunu ve gösteri-
cilerin yakalanıp kimliklerinin tes-
pit edildiğini açıkladı. Açıklamada, 
faillerden bazılarının “Neue Rechte” 
grubundan polis tarafından bilinen 
eylemciler olduğu belirtildi.

Aşağı Avusturya Eyalet Polisi’nin 
açıklamasına göre, aşırı sağcı gruba 
mensup yaklaşık 20 kişi Traiskir-
chen mülteci kampının ana girişi 

önünde meşaleler yaktı ve havai fi-
şekler patlattı. Yüzlerini maske ile 
kapatan grup ayrıca, “Neue Rechte” 
örgütünün sloganlarını attıktan son-
ra, ırkçı ve nefret söylemleri içeren 
bildiri dağıttı.

ÖNDE GELEN SAĞCI 
AKTIVISTLER VARDI

Bu arada, polisin göz altına aldığı ve 
yaşları 18 ila 34 arasında değişen 10 
kişinin St. Polten, Vocklabruck, Fre-
istadt, Wolfsberg, Tülln, Klagenfurt 
ve Viyana bölgelerinden geldiği ve 
haklarında yasal işlem başlatıldı-
ğı bildirildi. Göstericilerin arasında 
“Kimlik Hareketi” lideri Martin Sel-
lner’in de olduğu kaydedildi. “Die 
Österreicher” kimlik hareketi ile bu 
hareketin sembolleri Avusturya’da 
2021 yılında çıkan Semboller Yasa-
sı’yla yasaklanmıştı.
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Avrupa’da İslami Cemaatlerden Takvim Birliği:

2023’de Başlıyor

Hicret Takvimi’ndeki Namaz Vakitleri ve

Ortak Namaz Takvimi

Avrupa’daki İslami cemaatler, 7 yıllık bir çalışmanın sonunda ortak namaz takvimi konusunda anlaştı. 
Cemaatler 2023 yılı takvimlerini ittifak edilen ilkelere göre yayımladı.

İslam Toplumu Millî Görüş Din İstişare Kurulu (DİK) Hicret Takvimi’ndeki namaz 
vakitleri ve ortak namaz takvimi bir açıklama yayınladı.

2023 yılı namaz vakitleri takvi-
mi, başta İslam Toplumu Millî 
Görüş (IGMG) ve Diyanet İş-

leri Türk İslam Birliği (DİTİB) gibi 
İslamî cemaatlerin de dahil olduğu 
Türkiye, Arap ve Balkan kökenli ce-
maatlerin katılımıyla Berlin, Köln, 
Strazburg gibi Avrupa şehirlerinde 
birçok kez bir araya gelen komisyo-

nun çalışması sonrasında yayımlan-
dı. Komisyon yaklaşık 7 yıl bu konu-
da çalışma yaptı.

IMSAK VAKTI 
TARTIŞMALARI BITECEK

Yeni takvimler, Müslüman cemaatler 
arasında aynı vakitte namaz kılama-

ma ve aynı vakitlerde imsak vaktini 
belirleyip oruca başlayamama şek-
linde tezahür eden ihtilafları da kal-
dırmış oldu.

Özellikle ramazan ayında Müslü-
manlar arasında yatsı ve imsak vakti 
tartışmalarını da kısmen bitirecek 
olan yeni takvim hakkında bir açık-

lamada bulunan İslam Toplumu Millî 
Görüş İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, 
“Namaz vakitlerinde oluşan ihtilaflar 
bütün cemaatleri rahatsız ediyordu. 
2014 yılından beri bir araya gelerek, 
nasıl, hangi konuda ittifak edebiliriz? 
Sorularına cevap aradık. Elhamdulil-
lah, nihayetinde şu anda yayımlanan 
takvimimiz ortaya çıktı.” dedi.

Ortak takvim komisyonunun, 2021 
yılı eylül ayında çalışmalarını ta-
mamladığını, bir yıllık değerlen-
dirme sürecinden sonra temmuz 
2022’de Avrupa’daki pek çok cemaat 
temsilcisinin de kararı onayladığını 
bildiren Celil Yalınkılıç, bu yeni tak-
vimin var olan mevcut takvimlerden 
birisinin tekrarı değil, üzerinde 
ittifak edilmiş prensiplere göre 
hazırlanan yeni bir takvim 
olduğunu bildirdi.

Hazırlanan yeni takvimin 
sağlanan ittifak sonra-
sında oluştuğunu ve 
hedefin de Avrupa’daki 

Müslümanların ibadet vakitlerinde 
birliği olduğuna vurgu yapan Celil 
Yalınkılıç “Bizim ve diğer cemaatle-
rin namaz vakitleri konusunda daha 
önceden kendi kararları vardı. Zaten 
ictihadi bir konu olan namaz vakitle-
rinde ittifak yolları arandı ve böylece 
bulundu. Önemli olan da buydu.” 
açıklamasını yaptı.

Din İstişare Kurulu (DİK) beş 
vakit namaz ve cuma namaz-
larının belirlenen bir vakitte 

eda edilmesinin Kitap ve sünnet ile 
sabit olduğundan Müslümanların 
namazları vaktinde eda etmelerini 
kolaylaştırmak için takvim hazırla-
ma arayışlarının sürekli var olduğu-
nu belirtti. 

DİK açıklamasında şunlar ifade edil-
di: “Avrupa’da namaz vakitlerini bil-
diren takvim hazırlama çalışmaları 
Müslümanların Avrupa’ya iş göçü ile 
birlikte yoğunlaşmıştır. Bu arayışla-
rın neticesinde Müslümanlar arasın-
da farklı takvim uygulamaları orta-
ya çıkmıştır. Avrupa’da farklı köken 
ülke ve mezheplere dayanan Müslü-
manların bir arada yaşamaları sebe-
biyle farklılıklar cemaatler arasında 
rahatsız edici boyuta gelmiştir. Bu 
sorunu gidermek için farklı zaman 
ve mekânlarda birçok ilmî toplantı 
tertip edilmiş, fakat maalesef kayda 
değer bir sonuç elde edilememiştir.”

NAMAZ VAKITLERIYLE 
ILGILI ÇALIŞMALAR 

Avrupa’da namaz vakitleri ile ilgili 
kapsamlı ilk çalışmalardan birinin 
merhum Prof. Dr. Muhammed Ha-
midullah tarafından yapıldığı hatır-
latılan açıklamada, Hamidullah’ın 

1957 yılında yazdığı (İslam’a Giriş) 
kitabında 45. paralelin kuzeyinde 
yer alan bölgelerin yatsı ve sabah na-
mazı vakitlerinin Mekke’deki namaz 
vakitlerine göre ayarlanabileceğini 
vurguladığı belirtildi. 

DİK açıklaması şöyle devam ediyor: 
“Hamidullah 1980 ve 1981 yıllarında 
Brüksel’de yapılan iki toplantıda yat-
sı vaktinin güneşin batışından sonra, 
imsak vaktinin de güneşin doğuşun-
dan önce 1 saat 15 dakika şeklinde 
dünyanın her tarafında ve her mev-
simde uygulanabileceğini dile getir-
miştir. Hamidullah, aynı toplantıda 
bu sürenin 1 saat 30 dakika olarak da 
tespit edilebileceğini dile getirmiştir. 
Bu görüş birçok İslami kuruluş ta-
rafından kabul görmüş ve uygulan-
mıştır. Hamidullah’ın imsak vaktin-
de vaktin biraz daha uzatılması, yani 
geceye doğru öne alınması yönünde-
ki görüşü, IGMG Fetva Komisyonu 
tarafından da benimsenmiştir. 

1986 yılında yapılan toplantıda ak-
şam namazı ile yatsı namazı arası 
1 saat 30 dakika olarak tespit edil-
miştir. Aynı şekilde güneşin doğuşu 
ile imsak arası da 1 saat 50 dakika 
olarak tespit edilmiş, fakat sabah na-
mazının imsak vaktinden yarım saat 
sonra kılınacağı da kararlaştırılmış-
tır. Görüldüğü üzere aslında namaz 

vakitlerinin hesaplanması konusun-
daki tartışmalar son yıllara mahsus 
değildir. Bu bağlamda IGMG Hicret 
Takvimi Müslümanların maslahatı-
na uygun, kolay, uygulanabilir ve ye-
rinde gözleme dayalı olarak yapılan 
bir takvim olmuştur. 

Bu gözlemlerde, akşam namazı vak-
tinin bittiğini ve dolayısıyla yatsı 
vaktinin girdiğini işaret eden vaktin 
alametlerinden iştibak-ı nücum (yıl-
dızların çoğalması) durumunun ger-
çekleştiği müşahede edilmiştir. Bu 
süre ortalama 1 saat 10 dakika tespit 
edilmiş ve takvim bu esas üzerine 
bina edilmişti.”

7 YILLIK ÇALIŞMA 

Vakitler arasındaki farklılıkların or-
tadan kaldırılması ve Avrupa’da dinî 
cemaatlerin ortak olarak kabul ede-
ceği ve uygulayacağı bir takvimin 
hazırlanması için 2014 yılında tekrar 
çalışmalara başlandı. İlk olarak dinî 
cemaatleri temsilen bir komisyon 
oluşturuldu ve bu komisyon konuyu 
çalışmak üzere bir araya geldi. 

IGMG de dâhil olmak üzere Türkiye, 
Arap ve Balkan kökenli cemaatlerin 
katılımıyla Avrupa şehirlerinde bir-
çok kez bir araya gelen komisyon, 
çalışmalarını yedi yılda tamamladı. 

Bu sürede Avrupa’nın farklı şehir-
lerinde yerinde gözlemler yapıldı ve 
belli ilmî verilere ulaşıldı. 

DİK açıklamasında konuyla ilgili ola-
rak “2021 yılı eylül ayında takvim ko-
misyonu çalışmalarını tamamlamış, 
bir yıllık değerlendirme sürecinden 
sonra Temmuz 2022’de Avrupa’daki 
pek çok cemaat temsilcisinin katılı-
mıyla yapılan son toplantıda, alınan 
kararlar görüşülmüş ve onaylanmış-
tır. Böylece çıkarılacak olan ortak tak-
vimdeki namaz vakitlerinin nasıl tes-
pit edileceği hususunda mutabakata 
varılmış ve ortak bir takvim çıkarıl-
ması üzerinde anlaşılmıştır.” dendi.

Söz konusu takvimin var olan mevcut 
takvimlerden birisinin tekrarı değil, 
üzerinde ittifak edilmiş prensiplere 
göre hazırlanan yeni bir takvim oldu-
ğu belirtilen açıklamada şunlar belir-
tildi: “2023 yılından itibaren namaz 
takvimleri bu toplantılarda alınan or-
tak karara göre hazırlanacaktır. 

Alınan bu yeni kararla başta Avru-
pa’da olmak üzere dünyanın farklı 
coğrafyalarında cami cemaatinin çok 
önemli bir bölümü aynı vakitlerde 
namaza başlayacaklardır. Böylece söz 
konusu bu ortak takvim uygulama-
sıyla alandaki pek çok sorun büyük 
ölçüde ortadan kalkmış olacaktır.”

YENI TAKVIM 
UYGULAMASINDAKI 

PRENSIPLER

1. Takvim, şeri gecenin üçte biri 
esasına göre hazırlanmıştır. Yani 
gecenin üçte biri olduktan sonra 
yatsı namazının vakti girer.

2. Tahammül edilemeyecek dere-
cede meşakkat ortaya çıkmadığı 
sürece namaz vakitleri için belir-
lenmiş olan şeri alametlere riayet 
etmemek caiz değildir. Namaz va-
kitlerinin takdir edilmesi sadece 
meşakkat zamanlarıyla sınırlıdır.

3. Fecr (imsak) vakti, doğu ufkun-
da ortaya çıkan yatay beyazlıkla 
yani güneş ufka 18 derece yaklaş-
tığında başlar.

4. Yatsı vakti güneş battıktan son-
ra kızıllığın kaybolması ile yani 
güneş ufkun 16 derece altına indi-
ğinde başlar.

5. Vakit alametlerinin oluşmadığı 
zamanlarda imsak ve yatsı vakit-
leri şeri gecenin üçte biri kriterine 
göre hesaplanır, fecrin doğmadığı 
zamanlarda şeri gece hesabında 
son oluşan fecr vakti esas alınır.

6. İmsak ve yatsı vakitleri oluş-
tuğu hâlde şeri gecenin üçte bi-
rinden sonra olmaları hasebiyle 
zorluk ve meşakkat olduğunda bu 
vakitler takdirle belirlenir.

Celil Yalınkılıç

Danimarka’da yerel cemaatlere düzenlenen toplantı ile takvimler hakkında bilgi verildi.
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Almanya'da Müslümanlara Karşı Şiddet Çağrısı Yapan

Irkçılara Polis Baskın Düzenledi

Almanya’da çeşitli ırkçı ki-
şilerin internet üzerinden 
İslam karşıtı yorum ve re-

simler paylaşması sonrası Alman 
polisi harekete geçti. İslam karşıtlığı 
ve antisemitik hakaretlerde bulunan 
ırkçı kişilerin internet üzerinden bu 
yönde yorum ve resimler paylaşması 
sonrası Alman polisi baskınlar dü-
zenlemeye başladı.

91 HANEYE BASKIN 
DÜZENLENDI

Polisin Twitter üzerinden yaptığı 
açıklamada, toplam 91 haneye bas-
kınlar düzenlendiği belirtildi. Bas-

kınların 30 Kasım 2022 tarihinde 
14 eyalette sabah 6’dan itibaren 
düzenlendiği açıklandı. Baskınlar-
da şüphelilerin ifadeleri alındı. Ay-
rıca bilgisayar ve cep telefonlarına 
el konuldu.

60’DAN FAZLA POLIS YER 
ALDI

Başkent Berlin’de de dokuz eve bas-
kın düzenlendi. Berlin’in Spandau, 
Moabit, Gesundbrunnen, Prenzla-
uer Berg, Mariendorf, Köpenick ve 
Hellersdorf bölgelerinde yapılan 
baskınlarda 60’dan fazla polisin yer 
aldığı aktarıldı. 

Özel Hareket Polisi’nin de destek ver-
diği gelen bilgiler arasında.

ISLAMOFOBIK SAIKLERLE 
IŞLENEN SUÇLAR

Öte yandan, 2022’nin üçüncü çey-
reğinde ülke genelinde Müslüman-
lara yönelik 120 İslamofobik suç 
kaydedildiği açıklandı. Sol Parti’nin 
Federal Meclisteki soru önergesine 
verilen cevaba göre bu saldırılarda, 
on kişi yaralandı, ancak hiçbir şüp-
heli tutuklanmadı. Bedensel saldırı-
lara ilaveten hakaret, nefrete teşvik, 
mülke zarar verme ve anayasaya ay-
kırı örgütlerin sembollerinin kulla-

nılması da yer aldı. Suçların büyük 
çoğunluğu “aşırı sağ” görüşlere ve 
oluşumlara atfediliyor. Ayrıca, ca-
milere yönelik 11 saldırı gerçekleşti-
ği de bildirildi.

“Dinî mekanlara ve camilere” yöne-
lik saldırılar kapsamında yalnızca, 
cami binaları için geçerli saldırılar 
ele alındı. Diğer ibadet yerleri, cami 
dernekleri ve İslami kurumlar bu 
kapsamda yer almıyor. 

Hükûmet, rakamların geçici olduğu-
nu ve eylemlerin rapor edilmesine 
devam edileceğini de belirtti. Bu yılın 
ilk çeyreğinde 83 saldırı gerçekleş-

miş ve ikinci çeyrekte 69 saldırı daha 
vuku bulmuştu. 

Geçtiğimiz 2021 yılında ise Alman-
ya’da Müslümanları ve camileri hedef 
alan 662 suç işlendi. 

Bu tanım dahilindeki saldırıların 
sayısı 2020’de 901, 2019’da 884, 
2018’de 24 ve 2017’de 950’ydi. 2021 
yılında, böylece, Almanya’da Müs-
lümanlara ve camilere karşı işlenen 
suçların sayısı son üç yılda ilk kez 
azalmıştı. Son dönemdeki düşüşün 
bir nedenlerinden birinin Kovid-19’e 
karşı uygulanan kısıtlamalar olabile-
ceği düşünülüyor.

Islam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, 
federal hükûmetin vatandaşlık 

yasasında yapmayı planladığı re-
form hakkında, “Vatandaşlığa kabul 

uygulamalarının kolaylaştırılması-
nı memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı 
zamanda azınlıklar üzerinden yü-
rütülen ön yargılı tartışmaları da 
endişeyle takip ediyoruz.” dedi. Mete 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Planlanan 
vatandaşlığa kabul yasası reformu, 
Almanya’daki yaşam gerçekliğine uy-
mayan bir durumun düzeltilmesi te-
şebbüsüdür. Bu sayede Almanya’daki 
milyonlarca insanın demokratik ka-
tılımına imkân sağlanmış, dolayısıyla 
da demokrasi güçlendirilmiş olacak. 
Yani reformdan faydalanacak tek ke-
sim vatandaşlığa kabul edilme pers-
pektifi sunulan kimseler değil. Dola-
yısıyla planlanan reformu büyük bir 
memnuniyetle karşılıyoruz.”

“BU ÜLKEYE OLAN 
KATKILARI ASLA GÖZ 
ARDI EDILEMEZ”

Bilhassa ilk nesil misafir işçilerin 
vatandaşlığa kabulünün kolaylaş-

tırılmasından büyük bir mutluluk 
duyduklarını belirten Mete, “Onların 
bu ülkeye olan katkıları asla göz ardı 
edilemez ve büyük ihtimalle ülkeleri-
ne bu reformu eleştirenlerden daha 
fazla katkı sağlamışlardır. Onlara İş 
Gücü Anlaşması’nın belli başlı yıl dö-
nümlerinde güzel cümlelerle iltifatta 
bulunmaktansa gerçekten demokra-
tik katılımda bulunmalarına imkân 
sağlamak gerekiyor.” diye kaydetti.

“IHTIYACIMIZ OLAN 
ŞEY ÖN YARGILARI 
KÖRÜKLEYEN 
TARTIŞMALAR DEĞIL”

Hem siyasetten hem de basından 
bazı kesimlerin vatandaşlık konusu 
üzerinden yürüttükleri tartışmaları 

ise üzüntüyle takip ettiklerini ifa-
de eden Genel Sekreter, “Ne zaman 
vatandaşlığa kabul uygulamalarında 
bir kolaylık söz konusu olsa, artık 
çoktan aşılmış olması gereken ön 
yargılar da gün yüzüne çıkıyor. 

Bu yersiz tartışmaların nelere sebep 
olduğunu artık çok iyi biliyor ve bu 
tartışmaların asılsız ithamlarla kö-
rüklenmemesi konusunda ısrarla 
uyarıda bulunuyoruz. 

Hem siyaseti hem de medyayı tartış-
malarda nesnel kalmaya ve bunları 
azınlıklar üzerinden gerçekleştir-
memeye davet ediyoruz. İhtiyacımız 
olan şey önyargıları körükleyen tar-
tışmalar değil, daha çok birliktelik.” 
diye ekledi.

Almanya‘nın başkenti Berlin'de polis, Müslümanlara 
yönelik şiddet çağrısında bulunan kişilere yönelik 91 farklı 

operasyon düzenledi. Almanya’da şu ana kadar İslamofobik 
saiklerle işlenmiş suçların sayısı da kamuoyuyla paylaşıldı.

“Vatandaşlığa Kabul Tartışmaları
Azınlıklar Üzerinden Yapılmamalı!”
IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, Almanya Federal hükûmetinin vatandaşlık yasasında yapmayı planladığı reform ve 
bu konudaki tartışmalar münasebetiyle bir açıklama yaptı.
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Almanya Başbakanı Scholz: 
“Çifte Vatandaşlık Yasalaşacak”
Almanya Başbakanı Scholz, vatandaşlık yasasında vaat ettikleri değişiklikleri yapma sözünü tekrarladı ve 
çifte vatandaşlık yasasının çıkarılacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz, Almanya vatandaş-
lık ve göç yasalarında re-

form yapma vaadini yineledi. Çifte 
vatandaşlığa karşı çıkanları anla-
madığını da ifade eden Scholz, çifte 
vatandaşlığın da kolaylaştırılacağını 
açıkladı. Berlin’de düzenlenen “Göç 
ülkesi Almanya” konulu toplantıda 
konuşan Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz, koalisyon hükûmetinin daha 
kapsayıcı ve demokratik bir toplum 
inşa etmek için yasaları modernize 
etmeyi planladığını belirtti.

9 milyon kişinin uzun yıllardır Al-
manya’da yaşıyor ve çalışıyor olma-
sına rağmen Alman vatandaşlığına 
sahip olmadığını vurgulayan Scholz, 
bu göçmenlerin Alman ekonomisine 
ve toplumuna önemli katkılarda bu-
lunduğunu söyledi.

Scholz, “Örneğin sağlık sektöründe, 
Almanya’daki doktorların yaklaşık 

dörtte biri burada doğmamıştır, göç-
men kökenlidir. Benzer şekilde hem-
şirelerin, hasta bakıcıların üçte biri 
göçmen kökenlidir.” dedi.

Şansölye, planlanan vatandaşlık yasa-
sı reformunun göçmenlerin Alman 
vatandaşı olmalarını kolaylaştıraca-
ğını, entegrasyonu ve siyasi katılımı 
artıracağını söyledi.

Fransız yazar Ernest Renan’ın “na-
sıl bir ulus?” kitabına atıfta bulunan 
Olaf Scholz, “Burada sürekli olarak 
yaşayan ve çalışan bir kişi aynı za-
manda seçme ve seçilme hakkına da 
sahip olmalı, kökeni, ten rengi veya 
dini inançları ne olursa olsun tüm 
hak ve yükümlülükleriyle ülkemizin 
bir parçası olmalıdır.” diye konuştu.

Scholz ayrıca, planlanan reformların 
göçmenlerin çifte vatandaşlığa veya 
çoklu vatandaşlığa sahip olmalarını 
sağlayacağının altını çizdi.

Hamburg Belediye Başkanı olduğu 
dönemde vatandaşlığa kabul tören-
lerinde her zaman çok duygulandığı-
nı aktaran Scholz, Alman vatandaşı 
olmak için köken ülke vatandaşlığın-
dan vazgeçme konusunda neden ıs-
rar edildiğini hiçbir zaman anlama-
dığını belirtti.

Almanya’da güncellenmesi planla-
nan vatandaşlık yasası ülkedeki en 
kalabalık yabancı nüfusu oluşturan 
Türkleri de yakından ilgilendiriyor.

Alman vatandaşı olabilmeleri için 
Türk vatandaşlığından çıkmaları ge-
reken Türkler yeni yasanın çıkması 
hâlinde Türk vatandaşlığını bırak-
madan Alman vatandaşlığını alarak 
çifte vatandaş olabilecekler.

Bakanlar Kurulu’nun hazırlanan yasa 
tasarısını kabul etmesinin ardından 
Federal Meclis’e sevk edilerek yasa-
laşması bekleniyor.

Almanya’da Çifte 
Vatandaşlık Geliyor

Hristiyan ve Hür Demokratlar
Çifte Vatandaşlık 
Yasasına Karşı Çıkıyor Almanya’da koalisyon hükûmeti çifte vatandaşlığa 

imkân veren yeni vatandaşlık yasasını Aralık ayında 
parlamentoya sunacak.Almanya Federal İçişleri Bakanlığı çifte vatandaşlığı 

mümkün kılacak olan yeni vatandaşlık yasası için 
çalışmalarını hızlandırdı. Yasaya, muhalefetteki Hristiyan 
demokratlarla iktidar ortağı hür demokratlar karşı çıkıyor.

Almanya’da özellikle Türkiye vatan-
daşlarını etkileyecek olan çifte va-
tandaşlık yasası ile ilgili tarih belli 

oldu. Sosyal demokrat, Yeşiller ve Hür De-
mokratlar’dan oluşan koalisyon hükûmeti, 
vaat ettiği çifte vatandaşlık yasa tasarısını 
Aralık ayında Federal Meclis’e sunmaya ha-
zırlanıyor.

ARALIK AYINDA FEDERAL 
MECLISE GELIYOR

Vatandaşlık yasasına raportörlük yapan ve 
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Millet-
vekili olan Hakan Demir “The Local” haber 
sitesine yaptığı açıklamada, yasanın Aralık 
ayında Federal Meclis’e sunulacağını açık-
ladı. Demir, yasanın yürürlüğe girmesi için 
elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti. 
Hakan Demir ayrıca, Almanya’da sadece çif-

te vatandaşlığın değil çoklu vatandaşlığın da 
mümkün olmasını istedi.

GENÇLER VATANDAŞLIK 
TERCIHINE ZORLANMASIN

Yeşillerin aksine sosyal ve hür demokrat-
ların çifte vatandaşlığı kabul etmelerine 
rağmen 3 nesil sonrasındaki gençlerin 
vatandaşlık tercihine zorlanmasını da ka-
bul etmeyen Hakan Demir “Vatandaşlığın 
üçüncü nesilden itibaren tekrar kısıtlanması 
isteniyor. Ama ben, vatandaşlık yasasındaki 
reformları geciktirmemek için bu durumun 
daha sonraki bir tarihte ele alınmasından 
yanayım.” dedi. SPD Milletvekili, Alman-
ya’nın insanların artık iki kimlik arasında 
seçim yapmak zorunda kalmayacağı açık ve 
modern bir vatandaşlık yasasına ihtiyacı ol-
duğuna da dikkat çekti.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı 
özellikle Türk vatandaşları için çif-
te vatandaşlığın yolunu açacak olan 

yeni vatandaşlık yasası çalışmalarını hızlan-
dırdı. Ancak, koalisyon sözleşmesinde de 
yer almasına rağmen hükûmet ortağı Hür 
Demokrat Parti (FDP) çifte vatandaşlık ya-
sasının kolaylaştırılmasına ve hızlı bir şekil-
de yasalaşmasına karşı çıktı. Hristiyan De-
mokrat Birliği CDU da yasanın planlandığı 
gibi çıkarılmasına karşı tavır koydu.

Tagesspiegel gazetesine bir yorum yazan 
Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yeni 
yasayla entegrasyonun daha da hızlanacağı-
nı, eski yasayla göçmenlere pek çok haksız-
lık yapılmış olduğunu ifade etti. 

Faeser “Göçmen olarak Almanya’ya gelmiş 
olan insanların burada hoş karşılandıklarını 
ve kendilerinin de buraya ait olduklarını ka-
bullenmelerini istiyorum.” dedi. Bakan Faeser 
ayrıca yazısında “Bu yeni vatandaşlık yasa-
sıyla, engeller oluşturmak ve uzun bekleme 
süreleri talep etmek yerine entegrasyon için 
teşvikler sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

HÜR VE HRISTIYAN 
DEMOKRATLAR KARŞI

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birliği 
(CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Alman 
vatandaşlığına geçmenin kolaylaştırılması-
nın iş piyasasına değil, Almanya’nın sosyal 
sistemine göçü artıracağını iddia ederken, 
CDU Genel Sekreteri Mario Czaja da Alman 
pasaportunun değerinin düşürülmemesi 
gerektiğini söyledikten sonra “Önce enteg-
rasyon sonra da vatandaşlık” uygulamasının 
devam etmesi gerektiğini ileri sürdü.

İktidar ortağı olmasına ve koalisyon sözleş-
mesinde yer almasına rağmen hür demok-
ratlar da yasanın çeşitli bölümlerine karşı 
çıkıyor. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sa-
rai da önceliğin entegrasyon olması gerek-
tiği görüşünü paylaştı. Djir-Sarai “Şimdi va-
tandaşlık yasasını basitleştirmenin zamanı 
değil. Yasadışı göçle mücadelede ilerleme 
kaydedilmemişken, vatandaşlığın kolaylaş-
tırılması öncelik olmamalı.” diyerek yasayı 
diğer koalisyon ortakları ile aynı şekilde de-
ğerlendirmediğini ortaya koydu.
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Mölln Faciasının 30. Yılında 
Kurbanlar Anıldı

Mölln Katliamı: “Bir Daha Asla 
Yaşanmaması Toplumun 
Tamamının Görevi”

Almanya’nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992’de aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitirenler 
için anma töreni düzenlendi.

IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, Mölln faciasının 30. yıl dönümü münasebetiyle bir 
açıklama yaptı.

Mölln kentinde kundakla-
nan evde yaşamını yitiren 
2’si çocuk 3 Türk vatan-

daşı için anma töreni düzenlendi. 
Irkçılığın kınanması ve benzer sal-
dırıların unutturulmaması amacıyla 
düzenlenen programa, katliamda 
aile fertlerini kaybeden Arslan ai-
lesi, T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet 
Başar Şen, Almanya Federal Meclis 
Başkanvekili Aydan Özoğuz, Kültür-
den Sorumlu Devlet Bakanı Claudia 
Roth, Mölln Belediye Başkanı Ingo 
Schaeper, Hamburg Başkonsolo-
su Emine Derya Kara ve çok sayıda 
Möllnlü katıldı. Tören, kundaklanan 
evin önüne çelenk bırakılmasıyla 
başladı. Buradan Ratzeburger Cad-
desi’ne gidilerek kundaklanan evin 
yerine yapılan anıtın önünde saygı 

duruşunda bulunuldu.

Federal Meclis Başkanvekili Aydan 
Özoğuz, Quellenhof Oteli’ndeki 
anma etkinliğinde yaptığı konuş-
mada, Mölln katliamının Alman-
ya’da yeni bir dönemi de berabe-
rinde getirdiğini belirterek, “Kendi 
çevremizde bile bunların etkisini 
yaşadık. Mesela bazıları herhangi 
bir saldırıda evlerinden kaçmak 
için evlerine merdiven aldılar. Bu, 
insanların ne kadar etkilendiğinin 
göstergesi.” dedi. Almanya’da ırkçı-
lığın ve yabancı düşmanlığının yeri 
olmadığının açıkça gösterilmesinin 
çok önemli olduğuna işaret eden 
Özoğuz, “Son 30 yılda pek çok geri-
leme yaşadık, ancak zaman zaman 
umut ışıkları da gördük. 2015’ten 

2018’e kadar ve şimdi de Ukray-
na’dan gelenlerle, mültecilere yar-
dım etme konusundaki inanılmaz 
isteklilik, Almanya’daki insanların 
büyük çoğunluğunun kökenleri ve 
dinleri ne olursa olsun birbirlerine 
destek olmak istediklerini göster-
mektedir.” şeklinde konuştu.

“MÖLLN, SOLINGEN, 
HANAU’YU VE NSU 
CINAYETLERINI 
UNUTAMAYIZ”

Ahmet Başar Şen, Mölln faciasında 
yaşanan acının, Almanya’daki Türk 
toplumunun ortak acısı olduğunu 
söyledi. Almanya’da yaşayan Türk-
lerin, bir yandan içinde yaşadıkları, 
ekmeklerini kazandıkları ve “ikinci 
vatan” olarak adlandırdıkları bu ül-
keye uyum sağlamaya, kendilerini 
kabul ettirmeye gayret ederken, bir 
yandan birçok sorunla ve sınamay-
la da karşılaştıklarını vurgulayan 
Şen, şunları kaydetti: “Irkçılık, ya-
bancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve 
ayrımcılık bu sınamaların başında 
gelmektedir. Vatandaşlarımıza karşı 
yapılan insanlık dışı ırkçı saldırılar, 
hatıralarımızda derin yaralar aç-
mıştır. Üzerinden ne kadar zaman 
geçerse geçsin, Mölln, Solingen ve 
Hanau saldırılarını, NSU cinayetleri-
ni unutamayız.” 

Sadece Türk ve Müslüman oldukları 
için Almanya’daki Türklerin, evleri-
nin, iş yerlerinin, camilerinin hâlâ 
saldırılara ve hakaretlere uğruyor 
olmasının, ülkede ırkçılığa karşı mü-

cadelenin kararlılıkla devam ettiril-
mesi gerektiğini gösterdiğini ifade 
eden Şen, “Yabancı düşmanlığı ve 
ayrımcılığın demokratik toplumlar-
da yeri yoktur. Bu tür hastalıklı eği-
limlere karşı güçlü bir direnç kültürü 
oluşturulması; nefret, ırkçılık ve ay-
rımcılığın her türüyle, tüm imkan-
lar kullanılarak, topyekün mücadele 
edilmesi gerekmektedir. Bu konuda 
Federal Hükûmetin çabalarını des-
tekliyor, ilave adımların da atılması-
nı bekliyoruz.” dedi. 

Almanya’da geçen hafta “NSU 2.0” 
davasında alınan mahkumiyet kara-
rını da memnuniyetle karşıladıkları-
nı belirten Şen, bu tür emsal karar-
ların ırkçı motiflere sahip kişilerin 
istedikleri gibi eyleme geçmelerine 
karşı caydırıcılık sağlaması bakı-
mından büyük önem taşıdığını dile 
getirdi. Şen, Alman medyasında yer 
alan birçok haber ve programda İs-
lamofobi ve yabancı düşmanlığına 
zemin hazırlayan önyargılı ifadelerin 
yer aldığına işaret ederek, herkesin 
bu tür yaklaşımlara karşı dikkatli ol-
ması gerektiğini kaydetti.

Meydana gelen faciaların bir daha 
yaşanmaması için, ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla 
Türk ve Alman herkesin mücadele 
etmesinin elzem olduğunu dile geti-
ren Şen, şunları söyledi: “Toplumun 
tüm kesimlerinin, her türlü görüş 
ayrılığını bir kenara bırakarak, bu 
amaç etrafında birleşmesi gerek-
mektedir.” Anma etkinlikleri çerçe-
vesinde Fatih Camisi’nde Kur’an-ı 
Kerim okundu. 

Camiden sonra kiliseye geçilerek ha-
yatını kaybeden 3 kişi için dua edil-
di. Kundaklanan evin önüne çelenk 
ve çiçekler bırakıldı. 25 yıl önce 
kundaklanan evin önüne gelen bazı 
vatandaşlar da buraya çiçek bıraka-
rak hayatını kaybedenleri andı. Bu 
sırada bazı Almanların gözyaşlarını 
tutamadıkları görüldü. Mölln’de 23 
Kasım 1992’de kundaklanan evde 
10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşın-
daki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki 
Bahide Arslan yaşamını yitirmişti. 
Saldırıyı gerçekleştiren iki Neona-
zi, 15 yıl cezaevinde tutulduktan 
sonra serbest kaldı.

Islam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 
Genel Sekreteri Ali Mete, Möl-
ln’de iki evin kundaklanması so-

nucu 3 insanın yaşamını yitirdiği 
aşırı sağcı saldırının 30. yıl dönümü 
münasebetiyle bir açıklama yaptı. 
“23 Kasım tarihi kolektif hafızamız-
da bir dönüm noktasını teşkil et-
mekle birlikte, toplumun tamamına 
bir uyarı mesajı mahiyetindedir: Aşı-
rı sağ ile mücadelede asla gevşeklik 
gösterilmemelidir.” diyen Mete söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Bugün 30 yıl 
önce Mölln’de gerçekleşen aşırı sağcı 
terör saldırısını anıyoruz. Bu saldı-

rıda 51 yaşındaki Bahide Arslan, 10 
yaşındaki torunu Yeliz ve 14 yaşında-
ki yeğeni Ayşe hayatını kaybederken, 
dokuz kişi de yaralanmıştı. Hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet dili-
yor, geride kalanlara sabır diliyoruz. 

23 Kasım tarihinin aşırı sağ ile mü-
cadele konusunda asla gevşeklik gös-
terilmemesi, mücadelenin daha etkin 
bir şekilde ve bütün güçleri birleştire-
rek verilmesi gerektiğini hatırlattığını 
belirtti. Mete, sözlerinin devamında 
“Bunun neden hayati önem taşıdığı-
nı görmek için tarihî sürece bakmak 

yeterli: Hoyerswerda ve Rostock-Li-
chtenhagen saldırılarından sonra 
‘bir daha asla’ dendi. Akabinde Mölln 
ve Solingen saldırıları gerçekleşti ve 
yine ‘bir daha asla’ nidalarını işittik. 
Daha sonra NSU terörüne ve Walter 
Lübcke cinayetine şahit olduk, yine 
‘bir daha asla’ dendi. Bunu Halle ve 
Hanau saldırıları takip etti. Her sefe-
rinde ‘bir daha asla’ olmayacağı sözü 
verildi.” diye konuştu.

Bu olayların bir daha asla yaşan-
maması adına toplumun tamamı-
nın sorumluluğu bulunduğunu da 

belirten Ali Mete, “Bu sözden 
asla dönmemek, aşırıcılığın her 
türüne karşı daha büyük bir 
motivasyonla mücadele etmek 
hepimizin görevidir. İnsanların 
sırf başka bir inanca sahip olma-
ları, başka bir kültürden gelmeleri, 
başka bir dil konuşmaları veya baş-
ka bir ülkenin pasaportunu 
taşıyor olmaları se-
bebiyle hayattan 
koparılmalarına 
asla müsaade 
edilmemelidir.” 
diye kaydetti.
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Alman Hükûmetinden Irkçılığa Karşı
Somut Adımlar Atması İstendi
Almanya’nın önde gelen üç insan hakları kuruluşu, hükûmetin ırkçılık ve aşırı sağcılıkla mücadele konusunda 
yeterince çaba göstermediğini bildirdi.

Almanya’nın önde gelen üç 
insan hakları kuruluşu, 
hükûmetin ırkçılık ve aşırı 

sağcılıkla mücadele konusunda ye-
terince çaba göstermediğini bildir-
di. Amadeu Antonio Vakfı, Göçmen 
Örgütleri Konferansı (BKMO) ve 
İnsan Hakları Grubu (BMB) tarafın-
dan yapılan ortak açıklamada, “Ko-
alisyon hükûmeti sorunları ciddiye 
alıyor. Ancak ortada stratejik bir 
konsept yok ve koalisyon anlaşma-
sında yer alan tedbirlerin birçoğu 
henüz uygulamaya konulmadı.” ifa-
deleri kullanıldı.

Açıklamada, aşırı sağ ile aşırı sağcı 
grupların, Almanya’da demokrasi ve 

güvenliğe yönelik en büyük tehdidi 
oluşturduğu vurgulandı. Almanya’da 
mültecileri, göçmenleri, Yahudileri 
ve Müslümanları hedef alan saldırı-
ların önlenmesi için daha güçlü ted-
birler alınması çağrısında bulunulan 
açıklamada, “Aşırı sağcı propaganda 
ve şiddetin yarattığı tehlikeler azal-
mamış, aksine artmıştır. Mülteci 
barınaklarına yönelik son saldırılar 
bunun sadece bir örneğidir.” değer-
lendirmesinde bulunuldu. Açıklama-
da, hükûmetten ırkçılıkla mücadele 
için ortak strateji geliştirmek üzere 
sivil toplum örgütleriyle iş birliğini 
artırması, yapısal ırkçılık sorununu 
ele almak üzere bir “katılım yasası” 
kabul edilmesi talebinde bulunuldu.

Almanya’nın Frankfurt Kentinde

Camiye Boyalı 
Saldırı

Müslüman Çocuk Mezarlığında 

Mezar Taşlarını 
Kırdılar!

Almanya’nın Frankfurt kentinde, Mevlana Camii’ne 
boyalı saldırı düzenlendi. Cami duvarlarının kırmızı, 
sarı ve yeşil renkleriyle boyandığı tespit edildi.

Almanya’nın Hannover şehrinde kimliği belirlenemeyen 
kişilerce Müslüman çocuk mezarlığına saldırı 
düzenlendi.

Almanya’nın Frankfurt kentinde, Av-
rupa Türk-İslam Birliği’ne (ATİB) 
ait Mevlana Camii’ne boyalı saldırı 

düzenlendi. Cami duvarlarının kırmızı, sarı 
ve yeşil renkleriyle boyandığı tespit edildi. 
Siyasi motifli yapıldığı belirtilen saldırı sa-
bah saatlerinde gerçekleştirildi.

“ISLAM KARŞITI SUÇLAR 
ARTIYOR”

ATİB Genel Başkanı İmam Cengiz, olayla 
ilgili açıklamalarda bulunurken, yapılan 
saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. “Bu 
gibi saldırılarda geçtiğimiz dönemlerde ma-
alesef herhangi bir azalma yok. Aksine İs-
lam karşıtı suçlar artıyor, hatta hiçbir gün 

İslam karşıtı suç işlenmediği olmuyor.” diye 
kaydetti. Cengiz, son olarak, saldırganların 
bir an önce bulunması ve mahkeme önüne 
çıkarılmasını beklediğini ifade etti.

MÜSLÜMANLARA VE CAMILERE 
YÖNELIK 662 SALDIRI

Almanya’da geçtiğimiz yıl Müslüman ve 
camilere yönelik 662 saldırı kaydedilmişti. 
Saldırganların ağırlıklı olarak aşırı sağcı ol-
duğu tespit edilmişti. 

Söz konusu saldırılar arasında, internet 
üzerinden tahrik, kişisel saldırı, tehdit mek-
tupları ve mal tahribatı yer alıyordu. Saldı-
rılarda 17 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaleti-
nin başkenti Hannover’de, kimliği 
belirlenemeyen kişiler tarafından 

Müslüman çocuk mezarlığına saldırı düzen-
lendi. 21 Kasım’ı Pazartesi’yi salıya bağlayan 
gece yapılan saldırı sonrası mezar taşlarının 
kırıldığı görüldü.

“OLAYI AÇIĞA 
KAVUŞTURMALARINI TALEP 
EDIYORUZ”

Schura Aşağı Saksonya Başkanı Recep Bil-
gen, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını be-
lirtirken, “Yetkililerden, bu olayı eksiksiz bir 
şekilde açığa kavuşturmalarını talep ediyo-
ruz.” diye konuştu. Hannover polisi ilk etap-
ta yapılan saldırıyı doğruladı. Salı günü öğ-

leden sonra polis de saldırı ile ilgili açıklama 
yaptı ve soruşturmayı Devlet Koruma Ser-
visi'nin devraldığını duyurdu. Stöcken Polis 
Departmanı da, ölülerin huzurunu bozma 
şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruştur-
malar çok yönlü bir şekilde ele alınıyor.

ISERLOHN’DA BENZER BIR 
SALDIRI OLMUŞTU

Almanya’nın Iserlohn şehrinde ocak ayın-
da yine benzer bir olay yaşanmıştı. Kimliği 
bilinmeyen kişiler, yılbaşında Iserlohn me-
zarlığındaki Müslüman bölümünde bulu-
nan 30 mezar taşını yerlerinden sökmüştü. 
Saldırganlar ayrıca söz konusu mezarlıkta 
bulunan dekorasyon süsleri ile bitkilere de 
zarar vermişti.
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Fransa’da Cami Duvarına 
“İslam, Avrupa’dan 
Çık Dışarı” Yazıldı

Başörtülü Kadını
Restorana Almayan 
İşletme Sahibine Ceza

Fransa’nın Orne vilayetindeki Flers kentinde bir 
camiye İslam karşıtı ve Neonazi içerikli yazılar 
yazıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre, başörtülü 
kadını restorana almayan işletme sahibine 
600 Euro ceza verdi. Mahkeme ayrıca restoran 
sahibinin, başörtülü kadına ve oğluna 1300 Euro 
manevi tazminat ödemesine hükmetti.Orne Valiliğinden yapılan açıklamaya 

göre, 20 Kasım gecesi geç saatlerde 
Flers’deki Fransız-Türk caminin du-

varlarına İslam karşıtı ve Neonazi içerikli 
hakaretler yazıldı.

Orne Valisi Sebastien Jalle, cami duvarına 
İslam karşıtı ifadeler yazılmasını kınadı. 
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de 
Twitter’dan yaptığı açıklamada, yazıları kı-
nayarak, olayla ilgili soruşturma açıldığını 
bildirdi. Yerel basındaki haberlere göre, ca-
minin duvarına “İslam, Avrupa’dan çık dışa-
rı” ve “Şarlman tümeni” yazıldığını aktardı.

İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanya’sı için 
“savaşan”, ekseriyetle Fransız gönüllülerden 

oluşan birliğe, “Şarlman tümeni” deniliyor.

Flers Belediye Başkanı Yves Gasdoue, Fran-
sız basınına yaptığı açıklamada, olayı utanç 
verici ve münferit olarak nitelendirerek, 
“Bu yazı hiçbir şekilde Flers’deki ortamı 
yansıtmıyor. Burada her topluma saygı du-
yuluyor.” ifadelerini kullandı.

Orne İslam Konseyi Başkanı Hakim Miftah, 
olayı “aşağılık” olarak nitelendirerek, derin 
bir şok içinde olduklarını kaydetti.

Cami derneği Fransız-Türk Dostluk Derneği-
nin olaya ilişkin şikâyette bulunacağı aktarıl-
dı. Güvenlik güçlerinin de ibadet yerlerinin 
etrafındaki devriyeleri arttırdığı kaydedildi.

Fransa’da mahkeme, başörtülü kadı-
nı restorana almayan işyeri sahibine 
ceza verdi. Fransız ulusal basındaki 

habere göre, Bayonne Mahkemesi, ülkenin 
güneydoğusundaki Hendaye kentinde ma-
yısta başörtülü kadını restorana almayan iş-
yeri sahibi kadını 600 Euro cezaya çarptırdı.

Mahkeme ayrıca restoran sahibinin, başör-
tülü kadına ve oğluna 1300 Euro manevi 
tazminat ödemesine hükmetti. “Dine dayalı 
ayrımcılık” yapıldığına hükmeden mahke-

me, restoran sahibinin “cumhuriyet değer-
lerini” öğrenmek üzere zorunlu vatandaşlık 
stajı görmesini kararlaştırdı.

İşyeri sahibi kadın, mayısta oğluyla res-
torana gelen başörtülü anneyi, “karanlık 
döneme ait başörtüyü taktığı” gerekçesiyle 
almamış ve “başörtüsünün kadınlara bo-
yun eğdirmek için bir araç olduğunu” iddia 
etmişti. Başörtülü kadın, emniyete giderek 
ayrımcılık ve hakarete uğradığı gerekçesiyle 
şikâyette bulunmuştu.

“Irkçılık Görüş Değildir, 
Aksine Suçtur”
Fransa’da Ulusal Meclis’te aşırı sağcı bir milletvekilinin ırkçı saldırısına uğrayan Milletvekilli Carlos 
Martens Bilongo hâlâ çeşitli mecralar üzerinden hakarete uğradığını açıkladı.

Fransa’da Ulusal Meclis’te aşırı sağcı 
Milletvekili Gregoire de Fournas tara-
fından ırkçı sözlerle saldırıya uğrayan 

Milletvekilli Carlos Martens Bilongo hâlâ çe-
şitli mecralar üzerinden hakarete uğradığını, 
ırkçılığın görüş değil, aksine suç olduğunu 
söyledi. Ulusal Meclis’te 3 Kasım’da Boyun 
Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden siyahi 

Milletvekili Bilongo’nun konuşması, Ulusal 
Birlik (RN) partili Gregoire de Fournas’ın 
“Afrika’ya geri dönsün” sözleriyle kesilmiş, 
bunun üzerine oturum sonlandırılmıştı.

Bilongo, Meclis’te ırkçı sözlü saldırıya uğ-
radığında Ocean Viking yardım gemisinin 
kurtardığı ancak hiçbir Avrupa Birliği (AB) 

ülkesinin kabul etmeye yanaşmaması nede-
niyle günlerce Akdeniz’de mahsur kalan 234 
göçmenin durumuna dikkati çeken konuşma 
yapıyordu. Ülkede uzun süre tartışılan ko-
nuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilongo, 
Fransız Meclisinde 2022 yılında bu sözlerin 
sarf edilmesinin, kendisini hayal kırıklığına 
uğrattığını ve çok üzdüğünü vurgulayarak, 
bu sözler karşısında o an içten içe öfkelen-
diğini söyledi.

Bilongo, Fournas’ın Meclis iç tüzüğündeki en 
yüksek cezayı almasına rağmen birçok Fran-
sız vatandaşının cezayı yetersiz bulduğuna 
işaret ederek, Fournas’ınki hariç Meclisteki 
partilerin duruma tepki gösterdiğine dikkati 
çekti ve “Bu kabul edilemez ırkçı bir söz. Irk-
çılık görüş değil suçtur.” ifadesini kullandı.

“AVRUPA’DA BIR SAVAŞ 
YAŞANIYOR”

Fransız Milletvekili Bilongo, Fournas’ın bu 
sözlerinin, aynı zamanda Fransız ulusuna 

hakaret anlamına geldiği değerlendirmesin-
de bulundu. 

Bilongo, Avrupa kıtasında bir savaş yaşandı-
ğı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının bertaraf 
edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fransız milletvekili daha önce kendisinin 
veya başka milletvekillerinin bu tür bir saldı-
rıya uğrayıp uğramadığına ilişkin soruya da 
“Daha önce de duydum maalesef. Bu üzücü 
olaydan sonra destek mesajlarının yanı sıra 
e-posta, posta, farklı mecralar, Twitter ve 
benzerleri üzerinden bir daha hakarete uğ-
radım.” yanıtını verdi.

Aşırı sağcı Milletvekili Fournas, olaydan son-
ra yerel basına yaptığı açıklamada, bu sözüy-
le Bilango’yu değil göçmen gemisindekileri 
kastettiğini savunsa da olay Fransa’da uzun 
süre tartışılmıştı. Fransız Ulusal Meclisi 4 
Kasım’da Fournas’a iki aylık milletvekili öde-
neğinin kesilmesi ve 15 gün Meclis’ten men 
cezası vermişti.

Carlos Martens Bilongo
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Hollanda’da Kamunun Hatası Nedeniyle 

2090 Çocuk 
Ailelerinden Alındı
Hollanda İstatistik Kurumu, Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu, 
2015’ten Haziran 2022’ye kadar 2090 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Hollanda İstatistik Kurumu 
(CBS), çocuk bakımı des-
teklerinin kötü yönetilmesi 

yüzünden hukuki, sosyal ve mali so-
runlar yaşayan ailelerden devlet ko-
rumasına alınan çocuk sayısını gün-
celledi. Bakım yardımı mağduru olan 
ailelerin başvurduğu İyileştirme Yar-
dımı Ajansı (UHT) tarafından CBS’ye 
verilen güncel rakamlara göre, Ma-
yıs 2022’de 1675 olarak açıklanan 
ailelerinden alınan çocuk sayısının, 
2015-Haziran 2022 arasındaki dö-
nemde 2090 olduğu belirtildi. Buna 
göre, ailelerinden ayrılmak zorunda 
kalan çocuk sayısının daha önce açık-
lanandan 415 fazla olduğu kaydedildi.

AILELER MALI YIKIMA 
SÜRÜKLENDI

Vergi Dairesi tarafından yapılan yan-
lış hesaplamalar nedeniyle, “evrakta 

sahtecilik” gibi gerekçelerle çocuk 
bakım yardımları kesilen ve geçmişe 
dönük yüklü miktarda ödeme talep 
edilen ailelerin, yaşadıkları maddi 
yıkımın ardından bakımlarını ihmal 
ettikleri iddiasıyla çocukları ellerin-
den alındı. Adalet ve Güvenlik Ba-
kanlığının talebiyle CBS’nin bakım 
yardımı tablolarına ilişkin Mayıs 
2022’de yaptığı açıklamada, 2015-
2020 yıllarında 1115 ve 2021’de 560 
olmak üzere toplam 1675 çocuğun 
“yanlışlıkla” devlet koruması altına 
alındığı kaydedilmişti.

BINLERCE AILE 
YANLIŞLIKLA “SAHTEKÂR” 
ILAN EDILDI

Vergi Dairesi, çocuk bakım yardımı 
alan bazı ailelerin, hatalı veya eksik 
beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük 
ve evrakta sahtecilik gibi gerekçe-

lerle ödeneklerinin kesilmesine ve 
yapılan yardımların geri alınması-
na karar vermişti. Aralık 2020’de 
Hollanda Parlamentosu tarafından 
kurulan araştırma komisyonu, ço-
cuk bakım yardımı alan on binlerce 
ailenin, devlet görevlileri tarafından 
yanlışlıkla “sahtekâr” diye yaftalan-
dığını ve bu aileler hakkında işlem 
yapıldığını ortaya çıkarmıştı. 

Komisyonun hazırladığı raporda, 
çocuk bakım yardımı alan aileler-
den belli etnik kökenden gelenler ve 
çifte vatandaşlık sahibi olanlar hak-
kında yapılan gelir incelemelerinde 
hata yapıldığı belirtilmişti. Ayrım-
cılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla 
Ocak 2021’de hükûmet istifa etmiş, 
ayrımcılığa uğrayan ve bakım yar-
dımının kesilmesi sebebiyle mağdur 
olan ailelere tazminat ödenmesine 
karar verilmişti.

Belçika Devleti, 
Sığınmacılar Davasında 

Suçlu Bulundu

Kur’an’ı Parçalayıp 
Zincire Astılar

Belçika’da mahkeme, devleti, uluslararası koruma 
başvurusu yapan sığınmacılara barınacak yer 
göstermeyerek sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu buldu.

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir camiye İslamfobik 
saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Belçika’da mahkeme, devleti, ulus-
lararası koruma başvurusu yapan 
sığınmacılara barınacak yer göster-

meyerek sokağa terk etmesi nedeniyle suç-
lu buldu. Avukat Estelle Didi, Brüksel’de İş 
Mahkemesi’nde devlete karşı açtıkları da-
vayı kazandıklarını söyledi. Didi, şimdiye 
kadar sığınmacılara kalacak yer gösterilme-
mesiyle ilgili 7 bin kadar davanın kazanıldı-
ğını ancak hepsinde dava edilen mercinin, 
Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu 
(Fedasil) olduğunu, bu kez ise ilk defa dev-
letin suçlu bulunduğunu vurguladı.

Belçika’da önde gelen 10 sivil toplum kuru-
luşu (STK), meseleyi sene başında mahke-

meye taşımıştı. Brüksel Asli Hukuk Mahke-
mesi, 19 Ocak’ta Fedasil’in “en az bir kişiye 
kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvu-
rusu alınmayan her iş günü başına” 5 bin 
Euro ceza ödemesine hükmetmişti. Son ka-
rarla bu ceza günlük 8 bin Euro’ya çıkarıldı. 
Ancak STK’ler şimdiye kadar hiçbir ödeme 
yapılmadığını belirtiyor.

Belçika’da sığınmacıların kabulünden so-
rumlu federal kuruluş Fedasil’in barınak 
bulmamasıyla ilgili kriz, bir yılı aşkın süre-
dir devam ediyor. Önemli kısmı 18 yaş altı 
olan sığınmacılar, mülteci kabul merkezle-
rinin kapasiteleri dolduğu için sokaklarda 
yatıp kalkıyor.

Isveç’in başkenti Stockholm’de bir cami-
nin giriş kapısının yakınına tahrip edil-
miş Kur’ân-ı Kerîm bırakıldığı bildirildi. 

Stockholm Camii’nin sosyal medya hesa-
bından yapılan açıklamada, tahrip edilmiş 
Kur’ân-ı Kerîm’in, caminin kapısının yanın-
daki bahçe demirlerine zincirlerle bağlana-
rak Müslümanların aşağılandığı belirtildi.

Olaya ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıkla-
mada, “Camimiz ve cemaatimiz çok yaygın 
olarak tehditler alıyor. Irkçılar, kendinden 
olmayanları lekelemek için her zaman yeni 
bir girişimde bulunuyor. Hem cemaatimizin 

hem de kamuoyunun dikkatini çekmek ve 
nefret suçunun normalleştirilmemesi için 
bu fotoğraf ve bilgileri paylaşıyoruz.” ifade-
leri kullanıldı. Caminin kapısına daha önce 
de defalarca sprey boyayla gamalı haç çizil-
miş, İslamofobik yazılar yazılmıştı.

Cami saldırıları, Avrupa’da İslam düşman-
lığının en somut örneklerinden biri olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Kamuoyunda Müslümanlar ve İslam’la ala-
kalı düşüncelerin negatif yönde körüklenme-
si, nefret eylemlerinin artışına neden oluyor.
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Sırp Liderden Bosna Hersek’e
Kosova Ambargosu
Bosnalı Sırp lider Dodik, Kosova'nın tanınmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

Bosna Hersek’in iki entitesin-
den biri olan Sırp Cumhuri-
yeti’nin (RS) Başkanı Milorad 

Dodik, Bosna Hersek’in, Kosova’nın 
bağımsızlığını tanımasına “asla” izin 
vermeyeceğini söyledi.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Do-
dik, yerel medyaya yaptığı açıkla-
mada, RS’nin yüzyıllardır Sırpların 
yaşadığı bir bölge olduğunu savu-
narak, “Tıpkı Kosova’da yaşayan 
Sırplar gibi. Sonra birileri gelip Sır-
bistan’ın kalbiyle oynadı ve Arna-
vutları yerleştirdi.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Kosova’nın 2008’de uluslararası ku-
rallara karşı çıkarak bağımsızlığını 
ilan ettiğini belirten Dodik, “Kur-
ti'nin (Kosova Başbakanı Albin Kurti) 
sahte devleti bağımsızlığını ilan etti 
ancak dünyadaki birçok ülke, Bosna 
Hersek de dahil bunu kabul etmedi. 

RS var olduğu sürece de Bosna Her-
sek’in bu kararı asla değişmeyecek. 
Buna izin vermeyeceğim.” dedi.

Bosna Hersek’te 1992-1995’teki savaşı 
bitiren Dayton Barış Antlaşması gereği 
devletin en üst makamı Boşnak, Sırp ve 
Hırvat üç üyeden oluşan Devlet Baş-
kanlığı Konseyi olarak belirlenmişti. 

Ülke adına bir kararın alınması Sırp, 
Boşnak ve Hırvat temsilcilerin ona-
yını gerektirirken dış politikada da 
Devlet Başkanlığı Konseyi’nin üç 
üyesinin konu hakkında uzlaşması 
gerekiyor.

Kosova’nın bağımsızlığı hususun-
da da Boşnak üye bağımsızlığın ta-
nınması yönünde görüş bildirirken 
Hırvat ve Sırp üyelerin karşı çıkması 
sonucu Bosna Hersek, Kosova’nın 
bağımsızlığını tanımayan devletler 
arasında yer alıyor. Milorad Dodik

İngiltere’de Test 
Merkezi Skandalı
İngiltere’de Kovid-19 test laboratuvarındaki hatalar 
20 kişinin ölümüne yol açmış olabilir.

Ingiltere’de bir test laboratuvarında ya-
pılan hataların on binlerce pozitif Ko-
vid-19 vakasının negatif olarak yanlış 

bildirilmesine yol açtığı ve bu durumun da 
yaklaşık 20 kişinin ölümüyle sonuçlanmış 
olabileceği bildirildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 
tarafından yürütülen soruşturma sonucu 
Immensa Laboratuvarı’nın 2 Eylül-12 Ekim 
2021 tarihlerinde pozitif olması gerekirken 
yaklaşık 39 bin testi yanlışlıkla negatif ola-
rak bildirdiği ortaya çıktı.

UKHSA, soruşturmayı tamamladıktan son-
ra yayımladığı raporda, hataların nedeni-

nin PCR numunelerinin pozitif ve negatif 
sonuçlarını bildirmek için eşik seviyeleri-
nin yanlış ayarlanmasından kaynaklan-
dığını belirtti. Böylelikle, birçok insan 
Kovid-19 olmasına rağmen günlük yaşam-
larına devam etti ve kendini izole etmedi. 
UKHSA, hataların, Kovid-19 testlerinin ne-
gatif bildirildiği alanlarda yaklaşık 55 bin 
enfeksiyona, 680 hastaneye yatışa ve yak-
laşık 20 ölüme yol açmış olabileceği tahmi-
ninde bulundu. 

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yanlış 
sonuçlara ilişkin raporların ardından Ekim 
2021’de Immensa’nın test hizmetlerini askı-
ya almıştı.

Uçuşlarda Telefonlar

Açık Olacak!
Avrupa Komisyonu, seyahatleri daha da 
kolaylaştıracak yeni bir karar aldı. Yolcular artık 
telefonlarını uçak moduna almadan yolculuk 
yapabilecek.

Avrupa Komisyonu, seyahatleri 
daha da kolaylaştıracak yeni bir 
karar aldı. 5G teknolojisi saye-

sinde yolcular artık telefonlarını uçak 
moduna almadan yolculuk yapabilecek. 
Komisyon, 30 Haziran 2023 tarihini 
verdi. Üye devletlerin 5G frekans bantla-
rını uçaklar için kullanılabilir hâle getir-
melerini istedi. Böylelikle Avrupa Birliği 
üyesi ülkeler arasında uçanlar, uçakta 
telefon arması yapıp, veri ağırlıklı uy-
gulamaları kullanabilecek. AB İç Pazar-
dan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry 
Breton, Bu planın Avrupalı şirketlerin 
büyümesine yardımcı olacağı kanısında.

Avrupa Komisyonu’na göre yeni sistem-
le internet hızı 100 mbps’nin üzerine 

çıkacak. Bir filmi indirmek birkaç daki-
kadan uzun sürmeyecek.

İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi Baş-
kanı, uçak modunun önemli olduğunu 
söyledi. Mobil cihazların uçakları nasıl 
etkilediğine yönelik bilgi eksikliği bu-
lunduğunu aktardı. Başkana göre, cep 
telefonlarının otomatik uçuş kontrol 
sistemini etkileme riski çok düşük.

ABD’deyse benzer korkular 5G frekans-
larına yönelik var. 

Frekansların hatalı irtifa ölçümlerine yol 
açılmasından korkuluyor. İngiliz yetkiliy-
se yapılacak her şeyin güvenli olmasını 
sağlamak için adım atılacağını söyledi.
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Arakanlı Müslümanlar, 
Cunta ile Budist Milis 
Ordusu Arasında Sıkıştı
Myanmar’da yaşayan Arakanlı Müslümanlar, Myanmar askerî yönetimi ile Arakan Budist milis ordusunun 
arasında kalıp, gördükleri şiddet nedeniyle etnik temizlik uygulamalarına maruz kalıyor.

Myanmar’da Müslümanların 
çoğunlukta olduğu Ara-
kan eyaletinde, ordunun 

sivillere yönelik şiddet ve baskısı 
nedeniyle Arakanlı Müslümanlar 
(Rohingya) Birleşmiş Milletlerce 
(BM) “dünyanın en çok zulüm gören 
halkı” olarak kabul ediliyor. BM ve 
uluslararası insan hakları örgütleri, 
Arakanlı Müslümanlara yönelik şid-
deti “etnik temizlik” ya da “soykırım” 
olarak adlandırıyor.

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti 
Muhammed Refik ve Nay San Lwin, 
Myanmar’da 1 Şubat 2021’deki askerî 
darbenin ardından orduyla bölgede 
silahlı eylemler düzenleyen Budist 
Arakan Ordusu örgütü arasında ka-
lan Arakanlı Müslümanların uğradı-
ğı hak ihlallerini değerlendirdi.

“EN ÇOK ZULÜM GÖREN 
OLARAK ADLANDIRMAK, 
YETMIYOR.”

Refik, Arakan toplumuna yapılanla-
rın yeni uygulamalar olmadığını be-
lirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hakları ihlallerinin yanı sıra 
Arakanlı Müslümanları kendi ülke-
sinde ve sığındıkları komşu ülkeler-
de ortadan kaldırmak ve vatansız 
hâle getirmek için çok sayıda askerî 
kampanya yürütüldü. ‘En çok zulüm 
gören’ olarak adlandırmak, sorunla-
rı çözmüyor. BM, Arakan toplumu 
konusunda başarısız oldu. Myan-
mar’daki zalimlerin sağır kulakları-
na ulaşan birkaç ‘endişe’ haricinde 
bu topluluk için adalet sağlanamadı.”

1982 YASASIYLA 
VATANDAŞLIK HAKLARI 
ELLERINDEN ALINDI

Refik, 1962’de yapılan askerî darbe 
öncesinde Arakan eyaletindeki Müs-
lüman nüfusunun yaklaşık 3 milyon 
olduğunu ve General Ne Win’in dar-
benin hemen ardından Arakanlı Müs-
lümanları temel haklardan mahrum 
bırakmak için “sistematik kampanya” 
başlattığını söyledi. 

Bu dönemde Arakanlı Müslüman-
ların radyo programlarına yayın 
yasakları, bölge isimlerinin Budist 
isimlerle değiştirilmesi ve Arakan-
lı aydınların devlet görevlerinden 
uzaklaştırılması gibi politikaların 
yürütüldüğünü ifade eden Refik, 
şöyle devam etti:

“1978’de ‘Ejderha Kral Operasyonu’ 
ile yaklaşık 300 bin Arakanlı Müs-
lüman Bangladeş’e sürüldü. 1982’de 
vatandaşlık yasası çıkarıldı ve bir 
gecede Arakanlı Müslümanların va-
tandaşlığı ellerinden alındı. Sağlık 
hizmetleri, eğitim ve mülkiyet hakkı 
gibi temel haklardan mahrum bıra-
kılan Arakanlılar, işkence ve tacizler 
karşısında da savunmasız bırakıldı. 
General Than Shwe de benzeri şekil-
de 1991-1992 yılarında benim ve ai-
lemin de aralarında bulunduğu 200 
binden fazla Arakanlıyı ‘Temiz ve 
Güzel Ulus Operasyonu’ ile ülkeden 
çıkmaya zorladı.”

Refik, ordunun düzenlediği seçimin 
ardından iktidara gelen eski Dev-
let Başkanı General Thein Sein’in 

de “sistematik politikalarla” 120 bin 
Arakanlı Müslüman’ı yerinden etti-
ğini aktararak, şunları dile getirdi:

“Bunların yaklaşık 100 bini ‘ülke 
içinde yerinden edilenler kampların-
da’ yaşıyor. 1948’teki bağımsızlıktan 
2015’e kadar seçme ve seçilme hak-
kı olan Arakanlı Müslümanların bu 
hakları tamamen ellerinden alındı. 
2016-2017 arasında iki büyük soykı-
rım kampanyası daha yürütüldü. Bu 
iki kampanya sonucunda Arakan nü-
fusunun yüzde 75’i yerinden edildi 
ve Bangladeş’te sığınmacı hâline gel-
di. Ordu, Kasım 2022’de boş Arakan 
köylerini sınır kuvvetlerinin mülkü 
ilan etti. Bir zamanlar Myanmar’ın 
eşit vatandaşı olan Arakanlılar artık 
vatandaşlıktan, evlerinden ve temel 
insan haklarından yoksun.”

Arakanlı Müslümanların hâlâ Myna-
mar’da vatandaşlıktan çıkarılan “en 
büyük, tek Müslüman topluluk” oldu-
ğuna dikkati çeken Refik, “1962’den 
bu yana birbirini izleyen hükûmet-
lerin politikalarından biri Arakanlı 
Müslümanlara vatandaşlık vermeyi 
reddetmek. Myanmar’ın farklı bölge-
lerinde yaşayan diğer Müslümanlar 
vatandaşlık ve temel insan haklarına 
sahip. 2000’li yılların başında aşırılık 
yanlısı Budist rahipler tarafından ya-
yılan nefret kampanyaları nedeniyle 
diğer Müslümanlar da hedef alınıyor 
ancak vatandaşlıkları asla ellerinden 
alınmıyor.” dedi.

Refik, Budist Arakan Ordusu örgütü 
ile hükûmet güçleri arasındaki ça-
tışmalarda Arakan köylerinin savaş 

alanı olarak seçildiğini kaydetti. Ara-
kanlı Müslüman köylerinin çoğunun 
boşaldığını, artık savaş alanı hâline 
gelen köylerdekilerin de kaçmaya 
zorlandığını anlattı. 

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR, 
MYNMAR ORDUSU VE 
ARAKAN ORDUSUNUN 
ORTAK HEDEFI 

Refik şu değerlendirmede bulundu: 
“Budist militan grup olan Arakan 
Ordusu şu anda Arakan eyaletinin 
çoğunu kontrol ediyor ve sık sık 
Myanmar ordusu ile çatışıyor. Ara-
kan Ordusu, kurulduğu 2009’dan bu 
yana bölgedeki Müslümanlara karşı 
vahşet uyguluyor. Arakanlı Müslü-
manlar, Myanmar ordusu ile Arakan 
Ordusu arasındaki savaşta sevdikle-
rini kurtarmak için köylerinden ve 
evlerinden kaçmak zorunda kalıyor.”

Refik, Arakan Ordusu örgütünün 
“eyaleti hızla ele geçirdiğini ve kendi 
yasama, yargı ve idaresini ilan etti-
ğini” ifade ederek, “Arakan Ordusu, 
askerî kontrol hükûmetine de vergi 
ödemesi gereken Arakanlı Müslü-
manlardan vergi toplamaya başladı. 
Artık Arakan toplumu için çifte vergi-
lendirme söz konusu.” diye konuştu.

ASKERÎ DARBE ARAKANLI 
MÜSLÜMANLARA 
YÖNELIK BASKIYI ARTIRDI

Arakanlı aktivist Nay San Lwin da 
“Myanmar ordusunun, Uluslararası 
Adalet Divanı’nın aldığı geçici tedbir-
lere uymadığını görüyoruz. Bu kara-

rın ardından hükûmet, kaçan Ara-
kanlı Müslüman halka ceza vermeyi 
bırakmıştı ancak darbe sonrası ordu 
ülkeden kaçan Arakanlıları mahkûm 
etmeye başladı. 

Başlangıçta 6 aydan 2 yıla kadar olan 
hapis cezası son zamanlarda 5 yıla çık-
tı. Yani askerî darbenin etkisi Arakan-
lılara karşı daha fazla baskı oldu.” dedi.

Nay San Lwin, bölgede baskı ve kı-
sıtlamaların eskisi gibi devam ettiği-
ni ve Myanmar hükûmetinin, Çin’in 
arabuluculuğunda Arakanlı Müslü-
manları topraklarına geri yerleştir-
me söyleminin sahici olmadığını ifa-
de ederek, “Ordu soykırım suçlarını 
işledi ve tüm Arakanlı Müslüman 
nüfusu yok etmek istedi. Şimdi ül-
keye geri getirmekten bahsediyorlar 
ancak ordu güvensiz bir ortam ya-
rattı.” ifadesini kullandı.

ARAKANLI 
MÜSLÜMANLARA ETNIK 
TEMIZLIK!

Myanmar’ın Arakan eyaletinde 
2012’de Budistler ile Müslümanlar 
arasında çatışmalar çıkmış, olaylar-
da çoğu Müslüman binlerce kişi kat-
ledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe 
verilmişti. Arakan’daki sınır kara-
kollarına 25 Ağustos 2017’de düzen-
lenen eş zamanlı saldırıları gerekçe 
gösteren Myanmar ordusu ve Budist 
milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemle-
ri başlatmıştı. BM’ye göre, Ağustos 
2017’den sonra Arakan’daki baskı 
ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığı-
nanların sayısı 900 bine ulaştı.
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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Waly, dünya genelinde her üç kadından birinin çoğu 
aile içi olmak üzere şiddete maruz kaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu 
ve Suç Ofisi (UNODC) Başka-
nı Ghada Fathi Waly, dünya 

genelinde her üç kadından birinin 
çoğu aile içi olmak üzere şiddete ma-
ruz kaldığını bildirdi. 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
bulunan UNODC’den yapılan ya-
zılı açıklamada, Waly’nin “Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’ne” ilişkin açıkla-
maları paylaşıldı.

UNODC Başkanı Waly, dünya çapında 
milyonlarca kadının temel insan hak-

kı olan şiddetten uzak yaşama imka-
nından mahrum olduğunu belirtti.

AILE IÇI ŞIDDET

Kadın cinayetlerindeki kurbanların 
büyük çoğunluğunun eşleri ya da aile 
bireyleri tarafından öldürüldüğüne 
dikkati çeken Waly, “Dünya genelinde 
her üç kadından biri, büyük çoğunlu-
ğu kendi evlerinde olmak üzere ya-
şamları boyunca farklı şiddet türleri-
ne maruz kalıyor.” ifadesini kullandı.

Waly, şiddetten kurtulmayı başaran 
çoğu kadının, toplum içinde damga-

lanma, kurban psikolojisi, mevzu-
atlardaki boşluklar ve yetersiz cezai 
yaptırımlar nedeniyle adalet arayış-
larının engellendiğine işaret ederek 
söz konusu nedenlerle kadına yöne-
lik şiddet içeren suçların büyük kıs-
mının rapor edilmediği gibi suçlula-
rın da ceza almadıklarını kaydetti.

SALGIN KADINA YÖNELIK 
ŞIDDETI ARTIRDI

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile müca-
dele kapsamında hayata geçirilen 
önlemlerin kadınların durumunu 

daha da zorlaştırdığına dikkati çe-
ken Waly, “Kovid-19 krizi, durumu 
daha da kötüleştiriyor. 

Çünkü çok sayıda ülkede uygulanan 
karantina, kadınlara yönelik şiddet 
riskini artırırken, mağdurların polis 
ve mahkeme gibi temel unsurlara 
erişimini de kısıtlıyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Waly, bu yılki Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nün sorunun temelinde yatan 
nedenlere odaklanılarak, hukukun 
daha etkin tecelli etmesi ve faillerin 

cezasız kalmasını engellemek için 
çözümler bulma imkânı sunması ge-
rektiğini kaydetti.

UNODC’nin son 10 yılda 3 kıtada 44 
ülkede cinsiyete dayalı şiddet suçlarının 
önlenmesi ve daha etkili düzenlemele-
rin hayata geçirilmesi için yaptığı çalış-
malara değinen Waly, salgın sürecinde 
şiddete maruz kalan kadın ve kızlara 
yönelik UNODC’nin yaptığı çalışmala-
ra dikkati çekti. UNODC Başkanı Waly, 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ka-
dınların eğitim ve insani koşullarda 
çalışma imkânı bulabilmelerinin bü-
yük önem arz ettiğini vurguladı.

“Dünya 
Genelinde

3 Kadından 1’i 
Şiddete Maruz 

Kalıyor”

Darul-bekâya irtihal eden merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet ve mağfiret,
sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz. Ruhlarına El-Fâtiha.
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“Hindu Milliyetçiliği Hindistan’daki
Dinî Azınlıkları Tehdit Ediyor”
İnsan hakları aktivisti Sharjeel Usmani: “Medya Hindistan’da soykırım atmosferinin oluşmasına katkı sağlıyor. 
Dinî azınlıklara dair korkunç derecede yalan haber ve dezenformasyon yapılıyor.”

Hindistan’da 2014’ten bu yana 
iktidarda bulunan Hindu 
milliyetçisi Hindistan Halk 

Partisinin (BJP), ayrımcı ve aşırı 
sağcı gruplara alan açan politikala-
rı ülkedeki dinî azınlıklara yönelik 
tehdit oluşturuyor. Polisin tutumu, 
medyadaki negatif temsiller, dinî 
gruplara saldırıların cezasız kalması 
ve nefret suçlarına karşı tedbir alın-
maması tepkilere neden oluyor. Hin-
distan Azınlık Konseyinin hazırladığı 
“Hindistan’da Dinî Azınlıklar 2021” 
raporunun editörü ve insan hakları 
aktivisti Sharjeel Usmani, ülkesinde-
ki dinî azınlıkların durumuna ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Usmani, Hindistan’da Müslümanla-
ra yönelik şiddetle ilgili saha araş-
tırmaları yaparken Hristiyanlar ve 
Sihlerin de benzer saldırılara maruz 
kaldığını fark ettiklerini belirterek, 
“Hindistan’ı yalnızca Hinduların ül-
kesine dönüştürmek isteyen Hindut-
va ideolojisinin bu üç dinî grubu en-
gel kabul ettiğini ve onları da hedef 
aldığını gördük.” dedi.

Raporu Müslüman, Hristiyan ve Sih 
araştırmacılarla mensubu oldukları 
dinî grupların medyadaki temsil-
lerine odaklanarak hazırladıklarını 
kaydeden Usmani, “Medya, Hindis-
tan’da soykırım atmosferinin oluş-

masına katkı sağlıyor. Dinî azınlık-
lara dair korkunç derecede yalan 
haber ve dezenformasyon yapılıyor. 
Medya Müslümanları ‘terörist’, ‘Pa-
kistan destekçisi’ olarak sunuyor, 
Sihleri de ‘terörist’ olarak lanse edi-
yor. Hristiyanlar da Hindu ulusunu 
zorla dönüştürmeye çalışmakla it-
ham ediliyor.” diye konuştu.

“RAPORA KATKI 
SAĞLAYANLAR YA BASKI 
GÖRDÜ YA DA HAPSEDILDI”

Usmani, raporda 2021’de dinî azın-
lıklara yönelik 290 nefret suçu kay-
dettiklerini aktararak, “Bu rakam 
bir senede işlenen nefret suçları ara-
sında doğrulayabildiklerimiz. Rapor 
için Müslüman ve Sih kuruluşlarla 
yürüttüğümüz araştırmaya katkı 
sağlayan kişiler bu süreçte ya baskı 
gördü ya da hapsedildi. Bu anlamda 
sonuçlar da etkilenmiş oldu ama biz 
nefret suçlarıyla hükûmet politikala-
rı arasındaki bağlantıyı görmüş ol-
duk.” şeklinde konuştu.

Hükûmet yetkililerinin ve kolluk kuv-
vetlerinin nefret söylemini beslediğine 
dikkati çeken Usmani, “İşi vatandaşı 
korumak olan polisin aktif olarak dinî 
azınlıklara yönelik şiddetin parçası 
olması Hindistan’daki durumun ne 

kadar korkunç olduğunu gösteriyor. 
Raporladığımız 10’dan fazla nefret 
suçu vakasında polis şiddet mağdu-
runu tutukladı. Dinî azınlıklara önce 
aşırıcı Hindu gruplar ardından da 
polis saldırıyor.” ifadesini kullandı.

Usmani, dinî azınlıkların mabetleri-
nin de saldırıya uğradığını dile geti-
rerek, “ev yıkım cezalarının” şimdilik 
sadece Müslümanlara uygulandığını 
söyledi. Müslümanların evlerini yık-
ma politikasının, İsrail’in Filistinli-
lere yönelik tutumuna benzediğine 
işaret eden Usmani, şunları ifade 
etti: “Müslümanların evlerini yıkma 
politikası önce Keşmir’de başladı. 
Daha sonra Hindistan’ın kalanına 
yayıldı. Şu anda bu sadece Müslü-
manlara uygulanıyor. Hiçbir dinden 
bahsetmeyen ama çoğunlukla Müs-
lüman ve Hristiyanları hedef alan 
din değiştirme karşıtı yasa var. Müs-
lüman, Hristiyan ve Sih aktivistlerin 
hapsedilmesi için değiştirilen terör 
yasasını düşündüğümüzde gelecekte 
ev yıkımlarının diğer dinî azınlıklara 
uygulanmayacağını söyleyemeyiz.”

SÜREÇ SOYKIRIMA 
GIDIYOR

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Ko-
misyonunun, Hindistan’ı üçüncü kez 

Kuzey Kore ve Çin gibi “endişe verici 
ülkeler” listesine aldığına dikkati çe-
ken Usmani, “Soykırım Gözlem Ör-
gütü Başkanı Prof. Dr. Gregory Stan-
ton, küresel aktörleri Hindistan’daki 
sürecin soykırıma gittiği yönünde 
uyardı. Müslümanlar için soykırıma 
giden bir süreç ve diğer dinî azınlık-
lar için de gerçekten yoğun baskı söz 
konusu.” diye konuştu.

Usmani, Gujarat eyaletinde 2002’de 
Bilkis Bano adlı Müslüman kadına 
toplu tecavüz eden ve 3 yaşındaki 
kızı ile ailesinden 14 kişiyi öldüren 13 
kişinin ceza indirimiyle salıverildiği-
ni hatırlatarak şunları kaydetti: 

“Bilkis Bano davası olarak bilinen 
toplu tecavüz ve cinayet nedeniyle 
ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 
13 kişi, eyalet hükûmetinin ceza indi-
rimi için başvurularının onaylama-
sıyla hapishaneden salıverildi. Baş-
ka bir olayda bakan hapishaneden 
salınan 8 linç suçlusunu çiçeklerle 
karşıladı. Durum neredeyse kimin 
azınlıklara karşı daha barbar olacağı 
yarışına dönüştü. Hindistan’da kit-
lesel radikalleşme olduğunun anla-
şılması gerekiyor. Uluslararası insan 
hakları örgütleri, Hindistan’da süre-
cin soykırıma gittiğini söyleyenleri 
ciddiye almalı.”

DÜNYA
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Almanya’da Yabancılar Dairesi Kaosu Büyüyor:
10 Binlerce Başvuru Beklemede!
Almanya’da Yabancılar Dairesi kaosu büyürken, Frankfurt başta olmak üzere birçok kentte işlem sürelerinin 
çok uzun olması ve vatandaşların mağduriyeti gündemde.

Almanya’da yabancılar da-
iresi kaosu büyüyor. Son 
olarak Frankfurt kentinde 

15 bin mailin cevap beklediği ortaya 
çıktı. Çalışanların sınırlarının aşıldı-
ğı kaydedildi. Söz konusu problemin 
çözüme kavuşturulması için bir an 
önce eleman eksikliğinin tamamlan-
ması gerektiğinin altı çizildi.

15 BIN BAŞVURU CEVAP 
BEKLIYOR

Daha önce ekim ayında Hür Demok-
rat Parti’nin (FDP) isteği üzerine 
belediyenin ilgililerinin konuyla ala-
kalı verdiği cevapta, mevcut eleman 
sayısı ile söz konusu başvuruların 
üstesinden gelinemeyeceği ortaya 
çıktı. 15 binden fazla başvurunun an 
itibariyle cevap beklediği ifade edildi.

Öte yandan yapılan başvuruların 
çoğunluğunun düşünülenin aksine 

mülteciler tarafından değil, eğitim-
li ve çalışan vatandaşlar tarafından 
yapıldığı belirtildi. Bu sayı, bin 200 
öğrenci, 2 bin 300 çalışan ve 6 bin 
700 akademik alanda çalışan vatan-
daşlardan oluşuyor.

EN BÜYÜK SORUN 
PERSONEL EKSIKLIĞI

Frankfurt Yabancılar Dairesi’ndeki 
en büyük sorun personel eksikliği 
olarak göze çarpıyor. An itibariyle 
personel noktasında 29 kişilik ele-
man eksikliğinin bulunduğunun altı 
çizildi. Ayrı 32 çalışanın hastalık ve-
yahut ebeveynlik izni nedeniyle çalı-
şamadığı ifade edildi.

WESEL’DE DE BÜYÜK 
SIKINTI SÖZ KONUSU

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya 
eyaletinde bulunan Wesel şehrinde 

de yabancılar dairesinde büyük sı-
kıntılar söz konusu. Buna göre da-
irenin ay sonu iki haftalığına kapa-
tılacağı duyuruldu. Burada personel 
sıkıntısı çekildiği belirtildi. Bunun, 
biriken iş yükünün hafifletilmesi için 
gerekliği olduğu aktarıldı.

KLEVE’DE RANDEVU 
SÜRESI 3 AY

Almanya’nın Kleve şehrinde de ran-
devu sürelerinin 3 aya kadar sürdü-
ğü ifade ediliyor. Buna göre önemli 
evraklar dahi 3 aydan önce işleme 

alınamıyor. Özellikle sosyal yardım-
lar noktasında, bu evrakların eksik-
liği ile vatandaşlar aylarca mağduri-
yet yaşabiliyor.

“BÜYÜK BIR AYIP”

Frankfurt Yabancılar Meclisi Baş-
kanı Jumas Medoff, konuyla ilgili 
açıklamaya yaparken, “İnsanların 
seçenekleri olmadan bu denli bir 
davranışa maruz kalmaları büyük 
bir ayıp.” diye kaydetti. Birçok in-
sanın entegrasyon imkânının olma-
dığı, oturumunu uzatmak için ran-
devu alamadığı, çalışamadığı ve dil 
kurslarına katılamadığını da ifade 
eden Medoff, “Taksici, hemşire veya 
profesör, hepsinde aynı problem söz 
konusu.” diye aktardı. Son olarak 
ayrıca birçok insanın örnek olarak 
oturum kartının süresinin bitme-
si nedeniyle ülkeden çıkamadığını 
sözlerine ekledi.

2 Haftalık Ücretli 
Babalık İzni 2024 
Yılında Çıkacak

Almanya’da 2023’de
Neler Değişecek?

Almanya’da yeni çocuğu olan babalara verilecek olan 
2 haftalık ücretli babalık izni 2024 yılına ertelendi.

Almanya’da 2023 yılıyla birlikte bir çok yenilik 
yürürlüğe girecek. Merakla beklenilen yenilikler, 
vatandaşların özellikle ceplerini yakından ilgilendiriyor.

Almanya’da ücretli iki haftalık baba-
lık izni 2024 yılında çıkacak. Federal 
hükûmetin koalisyon protokolünde 

yer alan ücretli 2 haftalık babalık izninin 
2023 yılında yasalaşması planlanmıştı. Fe-
deral Aile Bakanı Lisa Paus hükûmetin ge-
lecek yıl yeniden düzenlemeyi planladığı 
Anneliği Koruma Yasası’nın (Mutterschutz-
gesetz / MuSchG) ve bu yasayla birlikte 2 
haftalık ücretli babalık izninin 2024 yılına 
sarktığını açıkladı.

Federal Aile Bakanı Lisa Paus babaların yeni 
doğan çocukları ile daha fazla ve hemen 
doğum sonrasında en erken zamanda vakit 

geçirebilmelerini öngören yeni tasarıyla üc-
retsiz babalık izni süresinin 15 gün olacağı-
nı bildirdi. Bu durumun genelgeler yerine 
yasayla düzenleneceğini de bildiren Bakan 
Lisa Paus, ayrıca hâlen yürürlükte bulunan 
ücretli annelik izninin babalara devredilme-
sinin genişletileceğini ve şartlara göre daha 
da uzatılmasının planlandığını da söyledi.

İş ve aile uyumunu güçlendirmeyi hedef-
leyen yasanın ise gelecek seneye sarkacak. 
Bakan Lisa Paus yasanın bir yıl ertelenme-
sine gerekçe olarak özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin içinde bulunduğu mali 
sıkıntıları gösterdi.

Almanya’da yeni yılla birlikte bu yıl-
da belirli yasalarda değişikliğe gidi-
lecek. Söz konusu yenilikler, her yıl 

yıl olduğu gibi, bu yıl da vatandaşların cep-
lerini yakından ilgilendiriyor. Camia Haber 
sizler için bu yenilikleri derledi.

ÇOCUK PARASI

Gelecek yıl itibariyle çocuk parası yüksele-
cek. Buna göre ilk üç çocuk için aylık çocuk 
başına 250 Euro ödenecek. Bu miktar mev-
cut durumda ilk çocuk için 219 Euro, ikinci 
ve üçüncü çocuk için 225 Euro ve dördüncü 
çocuk ve fazlası için 250 Euro olarak ödeni-
yor. Yeni yılla birlikte buna göre örnek ola-
rak üç çocuklu bir aile 663 Euro yerine 750 
Euro alacak.

GELIR VERGISI

Almanya’da yeni yılla birlikte gelir vergisinde 
de değişiklik söz konusu. Buna göre gelir ver-
gisinden muaf tutulacak yıllık gelir miktarı 
10 bin 347 Euro’dan 10 bin 908 Euro’ya yük-
seltilecek. Çiftler için ise bu miktarın iki katı 

söz konusu. Yeni yılda gelir vergisi sadece bu 
miktarın üzerine çıkıldığında ödenecek.

EMEKLILIK

Emekllilik sigortası ödeme üst sınırında 
da yeni yılda değişiklik söz konusu. Buna 
göre eski eyaletlerde söz konusu sınır 7 bin 
50 Euro’dan 7 bin 300 Euro’ya (senelik 86 
bin 600 Euro’ya) yükseltilecek. Doğu Al-
manya’da ise bu sınır 6 bin 750 Euro’dan 7 
bin 100 Euro (senelik 85 bin 200 Euro’ya) 
yükseltilecek. Ayrıca tam miktarı netlik ka-
zanmamakla birlikte, emeklilik puanında 
da yeni yılla birlikte yükselişe gidileceğinin 
altı çizildi.

MIDIJOB IŞLERI

Midijob işlerinde de azami maaş sınırı yük-
seltilecek. 1 Ekim 2022 itibariyle bin 300 ile 
bin 600 Euro arasında olan miktar, yeni yıl-
la birlikte 2 bin Euro yükseltilecek. Vatan-
daşlar, sosyal ödenekleri sadece 2 bin Euro 
üzerinde maaş aldığında yüzde 100 olarak 
ödemek zorunda olacak.
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İki Yüzlü Değilsiniz: 
Amma, Kaç Yüzünüz 
Olduğunu Saymak 
Mümkün Değil

İlhan Bilgü
ibilgu@camiahaber.com

BAKIŞ AÇISI

Dünya kupası maçlarının bir kısmını 
dost/arkadaş meclisinde bulunmanın 
mecburiyeti ile izledim. Maçlardan zi-
yade, batı basının olduğu kadar kimi 
hükûmetlerin Katar ve Katar’daki si-
yaset, iş dünyası ve çalışma hayatı ile 
ilgili gerçekleri ortaya koymalarına he-
yecanlandım. Medya ve hükûmetlerin, 
ülkedeki gelişmeleri bir avcı edasıyla 
siyasal bir silah olarak kullanabilme 
becerisi heyecanımı artırdı.

Nasıl ki FIFA Başkanı Gianni Infantino 
batı dünyasını iki yüzlülükle suçluyor-
sa, bana göre bu tür insanlar iki yüz-
lü değildir. Çünkü yüzlerinin sayısını 
bilmek çok zor. Ne Katar’ı ne de baş-
ka bir ülkeyi savunmak bana düşmez. 
Amma, Katar’da olup bitenler şimdi 
olmuyor. Dünya kupası dağıtımı ya-
pılmadan da yapılırken de, yapıldıktan 
sonra da Katar hep böyleydi. Tam ak-
sine, dünya kupası ile birlikte Katar’da 
batı dünyasının da kabul edebileceği 
çok olumlu gelişmeler oldu. Üstelik o 
Katar, başta Almanya olmak üzere Av-
rupa’nın en önde gelen şirketlerinin 
finansörlüğünü yaparken, statların ya-
pımını batılı şirketlere ihale ederken, 
şimdi de gaz ihtiyaçlarını karşılarken 
aynı Katar’dı.

Beni heyecanlandıran bir başka konu 
ise Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Rusya özel güvenlik şirketi Wagner’i 
“din özgürlüklerini ihlal eden” örgüt-
ler listesine alması oldu.

Şimdi bir zamanların Orta Doğusu’n-
da korku ve dehşetin, işkence ve şan-
tajın adı olan Blackwater ve Yemen’de 
Spears Operation Group şirketini an-
latmayayım. Ama bu, Wagner grubu 
Sudan’da, Mali’de, Libya’da, Mozam-
bik’te ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
istediği gibi adam öldürüyordu. Zaten 
2014 yılında Kırım’ın Rusya tarafından 
ilhakı ve Ukrayna’da Luhansk-Donbass 
bölgesindeki ilk ayaklanmaları ve sui-
kastleri de organize etmişti. Ne oldu da 
bu ölüm ve terör makinası şirket şimdi 
dünya insanlığı için tehlikeli hâle geldi  
diye heyecanlanıyorum.

Ama beni daha çok heyecanlandıranı, 
heyecanlandırdığı kadar da hüzne sev-
kedeni Almanya parlamentosunun “Ho-
lodor”u bir soykırım kabul etmesidir. 

Holodor, Ukrayna halkının 1932-1933 
yılında Sovyet lideri Stalin tarafından 
açlıkla hizaya getirilmesidir. Almanya 
bunu şimdi “insanlığa karşı işlenen 
suç” sayıyor.  Hüzünlenmemin sebebi 
bu. Tam 90 sene olmuş, nedense akıl-
larına şimdi geliyor. Osmanlı’daki 1915 
olaylarını daha 2016 yılında, yani, 101 
yıl sonra “soykırım” ilan eden bu mec-
lisin aklı demek ki, ancak yüzyılda bir 
başına geliyor. 

Benim demek istediğim, bu acı olayların 
unutulması veya unutturulması değil. 
Ama, insan kanı, insan canı, insan onu-
ru üzerinde bu kadar siyasal avcılık oyu-
nu oynamaya gerek yok. Kim bilir, belki 
de, iki yüzlü olmayıp sayısı bilenemeye-
cek kadar yüzlü olmanın özelliği budur.
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Avrupa’da İmam Olmak
ve İmamlardan Beklentiler

Görme Engelliler Eğitimci İleri 
Eğitim Kursu Açılacak

Almanya İslam Konseyi ve Menar İslam Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa’da imam 
olmanın önemi ve toplumla, siyasetin imamlardan beklentilerini müzakere eden bir 
çalıştay düzenledi.

Uluslararası Akademisyenler Birliği ILM, 
3 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 6 ay 
sürecek olan Görme Engelliler Eğitimci İleri 
Eğitim Kursu açıyor.

Almanya İslam Konseyi ve 
Menar İslam Araştırmala-
rı Enstitüsü'nün ortaklaşa 

düzenlediği Avrupa’da İmam Olmak 
ve İmamlardan Beklentiler Çalışta-
yı’nda, konunun uzmanı akademis-
yenlerle fiilen Avrupa’da fiilen gö-
rev yapmakta olan imam-hatipler, 
tarihî süreç içerisinde imamlığın 
kurumsallaşması, imamların eğitim 
süreci ve metodu, toplum ve siyase-
tin imam beklentisi ve imamların 
hukuki konumlarını müzakere etti.

Avrupa’da İmam Olmak Çalıştayı’n-
da Almanya İslam Konseyi Başkanı 
Burhan Kesici, İslam Toplumu Millî 
Görüş Genel Sekreteri Ali Mete ile 
Menar İslam Araştırmaları Enstitü-
sü Müdürü Abdullah Ergün ön açık-
lamalarda bulundular. 

Mevcut imamlar, imamların eğitim 
durumu, Müslüman cemaatin ve 
toplumun imamlardan beklentileri-

nin neler olduğu ve bu beklentilerin 
nasıl karşılamaya çalışıldığını izah 
eden bu açıklamalardan sonra asr-ı 
saadetten günümüze gelinceye ka-
darki süreçte imamlık müessesesi-
nin zaman içerisinde kurumlaşması 
gündeme getirildi.

Çalıştayda, Avrupa’da imamların 
hizmet alanları ile cami imamlığı, 
manevi rehberlik, aile danışmanlığı, 
cenaze işleri, çocuk ve yetişkin eğiti-
mi, dindarlar arası iletişim gibi gö-
revlerine dikkat çekildi. Avrupa’da 
görev yapan imamların Müslüman-
ların İslami hassasiyetlerinin teşek-
kül etmesinde, kimlik gelişiminde 
rol oynadığı ifade edilen çalıştayda 
imamların ayrıca, toplumun ve si-
yasetin İslam ve Müslümanlar algı-
sının değişmesinde de ciddi mesuli-
yeti bulunduğu anlatıldı.

Münster Üniversitesi araştırma gö-
revlilerinden Dr. Hakkı Arslan’ın 

imamlığın asr-ı saadet sonrasında-
ki durumu, imamlığın tarihini ve 
geçirdiği değişim ve başkalaşımı 
anlatmasının akabinde,  Hanau İs-
lam Cemiyeti İmam-Hatibi Macit 
Bozkurt da imamların şu anadaki 
hizmet alanlarını izahat etti. İrşa-
di faaliyetlerin yanı sıra imamların 
eğitim ve dindarlar arası iletişim ça-
lışmalarında önemli bir rol üstlen-
diğine dikkat çeken Macit Bozkurt, 
hizmet alanlarının cemiyetin ve ce-
maatin beklentileri doğrultusunda 
genişletilmesinin söz konusu oldu-
ğu açıkladı.

Pfalz Protestan Akademisi’nden ça-
lıştaya katılan Dr. Georg Wenz Al-
manya’da imamların eğitimi için 
Müslüman cemaatlerin üniversite-
lerle kurumsal hâle gelmiş rahip eği-
timi merkezleriyle (Pfarrerseminare) 
iş birliği yapabileceğine dikkat çekti.

IMAMLAR ÇALIŞTAYININ 
KONULARI

Avrupa’da İmam Olmak Çalıştayı’n-
da müzakere edilen konuların başlı-
ğı ve katılımcılar ise şöyleydi:

İmamlığın Kurumsallaşması: İs-
lam dünyasından hareketle imam-
lık. Günümüzde farklı coğrafyalarda 
imamlık.  Dr. Hakkı Arslan

Avrupa’da İmamların Hizmet 
Alanları: Cami imamlığı, manevi 
rehberlik, aile danışmanlığı, cenaze 
işleri, çocuk ve yetişkin eğitimi, din-

darlar arası iletişim. Sunum: Mus-
tafa Macit Bozkurt. Katılımcılar: M. 
Enes Nas, İlhami Yaşar, Yunus Emre 
Yadigaroğlu, Muhammed Mücahit 
Eker, Mustafa Aydın,

Toplum ve Siyasetin İmam-Ha-
tip Beklentisi: İmamların eğitim 
süreci ve metodu Toplumu ve coğ-
rafyayı tanıyan vasıflı imamların 
eğitimi ve gelişimi. Stajlar ve ile-
ri eğitimler. Sunum: Murat Gül. 
Katılımcılar: Abdi Taşdöğen, Ali 
Kızılkaya, Thomas Lemmen, And-
reas Jakobs

İmamların Eğitim Süreci ve Me-
todu: Toplumu ve coğrafyayı ta-
nıyan vasıflı imamların eğitimi ve 
gelişimi. Stajlar ve ileri eğitimler. 
Sunum: Abdullah Ergün. Katılım-
cılar: Hakan Aydın, Taha Tarık 
Yavuz, Tarık Eroğlu, İlhami Yaşar, 
Yılmaz Gümüş.

İmamlık Eğitimi Sürecinden İz-
lenimler: Avrupa, Türkiye ve İslam 
coğrafyasında ilahiyat ve imam eği-
timinden izlenimler. Sunum: Fuat 
Arslan. Katılımcılar: Murat Gül, 
Mustafa Eroğlu, Niyazi Emin Gün-
doğdu, Mücahit Kılıçoğlu, Emrullah 
Yayla, Sinan Öztürk.

Avrupa’da Dinî Personel Statüsü: 
Dinî personelin hukuki konumu, 
imamların istihdamı ve özlük hak-
ları, rahip ve hahamlar örneği. Su-
num: Murat Gümüş. Katılımcılar: 
Mehmet Karaoğlu, Dr. Georg Wenz.

Uluslararası Akademisyenler 
Birliği ILM görme engelli-
lerin eğitimi üzerinde çalı-

şacak olanlar için ileri eğitim kurs-
ları açacak. Kurslar, görme engeli 
bulunmayan eğitimciler için yapıla-
cak. 3 Ocak 2023 tarihinde başlaya-
cak olan eğitim kursu 2023 yılının 
haziran ayında tamamlanacak.

50 EĞITIMCI 
YETIŞTIRILECEK

İleri Eğitim Kursu ile toplamda 50 
bay ve bayan eğitimcinin, görme 
engellilerin eğitimi alanında uz-
manlaşması hedefleniyor. Kursa 
katılacak olan eğitimcilere Türkçe 
ve Arapça kabartma yazı ve görme 
engelliler ile ilgili genel bir eğitim 
verilecek. İzmir Katip Çelebi Üni-
versitesi ile işbirliği hâlinde düzen-
lenen Görme Engelliler Eğitimci 
İleri Eğitim Kursu’na katılanlardan 
başarı gösterenler Katip Çelesi Üni-
versitesi’nden Engelli Eğitim Kur-
su sertifikası alacaklar. Eğitim 
tamamlayıp sertifika alan eğitimci-

lerin teşkilat bünyesinde istihdam 
edilmeleri de mümkün olacak.

“Görme Engelliler Eğitimci İleri 
Eğitim Kursu” Türkçe ve çevrimi-
çi dersler olarak gerçekleştirilecek. 
Eğitimler alanında uzman eğitim-
ciler tarafından verilecektir.

KURSTA VERILECEK 
OLAN DERSLER

Braille Eğitimi Erkekler için: Salı 
ve perşembe günleri Almanya saati 
ile 19:00–20:00 ve ramazan ayın-
da pazar günleri Almanya saati ile 
17:00–18:30 arası yapılacak.

Braille Eğitimi Kadınlar için: Salı 
ve perşembe günleri Almanya saati 
ile 20:15–21:15 ve Ramazan ayın-
da pazar günleri Almanya saati 
15:00–16:30 arası yapılacak. Gör-
me engelliler hakkında bilinmesi 
gerekenlerin konu edildiği dersler 
14 gün sürede bitecek şekilde pa-
zartesi günleri Almanya saati ile 
19:00–22:00 arası yapılacak.
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“Minik Eller”den Yetim 
Yüreklere Oyun Parkı
IGMG Çoçuk Kulübü’nün Hasene derneği ile birlikte yürüttüğü “Minik Eller” projesi çerçevesinde ilk oyun 
parkı Nijer’de açıldı. » MURAT KUBAT

Islam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 
Eğitim Başkanlığı Çocuk Kulü-
bü’nün Hasene insani yardım 

derneği ile birlikte yürüttüğü “Minik 
Eller” projesi meyvelerini vermeye 
başladı. Minik Eller projesi çerçevesin-
de ilk oyun parkı Nijer’de açıldı. Minik 
Eller projesi ile Hasene’nin farklı ülke-
lerde bakımını üstlendiği yetimler için 
oyun parkları açılacak.Çocuk Kulübü 
Sorumlusu Arzu Canbolat ile “Minik 
Eller” projesini konuştuk. 

MINIK YÜREKLER KENDI 
ELLERIYLE TOPLADILAR

Yetimler için oyun parkı yaptırma 
fikri nasıl oluştu?

Biz Çocuk Kulübü olarak her sene 

üyelerimizle birlikte bir sadaka kum-
barası hazırlayıp, su kuyusu, yetim-
lere bayram hediyesi gibi farklı pro-
jelere destek vermeye çalışıyoruz. Bu 
sene ramazan ayına özel bir kumba-
ra aksiyonu başlatıp burada biriktir-
diğimiz sadakaları yetimlere özel bir 
projeye bağışlamak istedik. 

Bu heyecanla Hasene Yetimler So-
rumlusu Zehra Coşgun hanımla 
görüştük. Kendisi yetimlerin birçok 
özel durumuna şahit olup eksikleri 
tespit ettiği için, bize yetimhanelerde 
oyun parkı açma önerisini sundu.

Projenin ismi neden “Minik Eller”?

Sadakaları minik yürekler elleriyle 
toplayıp bu projeye destek olacağı 

için “Minik Eller” mottosunu çok uy-
gun bulduk.

KENDILERI IÇIN 
ISTEDIKLERINI YETIM 
KARDEŞLERI IÇIN DE 
ISTEDILER

Bu projenin toplumda 
(Çocukların dünyasında) ne tür 
yansımaları/yankıları oldu?

Bu proje vesilesiyle Çocuk Kulübü 
üyelerimiz ve Temel Eğitim öğren-
cilerimiz yetimhanede kalan çocuk-
larla bir empati kurabildiler. Yetim-
hanede kalan çocukların bir parkı 
olmaması hâliyle onları çok şaşırttı. 
Bir çocuk için oyun parkının önemi 
çok büyük. Kendileri için istedikleri-

ni yetim kardeşleri için de istediler. 
Minik elleriyle toplayacakları sada-
kalarla oyun parkının açılacağı dü-
şüncesi onları çok mutlu etti. 

Yardımları toplama aşamasında 
yaşadığınız/karşılaştığınız bir 
anekdot var mı?

Kendi kızımdan (6 yaş) şöyle bir ör-
nek vermek isterim. Ramazan ayı 
boyunca her gittiğimiz misafirliğe 
kendi elleriyle hazırladığı kumbara-
sını da götürdü ve büyüklerden sa-
daka topladı. Bozuk para verenlere 
bu paranın az olduğunu, kağıt para 
verirlerse daha çok oyun parkının 
açılacağını söyledi. Yetim olmak ne 
demek, bunu öğrendiler. 

Bu projeyle, Avrupa’daki 
çocuklarla Afrika’da/ Asya’daki 
yetim çocuklar arasında bir bağ 
kurdunuz. Bu konuda neler 
söylersiniz?

Bu proje sayesinde Avrupa’daki ço-
cuklarımızın kendi hayatlarına kıyasla 
farklı bir dünyada yaşayan çocukları 
keşfetmesini sağladığımızı düşünüyo-
rum. Öncelikle yetim olmak ne de-
mek, bunu öğrendiler. Kendi hayat 
şartlarının her çocukla aynı olma-
dığını anladılar. Ve bu sayede acaba 
yetim çocukların başka ne gibi ihti-
yaçları var diye sormaya başladılar. 
Yeni bir projeyle de tekrar yetim ço-
cuklarımıza destek vermeye hazırlar.

Bu tür projeleriniz devam edecek 
mi? Neler var hedefte?

Şu an sürdürmekte olduğumuz bir 
üyelik kampanyamız var. 15.09.22 

– 15.12.22 tarihleri arasında Çocuk 
Kulübü‘ne üye olan çocuklarımızın 
üyelik ücretlerinin bir kısmıyla Fu-
dul derneğimizin desteğiyle belirli 
mülteci yurtlarında kalan çocuklara 
oyuncak hediye edeceğiz. 

Bu gibi yardım projelerimiz inşallah 
hep devam edecek.

Son olarak okuyucularımıza neler 
söylemek istersiniz?

Son olarak şunu dile getirmek istiyo-
rum. Biz bu projeye başlarken hede-
fimiz sadece bir oyun parkı açmaktı. 

Çocuklarımızın ve tabii eğitimcile-
rimizin azmiyle hedeflediğimiz bir 
oyun parkı 10 oyun parkına çıktı. 
Hiç beklemediğimiz bir bağış meb-
lağına ulaştık.

Minik Eller projemize katılan tüm 
üyelerimize ve öğrencilerimize yü-
rekten teşekkür ediyoruz.

Avustralya’da ICMG İlim Koleji’ne Eyalet 
Başbakanı ve Milletvekillerinden Ziyaret
Avustralya’da İslam Toplumu Millî Görüş Avustralya İlim Kolejine Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews ile 
milletvekilleri ziyarette bulundu.

Islam Toplumu Millî Görüş (ICMG) 
Avustralya İlim Koleji’ne Victoria 
Eyalet Başbakanı Daniel Andrews 

ile milletvekilleri ziyarette bulundu. 

Başbakan Andrews ile vekiller, ziya-
ret esnasında, idarecilerden kolej ile 
ilgili bilgi aldı. İdareciler, Andrews’i 
okuldaki eksiklerle alakalı bilgilen-
dirdi. Ayrıca dilek ve temennilerini 
dile getirdi.

BU YIL 120 ÖĞRENCI 
MEZUN OLDU

Öte yandan İlim Koleji’nde mezuni-
yet töreni düzenlendi. Bu yıl 58’i kız, 
62’si erkek olmak üzere toplam 120 
öğrenci kolejden mezun oldu. Tö-
rende idareciler çeşitli konuşmalar 

yaparken, ortak verilen mesaj, “İlim 
Koleji’nde, millî ve manevi değerle-
rin öğrencilere öğretilmesinin büyük 
önem arz ettiği.” idi. 

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonra-
sı da kolejle bağlarının koparmama-
ları gerektiğinin önemine değinildi.

ILIM KOLEJLERI

İslam Toplumu Millî Görüş Avustral-
ya bünyesinde 1995 yılında kurulan 
İlim Koleji’nden bugüne kadar bin-
lerce öğrenci mezun oldu. Mezunla-
rın çoğunluğu ülkede saygın üniver-
sitelere girmeye hak kazandı.

Arzu Canbolat
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Almanya’da Malulen Emeklilikte
Maaşlar Azaltılmayacak
Almanya’da malulen erken emekli olanların maaşları, ek iş yapmaları durumunda artık azaltılmayacak. 
Çalışanların akrabalarına bakım izni de kolaylaştırıldı.

Almanya’da Federal Meclis, 
malulen emekli maaşı alan-
ların ek iş yapma imkan-

larını artırdı. Meclisten geçen yasaya 
göre, malulen emekli olanlar, ek iş 
yaptıklarında maaşları bundan son-
ra azaltılmayacak. 

Yasayla malulen emekli olanların yıl-
lık ek gelir sınırı 6.300 Euro’dan 34 
bin 500 Euro’ya çıkarıldı.

AKRABALARA BAKIM IZNI 
KOLAYLAŞTI

Öte yandan aile ve iş hayatındaki 
uyumu temin amacıyla değiştirilen 

bir yasayla da, işverenlerin, çalışan-
ların akrabalarına bakmaları izni 
vermesi düzenlendi. 

Buna göre, işverenler, akrabalarına 
bakmak için izin isteyen çalışanları-
na izin vermek zorunda. 

Verilen izin süresince de çalışanların 
işten çıkarılması mümkün olmayacak.

İşveren, akrabalara bakmak için iste-
nen izin müracaatına 4 hafta içinde 
karar vermek durumunda. 

İşverenin izin vermemesi durumunda, 
bunu gerekçelendirmesi gerekecek.

Fransa ve Almanya’da
Elektrikler Kesilebilir

Belçika’da Hayat 
Pahalılığı Artarak 
Devam Ediyor

Fransa ve Almnaya’da, kış aylarında bazı yerlerde birkaç 
saat elektrik kesintisi yaşanabileceği bildirildi.

Belçika’da hayat pahalılığının artarak 
devam ettiği belirlendi. » TALHA INAM

Fransa Hükûmet Sözcüsü Olivier Veran, 
konuk olduğu BFMTV kanalında elektrik 
kesintisi olması halinde hükûmetin uygu-

layacağı farklı senaryoları ele aldı. Veran, aralıkta 
elektrik kesintisi olmayacağını ancak ocakta kışın 
nasıl geçeceğini henüz bilmediklerini kaydetti.

Bazı nükleer santral reaktörlerinin faaliyette 
olmaması ve kışın soğuk geçmesi göz önünde 
bulundurulduğunda, elektrik şebekesine aşırı 
yüklenildiği durumlar olabileceğini dile getiren 
Veran, tüm ülkede elektriğin tamamen kesildiği 
“blackout” riskini göze alamayacakları aktardı. 
Veran, bu durumlara karşı tüm senaryoları ha-
zırladıklarını söyledi.

Bakan Veran, ocak ayının çok fazla soğuk geçmesi, 
vatandaşların elektrik tüketimlerini azaltmaması 
durumunda bazı yerlerde 1-2 saate kadar elektrik 
kesintisine başlayabileceklerini ifade etti.

Veran, beklenmedik elektrik kesintisi yaşanmayaca-
ğını, riskli durumlarda Fransızların önceki gün saat 
05.00 ve 17.00'da haberdar edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, BFMBusiness haber sitesine göre, 
Elektrik İletim Şebekesi (RTE) ve elektrik hatları 
altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, 
olası elektrik kesintilerine karşı 9 Aralık’ta ulu-
sal çapta tatbikat yapacak. Fransa’da 56 nükleer 
santralden 26’sı bakım nedeniyle kapalı.

ALMANYA’DA UYARI

Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi 
Başkanı Ralph Tiesler, Kovid-19 veya Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırması gibi son yıllardaki geliş-
melerin kimsenin beklemediği krizlere hazırlıklı 
olunması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Tiesler 
elektrik kesintileri dahil pek çok alan kısıtlama 
olmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Tiesler, Almanya’nın komşu ülkelerinde savaş 
olması durumunda bundan doğrudan etkilene-
ceğini belirterek, mevcut durumda elektrik ke-
sintilerinin yaşanması tehlikesinin görüldüğü-
nü kaydetti. Bu bağlamda tedarik zincirlerinde 
kesintilerin yaşanabileceğini, kritik altyapılara 
ve devlet kurumları ile şirketlere siber saldırılar 
düzenlenebileceğini de aktaran Tiesler, “Bunla-
ra karşı daha iyi hazırlıklı olmamız lazım.” dedi. 
Tiesler, kış aylarında elektrik kesintilerinin bek-
lenilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bununla 
bölgesel ve geçici elektrik kesintilerini kastediyo-
rum.” şeklinde konuştu. Bunun sebebinin sadece 
enerji kıtlığı olmayacağını aktaran Tiesler, enerji 
şebekelerini işleten şirketlerin elektrik ağlarını 
koruma ve enerji tedarikini tehlikeye atmama 
gayesiyle söz konusu ağları geçici kapatabilecek-
lerini kaydetti. Tiesler, “Bunun riski ocak ve şubat 
aylarından itibaren artıyor. Bu nedenle yer yer 
belirli süre elektrik kesintileri yaşanabileceğini 
varsayıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Belçika’da yangın sigorta-
sı primlerinin 2023 yılında 
%10,8 oranında artacağı 

açıklandı. Bu oranın bugüne kadar 
kaydedilen en yüksek fiyat artışla-
rından biri olacağı kaydedildi. 

Bunun nedeninin ise inşaat ve maali-
yet fiyatlarındaki artışın Abex endek-
sine yansıması olduğu kaydedildi.

BUNUN NEDENI NE?

Belçika’da yangın sigortası primleri 
Abex endeksine bağlı olarak fiyatlan-
dırılıyor. Yangın sigortası primleri, 
son aylarda artan inşaat ve malze-
me fiyatları nedeniyle 2023 yılında 
yaklaşık %11 oranında artacak. Abex 
Başkanı Alain Coppe, “Bu endeks 
şimdiye kadar gözlemlenen en yük-
sek artış oranlarından biri,” diyerek 
endeksi yükselten faktörlerin başın-
da çelik, ahşap ve yalıtım fiyatlarının 
geldiğini belirtiyor.

ABEX ENDEKSI NEYE GÖRE 
HASAPLANIYOR ?

Yangın sigortası primlerinin tutarı 
Abex endeksine bağlı olarak yük-
seliyor. Bunu tetikleyen faktörlerin 
başında da inşaat malzemeleri fi-
yatlarındaki yükseliş ve artan işçi-
lik maliyetleri olarak göze çarpıyor. 
Bunların artışlarına dayanarak ma-
yıs ve kasım aylarında yılda iki kez 
hesaplanan Abex endeksi, Kasım 
2021’de 906 iken Kasım 2022 so-
nunda bin 4 olarak gerçekleşti.

FIYAT ARTIŞLARI NE 
ZAMAN YANSIYACAK?

Ocak 2023’te yeni bir yangın sigor-
tası sözleşmesi yapmak isteyenlerin 
primleri Aralık 2022’ye kıyasla %11 
oranında daha yüksek olacak ve 
daha fazla ücret ödenecek. Bu du-
rum mevcut sözleşmeler için de ge-
çerli olacak.
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Yıldızlar Hitabette Yarıştı

İngiltere’de Müslüman Kız Kardeşler 
Avrupa Karate Şampiyonu Oldu

IGMG Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen 11. Yıldız Hitabet Yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği 
Hannover Bölgesinden Yavuz Selim Demirci aldı.

Islam Toplumu Millî Görüş Gençlik Teşki-
latı Ortaöğretim birimi tarafından 11’ncisi 
düzenlenen “Yıldız Hitabet Yarışması” so-

nuçlandı. Almanya’nın Kamen şehrinde yapı-
lan yarışmada Hannover Bölgesi’nden Yavuz 
Selim Demirci birinci oldu. İkinciliği ise Köln 
Bölgesi’nden Necmeddin Zahid Manavbaşı 
aldı. İki yarışmacı da üçüncülüğü paylaştı.

Üçüncülüğü paylaşan yarışmacılar Bremen 
Bölgesi’nden Arda Ergin ile Hessen Bölgesi’n-
den Yahya Yaycıoğlu oldu. Yarışmanın sonucu-
nu GT Ortaöğretim Başkanı Yasin Yapar açık-
larken sunuculuğunu bir önceki yarışmanın 
birincisi olan Talha Albayram yaptı. Yıldız Hi-
tabet Yarışması programına bölgelerden yüz-
lerce genç coşku ile iştirak etti. Yarışmanın açı-
lış konuşmasını yapan IGMG Gençlik Teşkilatı 
Başkanı Furkan Kahraman, hitabetin önemine 
dikkat çekti ve kendisinin de bu yarışmaya 10 
yıl önce katılanlar arasında yer aldığını söyledi.

İslam Toplumu Millî Görüş Genel Başkanı Ke-
mal Ergün de yarışmayı izledi. Yarışmada bir 
konuşma yapan Ergün, Peygamber Efendimiz 
ve sahabenin hayatlarını örnek göstererek, 
Millî Görüş gençliğinin nasıl bir gençlik olması 
gerektiğini anlattı.

Gençlerin, ezgileri ile programa renk katan sa-
natçı Muhammed Ali Erdem’i coşku ile takip 
ettiği yarışmada jüri üyesi olarak IGMG Genç-
lik Teşkilatı önceki başkanları olan İsmail Kara, 
Mesud Gülbahar, Ünal Ünalan’ın yanı sıra Mu-
hammed Şenel yer aldı.

On farklı bölgeden sunumları ile yarışan 
10 yıldız genci şu konu başlıkları ile yarıştı: 
Irkçılık ve Ayrımcılık, Kulluk Edep Bilinci ve 
Takva, Kimi Örnek Aldın, Kime Örnek Oldun, 
Namaz ve İbadet Şuuru, Aidiyet ve Dava Bi-
linci, Zamanın Kıymeti, Pandemi Döneminde 
Sorumluluklarımız.

Ingiltere’de üç Müslüman kız kardeş, 2022 
WUKF Avrupa Karate Şampiyonası’nda bü-
yük başarı elde etti. 

İngiltere Millî Takımı’nı temsil eden üç kardeş-
ten en büyükleri olan 15 yaşındaki Reyhan Bi-
laloğlu, Avrupa Şampiyonu oldu. 

Dört ayrı dalda yarışan genç Reyhan, üçü altın, 
biri gümüş, 4 madalya kazandı.

FIRDEVS VE NURAN 
BILALOĞLU’NDAN DA BÜYÜK BAŞARI

Kardeşlerden en küçüğü 10 yaşındaki Firdevs 
Bilaloğlu da büyük başarı elde etti ve iki dalda 
Avrupa Şampiyonu oldu. 14 yaşındaki Nuran 
Bilaloğlu da dereceye girerken, iki ayrı dalda 
iki bronz madalyanın sahibi oldu.

“BAŞKA MÜSLÜMAN KIZLARA DA 
ÖRNEK OLUYORLAR”

Konuyla ilgili Camia Haber’e açıklamalarda bu-
lunan baba Ubeyde Bilaloğlu, iki kızın tesettürlü 
olarak bu sporu yaptığını ve bu şekilde İslami 
bir figür olarak başka Müslüman kızlara da ör-
nek olmasından büyük mutluluk duyduğunu 
belirtti. Bu büyük başarılarından dolayı üç kı-
zından da gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

INGILTERE MILLÎ TAKIMI’NIN EN 
BÜYÜK BAŞARISI

Üç kız kardeşin kazandığı madalyalarla birlikte İn-
giltere Millî Takımı, 24 altın, 13 gümüş ve 15 bronz 
madalya ile madalya sıralamasında ikinciliği elde 
etti. Bu, İngiltere Millî Takımı’nın şampiyonlar-
daki en büyük başarısı olarak da tarihe geçti.

İngiltere’de Reyhan, Nuran ve Firdevs Bilaloğlu adlı üç kardeş, Avrupa Karate Şampiyonası'na damga vurdu. Reyhan 
ve Firdevs Bilaloğlu, Avrupa Şampiyonu olurken, Nuran Bilaloğlu da dereceye girdi.
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Yaşlı Ebeveyne 
İhtimam

Uzun ömürlülüğün avantajları yanında 
dezavantajları da var. “Kime bir uzun 
ömür vermişsek,  zamanla gücünü dü-
şürerek onun yaratılışını tersine çeviri-
yoruz. Hiç düşünmüyorlar mı?” (Yasîn 
suresi, 36:68). Yaşlılıkta, hastalık, düş-
künlük ve bunların sonucunda ihtiyaç-
larını tek başına karşılayamama, sosyal 
hayattan kopma, zihinsel performansın 
düşmesi gibi zorluklar zuhur edebiliyor.

Yaşlılık bir bakıma kişiyi çocukluk dö-
nemine geri döndürüyor. Çocuklarını 
şefkat ve merhamet kollarıyla sarıp sar-
malayan anne-baba, yaşlılıkta onların, 
şefkat ve merhametine ihtiyaç duyuyor. 
Sevgi fışkıran gözlerle kendilerine bakıp 
zevkle ilgilendiği çocuklarından sevgi, 
saygı, ilgi bekliyor. Bütün yaramazlıkla-
rına şevkle ve mutlulukla karşılık verdiği 
çocuklarından bugün kendi sıkıntılarıyla 
aynı olmasa da (ki, aynı olması mümkün 
değil) homurdanmadan, içtenlikle, şevk-
le ilgilenmelerini arzu ediyor. Kur’an’da 
anne-babanın emeğine işaret edildikten 
sonra evlatların sorumluluğu belirtili-
yor: “Bu yüzden biz insana şunu emret-
tik: Bana ve anne-babana şükret!”   Asıl 
şükür ve teşekkür, eylemle olur.

Yaşlandıklarında anne-babanın hakları, 
evlatların ise sorumlulukları artarak daha 
fazla öne çıkar: “Anne-babadan biri veya 
her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendi-
lerine sakın ‘Öff!’ bile deme. Onları asla 
azarlama, her ikisine de tatlı ve gönül alı-
cı (güzel) sözler söyle. Onlara merhamet 
ederek tevazu ile onlara kol kanat ger ve 
şöyle dua et: ‘Rabbim! Tıpkı beni küçük-
lüğümde koruyup yetiştirdikleri gibi sen 
de onlara merhamet et.’  Rabbiniz hangi 
niyetle davrandığınızı (içinizdekileri) çok 
iyi bilir. Eğer salih kişiler olur (onlara iyi 
davranır)sanız, Allah, (elde olmadan yap-
tığınız hatalardan) tevbe edenlerinizi ba-
ğışlar.” (İsrâ suresi, 17:24-5).

Durum ne kadar sıkıntılı olursa olsun, 
yaşlı anne-babadan incinmemek ve in-
citmemek esastır. Hasbelkader bir yanlış 
yapılırsa, hemen özür dilenip tashih edil-
mesi gerekir. Bu hususta hiçbir mazerete 
sığınılamaz. Öyle ki, toplu seferberliği 
gerektirmeyen bir savaşa katılmak için 
gelen sahabîye Efendimiz(s) soruyor: “An-
nen-baban sağ mı?” Evet, cevabını alınca 
şöyle buyuruyor: “Senin cihadın, onlara 
hizmet etmektir.” (Buharî, Cihad, 138)  
Yaşlı anne-babanın hoşnutluğunu kazana-
rak dualarını alamayanın dünya ve ahiret-
te burnunun yerde sürtüleceğini Resûlul-
lah(s.a.v.) bildiriyor (Müslim,Birr,9).

Daha ürkütücü ikaz: “Küçüklerimize 
merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı 
göstermeyen bizden değildir.”(Tirmizî, 
Birr, 15)  Kendilerine saygı duymamız, 
incinmeyip incitmememiz emredilen bü-
yüklerin başında elbette anne-baba gelir. 
Hz. Peygamber’in tarafında olmamak ne 
büyük tehlikedir!

Toplu seferberliği 
gerektirmeyen bir savaşa 
katılmak için gelen sahabîye 
Efendimiz(s) soruyor: “Annen-
baban sağ mı?” Evet, cevabını 
alınca şöyle buyuruyor: 
“Senin cihadın, onlara hizmet 
etmektir.”

“Dedikodu Yapmıyorum,
Olanı Söylüyorum”
İnsan, sosyal bir varlıktır. Yalnız yaşayamaz. Hem aile olma, yuva kurma anlamında 
hem de diğer insanlara ihtiyaç duyma anlamında yalnız yaşayamaz.

YUSUF YEŞILKAYA*

Bizim diğer insanların, sevgi-
sine, ilgisine, onayına ihtiyaç 
hissettiğimiz gibi diğer in-

sanlar da bizim sevgimize, ilgimize 
ve onayımıza ihtiyaç duyarlar. Bu 
durum çekirdek aileden başlayarak, 
çalışma ortamına kadar hatta ya-
şam alanımızın bütün noktalarına 
varana kadar böyledir. Birlikte yaşa-
mak, en insani ihtiyaçtır. 

SADECE SÖZLER DEĞILDIR 
PAYLAŞILAN...

Bir araya gelmek sadece yardımlaş-
mak, sevgi ve ilgi açlığımızı gider-
mek için gerekli değil elbette. Bir 
araya geldiğimizde birlikte oldu-
ğumuz insanlarla konuşuruz. Se-
vincimizi, üzüntümüzü, derdimizi, 
coşkumuzu, heyecanımızı payla-
şırız onlarla. Karşılıklı bir hâl aldı-
ğında muhataplarımız da bizimle 
sevincini ve kederini paylaştığında 
bu eylemin adı sohbet olur. Sadece 
sözlerimizi ve dertlerimizi değil; yü-
reğimizi de paylaşmış oluruz. Hem 
kalbimizi öyle herkesle paylaşama-
yız değil mi?

Büyük guruplarda yapılan soh-
betleri şöyle bir kenara bırakacak 
olursak; iki üç kişi bir araya geldi-
ğimizde ne konuşuruz? Hadi bir 
oyun oynayalım. Var mısınız? En 
çok görüştüğümüz insanlarla bir 
araya geliyoruz ya. En sık bir araya 
geldiğimiz insanlar… Her şeyimi-
zi demesek bile birçok şeyimizi en 
ince detayına kadar paylaştığımız 

insanlardan söz ediyorum. Sahi bu 
insanlarla bir araya geldiğimizde ne 
konuşuyoruz? Şimdi lütfen arkanı-
za yaslanın, gözlerinizi kapatın ve 
iki dakikalığına bu dost ortamında 
ne konuştuğumuzu hatırlayalım. 

DOĞRU ISE MÜKAFATINI 
YANLIŞ ISE CEZASINI 
VEREN ALLAH’TIR

Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. İşten, 
aileden, cemiyetten konuşuyoruz 
elbette. Ailelerimizden konuşur-
ken çocuklarımızdan da söz ediyor 
muyuz? Oğlan işe girdi mi? Kız ne 
zaman evleniyor? Daha uygun birisi 
çıkmadı mı? Hem kendi çocukları-
mızın hem de diğer insanların ço-
cuklarının dedikodusunu yapıyor 
muyuz mesela? Peki, işten söz açıl-
dığında ne yapıyoruz. Yöneticimizin 
aksi tutumlarını hiç konuşmuyoruz 
değil mi? Bize gelince hak hukuktan 
bahsedip kendi özel işine gelince 
kesenin ağzını açtığından, oğluna 
kızına yaptığı görkemli düğünden 
hiç söz etmiyoruz değil mi? Ya ce-
miyet hayatından, yöneticilerden ve 
yönetilenlerden konuşuyor muyuz? 
Bize ne canım, el âlemin işinden gü-
cünden. Doğru yapıyorsa mükâfatı-
nı yanlış yapıyorsa hesabını Allah’a 
verecek elbette. Aman biz dediko-
dusunu yapmayalım. Aman günaha 
girmeyelim diyebiliyor muyuz?

ONLARIN YAPTIKLARINI 
SÖYLÜYORUZ

“Ya canım konuşurken onlara ifti-
ra atmıyoruz ki, biz sadece onların 
yaptıklarını konuşuyoruz. Biz gıybet 

edenlerden değiliz yani.” Bu sözler 
size de tanıdık geliyor mu? Maalesef 
birçoğumuz aynı hataları yapıyoruz. 
İşin daha acı yönünü sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Bilmeden yaptığı-
mız hatalar için kullardan helallik 
aldıktan sonra Rabbimizden özür 
dileriz, bir daha aynı hatayı işleme-
yeceğimize dair söz veririz. 

Rabbimizin bağışlamasını ümit 
ederiz. Hatayı biliyoruz, hata oldu-
ğunu biliyoruz. Yapmamamız ge-
rektiğini biliyoruz. Ama nefsimize 
söz geçiremediğimizden dolayı bile 
bile hata yapıyoruz. Asıl acı yanı bu 
işte dostlar.

Hani “biz iftira atmıyoruz, biz ola-
nı söylüyoruz” ya. Gerçekten doğru 
biliyor muyuz? Ümmeti olmaktan 
şeref duyduğumuz Peygamberimiz 
(s.a.v.) ne buyuruyor bu konuda? 
Müslim’de rivayet edildiği üzere 
Peygamberimiz (s.a.v.): “Bir kimse 
için söylenen kusur onda varsa, bu 
söz gıybet olur. Yoksa iftira olur.” 
Yani bizim olanı söylüyoruz dediği-
miz, aleni gıybettir. Olmayanı üretip 
söylüyorsak, bunun tanımı iftiradır. 

Bilişim teknolojileri ve sosyal medya-
nın hayatımıza girmesiyle bu konuda 
bizler de level atladık. “Ya internet-
te gördüm, gerçekten doğruymuş.” 
derken gerçekten doğruları mı pay-
laşıyoruz? Doğru olsa bile bunları 
paylaşmamıza, ilgili kişinin rızası var 
mı? Kim nerede, ne yapmış? Kim 
kimle berabermiş? Hayatı magazine 
çevirdik yahu! Başka bir tutar dalı-
mız, “kardeşim kendisi paylaşmış”, 
kendi sayfasında gözlerimle gördüm. 
Dostlar, işin doğrusunu öğrenmek, 
sözlerimizin doğru olması, bahsi ge-
çen olayın gerçekten yaşanmış olma-
sı elbette önemlidir. 

İşi dedektiflik boyutuna götürme-
den, gerçeğin peşinde olmak, doğ-
ru bir yaklaşım olabilir. Lakin pas 
geçmememiz gereken asıl nokta; 
konuştuğumuz sözlerin, hadiselerin 
bize ne faydası var? Konuştuğumuz 
mecliste bulunan insanlara ne fay-
dası var? Daha açık ifade ile sadece 
doğru olmasını ölçü aldığımız hadi-
seleri, söylemeye hakkımız var mı? 
Her doğru her yerde söylenir mi?

*yusufyesilkaya@gmail.com

Bir kimse için söylenen kusur 
onda varsa, bu söz gıybet olur. 
Yoksa iftira olur.
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Belli bilişsel kalıplarda karar süreçleri tutarlılık ve uygunluk açısından değerlendirilir. Karar verici kişinin 
kendi hedefleriyle, olması gereken sağlıklı hedefler birbiri ile çatışabilir. » DR. ABDULAZIZ YILMAZ

Çatışmaların belki de en alevli 
olduğu dönem tahmin edile-
ceği üzere ergenlik dönemi-

dir. Ergenlerin anlık zevk hedefleri 
ve bu hedefleri en yüksek düzeye 
çıkarma olasılıkları yetişkinlere göre 
daha fazladır. Özellikle son yıllarda 
yapılan1 Ergenlik dönemi bilişsel ça-
lışmalarda katı düşünceler ve riskli 
olan sağlıksız davranışları zihinle-
rinde rasyonelliğe büründürebildik-
leri gözlemlenmektedir.

ERGENLERIN KARAR 
VERME YETISI

Rasyonellik kılıfına büründürülmüş 
çarpık düşüncelerin sonucu ne yazık 
ki istenmeyen sonuçlara mahal vere-
bilir. Gelişimsel süreç de devam ettiği 
için de bu noktada anahtar soru; er-
genlerin özellikle karar vermede yet-
kin olup olmadığını sorgulamak üzere 
olmalıdır. Çünkü ergenlik döneminde 

beyin olgunlaşması birçok çalışmaya 
göre de tamamlanmamıştır. Nitekim 
Erikson’un kuramına göre de her bir 
dönem aşamalarıyla bir olgunlaşma 
seviyesine ulaşılır ve ulaşılamayan 
her nokta bir çatışma biçimi olarak 
kişinin psikolojisini tehdit eder.

ERGENLIKTE GENÇ 
ERIŞKIN GELIŞIMI

Ergenlik dönemi sadece psikolojik 
değil, biyolojik ve sosyal-gelişimsel 
değişikliklerle de karakterize bir dö-
nemdir. Özellikle biyolojik gelişim 
iskelet sisteminde hızlı büyüme ve 
cinsel gelişim ile psikolojik gelişim 
ise bilişsel gelişim ve kimlik gelişimi 
özellikleriyle belirlenir. Sosyal ola-
rak da ergenlik, genç erişkin rolüne 
hazırlığın olduğu bir dönemdir. Bu 
hazırlık dönemi sırasında neye na-
sıl yön verildiği ve bunların hangi 
araçlarla olgunlaştırıldığı oldukça 

mühimdir. Bu bilişsel olgunlaşma 
içinde herhangi bir kimlik bunalımı 
yaşanıyor olması ergenin karar ver-
me süreçlerinin doğrudan etkilene-
bileceği bir nokta diyebiliriz. 

Kişinin içine doğduğu evde ve o ev-
deki ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri ait 
olduğu kültür ve kişinin kendi ka-
rakter oluşum sürecini ya daha zorlu 
fakat işlevli ya da kolay fakat nitelik-
siz bir akıbete hazırlayabilir. 

AILE VE ÇEVRE KÖPRÜDÜR

Toplum normlarından sapma ya-
şayan ergen için aile ve çevre bir 
köprüdür. Hemen hepsi kendine ait 
düşüncelerin gerçekliğini sorgula-
yabilmesine imkân tanır. Bu olağan 
ve sistemle uyumlu süreci baltala-
yan ise ergene özgürlük adı altıda 
cinsiyet değişimi ya da tercihin ve-
riliyor olmasıdır!

“TERCIH DEĞIL KEŞIF 
YAPAR”

Bir ergen; içinde yaşadığı kimlik bu-
nalımını keşif için kullanır, bir tercih 
yapmak için değil! Buna en güzel ör-
neği de Piaget üzerinden verebiliriz. 
Piaget, ergenlikteki bilişsel uyumun 
sosyal ilişkiler ve ergenin arkadaşları 
ile kurduğu diyalogdan önemli ölçü-
de etkilendiğine inanır ve sosyal bi-
lişi ergenlikteki bilişsel gelişimin bir 
parçası olarak tanımlar.

Piaget’nin çocuklarda zekâ ve dü-
şüncenin gelişimini açıklayan önem-
li araştırmalarında, 12 yaşlarından 
başlayarak çocuklarda soyut düşün-
me yeteneğinin hızlı bir gelişme gös-
termesi durumu tespit edilmiştir ve 
bu soyut düşünme ile çocuk somu-
tu soyutla açıklamaya ve simgelerle 
düşünmeye başlar. Yani; bir ergen 
bir evrede kazandığı gelişimsel bir 

yeteneği bir öncekinden beslenerek, 
kıyaslayarak ve keşfederek öğrenir. 
Bu öğrenme süreçleri de birbirine 
eklemlenerek sonunda ergenin ger-
çekçi, olumlu bir öz görünüm ve 
güçlü bir kimlik geliştirmesini de 
zorunlu kılar fakat bu sürece değin 
gerekli olan malzeme, bir karar veya 
bir yargı değil, yapıcı bir dönüşüm 
ve ruhsal olgunlaşma içinde ergenin 
psikososyal bir yön kazanabilmesini 
sağlamak olmalıdır. 

Aksi takdirde erken verilen bu karar-
ların yetişkinlik çağında ruhsal etki-
leri ağır olabilir.

1- Reyna ve Farley, 2006.

Bir ergen; içinde yaşadığı 
kimlik bunalımını keşif 
için kullanır, bir tercih 
yapmak için değil!

Değişiklerle 
Karakterize 

Edilmiş 
Bir Dönem:

Ergenlik
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“Her nefis ölümü 
tadacaktır.” (Enbiyâ suresi, 21:35)
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“Hz. Yûsuf’un Hayatı Avrupalı 
Müslümanlara Örnektir”

Yûsuf suresinin 1 ila 101’inci 
ayet-i kerîmelerinde “Kıs-
saların en güzeli” ifadesiyle 

anlatılan Hz. Yûsuf ’un hayatının, 
gayrimüslim ülkede geçmesi yönüyle 
birçok önemli ve ibret alınması gere-
ken hususlar barındırır. 

Rabbimiz Kur’an’da, “Andolsun ki 
Yûsuf ve kardeşlerinde, almak is-
teyenler için ibretler vardır.”1 buyu-
rarak, Yûsuf kıssasına dikkat çeker. 
Farklı dinler ve dünya görüşlerine 
mensup insanların barış içerisinde 
bir arada yaşadığı toplumlar açı-
sından önemli hususlar bu surede 
ifade edilir. Yine aynı zamanda ço-
ğulcu toplumun içerisinde yaşayan 
Müslüman bireyler ve oluşturduk-
ları kurumlar açısından bu sureden 
alınması gereken önemli dersler ve 
ibretler bulunur.

DIASPORADA HZ. YÛSUF 

Yakub (a.s.)’ın 12 oğlundan birisi 
olan Yûsuf , büyük kardeşleri tara-
fından ihanete uğramış ve bir su ku-
yusuna bırakılmıştır. Yoldan geçen 
bir kervan, su ihtiyacını karşılamak 
üzere su kuyusuna gelmiş ve ora-
da güzeller güzeli bir erkek çocuğu 
ile karşılaşmışlardır. Yûsuf’u Mısır’a 
götürüp satışa çıkarmışlar ve Mısır 
devleti yöneticisi tarafından Yûsuf 
köle olarak satın alınmıştır. 

Bulunduğu ev sakinleri tarafından 
iyi muamele görmüştür. Yaşadığı 
Mısır devleti içerisinde artık azınlık 
statüsünde bir Müslüman ve aynı 
zamanda Peygamber olarak hayatı-
nı idame ettirecektir. Yetişkin hâle 
gelen Yûsuf’un ilk imtihanı iffeti ile 
ilgili olmuştur. 

Evin hanımı kendisiyle yakınlaşma-
yı arzu etmiş ve Yûsuf kendisinden 
uzaklaşınca da ona iftira atmıştır. Bu 
iftira Yûsuf ’un hapse girmesine vesile 
olmuştur. Allah’ın işaret ve ikazı olma-

saydı Yûsuf (a.s.)’ın bu teklife meylet-
miş olabileceği burada ifade edilmiştir. 
Büyük günahlara düşmemek için Al-
lah’ın koruması altında olmak gerek-
tiği buradan anlaşılmaktadır. Şu ayet-i 
kerîme de bunun delilidir: 

“Kitaptan sana vahyedilenleri oku, na-
mazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz haya-
sızlıktan ve kötülükten meneder...”2

Namaz ve hayırlı ameller, kişiye kö-
tülüklere düşmekten koruma hu-
susunda yardımcı olur. Yeter ki kul 
samimiyet ve ihlas ile kulluk görev-
lerini ifa edebilsin! 

TEBLIĞ ILE ÖRNEKLIK

Haksızlıkla hapse mahkûm edi-
len Hz.Yûsuf, hikmetli ve olgun ta-
vırlarından asla vazgeçmemiştir. 
Kur’an’da anlatıldığına göre iki arka-
daşı vardır ve onlara karşı sadece iyi 
bir örnek insan olarak tutum ve dav-
ranışlarda bulunmuştur. “El-Emin” 
yani güvenilir bir insan olarak kabul 
gören Hz.Yûsuf ve arkadaşları arasın-
da geçen münasebetlerden şunu anlı-
yoruz. Tebliğ vazifesi öncelikle güzel 
örneklik ile olmalıdır. Öncelikle güven 
ortamını inşa eden Hz.Yûsuf Peygam-
ber, sonrasında sözlü olarak inancını 
anlatmaya başlamıştır. 

YÖNETICILIĞE YOLCULUK

Bu esnada suçsuz olduğu anlaşılıp 
hapisten çıkmış ve sonrasında kra-
lın yanında güvenilir bir konuma 
gelmiştir. Haksızlığa uğramış olsa 
da Hz. Yûsuf, yaşadığı ülkenin kal-
kınmasına katkıda bulunmak iste-
miştir. Kral tarafından Mısır’ın ma-
liyesinden sorumlu olan vezir olarak 
atanmıştır. Yani, günümüzün deyim-
leriyle Başbakan ve Maliye Bakanı 
statüsünü kazanmıştır. 

Yaşanan bunca olaya rağmen Hz. 
Yûsuf’un hiçbir zaman dürüstlükten 

ayrılmaması, bilgisiyle ve yaşantısıy-
la herkesin güvenini kazanmış olma-
sı hepimiz için önemli bir örnektir. 
Hz.Yûsuf Kur’an’da ifade buyrulan 
şu özellikle hareket etmiş, kötülük-
leri iyilikle ve hikmetle önleyip düş-
manları dost kazanmıştır:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kö-
tülüğü) en güzel olan davranışla sav; 
o zaman bir de göreceksin ki seninle 
aranızda düşmanlık bulunan kimse 
kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş! 
Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ula-
şabilir, yine buna ancak (erdemlerde) 
büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir.”3

BARIŞ VE GÜVEN ORTAMI

Kur’an’da kardeşi Bünyamin ile il-
gili konuların anlatıldığı kısımlar-
da, Hz.Yûsuf ’un Mısır yasaları ile 
ilişkileri anlatılır. Öncelikle, barış ve 
güven içerisinde yaşadığı ve idare-
cisi olduğu ülkenin yasalarını hiçbir 
zaman ihlal etmemiştir. Kendi inancı 
gereği var olan kuralları uygulamak 
istediği vakit, o günün şartlarına 
göre öncelikle bu kuralın uygulanıl-
masını legal hâle getirmiştir. 

Yani günümüzün deyimiyle, yasanın 
değiştirilmesi için çaba sarf etmiş ve 
sadece değişiklini gerçekleştirebildi-
ği kuralları uygulayabilmiştir. 

Kur’an ifadesiyle, bu tutum ve tavır 
övülmüştür. “…İşte biz Yûsuf’a böyle 
bir tedbiri öğrettik, yoksa Allah dile-
yip bunu öğretmeseydi kralın kanu-
nuna göre kardeşini alıkoyamazdı.”4

Mısır devleti ekonomisinin zor dö-
nemlerinin, başarılı bir şekilde atla-
tılabilmesi Yûsuf Peygamber saye-
sinde mümkün olmuştur.

Mısır toplumunun güvenini kazan-
mış ve bir Müslüman olarak “güzel 
örnek” olma özelliğini hayatının so-
nuna kadar devam ettirmiştir.

HIKMET VE GÜZEL 
ÖRNEKLIK

Hz.Yûsuf ve kardeşleri kıtlık senelerin-
de tekrar birbirleriyle buluşmuşlardır. 
Kardeşleri, önlerinde duran “Maliye 
Bakanı” nın Yûsuf olabileceğini akıl-
larından bile geçirmemişlerdir. Hal ve 
tavırlarında “Hikmet ve Güzel Örnek-
lik” vasıflarından asla ödün vermeyen 
Yûsuf Peygamber, Fussilet suresi 34-
35’te ifade edilen “düşmanları bile dost 
olarak kazanma” vasfını kardeşlerine 
karşı da uygulamıştır. Sabır ve hikmet 
özelliklerini üzerinde barındıranın her 
daim kazanacağı, bu kıssadan alınacak 
önemli bir derstir. Kıskanç, sabırsız, 
kırıcı ve hilebaz olanların ise her daim 
kaybedeceği, yine bu kıssadan alına-
cak en önemli derslerdendir. Hz.Yûsuf 
Peygamber bu özellikleriyle batı ülke-
lerinde yaşayan Müslüman azınlığa bir 
örnektir. Gayrimüslim toplum tarafın-
dan kendisine karşı yapılan haksızlık-
lara boyun eğmemiş, fakat hikmetli ve 

güzel davranışı da hiçbir zaman terk 
etmemiştir. İçerisinde bulunduğu 
gayrimüslim toplumun güvenini ka-
zanıp o ülkenin en üst makamlarına 
kadar ulaşıp maliyesinden sorumlu 
hale gelmiştir. Kendi hayatı müdde-
tince bu toplumun Müslüman olma-
mış olması onu bu özelliklerinden 
hiçbir zaman alıkoymamıştır.

1- Yusuf Suresi, 7
2- Ankebût suresi, 29:45.
3- Fussilet Suresi, 41:34-35. 
4- Yusuf Suresi, 76

Hz. Yûsuf Örnekliğinde 
Dersler:

 » İffet ve namus en zor şartlarda 
bile korunmalıdır.

 » Kötülüklerden korunmak için 
namaz v.b. kulluk görevlerini ifa 
ederek Allah’ın koruması altında 
olmak gerekmektedir. Hz.Yûsuf 
(a.s.)’ın kendisine yapılan teklif-
ten, Allah’ın kendisine gösterdiği 
ayetin tesiri ile uzak kalması ör-
neğinde olduğu gibi.

 » Kişi uğradığı haksızlıkları hik-
metli yaklaşımlarla savarak düş-
manlarını bile dost hâline getire-
bilmelidir.

 » Tebliğ görevi öncelikle güzel yaşam 
örnekliği ile yapılmalı ve “emin” 
vasfına ulaşılmalıdır.

 » İçinde yaşanılan ülkenin kal-
kınmasına katkıda bulunulmalı, 
idari makamlarda yer almak için 
gayret edilmelidir.

 » Yûsuf (a.s.) kardeşlerine ceza 
verebilecek bir makam ve mevkide 
olmasına rağmen affetme yolunu 
tercih etmiştir. Affedici olmak 
ve insan kazanmak asıl hedef 
olmalıdır.

O Dönemin Amelleri ve 
Hükümleri

 » Zina ve zinaya götüren yollar 
haramdır.

 » Gayrimüslimlerin çoğunlukta oldu-
ğu bir ülkede yaşanabilmektedir. 

 » Gayrimüslim bir ülkede idareci 
olunması mümkündür. 

 » Kişi bir görevi yapabileceğine ina-
nıyorsa o görevi talep edebilir. 

 » Din özgürlüğü vardır ve kimse 
Müslüman olmaya zorlanmamıştır. 

 » Hırsızlığın cezası, kişinin 
alıkonulmasıdır. 

 » Sadık rüya görülebilir ve ehli ta-
rafından yorumlanabilir.

Yûsuf suresi farklı dinler ve dünya görüşlerine mensup insanların barış içerisinde bir arada yaşadığı 
toplumlar açısından önemli hususlar içerir. » DR. HAKAN AYDIN
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BIR
AYET

“O vakit Allah́ tan bir rahmet ile onlara yumuşak 
davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç 
şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları 
affet; bağışlanmaları için dua et…”
(Al-i Imrân suresi, 3:159)

“Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması 
altına alır ve cennetine girdirir: Güçsüzlere rıfk ile (yumuşak) 
davranmak, ana babaya şefkat göstermek ve elinin altında 
bulunan hizmetlilere iyi muamelede bulunmak.”
(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 48)

BIR
HADIS

Huzurevinde kalan annemin 
özel bakımını erkek bakıcı 
yapabilir mi? Bu caiz mi? 
Aralarında nikâh bağı bulunmayan bir 
erkek veya kadının normal şartlarda bir-
birlerine dokunmaları, bakmaları ve yal-
nız kalmaları caiz değildir. “(Resulüm!) 
Mümin erkeklere, gözlerini (harama) 
dikmemelerini, ırzlarını da korumala-
rını söyle.”1 “Mümin kadınlara da söyle: 
Gözlerini (harama bakmaktan) koru-
sunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. 
Görünen kısımları müstesna olmak üze-
re, ziynetlerini teşhir etmesinler.”2 ayet-
leri harama bakmayı yasaklıyor. 

ZARURI DURUMLAR
Haram hükümler, normal şartlar altın-
da olduğu zaman geçerlidir. Yani zaruret 
yokken veya hiçbir ihtiyaca dayanmayan 
durumlar için geçerlidir. Bundan dolayı-
dır ki, Müslümanlar hem cinslerin birbir-
lerine bakacağı, hizmet veya tedavi ede-
ceği imkânları hazırlamalıdır. Yani erkek 
ve kadın hasta bakıcıları, hemşireleri ve 
doktorları yetiştirmelidirler. Ancak bu 
imkânların olmadığı durumlarda nasıl 
hareket edilecektir, hastane ve huzurevi 
gibi yerlerde tedavi gören veya bakılan in-
sanlara karşı cinslerin hizmet vermesi gibi 
hususlarda nasıl davranılacaktır ve bu ha-
ram hükümlerinin durumu ne olacaktır?

GAYRIMÜSLIMIN 
MÜSLÜMAN’I TEDAVI ETMESI
Tedavi olmak, huzurevinde bakılmak gibi 
durumlar zaruret hâlleridir. Böyle bir du-
rumda erkek veya kadının bedenine dok-
tor, ebe, iğneci, pansumancı ve bakıcı gibi 
kimselerin bakması ve dokunması caizdir. 
Kadına kadın bakıcının olmadığı veya uz-
manlık ve beceride geri olduğu durumlar-
da “Zaruretler sakıncalı olan şeyleri mübah 
kılar” kuralı gereğince hareket edilir. Fakat 
zaruretler de miktarınca belirlenir.3 Yani 
vücudun tamamına değil, bakılması gere-
ken yerlerin dışına çıkılmaması gerekir.

Hastanın tedavi olması, yaşlı ve bakıma 
muhtaç olan insanların bakılması zaruret 
alanına girer. Avrupa’da yaşayan Müslü-
manların tedavisi veya bakımları için her 
zaman Müslüman doktor veya bakıcılar 
bulmak zordur. Bu durumda da yine za-
ruret hükümlerince hareket edilir. Dola-
yısıyla gayrimüslim doktor ve bakıcılar 
Müslüman hastayı tedavi eder, bakıcılar 
da onlara bakabilir ve gerekli bakımlarını 
yapmakta sakınca olmaz.4 Netice olarak, 
Müslümanlar hastalıklarının tedavisinde, 
doğum ve kadın hastalıkları konusunda 
ve de bakım evlerinde hizmet edecek her 
cinsten elemanları yetiştirmek için bütün 
güçleriyle çalışmalıdırlar. Bu duruma ge-
linceye kadar bütün arayışlarını yaptıktan 
sonra zaruri olarak bu hizmetlerin karşıt 
cinslerden de olsa almaya devam etmeli-
dirler. Dolayısıyla huzur evinde yatan bu 
hanıma kadın bakıcı yoksa erkek bakıcılar 
da hizmet verebilirler. Allah en iyisini bilir.

M. Hulusi Ünye 
m.unye@igmg.org

Fıkıh Köşesi

Bakımevinde Muayene 

1- Nûr suresi, 24: 30.
2- Nûr suresi, 24: 31.
3- Mecelle, mad, 21, 22. Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delille-
riyle Aile İlmihali S: 63-64, Erkam yayınları, 2008 İstanbul.
4- Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, 1, 357.

Hoşgörü Hakikatlerden 
Vazgeçmek Değildir
Farklı dinden kişilerin birbirlerini tanımaları ve doğru bilgilenme imkânı toplumsal 
huzura zemin hazırlar. Diyaloğun asıl amacı da budur.

AHMET INAM

Diyalog hâlinde olunan kim-
seler İslam dinine göre “ce-
hennemlik” olarak görülse 

bile bu kimselere bu hüküm çer-
çevesinde yaklaşmak da doğru de-
ğildir. Kaldı ki böyle bir yaklaşım 
Peygamberlerin sünnetine de aykı-
rıdır.1 Kur’ân-ı Kerîm’de Allah (c.c.) 
şöyle buyurmaktadır: “İş, ne sizin 
kuruntunuza, ne de kitap ehlinin 
kuruntusuna göredir. Kim kötü bir 
iş yaparsa, onunla cezalandırılır. 
O, kendisine Allah’tan başka ne bir 
dost ne de bir yardımcı bulabilir.”2 
Bu ayet-i kerîmenin nüzul sebebine 
baktığımızda, Müslümanların kitap 
ehlinden olan Hristiyan ve Yahudi-
lerle yaptıkları tartışmayla ilgili ol-
duğunu ve tartışmanın konusunun 
“kimin cehennemlik olduğuyla” ilgi-
li olduğunu görürüz.3

“KÖTÜLÜK YAPAN 
CEZALANDIRILIR”

Bu ayet ile Allah (c.c.) hem Müs-
lümanları (“ne sizin kuruntunuza 
göre”) hem de ehl-i kitabı kınamak-
tadır. Fakat dikkat edilirse Allah 
(c.c.) burada “birbirinizle görüşme-
yin, tartışmayın” dememekte, aksi-
ne “hayırda yarışın”4 dercesine uya-
rıda bulunmaktadır: Kötülük yapan 
cezalandırılır. Diyaloğu misyonerlik 
ve davacılık niyetiyle kullanan var 
olmuşsa da onların yaptıkları ger-
çek manada bir diyalog olarak ta-
nımlanamaz. Çünkü bu kimselerin 
niyetleri “tanışmak”, “tanımak”, “iyi 

geçinmek” değil, karşısındaki kişiyi 
mat etmektir. 

KAYNAĞINDAN SAĞLIKLI 
BILGIYE ULAŞMAK

Diyaloğun sıhhatli olabilmesi için 
dürüstlük ve samimiyet yanında 
doğru ve sağlıklı bilgilere sahip ol-
mak da önemlidir. Doğru bilgilere 
ise ne diyaloğa gireceğimiz grup ve 
topluluk hakkında yazılmış sıradan 
kitaplarla ne de medya manşetleriy-
le ulaşabiliriz. Aynı şekilde gelişigü-
zel kaleme alınmış makaleler ve sos-
yal medyadaki maksatlı paylaşımlar 
da bize doğru bilgilenme imkânını 
sunmaz. Muhatabımız hakkındaki 
bilgiler ilk elde onların kendi yaz-
dıkları kitaplardan edinilmeye çalı-
şılmalıdır. Tabii ki bu kaynaklar da 
kendi başına yeterli değildir. Haya-
tında Hristiyan veya Yahudi birisi 
ile hiç tanışmamış, onlarla makul 
süreli bir ilişki içinde bulunmamış 
(mesela komşuluk) bir akademis-
yenin, din adamının sadece kitaplar 
üzerinden muhatapları hakkında 
hüküm vermesi sağlıklı değildir. 
Dolayısıyla verdiği hükümlerde ya-
nılma payı hayli yüksektir. 

HAKIKATI DILLENDIRMEK 
VE SAYGI DUYMAK

Unutmamak gerekir ki, Peygam-
berimiz ve sahabeleri Medine’de 
her gün diğer din mensuplarıyla 
muhatap olmakta, onlarla alışveriş 
yapmakta, sosyal münasebetlerde 
bulunmakta, sohbet etmekte ve yeri 
geldiğinde tartışmakta idiler. Bu 

sayede birbirleri hakkında aracısız 
ve doğru bilgilere sahip oluyor ve 
toplumsal huzuru da büyük ölçüde 
sağlayabiliyorlardı. Böylelikle Pey-
gamber Efendimiz’in gayrimüslimle-
re gösterdiği güzel ahlak ve hoşgörü 
açıkça görülüyor. Bu bağlamda hoş-
görü kendi hakikatini dillendirmekle 
beraber diğerlerinin doğrularına da 
saygı duymak olarak anlaşılmalıdır.

Şimdi bu örnekten hareketle, son 
dönemde artan İslamofobik saldı-
rıların arkasında yatan en önemli 
sebebin İslam ve Müslümanlar hak-
kındaki yanlış, kötü niyetli ve çarpı-
tılmış bilgiler olduğunu görüyoruz. 

Öyle ki, çok daha titiz yapılması 
beklenen gayri müslim akademik 
çalışmalarda dahi bu bilgi kirlili-
ğine rastlıyoruz. Aynı şekilde di-
ğer dinler ve mensupları hakkında 
benzer bir hataya Müslüman âlim, 
akademisyen ve düşünürler de düş-
mekten kaçınmalıdırlar. 

GÜZEL DIL VE ÜSLUP

Sağlıklı ve faydalı bir diyaloğun ger-
çekleşmesindeki bir başka şart da ta-

rafların eşit şartlara ve haklara sahip 
olabilmeleridir. Yani bulundukları 
ortamda doğrularını rahatça savu-
nabilmeleri ve yanlış bulduklarını da 
özgürce tenkit edebilmeleri gerekir. 

Bu minvalde bir eşitlik sağlanmadan 
diyalogdan beklenen verim alınamaz. 

Diyaloğa giren kimselerin gay-
riahlaki ve kibirli bir tavır içinde 
bulunmamaları da önemlidir. Al-
lah’ın “Onların, Allah’ı bırakıp ta-
pındıklarına sövmeyin, sonra onlar 
da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a 
söverler.”5 veya “Ona yumuşak söz 
söyleyin, belki öğüt alır veya kor-
kar.”6 buyruklarında olduğu gibi, 
girişilecek diyalog faaliyetlerinde 
kendi hakikatlerinden vazgeçme-
yerek her zaman güzel bir dil ve 
üslup tercih edilmelidir.

1- Peygamberlerin kafirlere yaklaşımı ve onlara hitabı ile 
ilgili daha fazlası için, bkz. İnam, Ahmet, Kur’an’ın “Ko-
nuşmacı Boyutları”nın Analizi – Tekfir Sorunu: Kim, kimi, 
hangi yetkiyle tekfir edebilir? (Çevirmen: Ahmet Aslan), 
Kader Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, 2020, s. 344-361.
2- Nisâ suresi, 4:123.
3- al-Wâhidî, Asbâb an-Nuzûl, Dâr al-Islâh, 1992, s. 182.
4- Mâide suresi, 5:48.
5- En’âm suresi, 6:108. 
6- Taha suresi, 20:44.

Peygamberimiz Medine’de her gün 
diğer din mensuplarıyla muhatap 
olmakta, sosyal münasebetlerde 
bulunmaktaydı. Bu sayede 
birbirleri hakkında aracısız ve 
doğru bilgiye sahip oluyorlardı.
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Bihruz’un Araba Sevdası 
ve Yeni Nesiller
Nesiller arasındaki değişim, teknolojik imkân ve iletişim teknolojilerinin anlık gelişmesi ile hızla başka bir 
şekle dönüşmektedir. İşin ilginç tarafı, Z kuşağını eleştirenler de Z kuşağından geri kalmaz durumdadır. 
Trajikomiklik bu olsa gerek. » ILHAN BILGÜ

Her ne kadar, Recaizâde Mah-
mut Ekrem’in Bihruz’unun 
sevdası gibi olmasa da son 

birkaç yıldır bende bir araba sevda-
sı tuttu gitti. Gerçi Bihruz’un araba 
sevdası ile benim araba sevdam ara-
sında dünyalarca fark var. Her şey-
den önce ben, bir ihtiyaca binaen 
araba sevdasına tutuldum, imkânım 
olmadığı için de o sevdayı erteledim.

Bihruz’un araba sevdası ise, ihtiyacı 
olmadığı hâlde ve bulunduğu toplu-
ma yabancılaşmanın sembolü, ken-
disini okumuş, ileri görüşlü yani top-
lumun üst tabakasından birisi olduğu 
göstereceğine inandığı bir sevdadır. 

Bihruz da kim diye sorabilirsiniz. 
Bihruz geçen yüzyılın önemli ede-
biyatçılarından Recaizâde Mahmut 
Ekrem’in 1900 yılı öncesinde yazdığı 
Araba Sevdası romanının başkahra-
manıdır. Bende ise hiçbir kahraman-
lık yok. Aramızdaki benzerlik sadece 
araba sevdasına tutulmak.

SEVDA BAZEN HASTALIK 
OLABILIR

Bu sevda da nedir ki soracak olur-
sanız, ben sözlüklerin yalancısıyım, 
sevdaya o kadar mana yüklemişler 
ki, “fazla sevgi sebebiyle meydana 
gelen bir çeşit hastalık” anlamına 
dahi gelebiliyormuş. Maazallah, şü-
kür ki, araba sevdası bende böyle 
bir hastalık oluşturmadı. Dedim ya 
bizim sevda bir ihtiyacın giderilmesi 
sevdasıydı, imkân olmayınca da sö-
nüp geçti, gitti.

Fakat Bihruz’un Araba Sevdası ge-
çip sönecek bir sevda değildir. Ha-
kikaten tam bir hastalık. Çaresi… 
Öyle bir hastalığın çaresi olamaz 
herhâlde. Zaten, romanımızın yaza-
rı Recaizâde Mahmut Ekrem de “Bu 
Araba Sevdası gülünecek hâllerden 
addolunsa gerektir. 

Fakat dikkat olunursa bu ondan el-
bette daha ziyade hazin, elbette daha 
çok mu’limdir (elem vericidir)!..” şek-
linde okuyucuyu daha romana başla-
madan uyarma ihtiyacı hisseder.

Şimdi bu bizim Bihruz bey, ilim er-
babı olmaktan ziyade filim erbabı 
olmayı tercih ettiği için, toplumda 
parmakla örnek de gösterilemeyece-
ğini anlayınca, babasının zenginliği 
ve saygınlığını da arkasına alarak 
Fransızca öğrenmeye başlar. Tabiî bu 
Fransızcayı öğrenme işi, Fransızca’yı 
öğrenmek için değil, Fransızca öğ-
rendiğini göstermek içindir. Bu nasıl 
oluyor demeyin, oluyor işte. 

FRANSIZCA BILMEDEN 
FRANSIZCA BILMEK

Bihruz, Fransızcasını ilerlettikçe 
“berberler, kunduracılar, terziler ve 
gazinolardaki garsonlarla Fransızca 
konuşmak” sevdasına da kapılmaz 
mı? Aman Allah’ım! O da ne? 

Bizim Bihruz’un Fransızca konuştu-
ğu berberler, kunduracılar, terziler 
ve garsonların bildiği Fransızca sa-
dece kendi işleri ile ilgili bazı şeyleri 
bilmekten ibarettir. Recaizâde Mah-

mut Ekrem bu durumun nasıl oldu-
ğunu da şöyle izah eder:

“Bihruz Bey ilk hevesle beş altı ay 
kadar kaleme devam ederek daha 
Fransızca bir ibare okumaya iktidar 
hâsıl etmeden ağızdan bellediği bir 
hayli elfaz ve terakip ile en alafran-
ga genç beylerin tavır ve kıyafet ve 
hâl ve hareketini taklitte hakka ki bir 
büyük eser-i istidat gösterdi.” Bura-
da dikkat çeken en önemli ibare ve 
kelimeler “daha Fransızca bir ibare 
okumaya iktidar hâsıl etmeden...” ve 
“taklit”tir. Bunlar Bihruz Bey’in mi-
zacını ortaya koyan ilk ipuçlarıdır.”

Sakın ola ki siz bu Bihruz’un Araba 
Sevdası’nı motorlu araç olan araba 
ile karıştırmayın. Bihruz tam bir at 
arabası sevdasına kapılmıştır. Zira o 
zamanlar daha motorlu araçlar Bih-
ruz’un yaşadığı yerde yaygın değildi ki.

BIHRUZ’UN ARABA 
SEVDASI KUŞAK 
ÇATIŞMASINDAN ÖTEDIR

Ben, Bihruz’un hikâyesini bir Araba 
Sevdası şeklinde okumaya başladı 
isem de, ne zaman aynı hikâyeyi ye-
niden okusam, kuşak çatışması ak-
lıma gelir. Fakat, Bihruz’un sevdası 
kuşak çatışmasının da ötesindedir. 
Bana göre onunki, zamanın üstün, 
egemen, öncü kültürüne körü körü-
ne boyun eğmişliği sembolize ediyor.

Yine de kuşak çatışması yok denile-
mez. Nasıl ki, bugün kendilerini Z ku-
şağı diye bize yutturan, neden şunu 

şunu yapmadıkları sorulduğunda, 
devrin, neslin değiştiğini, “sizin za-
manınızda yoksa suç bizde mi?” diye-
rek de beceriksizliklerini saklamaya 
çalışan kuşağın durumu gibi.

Çünkü Bihruz, Araba Sevdası’ndaki 
saçmalığı Fransız kültürünü benim-
seyerek, Osmanlı toplumunun hayat 
tarzından farklı bir hayat tarzını seç-
tiğini ballandıra ballandıra insanla-
rın gözlerine sokarak saklamaktadır. 

İnterneti, dolayısıyla sosyal medya-
yı kullanarak geçmiş nesillerin ten-
kitlerine maruz kalan, eskiye oranla 
çok ileride olmayı o sosyal medyada 
dolaşmak zanneden yeni nesle ben-
zer şekilde, yani.

Z KUŞAĞINI ELEŞTIRENLER 
Z KUŞAĞININ ALTINDA 
KALDI

Şimdi burada nesiller arasında ne 
kadar büyük bir hızlı değişim ya-
şandığını da hatırlamak gerekir. 
Bu değişim, teknolojik imkânlar ve 
iletişim teknolojilerinin anlık geliş-
mesi ile hızla başka bir şekle dönüş-
mektedir. İşin ilginç tarafı, Z kuşağı-
nı eleştirenler de Z kuşağından geri 
kalmaz durumdadır. Trajikomiklik 
bu olsa gerek.

Bakın daha 2002 yılında yeni nes-
lin dönüşümünü anlatan Ziauddin 
Sardar “The A to Z of Postmodern 
Life” isimli kitabında, 20 asırlık me-
deniyet gelişmesi sonrasında gelinen 
noktanın, parmak oynatma sanal 

gerçekliğine ulaşılması ve artık ha-
yatın zaplamaktan (Zapping) iba-
ret hâle geldiği ifade ettikten sonra, 
“Korkunç gerçek ise daha kötü. Biz 
artık kendi zaplamalarımızın ürünü 
hâline dönüştük.” der. Sardar’a göre 
tv kanalları arasında zaplamak artık 
sıradanlaşmayı geçmiş, insanın biz-
zat kendisi zaplama olmuştur.

ZIAUDDIN SARDAR’IN 
“POSTMODERN”I 
“POSTPOSTPOSTMODERN” 
OLDU

Ziauddin Sardar’ın aynı eserinde şim-
diki internet neslinin hatırlamayaca-
ğı bir Yahoo konusu da var. Sardar, 
Yahoo’nun artık “hayatını internette 
yaşayan yeni yontulmamış kaba nes-
lin gerçek yarışı” olduğunu ileri sürer. 

Hatta Sardar Yahoo’nun (Yet Ano-
ther Hierarchical Officious Oracle) 
“Bir Başka Hiyerarşik İşgüzar Kahin” 
anlamına geldiğinden de bahseder. 

Sardar bu Yahoo’nun, Gulliver’in Se-
yahatleri’nde söz konusu edilen vah-
şi yaratıkların hayali yarışının adı 
olduğuna dikkat çeker.

Aahh Sardar, aynı konuyu şimdi na-
sıl yazardın bilemiyorum. Bildiğim 
bir şey varsa o da senin “Postmo-
dern” dediğin şey çoktan “Postpost-
postmodern” oldu. 

Yoksa, Bihruz Araba Sevda’sıyla mı 
haklı, Araba Sevdası’nı gösterme ça-
basıyla mı?
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Yeditepe Üniversitesi Kozya-
tağı Hastanesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Prof. 

Dr. Filiz Bakar, el hijyeninin yetersiz 
olmasıyla bulaşan el, ayak, ağız has-
talığının tatil döneminde de özellikle 
havuza giren çocuklarda daha sık gö-
rüldüğünü kaydetti. Bakar, hastalığı 
önlemek için en önemli unsurlardan 
birinin, enfeksiyon tespit edilen ço-
cukların diğer çocuklarla temas etti-
rilmemesi olduğunu vurguladı.

SUÇIÇEĞI ILE KARIŞTIRILIR

Bakar, el, ayak ve ağız hastalığının ço-
cukların yanı sıra yetişkinlerde de gö-
rülebildiğine dikkati çekerek, hastalı-
ğın belirtileriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Özellikle el, ayak, ağız içinde ve 
dudak çevresinde döküntüler gö-
rülebilir. Döküntünün karakteristik 
özelliği ise ellerde ve ayaklarda oluş-
ması ve genellikle de kabarık ve içi-
nin sıvı dolu olmasıdır. Bu nedenle 
kimi zaman suçiçeği ile de karıştırılır. 
Özellikle yaz aylarında ve sonbahar 
başlarında sık görülen, çocuklarda 
salgınlara yol açabilen bir hastalıktır. 
Genellikle avuç içi ve ayak tabanında 
döküntü görülür ki bu da el, ayak, 
ağız hastalığının tanısını kolaylaştırı-
yor. Döküntüler kaşıntılı olmadığı için 
alerji kaynaklı döküntülerden ayırt 
edilebilir. Hastalığın iyileşmesi orta-
lama bir haftayı bulabiliyor. Bir hafta 
içinde döküntüler kendini sınırlıyor. 
Her şey kendiliğinden düzeliyor.”

Enfeksiyon hastalığı olduğu için ço-
cukta görülen belirtilerden birinin 
de ateş olduğunu aktaran Bakar, 
“Ancak ateş genellikle çok direnç-
li olmuyor, 1-2 gün sürebiliyor. Bu 
noktada asıl sıkıntıya düşüren ağız 
içindeki afta benzer döküntüler olu-
yor. Çünkü bu süreç ağrılı olduğu 
için özelikle küçük çocuklarda bes-
lenmeyi ve sıvı alımını bozuyor. Bu 
durumda çocukları hastaneye yatır-
mak zorunda kalabiliyoruz.” ifade-
lerini kullandı.

SIVI TÜKETIMINE DIKKAT!

Prof. Dr. Filiz Bakar, vücuttaki virüsün 
haftalarca kalıp saçılmaya devam et-
tiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

“Virüs yaklaşık 6 hafta bağırsaklar-
dan, solunum yolu salgılarında da 
4 hafta boyunca saçılmaya devam 
ediyor. Dış ortama dayanıklı ve bu-
laşıcılığı yüksek olan bir virüs ol-
duğundan salgını önlemek için hij-
yen kurallarına çok dikkat edilmesi 
gerekir. Virüs kaynaklı bir hastalık 
olduğundan destek tedavisi bizim 
için önemli. Tüm virüs enfeksi-
yonlarında olduğu gibi antibiyotik 
kullanmak şart değil lakin ikincil 
enfeksiyonlar olursa antibiyotik kul-
lanımı destek tedavisi olarak önce-
liklidir. Çocuğun ağızdan alımını 
bozmuyorsa, daha çok ağız içindeki 
yaraları için birtakım tedaviler uy-
gulanarak ailelere çocuğun bol sıvı 
alması önerilir.

Ebeveynlere çocukta enfeksiyon var-
sa, temastan kaçınılması, kreşe-o-
kula gidiyorsa veya yaz döneminde 
havuza giriyorsa daha dikkatli olma-
larını öneriyoruz. 

El hijyenine yeteri kadar dikkat 
edilmemesinden dolayı gelişen bir 
hastalık olduğundan ebeveynlerin 
çocuklarına el hijyenini çok iyi öğ-
retmeleri gerekiyor. Hasta olan ço-
cuklarda da ailelerin yapması gere-
ken en önemli şey, çocuğun yeterli 
miktarda sıvı almasını sağlamaktır. 
Çocuk yeterli miktarda sıvı alıyorsa 
tedirgin olmalarına gerek yok. An-
cak özellikle bebeklerde sıvı alımları 
bozuksa mutlaka uzman bir hekime 
başvurmaları gerekir.”

Kreş ve Okullarda Yetersiz Hijyen
Hastalıkları Tetikliyor
Uzmanlar, kreş ve okullarda el, ayak, ağız hijyeninin yetersiz olmasıyla bulaşan hastalıkların özellikle 7 yaş 
altı çocukları daha fazla etkilediğini aktardı.
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SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞI

1) Pvc Hammaddesinin İçine Karıştırılarak 
Üretilen Levha - Borç 2) Temizlik İçin 
Kullanılır - Ama - Araplarla İlgili 3) 
Santrançta Taş - Göz Ağrısı - Bir Yerde 
Toplanan Kalabalık - Bir Nota 4) Bütünsel 
- Bayındır, Mamur - Dişi Geyik 5) 
Fermiyum Simgesi - Kilogram Simgesi - 
İnorganik Madde 6) Behçet Necatigil’in Bir 
Şiir Kitabı - Sülük Yapıştırma - Vantilatör 
7) Alaz - Arapça Zarf Yapan Önek - 
Bangladeş Plakası - Dinleyici 8) Yergi - 
Kadem - Arsenik Simgesi 9) Üzerine 
Takınmak - Beddua 10) Çocuklu Kadın - 
Hayr'la İlgili 11) Favori - Arjantin Plakası - 
Cömertlik, İkram 12) (Resim) Almanya'da 
Bir Şehir - Kırmızı.

1) Bir Müslüman Bilim Adamı - Ajans Pres 
Kısaca 2) Maddenin Temel birimi - Otomatik 
Pozlama - Ankara Sanayi Odası Kısaca 3) 
Desibel Simgesi - Almanya Halkından 4) 
Europiyum Simgesi - Çıplak Dağ - Bir Virüs 
Türü 5) Suyun Elektrolizi İle Oluşan İki Hacim 
Hidrojen Ve Bir Hacim Oksijen Karışımı - 
Nam, Şan 6) Gençlik Çağı 7) Süzmek - Bir 
İşte Sebat Eden, Direnen 8) İlaç - Bizmut 
Simgesi - Su Tanrısı - Yüksek Lisans Kısaca 
9) Manalar (Osmanlıca) - Dostlar 10) 1719'da 
Osmanlı Devleti Tarafından Yapılan Denizaltı 
11) Her Nesnenin Evveli 12) Hayatını 
Sürdürmek - Brezilya Para Birimi 13) 
Yazıyüzü - Bir Dilek Eki 14) Sodyum Simgesi 
- Bir Ülke 15) Tammy (..) Bir Futbolcu 16) 
Almanya Şehri - Afrika'da Bir Irmak.
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