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Aylardır sağlık sisteminde sorun yaşayan 
Avrupa’da sorun gün geçtikçe içinden çıkıl-
maz hâle geliyor. Sağlık çalışanlarının azlığı, 

grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemindeki 
sıkıntının başlıca nedeni olarak gösterilirken, bazı 
acil servislerdeki uzun bekleme süreleri, hastala-
rın koridorlarda tedavi gördüğü, yatak olmadığı için 
yerlerde yattığı görüntüler tepkilere neden oluyor. 
Kritik muayeneler için uzun saatler bekleyen bazı 
hastaların hayatını kaybetmesi ise krizin ulaştığı 
boyutu gözler önüne serdi. 

Hastanelerdeki kapasite sorunu ve personel eksik-
liği sebebiyle kırmızı alarmın verildiği ülkelerin 
başında Fransa geliyor. Ülkede bazı acil servislerde 
hastalar, tedavi olmak için 12 ila 90 saat bekliyor. 
Almanya’da hastanelerin hem yetişkin hem çocuk 
kliniklerinde boş yatak kalmadığı belirtiliyor. İn-
giltere’de ise tedavi bekleyenlerin sayısı 7 milyonu 
geçti, İngiltere Doktorlar Birliği verilerine göre, geç 
müdahale sebebiyle acil servislerde her hafta 500 
kişi hayatını kaybediyor. 
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Avrupa’da koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir yara alan sağlık sektörü bazı 
ülkelerde çökmenin eşiğine geldi.

SAĞLIK 
SEKTÖRÜ
KIRMIZI ALARM
VERİYOR
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Avrupa’daki ırkçılık ve ayrımcılık maa-
lesef artık bir kangren hâline dönüştü. 
Öyle ki yapılan akademik araştırmalar 
da durumun vahametini rakamlar-
la belgeliyor. Almanya’daki ırkçılığa 
dair son resmî verilere dair araştırma 
“Almanya’da ırkçılık, mevcut durum, 
eylem alanları ve önlemler” başlığı al-
tında hükûmet tarafından yapıldı. Söz 
konusu araştırmada halkın yüzde 22’si 
ırkçılığa bizzat maruz kaldığını ifade 
ederken, yüzde 90’ı da “ülkemizde ırk-
çılık var.” yönünde görüş beyan etti. 
Rapora göre; her 24 dakikada bir aşırı 
sağcı suç işlendiği, başörtüsü takmayan 
ve Alman ismi taşımayan kadınların iş 
görüşmelerine çağrılmak için ortalama 
4,5 kez daha fazla iş başvurusu yazmak 
zorunda kaldığı, 2021 yılında 730’u aş-
kın İslam düşmanlığı motivasyonlu suç 
işlendiği, Müslümanlara ait kuruluşlara 
ve temsilcilerine 54 saldırı yapıldığı gibi 
hususlar Almanya’nın gerçekleri.

Bir yandan geçmiş dönemlerdeki ve-
rilere dayanılarak hazırlanan bu rapor 
gündeme gelmişken yılbaşında Ber-
lin’de yaşanan şiddet olayları günde-
mi başka bir boyuta taşıdı. Hristiyan 
Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı 
Friedrich Merz, yaşanan olaylarla ilgili 
Arap gençleri hedef gösterdi. “Küçük 
paşalar” tabirini kullanarak bu gençle-
rin kurallara uymadığı genellemesin-
de bulunmaktan çekinmedi. Ardından 
yine CDU’dan bir isim, CDU Genel 
Sekreteri Mario Czaja teneffüslerde 
yabancı dilin yasaklanması ve Alman-
ca konuşamayan çocukların okula 
alınmamaları gerektiğini savundu.

Oysaki yılbaşı gecesi kutlamaları sıra-
sında Almanya’nın çeşitli kentlerinde 
görev başındaki polislere ve itfaiye er-
lerine saldılar nedeniyle gözaltına alı-
nan 145 kişinin 45’i Alman, 27’si Afgan, 
21’inin Suriyeli, 9’unun diğer etkin 
kökenlerden olduğu açıklanmıştı. Hâl 
böyleyken sayın Merz’in sadece Arap 
gençleri kendi tabiriyle “Küçük paşa-
ları” suçlaması ve hedef göstermesi 
ırkçılık değilse, nedir? Elbetteki insan-
ların huzuru için görev yapan polis ve 
itfaiye erlerine, görevlilere yönelik sal-
dırılar tasvip edilemez, hoş görülemez 
cezasız kalmamalıdır. Ancak konuyla 
ilgili olarak doğrudan bir kitleyi hedef 
göstermek, hele de ülkenin en etkin 
partilerinden birinin liderinin bunu 
yapması ırkçılık sorununun nasıl da 
toplumun her katmanına sirayet etti-
ğinin en açık delillerindendir.

Ne anadile yönelik getirilecek kısıtla-
malar ne de belli kesimleri topyekûn 
hedef tahtasına oturtan açıklamalar 
mevcut sorun ve sıkıntılara çözüm ol-
mak bir yana dursun, ırkçılık sorunu-
nun toplumda daha da kökleşmesine 
zemin hazırlamaktadır. Bu açıklama-
ların ardından anket/araştırma yapı-
lanlara tekrar sorsak “Almanya’da ırk-
çılık var mı, yok mu?” diye cevapları 
ne olurdu acaba.

Federal Hükûmet’e hazırlattığı bu ra-
pordan ve sorunu çözüme kavuşturma 
çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Ancak anlaşılan o ki hükûmet ırkçılıkla 
mücadeleye önce en yakınından, mec-
listen, siyasilerden başlamalı.

Avrupa’da Irkçılık 
Var mı, Yok mu?

Kemal Ergün 

BAŞYAZI
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İngiltere’de Başörtülü 
Hostesler Olabilecek
İngiliz hava yolu şirketi British Airways yeni üniforma koleksiyonuna başörtü, tunik 
ve tulum seçeneklerini de ekledi. Koleksiyonu Ganalı bir aileden gelen İngiliz moda 
tasarımcısı Boateng hazırladı.

Ingiliz hava yolu şirketi British 
Airways (BA), yeni üniforma ko-
leksiyonuna başörtüsü seçeneği-

ni de ekledi. 

Hava yolu şirketinin yaklaşık 20 
yıldan sonra çalışanlarının ünifor-
malarında kapsamlı bir değişime 
gittiği, bu yılın bahar aylarından 
itibaren yaklaşık 30 bin çalışanın 
yeni üniformalara geçiş yapmasının 
planlandığı belirtildi.

KAPSAMLI DEĞIŞIKLIK

Açıklamada, hava yolu şirketinin 
yeni üniforma koleksiyonunda er-
kekler için üç parçadan oluşan bir 
takım elbise, normal ve dar kesim 
stil pantolonların yer aldığı belirti-
lirken, kadınlar için ise elbise, etek, 
pantolon seçeneklerinin yanı sıra ilk 

kez tulum, tunik ve tesettür seçe-
neklerine de yer verildiği bildirildi.

GANA KÖKENKI INGILIZ 
MODACI HAZIRLADI

Hava yolu şirketinin çalışanlarının 
yeni üniforma koleksiyonun Ga-
nalı bir aileden gelen İngiliz moda 
tasarımcısı Ozwald Boateng tara-
fından yaklaşık beş yıllık bir sürede 
hazırlandığı belirtildi. Hava yolu 
şirketinin açıklamasında değerlen-
dirmelerine yer verilen BA Üst Yö-
neticisi Sean Doyle, “Üniformamız, 
markamızın ikonik bir temsilidir. 
(Yeni koleksiyon) Bizi geleceğimize 
taşıyacak, modern Britanya’yı en iyi 
şekilde temsil edecek ve müşterile-
rimize harika ve orijinal bir İngiliz 
hizmeti sunmamıza yardımcı ola-
caktır.” ifadelerini kullandı.

Mesai Dışında 
Patrondan Gelen 
Mesaja Cevap 
Zorunlu Değil!

Hırvatistan’da 
Bundan Sonra 
Sadece Euro 
Kullanılacak

Almanya’da İş Mahkemesi, çalışanların mesai 
saatleri dışında müdür ve patronlarından 
gelen mesaj veya aramalara cevap vermek 
zorunda olmadığına hükmetti.

Avrupa Birliği’nin (AB) en genç üyelerinden 
Hırvatistan, 16 Ocak itibarıyla tam anlamıyla 
Euro’ya geçerken, halk, madeni paraların 
çeşitliliğine alışamadığını söyledi.

Almanya’da Schleswig-Hols-
tein Bölge İş Mahkemesi, 
yayınladığı kararda, mü-

dür ve patronlardan mesai saatleri 
dışında gelen mesaj veya aramalara 
çalışanların cevap vermek zorunda 
olmadığına hükmetti.

MÜDÜRÜNE CEVAP 
VERMEDI

Söz konusu dava, bir çalışanın mü-
dürüne cevap vermemesiyle başla-
mıştı. Acil servis çalışanının müdürü 
sabah saat 6’da diğer bir çalışanın 
gelememesi nedeniyle davacı çalışa-
nı iş planına ekledi. 

Bununla ilgili mesai saatleri dışın-
da davacı olan çalışana ulaşmaya 
çalışan müdürün yazdığı kısa me-
saj ilk etapta cevapsız kaldı.

ÇALIŞANA IHTAR VERILDI

Saat 7:30’da mesaja cevap veren çalı-
şan hiç ummadığı bir durumla karşı 
karşıya kaldı. 1,5 saatlik aralıkta baş-
ka bir çalışanı organize eden müdür, 
söz konusu çalışana ihtar verdi. Baş-
ka bir tarihte yine benzer bir olayın 
yaşanması sonrası çalışan dava açtı.

“MESAI SAATLERI 
DIŞINDA TELEFONLARA 
BAKMAK ZORUNDA 
DEĞILIM”

Çalışan açtığı davada, ihtarın silin-
mesi talebinde bulundu. Mesai saat-
leri dışında iş yeriyle alakalı kısa me-
saj veya telefonlara bakmak zorunda 
olmadığının altını çizen çalışan, tele-
fonunu çocuklarıyla ilgilenebilmek 
için sessize aldığını sözlerine ekledi.

Hırvatistan 1 Ocak itibarıy-
la hem Schengen hem de 
Euro Bölgesi’ne dahil olur-

ken, resmî para birimi Kuna’dan 
Euro’ya geçiş süreci de 15 Ocak iti-
bariyle tamamlandı.

Emekli Zoran Juric, resmî para bi-
riminin avro olmasıyla ilgili, Hır-
vatistan’ın Euro gibi dünyanın en 
büyük para birimlerinden birisi-
ni kullanmasından memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek, “Madeni 
paralarla sıkıntı yaşıyorum. Onlara 
tam anlamıyla adapte olamadım.” 
dedi. Esnaf hâlâ Kuna ile de ödeme 
yapılmasından şikâyetciyken halk 
da Euro gelir gelmez fiyatların bi-
raz yükselmesinden şikâyetçi. Ya-
kın zamanda bu sorunların da dü-
zeleceği umuluyor. Hırvatistan’da 
resmî para birimi Euro olurken, Ku-
naların 2023 sonuna kadar postane-
lerde, 2024’te ise Hırvatistan Ulusal 
Bankasında Euro ile değiştirilebile-
ceği kaydedildi.

2013’TE AB ÜYESI OLDU

AB’ye 2013’te üye olan Hırvatis-
tan, 1 Ocak’ta Schengen bölgesinin 
27’nci üyesi hâline gelirken, aynı 
zamanda resmî para birimini de 
Kuna’dan Euro’ya çevirdi.

Hırvatistan, AB’ye katıldığı 2013’ten 
bu yana Schengen kurallarını parça 
parça uygulamaya koydu. Hırva-
tistan, Schengen’e dahil olmanın 
mal ve hizmetlerin serbest, hızlı ve 
daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke 
ekonomisine olumlu yansıyacağını, 
rekabet gücünü artıracağını düşü-
nüyor. Ülke, ayrıca Schengen üyesi 
olarak turizm gelirlerinin de artaca-
ğını tahmin ediyor. 

Hırvatistan hükûmeti, 1 Ocak’tan 
itibaren ülke sınırlarının kara, de-
mir ve deniz yoluyla yapılan ulaşım 
ve taşımacılığın, Schengen kuralla-
rına uygun hâle getirileceğini açık-
larken, havalimanlarının tam ola-
rak hazır hale gelmesi için 26 Mart 
2023 tarihini belirlemişti.

Hırvatistan, “AB’de Euro kullanan 
20’nci ülke” oldu.
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GÜNDEM

Fransa’daki Hastanelerde Yoğunluk:
“Bekleme Süresi 10 Saate 
Çıkabilir!”
Paris’te, Kovid-19, grip ve bronşiolit salgınlarındaki artışın, hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere 
sağlık sisteminde yoğunluğa neden olduğu belirtildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te, Kovid-19 sal-
gınının yeni dalgasına ek olarak grip ve 
bronşiolit salgınlarındaki artışın, hasta-

nelerin acil servisleri başta olmak üzere sağlık 
sisteminde yoğunluğa neden olduğu belirtildi. 
Ülkede, hastanelerin acil servislerinde hasta 
yoğunluğu artınca bekleme süresi de uzun sa-
atler almaya başladı. Personel eksikliğinin en 
çok yaşandığı hastanelerin acil servislerinde 
artan yoğunluk, sağlık çalışanları ve hastalar 
için çileye dönüştü. Bunlara ek olarak ülke-
deki eczanelerde özellikle çocuklara yönelik 
parasetamol ve amoksisilin bazlı ilaçların ek-
sikliği yaşanıyor.

KIŞ VE YAZ HASTANELERDEKI 
DURUM DAHA ZOR

Hemşire Lina Nejjari, personel eksikliğinin yıl-
lardır devam ettiğini ve Kovid-19 salgınıyla bu 
sıkıntıların görünür olmaya başladığını anlattı. 
Nejjari, özellikle tatil zamanlarında durumun 
daha da zorlaştığını söyledi. 

Personel eksikliği nedeniyle hemşirelik öğren-
cilerinin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını 
belirten Nejjari, Kovid-19 salgını döneminde 
hastanelerde bütün personelin normalden 
daha çok çalıştığını aktardı.

ACILLERDE HASTALAR 10 SAATE 
KADAR BEKLEYEBILIR

Nejjari, hastanelerin acil servislerinde bekleme 
sürelerinin 5 saati geçtiğini, öncelikli başka va-

kalar olduğunda hastanın 10 saat bekleyebile-
ceğini ifade etti. Ülkede devam eden üç salgın 
sürecinde sağlık personelinin de hastalandığı-
nı kaydeden Nejjari, bazılarının 38 derece ateş-
le işe gittiğine işaret ederek artan hasta sayısı 
ve personelin hastalanmasının personel eksik-
liği sorununu daha da derinleştirdiğine dikkat 
çekti. Dışarıdan gelen sağlık personelinin has-
tanede görev aldığını belirten Nejjari, persone-
li daha fazla çalışmaya teşvik etmek için gece 
mesai ücretinin artırıldığını ifade etti. Fran-
sa’nın bazı bölgelerinde acil servise başvuran 
hastaların, tedavi olmak için en az 12 saat, za-
man zaman 90 saat beklediği basına yansıyan 
haberler arasında yer aldı. 

“ÇALIŞMA SAATLERINI SAYMAYI 
BIRAKTIK”

Delafontaine Hastanesi bünyesindeki CGT 
sendikası Genel Sekreteri Abdelhak Zombo da 
artan yoğunluk karşısında çalışma arkadaşla-
rının artık çalıştıkları saatleri saymayı bıraktı-
ğını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır hastanelerdeki 
bu kronik sorunu yetkililere anlatmaya çalış-
tıklarını dile getiren Zombo, sağlık personelin-
den istifa edenlerin olduğuna dikkati çekti.

“MACRON’UN, SAĞLIK 
PERSONELINI DE TESELLI 
ETMESINI GÖRMEK ISTERDIM”

Zombo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un Katar’da futbol millî takım oyun-
cusu Kylian Mbappe’yi teselli etmesini hatırla-

tarak “Macron’un, sağlık personelini de teselli 
etmesini görmek isterdim.” diye konuştu. Ça-
lıştığı kent Saint-Denis’teki sakinlerin sağlık 
hizmetine ulaşmakta güçlük çektiğine işaret 
eden Zombo, iş arkadaşlarının bazılarının haf-
talık 70 saate kadar çalıştığını bazılarının çok 
çalışmaktan bitkin düştüğünü ifade etti. Yatak 
eksikliğinin acil servislerin önemli bir sorunu 
olduğunu vurgulayan Zombo, bazen hastaların 
saatlerce veya günlerce koltukta veya sedyede 
acil koridorlarında beklediğini kaydetti.

DOKTORLAR GREVE GITTI

Fransa’da serbest çalışan pratisyen hekimler, 
Sağlık Bakanlığı ile muayene ücreti konusun-

da anlaşamadığı için 26 Aralık'ta greve gitti. 
26 Aralık’ta başlayan grev 8 Ocak’ta sona erdi. 
Fransız doktorlar Chartres şehrinde eylem ya-
parak stetoskoplarını fırlattı. Doktorların tale-
bi muayene ücretlerinin iki katına çıkarılarak 
25 eurodan 50 euroya yükseltilmesi.

SAĞLIK BAKANI KINAMIŞTI

Fransa Sağlık Bakanı François Braun, 26 Ara-
lık’ta bir basın açıklamasında, özel muayene 
ofislerininin grev kararıyla birlikte kapatılma-
sını kınamış ve Fransa’da acil servislerin “kri-
tik bir durumda” olduğu bir dönemde pratis-
yenlere “sorumluluk ruhunun” hakim olması 
çağrısında bulunmuştu.

Avrupa’da grip vakaları hızla 
artmaya devam ediyor. Vaka 
sayılarında koronavirüse 

yaklaşılırken, Almanya, Belçika ve 
Slovakya’da grip salgını ilan edildi. 
Almanya’da Robert Koch Enstitüsü 

tarafından yapılan açıklamada, 12-18 
Aralık tarihleri arasında 160 binden 
fazla grip vakasının kaydedildiği ak-
tarıldı. Özellikle 5-14 yaş arasındaki 
çocukların daha fazla gribe yakalan-
dığı bilgisi paylaşıldı.

YENI VARYANT UYARISI

Bununla birlikte Almanya Sağlık 
Bakanı Kart Lauterbach vatandaş-
ları yeni koronavirüs varyantıyla 
alakalı uyardı. Lauterbach, XBB.1.5. 
varyantıyla ilgili, “Umuyorum ki 
ülkemizde kış aylarını söz konusu 
varyant yaygınlaşmadan atlatabili-
riz. XBB.1.5.varyantının Almanya’da 
var olup olmadığını, var ise ne denli 
bir boyutta olduğunu araştırıyoruz.” 
diye kaydetti.

BELÇIKA’DA RESMÎ GRIP 
SALGINI ILAN EDILDI

Öte yandan Belçika’da da resmi ola-
rak grip salgını ilan edilmesi için 
gerekli şartların oluştuğu bildirildi. 
Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü 
(Sciensano), grip vakalarında hız-
lı bir artış olduğunu, bunun hekim 
muayenelerinin yanı sıra laboratu-
var testleri ve hastaneye yatışlarda 

da görüldüğünü belirtti. Enstitüden 
yapılan açıklamada, grip (influenza) 
ve bronşit virüsleri dışında korona-
virüs ve solunum yolu hastalıklarına 
yol açan diğer virüslerin halk arasın-
da yaygın olduğu bilgisi verildi.

Belçika hükûmetine Kovid-19 salgı-
nıyla mücadelede danışmanlık ya-
pan Sciensano yetkilisi Steven Van 
Gucht, “Hastanelerimizde Kovid-19 
vakaları kadar grip vakaları görme-
ye başladık. Hastaneye yatırılan grip 
vakalarının Kovid-19 hastalarının 
sayısını geçmesi çok büyük ihtimal.” 
ifadesini kullandı. 

Van Gucht, herkese, ellerini iyi-
ce yıkamalarını, kalabalık yerlerde 
maske takmalarını, hastayken evde 
kalmalarını, kapalı alanları havalan-
dırmalarını ve mümkünse grip aşısı 
olmalarını tavsiye etti. Belçika’dan 
önce Almanya ve Slovakya’da da grip 
salgını yaşandığı açıklanmıştı.

Avrupa’da Grip Alarmı:
Üç Ülke Salgın İlan Etti!
Avrupa’da grip vakaları, Koronavirüs vakalarına yaklaşırken, Almanya ve Slovakya’nın 
ardından Belçika’da da grip salgını ilan edildi.
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Almanya’da İlaç Sıkıntısı 
Avusturya’da Doktor Kuyruğu
Almanya’da pek çok ilaçta yaşanan tedarik sorunu, ülke genelinde eczane ve vatandaşları zor durumda 
bırakıyor. Avusturya’da ise sağlık sektörü alarm verirken, Lienz şehrinde bir muayenehane önünde 
metrelerce kuyruk oluştu.

Almanya’da ilaç tedarik so-
runu, eczane ve vatandaş-
ları zor durumda bırakıyor. 

Eczacı Julian Wawrzyniak, ebeveyn-
lerin çocuklarına ilaç bulmakta zor-
landığını belirten Wawrzyniak, du-
rumun ciddi olduğunu söyledi.

En az 300 ilacın bulunmadığını kay-
deden Wawrzyniak, “Şu anda du-
rum, özellikle çocuklar için çok kötü 
zira onlara zar zor ilaç tedarik ede-
biliyoruz.” dedi. Wawrzyniak, Ukray-
na’daki savaş, küresel tedarik zinciri 
sorunları, Kovid-19, yüksek enerji fi-
yatları ve üretim maliyetlerinin, ilaç 
kıtlığının nedenleri arasında olduğu-
nu belirtti.

ILAÇ FIYATLANDIRMA 
SISTEMI

Almanya’da kamu sağlık sigortası 
fonlarının, ilaçlar için yasal olarak 

belirlenmiş fiyattan fazlasını ödeme-
mesi nedeniyle ülkede ilaç fiyatlan-
dırma sistemi ciddi bir sorun olarak 
görünüyor. Hükûmet, kısa süre önce 
sistemde düzenlemeler yapacağını 
duyursa da Wawrzyniak, önemli bir 
değişikliğin olmadığını söyledi.

Wawrzyniak, öksürük şurubunun 
dahi olmadığını ve durumun daha 
kötüye gidebileceğini düşündüğünü 
belirterek, siyasetçilerin herhangi 
bir önlem almadığını savundu. Çoğu 
ilaç konusunda hastaları eli boş gön-
dermek zorunda kaldıklarını belir-
ten Wawrzyniak, işlerini yapamadık-
larını ifade etti.

ÇIN VE HINDISTAN’DAN 
TESLIMATLARIN 
YAPILMAMASI

Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Enstitüsüne göre, şu anda ülkede 

bulunmayan ilaçlar arasında antibi-
yotikler, diyabet ve kanser ilaçları, 
antihipertansifler ve ağrı kesiciler 
yer alıyor. Enstitüye göre tedarikte 
yaşanan darboğazın ana nedeni, Çin 
ve Hindistan gibi ülkelerden yapılan 
teslimatların olmaması. Ülkede satı-
lan ilaçların yaklaşık yüzde 80’i Çin 
ve Hindistan gibi ülkelerde üretilen 
muadil ilaçlardan oluşuyor.

IMECE TAVSIYESI

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus 
Reinhardt, bazı ilaçları temin etmek-
teki darboğaza dikkati çekmiş ve hal-
kı imece usulüyle birbirine yardım 
etmeye çağırmıştı.

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan 
ilaçların değerlendirilebileceğine 
işaret eden Reinhardt, “Sağlıklıysa-
nız stokta bulunan ilaçları hastalara 
vermelisiniz. İlaçlar için bir tür bit-
pazarı tarzı bir oluşuma ihtiyaç var.” 
ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauter-
bach da ülkede özellikle çocukların 
tedavisinde kullanılan ilaçlarda yaşa-
nan sıkıntıyı, sağlık sigortalarının bu 
ilaçlara daha fazla ödeme yapmasıyla 
çözmeyi hedefliyor.

Almanya’da patenti olmayan ilaçla-
rın sabit fiyatlarla satıldığını vurgu-
layan Lauterbach, bu ilaçların, daha 
yüksek fiyatlardan satılması için 
sabit fiyat uygulamasından çıkar-
mak ve fiyat düzenlemesine gitmek 

gerektiğine işaret etmişti. Lauterba-
ch, “Sağlık sigortalarına bu sabit fi-
yatın üzerinden yüzde 50 daha fazla 
ödeme yapmaları talimatı verilecek. 
Böylelikle şu anda Hollanda’da satı-
lan ilaçlar tekrar Almanya’da satıla-
cak." ifadelerini kullanmıştı.

HOLLANDA’YA ILAÇ 
SEYAHATI

Almanya’da aylardır devam eden ilaç 
sıkıntısı, özellikle çocuklu aileleri zor 
duruma soktu. Ülkede ağrı kesici ve 
ateş düşürücü şurup bulamayan ai-
leler, ülkenin Hollanda sınırına yakın 
kentlerine akın etti. 

Hollanda’da bu ilaçlarda sıkıntı ya-
şanmaması ve ilaçların daha ucuz 
olması, Almanya’dan akının başlıca 
nedeni oldu. Öte yandan Hollanda’da 
ağrı kesiciler, öksürük şurupları ve 
göz damlaları sadece eczanelerde de-
ğil, süpermarketlerdeki özel reyon-
larda da satılıyor.

AVUSTURYA’DA 
METRELERCE KUYRUK 
OLUŞTU

Avusturya’da Lienz kentindeki in-
sanların ücretsiz muayene olabile-
ceği hastalık kasası ile çalışan ve 40 
bin hastası bulunan bir göz doktoru 
emekli olup muayenehanesini ka-
patınca kriz çıktı. Kentte yaşayan 
ve doktora para verecek durumu 
olmayanlar Dr. Matthias Dapra’nın 
muayenehanesi önünde yüz met-

reyi aşan kuyruk oluşturdu. Geçti-
ğimiz yıl randevu almanın çok zor 
olduğu göz doktoru Matthias Dap-
ra’nın muayenehanesinde yeni yıl 
itibariyle yeni randevu alınabilece-
ğinin açıklanması sonrası hastalar 
muayenehaneye akın etti. Rande-
vu almak için insanlar sabah saat 
05.30'da kuyruğa girdi.

BELEDIYE BAŞKANI: “BU 
BIR SKANDAL”

Matthias Dapra, yaşananlarla ilgili 
konuşurken, kendisinin de bu büyük 
kalabalık karşısında şaşkınlık yaşa-
dığını aktardı. Tüm hastalara rande-
vu vermeye çalıştığının altını çizdi. 
Lienz Belediye Başkanı Elisabet Bla-
nik de şaşkınlığını gizleyemezken, 
“Bu bir skandal.” dedi. Durumun 
düzeltilmesi için çalışmaların sürdü-
ğünü aktardı.

GRIP NEDENIYLE IKI 
ÇOCUK ÖLDÜ

Avusturya’da Kovid-19’un yanı sıra 
solunum yolu rahatsızlıklarındaki 
artış sağlık sisteminde ciddi yoğun-
luk yaşanmasına yol açtı. Linz ken-
tindeki bir hastanede iki çocuk grip 
nedeniyle yaşamını yitirdi..

Ülkenin 3. büyük hastanesi olan Kep-
ler Üniversite Kliniği, Kovid-19’un 
yanı sıra grip ve RSV olarak adlandı-
rılan solunum yolu virüsü nedeniyle 
sağlık sisteminde ciddi yoğunluk ya-
şandığını açıkladı.

İngiltere’de Sedye Yok, Ambulans Yok, 
Yatak Yok, Personel Yok
Sağlık personelinin başlattığı grev sonrası hemşire ve doktor yetersizliği ortaya çıkan İngiltere’de, boş yatak 
kalmadı. Saatlerce ambulans beklemek zorunda kalan İngilizler çaresizlikten ne yapacaklarını şaşırdı. Sedyelerin 
yetersizliği yüzünden bazı hastalar çöp kutusu kapağıyla minibüse taşındı.

Ingiltere’de vatandaşlar ambu-
lans bile bulmakta zorluk çe-
kerken hastaneler uygulanan 

tedavilerde yetersiz kalıyor. Birçok 
hastanenin olağanüstü durum ilan 
ettiği ülkede, hastalar saatlerce 
sandalyede bekletiliyor. İngiltere’de 
hastaların ambulans bekleme sü-
releri ve acil servislerdeki bekleyişi 
rekor seviyelere ulaşırken hastane-
lerdeki yatak doluluk oranlarıyla 
sağlık sistemi bugüne kadarki “en 
zor kışı” yaşıyor.

ÇÖP KUTUSU KAPAĞINDA 
TAŞINDI

İngiliz basını çok sayıda sağlık 
skandalını da sayfalarına taşıyor. 
Bir habere göre 79 yaşındaki Pame-
la Rolfe kalçasını kırınca acil servisi 
aradı.Ambulans olmadığı söyle-
nince yaşlı kadının yakınları kendi 

imkânlarıyla onu hastaneye ulaştır-
maya çalıştı. Aile, yaşlı kadını önce 
ütü masasıyla taşımayı denedi. An-
cak olmayınca bu kez çareyi çöp ku-
tusu kapağında buldu. Rolfe, sedye 
yerine çöp kutusu kapağıyla mini-
büse taşındı oradan da hastaneye 
götürüldü. Yaşlı kadına düştükten 
sekiz saat sonra Wrexham Maelor 
Hastanesi’nde bir yatak verildi ve 
ertesi gün ameliyat edildi.

Hull bölgesinde bir kadın mide 
ülseri şüphesiyle hastaneye kaldı-
rıldı. Ancak yer bulamayan kadın 
iki gece sandalye üzerinde yatmak 
zorunda kaldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi çökme 
noktasına gelen sistemle ilgili ya-
yımladığı haberde grev, personel 
sayısının hastalıklar nedeniyle ne-
redeyse yarıya inmesine değindi.

“ÖLÜMCÜL DURUMUNUZ 
YOKSA ACILE GELMEYIN”

Ülkede yoğunlukla baş edemeyen 
bazı hastaneler “olağanüstü durum” 
ilan ederken, hastanelerin çoğu, 
hastalarından, “ölümcül bir durum-
ları yoksa acile gelmemeleri” istiyor.

HAFTADA ACIL 
SERVISLERDE 500 KIŞI 
ÖLÜYOR

Ülkede acil tıp doktorları birliği olan 
“Royal College of Emergency Me-
dicine” Başkanı Dr. Adrian Boyle, 
Times Radio’ya yaptığı açıklama-
da, Aralık 2022‘de acil servislerde 
“şimdiye kadarki en uzun bekleme 
süresinin” kaydedildiğini söyledi. 
Ayrıca hastanelerde “şimdiye ka-
darki en yüksek doluluk oranı”na 
ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, 

şunları kaydetti: “Şu anda uzun 
beklemeler açısından gördüğümüz 
şey, artan ölüm oranıyla ilişkilen-
diriliyor ve her hafta acil servis-
lerdeki gecikmeler ve sorunların 
bir sonucu olarak 300 ila 500 kişi-
nin öldüğünü düşünüyoruz. Bunu 
gerçekten kavramamız gerekiyor.” 
Boyle, hastanelerdeki kapasitenin 
artırılması gerektiğini vurgulaya-
rak “Alternatif yollar olduğundan 
emin olmalıyız ki insanlar öylece 
acil servise yönlendirilmesin. Böy-
le devam edemeyiz. Bu güvensiz ve 
onursuz.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını ve grip salgınının 
aynı dönemde yaşanmasının bir 
takım sorunlara yol açtığını söy-
leyen Boyle, “Öncelikle hastaneye 
yatırılması gereken hastalarınız var 
ama aynı zamanda personelinizin 
hastalanması da iş gücü sorunu 

yaratıyor.” dedi. Kraliyet Acil Tıp 
Koleji Başkan Yardımcısı Dr Ian Hi-
gginson, bekleme sürelerinin deh-
şet verici olduğunu söylerken “Şu 
anda tam bir kriz yaşıyor. Birçokla-
rında ise istediğimiz standartlarda 
bakım sağlayamıyoruz.” ifadelerini 
kullanmıştı. İngiltere Ulusal Sağlık 
Sistemi (NHS) verilerine göre, Ka-
sım 2022’de 37 bin 837 hasta, acil 
serviste 12 saatten fazla bekledi. Bu 
sayı Kasım 2021’de 10 bin 646 idi.
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Hollanda’da Köprüye 
Yansıtılan Irkçı 
İfadelere Soruşturma

Avusturya’da Çirkin Saldırı:

Camiyi Ateşe 
Verdiler!Hollanda’da yeni yıl kutlamaları sırasında Rotterdam 

kentindeki Erasmus Köprüsü’ne ışıkla yansıtılan 
ırkçı ifadelerle ilgili cezai soruşturma başlatılacak.

Avusturya’da yılbaşı gecesi Viyana’da bir camiye saldırı 
gerçekleştirildi. Camiyi ateşe veren saldırganların 
kimliği henüz belirlenemedi.

Hollanda’da yeni yıl kutlamaları sıra-
sında Rotterdam kentindeki Eras-
mus Köprüsü’ne ışıkla yansıtılan 

ırkçı ifadelerle ilgili cezai soruşturma baş-
latılacak. Hollanda Savcılığından yapılan 
yazılı açıklamada, köprüye yansıtılan ifade-
lerin ayrımcılık içerdiği ve cezalandırılma-
sı gerektiği belirtildi. Açıklamada, yeni yıl 
kutlamaları sırasında Rotterdam kentindeki 
Erasmus Köprüsü’ne ışıkla yansıtılan “ırk-
çı” ifadelerle ilgili cezai soruşturma başlatı-
lacağı ifade edildi.

İfade özgürlüğünün bir sınırı olduğuna dik-
katin çekildiği açıklamada, ifadelerin hiçbir 

zaman ayrımcılığa teşvik veya başka bir 
topluluğu rencide etmemesi gerektiğine 
vurgu yapıldı.

Yerel medyada çıkan haberde ise White Li-
ves Matter aktivistlerinin Telegram’da eylemi 
üstlenen bir mesaj yayınladığı kaydedildi.

Rotterdam’daki Erasmus Köprüsü’ne yeni 
yıl kutlamaları sırasında yeni yıl mesajla-
rının arasında, “Beyazların yaşamı değer-
lidir”, “Mutlu beyaz yıllar 2023” ve “Bizim 
insanlarımızın varlığını ve beyaz çocukların 
geleceğini güvence altına almalıyız.” ifadele-
ri yansıtılmıştı.

Almanya’da Hristiyan De-
mokrat Birliği Genel Baş-
kanı Friedrich Merz, yılbaşı 

gecesinde yaşanan olaylar sonrası 
katıldığı bir TV programında konuy-
la ilgili açıklamalarda bulundu. Merz, 
Arap gençlerin devlete meydan oku-
duğunu ifade etti.

“KÜÇÜK PAŞALAR KURAL 
TANIMIYOR” 

Friedrich Merz, “Küçük paşalar ne 
kural tanıyor ne de kurumlara saygı 
duyuyor. Öğretmenler de her gün 
sözlü şiddete maruz kalıyor. Aileler 
ise sürece destek vermiyor.” diye 
ekledi. “Hamburg ve Berlin gibi 
kozmopolit şehirlerde sorunlar gör-
mezlikten geliniyor.” diye de ekle-
yen Merz, tolerans gösterdikleri ve 
dolayısıyla sınır dışı etmedikleri her 

vakanın kendilerine aşırılık ve şid-
det olarak geri döneceğini iddia etti.

“ARAP KÖKENLILER 
HAKKINDA BIRAZ FAZLA 
KONUŞUYORSUNUZ”

Yine aynı programa katılım sağla-
yan Sosyolog Aladin El-Mafaalani 
ise Merz’in konuşmasına tepki gös-
terirken, “Arap kökenliler hakkında 
biraz fazla konuşuyorsunuz. 

Polis, yılbaşı olayları kapsamında 
bir çok farklı yabancı kökenli kişiyi 
tutukladı. Bana kalırsa bir kaç hafta 
içinde bu söylediklerinizi geri almak 
zorunda kalacaksınız.” diye kaydetti. 

Siyasilerden de program sonrası 
tepkiler geldi. Eski Yeşiller Partisi 
Milletvekili Sabine Bangerti konuy-

la ilgili Twitter üzerinden “İğrenç” 
paylaşımında bulundu.

GÖZALTILARIN 45’I ALMAN

Yılbaşı gecesi kutlamalar sırasında 
Almanya’nın çeşitli kentlerinde gö-
rev başındaki polislere ve itfaiye er-
lerine saldılar gerçekleştirilmiş, sal-
dırıların en yoğun yapıldığı başkent 
Berlin’de toplam 33 polis ve itfaiyeci 
yaralanmıştı. Berlin polisi, yılbaşı 
gecesi kundaklama, patlayıcı mad-
delerle ilgili ihlaller ve polise saldırı 
gibi suçlardan 145 kişinin gözaltına 
alındığını açıklamıştı. 

Gözaltıların 45’inin Alman, 27’sinin 
Afgan, 21’inin Suriyeli, 9’unun Irak-
lı, geri kalanının ise Türkiye, Lüb-
nan, Polonya ve Sırbistan kökenli 
olduğu açıklanmıştı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
yılbaşı gecesi Avusturya İslam Ce-
maati’ne (IGGÖ) ait bir camiye sal-

dırı gerçekleştirildi. IGGÖ Başkanı Ümit Vu-
ral konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yapılan 
saldırıyı “vandalizm” olarak niteledi. 

Yapılan saldırı bölgede bulunan kişilerce ka-
yıt altına alınırken, polis de olayı doğruladı.

CAMI GIRIŞI ATEŞE VERILDI

Söz konusu saldırının gece 00:30 sularında 
gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda cami-
nin girişinin ateşe verildiği kaydedildi. Ay-
rıca soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Polis-
ten yapılan açıklamada, kasti bir saldırıdan 
söz edilebileceği belirtildi.

“AÇIĞA KAVUŞTURULMASINI 
BEKLIYORUZ”

IGGÖ Başkanı Ümit Vural, yaptığı açıklamada 
ayrıca “Maalesef yeni yıl üzüntülü bir haberle 
başladı. Wien Ottakring’deki camimiz van-
dalizmin kurbanı oldu. Saldırının arka planı 
henüz netlik kazanmış değil. Meselenin açığa 
kavuşturulmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

IGGÖ CAMILERINE SALDIRILAR 
ARTIYOR

Öte yandan son aylarda IGGÖ camilerine yö-
nelik saldırıların arttığı kaydedildi. Bunların 
arasında vandalizm, mülke zarar verme ey-
lemlerinin yanı sıra ırkçı, kışkırtıcı tehdit ve 
nefret mesajlarının yer aldığı aktarıldı.

Almanya’da Ana Muhalefet Lideri
Arap Gençlerini Suçladı

Aşırı sağcı söylemlerini sertleştirmeye devam eden CDU’nun 
lideri, yılbaşı gecesi yaşanan olaylarla ilgili Arap gençleri hedef 
gösterdi.

Friedrich Merz
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“Suçlular Cezasını Çeksin; 
Göçmenleri Toptan Zan 
Altında Bırakmak Tehlikeli”
Almanya’da yılbaşı gecesi çıkan olaylar sonrasında bazı siyasiler “göçmenleri göçmen oldukları için” 
suçlarken, Berlin Uyum ve Göç Sorumlusu Kataraina Niewiedzial, tartışmanın “Göçmen kökenli insanlarla 
bir sorunumuz var” diye sınırlanamayacağını, göçmenleri genel olarak zan altında bırakmanın tehlikeli 
olduğunu söyledi.

Almanya’da yeni yıl kutlama-
ları sırasında görev başında-
ki polise, itfaiye erlerine ve 

kurtarma ekiplerine yönelik saldırı-
ların ardından ülkede yabancıların 
ve göçmen kökenlilerin topluma en-
tegrasyonu tartışılıyor. Başkent Ber-
lin’de ve diğer bazı şehirlerde yılbaşı 
gecesi yaşanan şiddet olaylarında 
gözaltına alınanların önemli bir bö-
lümünün yabancı ve göçmen kökenli 
olması nedeniyle bazı siyasetçiler 
uyum tartışması başlattı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fa-
eser, Funke Medya Grubu’na bağlı 
gazetelere yaptığı açıklamada, bir kı-
sım göçmen kökenli gençlerde uyum 
sorunu bulunduğunu belirterek “Al-
manya’daki büyük şehirlerde devleti-
mizi hor gören, şiddet eylemleri ger-
çekleştiren, eğitim ve entegrasyon 
programlarıyla erişemediğimiz be-
lirli genç erkek göçmen kökenlilerle 
ilgili sorunumuz var.” dedi. Hukuk 
devletinin bundan sonuçlar çıkar-
ması gerektiğini belirten Faeser, “Şe-
hirlerimizde şiddet eğilimi bulunan 
ve topluma uyum sağlamayı redde-
denlere sınırları açıkça göstermemiz 
lazım.” ifadesini kullandı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) parti-
leri Federal Meclis Grubu Başkan 
Yardımcısı Jens Spahn da meydana 
gelen olayların göçmen kökenlilerin 
başarısız uyumundan kaynaklandı-
ğını savunarak Berlin’de yılbaşı ge-
cesinde olayların çıkmasının, “havai 
fişeklerden değil, düzensiz göç, ba-
şarısız entegrasyon ve devlete saygı 
eksikliğiyle ilgili olduğunu” belirtti.
Berlin eyaletinin Uyum ve Göç So-
rumlusu Kataraina Niewiedzial ise 
yaptığı açıklamada, Berlin’de yeni yıl 
kutlamaları sırasında görev başında-
ki polise ve itfaiye erlerine saldırılar 
gerçekleştirilmesinin ardından ülke-
de başlayan entegrasyon tartışma-
sına tepki göstererek bu tür şiddet 
olaylarının ardından bunların neden 
meydana geldiğini, kimin yaptığını 
ve olayların arkasında nelerin yattı-
ğına ilişkin soruların sorulması ge-
rektiğini söyledi.

Niewiedzial, söz konusu şiddet olay-
larını kınadığını ve faillerin hesap 
vermesi gerektiğini belirterek şöyle 
konuştu:

“Bu tartışmayı ‘Bunlar göçmen kö-
kenli insanlar ve Almanya’da bir so-

runumuz var’ diye sınırlamamamız 
gerekiyor. Bunları (olayları) daha 
yakından ele almamız lazım. Göç 
geçmişi olan 1,4 milyon insana sahip 
olduğumuz Berlin gibi bir şehirde 
hepsini genel olarak zan altında bı-
rakırsak ve hepsini suçlu gibi göste-
rirsek burada tam da bu insanlara 
haksızlık yapmış olacağımızı düşü-
nüyorum. Bu, çok tehlikelidir.”

Kargaşa çıkaranların sayısının daha 
fazla artmaması için konunun sosyal 
ve pedagojik çalışmalarla ve eğitim 
politikasıyla ele alınması gerektiğini 
vurgulayan Niewidzial, “Gençlere 
perspektif sunmamız ve özellikle bu 
gençleri bizim gençlerimiz olarak 
kabul etmemiz lazım. Bunlar yaban-
cı değil. Her zaman ‘siz buraya ait-
siniz’ sinyali vermemiz lazım. Onları 
damgalarsak ve yabancılaştırırsak 
bu duyguyu pekiştirmiş oluruz ve bu 
grubun büyüme tehlikesi artar.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da uyum tartışmalarının 
tekrarlanmasının kendisini üzdüğü-
nü belirten Niewiedzial, kentte sos-
yal birlikteliğin kuvvetlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Hristiyan Demokrat Bir-
lik Partisi (CDU) Berlin Eyalet Meclisi 
Grubu gözaltına alınan Alman va-
tandaşlarının isimlerinin açıklanma-
sı için Meclis İçişleri Komisyonu’na 
önerge verirken, Berlin Eyaleti Baş-
bakanı Franziska Giffey, gelecek hafta 
gençlerin şiddet eğilimine ilişkin bir 
zirve düzenleneceğini duyurdu.

Başkent Berlin’de ve ülkenin bazı 
başka şehirlerinde yılbaşı gecesi gö-
rev başındaki polise, itfaiye erlerine 
ve kurtarma ekiplerine saldırılar 
gerçekleştirilmişti. 

Berlin polisi olaylarla ilgili 145 kişinin 
gözaltına alındığını, bunların 45’inin 
Alman vatandaşı, 27’sinin 
Afgan ve 21’inin Suriye 
vatandaşı olmak üze-
re toplam 18 ayrı 
ülke vatandaşlığına 
sahip olduklarını 
açıklamıştı. Olay-
larda toplam 33 
polis ve itfaiyeci 
yaralanmıştı.

K u z e y - R e n 
Vestfalya Eya-

leti İçişleri Bakanı Herbert Reul de 
eyalette, yarısı Alman vatandaşı 
olmak üzere 250 kişinin yılbaşı ge-
cesi gözaltına alındığını belirterek, 
gözaltına alınanların çoğunun genç 
erkekler olduğunu aktarmıştı.

Kataraina Niewiedzial

Alman Vatandaşlığına Geçiş Kolaylaşıyor
Çifte Vatandaşlığın Yolu Açılıyor
Almanya’da, 5 yıl yaşama şartı ile vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılacak ve çifte vatandaşlık imkânı getirilecek. 
Çocuklar, 23 yaşında vatandaşlık seçmek zorunda kalmayacak.

Almanya’da Sosyal Demok-
rat Parti, Hür Demokrat 
Parti ve Yeşiller’den oluşan 

koalisyon hükûmetinin hükûmet 
programında yer alan Alman va-
tandaşlığına geçişi kolaylaştırma 
sözü için ciddi adım atıldı. 

Federal İçişleri Bakanlığı, hazırladı-
ğı yeni vatandaşlık yasa tasarısını 
hükûmetin diğer bakanlıklarının 
onayına sundu.

“Modern Vatandaşlık Yasası” deni-
len yasa tasarısında, Alman vatan-
daşlığına geçmek için Almanya’da 
yasal olarak yaşama süresi 5 yıla 
indirildi. Tasarıyla, okul ve meslek 
eğitimlerinde başarılı olanlarla, 
sosyal hizmetler alanında toplum-
sal fahri hizmetler yapanlar için 5 
yıl yerine 3 yıl Almanya’da yaşama 
şartı da getiriliyor.

ÇIFTE VATANDAŞLIK 
MÜMKÜN OLACAK

Tasarı ile, yeni Almanya vatandaşlık 
yasasında çifte vatandaşlığın da yolu 
açılıyor. Tasarıda Alman vatandaşlı-
ğına geçmek için eski vatandaşlığın 
terkedilme şartı kaldırılıyor.

Almanya’da doğan çocuklar da ebe-
veynlerden birinin en az 5 yıldır 
Almanya’da yaşamış olması hâlin-
de doğuştan Alman vatandaşlığına 
sahip olabilecek.İki veya daha fazla 
kişiyle evli olanlara ise kesinlikle 
vatandaşlık verilmeyecek.

SEÇMELI VATANDAŞLIKTAN 
VAZGEÇILIYOR

Daha önceleri doğumla Alman va-
tandaşlığı alan göçmenlerin 23 
yaşından itibaren opsiyon modeli 

denilen vatandaşlık seçme mecbu-
riyeti de kaldırılıyor. Böylece Al-
manya’da doğan çocuklara da çifte 
vatandaşlık imkanı getiriliyor.

CDU: “ALMAN 
VATANDAŞLIĞI 
BEDAVADAN VERILIYOR”

Bu arada, koalisyon hükûmetinin 
Alman vatandaşlığına geçişleri ko-
laylaştırma için attığı adımlara mu-
halefetteki Hristiyan demokratlar 
karşı çıkıyor. Hristiyan Demokrat 
Meclis Grub Başkan Vekili Hristi-
yan Birlik Partili (CSU) Alexander 
Dobrindt yasa tasarısını “Alman 
vatandaşlığının ucuza dağıtılması” 
şeklinde eleştirirken Meclis Grup 
Yöneticisi Hristiyan Demokrat Bir-
liği’nden (CDU) Thorsten Frei da 
“Alman pasaportunu etrafa saç-
mak” olarak değerlendirdi.
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Fransa’da Müslüman Polise 
Kötü Muamele Baskısı
Paris adliyesinde yabancı kökenli sanık ve tutuklulara sistematik olarak yapılan ırkçı ve kötü muameleyi 
ifşa eden Müslüman polis müdürü Amar Benmohamed’e baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Fransa’da yabancılara kötü mu-
amele yapıldığını ifşa eden 
Müslüman polise baskı yapıl-

dığı ortaya çıktı. Fransa Ombudsma-
nı Claire Hedon da, Paris adliyesinde 
yabancı kökenli sanık ve tutuklulara 

sistematik olarak yapılan ırkçı ve 
kötü muameleyi ifşa eden Müslüman 
polis müdürü Amar Benmohamed’e 
üstleri ve İçişleri Bakanı Gerald Dar-
manin tarafından baskı yapıldığını 
teyit etti.

Street Press’in haberine göre, He-
don, polis müdürü Benmohamed’in, 
Paris adliyesinde polislerce sanık ve 
tutuklulara yönelik hak ihlallerini 
ifşa ettikten sonra baskılara maruz 
kaldığına ilişkin şikayetler üzerine 
inceleme başlattı.

Hedon, incelemeler sonucunda 12 
Kasım’da idari makamlara bildirdiği 
kararda, görev yaptığı Paris adliyesin-
de çalıştığı 2017-2019 yıllarında, fark-

lı kökenlerdeki 1000’den fazla sanığa 
yönelik ırkçı ve kötü muameleyi ifşa 
eden Benmohamed’in baskı ve sin-
dirmeye maruz kaldığını teyit etti.

Fransa Ombudsmanı Hedon, Ben-
mohamed’in ikazlarından sonra, 
üstleri ve Bakan Darmanin tarafın-
dan hedef alındığı ve sindirilmeye 
çalışıldığı sonucuna vardı.

IKAZ ETTI, HAKKINDA 
IŞLEM YAPILDI

Fransız basınındaki haberlere göre, 
polis müdürlerinden Benmohamed, 
2017-2019 yıllarında görev yaptığı 
Paris adliyesinde 1000’den fazla ya-
bancı kökenli sanığa kötü muamele 

yapıldığını üstlerine bildirmişti. Ben-
mohamed, Fransız polisinin sanıkla-
ra yönelik sistematik şekilde ırkçı 
muamelede bulunduğunu, sanıkla-
rın su ve gıdadan mahrum bırakıldı-
ğını rapor etmişti.

Benmohamed’e üstleri, geç şikâyette 
bulunduğu ve bazı polislerin bilgile-
rini eksik bildirdiği gerekçesiyle uya-
rı cezası vermişti. 

Konunun medyaya yansıması üzerine 
emniyet ve İçişleri Bakanı Gerald Dar-
manin, Benmohamed’e yönelik bir 
dizi disiplin prosedürü başlatmıştı.

Benmohamed’in avukatları Fransa 
Ombudsmanı’na başvurmuştu.

“Sömürdük Diye 
Cezayir’den  
Af Dilemek 
Zorunda Değiliz”

Fransa Adalet 
Bakanından Yazar 
Houellebecq’e Eleştiri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 
Cezayir’deki sömürge tarihi için af dilemesinin 
bir şeyi düzeltmeyeceğini belirterek, “Af dilemek 
zorunda değilim.” dedi.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransız 
yazar Michel Houellebecq’in “Müslümanların Fransa’yı 
benimsemedikleri ve ülkeyi terk etmeleri gerektiği” 
şeklindeki ifadelerinin nefret oluşturduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sö-
mürge döneminde yaptıkları için 
Fransa’nın Cezayir’den af dilemek 

zorunda olmadığını söyledi. Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point 
dergisine Cezayirli yazar Kamel Daoud’a 
verdiği röportajda, Fransa’nın sömürgecilik 
nedeniyle Cezayir’den af dilemesi gerektiği 
yönündeki çağrılara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, “Af dilemek zo-
runda değilim. Mevzu bu değil, bu ifade 
(af dilemek) tüm ilişkileri koparır.” dedi. 
Macron, “Af dileriz ve herkes kendi yoluna 
gider.” şeklinde bir sonuca varmanın yapıla-
cak en kötü şey olduğunu savundu.

Tarih ve bellek çalışmalarının bir hesap bi-
lançosu çıkarmak gibi olmadığını dile geti-
ren Macron, aksine bu çalışmaların “yanlış 
anlaşılabilen ve üzerinde karar verileme-
yen” konular olduğunu söyledi.

Macron, Fransa’nın Cezayir’deki sömürge 
tarihi için af dilemenin bir şeyi düzeltmeye-
ceğini, tamir edemeyeceğini savundu. “Bizi 
ayıran geçmiş aynı zamanda birbirine bağ-
lar.” diyen Macron, Cezayir ve Fransa’nın 
birbirlerini görmezden gelerek yollarına de-
vam edemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

Macron, tarihçi Benjamin Stora’ya Fran-
sa’nın Cezayir sömürgesi tarihiyle ilgili ra-
por hazırlattığını kaydetti.

CEZAYIR ZIYARETININ 
MANIPÜLE EDILDIĞINI ÖNE 
SÜRDÜ

Ağustos 2022’de Cezayir’i ziyaret ettiğini 
hatırlatan Macron, Oran kentinde toplanan 
kalabalığı selamlamak istediği sırada “Ya-
şasın Cezayir” sloganları atılmasına ilişkin, 
“İnsanlar sıcak davranıyordu. ‘Hoş geldiniz’ 
diyordu. Sonrasında politik amaçlı birkaç 
kişi kalabalığın içine girdi, içlerinden bir 
ikisi hakaret etti.” ifadesini kullandı.

Macron, bölge halkının kendisinden mem-
nun olduğunu ancak kötü niyetli aşırı sağcı-
ların ziyareti manipüle ederek kötü yansıt-
maya çalıştığını iddia etti.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Mo-
retti, Müslümanlara yönelik “ayrımcı” 
ifadeleri nedeniyle yazar Michel Hou-

ellebecq’e tepki gösterdi. Bakan Dupond-Mo-
retti, Houellebecq’in sözlerinin tahammül 
edilmeyecek ifadeler olduğunu açıkladı.

Televizyon kanalı BFMTV’ye konuşan Fran-
sa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Mi-
chel Houellebecq’e yönelik suç duyurusu 
askıya alındığı için uzun bir aradan sonra 
şimdi değerlendirme yapma imkânının ol-
duğunu belirtti.

“Tepki vermem uzun zaman aldı. Neden? 
Çünkü bu tür söylemler sıradanlaşmaya 
başladı. Alıştık. Oysa ki 15 yıl önce bu tür 
söylemleri kınamak için ön saflarda olur-
duk.” diyen Dupond-Moretti, Amerikalı si-
yaset bilimci Hannah Arendt’in “kötüyü sı-
radanlaştırmak” ifadesine atıfta bulunarak 
Houellebecq’e tepki gösterdi.

Fransız Adalet Bakanı, “‘Müslümanlar di-
ğerleri gibi Fransız olamıyor.’ demek ta-
hammül edilemez. Bu söylemler nefret 
üretiyor ve sahip olduğum bütün değerlere 
aykırıdır.” dedi.

Houellebecq, Front Populaire dergisinin son 
baskısında Müslümanları kastederek, “Si-
lahlanan kişiler var, tüfek tedarik ediyorlar, 
atış stantlarında ders alıyorlar. 

Tüm bölgeler, İslami kontrol altına alındı-
ğında direniş eylemlerinin gerçekleşece-
ğini düşünüyorum. Camilerde ve Müslü-
manların uğrak yeri olan kafelerde terör 
saldırıları ve silahlı saldırılar olacak.” ifa-
delerini kullanmıştı.

Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine 
Hafız, açıklamaları nedeniyle Houellebe-
cq hakkında suç duyurusunda bulunmuş, 
daha sonra şikâyetini geri çekmişti.
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Prens Harry: “Afganistan’da 
25 Kişiyi Öldürdüm ve 
Utanç Duymuyorum”
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak’ta yayımlanan anı 
kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti. 
Harry’e çok sayıda kesimden tepki yağdı. 

Ingiltere Prenslerinden Harry, 
“Spare” adlı anı kitabında 2007-
2008 ve 2012-2013 dönemlerin-

de görev yaptığı Afganistan’da 25 
kişiyi öldürdüğünü yazdı. Afganis-
tan’da görev yaptığı döneme ilişkin 
kitabında yer verdiği anılarında, 
Prens Harry, çatışmanın gürültüsü 
ve kargaşasında öldürdüğü isyan-
cıları, “iyileri öldürmeden ortadan 
kaldırılan kötüler” olarak gördüğü-
nü belirtti. Ayrıca, birini insan ola-
rak görürsen öldürmenin imkânsız 
olduğunu kaydeden Prens Harry, 
ancak ordunun “onları ‘öteki’ olarak 
görmesi için kendisini eğittiğini ve 
iyi bir şekilde eğitildiğini” bildirdi.

Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer 
verdi: “İlk günden itibaren amacım, 
doğru şeyi yapıp yapmadığım… Tali-
ban’a ve sadece Taliban’a yakınlarda 
siviller olmadan ateş edip etmediğim 
konusunda hiçbir şüphe duymadan 
yatağa girmemekti. İngiltere’ye tüm 
uzuvlarımla dönmek istiyordum ama 
bundan daha çok vicdanım bozulma-
dan eve dönmek istiyordum.”

Savaşta askerlerin genellikle kaç düş-
man öldürdüklerini bilmediklerini 
ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten 
Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü 
bilgisayarların olduğu bu çağda, ke-
sinlikle kaç düşman savaşçıyı öldür-
düğünü söyleyebileceğini ifade etti.

Prens Harry, kitabında, “Bu sayıdan 
korkmamak bana çok önemli görün-
dü. Yani benim numaram 25. Beni 

tatmin eden bir sayı değil ama utan-
dırmıyor da.” ifadelerini kullandı.

KITAP ÜLKE GÜNDEMINE 
OTURDU

The Guardian’ın Prens Harry’nin 15 
dilde yayımlanacak “Spare” adlı kita-
bının ilk nüshasına ulaşmasının ar-
dından paylaştığı bölümler ülkenin 
gündemine oturdu. Kitabın nüshala-
rının, İspanya’da sızdırıldığı ve satışa 
sürüldüğü iddia edildi.

Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, 
Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens 
William’ı kendisine fiziksel saldırıda 
bulunmakla suçladı. Prens William’ın 
bir kavga sırasında kendisini yakasın-
dan tutarak, yere fırlattığını belirtti ve 
köpeğin mama kabının üzerine düş-
mesi sonucu kırılan kabın parçaları-
nın sırtına battığını yazdı.

PRENS HARRY’E TEPKI 
BÜYÜYOR

Prens Harry'nin kitabındaki söz ko-
nusu ifadeleri, birçok kesim tarafın-
dan tepkiyle karşılandı. Taliban geçici 
hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Abdulkahar Belhi, “Prens Harr-
y’nin bu yorumları masumları hesap-
sızca katleden işgal güçlerinin elinde 
Afgan halkının yaşadığı travmanın 
ufak bir örneğidir.” diye konuştu.

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi 
de Afganların “işgal suçlarını” unut-
mayacağını belirterek “Böylesi suç-

lar sadece bir ülkeyle sınırlı değildir. 
Afganistan’a saldıran her ülkenin 
buna benzer hikayeleri var.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Taliban’ın önde gelen bileşenle-
rinden Hakkani Grubunun lider-
lerinden Enes Hakkani de Prens 
Harry’nin, Afganistan’da 25 kişiyi 
öldürmesini “satranç taşlarının tah-
tadan çıkarılması” olarak görmesine 
tepki göstererek “Bu savaştan mağ-
lup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler 
satranç taşları değildi. Onlar insan-
dı.” ifadelerini kullandı.

“SENI SEVIYORUM AMA 
ÇENENI KAPATMALISIN!”

Afganistan’daki savaşta bomba pat-
laması sonucu bir kolunu ve bacağı-
nı kaybeden ve Prens Harry’nin kah-
raman olarak nitelediği eski Kraliyet 
denizcisi Ben McBean, Twitter’dan 
yaptığı paylaşımda, “Seni seviyorum 
Prens Harry ama çeneni kapatmalı-
sın! Beraber takıldığı insanları me-
rak ediyorum. İyi insanlar olsalardı, 
şimdiye kadar biri ona durmasını 
söylerdi.” ifadelerini kullandı.

Afganistan’daki İngiliz kuvvetleri-
ni komuta etmek için 2003’te baş-
kent Kabil’e gönderilen eski Albay 
Richard Kemp de BBC’ye yaptığı 
değerlendirmede, Prens Harry’nin 
Afganistan’da 25 kişi öldürmesini 
“satranç taşlarının tahtadan çıkarıl-
ması” olarak tanımlamasını “düşün-
cesizce” bulduğunu belirtti.

Eski bir albay olan Muhafazakar 
Parti milletvekili Bob Stewart da 
“Böyle şeyleri neden yaptığını merak 
ediyorum. Gerçek askerler çekinir. 
Tanıdığım insanlar böyle şeylerle 
övünmezler. Daha çok bunu yapmak 
zorunda olduklarına pişman olur-
lar.” değerlendirmesinde bulundu.

“EŞIYLE TAŞIDIKLARI 
MISYONLA UYUMLU 
GÖRÜNMÜYOR”

Çok sayıda kişi de sosyal medya pay-
laşımlarında Prens Harry’nin bahsi 
geçen ifadelerinden dolayı ceza al-
ması gerektiğini yazdı. 

Bir paylşaımcı da eşiyle taşıdıkları 
misyona dikkat çekti: “Eşiyle birçok 
insani yardım çalışması yapıyor, Bir-

leşmiş Milletler’de (BM) feminizm ve 
kadınların güçlendirilmesi için ko-
nuşuyor. Bu (Harry’nin Afganistan 
ile ilgili ifadeleri), kendilerinin bu-
güne kadar taşıdıkları misyonla ger-
çekten uyumlu görünmüyor.” dedi.

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Char-
les ve 1997’de Paris’teki trajik trafik 
kazasında hayatını kaybeden eski 
eşi Galler Prensesi Diana’nın küçük 
oğlu. Charles ve Diana, 1996’da bo-
şandı. Diana öldüğünde büyük oğlu 
William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan 
Markle, Ocak 2020’de Kraliyet’teki 
görevlerinden çekilerek daha ba-
ğımsız bir hayat yaşamak ve İngi-
liz medyasından uzaklaşmak için 
ABD’ye yerleşti.

İngiltere’de Camiye Saldırı
İngiltere’nin Sheffield kentindeki 
Abdullah Bin Mesud Camii’ne giren 
saldırganlar içeride Kur’ân-ı Kerîm dahil 
her şeyi parçalayıp darmadağın etti.

Ingiltere’nin Sheffield kentinin 
Darnall bölgesinde bulunan 
Abdullah Bin Mesud Camii’ne 

saldırı yapıldı. Saldırının, olağan bir 
saldırı mı yoksa, İslam düşmanı bir 
saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor.
Olayı araştıran Sheffield güvenlik 
güçleri, saldırının faillerinin henüz 
bilinmediğini ancak, araştırma-
nın sürdüğünü bildirdi. Abdullah 
bin Mesud Camii yöneticilerinden 

Muhammed Şefik saldırganların, 
camideki her şeyi tahrip ettiğini, 
Kur’ân-ı Kerîm’leri, diğer kitapları 
etrafa savurduklarını ve elektronik 
eşyalarla sandalyeleri parçaladığı-
nı açıkladı. “Bu durum sıradan bir 
hırsızlık veya soygun olayına ben-
zemiyor, dolayısıyla bir nefret suçu 
olmasından endişeleniyoruz.” diyen 
Muhammed Şefik caminin önemli 
bir hasara uğradığını söyledi.
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Almanların Yüzde 90’ı 
Ülkede Irkçılık Olduğu 
Görüşünde

IGMG: “Almanya’da Irkçılık 
Konulu Rapor Sonrası 
Gereken Adımlar Atılmalı”

Almanya’da Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, halkın yüzde 
90’ının ülkede ırkçılık olduğunu görüşünü paylaştığını söyledi.

IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, “Almanya’da Irkçılık” konulu durum raporu ile ilgili hükûmetten söz konusu 
kötü tabloyu düzeltme adına gerekli adımları atmasını bekediklerini ifade etti.

Almanya’da Göç, Mülteciler 
ve Uyumdan Sorumlu Dev-
let Bakanı Reem Alabali-Ra-

dovan, halkın yüzde 90’ının ülkede 
ırkçılık olduğunu görüşünü paylaş-
tığını söyledi. Alabali-Radovan, Ber-
lin’de düzenlenen basın toplantı-
sında, “Almanya’da ırkçılık, mevcut 
durum, eylem alanları ve önlemler” 
başlıklı raporu tanıttı. Ülkede yapı-
lan araştırmaların ırkçılığın ciddi 
bir toplumsal konu olduğunu ortaya 
koyduğunu belirten Alabali-Rado-
van, “Araştırmada halkın yüzde 22’si 
ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti. 
Yüzde 90’ı da ‘ülkemizde ırkçılık var’ 
dedi. Bu önemli bir bulgudur. Böy-
lece ırkçılığa karşı mücadelede son 
birkaç yılın ihmalkarlıklarını telafi 
edebilir ve harekete geçebiliriz.” diye 
konuştu. Irkçılığın soyut bir tehdit 
olmadığını, ülkedeki çok sayıdaki 
insanın günlük yaşamda karşılaştığı 

acı veren bir durum olduğunu vur-
gulayan Alabali-Radovan, “Irkçılık 
demokrasimiz için büyük bir tehlike-
dir.” ifadesini kullandı.

“HER 24 DAKIKADA 
BIR AŞIRI SAĞCI SUÇ 
IŞLENIYOR”

Almanya’da yılda yaklaşık 22 bin 
aşırı sağcı saldırı gerçekleştiğini, 
her 24 dakikada bir aşırı sağcı suç 
işlendiğini aktaran Alabali-Rado-
van, ırkçılıkla kararlılıkla mücadele 
edilmesi gerektiğini, bunun demok-
rasi için önemli olduğunu kaydetti. 
Alabali-Radovan, ülkede herkesin 
güvenli, onurlu ve eşit fırsatlara 
sahip olarak yaşaması gerektiğini 
belirterek, ırkçılıkla mücadelenin 
herkesi ilgilendirdiğini dile getirdi. 
Irkçılıkla mücadelenin hükûmetin 
öncelikli gündem maddesi olduğu-

nu ifade eden Alabali-Radovan, bu 
kapsamda gelecek dönemde çeşitli 
önlemler alacaklarını söyledi. Irk-
çılığa maruz kalanlara danışmanlık 
verilmesi için sivil toplum kuruluş-
larını güçlendireceklerini, ırkçılıkla 
mücadele konusunda bir uzmanlık 
konseyinin kurulacağını ve ırkçılığa 
maruz kalanların kurduğu dernek-
lerin destekleneceğini ifade eden 
Alabali-Radovan, amatör spor dal-
larında daha fazla önleyici çalışma-
lar yapılacağını ve ırkçılık karşıtı ça-
lışmaların destekleneceğini bildirdi.

“ALMANYA’DA BAŞÖRTÜLÜ 
KADINLAR AYRIMCILIKLA 
KARŞILAŞIYOR”

Alabali-Radovan, Almanya’da başör-
tülü kadınların da ayrımcılıkla karşı-
laştığını anlattı. Alman ve başörtüsü 
takmayan kadınlara göre, başörtülü 

ve Alman ismi taşımayan kadınların 
iş görüşmelerine çağrılmak için orta-
lama 4,5 kez daha fazla iş başvurusu 
yazdığını aktaran Alabali-Radovan, 
bu tür yapısal ırkçılıkla da mücadele 
edilmesi gerektiğini vurguladı. Ala-
bali-Radovan, “Bu, özellikle etkile-
nen kadınlarla sıkça konuştuğum bir 
konu. Bu konuda ilgili eyaletlerle ko-

nuşmamız lazım. Biz, ‘eğitim alanın-
da inanılmaz kalifiye eleman eksiği-
miz var ancak başörtüsü bir dışlama 
kriteridir.’ diyemeyiz. Bu tartışmayı 
kesinlikle sürdürmemiz lazım.” dedi. 
Devlet Bakanı Alabli-Radovan, bu 
konuyu gelecekte Eğitim Bakanları 
Konferansı’nda gündeme getireceği-
ni de belirtti.

Islam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, 
Almanya Federal Hükûmeti Irk-

çılıkla Mücadele Sorumlusu Reem 
Alabali-Radovan tarafından 11 Ocak 
2023 tarihinde sunulan “Almanya’da 
Irkçılık” konulu durum raporu hak-
kında bir açıklama yaptı. Mete, “Irk-
çılık raporu mevcut durumu güzel 
bir şekilde özetliyor ve çok sayıda 
probleme değiniyor. Geriye sadece 
Federal Hükûmet’in kendi hazır-
lattığı bu raporu ciddiye alması ve 
sorunların çözümü için gereken 
adımları atmasını beklemek kalıyor.” 
ifadelerini kullandı.

“MÜSLÜMANLAR EN AZ 
KABUL GÖREN AZINLIKLAR 
ARASINDA YER ALIYOR”

Sözlerinin devamında, Federal Hükû-
met’in Almanya’da ırkçılığı ele alan 
raporunun, problemi apaçık bir şe-
kilde gözler önüne serdiğini belirten 
Genel Sekreter, “Müslümanlar Al-

manya’da en az kabul gören azınlık-
lar arasında yer alıyor. Bilhassa ba-
şörtülü Müslümanlar iş piyasasında 
sıklıkla ayrımcılığa maruz kalıyorlar. 
Başörtülü Müslüman kadınların aynı 
nitelikte, başörtüsü takmayan ve ti-
pik Alman ismine sahip diğer kadın-
lara göre 4,5 kat daha fazla başvuru 
yapması gerekiyor. Yüksek nitelik ge-
rektiren mevkilere başvurularda ise 8 
kat daha fazla başvuru yapmak duru-
munda kalıyorlar.” diye kaydetti.

“MÜSLÜMANLARA AIT 
KURULUŞLARA 54 SALDIRI 
RESMÎ KAYITLARA GIRDI”

Bir diğer büyük sorunun ayrıca 
Müslümanlara ve kuruluşlarına 
yönelik saldırılar olduğunu ifade 
eden Mete, “Rapora göre 2021 yı-
lında 730’u aşkın İslam düşmanlığı 
motivasyonlu suç, Müslümanlara 
ait kuruluşlara ve temsilcilerine 54 
saldırı resmî kayıtlara girdi. Bunlar 
haricinde, ırkçı fişleme gibi çok sa-

yıda sorunlu alanla alakalı araştır-
maların eksikliğine raporda dikkat 
çekiliyor.” diye konuştu.

“HÜKÛMET’IN BU KÖTÜ 
TABLOYU DÜZELTME 
ADINA GEREKLI ADIMLARI 
ATMASINI BEKLIYORUZ”

Federal Hükûmet’in kendi hazırlattı-
ğı bu raporu ciddi şekilde ele alıp bu 
kötü tabloyu düzeltme adına gerekli 
adımları atmasını beklediklerini ak-
taran Ali Mete son olarak şu ifadeleri 
kullandı: “İlk olarak başörtülü Müs-
lümanların devlet görevi alamama-
sı ayrımcılığına son vererek, örnek 
teşkil edebilirler. Müslüman karşıt-
lığı motivasyonuyla işlenen suçların 
daha ciddi şekilde soruşturulması 
ve ceza hukukundaki caydırıcılık il-
kesinin oluşması adına faillerin ge-
reğince cezalandırılması da Federal 
Hükûmet’in adım atması gereken 
bir diğer alan. Zira bu tür vakaların 
aydınlatılmasındaki oran geçmişte 

olduğu gibi bugün de çok dü-
şük. Bir diğer adım da Fede-
ral Polis Kanunu’nda ırkçı 
fişlemeye olanak sağlayan 
düzlemin ortadan kaldı-
rılması olabilir. Federal 
Hükûmet’in Irkçılıkla 
Mücadele Sorumlusu 
Reem Alabali-Radovan’a 
bu önemli raporu hazır-
ladığı için şükranlarımızı 
sunuyoruz. Bununla birlik-
te, raporda sadece daha ön-
ceden de bilinen araştırma 
ve anket sonuçlarının özet-
lenmesindense yeni bulgula-
rın gün yüzüne çıkarılmasının 
daha doğru olacağı kanaati-
mizi belirtmek isteriz.”

Ali Mete
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CDU Genel Sekreteri:
Teneffüslerde Yabancı 
Dil Yasaklansın!
Almanya’da CDU Genel Sekreteri Mario Czaja, teneffüslerde yabancı dilin yasaklanması gerektiğini savundu.

Almanya’da Hristiyan De-
mokratlar Birliği Genel Sek-
reteri Mario Czaja, yabancı 

kökenli öğrencilere yönelik okullar-
da teneffüslerde yabancı dil yasağı 
getirmek istediklerini açıkladı. “Okul 
avlularında Almanca dışında bir dil 
konuşulmamalı.” diye kaydetti.

“ALMANCA 
KONUŞAMAYANLAR 
OKULA ALINMASIN”

Almanca konuşamayan çocukların 
okula alınmamaları gerektiğini de sa-
vunan Genel Sekreter, buna alternatif 
olarak söz konusu çocuklarla ilgili ana 
okulu veya okul öncesi dil eğitimi zo-
runluluğu getirilmesini savundu.

“SINIF DIŞINDA DIL 
YASAKLARI YASA DIŞIDIR”

Yapılan bu açıklamayla ilgili tepkiler 
ise gecikmedi. Baden-Württemberg 
Eyalet Meclisi Başkanı Muhterem 
Aras, Twitter üzerinden yaptığı pay-
laşımında, “Sınıf dışındaki ortamlar-
da dil yasakları yasa dışıdır. Konuyla 
ilgili siyasi talepler suni tartışmalar 
başlatıyor.” ifadelerini kullandı.

BEN DE OKULA 5. SINIFTAN 
ITIBAREN BAŞLADIM”

Kendisinin de 1978 yılında Alman-
ya’da geldiğini ve okula 5. sınıftan 
başladığını belirten Aras, “Tek bir 
kelime Almanca konuşamıyordum. 

Bugün ise Baden-Württemberg Eya-
let Meclisi Başkanıyım.” diye kaydetti. 

Aras, Czaja’ya hitaben yaptığı pay-
laşımında ise “Öğretmenler beni si-
zin anlayışınızla dışlamak zorunda 
kalsalardı bu yol mümkün olmazdı.” 
diye ekledi.

“KONTROLÜ MÜMKÜN 
DEĞIL”

Uzun bir süredir okullarda yabancı 
dilin yasaklanması konusunun tar-
tışıldığı İsviçre’de ise Öğretmenler 
Birliği, öğrencilere yönelik böyle 
bir yasağın, öğretmenler tarafından 
kontrolünün mümkün olmadığının 
altını çizmişti.

Belçika, “Aşırılık 
Yanlısı” Olduğu 
İddiasıyla Faslı Bir 
İmamı Sınır Dışı Etti

İspanya’da Futbol 
Sahalarındaki 
Irkçılık İlk Defa 
Yargıya Taşındı

Fransa’nın hakkında sınır dışı kararı almasından 
sonra Belçika’ya kaçan Faslı imam Hasan Iquioussen, 
Brüksel yönetimi tarafından Fas’a sınır dışı edildi.

İspanya‘da futbol sahalarındaki ırkçılık olayları 
ilk kez yargılanacak. Bir taraftar, temel hak ve 
hürriyetleri ihlal, ırkçılık ve manevi bütünlüğe karşı 
söylemlerle suçlanıyor.

Belçika, Fransa’nın “aşırıcılıkla” suç-
layıp ülkeden kovma kararı aldığı ve 
Faslı imam Hasan Iquioussen’i Fas’a 

gönderdi. İmam Hasan Iquioussen ile ilgi-
li kararı, Belçika iltica ve göçten sorumlu 
Devlet Bakanı Nicole de Moor açıkladı.

Bakan Nicole de Moor, aşırılık yanlısı kişi-
lerin ülke topraklarında dolaşmasına izin 
vermelerinin mümkün olmadığını kaydet-
ti. “Burada olma hakkı olmayan herkesin 
sınır dışı edilmesi gerekiyor.” ifadesini kul-
lanan De Moor, bu konuda Fransa ile iyi 
bir işbirliği yaptıklarını dile getirdi. Iqui-
oussen ise sosyal medyada yer alan görün-
tülerinde, Kazablanka Havalimanı’nda aile 
fertleri tarafından karşılandığını, Fas 
makamlarının da kendisini iyi karşı-
ladığını belirtti. 

Fas makamlarından, Iquious-
sen’in sınır dışı edilmesine ve 
kendisine yöneltilen suçlama-
lara ilişkin henüz bir açıklama 
yapılmadı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, 
28 Temmuz 2022’de Twitter 
hesabından yaptığı pay-
laşımda, “Faslı ima-
mın, Fransa’nın 
değerlerine, 
laiklik ve 
kadın er-

kek eşitliği ilkesine aykırı düşen söylem-
lerde bulunduğunu ve Fransa’dan sınır dışı 
edileceğini” yazmıştı. Paris’teki İdare Mah-
kemesi 5 Ağustos’ta, Darmanin’in, Iquious-
sen’in sınır dışı edilmesi talebinin askıya 
alınmasına karar vermişti.

Fransa’da Danıştay konumundaki Devlet 
Konseyi ise 30 Ağustos 2022’de, İdare Mah-
kemesi’nin bu kararını bozarak, Faslı ima-
mın sınır dışı edilmesine yeşil ışık yakmıştı.

Iquioussen’in, Fransa’dan sınır dışı edilme 
kararının ardından Belçika’ya kaçtığı ve 

eylül ayı sonlarında da bu-
rada tutuklandığı ifade 

edilmişti.

Ispanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga), 25 
Ocak 2020 tarihinde oynanan Espan-
yol-Athletic Bilbao karşılaşmasında Ath-

letic Bilbao’nun siyahi futbolcusu İnaki Wil-
liams’a yönelik ırkçı hakaretlerde bulunan 
bir taraftarın yargılanması için mahkeme 
karar aldı. LaLiga kurumu ile Savcılığın suç 
duyurularını değerlendiren hâkimin kara-
rıyla Barselona İl Mahkemesi’nde yargıla-
nacak olan İspanyol taraftar için 2 yıl hapis, 
5 yıl stadyumlara giriş yasağının yanı sıra 
futbolcu İnaki Williams’tan uzak durma ve 
para cezası talep ediliyor.

İspanya’da futbolda ırkçılığın yargıya taşın-
ması açısından bir ilk olacak davada sanık, 
temel hak ve hürriyetleri ihlal, ırkçılık ve ma-
nevi bütünlüğe karşı söylemlerle suçlanıyor.

Son dönemlerde, Real Madrid’de forma 
giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior’a 
yönelik ırkçı söylemler de gündeme gelir-
ken, 24 Ekim 2021’de Nou Camp’ta Barcelo-
na-Real Madrid maçında bu futbolcuya yö-
nelik ırkçı hakaretlerle ilgili suç duyurusu, 
olayın faillerinin kimliklerinin tespit edile-
memesinden dolayı sonuçsuz kalmıştı.
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Avrupa Kurak Yazın Ardından
Sıcak Kışla Sınanıyor

Avrupa’da bu yıl kış mevsimi, 
normalin üzerinde hava sı-
caklıklarıyla ılık seyrediyor. 

Normal şartlarda yılın bu günlerin-
de rekor soğukların yaşandığı Avru-
pa’nın bazı ülkelerinde termometre-
ler 20 dereceyi gösterdi, kimi zaman 
bunu da aştı. Mevsim normallerinin 
üzerindeki sıcaklıklar, Avrupalılara 
alışılmışın dışında bir yılbaşı tatili 
tecrübesi yaşatırken bazı ülkelerde 
güneşli havanın tadı çıkarıldı. Uz-
manlar, yaşanan bu olağan dışı hava 
durumunda iklim değişikliğinin et-
kisinin olduğuna dikkati çekerken, 
2022 yazını da kurak geçiren kıtada 
bu durumun tehlikeleri karşısında 
uyarılarda bulunuyor.

ISPANYA

İspanya’da Meteoroloji Enstitüsünün 
(AEMET) verilerine göre, 2022 son-
baharı, ülke genelinde ortalama 16,3 
santigrat derece ile İspanya’da bu 
zamana kadarki en sıcak sonbahar 
olarak istatistiklere geçti. AEMET, 
sonbaharda hava sıcaklıklarının nor-
malin 3-4 derece üzerinde olduğunu 
açıkladı. Ayrıca sonbaharda ülke ge-
nelinde ortalama metrekareye 152 
litre düşen yağışın da normal seviye-
nin yüzde 24 altında olduğu ve ku-
ralığın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Meteoroloji uzmanları, “gerçek kı-
şın” 15 Ocak’tan itibaren hissedilme-
ye başlanacağı yorumlarını yapıyor.

HOLLANDA’DA KIŞ ILIK 
GEÇIYOR

Hollanda’da Kraliyet Meteorolo-
ji Enstitüsünün (KNMI) paylaştığı 
verilere göre, 2022 sonbaharı, ülke 
genelinde ortalama 12,1 santigrat 
derece ile Hollanda’da 2018, 2005 

ve 1959 yıllarının ardından en sıcak 
dördüncü sonbahar olarak istatistik-
lere geçti.

KNMI’nın açıklamasında, meteoro-
loji verilerinin tutulduğu 1901’den bu 
yana kış mevsimi ortalama sıcaklığı 
4 derecenin altında olmasına karşın 
Aralık 2022’de ortalama sıcaklığın 
5,8’e yükseldiği belirtildi.. Ilık geçen 
sonbahar ve kış mevsimiyle 2022’de 
yıllık ortalama sıcaklığın 11,6 derece 
olduğuna değinilen açıklamada, bu-
nun 1901’den bu yana ölçülen orta-
lama yıllık sıcaklıktan 1 derece fazla 
olduğu aktarıldı. Küresel ısınma se-
bebiyle kış mevsimi sıcaklık ortala-
masında artış beklendiği ifade edildi.

ISVIÇRE ALPLERI

İsviçre’de de yılın ilk günlerinde sı-
caklıklar mevsim normallerinin üze-
rinde seyrediyor. 1 Ocak’ta İsviçre 
Alpleri’nin kuzeyinde yer alan Jura 
kantonundaki Delemont kasabasın-
da termometreler, 1 Ocak’ta 20,9 
dereceyi gösterdi. Bu, “İsviçre Alp-
leri’nin kuzeyinde tüm zamanların 
en yüksek ocak ayı sıcaklığı” olarak 
kayda geçti. Alpler’in kuzeyinde bir 
önceki rekor ocak ayı sıcaklığı 19,4 
derece ile 12 Ocak 1993’te Luzern 
kantonunda görülmüştü. Uri kanto-
nunda 1 Ocak’ta sıcaklık 19,2 derece 
olarak ölçüldü.

İsviçre Meteoroloji Enstitüsü, Dele-
mont’daki rekor sıcaklığa güneyba-
tıdan esen sıcak rüzgarlar ile Jura 
Dağları’ndan gelen kuru ve ılık, fön 
rüzgarı olarak da bilinen rüzgarların 
neden olduğunu açıkladı. Batı Av-
rupa’daki ılıman havanın, ABD’nin 
Florida eyaletinin doğusundaki At-
lantik’ten gelen sıcak havadan kay-
naklandığını belirten İsviçre Meteo-

roloji Enstitüsü, geçen sene de aynı 
durumun yaşandığını kaydetti. Bir 
diğer Avrupa ülkesi Lihtenştayn’da 
da sıcaklıklar ocak ayına rağmen 
yaklaşık 20 dereceye ulaştı.

ITALYA

İtalya’da meteoroloji uzmanları, ül-
kede sonbaharda ve kışın başlangı-
cında 1985 yılındakine benzer bir 
şekilde hava sıcaklarının normalin 
çok üzerinde seyrettiğini bildirdi. 
2022 yazında rekor seviyelere varan 
sıcaklık ve kuraklık sorunu yaşayan 
İtalya, genellikle çok yağış görülen 
ekim-kasım dönemini de 2022’de az 
yağışlı geçirdi. Uzmanlar, rekor sevi-
yelerde seyreden hava sıcaklarından 
dolayı İtalya’nın kuzeyinden güneyi-
ne farklı bölgelerde sivrisineklerin 
aralık ayına kadar görülmeye devam 
ettiğini açıkladı.

Noel ve yılbaşı dönemlerinde de 
normalin çok üzerine çıkan hava 
sıcaklarının özellikle ülkenin orta 
ve güney bölgelerinde 25 dereceyi 
bulduğu aktarıldı. Hava sıcaklıkla-
rının ocak ayının ikinci haftasın-
dan itibaren düşmeye başlayacağını 
kaydeden uzmanlar, buna rağmen 
ülkenin kuzeydeki dağlık bölgelerin-
de normalde çoktan olması gereken 
kar yağışının ne zaman başlayaca-
ğının henüz bilinmediğini ifade etti. 
İstatistiklere göre, 2022’de tarihinin 
en sıcak ve kurak yılını yaşayan İtal-
ya’da 2023’ün de benzer şekilde ge-
çeceği tahmin ediliyor.

MACARISTAN

Macaristan’da sıcaklık mevsim nor-
mallerinin üstünde seyrederken 
hava sıcaklığı 2 Ocak’ta 18,2 derece 
ölçüldü. Ülkede bugüne kadar yapı-

lan ölçümlerde 2 Ocak’taki en yük-
sek sıcaklık, 1992’de Szentgotthard 
kentinde 16,4 derece olarak ölçül-
müştü. Ülkede ayrıca 2022 yazının 
ortalama 22,8 dereceyle 1901’den 
beri yaşanan en sıcak yaz mevsimi 
olduğu açıklanmıştı.

AVRUPA’DA SON 500 
YILIN EN KURAK DÖNEMI 
YAŞANDI

İklim değişikliği kaynaklı çevre so-
runları, dünya genelindeki kuraklık 
tehlikesinin boyutunu hızla artırır-
ken bunun en çarpıcı etkileri, bu yaz 
Avrupa kıtasında görülmüştü. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 
Ortak Araştırma Merkezi (JRC) uz-
manları, 23 Ağustos’ta Avrupa’nın 
son 500 yılın kurak dönemini geçir-
diğini bildirmişti.

HOSPIZ- UND
PALLIATIVBEGLEITUNG
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VE REHBERLİK HİZMETLERİ

RESMÎ İŞLEMLER
BEHÖRDENGÄNGE

BELGE
URKUNDE

ARZT, KRANKENHAUS,
RATHAUS, KONSULAT

DOKTOR, HASTANE, 
BELEDİYE, KONSOLOSLUK

DİNÎ VECİBELER
RELIGIÖSE VORSCHRIFTEN

RITUELLE WASCHUNG,
WICKLUNG DER LEICHE,
ENTSARGUNG, BETEN

YIKAMA, KEFENLEME, 
TABUTLAMA, NAMAZ

TESLİM
ÜBERGABE

BEERDIGUNGS 
ORT

DEFİN 
ADRESİ

ISLAMISCHE
BESTATTUNGSKURSE

CENAZE YIKAMA
VE KEFENLEME KURSLARI

NAKİL
ÜBERFÜHRUNG

TRANSFER
MIT BEGLEITUNG

REFAKATÇİ
İLE TRANSFER

FRIEDHOFSBESUCHE 
UND GRABPFELGE

MEZARLIK
ZİYARETLERİ VE
TEMİZLİĞİ 

TRAUERHOTLINE

MANEVİ DESTEK
HATTI

EN HÜZÜNLÜ GÜNÜNÜZDE YANINIZDAYIZ
IN SCHWEREN STUNDEN SIND WIR BEI IHNEN

UKBA Cenaze Yardımlașma Derneği 
UKBA Bestattungshilfeverein e. V. | Bestattungskostenunterstützungsgemeinschaft (BKUG) 
Colonia-Allee 3 | D-51067 Köln | T + 49 221 942240-430 | F + 49 221 942240-429 
Amtsgericht Köln VR 17561 | cenaze@ukba.eu | www.ukba.eu |          ukbaeu 

Avrupa’da bu yıl kış mevsimi, normalin 
üzerinde hava sıcaklıklarıyla ılık 
seyrediyor.
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ABD’de “Hz.Muhammed Resmi” Gösteren 

Profesör Görevden Alındı
ABD’de Hamline Üniversitesi’nde çalışan profesörün, Hz. Muhammed’in tasvir edildiğini iddia ettiği bir resim 
göstermesi sonrası görevden alınacağı açıklandı. 

ABD’nin Minnesota eyaletin-
de bulunan Hamline Üni-
versitesi’nde İslam Sanat-

ları dersinde profesör, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in tasvir edildiğini 
iddia ettiği bir resmi öğrencilerine 
gösterdi. 14. yüzdılda çizildiği iddia 
edilen resimleri göstermesinin ar-
dından Müslüman öğrenciler okul 
yönetimine şikayette bulundu.

New York Times’ta yer alan habere 
göre, söz konusu profesörün, Müslü-
manlar için Hz. Muhammed’in res-
minin çizilmesinin yasak olduğunu 
ve bu yüzden ders esnasında bu nok-
tada tedbirler aldığını aktardı. Buna 
göre söz konusu derste profesörün, 

resmi göstermeden önce öğrencileri 
bu konuda bilgilendirdiğini, tered-
düt yaşayan öğrencilerin kendisine 
konuyla ilgili gelebileceğini söylediği 
kaydedildi. Bunun üzerine öğrenci-
lerden herhangi bir reaksiyon gel-
mediği iddia edildi.

“BU DINIZIME BIR 
SALDIRIDIR”

Ders sonrası ise Müslüman bir kız 
öğrencinin şikâyette bulunduğu be-
lirtildi. Yaşanan olayda kendisini bu 
topluma ait hissetmediğini belirten 
genz kız, kendisini dışlanmış hisset-
tiğini kaydetti. Üniversitede bulunan 
diğer Müslüman öğrenciler de bu 

düşünceyi benimsediğini ve destek-
lediğini paylaştı. Öğrenciler, söz ko-
nusu resimlerin dinlerine bir saldırı 
olduğunun altını çizdi.

GELECEK DÖNEM 
GÖREVINE SON VERILECEK

Üniversite Başkanı Fayneese Miller 
de Müslüman öğrencilere gösterilen 
saygının, öğrenimden daha ağır bas-
tığının açıklandığı bir maili tasdikledi. 

Ayrıca söz konusu profesörün gele-
cek dönemden itibaren görevine son 
verileceği belirtti. Okul yönetimine 
de yapılanın İslam karşıtı ırkçılık ol-
duğu aktarıldı.

Minnesota Eyalet 
Senatosu’nda
İlk Müslüman 
Kadın Üye 
Görevine Başladı
ABD’nin Minnesota eyalet meclisine seçilen en 
genç Müslüman kadın üye Zaynab Mohamed, 
Kur’an’a el basarak yemin etti ve temsilcilik 
görevine başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Minnesota Eyalet Senatosu’na 
seçilen ilk ve en genç Müslüman 

kadın olan 1997 doğumlu Zaynab Moha-
med, bu eyaletin senatosuna ilk kez aynı 
anda seçilen 3 siyahi temsilciden biri ola-
rak kayıtlara geçti.

Zaynab Mohamed’in kişisel internet site-
sinde alt sınıf bir aileden geldiği, annesi-

nin para kazanabilmek için bir fabrikada 
günde 16 saat çalıştığı bilgisi yer alıyor.
Somalili bir göçmen olan Mohamed, 
Demokrat Parti üyesi ve Senato’da deza-
vantajlı grupların sesi olmayı hedefliyor.
Daha önce, kendisi de Somalili göçmen 
olan Ilhan Omar da Minnesota’da Temsil-
ciler Meclisi üyeliği yapmıştı. 2018’de ABD 
Kongresi’ne seçilen Omar, 2022’deki ara 
seçimlerde Kongre’deki yerini korumuştu.

İran’da Rafsancani’nin Kızı

5 Yıl Hapse 
Mahkûm Edildi
Faize Haşimi, Mahsa Emini gösterileriyle ilgili 
gözaltına alındıktan sonra “kamu düzenini bozmak” 
ve “rejime karşı propaganda” suçlamalarıyla tutuklu 
yargılanıyordu.

Iran’da Mahsa Emini’nin ölümü sonra-
sında başlayan protestolarla ilgili tu-
tuklanan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber 

Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi’nin 
5 yıl hapse mahkûm edildiği bildirildi. Haşi-
mi’nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada, müvekkilinin “reji-
me karşı propaganda” ve “kamu düzenini 
bozmak” suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına 
çarptırıldığını duyurdu.

Şems, mahkemenin kararına itiraz yolunun 
açık olduğu ve temyiz edilebileceğini kay-
detti. Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin 
kızı Faize’nin halen cezaevinde tutuklu bu-
lunduğunu aktaran Şems, hakkında açılan 
başka davaların da olduğunu ifade etti.

Faize Haşimi, 27 Eylül’de başkent Tahran’da 
Mahsa Emini’nin ölümü sonrasında başla-
yan protestolarda “göstericileri kışkırttığı” 
gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 

Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, 11 Ekim’de 
yaptığı açıklamada, Haşimi’nin “kamu düze-
nini bozmak” ve “rejime karşı propaganda” 
suçlamalarından tutuklandığını duyurmuştu.

YÖNETIME KARŞI SERT 
ELEŞTIRILERIYLE TANINIYOR

Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı 
sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme ge-
len Faize Haşimi, 2017’de Zencan Üniversi-
tesi’nde düzenlenen bir konferansta yaptığı 
konuşmada, “Başörtüsünün Şah dönemin-
de yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu 
anda mecburi olmasına da karşıyım.” ifade-
lerini kullanmıştı.

Haşimi, Ocak 2021’de yaptığı konuşmada 
ise ABD’nin İran’a yönelik baskılarını des-
teklediğini açıklamış ve kendi çevresi dahil 
birçok kesimden tepki almıştı. 

Haşimi, nisan ayındaki bir konuşmasın-
da da Devrim Muhafızları Ordusu’nun 
ABD’nin yaptırım listesinde kalması gerek-
tiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra “şaka” 
olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed’le 
ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yö-
nelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiy-
le mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.
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Suudi Arabistan 24 Ülkeyle Hac 
Kotası Anlaşması İmzaladı
Suudi Arabistan, 2023 haccı için tüm kısıtlamaları kaldırdı. 24 ülkeyle hacılar için kota ve hizmetlere ilişkin 
anlaşma imzaladı. IGMG de Avrupa‘dan hac kayıtlarını açıyor.

Suudi Arabistan, 2023 yılı hac için, ko-
ronavirüs pandemisi dolayısıyla uygu-
ladığı tüm kısıtlamaları kaldırdı. Cid-

de’de yapılan Hacc 2023 Fuarı’nda da Suudi 
Arabistan Hac Bakanlığı, aralarında Türki-
ye’nin de bulunduğu 24 İslam ülkesiyle, ha-
cılar için kota ve verilecek hizmetlere ilişkin 
anlaşma imzaladı.

Yapılan anlaşmaya dair açıklamayı Suudi 
Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı duyurdu. 
Duyuruda Suud Hac ve Umre Bakanı Tevfik 
er-Rabia’nın, hacılar için kota ve hizmetlere 
ilişkin 17 ülkenin heyetiyle anlaşma imzaladı-
ğı kaydedildi. Bakan Rabia’nın anlaşma imza-
ladığı isimler arasında Türkiye Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bulunuyor.

Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah 
el-Meşat’ın da 7 ülkenin heyetiyle benzer an-
laşmalar imzaladığı aktarılan açıklamada, söz 
konusu anlaşmaların “her bir heyete tahsis 
edilen kota, giriş çıkış yolları, araçlar ve orga-
nizasyonla ilgili konuları” içerdiği ifade edildi.

Hac ve Umre Bakanı Rabia, “Expo Hac 2023” 
fuarının açılışında yaptığı konuşmada, Ko-
vid-19 salgını döneminde hacılara getirilen 
yaş ve sayı sınırlamasının bu yıl uygulanma-
yacağını duyurmuştu.

IGMG HAC KAYITLARINI AÇIYOR

Bu arada, İslam Toplumu Millî Görüş Hac, 
Umre ve Seyahat organizasyonu da, 2023 yılı 

haccı için kayıtları açacak. Hac ve hac hizmet-
lerine dair geniş açıklama ise önümüzdeki 
günlerde yapılacak.

Suudi Arabistan geçen sene, Avrupa ve Ame-
rika’dan yapılacak olan hac başvurularının ve 
hac seyahatinin kişisel yapılmasını kararlaştır-
mış, ancak, bu karar sonrasında çeşitli zorluk-
lar yaşanmıştı.

7 MILYON KIŞI UMRE YAPTI

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ülkenin 
resmî haber ajansı SPA’da yer alan açıklamasın-
da, 2022’ye ilişkin umre verilerini paylaştı. 

Geçen yıl umre yapanların sayısının 7 milyon 

kişi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ül-
keye 4 milyon kişinin Umre vizesi ile geldiği 
kaydedildi.

Bakanlığın, her türden vizeye sahip olan kişi-
ler için umre ibadetini kolaylaştırmak adına 
çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yapılan 
açıklamada, bu çerçevede, Suudi Arabistan’da 
kalmak için umre vizesi süresinin 30 günden 
90 güne çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, umre ibadeti için gereken süreci 
ilerleyen yıllarda tamamen elektronik hâle ge-
tirmenin hedeflendiği belirtildi.

Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar 30 milyon 
umreciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

İsrail Filistin Bayrağı 
Asılmasını Yasakladı
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması 
için polise talimat verdiğini duyurdu.

Bakan Ben-Gvir Twitter hesa-
bındaki paylaşımında, “Bugün 
(8 Ocak) polise, herhangi bir 

Filistin bayrağının veya terör örgü-
tüyle özdeşleşen veya İsrail Devleti’ne 
karşı tahrik eden herhangi bir bayra-
ğın dalgalanmasının yasaklanması ta-
limatını verdim.” ifadelerini kullandı.

“Tüm gücümüzle terör ve terör teş-
vikiyle mücadele edeceğiz” diyen 
aşırı sağcı Ben-Gvir, kamuda Filistin 
bayraklarının dalgalandırılmasını 
yasakladı.

Ben-Gvir’in, İsrail hapishanelerin-
de 40 yıl geçiren Filistinli mahkûm 
Kerim Yunus’un 5 Ocak’taki tahli-

yesi sonrası Hayfa’daki köyü Ara’da 
Filistin bayrakları açılarak coşkuyla 
karşılanması üzerine böyle bir karar 
aldığı belirtiliyor. 

İsrail yasaları Filistin bayraklarını 
yasaklamıyor ancak polis ve askerler 
kamu düzenini tehdit ettiğini düşün-
dükleri durumlarda bayrakları kal-
dırma hakkına sahip.

Benjamin Netanyahu’nun yeni 
hükûmetinde aşırı milliyetçi bir par-
tiye başkanlık eden ve bakan olarak 
polisi denetleyen Ben-Gvir bu tali-
matıyla bayrakların kaldırılması ko-
nusunda sert bir çizgi izleyeceğinin 
sinyallerini veriyor.
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ABD’de Yine Bir 
Siyahiye Polis Şiddeti
ABD’de “Siyahların Hayatı Önemlidir” hareketinin kurucusunun kuzeni Keenan Anderson polisin şok 
tabancasıyla müdahale etmesinden birkaç saat sonra öldü. Anderson her şok verildiğinde “beni öldürüyorlar” 
diye bağırdı.

Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi isimli kuruluş, 30 İslam âlimini Doğu 
Türkistan’a götürdü ve Uygurların, din adamları ile Müslümanları öldürdüğünü, 
Çin’in terörle mücadele ettiğini ileri sürdü. Heyetin açıklamaları sert tepki çekti.

Burkina Faso’nun 
Falagountou ilçesindeki bir 
camiye düzenlenen saldırıda 
9 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de “Siyahların Haya-
tı Önemlidir” (Black Lives 
Matter) hareketinin kuru-

cularından Patrisse Cullors’ın kuzeni 
Keenan Anderson, Los Angeles polisi 
tarafından elektroşok uygulanarak 
derdest edildikten saatler sonra ya-
şamını yitirdi. 

Anderson, her şok verildiğinde “İm-
dat beni öldürecekler” diye bağırdı.

ABD’de Mayıs 2020’de Minnesota 
eyaletinde polis şiddeti sonucu siyahi 
George Floyd’un hayatını kaybetme-
sinin ardından gündemden düşme-
yen “Siyahların Hayatı Önemlidir” 
hareketinin liderlerinden Cullors’ın 
kuzeni Keenan Anderson, Santa Mo-
nica’da kaldırıldığı hastanede hayatı-
nı kaybetti.

Los Angeles Polis Departmanınca 
paylaşılan 3 Ocak tarihli görüntü-
lerde öğretmen olan 31 yaşındaki 
Anderson’ın karıştığı trafik kazası 
sonrası olay yerine gelen polislerce 
yere yatırıldığı görülüyor. Kayıtlarda 
polise direndiği görülen Anderson, 
şok tabancasıyla durduruluyor. Yar-
dım çığlığı atan Anderson’ın “George 
Floyd’a yapılanı bana yapıyorlar.” de-
diği duyuluyor.

DETAYLI RAPORU ADLI TIP 
HAZIRLAYACAK

Anderson’ın şok tabancasıyla etki-
siz hâle getirilmesinden yaklaşık 5 
dakika sonra ambulansın geldiğini 
ve yerel hastaneye götürüldüğünü 
belirten polis, mağdurun kalp krizi 
geçirdikten yaklaşık 4,5 saat sonra 

öldüğünü kaydetti. Washington’da 
yaşayan ve Los Angeles’ı ziyaret et-
tiği esnada trafik kazasına karıştığı 
belirtilen Anderson’ın ölüm nedeni 
resmî olarak açıklanmadı. 

Polis şefi Michel Moore, düzenlediği 
basın toplantısında, Anderson’ın ka-
rıştığı trafik kazasının ardından olay 
yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi. 
Anderson’ın kanındaki esrar ve ko-
kainin testte pozitif çıktığı, detaylı 
raporun adli tıp tarafından hazırla-
nacağı ifade edildi.

POLIS ŞEFINE “ISTIFA” 
ÇAĞRISI

Anderson’ın ölümü, polis reformu 
yapılmasına ilişkin yeni çağrıları da 
beraberinde getirdi.

“Siyahların Hayatı Önemlidir” ha-
reketinin kurucularından Patrisse 
Cullors, Guardian’a yaptığı açıkla-
mada, “Kuzenim yardım istiyordu 
ancak almadı.” dedi. Kuzeninin son 
10 yılını siyahilerin öldürülmesine 
meydan okuyan bir harekete tanık 
olarak geçirdiğini ve hayatından en-
dişe ettiğini vurgulayan Cullors, Los 

Angeles Polis Şefi’nin istifa etmesi 
çağrısında bulundu. 

ABD’de Mayıs 2022’de Minneapolis 
kentinde polis şiddeti sonucu siyahi 
George Floyd’un hayatını kaybet-
mesinin ardından ülke genelinde 
yaklaşık bir ay süren yoğun ve şid-
det içerikli protestolar yaşanmıştı.

Dünya Müslüman Toplu-
luklar Konseyi (The Wor-
ld Muslim Communities 

Council TWMCC) tarafından 
Çin’e götürülen İslam dünyasın-
dan çeşitli isimlerin ziyareti Uy-
gurlar tarafından sert bir şekilde 
eleştirildi. Ziyarette aralarında 
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan ve Mısır’ın da olduğu 
14 ülkeden 30 Müslüman âlim 
yer almıştı.

“SOYKIRIMI 
GÖRMEDINIZ, YALAN 
BORAZANI OLDUZ”

Uygur Araştırmalar Merkezi Mü-
dürü ziyareti soy kırımı görmek 
yerine, Çin’in yalan politikasının 
borazanı olmakla suçladı.

Abdulhakim İdris, açıklama-
sında “Müslüman Boşnakların 
katledildiği Srebrenitsa Soykırı-
mı’nın yaşadığı Bosna’dan, İslam 
dünyasının ilim merkezlerinden 
Ezher Üniversitesi’nin kuruldu-
ğu Mısır’dan ve Müslümanların 
gözbebeği Harem-i Şerifin ko-
ruyucusu Suudi Arabistan’dan 
birtakım insanların Çin’in pro-
pagandasına alet olması bizleri 
çok yaralamıştır. 

Bugün Doğu Türkistan toprakla-
rında Müslüman Uygurlar soykı-
rımla yok edilmektedir. 

Ancak İslam ülkesi temsilcileri bu 
soykırımı görmek yerine Çin’in 
sözde aşırılıkla mücadele yalanı-
nın borazanı olmuştur.” ifadeleri-
ni kullandı.

Heyetin ziyareti esnasında 
TWMCC Başkanı Dr. Ali Rashid 
el-Nuaimi, Uygur Türklerinin so-
kaklardaki sivillere, dinî liderlere 
saldırdıklarını ve ideolojilerini ta-
kip etmedikleri için Müslümanla-
rı öldürdüklerini ileri sürmüştü.

Doğu Türkistan’a Sincan’a giden 
heyette yer alan Suudi Arabistan 
Eski Eğitim Bakanı Dr. Abdullah 
el-Ubeyd de “Çin hükûmeti şid-
deti, aşırılığı ve terörizmi ortadan 
kaldırmak için büyük ve tutarlı 
bir çaba sarf ediyor, ancak hâlâ 
terörü ve şiddeti kışkırtan aşırı fi-
kirler var.” ifadelerini kullanmıştı.

HEYET ÖNCE KOMÜNIST 
PARTISINI ZIYARET ETTI

Doğu Türkistan’a giden Ali Ra-
şid Abudula Ali al Nuaimi baş-
kanlığındaki Dünya Müslüman 
Topluluklar Konseyi heyeti önce 
Komünist Partisi’ni ziyaret etti. 
Heyet önce Sinciang (Doğu Tür-
kistan) Komünst Partisi Başkanı 
Ma Xingrui ile görüştü. Komü-
nist Partisi Başkanı Ma Xingrui, 
ABD ve bazı Batılı ülkelerin sü-
rekli söylentiler yaydığını ve Çin 
ile İslam ülkeleri arasına nifak 
sokmaya çalışıldığını söyledi.

MUSTAFA ÇERIÇ’E 
BOSNA'DAN ITIRAZ

Bu arada, Bosna Hersek İslam 
Birliği, Bosna Hersek Eski Re-
isu’l Ulema’sı Dr. Mustafa Çe-

riç’in Çin’deki açıklamalarına 
katılmadıklarını ve Çeriç’in 
Bosna Hersek Riyasetini temsil 
etmediğini bildirdi. Dr. Mustafa 
Çeriç “Çin dışında duydukları-
mız kesinlikle önyargılı.” açıkla-
masında bulunmuştu.

BEYINLERI NASIL 
YIKANDI?

Yazar Dr. Abdullah el-Amadî de 
heyetin ziyaretini sert bir dille 
eleştirdi. Yazar Amadî “Dünya, 
Çin’in sistematik beyin yıkaması 
sonucu Uygur Müslümanlarının 
yaşadığı trajediyi konuşurken, 
sözde Dünya Müslüman Toplu-
luklar Konseyi, Çin’i terörle mü-
cadeledeki başarısından dolayı 
tebrik ediyor! Bu konseye ne ka-
dar derin bir beyin yıkama yapıl-
dı?” şeklinde tepki gösterdi.

Burkina Faso’nun Sahel bölgesinde bir 
camiye düzenlenen saldırıda 9 kişi ya-
şamını yitirdi. Güvenlik kaynakların-

dan edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belir-
lenemeyen silahlı kişiler, Sahel bölgesinde yer 
alan Falagountou ilçesindeki bir camiye akşam 
namazı sırasında saldırı düzenledi.

Saldırıda imam dahil 9 kişi hayatını kaybetti. 
Komşu ülke Mali’deki El Kaide ve DEAŞ bağ-
lantılı terörist gruplar, 2015’ten bu yana Bur-
kina Faso’nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık 
saldırı düzenliyor.

Hükûmet verilerine göre, saldırılarda, 2015’ten 
Aralık 2021’e kadar 600’ü güvenlik gücü olmak 
üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

“Soykırımı Görmek Yerine 
Yalanların Borazanı Oldunuz”

Burkina Faso’da 
Camiye Saldırı: 
9 Kişi Öldü
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Almanya Federal Adalet Mahkeme-
si (alm. Bundesgerichtshof – BGH) 
açık öncelik kuralları olmayan oto-
parklarda sağ kuralı (rechts vor 
links) uygulanmaz diye karar verdi. 
Buna göre, sürücülerin birbirlerine 
karşı dikkatli olması gerekiyor ve ge-
çiş hakkı konusunda anlaşılmalıdır.

Daha önce, alt derece mahkemeleri 
bu konuda farklı görüşler ileri sür-
müştü. Lübeck’te görülen davada, 
park halindeki bir römork nedeniyle 
birbirlerini zamanında göremedikle-
ri için iki sürücü bir marketin park 
alanında kaza yaptı. Davacı sağdan 
geldi ve bu nedenle zarardan sorum-
lu olmadığını ileri sürdü ve davalı-
dan zararın tümünü talep etti.

Ancak BGH’ye göre “soldan önce 
sağ”, yalnızca istisnai durumlarda, 
yani şeritlerin “açık sokak karak-
terine” sahip olması durumunda 
otoparklarda geçerlidir. Bu, yalnızca 
açıkça “öncelikle giriş ve çıkış için 
ve dolayısıyla trafik akışı için kul-
lanılan” şeritler için dikkate alınır. 
Park alanının geneli ise tipik olarak 
manevra, yükleme ve boşaltma için 
kullanılır. Ayrıca, karara göre “hızlı 
sürüş tarzını engelleyen” otopark-
larda yayalar da hareket hâlindedir. 
Sağ kuralı için ise kavşak, kavşak 
için ise iki yolun keşismesi gereki-
yor. Sağ kuralda ki yolun özelliği ise 
hızlı ve seri şekilde menzile ulaştır-
ma amacı taşımasıdır. Park alanın-
daki yollar ise bu amacın tersine bir 
amaç gütmektedir.

TRAFIK KURALLARI PARK 
ALANINDA DA GEÇERLI

Bu karar ise trafik kurallarının park 
alanlarında geçmediği manasına gel-
mez. Aksine mahkeme trafik kuralla-
rının burda da geçerli olduğunu vur-
gulamakta. Buna göre park alanının 
yol karakteri taşıyan kısımları için de 
önce sağ kuralı geçerlidir. Yol karak-
teri için ip uçları ise yaya kaldırımı, 
yolda şeritlerin belirgin/ayrılmış 
olması, o yol boyunca kenarlarında 
park yeri olmaması gibi özelliklerdir. 
Temel kaide ise yolun o kısmının sa-
dece hızlı şekilde geçilme amacı güt-
mesi, sürücülerin gerek yayalardan 
ötürü gerek park arayanlardan ötürü 
yavaş ve dikkatli sürmesini gerekti-
ren bir alan olmamasıdır. Mahkeme-
nin gördüğü davada davalının si-
gortası 50% - 50% diye bir paydan 
yola çıkmıştı. Bunu ise alt mahkeme 
70% ve 30% diye pay biçmişti. Se-
bep ise 70%’lik oranda sorumlu tu-
tulan sürücü daha hızlı ve dolaysıyla 
daha az dikkatli ve temkinli sürme-
sidir. Bu oranı da BGH onadı. 

Yusuf Kutlucan 
hukuk@camiahaber.com

Hukuk Köşesi

Park Alanında 
Genelde Sağ Kuralı 
Geçerli Değildir

Konut Yardımında 
Yeni Dönem Başladı
Almanya’da yeni konut yardımı uygulaması yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaya 
göre hem daha yüksek oranda yardım verilecek hem de daha fazla kişi yardımdan 
faydalanacak.

Almanya’da 1 Ocak 2023 ta-
rihinden itibaren yeni ko-
nut yardımı (Wohngeld) 

yürürlüğe girdi. Konut yardımından 
sadece kiracılar değil, ev sahipleri de 
yararlanabiliyor. Daha önceleri, ısıt-
ma/kalorifer giderleri daha konut 
yardımına dahil değilken, 1 Ocak’tan 
itibaren kalorifer masrafları da ko-
nut yardımına dahil edildi.

KIMLER KONUT YARDIMI 
ALABILIYOR?

Konut yardımından az gelirli ki-
şilerle aileler faydalanabiliyorlar. 
Emeklilerle huzurevi sakinlerinin 
yanı sıra, BaföG hakkı olmayan ya 
da tam kredi almayan stajyerler 
ve öğrenciler de kira yardımı için 
başvurabiliyorlar. Buna karşılık, 
vatandaşlık ödeneği veya diğer sos-

yal yardımları alanlar kira yardımı 
alamayacaklar. Çünkü, bu kişilere 
verilen sosyal yardımlar içerisinde 
zaten konut yardımı da bulunuyor.

KONUT YARDIMI MIKTARI 
HER HANEYE GÖRE 
DEĞIŞIYOR

Kira yardımının miktarı, kişinin 
ya da ailenin geliri ve evin kirasına 
veya müstakil ise masraflarına göre 
değişebiliyor. Kira yardımı, kalınan 
evde kaç kişinin kaldığı, haneye gi-
ren toplam aylık geliri ve kira mik-
tarına bakılarak tespit ediliyor.

Asgari geçim geliri sınırının yük-
seltilmesi sonrasında, Almanya’da 
daha önce konut yardımı alma im-
kânı olmayan yüz binlerce kişinin 
de yardım alma imkânı oluştu.

Almanya’da yaklaşık 462 bin Euroluk sosyal 
yardım dolandırıcılığı yapan dolandırıcılık 
çetesine baskın yapldı. Çete lideri ile aile 
fertleri hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’da geçen yıl ülkede trafiğe çıkan 
yeni otomobil sayısı, 2021’e kıyasla yüzde 1,1 
artarak 2,65 milyon oldu.

Almanya’nın Kuzey Ren - 
Vestfalya eyaletindeki Le-
verkusen şehrinde dolan-

dırıcı çetesine baskın düzenlendi. 
Yıllardır sosyal yardım dolandırıcı-
lığı ile 462 Bin Euro vurgun yapan 
çetenin lideri altı yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Liderin iki oğluna üçer 
yıl, eşine ve diğer oğluna ise 1 yıl 9 
ay hapis cezası verildi.

AYLIK 5 BIN 200 EURO 
YARDIM

Mahkeme, söz konusu çetenin, 
devleti yanlış ve eksik bilgi vererek 
toplamda 462 bin Euro dolandır-
dığını aktardı. 100 bin ila 300 bin 
Euro serveti bulunmasına rağmen 
10 kişilik aile, altı yıl boyunca aylık 
olarak yaklaşık 5 bin 200 Euro yar-
dım aldı. Söz konusu aile ayrıca al-
dığı yardımlarla ikamet ettiği evin 

kredi borcunu da son kuruşuna ka-
dar ödedi.

ON BINLERCE EURO 
NAKIT PARA ELE 
GEÇIRILDI

Yapılan baskında on binlerce Euro 
nakit para ile 160 bin Euro de-
ğerinde lüks saatler ele geçirildi. 
Mahkûmların Almanya’da bin kişi-
den fazla kişinin de yer aldığı Lüb-
nanlı Al-Zein çetesinde bağlı oldu-
ğu tahmin ediliyor.

Düsseldorf Savcılığı’nın aileye yö-
nelik suçlamaları arasında, “Tica-
ri ve çete bağlantılı sosyal yardım 
dolandırıcılığı, rehin alma, kara 
para aklama, gasp amaçlı adam 
kaçırma, tehlikeli bedensel zarar 
verme ve vergi kaçakçılığı” gibi bir 
çok suç bulunuyor.

Almanya’da Federal Motor-
lu Taşıtlar Dairesi’nden 
(KBA) yapılan açıklamaya 

göre, geçen yıl ülkede trafiğe çıkan 
yeni otomobil sayısı, 2021’e kıyas-
la yüzde 1,1 artarak 2,65 milyon 
oldu. Trafiğe kaydedilen otomobil 
sayısındaki artışa karşın satılan 
araç sayısının Kovid-19 salgını ön-
cesi, 2019’un epey altında kalması 
dikkati çekti. 2019’da trafiğe kay-
dedilen yeni otomobil sayısı 3,61 
milyon olarak kayıtlara geçmiş-
ti. Ülkede trafiğe kaydedilen yeni 
araç sayısı, 2020’de bir önceki yıla 
göre yüzde 19’dan fazla düşerek 
2,92 milyona gerilemişti.

Öte yandan, 2022’de özel otomobil 
kayıtları yaklaşık yüzde 4,9 artar-
ken, ticari kayıtlar yüzde 0,9 azaldı. 
Hükûmet tarafından sağlanan teş-
vikler ve şarj istasyonları sayısının 

artmasının etkisiyle geçen yıl trafi-
ğe çıkan elektrikli otomobil sayısı 
yüzde 32,2 yükselişle 470 bin 559’a 
çıktı.Marka bazında, Volkswagen 
yüzde 18,1 ile ilk sıradaki pazar pa-
yını korurken, Volkswagen’i, yüzde 
9,2 ile Mercedes, yüzde 8 ile Audi 
ve yüzde 7,9 ile BMW izledi.

BIRIKMIŞ SIPARIŞLER 
YETIŞTIRILDI

Geçen yıl çip kıtlığı ve üretim için 
ham madde sıkıntısıyla mücadele 
eden otomotiv sektöründe, üretim 
sorunları nedeniyle arz talebin ge-
risinde kalırken, üreticiler birikmiş 
siparişleri yetiştirmeye çalıştı. Uz-
manlar, uzun vadede yüksek enf-
lasyonun tüketicilerin satın alma 
gücünü ve şirketlerin yeni araç sa-
tın alma isteğini azalttığı için oto-
mobile talebin düşmesini bekliyor.

Sosyal Yardım 
Dolandırıcılığı:
462 Bin Euroluk 
Vurgun!

Almanya’da 
Trafiğe Kaydedilen 
Otomobil Sayısı 
2022’de Arttı
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Dünya’da Yoksulluk 
Zirve Yaparken, 
Zenginler De Zirvede 
Buluşuyor

İlhan Bilgü
ibilgu@camiahaber.com

BAKIŞ AÇISI

Her yıl Davos’ta toplanan ve adına 
“Dünya Ekonomik Forumu” denilen 
forum yine toplanıyor. Belki malu-
munuzdur, amma, tekrar etmekte 
fayda var. Dünya Ekonomik Forumu 
denilen bu forum yıllık geliri 5 Mil-
yar dolardan yüksek 1000 dünya şir-
keti tarafından kurulmuş bir forum. 
Bu arada bana illa da Klaus Schwab’ı 
hatırlatmanıza gerek yok.

Yani, bazı istisnaları olsa da, yılda 5 
Milyar dolar kazanamayacak kadar 
fakirseniz bu foruma üye bile olamı-
yorsunuz. Forum “Bizim siyasetle ve 
hele hele herhangi bir ülkenin ulusal 
çıkarına çalışmakla kesinlikle işimiz 
yok” ama kendimizi “dünyanın du-
rumunu düzeltmeye adadık (com-
mitted to improving the state of the 
World)” diye atıp tutsa da, bu foru-
ma katılanların kabullenmediği her 
hangi bir ekonomik kararın veya po-
litikanın uygulanma imkânı da yok.

Komplo teorisi anlattığımı söylü-
yorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Zira, 
uluslararası insanî yardım kuruluş-
ları birliği Oxfam’ın yayımladığı son 
raporu okumanızı tavsiye ediyorum. 
Rapor, dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik krizi “zenginleri daha çok 
zengin edebilmenin krizi” olarak de-
ğerlendirdikten sonra, son iki yılda 
1 milyar 700 milyon çalışanın her 
geçen gün fakirleşmesine rağmen 
dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluştu-
ran zengin kesimin sadece ve sadece 
gıda ve enerjiden 257 Milyar Dolar 
kâr ettiğini tespit ediyor.

Haa bir de, dünyada toplanan her 1 
Dolarlık verginin sadece 4 Cent’ini 
bu büyük şirketler ödüyorlarmış ve 
milyarderlerin yarıdan fazlası da ika-
metlerini, vergi cenneti diye bilinen 
yani, ya çoook az bir vergi verilen ya 
da hiç vergi verilmeyen ülkeler ola-
rak gösteriyorlarmış.

Şimdi bu zenginler Davos’ta bir 
araya geliyorlar, dünyanın çeşitli 
siyasetçi ve ekonomistlerini de ko-
nuşturuyorlar ya, yaptıkları milyar 
dolara yakın harcamayı da vergiden 
düşmezler mi?

Garipler kaybettikçe kazanabiliyor-
lar. Oraya gelip konuşan ekonomist-
lerle siyasetçiler ve medyacılar da, 
orada yaptıkları konuşmaların be-
dellerini tabii ki, hemen aldıkları gibi 
daha sonra ülkelerine döndüklerin-
de yeniden alıyorlar. Çünkü adamlar 
“Davos’taki Dünya Ekonomik Foru-
mu’nda konuşacak kadar itibarlı” ya. 
Geçen senelerde Cüneyt Zapsu’nun 
Davos’taki söylediklerini hatırlatmak 
istiyorum sadece.

Sakın yanlış anlaşılmasın! Ne servet 
düşmanıyım ne de zenginlik. Ama, 
parası olmayı, servet sahibi olmayı, 
diğer gariban insanlara, emekleri ile 
zar zor geçimini temin etmeye ça-
lışanlara karşı çaka satmak olarak 
zannedenlerin de yanında olmam 
mümkün değil.

TOPLUM

Fransa Emeklilik Yaşını 
64’e Çıkaracak
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, yeni emeklilik reformu kapsamında emeklilik 
yaşının 64'e çıkarılacağını duyurdu.

Fransa Başbakanı Elisabeth 
Borne, Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron’un 

seçim vaatleri arasında yer alan 
emeklilik reformunun içeriğini 
açıkladı. Mevcut emekliliğe ayrılma 
yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül’den 
itibaren yasal emeklilik yaşının ka-

demeli olarak her yıl 3 ay yükseltile-
rek 2030’da 64’e ulaşacağını anlatan 
Borne, 2027’de emeklilik maaşının 
tamamını alabilmek için 43 yıl bo-
yunca prim ödemiş olmak gerekece-
ğine işaret ederek, otomatik olarak 
emekliliğe ayrılış hakkı olan 67 yaşı 
muhafaza edeceklerine işaret etti. 

Bazı mesleklerdeki yıpranma payı 
göz önünde bulundurulması gerek-
tiğinin altını çizen Borne, mesleki 
yıpranmaların önlenmesine ilişkin 1 
milyar Euro‘luk bir fon oluşturula-
cağını söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLI MAAŞI 
YAKLAŞIK 1200 EURO 

Borne, en düşük emeklilik maaşının 
asgari ücretin yüzde 85’ine yüksel-
tileceğine ifade etti. Böylelikle, en 
düşük emekli maaşı aylık yaklaşık 
1200 Euro olacak. Farklı emeklilik 
çeşitlerinin ekseriyetine son vere-
ceklerini değinen Borne, bunun işe 
yeni alınanlar için geçerli olacağını 
kaydetti.

Öte yandan, söz konusu reform 
kapsamında erken yaşta çalışmaya 
başlayanlar daha erken emeklili-
ğe ayrılabilecek ve işçiler 44 yıldan 
fazla çalışmak zorunda olmayacak. 

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 
emeklilik reformunun 2030’da 17,7 
milyar Euro getireceğini ifade etti.

MUHALEFET EMEKLILIK 
REFORMUNA TEPKILI

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi 
Milletvekili Mathilde Panot, Twit-
ter’dan yaptığı açıklamada, iktida-
rın emeklilik projesinin “arkaik, 
adaletsiz ve acımaz” olarak nite-
leyerek “Sonuç: Bayan Borne hiç-
bir şeyden utanmıyor.” ifadesine 
yer verdi. Geçen yılki seçimlerde 
cumhurbaşkanı adayı olan Boyun 
Eğmeyen Fransa Partili Jean-Luc 
Melenchon, Twitter hesabından, 
hükûmetin duyurduğu emeklilik 
reformunu “ciddi sosyal gerileme” 
olarak değerlendirdi. Ulusal Birlik 
(RN) Milletvekilli Marine Le Pen, 
Twitter’da, “Fransızlar, bu haksız 
reformu engellemek için tüm ka-
rarlılığımıza güvenebilirler.” yazdı.

Fransa’da, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz 
arzını kesmesiyle ortaya çıkan enerji krizini 
aşmak için uygulamaya konulan tasarruf 
tedbirleri sayesinde doğal gaz ve elektrik 
tüketiminin önemli ölçüde düştüğü belirtildi.

Hollanda’da eni doğan erkek çocuklara en çok 
Nuh (Noah) ismi verildi. Muhammed ismi ise 
ikinci sırada yer aldı.Fransa’da, Rusya’nın Avru-

pa’ya doğal gaz arzını kes-
mesiyle ortaya çıkan enerji 

krizini aşmak için uygulamaya ko-
nulan tasarruf tedbirleri sayesinde 
doğal gaz ve elektrik tüketiminin 
önemli ölçüde düştüğü belirtildi. Le 
Figaro’nun Fransız elektrik iletim 
şebekesi (RTE) verilerine dayandır-
dığı habere göre, yıl sonu itibarıyla 
elektrik tüketimi yüzde 8,5 azaldı.

YÜZDE 12 GERILEDI

Bu oran, Kovid-19 salgınının yaşan-
dığı 2020 ve 2021 seneleri hariç, 
2014-2019 arasındaki yılların or-

talamaları göz önüne alınarak he-
saplandı. Gaz tüketimi de 1 Ağus-
tos 2022-1 Ocak 2023 döneminde, 
2018-2019’un aynı periyoduna 
göre yüzde 12 geriledi.

Meteorolojik şartlara rağmen ta-
sarruf tedbirlerinin etkisiyle tüm 
alanlarda elektrik tüketiminin 
düşmeye devam etmesi öngörülü-
yor. Öte yandan 20’den fazla nük-
leer reaktörün bakımda olduğu 
ülkede, Rusya’nın gaz kesintisine 
rağmen doğal gazdan elde edilen 
elektrik üretimi Kovid-19’dan ön-
ceki 2018-2019 yıllarına göre yüz-
de 38 artış gösterdi.

Hollanda Sosyal Sigortalar 
Kurumu SVB (Sociale Ver-
zekeringsbank) tarafından 

yayımlanan bilgilere göre, ülkede 
yeni doğan erkek çocuklara en çok 
Nuh ismi verilirken ikinci sırada 
Muhammed ismi yer aldı. Mu-
hammed ismi beş ayrı yazılışı ile 
verilirken, bu ayrı isimlerin hepsi 
Muhammed ismi altında toplandı-
ğında, yeni doğan erkek çocukla-
ra en çok verilen ikinci isim oldu. 
Hollanda Sosyal Sigortalar Kuru-
mu’nun internet sayfasında yer 

alan bilgilere göre, ülkede erkek ço-
cuklara toplamda 671 Muhammed 
ismi verildi. Muhammed isminin 
yazılış şekilleri ve veriliş sayısı ise 
şöyle: Mohammed 247, Mohamed 
175, Muhammed 94, Mohammad 
81, Muhammad, 74. Geçen yıl ül-
kede yeni doğan erkek çocuklarına 
verilen en popüler isim ise 871 ile 
Nuh oldu. 

Kız çocuklarına ise en çok Emma 
ismi verildi. Emma ismi ile 677 ço-
cuk kaydedildi.

Fransa’da Tedbirlerle 
Elektrik ve Doğal 
Gaz Tüketimi 
Azaltıldı

Muhammed, 
Hollanda’da Yeni 
Doğan Çocuklara En 
Çok Verilen İkinci İsim
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Almanya’da Fakirlik 
Sınırı Belli Oldu
Almanya’da fakirlik sınırı hesaplanırken, mevcut durumda sınır 14 yaşından küçük iki çocuklu bir aile için 
2 bin 255 Euro olarak aktarıldı.

Almanya’da yapılan bir araş-
tırmada halkın yoksulluk sı-
nırı ölçüldü. İstatistik Kuru-

mu Statista’nın yaptığı araştırmada, 
Almanya’daki yaşayan vatandaşların 
yüzde 16’sının orta sınıf gelir düzeyi-
nin altında kaldığı aktarıldı. 

Buna göre her altı kişiden birinin fa-
kirlik sınırında olduğu kaydedildi.

IKI ÇOCUKLU AILEDE SINIR 
2 BIN 255 EURO

Yapılan araştırmada 14 yaşından kü-
çük iki çocuklu bir ailenin 2 bin 255 
Euro’nun altında kazanması duru-
munda fakir sınıfına girdiği belirtildi. 

Üç çocuklu aile (14 yaşından küçük 2 
çocuk, 14 yaşından büyük bir çocuk) 
için ise 3 bin 7 Euro olarak belirlendi. 
Yine 14 yaşından küçük iki çocuğuyla 
yalnız yaşayan kişiler için ise bu sınır 
bin 718 Euro olarak aktarıldı.

ÇOCUKLARINA TEK 
BAŞINA BAKANLAR 
BIRINCI SIRADA

Maddi açıdan, ortalamanın çok üs-
tünde olarak özellikle çocuklarına tek 
başına bakan kişiler göze çarpıyor. 
Alman İstatistik Dairesi bu kişilerin 
yüzde 41’inden fazlasının yoksulluk 
sınırında olduğu tespit etti. Sadece 
çalışmayan kişiler yüzde 48,8 yoksul-
luk riski ile bu sınıfın önünde yer aldı.

HER 5 ÖĞRENCIDEN BIRI 
SINIRDA

Öte yandan yine Alman İstatistik Da-
iresi’nden yayınlanan son verilere 
göre, üniversite öğrencilerinin de çok 
daha sık yoksulluk sınırında olduğu 
belirtildi. Buna göre 2021 yılında öğ-
rencilerin yüzde 37,9’unun yoksulluk 
sınırında olduğu kaydedildi. Her 5 öğ-
renciden birinin planlanmamış har-
camaları karşılayamadığı aktarıldı.

Dövizle Askerlikte 
Yeni Ücret 5 Bin 
Euro Oldu

Türk Pasaportlarının 
Harç Bedeli Arttı

Türkiye’de memur maaşlarının belirlenmesi üzerine 
dövizle askerlik bedeli de tespit edildi. Dövizle 
askerlik 5 bin Euro oldu.

Türkiye, pasaport ücretlerini artırdı. 6 aylık pasaportlar 
47 Euro, 4-10 yıllık pasaportlar da 110 Euro oldu.

Türkiye’de memur ve emekliye gelen 
yüzde 25’lik zam sonrası, bedelli as-
kerlik ücreti 80 bin TL’den 100 bin 

TL’ye yükseldi. Bu miktar Ocak-Haziran 
2023 döneminde geçerli olacak.

Türkiye’de bedelli askerlik ücretlerinin 
belli olmasından sonra yurt dışından dö-
vizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeye-
ceği ücret de ortaya çıktı. Yeni dövizle as-
kerlik bedeli olarak, açıklamanın yapıldığı 
günkü Euro kuru olan 19,78 TL üzerinden 
hesap edildiğinde 5 bin 55 Euro ödeme ya-
pılacağı açıklandı.

Euro kurunun daha da düşmesi durumun-
da dövizle askerlik bedeli artacak. Ancak, 
Euro kuru yeniden yükselirse o zaman da 
bedel düşecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bedelli 
askerlik ödemelerini dövizle yaptıkları için, 
bedellerini, Merkez Bankası tarafından be-
lirlenen ödeme yaptıkları günün kuru üze-
rinden ödüyorlar.

2022 Ocak’ta belirlenen bedelli askerlik fi-
yatı 55 bin 489 TL olurken, dövizle askerlik 
fiyatı ise o günkü 3 bin 750 Euro’ydu.

Türkiye’de pasaport ücretleri yeniden 
belirlendi. Yeni belirleme sonrasında 
Türkiye dışındaki Türk vatandaşları 

için de pasaport ücretleri değişti. Yeni belir-
lemeye göre pasaport ücretlerinde önemli 
oranda artış oldu.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı çeşitli hizmetlerde uygula-
nacak vergi ve harç miktarlarına dair yayım-
ladığı tebliğinde pasaport ücretlerini de açık-
ladı. Ücretler Türk Lirası olarak açıklanırken, 
Türkiye dışında uygulanacak olan fiyatlar da 
“1 ABD Doları=18,77 TL” olarak belirlenecek.

YENI ÜCRETLER

Buna göre Euro üzerinden pasaport ücretle-
ri şöyle oldu: 6 aylık pasaportlar 47 Euro, 1 
yıllık pasaportlar 55 Euro, 2 yıllık pasaport-
lar 70 Euro, 3 yıllık pasaportlar 87 Euro, 4 
yıl ve üzeri pasaportlar 110 Euro. Daha ön-
celeri 25 Euro olan pasaport cüzdan bedeli 
ise 30 Euro oldu. 

Pasaportlar en fazla 10 yıl geçerlilik süreli 
tanzim edilecek. 18 yaşından küçüklerin 
pasaportları ise en fazla 5 yıl süreli tan-
zim edilecek.
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Helal Kesim 
Sağlıklı Besin
Herkes Yesin

Selam Food GmbH | Heinrich-Lübke-Str. 1 | 50374 Erftstadt | T. +49 2235 986 40 | / selamfood

Çocuklar Üyelikleriyle 
Mülteci Kardeşlerinin 
Yüzünü Güldürdü

Binlerce Evsiz ve 
Mülteciye Sıcak Çorba

IGMG Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Üyelik Kampanyası 
ile kulübe üye olan çocukların üyeliklerinin bir kısmıyla 
mülteci çocuklara oyuncaklar alındı.

Hasene insani yardım derneği, Almanya’nın çeşitli 
kentlerinde binlerce evsiz ve mülteciye sıcak çorba 
dağıtıyor. Çorbalar tren garları başta olmak üzere mülteci 
kamplarında veriliyor.

Islam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Eği-
tim Başkanlığı’na bağlı Çocuk Kulübü, 
üç senedir eylül- aralık ayları arasında 

üyelik kampanyası düzenliyor. IGMG Çocuk 
Kulübü, 2022 yılında yürüttüğü üyelik ça-
lışması kapsamında 1660 yeni üye kazandı. 

Almanya, Danimarka, Balkanlar ve Türki-
ye gibi dünyanın dört bir yanından olmak 
üzere 34 farklı bölgeden elde edilen üyelik 
ücretlerinin bir kısmıyla Almanya’nın Köln 
şehrindeki bir mülteci yurdunda kalan ço-
cuklara oyuncak hediye edildi. 

Toplam 43 mülteci çocuğun kaldığı yurtta, 
Suriye, Irak, Ukrayna gibi farklı ülkelerden 
göçen aileler ikamet ediyor.

HER ÜYELIK BIR TEBESSÜM

Konuyla ilgili olarak Camia Haber’e konu-
şan Arzu Canbolat “15 Eylül 2022 - 15 Ara-
lık 2022 tarihleri arasında ‘Her üyelik bir 
tebessüm’ sloganıyla başlattığımız Üyelik 
Kampanyası’nı tamamladık. Kampanya 
kapsamında 1660 yeni üye kazanıldı. Üye-
lik ücretlerinden mülteci yurdunda yaşayan 
çocuklara oyuncak hediyeler alındı. Fudul 
e.V. derneği vesilesiyle hediyeleri Karınca 
Kadir ve Karınca Esma maskotları eşliğinde 
çocuklara ulaştırdık. Sloganımızda da be-
lirttiğimiz gibi, her üyelik bir mülteci çocu-
ğun gülümsemesine vesile oldu. Düzenledi-
ğimiz bu kampanyada üye olan herkese çok 
teşekkür ediyoruz.”

Hasene insani yardım kuruluşu so-
ğuk kış günlerinde evsizlere sıcak 
çorba dağıtıyor. Kuzey Ruhr, Ruh-

r-A ve Württemberg bölgelerinde başlayan 
sıcak çorba ikramı Köln, Danimarka, Avust-
ralya, Doğu Fransa ve Rhein Neckar Saar 
bölge şubelerinde devam ediyor. “Komşu-
su açken tok yatan bizden değildir” nebevi 
düsturu ile süren çalışmaya evsizlerin ilgisi 
yüksek. Dağıtılan sıcak çorba kaseleri içen-
lerin içini ısıtıyor.

HAMM’DA 1.200 KIŞIYE 
ULAŞILDI

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Ruh-
r-A Bölgesi Hamm-Pelkum Şubesi’nin kat-
kılarıyla evsizlere sıcak çorba ikram edildi. 
8 günde 1.200 kişiden fazla kişiye sıcak 
çorba, çay ve sıcak yemek dağıtıldı. Hamm 
ana tren garı önünde konumlanan Hase-
ne mobil aşevi farklı şubelerde de hizmet 
vermeye devam edecek. Ruhr-A Bölgesi 
olarak sıcak çorba ikramı yapılan şubeler: 
Hagen, Recklinghausen, Essen Katernberg 
ve Dortmund Anadolu.

BIELEFELD’TE UKRAYNALI 
MÜLTECILERE ULAŞILDI

Hasene mobil aşevi ile sıcak çorba dağıtı-
mının yapıldığı diğer bir yer Kuzey Ruhr 
Bölgesi. Çalışmalar Hasene ve IGMG Kuzey 
Ruhr Bölgesi Bielefeld Şubesi işbirliğinde 
gerçekleştirildi. Sıcak çorba ikramı Bielefeld 
ana tren garı önünde evsizlere ve Heepen 

Mülteci Kampı’nda Ukraynalı mültecilere 
yapıldı. Yaklaşık 650 kişiye sıcak çorba da-
ğıtıldı. Kuzey Ruhr Bölgesi sıcak çorba ikra-
mı yapılacak diğer şubeler ise Osnabrück ve 
Lengerich Şubeleri olacak.

HEILBRONN ŞEHIR MERKEZINDE 
DAĞITIM 

Hasene mobil aşevi sıcak çorba ikramı-
na İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) 
Württemberg Bölgesi Heilbronn şehir 
merkezinde devam etti. Bu aksiyon bölge 
tarafından 2015 yılından bu tarafa her yıl 
kış aylarında yapılmaya devam ediyor. Şu 
ana kadar yaklaşık 400 kişiye sıcak çorba 
ikram edildi. Württemberg Bölgesi olarak 
Hasene mobil aşevinin hizmet vereceği şu-
beler: Müchlacker, Heilbronn, Mössingen, 
Esslingen, Philipsburg, Göppingen, Aalen, 
Ludwigsburg ve Enzweihingen.



  2020 Ocak 2023GENÇLIK

Darul-bekâya irtihal eden merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet ve mağfiret,
sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz. Ruhlarına El-Fâtiha.

İsim İsimVefat tarihi Vefat tarihiBölge ve şubesi Bölge ve şubesi

Abdullah Karabulut
İrfan Uzun
Rıdvan Çakırcı
Hayati Uslu
Mustafa Kösekul
Mehmet Özbey
Kemal Özel
Ergün Ekinci
Chousin Zintatzi
Mehmet Hadi Yetişgin
Ayşa Erke

29.12.2022
29.12.2022
29.12.2022
30.12.2022
01.01.2023
01.01.2023
02.01.2023
03.01.2023
05.01.2023
04.01.2023
04.01.2023

05.01.2023
05.01.2023
05.01.2023
06.01.2023
07.01.2023
06.01.2023
08.01.2023
10.01.2023
11.01.2023
11.01.2023
11.01.2023

G. Bavyera / Erding-Hicret Camii
Hamburg / Hh-Merkez Camii
Hamburg / Rendsburg -Merkez Camii
Ruhr-A / Ge-Tuğra Kültür Merkez Camii
Hamburg / Wilhelmsburg-Ayasofya Camii
Düsseldorf / Du-Mevlana Camii
Württemberg / Nagold-Kuba Camii
Ruhr-A / Herne2-Camii
Berlin / Wedding-Hasan Basri Camii
Bremen / Hb-Fatih Camii
Württemberg / Nurtingen-Mevlana Camii

Hamburg / Eidelstedt-Schnelsen Camii
Köln / K-Kalk-Kuba Camii
Berlin / Kreuzberg-Mevlana Camii
Hamburg / Hh-Merkez Camii
Ruhr-A / Hamm Pelkum-Eyüpsultan Camii
K. Bavyera / Schweinfurt- Fatih Camii
Württemberg / Philippsburg-Akşemseddin Camii
Württemberg / Heilbronn-Fatih Camii
Ruhr-A / E-Katerneberg-Ayasofya Camii
Hessen / Wetzlar-Fatih Camii
Berlin / Tiergarten-Ayasofya Camii

Brigitte Koç
Şakir Alparslan
Nermin Aktürk
Ahmed Yusmen
İslam Bal
Şakir Köseoğlu
Eyyüp Dağistanlı
Yusuf Ispiroğlu
Yakup Önder
Mikdat Pamukci
Murad Tunç
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IGMG’den Bir İlk: 
Avrupa’nın Hafızları Yarıştı
IGMG, Kur’an yolundaki hizmetlerini Avrupa’nın ilk Hafızlık Yarışması ile taçlandırdı. Köln’de yapılan 1. Avrupa 
Hafızlık Yarışması’nın birincisi tüm cüzler kategorisinde İbrahim Kuzucu, ilk 20 cüzde Ahmet Pehlivan, ilk 10 
cüzde birinci Abdullah Enes Demirel oldu.

1.Avrupa Hafızlık Yarışması bü-
yük bir heyecan ve coşku içinde 
IGMG Genel Merkezi’nde yapıl-

dı. Yarışmada açılış Kur’ân-ı Kerîm’i-
ni 34. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet 
Yarışması finalistlerinden Abdul-
kerim Gebeş okudu. Abdulkadir Ali 
Demir’in sunuculuğunu yaptığı ya-
rışmada genç hafızların azmi ve he-
yecanı görülmeye değerdi.

IGMG Hafızlık Çalışmaları Sorumlusu 
Hafızı Kurra Gürsel Turhan progra-
mın ilk konuşmacısı oldu. Turhan “35. 
Kur’ân-ı Kerîm Yarışması’nın hazır-
lıklarını yaptığımız dönemde bugün 
hafızlık yarışmalarımızı da başlatmış 
bulunuyoruz. Kur’ân-ı Kerîm Yarış-
malarımızda çok değerli hocalarımız 
jürilik yaptılar. Bu yarışmamızda da 
yine çok değerli hocalarımız, hafızlık 
hocalarını yetiştiren ‘hocaların hoca-
ları’ jüri olarak yer alacaklar. Finalist-
lerimizi seçerken onlar zaten hafızlar 
ancak biz tekrar bir hafızlık elemesi 
yaptık. 9 finalistimiz var.” dedi.

“TALEBELERIMIZ HEM 
OKULLARINA DEVAM EDIYOR 
HEM HAFIZLIK EDIYOR, ZORU 
BAŞARIYORLAR”

Hafızlık kurumlarının açılışına ön-
cülük de eden IGMG İrşad Başkanı 
Celil Yalınkılıç konuşmasında, dün 
döndüğü umreye atıfla başladı. Ya-
lınkılıç, “Şu mütevazi ortamda ger-
çekleştirdiğimiz Hafızlık Yarışmamız 
sıradan bir program gibi görünse 
de, unutmayalım ki, Kur’ân-ı Kerîm 
Yarışmalarımızı da böyle salonlarda 
mütevazi ortamlarda başlattık ve 
tam 34 yıldır yapılıyor, binlerce ki-
şinin katılımıyla yapılıyor. Allah’tan 
niyazımız Hafızlık Yarışmalarımız 
da böyle uzun ömürlü olsun, burada 
yetişen gençlerimiz hafızlıkta da yıl-
larca yarışsınlar.” dedi.

IGMG’nin Avrupa’da Müslümanla-
rın ibadetlerini yerine getirebilmesi 
için birçok çalışmaya öncülük ettiği-
ni hatırlatan Yalınkılıç, şöyle devam 

etti: “İlk defa 70’li yıllarda Avru-
pa’da biz insanları hacca 18 kişilik 
bir kafile ile hacca götürdük. Kur-
ban çalışmalarımızı da 80’li yıllarda 
başlattık. Bugün 200 bin üzerinde 
kurban hissesi dünyada 100 ülke-
den fazla yerde kesiliyor. Çok büyük 
planlamalar, emekler olan bu gibi 
çalışmalarımızın birçoğunu yapıyo-
ruz. Bu çalışmaların her birisi bir 
ibadettir ve her biri çok değerlidir. 
İnşallah bir gün de hafızlık yarışma-
ları tarihi yazıldığında bugünkü bu 
yarışma da zikredilecek, jürilerimizi 
de bu bağlamda hayırla anacağız. 
2014 yılı itibariyle hafızlık çalışma-
larımıza hız verdik ancak Kur’an’ın 
mucize oluşunun hikmetiyle de bel-
ki de öyle bir hızla ilerledik ki, bu-
gün 182 hafızlık kurumunda 1739 
talebemiz, sertifikasını almış 64 
hafızımız var hamdolsun. Talebele-
rimiz hem okullarına devam ediyor 
hem hafızlık ediyor, zoru başarıyor-
lar. Her birinizi, hocalarınızı ailele-
rinizi yürekten tebrik ediyorum.”

HOCALARIN HOCALARI 
JÜRI OLDU

Hafızlık Yarışması’nın jürisinde ha-
fızlık alanında otorite olan birbirin-
den değerli isimler yer aldı. Haseki 
Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim 
Görevlisi Şeyhü’l-Kurra Talip Akbal, 
Süleymaniye Camii emekli İmam 
Hatibi Reisü’l-Kurra Mehmet Se-
vinç, Haseki Eğitim Merkezi emekli 
Kıraat Hocası Şeyhü’l-Kurra Rama-
zan Pakdil ve IGMG Hafızlık Eğitimi 
ve Kurumları Sorumlusu Kurra Ha-
fız Gürsel Turhan bulunuyor. Şey-
hü’l-Kurra Talip Akbal’ın jüri başka-
nı olduğu yarışma Yarışma 10 cüz, 
20 cüz ve 30 cüz, yani Kur’an’ın ta-
mamını ezbere okuma olmak üzere 
üç farklı kategoride gerçekleştirildi. 
Sayfa başı, sayfadan sayfaya geçiş, 
sureden sureye geçiş olarak 
yarışma yapıldı.

“HAFIZLIK NASIP 
MESELESIDIR”

Talip Akbal hoca ya-
rışmadaki veciz ko-
nuşmasında hafızlığın 
bir “nasip meselesi” 
olduğuna vurguda bu-
lunarak, Kur’an ilminin 
ilimlerin en üstünü 
olduğunu 
i f ade 
etti. 

Kişinin Allah katındaki değerinin de 
Kur’an’ın kişinin hayatındaki yeri öl-
çüsünde olduğunu hatırlattı.

HAFIZLIK YARIŞMASI’NIN 
SONUÇLARI

10 cüz, 20 cüz ve 30 cüz, yani 
Kur’an’ın tamamını ezbere okuma 
olmak üzere üç farklı kategoride 
gerçekleşen yarışmada 1-10 cüz ka-
tegorisinde birinci Abdullah Enes 
Demirel (Ruhr A), ikinci ise Bilal 
Alağaç (G. Bavyera) oldu.

1-20 cüz kategorisinde birinciliği 
Ahmet Pehlivan (Kuzey Ruhr) alır-
ken, Furkan Yılmazer (Hannover) 
ikinci, Furkan Toprak (Düsseldorf) 
ise üçüncü oldu. 

Kur’an’ın tamamını ez-
bere okuma katego-

risinde İbrahim Ku-
zucuk (G. Bavyera) 
birinci, Muham-
med Emin Acar 
(Kuzey Ruhr) 
ikinci, Mustafa 
Akol (Viyana) ise 
üçüncülüğü aldı.

İbrahim Kuzucuk
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Pusula

Nasıl Dindarlık?

Toplumsal kimliğe odaklanma, modern-
leşme ile birlikte dindar kesimde artmış; 
bu da giderek kimliğin hakikatle bağının 
zayıflamasına yol açmıştır. Modernleş-
menin dindarlık karşıtı dayatmalarının 
da hatırı sayılır etkisiyle kimliğe aşırı 
vurgunun öne çıkması, dindarlık anlayı-
şında da belirleyici olmuş, kimlik odaklı 
dindarlık algısını tetiklemiştir.

Toplumsal boyutun belirleyici olduğu 
kimlik, adeta sosyal ben oluveriyor. Sos-
yal ben, mensup olduğu toplum karşı-
sında kendini nesne gibi algılar. Kimlik 
ona toplumsal olarak verilmiş ve öylece 
sürdürülen bir şeydir. Bu durumda kişi, 
kimlik üzerinden adeta toplum tarafın-
dan nesneleştirilmektedir. Nesneleşen 
kişi, kimliğin önemli bileşeni olması 
gereken din karşısında da nesneleşip 
edilgenleşebiliyor. Yani, dini anlama, 
kavrama ve ondan yararlanarak kendi-
ni/kişiliğini inşa eden özne konumunda 
olamıyor. Dinden yararlanarak kendini 
geliştirme şeklinde aktif olamıyor. Ken-
disine dikte edilenleri hiç sorgulamadan, 
anlam(landırm)aya kalkışmadan olduğu 
gibi kabullenen pasif bir nesneye dönü-
şüyor. O artık, “olma”ya odaklanamıyor; 
dolayısıyla, insanlaşma sürecini iyi işle-
terek kişiliğini dindarâne geliştiremiyor.

O daha ziyade bir grup/toplum içinde 
“bulunma”ya, onun mensubu ve mak-
bulü görünmeye odaklanıyor. Özdene-
tim mekanizmasını oluşturamadığından 
dış denetimin ipoteği altına giriyor. “Ne 
olduğu” değil de, “nasıl göründüğü” 
önem kazanıyor. Kimlik odaklı dindar-
lıkta, dış güdümlü olma söz konusudur. 
İç güdümlü dindarlık, bireyin dinin öğ-
retisini içselleştirmesi ve onun doğrul-
tusunda hayatını inşa etme çabasını 
içerir. İçtenlikli dindar, kişiliğini sürekli 
geliştirerek standardı yüksek hayatı inşa 
etme yolunda ilerler. İyi, doğru ve güzel 
olanın ne olduğunu araştırarak tespit 
edip tutum ve davranışlarını ona göre 
belirlemeye samimiyetle çabalar. Din-
darlığı görünürlüğe indirgemez. Dışsal 
güdülenme (motivasyon) ise, bunları 
gerçekleştirmeyi önler. Dış güdümlü 
dindarlık sahibi, dışardan kendisine ak-
tarılan dindarlığın taşıyıcılığını yapmaya 
çalışır; vahyin sunduğu hakikati tanıya-
rak ondan beslenmek suretiyle kişiliğini 
geliştiremez. Bu durumda, “Dinli hayat, 
hayatlı din” anlayışıyla onun hareket et-
mesini beklemek nafiledir. O, dindarlığı 
bir “var olma” meselesi olarak algılama-
dığından dolayı dindarlığı bir hayat tarzı 
olarak inşa edemez.

Kişi, insani yetilerini geliştirdiği oranda 
dindarlığı bir “var olma”, “varlık düzeyini 
yükseltme” meselesi olarak algılayabilir, 
kendi dindarlığını o anlayışla inşa eden 
özne olabilir; öz denetimli, öz yönetim sa-
hibi kişi hâline gelir. Dindarlık onun ruhu 
olur, maskesi değil.

Kişi, insani yetilerini geliştirdiği 
oranda dindarlığı bir “var olma”, 
“varlık düzeyini yükseltme” 
meselesi olarak algılayabilir, 
kendi dindarlığını o anlayışla 
inşa eden özne olabilir; öz 
denetimli, öz yönetim sahibi 
kişi hâline gelir. Dindarlık onun 
ruhu olur, maskesi değil.

“Çocuk Özenir, Taklit Eder 
ve Yaşayarak Öğrenir”
Terbiye ve eğitim birbirine karışan kavramlardır. Çocuğa terbiye verirken güzel 
ahlaklı olması amaçlanır, eğitim sürecinde çocuğun belli bir konuda bilgi, beceri 
ve tecrübe kazanması ön planda tutulur. Terbiye de eğitim de ailede başlayan 
süreçlerdir. » GÜLISTAN ŞEKER

Aile, toplumun en küçük bi-
rimini oluşturur. Bir erkek 
ve bir kadının sorumluluk-

ları ve görev paylaşımını kabul edip, 
bir araya gelerek oluşturdukları ya-
pıya aile denir. Evlilik ile birlikte her 
iki taraf için de aile genişler. Her iki 
bireyin bir anda iki anne ve babası 
olur. Zamanla bu aileye çocukta ge-
lince, hala, amca, dayı, teyze gibi bi-
reylerle aile yapısı daha da genişler. 

TERBIYE VE EĞITIM 
ARASINDAKI FARK

Bu geniş yapıda çocuğun eğitimi ve 
terbiyesinden anne babası sorum-
ludur. Terbiye, günümüzde eğitim 
manasında kullanılır. Bir diğer ta-
birle insanın özünü ortaya çıkar-
mak, şekil vermek, aslıyla eğitmek 
demektir. Çocuk terbiyesi güzel ah-
laka, insani değerlere götüren süreç 
olarak da değerlendirilebilir. Belli 
bir konuda bilgi, beceri ve tecrübe 
kazanma ise eğitimdir. Çocukların 
yeteneklerini keşfetme konusunda 
kimse ebeveynler kadar bilgi sahibi 
olamaz. Aileler çocuklarını iyi tanı-
malı ve çocukluklarını yaşamalarına 
izin vermeli, ahlaki ve zihinsel geli-
şimlerine önderlik etmelidirler. 

ÇOCUĞU TERBIYE 
EDECEK ANNE BABANIN 
VASIFLARI 

Anne-baba ilk önce iman sahibi, 
ilim sahibi ve iyi amel sahibi olmalı. 
Çocuğun gelişimini etkileyen yararlı 
tutumlarda bulunup zararlı, tehli-
keli tutumlardan kaçınılmalı. Ebe-
veynler eğitimli, donanımlı olmalı 
ki çocuğa sirayet etsin. Buna örnek 
olarak Bediüzzaman Said Nursi’nin 
çocukluğunu örnek verebiliriz. He-
nüz çocuk yaşta talebe iken terbi-
yesinden zekasından etkilenen ho-

caları, Bediüzzaman ailesini merak 
ederler ve yakından tanımak için 
ailesinin yaşadığı köye giderler bir-
de bakarlar ki, baba tarladan dö-
nerken hayvanlarının ağzını bağlı 
hâlde eve getirir. Bunun gerekçesini 
öğrenmek isteyen hocaları, baba-
dan şu yanıtı alırlar: “Hayvanlarım 
komşunun bahçesinden ve tarla-
dan otlanmamaları için bu yöntemi 
uyguluyorum, eğer onların rızası 
olmadan bahçeden otlanırlarsa, on-
ların eti, sütü bize olumsuz sirayet 
eder.” der. Annesi de oğluna hamile 
kaldığından itibaren arz’a abdestsiz 
ayak basmadığını söyler.

ANNENIN YAŞADIĞI DUYGU 
BEBEĞE SIRAYET EDIYOR

Bu kıssadan da anlaşılacağı üze-
re terbiye süreci önce eş seçimiyle 
başlar. Zira, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) hadîs-i şerifinde eş seçimin-
de takvalı olanı seçiniz tavsiyesinde 
bulunmuştur. Eş seçiminden sonra 
anne hamilelik döneminde yediği-
ne, içtiğine, izlediğine, dinlediğine 
dikkat etmeli. Yapılan araştırmalar 
hamilelikte sigara kullanan annele-
rin çocuklarının yüzde 57’si ileriki 
yaşlarda sigara kullanıyor. Bundan 
dolayı annenin hamilelik döneminde 
yoğun yaşadığı her türlü duygu be-
beğe de sirayet ediyor. Çocuklar 0-2 
yaş döneminde anne babayı takip 
edip, deyim yerindeyse kayda alır-
lar. 3 yaşından itibaren taklit dönemi 
başlar. Ebeveynler ne yaparlarsa on-
ları taklit ederler. Anne-babaları gibi 
giyinmeye onlar gibi hareket etmeye 
özenirler. Örneğin, namaz kılanla 
beraber namaz kılarlar. 

Kısaca 0-6 yaş arası çocuğa şekil ve-
ren ailedir. 7-12 yaş arası ise çocuğa 
terbiye veren aile ve öğretmenidir. 
Çocuklar 13 yaşından itibaren, yani 

ergenlik döneminde sık sık arkadaş 
ortamlarına girerler. Aileler bu zor-
lu dönemde karşılarındaki çocukla-
rını yetişkin bir genç olarak kabul 
edip, arkadaşça yaklaşarak eğitim 
ve öğretimlerinde destek olmalılar.

0-7 YAŞ ARASINDA 
ÇOCUKLAR SOMUT 
KAVRAMLARLA EĞITILIR

Bu bağlamda çocuklarda somut ve 
soyut olarak adlandırdığımız dö-
nemler vardır. Somut dönem, 0-12 
yaş aralığı bir dönemdir. Gâzâlî’ye 
göre ise 0-7 yaş arasıdır. Bu dö-
nemlerde çocuklar bazı olayları ve 
meseleleri anlayamaz. Misal, gü-
nah, ölüm cennet, cehennem gibi 
kavramlar soyuttur ve bunları an-
layamazlar. Çocuklar bu dönemde 
hayali olayları gerçek gibi anlatırlar. 
Onları bu dönemde somut kavram-
larla, yani gördüğünü anlayabildiği 
kavramlarla eğitmek, terbiye etmek 
onların gelişimine fayda sağlayacak-
tır. 11 yaşından itibaren ergenliğin 
ilk dönemlerinde soyut kavramlarla 
eğitim sürdürülebilir.

EBEVEYNLER AŞIRI 
KONTROLDEN KAÇINMALI

Anne-babalar çocukları ile eğitici, 
öğretici ilişkiler kurmalı. Bunun 
temeline sabrı öne alan, tahammü-
lü yüksek tutan ve güven ilişkisini 

oturtan yaklaşımlar konmalı. Ebe-
veynler eğitim ve terbiye sürecinde 
kontrolü bilinçli sağlamalı ve aşırı 
kontrolden kaçınılmalı. “Aman koş-
ma, düşersin”, “Dokunma, kırarsın” 
gibi aşırı kontrolcülük çocuğun ge-
lişimini kötü yönde etkileyebilir. İyi 
bir örnek olmak, çocuğa rol model 
olabilmek daha etkilidir. Çocuk öze-
nir, taklit eder ve yaşayarak öğrenir. 
Çocuklar sözlere değil, davranışlara 
bakar. Terbiye, sürekli tenkit etme 
yerine uygun yaşantılarla özleştir-
me, güzel ortamlarda bulunmasını 
sağlayarak dinî ve kültürel etkinlik-
lere dahil edilerek sağlanabilir. 

ANNE BABANIN YANLIŞ 
TUTUMLARI

Anne-baba bazen çocuğu terbiye 
etme konusunda tutarlı ve hem fi-
kir olmayabilir. Bir tarafın “hayır” 
dediğine diğer taraf “evet” diyebili-
yor. Bu tutum yanlış. Anne-babalar 
çocuğa ilgisiz kalabiliyor, halbuki 
çocuk ile ilgilenilmeli, sordukları 
soruya cevap vermeli. Çocuğun er-
genlik döneminde amca, dayı, tey-
ze gibi yakın akrabalardan yardım 
almalı ve aile bağını sıkı tutmalı. 
Geniş ailede yetişen çocukların aile 
içinde problemleri daha kolay aş-
tıkları görülmüştür.

(Bu yazı Camia TV’de yayınlanan Biz Bir 
Aileyiz programının 17. bölümünden hare-
ketle hazırlanmıştır.)

Aileler çocuklarını iyi tanımalı ve 
çocukluklarını yaşamaların izin vermeli, ahlaki 
ve zihinsel gelişimlerine önderlik etmelidirler.
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Boşanma Sürecinde 
Çocuklar

Boşanma süreci hem çift hem de etraflarındaki aile bireyleri için zorlu bir dönemdir. Özellikle çocukların bu 
süreçten en az hasarla çıkmaları bu süreci yöneten ebeveynlere bağlıdır. » EMINE GÜLER

Bir yuvanın bozulması aile 
bireyleri için üzücü olabilir. 
Özellikle de çocuklu ailelerde 

bu süreç daha yıpratıcı bir dönemdir. 
Çocuğun bu süreçten etkilenmemesi 
için ya da en az hasarlarla çıkması 
için dikkatli ilerlemeye çalışan çiftler, 
kendi duygusal çöküntüleri nedeniy-
le kontrollerini kaybetmemelidir. 
Huzursuz ve geçim olmayan, sürekli 
kavga edilen ortamda büyüyen ço-
cukların ebeveynlerine ve dış dünya-
ya yönelik algısı da değişir. 

Alıştığı yaşam düzenini kaybedecek 
olan çocuk, anne ve babasının yeni 
hayatını benimseme gerekliliği ile 
baş başa kalır. Güvenli liman olarak 
değerlendirdiği yuva sarsıldığında 
çocuğun güveni zedelenebilir ve kor-
kuları da güçlenebilir. 

Boşanma kararı henüz netlik ka-
zanmadan, çocukla paylaşılmamalı. 
Çiftler kendi gerginliklerini, kavga-
larını çocuğun yanında yaparsa ço-
cuğun dünyasında kendini değersiz 
hissetmesine neden olabilirler. 

BOŞANMANIN ÇOCUK 
ÜZERINDEKI ETKISI

Anne-babası boşanan bir çocuk, kü-
çük yaşta yaşayabileceği büyük trav-
malardan birini yaşar. Boşanma ön-
cesinde ya da aile ortamında sürekli 
kavga eden çiftler çocuklarını duy-
gusal anlamda bir belirsizliğe itebilir. 
Aileler boşanma öncesinde ve son-
rasında aralarındaki sorunları önce 
kendileri halletmeli ve çocuklarına 

asla yansıtmamalıdırlar. Zira çocuğun 
duygusal belleğinin olduğu, yaşadığı 
her şeyi kaydettiği ve onu bilinç altına 
attığı bilimsel bir gerçektir. 

Çocuk çok küçük bile olsa çevresinde 
olan biteni takip etmekte, sorunları 
hisseder. Sorunları hisseden çocuk 
sıkıntısını söz diliyle anlatamadığı 
için bunu farklı şekillerde dışarıya 
yansıtabilir. Bu durum tırnak yeme, 
altını ıslatma şeklinde ortaya çıka-
bilir. Çocukta psikolojik hastalıklar 
gözlenebilir, sık sık hasta olur, kusar, 
bağırsakları bozulabilir. 

Evden, okuldan kaçma, kendisine ait 
olmayan şeyleri alma, uyuşturucuya 
yönelme gibi durumlar dahi maale-
sef yaşanabilir. Yıkılan ailelerde ço-
cukluk depresyonlarına da çok sık 
rastlanmakta. Aileler, çocuğun ken-
disini boşanmanın sorumlusu olarak 
görmesini engellemeli ve çocuğun 
psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya 
özen göstermelidir.

BOŞANMA SÜRECINDE 
ÇOCUK PSIKOLOJISI

Anne babalar aldıkları karardan 
önce kendileri emin olmalı. Kararla-
rını kesinleştirdikten sonra çocukları 
ile konuşmalı. Sürekli evde huzur-
suzluk yaşayan çocuk sosyal ve okul 
hayatında olumsuz tepkiler göstere-
bilir. Burada ailenin tutumu da çok 
önemli. Babası ya da annesi ile dü-
zenli vakit geçiren bir çocuk onlarla 
oyun oynayan, onunla parka giden, 
kitap okuyan ve beraber uyuduğu 

babası ya da annesi, boşanma son-
rası evden ayrılması ile büyük kayıp 
yaşadığını hisseder. Bu da çocuk üze-
rinde huzursuz tepkilere yol açabilir. 
Boşanma sürecinde 0-3 yaş arasında 
olan çocuklar durumu soyut olarak 
anlamayabilir. Fakat 3-6 yaş grubun-
da okul öncesi çocuklarda gözlenen, 
çocuğun ben merkezli düşüncesin-
den kaynaklı kendini suçlu hissetme-
sidir. Çocuk sürekli kendisini sorgu-
lar ve “Ben mi yaramazlık yaptım da 
annem babam ayrıldı?” düşüncesine 
kapılabilir. Anne babanın görevi ise 
çocuğa aldıkları kararın onunla bir 
alakası olmadığını, tamamen kendi 
aralarında olduğunu belirtmektir. 
Çocuğun ileride yaşayabileceği kaygı 
bozukluğunu önlemek için hayatın-
daki değişikliklerin ne şartlarda ola-
cağı net bir şekilde paylaşılmalıdır. 

ERGENLIK DÖNEMINDEKI 
ÇOCUKLAR NASIL 
ETKILENIYOR?

Boşanma sürecinde zor yaş olarak de-
ğerlendirilen dönem 10 yaş sonrası, 
yani ergenlik dönemindeki çocuklar-
dır. Ergenlik döneminde anne babası 
boşanmış çocuklar, ailenin kaybına 
dair ağır kayıp duyguları yaşayabilir-
ler. Aile ve arkadaşlarından uzaklaşa-
bilir, kendisini yetişkin gibi görmeye 
başladıklarından anne, baba ve kar-
deşleri için endişe duyabilir veya is-
yankâr davranışlar gösterip kendini 
güçsüz ve suçlu hissedebilir.

Ergenlik döneminde çocuklar çev-
relerindeki insanlara karşı daha 

hırçın ve öfkeli davranabilir. Ebe-
veynlerinin onlara olan sevgilerinin 
azalacağını düşünerek kaygılanabi-
lirler. Romantik ilişkilerin geliştiği 
ergenlik döneminde anne babanın 
boşanması, ergenin kendi romantik 
ilişkilerine dair algısını da etkileyebi-
lir. Kimlik bunalımının da yaşandığı 
bu dönemde ebeveynlerin boşanma-
sı çocuğun bunalımının boyutlarını 
daha da arttırabilir.

Çocuğun selameti için taraflardan 
kimde kalacağı, çocuğun geleceği 
için iyice düşünülüp karar verilme-
lidir. Eğer aile bu kararda anlaşamı-
yorsa, bir kurumdan danışmanlık 
alınabilir. Buna rağmen anlaşılamı-
yorsa mahkemenin verdiği karara 
uymak gerekmektedir. Ebeveynler 
arasındaki anlaşmazlık tespit edi-
lirse, çocuk mahkemeler tarafından 
birinci derece akrabalara ya da koru-
yucu aileye verilebilir. Bu tür olum-
suzluklarla karşılaşmamak için anne 
babanın boşanma sürecinde anlaşıp 
halletmesi çocuğun selameti açısın-
dan daha uygun görülmekte. 

KARAR ÇOCUĞA NASIL 
SÖYLENMELI?

Boşanma kararı netleştikten sonra 
çocuğun yaşına uygun örnekler ve-
rerek kısa ve net cümleler kullanıl-
malı. Sakin, acele etmeden şefkatli 
bir ses tonuyla anlatılmalı. Konuşma 
sırasında göz teması ve ten tema-
sı da çocuklara destek vermek için 
önemlidir. Ayrılma kararı anne ve 
baba tarafından ortaklaşa verildiği 

vurgulanmalı ve bu kararın çocuğun 
tamamen dışında olduğu ve bu kara-
ra varmadan önce sorunların çözü-
mü için diğer tüm yolların çokça kez 
denendiği ifade edilmelidir. 

Karı-kocalık rolleri ile anne-babalık 
rollerinin birbirinden bağımsız olduğu 
belirtilmeli. Çocuklarla boşanma ko-
nusunu konuşurken önemli noktalar-
dan biri de çocuğun yaşına ve gelişim 
düzeyine uygun ifadeler kullanmaktır. 

Özellikle de küçük çocuklar boşan-
ma sürecinde neler olduğunu, bo-
şanmanın neden yaşandığını ve ne 
hissettiklerini anlamakta ve ken-
dilerini ifade etmekte zorlanacak-
tır. Çocuklara hayatlarında nelerin 
değişeceği nelerin aynı kalacağı 
ayrıntılarıyla açıklanmalı, çocuğun 
kiminle kalacağı, diğer ebeveynle 
ne zaman ne sıklıkla ve hangi koşul-
larda görüşeceği net olarak anlatıl-
malı. Çok zorunlu hâller dışında bu 
rutin bozulmamalıdır.

Şu da bir gerçek ki, boşanmanın yü-
künü en çok çocuklar çekiyor. Boşan-
ma çocuğun hiç istemediği fakat kaçı-
nılmaz olarak sonuçlarına katlanmak 
zorunda kaldığı bir durumdur. Boşa-
nan eşler ise yeterince sorumlu dav-
ranmadıkları takdirde çocukta uyum 
ve davranış sorunları ortaya çıkabilir. 
Anne baba ayrılsa da annelikten ve 
babalıktan istifa etmemelidir.

(Bu yazı Camia TV’de yayınlanan Biz Bir Aileyiz 
programının 6 Ocak 2021 tarihli bölümünden ha-
reketle Emine Güler tarafından hazırlanmıştır.)
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Kalb-i Selim

İnsanda iki güç çatışma hâlindedir. 
Bunlar nefs-i emmâre yani kötülü-
ğü emreden nefis ile kalb-i selimdir. 
İnsan bedeni, bu iki güçten hangisi-
nin yönetiminde ise ona göre şekil 
alır. İnsandaki kalbin yazılımı heva 
ise kötü, vicdan ise iyidir. Hz. Pey-
gamber’in: “Kalpte biri meleklere 
özgü diğeri şeytan işi iki dürtü var-
dır.”1 hadisi bu gerçekliğe işaret eder. 
Bu sebeple kalp rahmânî ve şeytani 
güçlerin mücadele alanıdır. Hz. Pey-
gamber: “Vücutta bir et parçası var-
dır. O temiz ve sağlıklı olursa bütün 
beden temiz olur, o bozuk olursa bü-
tün beden bozuk olur, dikkat edin o 
kalptir”2, hadisi insanı şekillendiren 
organın kalp olduğuna işaret eder.

Vicdan, kalb-i selim’in dinamiğidir. 
Vicdanın pratiği de iffet ve rikkattir. 
İffet, hazları helal ile sınırlandırmak; 
rikkat de varlığa nezaket, zarafet ve 
şefkat ile yaklaşmaktır. 

Rikkatsiz kalp, onun kaskatı kesil-
mesi3 ve acımasız olması anlamına 
gelir. Bu, o insan ve çevresi için bir 
felakettir. Bu özellikteki kalbe sahip 
olanlar acımasız, zalim ve hilebazdır. 

Selim kalp, sağduyunun sesidir. Bu 
sebeple Hz. Peygamber: “Fetva-
nı vicdanından al! İyilik, kalbin ve 
nefsin huzur bulduğu eylem; gü-
nah, vicdanına rahatsızlık veren ve 
tereddütte olduğun şeydir. O hâlde 
sen müftüler fetva verse de yine de 
fetvanı vicdanından al!”4 buyurmuş-
tur. Buna göre kalb-i selim, insanın 
eylemlerini ve onun temelinde yer 
alan niyetini denetleyen, iyiliğe yön-
lendiren, kötülüğü engelleyen ve 
bununla kişiye huzur veren; işlenen 
kötülük sonrasında eylem sahibini 
yargılayan, pişmanlıkla onu onarma 
enerjisi sağlayan, sonrasında da aynı 
davranışın tekrarlanmasına engel 
olan ilahi-fıtri öze dayalı iç otoritedir.

Bütün amellerin plan ve projeleri 
kalpteki niyetlerdir. Allah katında 
ona göre değer kazanır.5 Amellere 
değer katan ihlastır. 

Kalb-i selimin iki görüntüsü vardır: 
Birincisi kötülüklerden arınmak, 
ikincisi de faziletlerle bezenmektir. 
Buna göre kalbin selim oluşu dil ile 
değil eylem iledir. 

En doğrusunu Allah bilir.

“O gün ne mal fayda verir ne 
de evlat. Allah’a temiz bir kalple 
gelebilmektir asıl faydayı veren.” 
(Şuarâ suresi, 26:88-89).

1- Tirmizî, “Tefsîrü’l-Kur’ân”, 2/35.
2- Buhârî, “Îmân”, 39.
3- Hacc suresi, 22:53.
4- Ahmed b. Hanbel, IV, 228.
5- Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 1.

Bağdatlı Ruhi (ö.1605) gazelinde şöyle ifade eder:
Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler
“Yevme la yenfeu”da kalb-i selim isterler.

(Ey Hoca! Sanma ki senden altın gümüş isterler. 
“Hiçbir şeyin fayda vermediği hesap gününde” 

tertemiz kalp isterler.)

YUSUF YEŞILKAYA

Içinde bulunduğumuz duygu 
durumunu muhatabımıza yan-
sıtmak isteriz. Sevincimiz, kede-

rimiz, coşkumuz, korkumuz, kaygı-
larımız var. Ve bunları ifade etmek 
için her ne kadar beden dilimizi kul-
lansak, jest ve mimik hareketlerimiz-
den yararlansak da derdimizi ifade 
etmek için sözcükleri kullanırız.

Kelimeler önce kalbe düşer. Olay 
ya da kişi ile ilgili hislerimiz olur. 
Biz buna duygularımız deriz. Ama 
bazen duygunun adını koymakta 
zorlanırız. Zorlandığımız noktada 
aklımızı değil kalbimizi yoklamak 
daha yararlı olur. “Bu olay kar-
şısında ne hissettim?” sorusunu 
kalbimize sormamız lazım. Bu so-
ruya doğru cevap vermeden; doğru 
davranış gösteremeyiz. Yaptığımız 
davranış ve söylediğimiz söz, akıl 
mantık süzgecinden önce kalbimiz-
den vize alır. Kalbin razı gelmediği-
ne akıl rıza gösterir mi?

DUYGUSAL DAVRANAN 
HATA MI YAPAR?

Olaylara ve insanlara tepki göste-
rirken tamamen duygusal reaksi-
yon gösterdiğimizde de hata yapma 
imkânımız vardır. Duygusal dav-
ranıp, kalbimize ilk gelen sözcüğü 
söylediğimizde sonradan pişman 
olma ihtimalimiz yüksektir. Hz. Ali 
(r.a.): “Söz ağızdan çıkana kadar 
senin esirindir. Ağızdan çıktıktan 

sonra sen onun esiri olursun.” sözü-
nü boş yere söylemiş olamaz. Yine 
atam Fatih Sultan Mehmet “Yerinde 
söz söylemesini bilen, özür dilemek 
zorunda kalmaz.” sözünü laf olsun 
diye söylememiş.

ETKILI VE NEZAKETLI 
KONUŞMAK

Peki, ne yapmalıyız bu durumda? 
Aklımıza düşeni mi söyleyelim? Kal-
be düşeni mi söyleyelim? Akıl ayrı 
kalp ayrı söylerse biz neyleyelim? 
Söz söylemenin hele etkili söz söyle-
menin çok zor olduğunu inkâr etmi-
yorum. Hatta etkili söz söylemenin 
bir sanat olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü söylediğimiz söz, kalpten 
gelecek. Birincisi söylediğimiz söze 
önce biz inanmalıyız ki muhataplar 
da inansın. İkincisi sözümüz akıl ve 
mantık süzgecinden geçirilmiş ol-
malı. Yoksa sözümüz havada kalır. 
İfadelerimizin ayakları yere basmaz. 
Üçüncüsü her söylediğimiz doğru 
olmak zorunda. Yalan söyleme lük-
sümüz yok. Dördüncüsü her doğru-
yu söylemeye hakkımız olmayabilir. 
Doğrular gizlenmez elbette ama o 
doğruyu söyleyecek doğru kişi biz 
miyiz? Beşincisi muhatabımızı kı-
rıp dökmeden, kalbini incitmeden 
duygu ve düşüncelerimizi ifade ede-
bilmeliyiz. “Efendim, muhatabımız 
kırılacak diye hakikatleri gizleyelim 
mi?” Hayır, elbette gizlemeyeceğiz. 
Ama hakikatleri söyleyeceğiz der-
ken hakaret içeren ifadeler kullan-
mamaya özen göstermeliyiz. Çünkü 
hakikat başka, hakaret başkadır. Et-
kili konuşacağız derken nezaketsiz 
olmaya hiç gerek yok.

“SÖZ GÜMÜŞ ISE SÜKÛT 
ALTINDIR”

Etkili ve nezaketli bir üslup kul-
lanmak hem çok zor hem de çok 
önemlidir. Bütün bu kurallara dikkat 

edeceğiz diye hiç söz söylemeyelim 
mi? Her hâlimiz sükût üzere mi ol-
sun? Sükût hâli güzel bir hâldir el-
bette. Ama her daim susmayacağız. 
Susmamız gereken yerde gevezelik 
ettiğimizde boş ve gereksiz bir insan 
izlenimi oluşmasına fırsat veririz. 
Konuşmamız gereken yerde sustu-
ğumuzda da korkak bir insan imajı 
oluşmasına sebep oluruz. Ne yapma-
lıyız o hâlde? Yapılacak iş zor ama 
imkânsız değil. Bize düşen, konuş-
mamız gerektiği yerde konuşacağız. 
Konuşmamız gerektiği kadar konu-
şacağız. Yoksa “söz gümüş ise sükût 
altındır” demezdi büyüklerimiz. 

NEBEVî METODU 
ÖNCELEMEK

Hayatın özündeki dengeyi iyi kur-
mak lazım. Her işimizde itidal de-
diğimiz nebevî metodu öncelemek 
durumundayız. Yani ifrat ve tefrit 
dediğimiz uçlardan sakınıp ölçülü 
olmaya özen gösterirsek, pişman 
olmayız diye umuyorum. Daha açık 
ifadeyle insanlara tebliğ yapıyorum 
diyerek, ağzımıza geleni söylemek 
doğru değil. Özellikle muhatabın 
şahsiyetini hedef alan, itham eden, 
aşağılayan, alay eden ve hakaret içe-
ren ifadeler kullanarak tebliğ yap-
mak; akla ziyan bir uğraştır. Böyle 
yanlış tutumlarla âdeta bir insanın 
nasıl kazanılacağını değil bir insa-
nın nasıl kaybedileceğini göstermiş 
oluruz. Başta aile üyelerimiz olmak 
üzere insanlara, şayet bir tutum ve 
davranışın yanlışlığını anlatmaya 
çalışıyorsak; lütfen hedefimizde kişi 
değil, tutum ve davranışlar olsun. 
Davranışa yapılan eleştiri kabul edi-
lir, tolere edilir. Ama kişiliğe yapılan 
eleştirinin hem kabulü hem tolere 
edilmesi zordur.

Bizimle aynı dünya görüşüne sahip 
olmayan insanların varlığına razı ol-
mak zorundayız. Çünkü Rabbim bizi 

de yaratmış o nu da yaratmış. Özel-
likle bizden farklı düşünen insanları, 
bizim gibi düşünmeye ikna ederken 
onun kutsallarına hakaret etmek, 
muhatabı baştan kaybetmek demek-
tir. Empati kuralım. Benim kutsalla-
rıma hakaret eden bir insanla dost 
olamam. Kutsallarımı yok sayan bir 
insanla muhatap olmak istemem. 

Değerlilerimi değersiz gören birini 
ben de değerli görmem. Bu kadar 
basit yani. Saygı gösterirsen, saygı 
görürsün. Başka bir ifadeyle saygı 
bekliyorsan, saygı göstermelisin. 

ARADA BIR “ES” VERMEK 
LAZIM

Sözümüzü güzel söylemeye çalışır-
ken, etkili olmaya çalışırken, adâb-ı 
muaşeret kurallarını gözetmeye 
çalışırken; baktık ki sözümüz etkili 
olmuyor. O zaman bir es vermeli-
yiz. Yani sözlerimizin etkili olması-
nı istiyorsak bir de susmayı dene-
meliyiz. Çünkü sözlerin bir anlamı 
varsa susmanın bin anlamı vardır. 
Susmak bazen kabullenişi göster-
diği gibi bazen de sessiz çığlıkların 
ifadesi olabilir. 

Kalbe düşen, kalpten gelen, akla 
düşen, akla yatan dile gelen ve 
ağızdan çıkan söz… Her kurşunun 
bir adresi olduğu gibi her sözün de 
bir muhatabı vardır. Kurşun adre-
sini imha ederken, söz muhatabını 
imha da edebilir ihya da edebilir. 
İmha etmek ya da ihya etmek… 

Bizim bilgimize, becerimize, yete-
neğimize ve daha önemlisi tercihi-
mize bağlıdır. Tıpkı Yunus’un dedi-
ği gibi: “Söz ola kese savaşı, Söz ola 
kestire başı, Söz ola ağulu aşı, Bal 
ile yağ ede bir söz.”

Yazara yusufyesilkaya@gmail.com adresin-
den ulaşabilirsiniz.

“Söz ola kese savaşı, 
Söz ola kestire başı, 
Söz ola ağulu aşı, 
Bal ile yağ ede bir söz.”

Kelimeler Önce 
Kalbimize Düşer
Insanlarla duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak isteriz. Peki, duygu 
ve düşüncelerimizi ifade ederken kullandığımız sözcükler, gerçekten 
kullanmayı istediğimiz sözcükler mi?
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BIR
AYET

“Sen huysuz, katı kalpli biri olsaydın, 
etrafından dağılıp giderlerdi.”
(Âl-i Imrân suresi, 3:159)

“Yarım hurma vermek suretiyle de olsa 
kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. 
O kadarını da bulamayanlar, güzel bir 
sözle olsun kendilerini korusunlar.”
(Buhârî, Edeb 34)

BIR
HADIS

“Benim De Bir Evim Olsa”
Giderek artan ev kiraları insanları ev almaya yönlendiriyor. Avrupa’da ev sahibi olmak isteyen Müslümanların 
çoğu da bunu ancak bankalar aracılığı ile çektikleri konut kredisiyle yapabiliyor. Fakat kredi ne kadar yüksek 
ise faizi de bir o kadar cep yakıyor. Kiraların bu denli yüksek olduğu bir dönemde kredi ile ev alma hakkında 
Hulusi Ünye kredi ile ev alma hususunu Camia okurları için yazdı.

Islam hukuku kaynaklarında zik-
redilen para ile bugün tedavülde 
bulunan paralar arasında, para 

olma özelliği dışında bir benzerlik 
yoktur. Ayrıca İslam’ın faiz telakkisi 
ile kapitalist sistemin faiz telakkisi 
arasında köklü ve asla yönelik fark-
lar bulunmaktadır. Faizin tahakkuk 
ettiği en önemli vasıtalardan biri de 
nakit paralardır. Günümüzde kulla-
nılan paralar artık vasıf değiştirmiş, 
fıkıh kitaplarımızda geçen altın ve 
gümüş paralar bugün tedavülden 
kalkmış bulunmaktadır. Günümüz-
de kullanılan paralara faiz tahakkuk 
ettirilerek haksız kazanç sağlanmak-
tadır. Halbuki İslam, fert ve toplum-
da sosyal adaleti temin etmeyi ve 
ekonomik hayatı derinden olumsuz 
etkileyen bütün uygulamaları yasak-
lamıştır. Özellikle iktisadî alanda te-
fecilik, karaborsacılık, faiz ve haksız 
kazanç kesin olarak yasaklanmış ve 
karşılığında helal kazanç, ticaret, alın 
teri ve el emeği teşvik edilmiştir. Al-
lah Teâlâ (c.c.) kitabında şöyle buyu-
rur, “Allah, ticareti helal ve fakat faizi 
haram kılmıştır.”1

“FAIZ TÜM INSANLIĞIN 
PROBLEMIDIR”

Geçmişte tartışılmış ve insanlık 
var olduğu müddetçe tartışılma-
ya devam edecek olan faiz, yalnız 

bu konuda çok duyarlı olan Müslü-
manların değil, tüm insanlığın prob-
lemidir. İnsanlığın selim fıtratı onu 
reddetmekle birlikte, ondan tama-
men kurtulmak da kolay değildir.2

Tarih boyunca faiz yoluyla sağlanan 
finansman için çeşitli usuller ihdas 
edilmiştir. En yaygın usul şöyledir: 
Sermayeyi ya da malı elinde tutan 
kişi ya da kuruluşun, rant sağlamak 
maksadıyla sermayesini ya da malı-
nı, finansman açığı yaşayanlara ya 
da mala muhtaç olanlara faiz şar-
tıyla borç olarak vermesi ve vâde 
dolduğunda da anaparayla birlikte 
faizini tahsil etmesidir. Faiz, tarihin 
geçmiş uzun dönemleri boyunca te-
feciler tarafından kullanılmıştır ve 
hâlen de kullanılmaktadır.3

Bilindiği üzere “faiz” detaylı bir ko-
nudur. Biz kısaca tarifini verecek ve 
ilgisi bulunan hususları ele almaya 
çalışacağız.

FAIZ NE DEMEK?

Türkçe’deki yaygın karşılığı “faiz” 
olan Arapça ribâ kelimesi sözlük-
te “fazlalık, nema, artma, çoğalma: 
yükseğe çıkma; (beden) serpilip ge-
lişme” gibi anlamlara gelir.4 Fıkıh 
litera¬türünde ise ribâ, borç verilen 
bir parayı veya malı belli bir süre so-

nunda belirli bir fazlalıkla yahut borç 
ilişkisinden do¬ğan ve süresinde 
ödenmeyen bir alacağa ek vade tanı-
yıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla 
geri almanın veya bu şekilde alınan 
fazlalığın adıdır.5

BANKALARIN ROLÜ

Banka, sermaye, para ve kredi ile il-
gili her türlü işlemi yapan mali ara-
cı kurumdur. Bankaların bir kısmı, 
ihtiyaç fazlası birikimleri toplama 
ve yatırıma yönlendirme sürecinde 
kredi sistemini esas alırken, diğer 
kısmı ortaklık sistemini esas alır. 
Tasarrufların faizli kredi ilişkisi çer-
çevesinde toplanıp değerlendirildiği 
sisteme kredi sistemi; ortaklık iliş-
kisi çerçevesinde toplanıp ticaret 
veya ortaklıklar yoluyla işletilmesi-
ne ise, ortaklık sistemi adı verilir. 
Günümüzde kredi sistemini faizli 
bankalar, ortaklık sistemini ise, fa-
izsiz bankalar uygulamaktadır.

BAZI TERIMLERIN TANIMI

Kredi, dilimizde mali itibar, güven, 
kredili alış-veriş anlamlarında kul-
lanılmaktadır. Genel olarak kredi, 
belli bir süre sonra ödenmek vaadiy-
le mal, hizmet veya satın alma gücü 
sağlanması şeklinde tanımlanabilir. 
Başka bir anlatımla kredi, bir mev-

cudun belli bir süre sonra geri alın-
mak kaydıyla verilmesi veya verilmiş 
bir varlığın ödenmesine kefil alın-
masıdır.

İpotek, hâlen mevcut veya ileride 
açılacak kredilerin teminatını oluş-
turmak için, belirli bir taşınmazın 
teminat gösterilmesidir. Borçlu bor-
cunu ödemediği takdirde, alacak-
lı ipotekli taşınmazı satarak, satış 
bedelinden alacağını tahsil etmek 
imkânına sahiptir. Zarûret, sözlükte 
şiddetli sıkıntı demektir. 

Iztırar mastarından isimdir. Iztırar 
ise, bir şeye muhtaç olmak demektir.6

Fıkıh ıstılahı olarak zaruret, dinin, nef-
sin, aklın, nesebin ve malın muhafaza-
sından ibaret olan beş temel haktan bi-
rinin ciddi şekilde tehdit edilmesi veya 
zarara uğrayacak şekle gelmesidir. 

Daha geniş manasıyla zaruret Mecel-
le’de şöyle tarif edilmiştir. 

Zaruret, dinin yasak ettiği bir şeyi, 
yapmaya veya yemeye mecbur eden, 
durumdur.7 Zaruret hâlinin en aşağı 
derecesi ise ihtiyaç hâlidir. Bir Fıkıh 
kaidesi olarak “umumi ihtiyaçlar 
zaruret menzilesine indirilir” denil-
miştir. Zaruretlerin ölçüsü ise zaru-
retin miktarı kadardır.

MESKEN OLARAK BIR EVIN 
SATIN ALINMASI

Bütün bu izahlardan sonra içinde 
yaşadığımız zor şartlarda yaşayan 
Müslümanların, kredi ile ev almala-
rı noktasında şunları ifade edebili-
riz. İhtilaflı olan bu konuya ihtiyatla 
yaklaşmak gerekir. Genelde kredi 
veren kurumların faizli akidlerle de 
meşgul olduklarını göz önünde bu-
lundurarak, ipotekli kredi adı altında 
yapılan bu vadeli satışı, sadece “ha-
vaic-i asliyyenin” temini ile sınırlan-
dırmak uygun olur. Bu da mesken 
olarak kullanılabilecek bir tane evin 
satın alınmasıdır. Çünkü mesken bir 
insanın havaic-i asliyesinden yani, 
vazgeçilmez asıl ihtiyaçlarındandır. 
Alınacak kredinin katılımcı banka-
lardan alınması efdaldir. Çünkü bu 
bankalar, faizsiz bankacılık sistemi 
ile çalışmaktadırlar.
 

1- Bakara Suresi, Ayet 275.
2- Aktepe, İshak Emin, İslam hukuku çerçevesinde 
finansman ve bankacılık, İstanbul 2010, s. 14.
3- Aktepe, İshak Emin, İslam hukuku çerçevesinde 
finansman ve bankacılık, istanbul 2010, s. 45. 
4- Karaman, Fikret, “Dinî Kavramlar Sözlüğü”, Ribâ Mad-
desi, DİB Yay., Ankara 2006, s. 555.
5- Bardakoğlu, Ali, “Ribâ Maddesi”, İslâm’da İnanç, İbadet 
ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, Editör: İbrahim Kâfi 
Dönmez, MİFAV Yay., İst. 2006, Cilt 3, s. 1668.
6- İbn Manzûr, Lisânu'l-arab, c. 5, s. 484. “ıztırar” 
maddesi.
7- Ali Haydar, Dürerü'l-hükkam fi Şerh-i Gureri'l-ahkam, 
Darul kutub el ilmiyye, Beyrut, c. 1/s. 34. 

Geçmişte tartışılmış ve insanlık var olduğu 
müddetçe tartışılmaya devam edecek olan 
faiz, yalnız bu konuda çok duyarlı olan 
Müslümanların değil, tüm insanlığın problemidir.“
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Ey Kurtarıcı Îsâ Mesîh! 
“Gel Gel Ne Olur Gel” Diye Yalvardık.
Ama Sen Niye Geldin ki?
Dostoyevski Karamazov Kardeşler’de Îsâ Mesîh’in İspanya’ya inişini, ama kendisine inansa dahi Büyük 
Engizisyoncu’nun hışmına uğramaktan kurtulamadığını hikâye eder. Büyük Engizisyoncu, Îsâ Mesîh’i 
zindana atar ve “Senin adına biz bir imparatorluk kurduk, sen bu imparatorluğu nasıl yerle bir edersin” 
diyerek ertesi günü halk ile birlikte yakma tehdidinde bulunur. » ILHAN BILGÜ

Bu yazıya Dostoyevski’nin Ka-
ramazovlarından mülhem bu 
başlığı atıp atmamakta, hatta 

bu yazıyı Hz. Îsâ’nın doğum döne-
mi olan Noel döneminde yazıp yaz-
mamakta tereddüt etmedim değil. 
Doğrusu hem Müslümanlar hem de 
Îsâ Mesîh inanlıları tarafından yanlış 
anlaşılmaktan korktum. Çünkü yazı-
nın başlığının ilham aldığı Dostoyev-
ski’nin de niyeti başlığın ilk çağrıştır-
dığı anlamda değildi. 

Bilenler bilir, söz Dostoyevski’ye 
gelmişse dünya edebiyat klasikleri 
akla gelir. Dünya edebiyat klasikleri 
deyince de Dostoyevski’yi atlamak 
mümkün olmaz. Zira, edebiyat dün-
yasının en klasik eserleri arasında 
hangisini alırsanız alın, mutlaka bir 
Dostoyevski imzalı eser bulabilirsi-
niz. Hem de Dostoyevski’nin nere-
deyse her eseri edebiyat klasiğidir. 
Okudukça okuyasın gelir, mübarek 
de yazmaktan usanmamıştır. Dosto-
yevski’den bahsederken de kitapla-
rından hele hele Karamazovlarından 
bahsetmemek mümkün değildir. Ka-
ramazov kardeşlerin yanında “Ecin-
niler” de Dostoyevski’nin okunmaya 
değer müthiş eserlerinden birisidir.

KARAMAZOV KARDEŞLER

Bu Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç 
Dostoyevski’dir. En meşhur ve dehşe-
tengiz eseri hiç şüphesiz, Karamazov 
Kardeşler (Rusça: Bratya Karama-
zovı) isimli eseridir. Her bir bölümü 
dehşet tarif, tanımlama ve değerlen-
dirmelerle doludur. Kitapta adı üze-
rinde Karamazov kardeşler anlatılır. 

Baba Fyodor Pavloviç Karamazov 
ile birlikte Dimitri Fyodoroviç Kara-
mazov, İvan Fyodoroviç Karamazov, 
Aleksey Fyodoroviç Karamazov ve ta-
bii ki gayr-ı meşru Karamazov Pavel 
Smerdyakov ile diğer kahramanların 
hikâyeleri vardır. Burada bahse konu 
olan “hikâye” aslında bu tip insanla-
rın karakterlerinin hikayesidir.

Ben, Karamazov kardeşleri çok eski-
den okumuştum. Bir ara televizyon-
da filmi de vardı. Yok yok, televizyon 
filmi değil, sinema filmiydi ve tele-
vizyonda film saatinde yayımlan-
mıştı. Alışık sinematografisi yoktu, 
görüntüsü de pek kaliteli sayılmazdı. 
Çoğu kimse “Bu da ne?!” diye kü-
çümserken, yeniden izleme imkânı 
da olmadığı için kaçırmamaya dik-
kat etmiştim. Yul Bryner isimli artis-
tin oynadığı bu filmden epey sonra 
“The Grand Inquisitor/Büyük Engi-
zisyoncu” isimli sadece bir adamın 
konuştuğu bir başka film de izlemiş-
tim. Baş oyuncu Arthur John Gielgud 
(başka oyuncu da yok ya) konuştuk-
ça konuşuyordu. Ben oyunu izledik-
çe, Karamazov Kardeşler kitabını 
hatırlamaya çalışsam da, asıl ilgim 
“Engizisyoncu”ya odaklanmıştı.

ÎSÂ MESÎH: BIZ SENIN ADINA 
IMPARATORLUK KURDUK, 
SANA YIKTIRTMAYIZ!

Büyük Engizisyoncu, aslında bir 
mahkûmla konuşmaktaydı. O 
mahkûm hiç konuşmuyor, susuyor 
herhangi bir harekette de bulunmu-
yordu. Ve bizim Büyük Engizisyoncu 
mahkûma bir yerde şöyle söylüyor-

du: “Artık, bizim krallığımız kurula-
cak, yarın ben seni yakarken, herkes 
de seni yakacak. Sen, bir daha da gel-
me, hiç gelme, asla gelme!.”

Buradaki Büyük Engizisyoncu, bildi-
ğimiz engizisyon hâkimlerinden bi-
risi. Mahkûm da, Îsâ Mesîh idi. Yani, 
Engizisyoncular Îsâ Mesîh adına öyle 
bir imparatorluk kurmuşlardı ki, bu 
imparatorluk Îsâ Mesîh’i bile yakacak 
kadar Îsâ Mesîh’in yolundan gidiyor-
du. Herhâlde yazıya aldığım başlık-
tan maksadımızın, ilk akla geldiği 
şekilde anlaşılmaması gerektiğinin 
sebebini tahmin edebiliyorsunuz.

Dinde, dinin asıl sahibinden başka 
bir yol üzere gidenler, sonunda o di-
nin sahibini de “Allah rızası için” öl-
dürmekten çekinmezler.

İşte Dostoyevski, Dostoyevski olarak 
bunu taaa 1800’lu yılların sonlarında 
Büyük Engizisyoncu hikâyesi ile Hris-
tiyan dünyasına anlattığı gibi, aslında 
bugün aynı durumun İslam dünya-
sına da musallat olmaya başladığını 
görmek elem verici değil midir?

Büyük Engizisyoncu her ne kadar bir 
ara ayrı bir kitap olarak yayımlansa 
da Dostoyevski’nin Karamazov Kar-
deşler hikâyesinin içinde bir hikâ-
yedir. Yani bizim Nasrettin hocanın 
“tavşanın suyunun suyu” tabirine 
uygun şekilde bir hikâyedir.

Dostoyevski, Büyük Engizisyon-
cu’yu Karamazov kardeşlerden İvan 
Fyodoroviç Karamazov’a anlattırılır. 
Öyle bir anlatım ki, neredeyse bir 

cümle bir kitap boyunda uzadık-
ça uzar. Okuyucu bundan sıkılmaz. 
Çünkü, her bir cümlede “Büyük En-
gizisyoncu” Îsâ Mesîh’i sorguya çe-
ker. Bu nasıl olur demeyin. Dev usta 
Dostoyevski bunu başarmış.

Kitap uzunluğundaki o hikâyeyi bu-
rada özetlememe gerek yoktur. Am-
mma, özeti şudur:

“EY ÎSÂ MESIH, 
INANIYORUM KI, SEN 
O’SUN. AMA, NIYE GELDIN?”

Ortaçağ’da, İspanya’nın engizis-
yonları ile meşhur Sevilla kentinde 
bir pazar yerindeki halkın arasına, 
gökten Îsâ Mesîh iniverir. Hastaları 
iyileştirir, ölüleri diriltir. Halk gel-
mesini bekledikleri kurtarıcıları Îsâ 
Mesîh’in geri dönüşüne sevinip, se-
vinçten göz yaşı döker. Tam o sırada 
Büyük Engizisyoncu Kardinal şehir 
meydanından geçer. 

Halkın Îsâ Mesîh’e olan ilgisine hay-
ret eder. Yanındaki polislere emrede-
rek “Tutun şu deli herifi atın zinda-
na” der. Polisler Îsâ Mesîh’i tutuklar 
ve zindana atarlar. Büyük Engizis-
yoncu Kardinal zindanda Îsâ Mesîh’i 
ziyaret eder ve uzun bir konuşma 
ile, gelmemesini anlatır. “Biz senin 
adına bir imparatorluk kurmuştuk 
zaten. Sen şimdi gelerek bu impara-
torluğu ne hakla yıkıyorsun?”.

Îsâ Mesîh cevap vermez tabii. Ama 
Büyük Engizisyoncu Îsâ Mesîh’i de 
engizisyona almıştır, zindanda Îsâ 
Mesîh’in zincirlerini çözer ve ko-

nuşmaya başlar: “Ey Îsâ Mesih, ina-
nıyorum ki, sen O'sun. Ama, niye 
geldin? Biz burada senin adına bir 
düzen kurduk. Şimdi sen bütün her 
şeyi alt-üst edeceksin. Ya, hangi 
yoldan geldiysen, çek git; ya da, bir 
kez de ben gererim, seni çarmıha!. 
Hatta seni yarın yakacağım ve sana 
inananlar dahi seni yakacaklar! 
Tekrar ediyorum, bu sürünün bize 
nasıl itaat ettiğini, yarından tezi yok 
göreceksin. İşlerimizi karıştırmaya 
geldiğin için yakacağım Seni, onlar 
da ilk işaretimle ocağı beslemeye 
koşacaklar. Evet, yakılmayı en çok 
hak eden biri varsa, o da Sensin. Ya-
rın yakacağız Seni.

Hayır! Engizisyoncu bulmuş Îsâ 
Mesih’i bırakır mı: “Bize gökten 
ateş indirmeyi vaat edenler sözleri-
ni tutmadı. O zaman kulenin yapı-
sını biz tamamlayacağız. Bu işi biz, 
hem Senin adını yalandan kullana-
rak yapacağız.

Dedik ya bizimkisi, koskocaman ki-
tap uzunluğundaki o konuşmayı 
özetlemek çabasından ibaret. Onun 
için şimdilik bu kadar.

Amma da ibret-i âlem değil mi? Dos-
toyevski usta edebiyat ustası olduğu 
kadar din işlerini de karıştırmış. La-
kin, yine soruyorum; hikâye sadece 
Hristiyanları mı ilgilendiriyor ki? 

Müslümanlar arasında dahi, Pey-
gambere, Allah’a, Peygamberin asha-
bına din öğretenler yok mu? Yoksa 
onlar da mı kurdukları imparatorlu-
ğun yıkılmasından korkuyorlar?!
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“Her nefis ölümü 
tadacaktır.” (Enbiyâ suresi, 21:35)

Üsküdar Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu (SHMYO) Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler Program Başka-
nı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, kış 
hastalıkları için bağışıklığı güçlendi-
ren, soğuk algınlığını tedavi etmeye 
yardımcı, vücudu toksinlerden arın-
dıran, sindirimi kolaylaştıran, rahat-
latıcı veya yatıştırıcı pek çok bitkinin 
olduğunu bildirdi.

GRIP VE NEZLEDEN 
KORUNMAK IÇIN 
EKINEZYA

Üniversiteden yapılan açıklamaya 
göre, kış aylarında bağışıklığı güç-
lendirmek, soğuk algınlığı, grip ve 
öksürükte tedaviyi desteklemek için 
kullanılan bitki çaylarının pek çok ya-
rarı bulunuyor. Soğuk algınlığı, grip 
ve nezleden korunmak için ekinezya 
öneren uzmanlar, ebegümecinin içe-
risinde bulunan C vitamini ile güçlü 
bir antioksidan olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, boğaz için yatıştırıcı, kuru 
öksürük durumunda destek olabile-
cek, solunum sağlığının korunmasına 
yardımcı olan papatyanın, bağışıklığı 
destekleyici bir bitki olduğunu akta-
rarak, ıhlamurun ateşli durumlarda 
terlemeyi teşvik ettiğini, kuru öksü-
rükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşatıcı 

etkisi bulunduğunu vurguluyor. Açık-
lamada görüşlerine yer verilen Üs-
küdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Tıb-
bi ve Aromatik Bitkiler Program Baş-
kanı Dr. Öğr. Üyesi Kaman, kış ayla-
rında sıklıkla tüketilen kış çayları ve 
hangi sağlık sorunlarına çözüm ola-
bildiğine ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. Soğuk algınlığı ve grip 
gibi durumlardan korunmak için 
bağışıklık sisteminin desteklenme-
sinin ilk akla gelen önlem olduğunu 
vurgulayan Kaman, “Kış hastalıkları 
için bağışıklığı güçlendiren, soğuk 
algınlığını tedavi etmeye yardımcı, 
vücudu toksinlerden arındıran, sin-
dirimi kolaylaştıran, rahatlatıcı veya 
yatıştırıcı pek çok bitki doğada mev-
cuttur. Örneğin, soğuk algınlığı, grip 
ve nezleden korunmak için ekinezya 
ilk akla gelen bitkilerdendir. İçinde 
bulunan polisakarit, glikoprotein bi-
leşenleri, flavonoitleri ve kafeik asit 
türevleri gibi bileşenlerin bağışıklık 
sistemi üzerinde rolü olduğu ve so-
ğuk algınlığında koruyucu olduğu 
deneysel ve klinik çalışmalarla gös-
terilmiştir.” ifadelerinde bulundu.

EBEGÜMECI C VITAMINI 
DEPOSU

Kaman, ebegümecinin ise içinde 
bulunan bol C vitamini ile güçlü 

antioksidan bir bitki olup kış hasta-
lıklarında destek alınabilecek iyi bir 
tercih olduğunu belirterek, bu bitki-
nin aynı zamanda göğsü yumuşattı-
ğını, boğaz için faydalı, yatıştırıcı ve 
yumuşatıcı özelliği olduğunu, çiçek-
lerinden yapılan çayların ses kısıklı-
ğına iyi geldiğini, sindirime yardımcı 
olduğunu anlattı.

TARÇIN 
ENFEKSIYONLARLA 
SAVAŞIYOR

Meyan bitkisinin de bronşit gibi üst 
solunum yolu rahatsızlıklarında gö-
ğüs yumuşatıcı ve ekspektoran ola-
rak kullanılabilecek ve antiviral et-
kilerinden dolayı soğuk algınlığı ve 
gripte destek alınabilecek önemli bir 
tıbbi bitki olduğuna işaret eden Ka-
man, şu bilgileri verdi:

“Boğazınız için yatıştırıcı, kuru öksü-
rük durumunda size destek olabile-
cek, solunum sağlığının korunmasına 
yardımcı, bağışıklığı destekleyici bir 
başka bitki de papatyadır. 

Ihlamur çiçeklerinin ise vücudu-
nuzun doğal savunmasına katkıda 
bulunduğu, sağlığın korunmasına 
yardımcı olduğu ve ateşli durumlar-
da terlemeyi teşvik ettiği, kuru öksü-
rükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşa-

tıcı olduğu bilinmektedir. Sonbahar 
ve kış aylarında bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği bilinen bir başka tıbbi 
bitki ise ada çayıdır. Adaçayı infüzyo-
nunun antiseptik ve antienflamatuar 
özellikleri sayesinde boğaz ağrısını 
hafiflettiği, ağız ve boğaz yaralarına 
iyi geldiği bilinir. 

Ayrıca, içeriğindeki ursolik asit saye-
sinde sindirim sorunlarına ve aşırı 
terlemeye yardımcıdır.”

Dr. Tuğba Kaman, tarçın ve zencefi-
lin de kışın favori bitkileri arasında 
yer aldığını belirterek, “Tarçın güçlü 
anti-enflamatuar özelliklere sahip-
tir ve ayrıca yaygın enfeksiyonlara 
karşı savaşır. Tarçın gibi zencefil de 

kış çayı için iyi bir bitkidir. Sindiri-
mi iyileştiren ve vücudu detoksifiye 
ettiği bilinen zencefil ayrıca soğuk 
algınlığı semptomlarını hafiflettiği 
için kışın favori bitkilerindendir.” 
ifadelerini kullandı.

Kaman, nane çayının tıkalı sinüslere 
iyi gelmesi ve baş ağrılarını hafiflet-
mesi ile bilinen içindeki mentolün ök-
sürük ve boğaz tahrişini yatıştırmaya 
yardımcı, soğuk algınlığında destek 
alınabilecek bir bitki olduğunu, ke-
kiğin ise güçlü antioksidan özelliğe 
sahip, boğaz ve göğüs ağrısı ile öksü-
rükleri hafiflettiği bilinen, antimikro-
biyal etkisinden dolayı solunum yolu 
enfeksiyonlarında faydalanılabilecek 
bir ürün olduğunu kaydetti.

Kış hastalıkları için bağışıklığı güçlendiren, 

soğuk algınlığını tedavi etmeye yardımcı, 

vücudu toksinlerden arındıran, sindirimi 

kolaylaştıran, rahatlatıcı veya yatıştırıcı 

pek çok bitki doğada mevcuttur.

Bitki Çayları 
Bağışıklığı 

Güçlendiriyor
Kış aylarında birçoğumuz hem soğuk havalarda içimizi 

ısıtacak hem de bakterilere ve virüslere karşı direncimizi 
artıracak bitki çaylarının tariflerini araştırıyoruz. Hastalıklar 
kapımızdayken, uzmanlar bağışıklığı güçlendiren, rahatlatıcı 

pek çok bitkinin doğada mevcut olduğuna dikkat çekti.
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Plakası A
Tikel 

Olumlu 
Önerme-

nin 
Simgesi

İsim A
U N GözdeB E R N A

D İ N Gürcis-
tan 

BaşkentiD İyot'un 
Simgesi E Namus A R

Parça L İ M E Değişim

Roman 
Rakamı 
İle Elli

C A M İ K E B İ R
T İ F L İ SBozuk, 

Cılk 
Yumurta İ

İ D İ LT A K A S İçten Ve 
Saf Aşk

222. Sayının Cevap Anahtarları

İri Dövüş 
Koçu İlave Başkaldıran Rey Atık

Sevap Dünya
Felsefede 

Ben

Bir Ekmek

Kayak İcazet Bin Kilogram

Makine Yağı 

Tersine

Ölçümlü
Fas Plakası

Oldu Bitti Sus 
Anlamında Yılanlar

 Kur'ân'da Bir 
Harf

Psikolojide 
İlkel Benlik

Alamet Familya

Voltamper
(Kısaca) Çare Mağara

Şikar Rusya 
Halkından

Yoğurma

Haberleşme

Yavru

Yapma Ruh

Bir Nota (..) Gülyüz 
Fotoğrafçı

Geçimlilik Şen Olumsuzluk 
Eki

Artı uç Nefret

Haysiyet Bir Ülke

Demir 
Simgesi

Tv'de Oyunu 
Yönetme

Gelenek-
sel

Bingöl 
İlçesi

Toprak 
Parçası

Eğmeç

Avrupa'
da Bir 

Başkent

Eğer 
Abarı

Savma Kaltım 
Bilimi

İspanya 
Plakası

Bir Masal 
Kuşu

Üst 
Olmayan

Haylaz
Yaban 
Mersini Lantan 

Simgesi
Bir Yazıya Ek 
Olarak Konan 

Parça

Bollaşıp, 
Genişle-

mek

Bir 
Roman 

Gelir

Hareket

Akdeniz' 
de Bir 
Ada

Bir 
Bağlaç

Sodyum 
Simgesi

Tamam-
lanmamış

Desensiz 
İpek 

Kumaş

Avrupa'
da Nehir

Tehlikeli 
Durum

Radon 
Simgesi

Conta Söküp 
Takmaya 

Yarayan Alet

Sevinç, 
Şenlik

Yayla 
Atılır

Yemen 
Başkenti

Rica 
Anlatan 

Söz
Mutedil

Bir 
Yapının İç 

Duvar 
Kaplaması

Oyun 
Kağıdı

Çağdaş

Hukukta 
Gözaltı

Bir Göz 
Rengi

Sıvı 
Duruma 
Geçme

Tedavi 
Etme

Sesli 
Duyuru Kaldıraç

Hafiye

Saçları 
Ağarmış 

İhtiyar Kimse

Dallarda 
Oluşan 
Odunsu 

Bitki

Çocuk 
Dilinde 
Büyük 
Abdest

Lüksem-
burg 
Plaka 
İşareti

Adın 
Durum 
Eklerin-

den

Belçika 
plakasıObjektif Faydasız KarşıtKüçük 

Bitki

(Resim) 
Çek 

Cumhuriye-
tin'de 
Saray

Bağ

Lutesyum 
Simgesi

Verme,
Ödeme

kurtuba cami
Çek Cumhuriyeti: Frauenberg Sarayı 

British 
Expeditio-

nary 
Forces 
Kısaca

Pek 
Büyük, 

Pek 

Bir İşi 
Yerine 

Getirme

Terslik 
Olsun 
Diye

Tembih 
Sözü

Bir
 Cetvel

Vietnam 
Krallık 

Hanedanı

Emanet 
Olarak

Sabah 
Ağarması

Kampüs

Lorentiyum 
Simgesi

Amerikan 
Devesi

Olağandan 
Daha 

Hacimli

Küçük 
Vagon

 Beş-
kardeş

Kısa 
Duruma 
Gelme

Hastalıklı

Liberya 
Plakası

Genişlik

Maddenin 
Temel 
Birimi

Küçük 
Taneli 
Bakla

Geyik 
Türü

Nötral 
Amino Ait 

Kısaca

YapıEski 
Sümer Su 

Tanrısı

Kadın Adı Koşul

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

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

10 Ç A P İ D K A Ş A R
11 İ Ş A R E Y T A L A
12 K A R E A R A A R

KARE BULMACA

Liepzig
MACBA, Barselona

KARE BULMACA

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞI
1) Armut Kurusu - Bölüm - Uçan Memeli Hayvan 
2) Şua - Yat Limanı - Uzalık Sözü 3) Bayrak - 
Severek Alınan - Argoda Üstün, Mükemmel 
4) Hz. Nuh'un Erkek Torunu - Eski Dilde Köpek - 
Atılım, Saldırı 5) Velespit - Obur 6) Bir Bağlaç - 
Kanamak İşi - Dört Büyük Halifeden 7) Ahmak, 
Budala - Peder - Rutubet - Beyazdan ve 
Siyahtan Meydana Gelen, İki Renk Olan 
8) Lakin - Bir Haber Ajansı - Kaldıraç 9) Dişi ve 
Yabani Eşek - Ceylan Derisi - Eski Dilde 
Parlama 10) Eski Bir Tür Başlık - Lityum Simgesi 
11) Bilinç, Şuur - Kaba Baston - Tembih Sözü 
12) Çalışma, Çalışıp Çabalama. Gayret 
Sarfetme, Bir Maksadın Meydana Gelmesi İçin 
Elden Geleni Yapma - Bir Devletin Yönetim 
Biçimini Belirten, Yasama, Yürütme, Yargılama 
Güçlerinin Nasıl Kullanılacağını Gösteren, 
Yurttaşların Kamu Haklarını Bildiren Temel Yasa

1) Bir Sayı Adı - Davarın Kuyruğunda Kuruyup 
Kalan Tersi 2) Akşam Vakti - Anadolu’da Leğen 
Anlamında - Nazi Partisinin, Kahverengi 
Gömlekliler de Denilen Hücum Kıtasını Simgesi 
3) Denk Saymak 4) Kitap Getirmemiş 
Peygamber 5) Hayvanın Art Ayağıyla Vurması, 
Çifte 6) Tok Olmayan - Lübnan Plakası - Baryum 
Simgesi 7) Ulama 8) Kendinden Geçmiş Kimse - 
Mısır Tanrısı 9) Saçma Sapan Söz - Büyüme - 
İki Tarla Arasındaki Sınır 10) Çalmak - Eski Bir 
Tahıl Ağırlık Ölçüsü 11) Kutuların Katlama Yeri - 
Amerikyum Simgesi - Üzeri Kendinden Çizgili 
İpekli Kumaş 12) Zihin - Dostça 13) Yetişkin 
Erkekler-de Yanak ve Çenede Çıkan Kılların 
Tümü - Şikar - Seda 14) Madagaskar Plakası - 
Büyük Pamuk Çuvalı - Su 15) Çiçek Tozu - Lale 
Bulunan Veya Yetiştirilen Yer 16) (Resim) 
İstanbul'da Tarihi Cami

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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