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Islam düşmanları başörtülü kadınlar başta olmak 
üzere Müslümanları ve camileri hedef alarak sal-
dırılarına devam ederken İslam’ın kutsal kitabını 

da zaman zaman çirkin eylemlerine alet etmekte 
bir beis görmüyor. Son olarak İsveç’te 21 Ocak’ta Tür-
kiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı 
Kerîm yakan Danimarkalı bir aşırı sağcı, 27 Ocak’ta 
da Danimarka’da da provokasyonlarına devam ede-
rek Türk Büyükelçiliği’nin karşısında Kur’ân-ı Kerîm 
yaktı. Hollanda’da ise ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına 
Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lide-
ri, 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur’ân-ı Kerîm yırttı.

Kur’an’ı hedef alan çirkin eylemler tüm İslam dün-
yasında tepkiyle karşılandı. IGMG Genel Başka-
nı Kemal Ergün de, bir provokasyon olan yakma 
eylemine karşı soğuk kanlı olma çağrısında bu-
lundu. Ergün “Doğru cevap ancak bu utanç verici 
eylemi kınamak ve provokasyonlara karşı soğuk 
kanlılığı korumaktır.” dedi. Hollanda’da, haham 
Lody van de Kamp ise Kur’ân-ı Kerîm’in yırtılma-
sının sadece Müslümanlara değil, dinî inancı ve 
hayat felsefesi olan herkese yönelik bir hakaret 
olduğunu kaydetti. 

→S. 4-5

Avrupa’da giderek artan İslam düşmanlığı zaman zaman ulu orta Kur’ân-ı Kerîm 
yakılmasına varacak dereceye ulaştı. Ancak Kur’an hikmetiyle tüm insanlığı 
kuşatmaya devam ediyor. 

Kur’ân-ı 
Kerîm

Insanlığın Yolunu 
Aydınlatmaya Devam Edecek

Hasene Açlıkla Mücadele 
Eden Yemen’deki 
Mazlum ve Mağdurlara 
Yardım Götürecek
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Üç-beş kendisini bilmez adam, eline 
Kur’an-ı Kerim almış, sokak ortasında 
yakarak, tüm Müslümanlara hakaret 
ediyor, aşağılıyor. Birde bunu polis ko-
rumasında yapıyor. Biz Müslümanlar 
olarak bütün bu yapılanların Müslü-
manları tahrik etmek, sonra da top-
lumsal hayattan dışlamak amaçlı ya-
pıldığını biliyoruz.

Bilsinler ki, biz bu oyunlara Müslüman-
ca vakarımızı takınarak gelmeyeceğiz, 
hatta aldırmayacağız da. Elbette ki, bu 
tahrikleri kınayacağız, ona göre tepki-
mizi de ortaya koyacağız. Fakat bizler 
hiçbir zaman İslami vakarımızdan taviz 
vermeyeceğiz. Onurumuzu, onursuzla-
rın rezil eylemleriyle kirlettirmeyeceğiz.

Biz öylesine kuvvetli bir inanca sahi-
biz ki, kim ne yaparsa yapsın, nasıl 
rezil eylemlerde bulunursa bulunsun, 
bizi Kur’ân-ı Kerîm’in nurlu yol gös-
tericiliğinden uzak tutamayacaktır. 
Bizzat Rabbimizin ifadesiyle onlar her 
ne kadar “Ağızları ile Allah’ın nurunu 
söndürmek” isterlerse istesinler, yap-
tıkları soytarılık gösterisinin ötesine 
geçemeyecektir. Bu böyle bilinsin.

Bu arada, İsrail’de yeni hükûmetin 
kurulması ile artan şiddetin daha da 
yayılmasından endişe duyuyoruz. İs-
rail’in yeni hükûmetinin önce tahrikli 
amaçlı Mescid-i Aksa baskını, ardın-
dan Filistin’de işgal altında tuttukları 
Cenin mülteci kampında Filistinlileri 
öldürmesi, buna mukabil de bir Filis-
tinlinin yine İsrail’in işgali altındaki 
bir bölgede Sinagoga saldırarak 8 İs-
railliyi öldürmesi şiddetin tırmanaca-
ğının işaretleridir. Bunun içindir ki, 
bölgedeki krizin derinleşmesinden 
büyük endişe duyuyor, her iki tarafı da 
sağduyuya davet ediyoruz.

Gazetemizin baskıya hazırlandığı sı-
rada da Pakistan’da bir camiinin bom-
balandığını ve en az 32 Müslüman’ın 
hayıtını kaybettiği haberini de üzüle-
rek aldık. Her ne kadar olayı üstlenen 
bir örgüt henüz ortaya çıkmasa da 
bu tür eylemlerin terör örgütleri ta-
rafından yapıldığı bilinmektedir. Hep 
şunu söylemişizdir: Her kim, her ne 
adına ve hangi dava adına olursa ol-
sun, insanları öldürmeyi bir yol, bir 
araç olarak kullanıyorsa, o kimseler 
hepimize ortak düşmandır. O masum-
ları öldürenler bir gün aynı şeyi diğer 
masumlara karşı da yapmaktan zerre 
kadar tereddüt duymayacaklardır. Bu 
bakımdan da ister mabet saldırıları 
olsun ister kutsala hakaret eylemleri 
olsun, türü ve şekli ne olursa olsun 
insanlık dışı yapılan büyük küçük her 
türlü eylemin karşısında yer almak in-
sanlık vazifesidir. 

Otizmlilerin Umre Sevinci 
IGMG Hac Umre ve Seyahat İşleri Baş-
kanlığımız organizesinde otizmliler 
için bir umre programı düzenlendi. Üç 
aylarda bulunduğumuz bu özel gün-
lerde tamamen onların ihtiyaçlarına 
uygun şekilde düzenlenmiş bu kalp-
lere dokunan çalışmada emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum.

Kim Ne Yaparsa 
Yapsın, Kimse 
Kur’an’ın Nurunu 
Söndüremez

Kemal Ergün 

BAŞYAZI

GÜNDEM

Hollanda’da Hükûmet Aile 
Birleşimi Kısıtlamasını 
Askıya Aldı
Hollanda hükûmeti, göçmen yoğunluğuyla mücadele amacıyla mültecilerin 
yurt dışındaki ailelerini Hollanda’ya getirebildiği aile birleşimi uygulamasındaki 
kısıtlamaları askı aldı.

Hollanda’da hükûmet aile 
birleşimi için getirilen kı-
sıtlamaları askıya aldığını 

açıkladı. Hollanda Adalet ve Gü-
venlikten Sorumlu Devlet Bakanı 
Eric van der Burg, parlamentoya 
sunduğu mektupta, aile birleşimi 
uygulamasındaki kısıtlamaların, 
Hollanda ve Avrupa Birliği (AB) 
hukukuna aykırı olduğu yönünde-
ki mahkeme kararlarının ardından 
askıya alındığını bildirdi.

Farklı yerel mahkemelerin kısıtla-
mayı “hukuki dayanaktan yoksun” 
bulmasının ardından, söz konusu 
kısıtlamadan beklenen amacın et-
kisiz kalacağı için bu kararın alın-
dığı kaydedildi. 

Mektupta, geçici oturum hakkı elde 
eden mültecilerin bundan sonra 
yapacakları aile birleşimi başvu-

rularında Hollanda dışındaki aile 
bireylerine vize verileceği aktarıldı.

HÜKÛMET MÜLTECILERE 
YER BULMAKTA 
ZORLANIYOR

Hükûmet, iltica merkezlerindeki 
yer sorunları ve belediyelerin mül-
tecilere barınma imkânı sağlama-
masının ardından Ağustos 2022’de 
bir dizi kısıtlamayı hayata geçirir-
ken, mültecilerin uygun ev bula-
maması hâlinde aile birleşimine 
kısıtlamalar getirmişti. 

Kısıtlamalar kapsamında, geçici 
oturum hakkı elde eden mülte-
cilerin en az 6 ay kalabilecekleri 
uygun ev bulana kadar Hollanda 
dışındaki ailelerini ülkeye getire-
bilmeleri için gerekli vizenin veril-
meyeceği açıklanmıştı.

Avrupa’da Turizm 
Yeniden Yükselişte

18 Yaşındaki Adem 
Lufthansa’ya 
Kızdı, Havayolu 
Kurdu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl otel 
ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen 
gece sayısı Kovid-19 salgını öncesindeki 
seviyeye yaklaştı.

Almanya’da yaşayan 18 yaşındaki Adem 
Karagöz kendi havayolu şirketini kurdu. 
Karagöz, Lufthansa’nın hizmetlerini 
beğenmediği için bu adımı attığını söyledi.

Avrupa İstatistik Ofisi 
(Eurostat), 2022 yılında 
üye ülkelerde gecelik turis-

tik konaklama verilerini yayımladı. 
Buna göre, salgından ciddi biçimde 
etkilenen AB turizm sektörü, geçen 
yıl önemli ölçüde toparlandı. Salgın 
öncesi olan 2019 yılında toplam 2 
milyar 880 milyon olan turistik te-
sislerde gecelik konaklama sayısı, 
2022’de 2 milyar 720 milyon olarak 
gerçekleşti. Böylece AB ülkelerinde 
bulunan turistik tesislerde geçen 
yıl gecelik konaklamalar, salgın ön-
cesindeki 2019 döneminin sadece 
yüzde 5,6 gerisinde kaldı.

SALGIN ÖNCESININ YÜZDE 
12,6 ALTINDA KALDI

AB ülkelerinde gecelik turistik ko-
naklama 2020’de 1 milyar 420 mil-

yon ve 2021’de de 1 milyar 830 mil-
yon olmuştu. AB ülkeleri dışından 
gelen uluslararası turistlerin konak-
laması 2019 yılında 1 milyar 360 mil-
yon seviyesinde bulunurken, geçen 
yıl 1 milyar 190 milyon oldu. 

Böylece uluslararası turistik konak-
lamalar salgın öncesinin yüzde 12,6 
altında kaldı.

Uluslararası turistik gece konakla-
ma sayısı 2020’de 412,5 milyon ve 
2021’de 587,8 milyon olarak belir-
lenmişti. AB üyesi 3 ülkede turistik 
konaklanan gece sayısı Kovid-19 
öncesi seviyeleri aştı. 

Geçen yıl turistik konaklamalar sal-
gın öncesine kıyasla Danimarka’da 
yüzde 12,3, Hollanda’da yüzde 3,9 
ve Belçika’da yüzde 0,5 arttı.

Almanya’da yaşayan 18 ya-
şındaki Adem Karagöz, 
Lufthansa havayollarının 

hizmetlerini beğenmeyince kendi 
havayolu şirketini kurdu.

Şirketine Bavarian Airlines adını 
veren Adem Karagöz havayolunun 
ana üssünün de Münih Havalima-
nı olacağını açıkladı. Kasım ayında 
şirketin kuruluş müracaatını ya-
pan Adem Karagöz geçen haftalar-
da tescilini yaptırdı.

MÜNIH’TEN LÜKS 
UÇUŞLAR YAPACAK

Uçuş ve hat ruhsatlarının yıl so-
nunda tamamlanacağını bildiren 
Adem Karagöz, Münih’ten öncelik-
le Frankfurt, Berlin ve Düsseldorf 
uçuşlarını başlatacağını, daha son-
ra ise Londra, Amsterdam, Milano 
ve Viyana uçuşlarına geçileceğini 
bildirdi.

LUFTHANSA IYI HIZMET 
VERMIYOR

Alman medyasının ilgisini çeken 
18 yaşındaki girişimci Adem Ka-

ragöz, kendi havayolunu kurma 
fikrinin, Alman havayolları Luft-
hansa ile yaptığı bir birinci sınıf 
yolculuğunda verilen hizmetler-
den memnun kalmaması üzerine 
aldığını açıkladı.

“Benim uçaklarımda daha geniş 
oturma ve çalışma alanları olacak 
ve daha güzel yemekler servis edi-
lecek.” diyen Adem Karagöz, 2024 
yılında 2 milyondan fazla yolcu ta-
şımayı hedeflediklerini bildirdi.
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Irkçı Paludan Danimarka’daki

Türk Elçiliği Önünde de 
Kur’ân-ı Kerîm’i Yaktı
Aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan, Danimarka‘da Türk Büyükelçiliği karşısında Kur'ân-ı Kerîm yaktı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı 
Yön Partisi (Stram Kurs) li-
deri Rasmus Paludan, Dani-

marka’da provokasyonlarına devam 
ederek Türk Büyükelçiliği karşısında 
Kur’ân-ı Kerîm yaktı.

İsveç’te 21 Ocak’ta Türkiye’nin Sto-
ckholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı 
Kerîm yakan Paludan, aynı provokas-
yonu 27 Ocak’ta Danimarka polisinin 
izniyle Türkiye’nin Kopenhag Büyü-
kelçiliği‘nin karşısında gerçekleştirdi.

Paludan, çok sayıda polisin Büyükel-
çiliğin karşısında çember içine aldığı 
noktada, koruma altında provokas-
yondan önce gazetecilere demeç ver-
mek için çabaladı.

Bölgede toplanan Türkleri ve basın 
mensuplarını bulundukları yerden 
ayrılmamaları için sert bir dille uya-
ran polisin Paludan’a ise nazik dav-
ranması dikkati çekti.

Provokasyon sırasında Türk Bü-
yükelçiliği‘nin önünde de güvenlik 
önlemleri çerçevesinde çok sayıda 
polis memuru konuşlandı. Büyükel-
çilik çevresinde toplanarak hopar-
lörlerden mehteran marşları ve ezan 
dinleten bazı Türk vatandaşları, Pa-
ludan’ın gelmesinden hemen önce 
polis tarafından kordon altına alınan 
bölgeden uzaklaştırıldı.

Paludan, Kur’ân-ı Kerîm’i yaktıktan 
sonra elçilik önünde toplanan Türk-
leri tahrik etmeye çalıştı. Aşırı sağcı 
Paludan, 45 dakika süren provokas-
yonunun ardından bölgeden yine 
polis koruması altında ayrıldı.

CAMI CEMAATINI TAHRIK 
ETTI

Paludan, Türk Büyükelçiliği‘n-
den önce Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da Dortheavej semtin-
de, cuma namazı bitiminde İslam 
Toplumu Derneği‘ne ait caminin 
karşısına gelmiş, bir akaryakıt is-
tasyonunun hemen önünde polisin 
kordonla çevirdiği noktada başında 
kaskla Kur’ân-ı Kerîm yaktı.

Rasmus Paludan, cuma namazından 
çıkan Müslümanlara bakarak, elinde 
Hazreti Muhammed’e hakaret içeren 
bir materyal sallayıp dikkat çekmeye 
çalışmış, cami cemaati, provokatöre 
karşı soğuk kanlılığını korumuştu. 
Cemaatin ileri gelenleri, provokas-
yondan uzak tutmak için, namazdan 
çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını 
telkin etmişti.

TÜRKIYE, SALDIRIYA IZIN 
VERILMESINI LANETLEDI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 
Kopenhag Büyükelçiliği önünde 

Kur’ân-ı Kerîm’e karşı saldırı içe-
ren eyleme izin verilmesi nedeniyle 
Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi 
Danny Annan’ı çağırmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
Danimarka’daki provokasyon için 
“(İsveç’te) Kur’ân-ı Kerîm’e karşı 
gerçekleştirilen nefret suçunun Ko-
penhag’da tekrar işlenmesine izin 

verilmesini en güçlü şekilde lanetli-
yoruz. Bu iğrenç eylemlere müsama-
ha gösterilmesi her gün Avrupa’nın 
bir yerinde meydana gelen ırkçı ve 
İslam karşıtı saldırıları kışkırtmak-
tadır.” ifadesi kullanılmıştı.

Provokasyonun ardından Bakanlık 
tarafından yapılan ikinci açıklamada 
da Kopenhag şehrinde nefret suçu-

nun “aynı İslam düşmanı şarlatan 
tarafından tekrar işlenmesine izin 
verilmesi” en güçlü şekilde lanetlen-
mişti. Açıklamada, söz konusu eylem-
lere müsamaha gösterilmesinin barış 
içinde bir arada yaşama pratiğini teh-
dit ettiği ve her gün Avrupa’nın bir 
yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı 
düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları 
kışkırttığı vurgulanmıştı.

Islam Toplumu Millî Görüş Genel 
Başkanı Kemal Ergün, ırkçı Ras-
mus Paludan’ın polis koruma-

sında tekrar tekrar Kur’ân-ı Kerîm 
yakmasını kınadı. Sosyal medyadan 
açıklama yapan IGMG Genel Bakanı 
Ergün, Kur’ân-ı Kerîm‘in yakılması-
nı provokasyon olarak değerlendirdi.

Ergün, bir provokasyon olan yakma 
eylemine karşı soğuk kanlı  olma 
çağrısında bulundu. “Dolayısıyla 
buna verilebilecek doğru cevap an-
cak bu utanç verici eylemi kınamak 
ve provokasyonlara karşı soğuk 

kanlılığı korumaktır.” diyen IGMG 
Genel Başkanı Ergün “Stockholm’de 
Kur’an’ın yakılmasını şiddetle kı-
nıyorum. Kur’an yaklaşık 2 milyar 
Müslümanın kutsal kitabıdır. 

Ona saygısız davranış bir eleştiri ifa-
desi değildir. Bu çirkin adımı atmak 
isteyen kişinin niyeti bellidir: Provo-
kasyon.” ifadelerini kullandı.

Kemal Ergün Ayrıca, İsveç hükûme-
tini Müslüman karşıtı ırkçılığa ve 
radikalleşmeye karşı adımlar atma 
çağrısında da bulundu.

IGMG: “Kur’ân-ı Kerîm Yakmak
Bir Provokasyondur, 
Soğukkanlı Olalım!”
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün 
ırkçı Rasmus Palu‘dan‘ın yeniden polis 
korumasında Kur'ân-ı Kerîm yakmasını 
provokasyon olarak değenlendirdi ve kınadı. 



  53 Şubat 2023GÜNDEM

Kur’ân-ı Kerîm’e Yapılan 
Saygısızlığa Sessiz Kalınmadı

İsveç Başbakanı Kur’ân-ı Kerîm 
Yakmayı “İfade Özgürlüğü” 
Saydı Ama “Saygısızlık” Dedi

İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerîm yakan Danımarkalı Rasmus Paludan’a tepkiler çığ 
gibi büyüyor. 

İslam dünyasının İsveç’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde polis korumasında Kur’ân-ı Kerîm yakılmasına 
tepki göstermesi üzerine Başbakan Ulf Kristersson “ifade özgürlüğü” değerlendirmesi yaptı. Kristersson 
Ama yine de “saygısızlıktır.” dedi.

Danimarkalı aşırı sağcı ve İs-
lam düşmanı Sıkı Yön Par-
tisi lideri Rasmus Paludan, 

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği 
önünde 21 Ocak’ta Kur’ân-ı Kerîm’in 
sayfalarını yaktı. Paludan, provo-
kasyonunu “İsveç’te Türk de Kürt 
de istemiyorum. Türkler ve Kürtler 
Müslüman. Bu nedenle onları iste-
miyorum. Eğer Türk isen Türkiye’de 
yaşayacaksın.” diyerek ırkçılığını 
açıkça ortaya koymuştu. 

Paludan bulduğu her fırsatta Müs-
lümanlara olan nefretini açıklamak-
tan çekinmiyor. Danimarka ve İsveç 
hükûmetleri Paludan’ın Kur’ân-ı 
Kerîm yakma provokasyonlarını polis 
koruması altında yapmasına izin ve-
riyor. Irkçı ve İslam düşmanı Paludan, 
polis izni ve korumasıyla 2017 yılın-
dan beri Danimarka’da ve İsveç’te 
Kur’ân-ı Kerîm yakarak Müslümanla-
ra karşı tehditlerde bulunuyor.

STOCKHOLM BÜYÜKELÇISI: 
EYLEMI KINIYORUZ!

Öte yandan 25 Ocak tarihinde provo-
kasyonun gerçekleştiği yerde STK’la-
rın ortaklaşa düzenlediği “Kur’ân-ı 
Kerîm'e saygı” programında, Türki-
ye Stockholm Büyükelçisi Yönet Can 
Tezel, 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı 

sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın 
Stockholm Büyükelçiliği önünde 
Kur’ân-ı Kerîm yaktığı provokasyona 
ilişkin “Milyonlar gibi hatta milyarlar 
gibi biz de o eylemi kınıyoruz.” dedi.

STK’ların ortak etkinliğinde İsveç 
Diyanet Vakfı Din Görevlisi Serdar 
Bükme, Kur’ân-ı Kerîm okuyarak 
dua etti. Bükme’nin seslendirdiği 
Kur’an ayetlerinin Türkçe ve İsveççe 
mealleri de okundu.

“EVRENSEL DEĞERLERI 
ISTISMAR ETTI”

Türk toplumunun girişimiyle düzen-
lenen “Kur’ân-ı Kerîm’e saygı” bu-
luşmasına davet edildiği için şükran-
larını sunan Tezel, “Birkaç gün önce 
burada vicdan ve sağduyu sahibi 
herkesi yaralayan, hatta iğrendiren 
bir hadise gerçekleşti. İnsan haysiye-
ti ve kültürler arası saygı konusunda 
en hafif tabirle, zihni epey bulanık 
bir şahıs milyonların mensup oldu-
ğu İslam dinine hakaret yağdırdı, 
Kur’ân-ı Kerîm yaktı. Bu şahıs, İsveç 
yasalarını kötüye kullanarak uygula-
madaki açıkları istismar ederek ev-
rensel değerleri istismar etti. Burada 
yakılan Kur’ân-ı Kerîm değil de bir 
başka dinin kutsal kitabı olsaydı da 
tepkimiz ve hissiyatımız aynı olur-

du.” ifadelerini kullandı. Programda 
katılımcılara Kur’ân-ı Kerîm’in İs-
veççe meali ve karanfil dağıtıldı.

AB: ISVEÇ KUR’ÂN-I KERÎM 
YAKILMASIYLA ILGILI 
ADIM ATMALI

Rasmus Paludan’ın provokasyonu-
nun ardından Avrupa Birliği Komis-
yonu da, Kur'ân-ı Kerîm'in yakılma-
sıyla ilgili İsveç makamlarını, “AB’de 
ırk ve din temelli nefretin yeri yok-
tur.” şeklinde uyardı. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu söz-
cülerinden Johannes Bahrke, İsveç’te 
Kur’ân-ı Kerîm’in yakılmasıyla ilgi-
li İsveç makamlarının adım atması 
gerektiğini söyledi. Bahrke, AB Ko-
misyonu sözcülerinin basın toplan-
tısında, İsveç’teki olayla ilgili soruyu 
yanıtladı.

“BU TÜR EYLEMLER AB’NIN 
DEĞERLERIYLE UYUMLU 
DEĞIL”

Bu tür eylemlerin, AB’nin üzerine 
kurulu olduğu değerlerle uyumlu 
olmadığını belirten Bahrke, “Daha 
önce de defalarca dediğimiz gibi ırk-
çılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din 
temelli nefretin AB’de yeri yoktur. 

Bu, İsveç makamlarının ilgilenme-
si, onların adım atması gereken bir 
konu.” ifadesini kullandı.

“SAYGISIZDI VE SON 
DERECE YAKIŞIKSIZDI”

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Al-
manya’da İsveç’te Kur’an’ın yakıl-
masını kınadı. Almanya Federal Dı-
şişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian 
Wagner, Berlin’de düzenlenen basın 
toplantısında kendisine sorulan bir 
sorusu üzerine “Atıfta bulunduğu-
nuz, hafta sonu meydana gelen eyle-
mi kınıyoruz. 

Saygısızdı ve son derece yakışık-
sızdı.” diyen Wagner, bu eylemin 
İsveç’teki çoğunluk toplumunun 

görüşünü temsil ettiğinden de şüp-
he duyduklarını belirtti. Wagner, bu 
tür provokasyonların bölünmelere 
katkı sağladığını ifade ederek, buna 
daha büyük bir dayanışma ve birlik-
telikle karşılık verilmesi gerektiğini 
dile getirdi. Gösteri yapma ve ifade 
özgürlüğü gibi din ve inanç özgür-
lüğünün de insan hakkı olarak Al-
man hükûmetinin ve Avrupa’daki 
ortaklarının dünya çapında çaba 
sarf ettiği yüksek değer olduğunu 
vurgulayan Wagner, “Buna karşılık 
nefret söylemi açıkça Avrupa değer-
lerinin bir parçası değildir.” dedi. 
Wagner, Türkiye ve İsveç’in Avrupa 
Konseyi’ne üye olduğuna işaret ede-
rek, Avrupa’nın, tüm dinlerin barış 
içinde bir arada yaşamasından yana 
olduğunu kaydetti.

Isveç Başbakanı Başbakan Ulf 
Kristersson, ırkçı ve İslam düş-
manı Rasmus Paludan’ın Tür-

kiye Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı 
Kerîm yakmasının “ifade özgürlüğü” 
olduğunu söyledi. Kristersson buna 
rağmen, Paludan’ın Kur’ân-ı Kerîm 
yakmasını saygısızlık olarak değer-
lendirdi. 22 Ocak’ta sosyal medya 
hesabından paylaşım yapan İsveç 
Başbakanı Ulf Kristersson “İfade 

özgürlüğü, demokrasinin temel bir 
parçasıdır ancak yasal olan, her za-
man uygun olan değildir. Birçok in-
san için kutsal olan kitapları yakmak 
son derece saygısız bir davranıştır. 
Stockholm’de yaşananlardan rahat-
sız olan tüm Müslümanları anlıyo-
rum.” ifadelerini kullandı. Başbakanı 
Kristersson ayrıca, “Yaşananlardan 
rahatsız olan tüm Müslümanlara 
sempatimi iletiyorum.” dedi.

Bu arada İsveç Dışişleri Bakanı Bil-
lström ise Twitter’dan paylaştığı 
mesajda hem provokasyonu eleştirdi 
hem de ifade özgürlüğü savunması 
yaptı. Billström, “İslamofobik provo-
kasyonlar dehşet verici. İsveç, geniş 
kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sa-
hiptir ancak bu, İsveç hükûmetinin 
veya benim ifade edilen görüşleri 
desteklediğimiz anlamına gelmez.” 
görüşünü paylaştı.

“NATO’YA ÜYELIĞIMIZI 
GECIKTIRMEYE 
ÇALIŞIYORLAR”

Öte yandan, Başbakan Kristersson 
bir basın toplantısından gelen bir 
soru üzerine “İsveç’in NATO’ya gi-
rişini engellemeye çalışan güçler var 
provokasyonları da bu bağlamda de-
ğerlendirmeliyiz.” dedi. 

İsveçli lider Türkiye ve İslam karşıtı 
provokasyonların İsveç’in nato üyeli-
ğine engellemek için yapıldığını söy-
ledi. İsveç’teki sekiz siyasi partiden 
altısının NATO üyeliğini destekledi-
ğini ama ikisinin desteklemediğini 
vurguayan Başbakan, “saf olmaya ge-
rek yok hem İsveç’te de dışarıda NA-
TO’ya üye olunmamasını istemeyen 
güçler var İsveç’in ülkelerle ilişkileri-
ni zedelemeye NATO üyeliğimizi ge-
ciktirme uğraşan provokatörleri bu 
bağlamda değerlendirmeliyiz.” dedi.

ISLAM DÜNYASI TEPKI 
GÖSTERDI

Türkiye başta olmak üzere İslam 
dünyası İsveç’te Kur’ân-ı Kerîm’in 
emniyet güçlerinden izin alınarak ve 
sıkı bir polis koruması altında yakıl-
masına sert tepki gösterdi. Türkiye 

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan 
Herrström’u Dışişleri Bakanlığı’na 
çağırarak Türkiye’nin tepkisini iletti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ya-
pılan açıklamada, Müslümanları he-
def gösteren ve kutsal değerlere ha-
karet eden İslam düşmanı provokatif 
eyleme ifade özgürlüğü adı altında 
izin verilmesinin hiçbir şekilde kabul 
edilmediği belirtildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri 
Hüseyin İbrahim Taha, İsveç’te aşırı 
sağcı politikacı tarafından Kur’ân-ı 
Kerîm yakılmasını sert bir dille kınadı.

Öte yandan Suudi Arabistan, İran, 
Irak, Kuveyt, Mısır, Filistin, Senegal, 
Lübnan, Ürdün, Cezayir, Fas, Yemen, 
Pakistan, Azerbaycan da Paludan’ın 
provakatif eylemini sert dille kına-
dıklarını açıkladılar.
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Hollanda’da Kur’ân-ı Kerîm’in Yırtılmasına

Yahudi Toplumundan Tepki
Hollanda’da, haham Lody van de Kamp, Kur'ân-ı Kerîm'in yırtılmasının sadece Müslümanlara değil, dinî 
inancı ve hayat felsefesi olan herkese yönelik bir hakaret olduğunu kaydetti.

Hollanda’da, haham olarak 
görev yapan Lody van de 
Kamp, Lahey’deki par-

lamento binası önünde Kur’ân-ı 
Kerîm’in yırtılmasının sadece Müs-
lümanlara değil, dinî inancı ve ha-
yat felsefesi olan herkese yönelik 
bir hakaret, ayrıca ülkede yaşayan 
Müslümanlara karşı beslenen bir 
nefret olduğunu kaydetti. Van de 
Kamp, ülkede ırkçı, Batı’nın İslam-
laşmasına Karşı Vatansever Avru-
palılar (PEGIDA) hareketi lideri 
Edwin Wagensveld’in, Kur’ân-ı 
Kerîm yırtmasını değerlendirdi. 
Nefret suçları ve söylemine dair 
yasaya rağmen, dinî bir inanca ha-
karet etmenin ve aşağılayıcı söy-
lemlerde bulunmanın ceza huku-
kundan yıllar önce kaldırıldığına 
dikkati çeken van de Kamp, “Buna 
bir de sınırsız ifade özgürlüğü hakkı 
eklendiği zaman toplumda düşman-
ca tavrı olanların bu tür eylemleri 
yapacağı apaçıktır. Bu konuda hem 
toplum olarak hem de hükûmet ola-
rak elbette büyük sorumluluk taşı-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

“MÜSLÜMANLARA KARŞI 
YAPILAN BIR NEFRETTIR”

Lody Van de Kamp, “Sanki dinî 
inanç insana ait bir parça değilmiş 
gibi, insanlara hakaret edilemiyor 
fakat dinî inançlara edilebiliyorsa o 
zaman inancın ve felsefenin bir in-
san için ne anlama geldiği konusun-

da bir yol kat edilememiştir.” dedi. 
De Kamp, “Bu ülkede yaşayan Müs-
lümanlara karşı yapılan bir eylemdir 
ve bir nefrettir. İslamofobi hakkında 
çok konuşuluyor. Bu kelime benim 
için yeterli değil. Apaçık bir Müslü-
man düşmanlığı var. Böyle bir eylem 
sadece Müslümanlara hakaret değil, 
daha geniş çaplıdır. Dinî inancı olan, 
hayat felsefesi olan herkese yönelik 
bir hakarettir. Birbirimize bu şekilde 
saygısızlık yaptığımız takdirde her-
kesin onuru zedelenir. Tabii ki bu 
eylemin İslam topluluğunu daha çok 
incittiğini anlayabiliyorum.”

“TEVRAT YIRTSANIZ 
HEMEN HOLOKOST’TAN 
BAHSEDILIR”

Haham Van de Kamp, çifte standart 
uygulandığına işaret ederek, “Ya-
hudi cemaati doğal olarak tarihin 
avantajına sahip. Tevrat’ı sokak-
ta yaksanız veya yırtsanız hemen 
İkinci Dünya Savaşı ve Holokost’tan 
(Yahudi Soykırımı) bahsedilir. Bu 
aslında tarihin önemli bir kısmında 
rol oynayanlara hakaret edilemez 
ama diğerlerine (Müslümanlara) 
hakaret edilebilir anlamına geliyor.” 
yorumunu yaptı. Sokak ortasında 
polisin de bulunduğu bir ortamda 
Kur’ân-ı Kerîm yırtılmasına “dur” 
talimatı verilmemesinin farklı dinî 
inançların değerlerine de saldırı 
yapılmasına ve eylemlere yol açtığı-
nı ifade eden van de Kamp, yetki-

lilerin bu tür eylemlere karşı yasal 
yaptırımlar olmadığı gerekçelerine 
sığındıklarını dile getirdi.

Van de Kamp, Hollanda’da yapılan 
bir ankete göre çok sayıda gencin 
Holokast’a inanmadığı sonucuna 
birçok milletvekilinin şaşırdığına 
ve “şoke olduklarını” belirterek, “O 
halde ödevlerinizi yapmadığınızı 
düşünüyorum, çünkü bu araştır-
ma sonucuna şaşırıyorsunuz fakat 
3 gün önce Hollanda’da bir Kur’an 
yırtıldı ve sizin bundan haberiniz 
yok mu? Pasif bir davranış bu. Gö-
rünüşe göre bunun o kadar da kötü 
olmadığını düşünüyorlar. Tepki ver-
memek de bir tepkidir.” diye konuş-
tu. Dinî veya herhangi bir inancın, 
hayat felsefesinin tüm çeşitliliğine 
rağmen güç birliğinin önemli oldu-
ğuna dikkati çeken van de Kamp, 
Kur’ân-ı Kerîm’e hakarete karşı dini 
toplulukların buna hep birlikte karşı 
çıkması gerektiğini vurguladı.

“KORKAKÇA BIR HAREKET”

Kur’ân-ı Kerîm gibi dinî inançla-
rın değeri olan kitapları yırtma ve 
yakma eylemlerini onaylamadığını 
kaydeden Dinler ve Hayat Felsefesi 
Platformu Başkanı ve Liberal Ha-
ham Albert Ringer ise “Gerçekten 
tek bir amacı olan, dikkat çekmek 
ve insanlara hakaret etmek ve 
onları kızdırmaktan başka amacı 
olmayan tuhaf, korkakça bir ha-

reket. Bu konuda birçok şey söy-
lenebilir fakat ben böyle bir eyle-
mi kınıyorum.” değerlendirmesini 
yaptı. Ringer, Hollanda’da aşırı 
sağın güçlendiğine vurgu yaparak, 
“Ülkedeki Müslümanlar, Yahudiler 
ve farklı etnik kökenliler bundan 
muzdarip. Bu durum ülkedeki hu-
zur ve güvenliğimizi tehdit ediyor. 
Müslüman değilim ama Kur’an 
bana hiçbir şey yapmadı. Kur’an 
kimseye zarar vermez. İnsanları 
neden bu şekilde kızdırma ihtiya-
cı duyuyorsun?” dedi. Bir kitabın 
yırtılıp yakılmasının bir düşünce 
olarak nitelendirilmesini anlama-
dığını kaydeden Ringer, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Bu daha çok insanlar arasın-
da nefreti yaymaktır. Bu, 
size karşı duran ve size 
yaklaşan, sizi kışkırt-
maya çalışan birine 
benzer. Bu nedenle 
karşı tarafın agresif-
leşmesini sağlayan 
agresif bir eylemdir. 
Bu da Hollanda’da ya-
saktır. İnsanlar yaptık-
ları bir dizi hakaretlerin 
ifade özgürlüğü olduğu-
nu savunuyorlar. 

Bu bir düşünce değil. Zaten nefret 
söylemi bir cezai suçtur.” Kur’ân-ı 
Kerîm’in yırtılmasını provoka-
tif bir eylem olarak değerlendi-
ren Başka Bir Yahudi Sesi (EAJG) 
Vakfı Başkanı Jaap Hamburger de 
“İfade özgürlüğü kapsamında her 
şeye izin verildiği ve insanlara her 
şeyi yapıp söyleyebileceğiniz fikri 
bir yanılgıdır. 

İfade özgürlüğünün de sınırları 
vardır. Bu hiçbir şekilde sınırsız 
bir hak değildir. Şahsen ben ya-
pılan eylemi kışkırtıcı bir hakaret 
olarak görüyorum.” diye konuştu. 
Tevrat’ın yırtılması durumunda 
ülkede siyasetçilerin ayağa kalkıp 
fırtınalar koparacağından emin ol-

duğunu söyleyen Ham-
burger, çifte standart 

uygulanmaması 
gerektiğini sözle-
rine ekledi.

Hollandalı Irkçı
Kur’ân-ı Kerîm Yırttı
İsveç’te Kur'ân-ı Kerîm yakmayı alışkanlık hâline getiren ırkçı Rasmus Paludan’dan sonra şimdi de Hollandalı 
ırkçı Edwin Wagensveld Kur’ân-ı Kerîm yırttı.

Isveçli ırkçı Rasmus Paludan’dan 
sonra Hollandalı ırkçı Edwin Wa-
gensveld de Kur’ân-ı Kerîm yırttı. 

Hollanda’da ırkçı Batı’nın İslamlaş-
masına Karşı Vatansever Avrupalılar 
(PEGIDA) hareketi lideri olan Edwin 

Wagensveld, 23 Ocak’ta Lahey ken-
tinde tek başına yaptığı eylemde 
Kur’ân-ı Kerîm yırttı. Wagensveld, 

Lahey’deki parlamento binası önün-
de Kur’ân-ı Kerîm’i yırttığı görüntü-
yü Twitter hesabından paylaştı. Wa-
gensveld’in tek başına yaptığı gösteri 
polis korumasında gerçekleşirken, 
ırkçı lidere Kur’ân-ı Kerîm’i yakma-
ması şartıyla izin verildiği belirtildi. 

Paylaşımın devamında yırtılan Kur’an 
sayfalarının başka bir yerde tava için-
de yakıldığı görüldü.

ROTTERDAM’DAKI 
GÖSTERIDE GÖZALTINA 
ALINMIŞTI

Benzer şekilde 22 Ekim’de Rotter-
dam’da Kur’ân-ı Kerîm yakmayı 
planlayan PEGİDA’nın eylemi, Wa-
gensveld’in gözaltına alınmasıyla 
başlamadan bitmişti. 

Rotterdam’daki gösterinin planlandı-

ğı yerde toplanan Müslüman gruplar, 
PEGIDA’nın Kur’ân-ı Kerîm yakacağı-
nı açıklamasına rağmen gösterisinin 
yasaklanmaması nedeniyle karşıt 
gösteri düzenlemişti. 

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün 
salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey 
kentinde, benzer bir eylem gerçek-
leştirmek istemiş fakat polis, gösteri 
kurallarına uymadığı gerekçesiyle 
Wagensveld’i yine gözaltına almıştı. 

Hollanda Savcılığından 17 Kasım’da 
yapılan yazılı açıklamada, Rotter-
dam’da PEGIDA gösterisinde me-
gafon kullanarak Hz. Muhammed’e 
hakaret ettiği için polis tarafından 
gözaltına alınan Wagensveld’in, İs-
lam inancına mensup kişilere değil 
dinin kendisine hakaret ettiği ve her-
hangi bir suç işlemediği gerekçesiyle 
yargılanmayacağı bildirilmişti.

Lody van de Kamp
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Berlin’de Müslüman 
Mezarlarına Artık Yer Yok
Almanya’nın başkenti Berlin’de Müslüman mezarlıklarındaki yer sıkıntıları nedeniyle artık Müslüman 
mezarlıkları için yer ayrılmayacağı açıklandı.

Giderek artan sayıda Müslü-
man Almanya’da defnedilmek 
istiyor. Ancak Berlin’de Müs-

lüman mezarlıklarında yer sıkıntısı 
olduğu ve bu nedenle Müslümanlar 
mezarlıklarına artık hiç yer ayrıla-
mayacağı bildirildi. Buna göre Span-
dau bölgesinde nisan ayı itibariyle 

muhtemelen bir yıllığına Müslüman-
ların defnine ara verileceği belirtildi.

“DAYANILMAZ BIR HÂL 
ALDI”

Berliner Morgen Post gazetesinde-
ki habere göre konuyla ilgili açıkla-

malarda bulunan Spandau İmar ve 
Çevreden Sorumlu Belediye Meclisi 
Üyesi Thorsten Schatz (CDU), “Hiç 
yer olmadığı için şu anki durum da-
yanılmaz bir hâl aldı. Spandau böl-
gesindeki Gatow Mezarlığı’nda nisan 
ayından itibaren muhtemelen bir 
yıllığına herhangi bir kullanım hakkı 
veremeyeceğiz.” diye kaydetti.

Gatow Mezarlığı, başkent Berlin’de 
Müslümanların defninin mümkün ol-
duğu tek mezarlık olarak göze çarpı-
yor. Bu noktada herhangi bir alterna-
tifin planlanamaması, İslami usullere 
göre defne ara verileceği anlamına 
geliyor. Yetkililer konuyla ilgili olarak 
Berlin İslam Federasyonu ve Senato 
Çevre Dairesi’ni acil durum hakkında 
bilgilendirdiklerini kaydetti.

Senato Çevre, Ulaşım, Tüketiciyi 
ve İklimi Koruma Dairesi sözcüsü 
Jan Thomsen ise, Müslümanların 
defnedilmesi için yeni mezar yer-

leri açma kararının yalnızca ilgili 
belediyelere ait olduğunu açıkladı. 
Ancak alanların da bu amaca uygun 
olması gerekiyor.

TÜM KAPASITELER 
TÜKENDI

Müslüman mezarlıklarının bulun-
duğu diğer mezarlıkların kapasite-
leri de tükenmiş durumda. Thom-
sen, şu anda sadece ikincil definlerin 
mümkün olduğunu söyledi. Yeni 
alanların oluşturulmasının kesin-
likle gerekli olduğunu vurgulayan  
Thomsen sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu yıl içinde en az üç mezarlıkta 
daha Müslüman definleri için yeni 
mezar alanları açılacak.”

Bazı Müslümanlar da ayrı bir Müslü-
man mezarlığı bulunmayan mezar-
lıkları kullanıyorlar ancak  buralarda 
da mezarın yönünün Mekke’ye doğ-
ru olması gerekiyor.

MITING ÇAĞRISI

250 bin Müslüman’ın yaşadığı Ber-
lin’de yaşanan mezarlık sıkıntısı tep-
ki çekiyor. Berlin Sivil Platformları, 
Müslüman mezarlıklarının eksikliği-
ne dikkat çekmek için 3 Şubat 2023 
tarihinde Columbiadamm mezar-
lıklarında bir miting düzenlenmesi 
çağrısında bulunuyor. 

Platform Müslümanlar için yeterli ve 
uzun vadeli bir çözüm defin imkânı 
talep ediyor. Platform bunun için, 
sorumlu Senato yönetimi, potansiyel 
olarak uygun alanları araştıran ve 
bunları İslami törenlere göre defin 
için açan bir Müslüman defin seçe-
nekleri ofisi kurulmasını istiyor. 

Berlin'in sivil platformlarında (Trep-
tow-Köpenick, Neukölln, Wedding/ 
Moabit, Spandau, Charlotten-
burg-Willmersdorf) örgütlenmiş 54 
sivil toplum grubu bulunuyor.

Almanya’da Organ Bağışı Düzenlemesi: 

Karşı Çıkmayanlar 
Bağışçı Sayılacak
Almanya’da, planlanan yeni düzenlemeye göre, organ bağışı yapmak istemeyenler organlarını 
bağışlamak istemediklerini açıkça ortaya koymadığı sürece, herkes organ bağışçısı kabul edilecek.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl 
Lauterbach, ülkede organ bağışı 
oranlarındaki keskin düşüş karşı-

sında, organ bağışı yasasında reform yapıl-
masını istedi. 

Bakan Lauterbach, yeni düzenlemede organ 
bağışı yapmak istemeyenlerin bunu açıkça 
bildirmedikleri müddetçe herkesin otoma-
tik olarak organ bağışçısı sayılması gerek-
tiğini önerdi.

Mevcut organ bağışı yasasının başarısız ol-
duğunu belirten Almanya Federal Sağlık Ba-
kanı Karl Lauterbach, mevcut yasanın yeter-
sizliğine dikkat çekti.

“Organ bağışı bekleyen hastalara karşı bu 
yeni düzenlemeyi borçluyuz.” diyen Sağlık 
Bakanı Lauterbach, Almanya’da çok sayıda 
kişinin organ bağışı yapmaya istekli olduğu-
nu ancak, bu isteğinin belgelenememesi do-
layısıyla organların alınamadığını da söyledi.
Çözümün ortaya konulabilmesi için daha 
önce de Federal Meclis’te tartışmalar yapıl-

dığını ancak bir sonuç alınamadığını bildiren 
Bakan Lauterbach, meclisin eski kural olan 
“bağış için açıkça belgelenme” şartında kal-
dığını söyledi.

ORGAN BAĞIŞI SAYISI  
DÜŞTÜ

Alman Organ Nakli Vakfı (DSO) tarafından 
hazırlanan bir raporda Almanya’da organ ba-
ğışçıları ve nakledilen organ sayısında düşüş 
yaşandığı tespit edildi. 

Rapora göre, 2022 yılında Almanya’daki or-
gan bağışçısı sayısında yüzde 6,9’luk bir dü-
şüş yaşandı. 

Geçen yıl sadece 868 kişi öldükten sonra 
alınmak üzere bir ya da daha fazla organını 
bağışladı. Bir önceki sene de ise 933 kişi or-
gan bağışında bulunmuştu.

Geçen yıl Almanya’da 2 bin 695 ağır hastaya 
organ nakli yapılmış bulunuyor. 2021 yılında 
2 bin 853 hastaya organ nakli yapılmıştı.
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Almanya’da özel ev sahiplerinin Alman 
olmayan isimlere evlerini kiralamadığı ve 
konut piyasasında ırkçılığın artık sıradan 
hâle geldiği açıklandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde korona vakaları için geçerli olan karantina zorunluluğu 
1 Şubat itibariyle kaldırıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin'de Türkiye kökenli bir genç kıza 
saldıran ırkçı üç kadın ve üç erkek toplam 6 kişinin 
yargılanmasına başlanıyor.

“Almanya’da 
Konut Piyasasında 
Irkçılık Hâkim”

Almanya’nın NRW Eyaletinde 
Karantina Zorunluluğu Kalktı

Berlin’de Türk Kızını Döven 

Irkçı Saldırganlar 
Yargılanacak

Almanya’nın başkenti Ber-
lin’de 17 yaşındaki Türki-
ye kökenli bir genç kıza 

“Pis yabancı” diye saldıran ırkçı üç 
kadın ve üç erkek hakim karşısına 
çıkıyor. 6 ırkçı saldırgan Dilan Sö-
zen adlı genç kıza ilk olarak tram-
vayda sözlü saldırıda bulunmuş, 
tramvaydan inince de durakta 
beklerken darbetmişti.

Yaşları 24 ila 55 arasında deği-
şen altı zanlı hakkında hakaret, 
tehdit, tehlikeli bedensel yarala-
ma ile yardım ve yataklık suçla-
malarıyla açılan dava saldırıdan 
yaklaşık bir yıl sonra Tiergarten 
Bölge Mahkemesinde görül-
meye başlanacaktı. Dava ön-
cesi 5 sanık ve mağdur Dilan 
Sözen’nin avukatları eşliğinde 
mahkemede hazır oldukları gö-
rüldü. Ancak altı sanıktan biri-
nin hastalık gerekçesiyle duruş-
maya gelmemesi nedeniyle dava 
3 Nisan’a ertelendi.

INKAR ETSELER DE 
SANIKLAR AŞIRI SAĞCI

Görgü tanıkları ile genç kızın 
saldırı sırasında çektiği video 
kayıtlarını değerlendiren Berlin 
polisi, sanıkları saldırının hemen 
ardından aşırı sağcıların buluş-
ma yeri olarak bilinen olay yeri 
yakınındaki bir barda görüldüğü 
ihbarını alarak takibe geçmişti.
Araştırmalar neticesinde failler 
ve çevreleri hakkında da daha 
detaylı bilgiye ulaşan polis, ön-
celeri saldırıyı ırkçı saldırı ola-
rak görmemiş, ancak medyada 
yayımlanan haberler sonrasında 

sanıkların aşırı sağcı olduğunu 
tespit etmişti. Failler her ne ka-
dar aşırı sağcı olduklarını inkar 
etse de, TAZ gazetesinin yaptığı 
araştırmalar, faillerin Greifswal-
der caddesindeki sağcı çevrelere 
ait çeşitli barları sıkça ziyaret et-
tiklerini ortaya çıkarmıştı.

Ayrıca saldırganlardan Di-
lan Sözen’e tramvayda hakaret 
edip, tramvay durağında genç 
kızı darbettiği belirtilen Jenni-
fer G.’nin aynı caddede bulunan 
“Ariya Lounge” adlı barın sahibi 
olduğu belirtiliyor. 

Genç kızın saldırı sırasında çekti-
ği görüntülerde kendisine haka-
ret ettiği görülen Jennifer G.’nin 
daha önce de karıştığı sözlü ve 
fiziksel saldırılar nedeniyle polis 
tarafından tanındığı bildirildi.

SALDIRIYI SOSYAL 
MEDYADA ANLATMIŞTI

Dilan Sözen’nin saldırı sonrası te-
davi gördüğü hastanede uğradığı 
saldırıyı kimi zaman göz yaşları 
içinde anlattığı video milyonlarca 
kez izlenmişti. 

Genç kız videoda uğradığı saldı-
rıyı anlatarak, çevresinde saldı-
rıya şahit olan hiç kimsenin ona 
yardım etmemesine ve polis ve 
medyadanın saldırıyı ırkçı mahi-
yetini göz ardı ederek bir maske 
takma kavgası olarak lanse et-
mesine tepki göstermişti. 

Video sosyal medyada kısa süre-
de pek çok kullanıcıya ulaşmış ve 
büyük ilgi görmüştü.

Polis videonun yayınlanmasın-
dan 2 gün sonra yaptığı yeni 
bir açıklama ile “Mevcut video 
materyallerinin incelenmesi ve 
yapılan başka araştırmalar so-
nucu, gencin tramvaya biner-
ken ve inerken ağız ve burnunu 
kapatan maske taktığının ve 
maskesini sadece ırkçı hakaret-
ler sonrası başlayan tartışma 
sırasında kısa süreliğine aşağı 
indirdiğinin, buna karşılık altı 
yetişkin şüphelinin ise maske 
takmadıklarının tespit edildi-
ğini” belirterek olayın “maske 
tartışması” olduğu açıklamasını 
düzeltmiş ve görgü tanıklarının 
kendilerine ulaşabileceği bir ih-
bar hattı paylaşmıştı.

Almanya’da, Alman olma-
yanlara konut kiralamada 
ciddi bir ırkçılık yaşandığı 

açıklandı. Köln Caritas Entegrasyon 
Temsilcileri Başkanı Maristella Angi-
oni, yabancı isimlerin özellikle özel 
kişilerden ev kiralamasının neredey-
se imkânsız olduğunu bildirdi.

Köln’deki Domradio’ya açıklamalar-
da bulunan Maristella Angioni, biz-
zat kendilerinin hem yabancı isimle 
hem de Alman ismiyle ev araması 
denemesi yaptıklarını, Alman olma-
yan isimlerin herhangi bir konuş-
maya izin vermeden konutun kiraya 
verildiği bilgesi verilerek kapatıldı-
ğını söyledi.

“Maalesef çok klişe gelse de gerçek 
bu.” diyen Köln Caritas Entegrasyon 

Temsilcileri Başkanı Maristella Angi-
oni, Alman olmayan bir isimle aran-
dığında kiraya verildiği söylenen 
konut için Alman ismiyle yeniden 
aramaları sonrasında, evi görmek 
için randevu yaptıkları da bildirdi.

Konut kiralama piyasasında ırkçı-
lığın artık sıradanlaştığına da dik-
kat çeken Maristella Angioni, özel 
ev sahiplerinin Alman olmayanla-
rı Köln’de yabancıların çoğunlukla 
oturduğu Kalk semtine yönlendirdi-
ğini de ifade etti. 

“Özel ev sahipleri genellikle, iyisi mi 
siz Kalk’ta bir daire baksanız iyi olur. 
Ortak yönleriniz olan insanları orada 
bulacaksınız.” dediklerini hatırlatan 
Angioni, bu durumun kabul edile-
mez olduğunu açıkladı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vest-
falya (KRV) eyaletinde 1 
Şubat 2023 tarihi itibariyle 

koronavirüse yakalanan vatandaşlar 
için karantina zorunluluğu kaldırıldı. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıkla-
mada, hâli hazırda devam eden beş 
günlük karantina zorunluluğunun 
artık gerekmediğinin altı çizildi.

ECZACILAR BIRLIĞE DE 
TALEP ETMIŞTI

Daha önce Eczacılar Birliği de ka-
rantinan zorunluluğunun kaldırıl-
ması yönünde talepte bulunmuştu. 
Maske zorunluluğunun kaldırıldığı 
eyatlerde ağır korona vakalarında 

bir artışın olmadığının tespit edil-
diği ifade edilimişti. Buna göre, 
“Maske zorunluluğu kaldırılıyorsa, 
karantina zorunluluğu da kaldırıl-
malı.” ifadeleri kullanılmıştı.

“HER BIREY SORUMLULUK 
ALMAYI ÖĞRENMELI”

Sağlık Sigortalarıyla Çalışan Dok-
torlar Birliği de aynı şekilde karan-
tina zorunluluğunun kaldırılması 
gerektiği ile ilgili, “Her bireyin hem 
kendisi hem de başkaları için daha 
fazla sorumluluk almayı öğrenmesi 
gerektiğinden, karantina zorunlu-
luğu yakın zamanda kaldırılmalı.” 
diye kaydetmişti.
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Polisler 2 Başörtülü Kadını
Hem Dövdü Hem De Suçlu İlan Etti
Fransa’da polisler 2 başörtülü kadını darp etti. Daha sonra polisler kadınlar hakkında şikayetçi oldu ve iki 
başörtülü kadın polise şiddet uygulamaktan ifadeye çağrıldı.

Fransa’nın Asnieres kentinde 
geçen yıl polisin sokakta dar-
bettiği başörtülü 2 kadın, “po-

lise başkaldırdıkları, hakaret ettikleri 
ve şiddet uyguladıkları” gerekçeleriyle 
ifadeye çağrıldı. Polislerin darp ettiği 

kadınlar, “polise başkaldırdıkları, ha-
karet ettikleri ve şiddet uyguladıkları” 
iddiasıyla, şubat ayında ifade vermek 
üzere emniyete çağırdıklarını söyledi. 
Nanterre Savcılığının da başörtülü 2 
kadının, polise yönelik “kamu men-
subu kişilerce kasıtlı şiddet uygulan-
masına” ilişkin suç duyurularını Eylül 
2022’de takipsizlikle sonuçlandırdığı 
ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK 
TEPKI TOPLAMIŞTI

Sosyal medya platformları Twitter 
ve Instagram’da paylaşılan ve bir ka-
dının aracının içinden çektiği anlaşı-
lan 14 Nisan 2022’deki görüntülerde, 
Fransız polisi, yol ortasında dakika-

larca başörtülü 2 kadını tartaklayarak 
müdahalede bulunmuş, birini yum-
ruklamış, diğerini yere yatırmıştı. 

Fransız polisinin, çevredekilerin 
tepkilerine rağmen kadınları darp 
etmeye devam etmesi ve vurmaya 
yetkilerinin olduğunu söylediğinin 
yansıdığı görüntüler, ülkede ve sos-
yal medyada tepkilere yol açmıştı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, görün-
tülerin yayılmasının ardından açık-
lama yaparak, polis ekibinin ihlal 
durumundaki bir aracı kontrol et-
mek için sirenleri açtığını, durumun 
aciliyetine rağmen 2 kadının yolun 
karşısına geçmeye çalışarak polisleri 
engellediğini iddia etmişti.

TANIKLAR, EMNIYETIN 
IDDIALARININ AKSINI 
SÖYLÜYOR

Sosyal medyada, tanıkların ifade-
lerinden yola çıkarak paylaşılan 
bilgilerde de Fransız emniyetinin 
açıklamasının aksine polislerin geçiş 
haklarını kullanan başörtülü 2 genç 
kadını, Müslüman karşıtlığı neden-
lerle tartakladığı, açıklamanın po-
lisleri korumak için “uydurulduğu” 
iddia edilmişti.

Olayın ardından 2 kadın savcılığa suç 
duyurusunda bulunmuş, Nanterre 
Savcılığı, Mayıs 2022’de başörtülü 2 
kadını darp eden polislere soruştur-
ma açmıştı.
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Fransa’da Lyon Barosu Avukatlara 
Başörtüsünü Yasakladı
Fransa’da Lyon Barosu ülkedeki Müslümanlara karşı siyasete paralel olarak, avukatların başörtüleri ile 
duruşmalara katılmalarını yasakladı.

4 bin avukatın üye olduğu Fransa’nın en büyük 
ikinci barosu olan Lyon Barosu, meslek çalış-
ma kurallarını değiştirerek, savunma esnasın-

da başörtüsü ve herhangi bir dinî, siyasi ve felsefi 
simgenin kullanımsanı yasakladı.

Lyon Barosu bu kararıyla, Fransa’da son zamanlarda 
avukatların başörtülü olarak duruşmalara katılıp katı-
lamayacağı tartışmasına cevap vermiş oldu.

Lyon Barosu yasak kararında, mahkemede savunma 
yaparken başörtüsü, herhangi bir dinî, siyasi ve fel-
sefi işaretin kululanılmasını yasakladı. Yasak kararı, 
17 avukatın evet, 4 avukatın da da karşı oyu ile kabul 

edildi. Yasak kararı, meslek çalışma kurallarının değiş-
tirilmesi ile gerçekleştirilmiş oldu.

DAHA ÖNCE PARIS BAROSU 
YASAKLAMIŞTI

Fransa’da da önce, ülkenin en büyük barosu olan Pa-
ris Barosu avukatlara başörtüsü yasağı getirmişti. 2015 
yılında Paris Barosu’nun kararından sonra 2019 yılın-
da da Lille Barosu yasak kararı almıştı. Ülke genelinde 
toplam 28 baro başörtüsü yasağı kararı almış bulunu-
yor. Fransa Ulusal Barolar Konseyi ise konuyu Haziran 
ayından beri değerlendiriyor. Konseyin bu yılın sonuna 
doğru belirli bir karara varması bekleniyor.
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Avrupa’da Aşırı Sağ 
Yükselirken Müslüman 
Karşıtlığı Da Artıyor
Brüksel merkezli Avrupa’da İslamofobi‘yle Mücadele Kolektifi, 2022 yılı raporunda Avrupa‘da tespit edilen 
527 Müslüman karşıtlığı vakası içinde ayrımcılık, tahrik, nefret suçu, hakaret, fiziksel saldırı, manevi taciz 
gibi eylemlerin yer aldığı açıklandı.

Avrupa siyasetinde 2022’de 
aşırı sağın yükselişinin 
Müslüman karşıtlığı (İsla-

mofobi) vakalarının da artmasına 
neden olduğu tespit edildi.

Brüksel merkezli Avrupa’da İsla-
mofobi’yle Mücadele Kolektifinin 
(CCIE) yayınladığı 2022 raporunda, 
geçen sene içerisinde Fransa, İtalya 
ve İsveç’te yapılan ve milliyetçi söy-
lemin hâkim olduğu seçimler ile so-
nucunda aşırı sağın hatırı sayılır oy 
elde etmesinin, İslamofobi’nin yük-
selmesine yol açtığı vurgulandı.

Raporda, özellikle Fransa’da 2022, 
aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in 
Emmanuel Macron’un karşısına 
çıktığı seçimlerin “kamusal alanda 
büyük bir İslamofobik patlama anı” 
oluşturduğu belirtildi.

Raporda ayrıca İtalya’daki seçimlerin 
Giorgia Meloni’nin zaferiyle ilk kez 
Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu ülke-

lerinden birinin aşırı sağ tarafından 
yönetilmesiyle sonuçlanmasına ve İs-
veç’te aşırı sağ görüşlü İsveç Demok-
ratlarının, ülkenin ikinci büyük parti-
si durumuna gelmesine dikkati çekti.

Ukrayna-Rusya Savaşı’yla başla-
yan mülteci akınında Ukraynalılara 
“keskin farkla” ayrıcalık tanıdığına 
dikkat çekilen raporda, buna karşın 
Müslüman mültecilere yönelik ay-
rımcılık yapıldığına işaret edildi.

527 VAKA TESPIT EDILDI

Avrupa’da İslamofobi’nin sıkça inkâr 
edildiğinin ve önemsizleştirildiğinin 
altı çizilen raporda, İslamofobi’yle 
ilgili istatistiksel veriler ve sahadaki 
gerçekler arasında büyük uçurum 
bulunduğu ifade edildi.

Rapora göre, CCIE geçen sene içeri-
sinde 787 başvuru aldı ve bunlardan 
527’sinin İslamofobi vakası olduğu-
nu tespit etti. Bunlar içerisinde ay-

rımcılık, tahrik, nefret suçu, hakaret, 
fiziksel saldırı ve manevi taciz gibi 
eylemler yer aldı.

527 vakadan 427’sinde mağdur ka-
dınlarken bu olayların 251’i kamusal 
alanda kaydedildi, 186 olay ise özel 
şirketlerde yaşandı.

İslamofobi’nin ortaya çıktığı yerler 
çeşitli olsa da okullar, bu tür vakala-
rın sıklıkla görüldüğü yerler olarak 
kayıtlara geçti. 115 vaka farklı de-
recelerdeki okullarda gerçekleşti ve 
bunlardan 83’ünün, kızların giyim 
seçimlerine yönelik ayrımcılık oldu-
ğu tespit edildi.

AB KOMISYONUNA 
ELEŞTIRI

Raporda, AB Komisyonunun anti-
semitizmle mücadele koordinatörü 
atarken aynı şeyi, İslamofobi’nin 
önlenmesi konusunda yapmama-
sı eleştirildi. İslamofobi’nin yapısal 

boyutunu dikkate alarak hareket et-
menin, tüm Avrupa ülkelerinin yanı 
sıra AB Komisyonunun sorumlulu-
ğu olduğunun belirtildiği raporda, 

bunun “Müslüman karşıtı ırkçılığın 
Avrupa’da büyüyen bir olgu olarak 
özgüllüğünün reddedilmesi” anlamı-
na geldiği vurgulandı.

Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Bijeljina’da 
bulunan Dasnica Camisi’ne yapılan çirkin saldırı 
tepki topladı.

Almanya’da bir futbol kulübü taraftarları Müslüman 
aileye önce sözlü hakaret etti sonra da saldırdı. 
Ancak çevredekiler de ırkçı saldırganlara müdahale 
etti. Saldırganlar yaralandı.

Bosna’da Camiye 
Çirkin Saldırı

Halle’de Halk Müslüman
Aileye Saldıranları 
Püskürttü

Bijeljina İslam Birliği Meclisinden 
yapılan açıklamada, 17 Ocak gecesi 
kimliği belirsiz kişilerce camiye yö-

nelik yapılan ve görüntüleri sosyal medyada 
paylaşılan çirkin hareketi şiddetle kınadık-
ları ifade edilerek “Yapılan uygunsuz davra-
nışın (cami duvarına küçük abdestini yap-
mak) yanı sıra Müslümanlara yönelik çirkin 
ifadeler de kullanılmıştır.” denildi.

Söz konusu görüntünün Bijeljina polisine 
teslim edileceği kaydedilen açıklamada, so-
rumluların bir an önce bulunması ve ceza-
landırılması istendi. Bijeljina İslam Birliği 
Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Emir Musli 

de yapılanlar karşısında sessiz kalmayacak-
larını belirterek “Bu, Müslümanlara karşı 
yapılan ilk saldırı değil. Polisten bunu kimin 
yaptığını bulmasını istiyoruz.” dedi.

Bijeljina Belediye Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Gradascevic ise yapılanları izlemenin 
utanç verici olduğunu vurgulayarak “En 
acısı da bunu yapanların gençler olduğu gö-
rülüyor. Polisten kim olduklarını bulmasını 
bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bijeljina’nın merkezinde bulunan 
Dasnica Camisi’nin onarım aşamasında ol-
duğu bilgisi paylaşıldı.

Almanya’nın Halle kenti yakınla-
rındaki Merseburg kasabasında 
Müslüman bir ailye saldıranları 

çevredeki halk engelledi. HFC futbol ku-
lübü taraftarları olan ve yaşları 19 ile 33 
arasında değişen 7 kişilik grup Müslüman 
aileye önce sözlü ve nefret içerikli hakaret-
lerde bulundu.

Ailenin sözlü karşılık vermesi üzerine 7 
kişilik grup daha sonra Müslüman aile-
ye saldırdı. Merseburg tren istasyonunda 
meydana gelen olaya çevredekiler müda-
hale etti. Halk, saldırganlara göz yaşartı-

cı spreyler sıkarak müdahalede bulundu. 
Halkın müdahalesi sonrasında saldırgan-
ların çoğu yaralandı. Saldırganlar tedavi 
altına alınırken, saldırıya uğrayan Müslü-
man ailenin durumunun tıbbi müdahale 
gerektirmediği açıklandı.

Halle polisi, olaya müdahale ederken, Sağ-
cı, Irkçı ve Antisemit Şiddet Mağdurları İçin 
Danışma Merkezleri Birliği (VBRG e.V.) sos-
yal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıya 
uğrayan aileye yardım eden halka göster-
dikleri sivil cesaret için teşekkür etti. Halle 
polisi olayı soruşturuyor.
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“Her nefis ölümü 
tadacaktır.” (Enbiyâ suresi, 21:35)

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen 
intihar saldırısında 34 kişi öldü, 100’den fazla kişi 
yaralandı. Güney Afrika’nın en büyük kenti Johannesburg’a 

ilk kez Müslüman bir belediye başkanı seçildi. Yeni 
Başkan Thapelo Abubakr Amed Al Jama-ah (Cemaat) 
partisi üyesi.

Pakistan’da Camiye 
Saldırı Onlarca 
Ölü ve Yaralı

Johannesburg’a İlk Kez
Müslüman Bir 
Belediye Başkanı 
Seçildi

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyale-
tinin başkenti Peşaver’de 30 Ocak’ta 
öğle namazı sırasında bir camiye dü-

zenlenen intihar saldırısında ilk belirleme-
lere göre aralarında polislerin de bulundu-
ğu 34 kişi hayatını kaybetti,100’ün üzerinde 
kişi ise yaralandı. Ölenler arasında polisler 
de bulunuyor.

Peşaver’in Police Lines bölgesindeki cami-
nin bir bölümü patlama sonrasında çöktü. 
Saldırı sırasında camide yaklaşık 150 kişinin 
bulunduğunu belirten yetkililer, patlama 
sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina 
ve araçlarda da hasarlar oluştuğunu belirtti. 

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde sal-
dırılarını artırdı.TTP, 28 Kasım 2022’de 

sosyal medyadan 10 Mayıs 2022’de İslama-
bad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona 
erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde 
güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini 
açıklamıştı. Pakistan, TTP’yi terör örgütü 
kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Gü-
venlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin 
(CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan’da 
2022’de 506 terör saldırısında 290’ı güven-
lik gücü, 311’i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 
741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganis-
tan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. 
Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kur-
tuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgüt-
ler üstlendi. Pakistan’da 2022’de terör saldı-
rıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.

Güney Afrika’nın en büyük metropol 
kenti ve 6 milyon nüfuslu Johannes-
burg kentine ilk kez Müslüman bir 

belediye başkanı seçildi. Johannesburg’un 
Soweto ilçesinde aynı zamanda imamlık da 
yapan Thapelo Abubakr Amed, önceki Bele-
diye Başkanı Mpho Phalatse’nin güven oyla-
ması sonrasında başkanlıktan düşürülmesi 
üzerine yapılan seçimlerde başkan oldu.

EN AZ MECLIS ÜYESINE SAHIP 
AMA BAŞKAN OLDU

Yeni seçimlere kadar Johannesburg Bele-
diye Bakanlığını yürütecek olan Thapelo 

Amad, Güney Afrika’da Müslümanların 
haklarını korumayı gaye edinen Al Ja-
ma-ah (Cemaat) partisi üyesi. Thapelo 
Amad, Johannesburg Meclisi’nde en az 
üyeye sahip olmasına rağmen en fazla oyu 
alarak başkan oldu. 

Johannesburg Belediye Başkanlığı’nı Güney 
Afrika’nın en büyük muhalefet partisi olan 
Demokratik İttifak (Demokratiese Alliansie) 
partisinden Mpho Phalatse kazanmıştı. 

Ancak Mpho Phalatse, çeşitli yolsuzluk olay-
ları sonrasında güvenoyu yoluyla başkan-
lıktan düşürülmüştü.
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Hasene Açlıkla Mücadele Eden
Yemen’deki Mazlum ve 
Mağdurlara Yardım Götürecek

Hasene insanî yardın derne-
ği, 1 Şubat itibariyle Rama-
zan Kumanyası kampanya-

sı başlatıyor. Dernek ayrıca Şubat 
ayının ilk haftasında Yemen’de gıda 
yardımı yapmak üzere gözlemciler 
gönderiyor. Yemen’e gidecek Hasene 
gözlemcisi İsmail Akkuş ile bölgede-
ki çalışmaları konuştuk.

Yemen iç savaşın esir aldığı ülke. Ül-
kede yıllardır süren savaş mağdur 
ve mazlumların sayısını artırmaya 
devam ediyor. Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) 
yaptığı açıklamaya göre 2022 yılı 
içerisinde 10 bin 135 bin ailenin ye-
rinden edildiği ifade ediliyor. Aynı 
açıklamaya göre toplam sayı ise 60 
bin 820.

En son Yemen’de ne zaman 
bulundunuz?

2019 yılı haziran ayıydı. Kumanya 
dağıtımı ve zekât çalışması bağlamın-
da Yemen’e gittik. Ürdün üzerinden 
Hadramut’a, Hadramut’tan Marib’e 
geçtik. Yardım çalışmalarımızı Mari-
b’te yaptık. Yemen’in kuzeyinin karı-
şık olması sebebiyle oraya geçemesek 

de partner kurumumuz aracılığı ile o 
bölgeye de yardımlarımızı ulaştırdık.

Ne tür yardım çalışmaları 
yürüttünüz?

Yemen’de 5 gün kaldık. Kaldığımız 
süre boyunca 1.500 kumanya pa-
ketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 
Zekât çalışması bağlamında da kü-
çük ve büyük baş hayvan alıp verdi-
ğimiz aileler olduğu gibi, dikiş ma-
kinası satın alıp verdiğimiz ihtiyaç 
sahipleri de oldu.

Bölgedeki ilk gözlemleriniz 
nasıldı?

Marib Sana’ya yakın bir şehir. 700 
bin nüfusa sahip ama iç çatışmalar 
şehrin nüfusunu 3 milyona çıkarmış. 
İnsanlar kendi ülkelerinde mülteci 
durumuna düşmüşler. İnsanların 
dere yataklarına ve çölde belli nok-
talara çadır kurduklarını, kendi im-
kânları ile derme çatma yaşam alan-
ları inşa ettiklerine şahitlik ettik. 

Süren savaş, durumu iyi olan insan-
ları dahi her şeylerini geride bıra-
kıp, yanlarına alabildikleri eşyaları 

ile göç ettikleri için ihtiyaç sahibi 
durumuna düşürmüş. Çocuklar eği-
tim alamıyor.

Yemen’e yine insani 
yardım ulaştırmak için 
yola çıkacaksınız. Ne tür 
çalışmalarınız olacak bu defa?

Evet, 2019 yılından sonra tekrar Ye-
men’e gidiyoruz. Yemen’in güney 
tarafında 40 ailenin, kuzey bölge-
sinde ise 20 ailenin, iş kurmak, ken-
di geçimini sağlamak, üretmek ve 
kendi ayakları üzerinde durabilmek 
maksadıyla başvuruları bize ulaştı. 
Onların başvurularını değerlendir-
dik ve 60 aileye zekât bağlamında 
yardım ulaştırmayı planlıyoruz. Yine 
yaklaşık 1.000 aileye kumanya yardı-
mında bulunmak da planlarımız ara-
sında. Sağlık yardımı da yapacağımız 
çalışmalar arasında.

Size gelen yardım başvuruları 
içerisinde ne tür talepler var?

Başvuruları tek tek değerlendirdik. 
Öyle mağduriyetler var ki, inanın in-
sanın uykusunu kaçıracak nitelikte. 
Ailelerden birisi; 7 kardeş olduğunu, 

savaş mağduru olduğunu, kardeşleri 
arasında epilepsi hastası olduğunu, 
anne ve babalarının olmadığını, kız 
kardeşinin el becerisi noktasında ye-
tenekli olduğunu, dikiş makinası ve 
tekstil alımı noktasında yardım tale-
binde bulunduğunu ifade etmiş. Bu 
şekilde kendi geçimlerini sağlayabi-
leceklerini söylüyor aile üyesi. Başka 
bir aile, cüzzi bir miktarla açacağı 
bakkaldan 7-10 kişilik ailesini geçin-
direbileceğini ifade etmiş. Küçük ve 
büyükbaş hayvan talebinde bulu-
nanlar da var.

Bir mesajınız var mı?

Umman üzerinden karayolu ile Ye-
men’in Hadramut kentine geçeceğiz. 
Oradan da Marib’e geçeceğiz, daha 
önce yaptığımız şekilde. 5 günlük bir 
sürede bu yardımları tamamlamayı 
planlıyoruz. İşimiz zor; ama güzel 
bir niyetle yola çıkıyoruz. İnanıyo-
rum ki, Rabbim bizi zorda koymaz 
ve gerçek ihtiyaç sahiplerine bizlere 
emanet edilen yardımları ulaştırırız. 
Yardımlarını esirgemeyen tüm ba-
ğışçılardan Allah razı olsun.

Hasene insanî yardım derneği 1 Şubat itibariyle Ramazan Kumanyası Kampanyası'nı başlatırken, iç savaş dış askeri 
müdahaleler sebebiyle açlıkla mücadele eden Yemenli mağdurlara gıda yardımı götürecek. » MURAT KUBAT

Hasene 2023 Kumanya 
Kampanyası Başladı

İnsani yardım derneği Hasene’nin bu seneki kumanya kampanyası, 
“Kumanya ile yüzler gülsün” sloganı ile 1 Şubat’ta başladı.

Hasene derneğinin her yıl 
Ramazan ayı öncesi baş-
latıp, ramazan ayı ile bir-

likte sofralara gıda paketi ulaştıran 
kampanyası bu sene “Kumanya ile 
yüzler gülsün” sloganı ile yürütü-
lüyor. 

55 ülkede yürütülmesi planlanan 
kumanya kampanyası ile on bin-
lerce mağdur aileye ulaşılması, on 
binlerce ailenin sofrasına katkı ya-
pılması hedefleniyor.

Kumanya paketleri dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki mazlum, mağ-
dur, yetim, öksüz ve kimsesiz ihti-
yaç sahiplerine dağıtılacak. 

İçerisinde temel gıda maddele-
rinin olduğu kumanya paketleri 
ramazan ayı başlamadan hanele-
re ulaştırılacak. Gıda paketlerinin 
yanı sıra Bosna Hersek’in başkenti 
Saraybosna’daki Hasene aşevi yıl 
boyunca ihtiyaç sahiplerine çıkar-
dığı sıcak yemeği, yine bu kampan-

ya vesilesiyle ramazan ayında daha 
fazla kişiye ulaştırarak çıkarmaya 
devam edecek. 

YETIMLER DE 
SEVINDIRILECEK 

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 
hizmet veren Hasene mobil fırını 
yıl boyunca yaptığı sıcak ekmek 
dağıtımını ramazan ayı içerisin-
de yoğunlaştırarak devam edecek. 
Mobil fırından aylık ortalama 4 
bin ila 6 bin arasında ekmek böl-
gedeki mültecilere ve ihtiyaç sa-
hiplerine dağıtılıyor.

Bu kampanya vesilesiyle yetimlere 
verilecek hediyeler de kampanya 
kapsamı içerisinde değerlendirili-
yor.Kampanya 01 Şubat’ta başla-
yacak, 3 Mart’ta nihayetlenecek. 
16 – 22 Mart tarihleri arasında 
toplanan yardımlar planlanan 55 
ülkedeki ihtiyaç sahiplerine görev 
yapması planlanan 300 gözlemci 
eliyle ulaştırılacak.
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“Dünya’daki Ekonomik Kriz,
Zenginleri Daha Zengin Yaparken, 
Yoksulları Daha da Yoksullaştırıyor”
Oxfam insani yardım kuruluşları birliği yayımladığı bir raporda, dünyadaki her ekonomik krizin zenginlerin 
servetini artırdığını, yoksulları da daha yoksullaştırdığını tespit etti.

Uluslararası insani yardım ku-
ruluşu birliği ve insan hakla-
rı örgütü Oxfam, dünyanın 

içinde bulunduğu ekonomik krizin 
“zenginleri daha çok zengin ede-
bilmenin krizi” olduğunu açıkladı. 
Ekonomik krizi “En zenginlerin var 
olma mücadelesi” olarak değerlendi-
ren Oxfam, son yıllardaki ekonomik 
krizlerin sonuçlarını değerlendirdiği 
raporunda, dünyada her 10 kişiden 
birisinin açlıkla mücadele etmesi-
ne rağmen, her ekonomik krizden 
dünyanın en zenginlerinin yeniden 
en zengin olarak karşımıza çıktığını 
gündeme getirdi.

Son iki yılda pandemi dolayısıyla 
gıda ve enerji şirketlerinin kârlarını 
katlayarak artırdığına dikkat çeken 
Oxfam raporuna göre, dünyadaki en 
zengin yüzde 1’lik kesim, dünyada 
oluşan yeni servetin neredeyse üçte 
ikisini ele geçirdi. Bu miktar dünya-

nın geri kalan yüzde 99’lık nüfusun 
toplam gelirinin neredeyse iki katına 
tekabül ediyor.

Oxfam raporunda milyarderlerin 
servetinin her gün 2,7 milyar dolar 
arttığını, buna rağmen, milyarderle-
rin vergi yüklerinin, dar gelirlilerin 
ise alım gücünün enflasyon yoluyla 
her geçen gün azaldığına işaret edi-
liyor. Rapora göre; geçen yıl, tüm 
dünya gıda ve enerji krizi sebebiyle 
yoksulluğa düşerek 800 milyondan 
fazla insan da açlıkla mücadele eder-
ken zengin gıda ve enerji şirketleri 
257 milyar dolar kâr etti.

Rapor ayrıca, dünyada toplanan her 
1 Dolarlık verginin sadece 4 Cent’i-
nin servet sahipleri tarafından 
ödendiğini, milyarderlerin yarıdan 
fazlasının vergi cenneti olan ülke-
lerde ikamet ediyor göründüklerini 
de ortaya koyuyor.

Hindistan, Allahabad kentindeki 500 yıllık Şahi Camii'ni 
zaten kaçak yapıldığı gerekçesi ile yol genişletmek 
amacıyla yıktı.

Avrupa Birliği Filistin Temsilcisi ve diğer AB 
ülkelerine mensup diplomatlar Mescid-i Aksâ'yı 
ziyaret etti. Diplomatlar yapacakları ortak bir basın 
açıklamasını iptal etti.

Hindistan 500 Yıllık 
Camiyi Kaçak İnşaat 
Gerekçesi İle Yıktı

AB’li Diplomatlar 
Mescid-i Aksâ’yı 
Ziyaret Etti

Avrupa Birliği’ne mensup diplo-
matik bir heyet Mescid-i Aksâ’yı 
ziyaret ederek, Mescid-i Aksâ ve 

çevresinin yönetiminin Ürdün velayetin-
de olduğuna destek verdi. Avrupa Bir-
liğinin Filistin Temsilcisi Sven Kun von 
Burgsdorff başkanlığındaki AB diploma-
tik heyetinde Avrupa Birliği (AB) üyesi 
22 ülkenin yanı sıra, İngiltere, Norveç, 
Avustralya, Meksika, Arjantin, Brezilya ve 
Şili’nin diplomat ve misyon şefleri de yer 
aldı. Diplomatları, Mescid-i Aksa’nın yö-

netiminden sorumlu Ürdün’e bağlı Kudüs 
İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Azzam 
el-Hatib ve Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü 
Şeyh Ömer el-Kisvani gezdirdi.

Toplantının ardından gazetecilere kısa bir 
açıklama yapan Kudüs İslami Vakıflar İda-
resi Müdürü Azzam Hatib, diplomatik he-
yeti, Mescid-i Aksâ’da yaşananlar hakkında 
bilgilendirirken, diplomatik heyet ziyaret 
sonrasında yapacağı basın açıklamasını ge-
rekçe göstermeden iptal etti.

Hindistan, Uttar Pradeş eyaletinin 
başkenti Allahabad’daki 500 yıllık 
bir camiyi hem kaçak olarak devlet 

arazisi üzerine inşa edildiği hem de şehir-
lerarası yol genişletmesi gerekçesi ile yıktı.

Cami yönetimi, daha önce verilen yıkım ka-
rarına karşı mahkemeye müracaat etmişti. 
Hindistan yönetimi mahkemenin görüleceği 
16 Ocak tarihindeki mahkeme kararını bek-
lemeden 1 hafta önce alelacele camiyi yıktı.

Allahabad yerel yönetimi, yol genişletme 
çalışmalarının caminin yıkılmasını gerek-
tirdiğini, üstelik, Afgan hükümdarlarından 
Şir Şah Suri tarafından 500 yıl önce yaptı-
rılan Şahi Camii’nin devlet arazisi üzerine 
kaçak olarak kurulduğunu ileri sürdü. 500 
yıllık Allahabad Şahi Camii’nin yıkılmasına 
Müslümanlar büyük tepki gösterirken, Hin-
distan’daki hindu yönetiminin son yıllarda 
Müslümanlara ait yüzlerce mescit, türbe, ev 
ve medreseyi çeşitli bahanelerle yıkmıştı.
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İslam Dünyasından İsveç’te
Kur’ân-ı Kerîm 
Yakılmasına Tepki
Ürdün, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran, İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan tarafından Kur'ân-ı 
Kerîm yakılmasını kınadı.

Ürdün, Kuveyt, Pakistan, Suu-
di Arabistan ve İran, İsveç’te 
aşırı sağcı Rasmus Paludan 

tarafından Kur’ân-ı Kerîm yakılma-
sını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlı-
ğından yapılan yazılı açıklamada, ba-
rış içinde bir arada yaşamayı tehdit 
eden, şiddet ve nefreti körükleyen İs-
veç’teki bu eylemin kabul edilmediği 
ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, “Ötekini kabul ve barış 
kültürünü yaymak ve güçlendirmek, 
hoşgörü, ortak saygı değerleri konu-
sunda farkındalık yaratmak, aşırılık, 
kin ve nefrete teşvikten kaçınmak 
herkesin uyması gereken bir sorum-
luluktur.” ifadesi kullanıldı.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Ab-
dullah el-Cabir es-Sabah, aşırı sağ-
cı bir politikacının İsveç’te Kur’ân-ı 
Kerîm yakmasını şiddetle kınadığını 
belirterek, bu tür eylemlerin Müslü-
manları provoke edeceği uyarısında 
bulundu. Sabah, uluslararası top-
lumdan, bu tür kabul edilemez ey-
lemleri durdurma, her türlü nefret 
ve aşırıcılığın önüne geçme ve bun-
ların faillerinden hesap sorma konu-
sunda üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmesini istedi.

Sabah ayrıca, “siyaset ile dini birbi-
rinden ayırma, halklar arasında diya-
log, hoşgörü ve barış içinde bir arada 
yaşama değerlerini yayma ve tüm ila-
hi dinlere yönelik her türlü hakareti 
önleme” çağrısında bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamada, İsveç 
makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin 
Kur’ân-ı Kerîm’i yakmasına izin ver-
mesinin şiddetle kınandığı kaydedil-
di. Açıklamada, Suudi Arabistan’ın, 
diyalog, hoşgörü ve birlikte yaşama 
değerlerinin yayılması ve nefret ile 
aşırıcılığın önüne geçme konusun-
daki değişmez tutumu vurgulandı.

PAKİSTAN

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamada, bu duyarsız 
ve provokatif eylemin dünya gene-
lindeki 1,5 milyardan fazla Müslü-
man’ın dinî hassasiyetlerini rencide 
ettiği belirtildi. Açıklamada, İsveç’te 
Kur’ân-ı Kerîm yakılması “iğrenç 
bir eylem” olarak nitelendirilerek en 
güçlü şekilde kınandı.

Bu tür eylemlerin meşru ifade öz-
gürlüğü kapsamında değerlendirile-
meyeceğine işaret edilen açıklama-
da, ifade özgürlüğünün uluslararası 
hukuk kapsamında nefret söylemin-
de bulunmama ve insanları şiddete 
kışkırtmama gibi yükümlülükler ta-
şıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, 
İslamofobi, yabancı düşmanlığı, hoş-
görüsüzlük ve din ve inanç temelin-
de şiddeti kışkırtmaya karşı ortak 
bir kararlılık göstermesi çağrısında 
bulunularak, dünyanın inançlar ara-
sı uyum ve barışçıl şekilde bir arada 

yaşamak için birlikte çalışması ge-
rektiği vurgulandı.

Pakistan’ın konuyla ilgili endişeleri-
nin İsveç makamlarına iletildiğine 
işaret edilen açıklamada, İsveç’ten 
Pakistan halkının ve dünya genelin-
deki Müslümanların hassasiyetlerine 
karşı duyarlı olması ve İslamofobik 
eylemleri engellemek için adım at-
ması istendi.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Na-
sır Kenani, İsveç’te Kur’ân-ı Kerîm 
yakılmasını kınadı. İran Dışişleri 
Bakanlığından yapılan yazılı açıkla-
maya göre Kenani, bazı Avrupa ül-
kelerinin, sözde ifade özgürlüğünü 
destekleme bahanesiyle aşırılık yan-
lılarının İslami değerlere hakaret et-
mesine izin verdiğini belirterek, söz 
konusu ülkelerin İslamofobiyi kendi 
toplumlarında kurumsallaştırdıkla-
rını vurguladı.

Bu tür eylemlerin ifade ve fikir öz-
gürlüğü ile hiçbir ilgisinin olmadı-
ğını kaydeden Kenani, “1,5 milyar 
Müslüman’ın kutsal kitabına yapı-
lan saygısızlığın tekrarlanması, tüm 
Müslümanlara karşı nefret yayma-
nın ve şiddeti teşvik etmenin açık bir 
örneğidir.” ifadelerini kullandı. İranlı 
sözcü, İslam dünyası kamuoyunun 
İsveç hükûmetinden beklentisinin 
“bu tür İslam karşıtı davranışların 
tekrarlanmasını önlemesi ve Müslü-
manların dinî hassasiyetlerini renci-
de eden failleri cezasız bırakmaması” 
olduğunu vurguladı.

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER 
BİRLİĞİ

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 
yaptığı açıklamada, İsveç makamla-
rının izniyle Kur’ân-ı Kerîm yakılma-
sını sert bir şekilde kınayarak, İslam 
dünyasındaki hükûmetlere, karar-
lı bir tutum sergilenmesi ve İslam 
ümmetinin kutsallarının korunması 

çağrısında bulundu. Açıklamada, İs-
lam dünyasındaki yönetimlere, ülke-
lerindeki İsveç büyükelçilerini çağı-
rarak özür talep etmeleri ve gerekli 
tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Daha önce de benzer eylemlerin ol-
duğuna işaret edilen açıklamada, bu 
gibi korkakça girişimlerin, Kur’ân-ı 
Kerîm’in büyüklüğüne ve yüceliğine 
gölge düşürmesinin mümkün olma-
dığı vurgulandı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dı-
şişleri Bakanlığı güvenlik ve istikrarı 
sarsan, ahlaki ve insani değerlerle 
çelişen bu eylemleri kınadığı açıkla-
mada, nefret söyleminden ve şiddet-
ten kaçınılması, dinî sembollere saygı 
gösterilmesi, dinlere ve kutsal değer-
lere hakaret ederek nefreti körükle-
mekten uzak durulması, hoşgörü ve 
birlikte yaşama değerlerinin yaygın-
laştırılması gerektiği vurgulandı.

Yemen’deki Husi Siyasi Bürosun-
dan yapılan açıklamada da İsveç’te 
Kur’ân-ı Kerîm yakılması kınandı. 

Bu eylem, “İslam’a ve Müslümanla-
ra yönelik düşmanca bir adım” ola-
rak nitelendirildi. Danimarkalı aşırı 
sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus 
Paludan, Türkiye’nin Stockholm Bü-
yükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerîm 
yakmış, kalabalık polis korumasında 
gerçekleştirilen eylem sırasında Pa-
ludan’ın yanına kimsenin yaklaşma-
sına izin verilmemişti.

Kanada’da İslamofobi İle Mücadele İçin 
İlk Kez Özel Temsilci Atandı
Kanada hükûmeti, ülkede Müslüman toplumunun karşı karşıya kaldığı saldırı, ırkçılık, ayrımcılık ve dinî 
hoşgörüsüzlüklerle mücadele için özel temsilci atadı.

Kanada Başbakanı Justin 
Trudeau, yazılı açıklama-
sında, insan hakları savu-

nucusu, gazeteci Amira Elghawa-
by’yi “Kanada’nın İslamofobi ile 
mücadeledeki ilk özel temsilcisi” 
olarak atadığını duyurdu. Trudeau, 

Elghawaby’nin atanmasının ülke-
deki İslamofobi ve her türlü nefrete 
karşı mücadelede önemli bir adım 
olduğunu belirterek, “Çeşitlilik 
gerçekten de Kanada’nın en büyük 
güçlerinden biri ancak birçok Müs-
lüman için İslamofobi fazlasıyla 
tanıdık. Bunu değiştirmemiz gere-
kiyor. Ülkemizde hiç kimse inan-
cından dolayı nefret hissetmemeli.” 
ifadelerini kullandı. Kanada hükû-
metinin Müslüman toplumunun 
yanında olduğunu kaydeden Tru-
deau, ülkede İslamofobi, ayrımcılık 
ve nefretin hiçbir şeklinin kabul 
edilemeyeceğinin altını çizdi.

Nefretle mücadelede kapsamlı bir 
kariyere sahip Elghawaby’nin, aynı 
zamanda kurucusu olduğu Kanada 
Nefret Karşıtı Ağının yönetim ku-
rulu ile Ulusal Güvenlik Şeffaflığı 
Danışma Grubu üyesi olduğu ve 
halen Kanada Irk İlişkileri Vakfın-
da stratejik iletişim ve kampanya-
ları yönettiği belirtildi. Elghawaby, 
İslamofobi ile mücadelede Kanada 
hükûmetine, ülkedeki Müslüman 
toplumunun farkındalığını artır-
mak için kapsayıcı politikalar, yasa 
teklifleri ve düzenlemeler konu-
sunda uzman danışman olarak tav-
siyelerde bulunacak.

Yıllık 4,2 milyon dolar bütçesi bu-
lunan özel temsilcinin 4 yıl görev 
yapması bekleniyor.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 
4,9’una denk gelen 1,8 milyon Müs-
lüman’ın yaşadığı Kanada’da son 
yıllarda gerçekleştirilen İslamofobik 
saldırılar tepkilere neden olmuştu. 
Kanada’nın Quebec City kentinde 
29 Ocak 2017’de, Müslümanların 
ibadet için toplandığı sırada bir 
camiye silahlı saldırı düzenleyen 
Alexandre Bissonnette, 6 kişiyi öl-
dürmüş ve 19 kişiyi yaralamıştı. 
Olaydan sonra yakalanan Bisson-

nette, “Daha fazla insan öldürmedi-
ğim için pişmanım.” demişti.

Yine Ontario eyaletine bağlı Lon-
don kentinde, 6 Haziran 2021’de 
aracını kaldırımda yürüyen Müslü-
man bir ailenin üzerine süren Nat-
hanial Veltman (20), biri 15 yaşında 
kız olmak üzere aynı aileden 4 kişi-
nin ölümüne ve 9 yaşındaki bir er-
kek çocuğunun ağır yaralanmasına 
neden olmuştu. 

Başbakan Trudeau, söz konusu mi-
nibüslü saldırıyı “terör saldırısı” ola-
rak nitelendirmişti.
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AB İlaç Sıkıntısını 
Toplu Alım Yoluyla Giderecek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bazı AB ülkelerinde özellikle antibiyotik gibi ilaçların temininde yaşanan 
sıkıntıyı aşmak için Kovid-19 aşılarında olduğu gibi toplu alım yapmayı değerlendiriyor.

AB Komisyonunun sağlıktan sorum-
lu üyesi Stella Kyriakides, Fransa’nın 
Strazburg kentindeki Avrupa Parla-

mentosu Genel Kurulu’nda düzenlenen “Avru-
pa’da solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış 
ve ilaç kıtlığı” konulu oturumda konuştu.

Bazı AB ülkelerinde özellikle antibiyotik ve pe-
diyatrik ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların 
bulunmasında sorun yaşandığını belirten Kyri-
akides, bunun küresel bir sorun olduğunu, ilaç 
sanayisi ile temas halinde olduklarını aktardı. 
Kyriakides, sorunun temel nedenlerinin artan 
solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı ta-
lepteki hızlı yükseliş, bunun yanında yetersiz 
üretim kapasitesi olduğunu söyledi.

Üye ülkeler ve ilaç üreticileriyle işbirliği hâlin-
de sorunu aşmak için çalıştıklarını dile getiren 
Kyriakides, “gerekmesi hâlinde üye ülkeler 
adına Kovid-19 salgınında olduğu gibi ortak 

toplu alım yapabileceklerini” bildirdi. Kyriaki-
des ayrıca hem yasa değişiklikleri hem de yeni 
mevzuatlarla ilaç temin sorununu aşmaya ça-
lışacaklarını ifade etti.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınında aşı ve ilaç-
lar için toplu alım yaparak üye ülkelere teslim 
edilmesini sağlamıştı.

Kovid-19’un etkisinin azaldığı Avrupa’da grip 
ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarındaki 
ciddi artış sağlık sektörünün üzerinde ciddi 
yük oluşturuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde an-
tibiyotik, analjezik, kortikosteroid gibi ilaçların 
temin edilmesinde güçlükler yaşanıyor.

Avrupa’da çok sayıda ülkede grip ve benzeri 
üst solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra 
“RSV” adı verilen solunum yolu virüsü, başta 
çocuklar olmak üzere yetişkinlerin de hastalığı 
ağır geçirmesine neden oluyor.

TOPLUM

Yurt Dışı Emeklilik 
Ücretleri 
Yüzde 55 Arttı

Ankara’dan Avrupa’ya
Hızlı Tren Hattı 
Uzanacak

Yurt dışı emeklilik için ödenen günlük emeklilik 
sigorta ücreti yüzde 55 arttı. 1 Ocak’tan itibaren 
günlük 97.07 TL yerine 150.12 TL ödenecek.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının, 
Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden İstanbul 
Havalimanı’na, oradan da Avrupa’ya kadar 
uzanacağını açıkladı.Yurt dışı emeklilik için yapılacak öde-

me miktarı arttı. Türkiye’de 1 Ocak 
2023 itibariyle asgari ücrete yapılan 

yüzde 55 oranındaki artış, yurt dışından 
emekli olacakları da etkiledi. Daha önceleri 
günlük ödenmesi gereken emeklilik ücreti, 
asgari ücrete yapılan yeni artıştan sonra 
150.12 TL’ye çıktı. Yılbaşından önce bu mik-
tar günlük 97.07 TL olarak açıklanmıştı.

ASGARI ÜCRETE GÖRE YAPILIYOR

Emeklilik borçlanmaları asgari ücrete göre 
yapılıyor. Türkiye Asgari Tespit Komisyonu 

2023 yılın ilk 6 aylık dönemi için asgari üc-
rete yüzde 55 artış yaptı. 

Böylece emeklilik sigortası için yapılacak 
olan ödeme de yüzde 55 oranında artarak 
günlük 150.12 TL oldu.

Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları 
ve mavi kart sahipleri borçlanarak Türki-
ye’de emekli olabilmek için asgari ücretin 
yüzde 45’i oranına göre ödeme yapıyor. 

Bu durumda günlük borçlanma bedeli 53.05 
TL daha artmış oldu.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, “Ankara-İstan-
bul hızlı tren hattının Sabiha Gökçen 

Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü yoluyla İstanbul Havalimanı’na 
kadar uzatılacağını açıkladı. Bakan Karais-
mailoğlu ilgili hızlı tren hattının daha sonra 
Avrupa’ya kadar uzanacağını bildirdi. An-
kara-İstanbul hızlı tren hattının, Gebze’den 

ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
oradan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 
geçerek İstanbul Havalimanı’na uzatılaca-
ğını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, Anka-
ra-İstanbul hızlı tren hattını Sabiha Gökçen 
ve İstanbul Havalimanı’na ulaştırmak için 
yaptıkları projede ihale aşamasına geldikle-
rini, bu hızlı tren hattının daha sonra Avru-
pa’ya kadar devam edeceğini bildirdi.
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Kadınlar 40 Yıl Çalıştıktan Sonra 

Emeklilikte 
Yoksulluğa Düşüyor
Almanya’da 40 yıl tam zamanlı çalışan 7 milyondan fazla kadının üçte birisinin 1000 Euro’dan, 4 milyona 
yakın kadının da 1.200 Euro’dan daha az emekli maaşı alacağı açıklandı.

Almanya’da tam zamanlı bir işte çalışan 
her üç kadından birinin, 40 yıl çalıştık-
tan sonra yoksulluğa düşececeği açık-

landı. Çalışma Bakanlığı, ülkede çalışan her üç 

kadından birisinin ayda 1.000 Euro’dan daha 
az emekli maaşı alacağını bildirdi. Sol Parti’nin 
(Die Linke) sorularını cevaplayan Federal Çalış-
ma Bakanlığı, tam zamanlı çalışan yaklaşık 2,7 

milyon kadının, 40 yıllık çalışmanın ardından 
emekli maaşlarının 1.000 Euro’yu geçmeyece-
ğini ifade etti.

“FELAKET RAKAMLARI”

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar 
Bartsch, soru önergesine Çalışma Bakanlığının 
verdiği cevabı değerlendirirken, emeklilik maa-
şı rakamlarının bir felaketi gösterdiğini açıkladı. 
Acil bir emeklilik reformu da isteyen Bartsch, 
ülkedeki enflasyonun da dikkate alındığında 
40 yıllık çalışma sonunda milyonlarca kadının 
en fazla 1.200 Euro emekli maaşı alabileceğini, 
bunun da kadınların emeklilikte yoksulluğa sü-
rüklendiğini gösterdiğini ifade etti.

3.8 MILYON KADIN 1.200 EURO’DAN 
AZ ALACAK

Almanya’da tam zamanlı olarak çalışan toplam 
7.1 milyon kadının yüzde 38’i 1.000 Euro’dan 
daha az maaş alacak. 7.1 Milyon çalışan kadı-

nın 3.8 milyonu da 1.200 Euro’dan daha az 
emekli maaşı alacak. Bakanlığın Sol Parti’ye 
verdiği cevaba göre, Almanya’da erkeklerin 
yanı sıra kadınların da 1.000 Euro veya daha 
fazla net emekli maaşı alabilmeleri için 40 yıl 
boyunca kesintisiz olarak ayda brüt 2.844 Euro 
kazanmaları gerekiyor. İşçilerin 1.200 Euroluk 
emekli maaşına hak kazanabilmeleri için ise 
40 yıl boyunca aylık brüt 3.413 Euro ücret al-
maları gerekiyor.

“KORKUNÇ RAKAMLAR YENI 
DEĞIL”

Almanya Çalışma Bakanlığı’nın kadınların 
emekliliği ile ilgili cevaplarını değerlendiren 
Verdi Sendikası Sosyal Politikalar Başkanı Ju-
dith Kerschbaumer de “Rakamlar korkutucu 
ama yeni değil.” açıklamasında bulundu. Judith 
Kerschbaumer “Bu rakamlar yeni olmadığı gibi, 
kadınların çalıştığı alanlarda kadınlara verilen 
ücretler artırılmadığı sürece emeklilik maaşları 
da aynı kalacak.” dedi.

Almanya’nın Nüfusu
Geçen Yıl Göçmenlerle 
Rekor Kırdı

Almanya’da
Dar ve Orta 
Gelirlilere Ev Yok

Almanya’nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle geçen yıl son üç 
yıldaki durgunluğa son vererek bir önceki yıla göre 1,1 milyon 
kişilik artışla 84,3 milyon seviyesine yükseldi.

Almanya’da ev fiyatları son 28 yılın zirvesine 
çıktı. Bu fiyatlarla dar ve orta gelirlilerin ev 
sahibi olma hayali de suya düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 
nüfus artışına ilişkin 2022 öncü verileri-
ni açıkladı. Buna göre, başta Ukrayna ol-

mak üzere yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 
2022’deki nüfusu 1,1 milyon kişi artarak 84,3 mil-
yonla rekor seviyeye ulaştı. Geçen yılın sadece ilk 
yarısında, Almanya’ya gelen Ukraynalılar nüfusu 
740 bin artırdı Destatis, Ukrayna dışındaki ülke-
lerden göçün, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-
2021’de yavaş büyümenin ardından 2022’de arttı-
ğına dikkati çekti.

DÖRT KATTAN FAZLA ARTTI

Destatis açıklamasında, 2022’deki net göçün bir önce-
ki yıla göre (2021-329 bin 163) dört kattan fazla 
arttığını bildirilerek, aynı zamanda geçen yıl net 
göçün Almanya’nın istatistikleri toplamaya başla-
dığı 1950’den bu yana en yüksek seviyede olduğu 
aktarıldı. Destatis tarafından Almanya’da geçen 
yıl 735 bin ile 745 bin arasında doğum ve 1 milyon 
60 bin ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu.

GÖÇMENLER NÜFUS YAŞLANMASINI 
TELAFI ETTI

2022’de bir önceki yıla göre doğum yüzde 7 düşer-
ken, ölüm oranı yüzde 4 arttı. 

Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl 
yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken, ge-

çen yıl çalışma çağındaki göçmenlerin gelişi, nüfu-
sun yaşlanmasını telafi etti. 

Çalışma çağındaki (15-63 yaş arası) Almanların ge-
nel oranı 2022’de yüzde 61,6 iken, yurt dışından ge-
lenler arasında bu oran yüzde 75,9 oldu.

Almanya Ekonomi Araştır-
maları Enstitüsü (DIW) Al-
manya’da son yıllarda konut 

fiyatlarının her yerde “patlama” yap-
tığını, bu fiyatlarla dar ve orta gelir-
lilerin ev sahibi olmasının imkânsız-
laştığını bildirdi. Enstitü tarafından 
yayımlanan bir rapora göre, konut 
fiyatlarında son 28 yılın zirvesi ya-
şandı. Sadece bazı kiralarda patla-
ma yapmayan konut piyasasının bu 
şekilde aratması durumunda ise Al-
manya’da bir gayr-i menkul krizinin 
baş gösterebileceği tespit edildi.

Enstitü raporu Almanya’daki 97 şe-
hirde yaptığı araştırmalar sonrasın-
da yayımladı. Rapora göre, müstakil 
ev ve arsalarının yanı sıra apartman 
dairelerinin fiyatları da patlayıcı bir 
şekilde artmış bulunuyor. 

2010 ile 2022 arasında ev fiyatları-
nın yüzde 150, arsaların da yüzde 
130 arttığı belirtilen raporda, özel-
likle büyük şehirlerde büyük bir ko-
nut sıkıntısının yaşandığını, acilen 
ihtiyaca göre konut inşa projelerine 
başlanması gerektiğine işaret edildi.
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İsveç Başbakanı 
Vallahi Doğru 
Söylemiyor veya 
Ülkesinde Ne 
Olduğunu Bilmiyor

İlhan Bilgü
ibilgu@camiahaber.com

BAKIŞ AÇISI

Danimarkalı/İsveçli bir ırkçı faşist işi 
gücü yok, İsveç polisinin özel koruma-
sında eline Kur’ân-ı Kerîm alıp yakıyor. 
Bir de hava atarak, “Müslümanlara ancak 
böyle hakaret edebiliyorum!” diyor. İsveç 
Başbakanı Ulf Kristersson ise öylesine 
pişkin, öylesine ciddi ve öylesine kendin-
den emin bir ifade ile milyarlarca Müs-
lüman’ı rencide eden, hatta tehdit eden 
bu davranışı ifade özgürlüğü, dolayısıyla 
demokrasinin temel bir parçası, hem de 
yasal bir hak olarak değerlendiriyor.

Yeminle söylüyorum, İsveç’te böyle bir 
özgürlük yok. Ve İsveç Başbakanı kendi 
ülkesinde ifade özgürlüğünün veya de-
mokrasinin herkes için geçerli olmadığını 
bilmiyor. Yani Başbakan Ulf Kristersson 
bütün bunların İsveç’te yasal koruma 
altında olduğunu söylerken doğruyu söy-
lemiyor. Kendisi doğruyu söylediğini zan-
netse bile o zaman ülkesinde neler yaşan-
dığını bilmeyecek durumda.

Daha geçenlerde Göteborg’ta ülkenin 
en başarılı okullarından 200 Müslüman 
öğrencinin okuduğu Müslümanlara ait 
bir okul kapatıldı. Gerekçesi, okulda 
çocukların “radikalleşme ihtimalinin 
bulunması”. Dikkatinizi çekerim, İslam 
okulu ülkenin en başarılı okullarından, 
yani İsveç eğitim programını en iyi uy-
gulayan okullardan birisi. Kapatılma ge-
rekçesi sadece ve sadece “radikalleşme 
ihtimali”. Bu radikalleşme ihtimali ise, 
kaynağı bilinmeyen bir ihbara dayanı-
yor. Bu ihbarı kimin yaptığı bilinmiyor. 
Ama İsveç hükûmeti bu okulu yine de 
kapatıyor. Böylece İsveç’te çocukları ra-
dikalleştirme ihtimali bulunduğu gerek-
çesi ile Müslümanlara ait toplam 16 okul 
kapatılmış bulunuyor.

Bu ihbarı yapanlar o kadar da gizli değil, 
kendi kendilerini ele veriyorlar. Bu tipler 
tüm Avrupa ülkelerinde mevcut. İsimleri 
ile “tam ve orijinal” Müslümanlar. Ama 
hayatlarını, ülkede bulunan Müslüman 
kuruluşları ve kişileri kamuoyuna, hatta 
doğrudan istihbarata ülkenin güvenlik 
güçlerini tahrik edercesine gammazla-
makla geçiriyorlar. Bunlar aynı zaman-
da, Müslümanlar içinden Müslümanları 
aşağılayan, gammazlayan, kötüleyen bu 
yüzden de büyük alkış ve hükûmetler-
den küçük paralar koparabilen insanlar.

Ülkesinde olan bu durumu, İsveç Başba-
kanı Kristersson bilmiyor mu? Biliyorsa, 
ülkede özgürlük, demokrasi ve yasal gü-
vence olduğuna dair doğruları söylemi-
yor demektir. Bilmiyorsa da vah yazık ki 
ne yazık. Ha bu arada, İsveç’te işlenen 
tüm nefret suçlarının yüzde 55’ini Müs-
lümanlara kaşı işlenmiş suçlar oluştu-
ruyor. Üstelik, bu suçlar diğerleri gibi 
sosyal medyada işlenen suçlar değil, 
doğrudan saldırılarak işlenmiş suçlar. 
Veee Müslümanlara karşı işlenen suçlar 
çoğu zaman kayıt altına alınmadığı gibi, 
suçluların kolay kolay bulunup cezalan-
dırılması da mümkün değil.

Bu da İsveç demokrasisi, İsveç özgürlüğü. 
Yani!??? Yanisi İsveç Başbakanı, Kur’an 
yakmanın özgürlük olduğunu iddia eder-
ken, bu özgürlüğü Müslümanlardan sakı-
nıyor. Özeti bu!
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Almanya’da Çocuk Parası ve

Çocuk Yardımları 
Artırılacak
Almanya’da 2025 yılından itibaren çocuk parası ve diğer çocuk yardımları 
birleştirilerek artırılacak. Çocuklar, okul gezileri ve tatilleri için de destek alabilecek.

Almanya Aile Bakanlığı, ço-
cukların temel geçim ih-
tiyaçlarının garanti altına 

alınması için yeni bir yasa tasarısı 
hazırlıyor. Yasa tasarısı hazırlığına 
göre, çocukların temel geçimlerinin 

garantiye alınması, okul gezileri ve 
boş zamanların değerlendirilmesi 
gibi alanlarda da devlet desteği ala-
bilmesi öngörülüyor. Öte yandan, 
çocuk destek paralarının çok çeşitli 
karmaşık olması dolayısıyla hak sa-

hiplerinin bu yardımlardan yarar-
lanması da kolaylaştırılacak.

Federal Aile Bakanı Lisa Paus tara-
fından hazırlanarak diğer bakan-
lıkların da onayına sunulacak olan 
yeni çocuk asgari temel geçim ga-
rantisi, aynı zamanda çocuk parası-
nın da artırılmasını öngörüyor.

2.8 MILYON ÇOCUK 
DEVLET YARDIMI ALIYOR

Almanya’da 2.8 milyon çocuğun 
devlet yardımı aldığı, 1 milyon 600 
çocuğun ana-babasının çalışmasına 
rağmen yine de devlet yardımına 
gereksinim duyduğu tespit edildi. 
Almanya’da devlet tarafından ih-
tiyaç sahibi ailelere çeşitli destek 
programları sağlandığı, ancak, aile-
lerin bu desteklerden haberi olma-
ması ya da destek programlarının 
karmaşıklığı ve bürokratik engeller 
sebebiyle ödemelerin yapılamadığı 

da açıklandı. Bu durumu dikkate 
alan Federal Aile Bakanlığı, çocuk-
lara yapılacak olan yardımların bir 
arada toplanmasını, bürokratik iş-
lemlerin azaltılmasını ve daha çok 
çocuğun devlet yardımlarından ya-
rarlanabilmesini planlıyor.

YENI YASA 2025 YILINDAN 
ITIBAREN GEÇERLI 
OLACAK

Almanya’daki çocuk yardımlarını 
artıracak olan yasa diğer bakanlık-
ların onaylaması sonrasında hazır-
lanacak ve 2025 yılından itibaren 
yürürlüğe girecek, yasayla çocuk 
parası da artırılacak, çocuk parası 
ve diğer çocuk yardımlarını bir ara-
ya getirilecek.

Bu arada, reşit olan ve ebeveynleri-
nin yanında oturmayan çocuklara 
ödemelerin doğrudan yapılabilmesi 
de mümkün olacak.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, 
iklime zarar veriyor gerekçesi ile otoyollara 
getirilmek istenen hız sınırı müracaatını 
reddetti.

Almanya, tüm dar gelirli vatandaşlar için 
500 Euro’ya kadar ek kalorifer yardımı 
yapacak. Ek kalorifer yardımı vatandaşlık 
ödeneği alınmasa da vatandaşlık ödeneği 
müracaatıyla verilecek.

Almanya Federal Anayasa 
Mahkemesi, ülkedeki oto-
yollarda genel bir hız sınırı 

getirilmesine ilişkin anayasa şikâ-
yetini kabul edilemez bularak red-
detti. Federal Anayasa Mahkemesi, 
iklim değişimine etkisini öne süre-
rek otobanlara hız sınırı getirilmesi 
için yapılan bir şikâyeti değerlen-
dirirken, şikâyetçilerin iddialarını 
delillendiremediklerini açıkladı.

IKLIM KORUMA BIR 
SORUMLULUK AMA…

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan mü-
racaatta, şikâyetçiler, yasama orga-
nının, iklim korunması alanında 

otobanlarda hız sınırını da öngören 
bir yasa çıkarmaması sebebiyle ki-
şisel özgürlüklerine müdahale edil-
diğini, bu yüzden, yasama organı 
yapmıyorsa Anayasa Mahkemesi 
marifetiyle otobanlara hız sınırı 
getirilmelerini talep etti.Anayasa 
Mahkemesi, iklim korumanın ge-
lecek nesillere karşı bir sorumluluk 
olsa da, bu konudaki ihmallerin 
şikâyetçilerin kişisel özgürlüklerini 
nasıl etkilediği ve getirilmesi gere-
ken hız sınırının iklim korumaya 
nasıl yardımcı olacağının delillen-
dirilemediğini açıkladı. Bu yüzden 
de yapılan şikâyeti haklı bulmayan 
Almanya Federal Anayasa Mahke-
mesi isteği reddetti.

Almanya, vatandaşların ar-
tan ısınma masrafları için 
500 Euro’ya kadar ek yar-

dımda bulunacak. Almanya İş ve 
İşçi Bulma Kurumu (Arbeitsamt) 
tarafından yapılan açıklamada, öde-
melerin vatandaşlık ödeneği olarak 
yapılacağını, ancak, ek kalorifer 
yardımı için tüm dar gelirlilerin 
müracaat edebileceği bildirildi. Mü-
racaatlar online yapılabileceği gibi 
Jobcenter’larda da yapılabilecek.

VATANDAŞLIK ÖDENEĞI 
OLARAK ÖDENECEK

Ek kalorifer masrafları için, yük-
sek kalorifer veya ısınma masrafı 
dolayısıyla kendi geçimini sağlaya-
mayan kişi ve aileler müracaatta 
bulunacak. Ek kalorifer yardımı 
vatandaşlık ödeneği (Bürgergeld) 
şeklinde yapılacak. Kalorifer mas-
rafları yüksek olan haneler vatan-
daşlık ödeneği olarak müracaatta 
bulunacaklar. Bunun için, illa da 
vatandaşlık ödeneği alıyor olmak 
gerekmiyor. Ek kalorifer yardımını 
alabilmek için, kirada oturanlara ev 
sahipleri tarafından bildirilen ka-

lorifer masraflarını, kendi evinde 
oturanların da ısınma masraflarını 
gösteren faturalarla müracaat et-
mesi gerekiyor.

3 AY IÇINDE MÜRACAAT 
YAPILACAK

Ek kalorifer yadımı için 3 aylık süre 
tanınıyor. Örneğin, kalorifer öde-
mesinin veya faturanın vadesi Ocak 
2023 ise, ısınma masrafları için Va-
tandaş Ödeneği Nisan 2023’e kadar 
talep edilebilecek.

Almanya Anayasa Mahkemesi 

Otoyollarda Hız 
Sınırı İsteğini 
Reddetti

Almanya’da 500 Euro
Ek Kalorifer 
Yardımı Müjdesi
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Avusturya’da Polisleri Kurtaran
Türkiye Kökenli Kahraman Oldu

Avusturya’da emniyet yetkilileri, iki kadın polisi saldırgandan 
koruyan Güven Dağ’a teşekkür belgesi takdim etti.

Avusturya’da emniyet yet-
kilileri, iki kadın polisi sal-
dırgandan koruyan Türk 

iş insanı Güven Dağ’a teşekkür bel-
gesi takdim etti, polislere yardımcı 
olan Dağ, yaptığının insanlık vazi-
fesi olduğunu belirterek, “Kendimi 
bir kahraman olarak görmüyorum.” 
dedi. Dağ, olayın nasıl gerçekleştiğini 
ve Avusturya polisinden aldığı tebrik 
ve teşekkürü anlattı. 

Viyana’da doğup büyüyen 32 yaşın-
daki Güven Dağ, olayın geçen yılın 
sonlarına doğru meydana geldiğini 
belirterek, başkentteki çevre yolun-
dan evine giderken yüzü maskeli, 
askeri kamuflaj giyinmiş, uzaktan 
bakılınca elinde silaha benzeyen ci-
sim bulunan saldırganı gördüğünü 
söyledi. Dağ, maskeli saldırganın 4 
şeritli çevre yolunda elindeki cisimle 
yoldan geçenlere saldırdığını, araba-
lara zarar verdiğini ve bunun üzeri-
ne polisi arayarak bilgilendirdiğini, 
polisin de kendisine “şüpheli şahsa 
ilişkin şikâyetin kendilerine iletildiği-
ni, şahsın tehlikeli olduğunu, elinde 

silah bulunduğunu ve olay yerinden 
uzak durması gerektiğini” söyledi-
ğini aktardı. Bunun üzerine aracını 
park ederek şahsın olduğu yere doğ-
ru ilerlediğini, o sırada da polis me-
murlarının olay yerine geldiğini kay-
deden Güven, zanlının polisi görür 
görmez üzerlerine doğru yürümeye 
başladığını, memurlara kendileriyle 
gelebileceğini söylediğini, polislerin 
de “Kendisine yakınımızda ol” dedi-
ğini, bunun üzerine birlikte şüpheli-
ye doğru yürüdüklerini anlattı.

“DÜŞER DÜŞMEZ 
SALDIRGANIN ÜZERINE 
ATLADIM”

Dağ, “Adamın yürüyüş şeklinden an-
ladım yani bu normal bir insan değil, 
gecenin 02.00’sinde maske ve askeri 
kamuflajla ve elinde poşetle, bilemi-
yorsunuz içinde silah mı var, tabanca 
mı var çünkü bir şeye güvenip de poli-
sin üzerine doğru yürüyordu. Maalesef 
benzer bir durum yaşadığımız için (2 
Kasım 2020’deki terör saldırısı) orada 
da iki Türk arkadaşımız kahramanca 

hareket etmişti. Şahıs doğrudan poli-
sin üzerine yürüdü ve birden öyle bir 
sert yumruk vurdu ki sol eliyle polis 
memurunun suratına. O da (Polis me-
muru da yumruğun şiddetiyle) kafası-
nı yere vurdu. Gerçekten hiç güzel bir 
görüntü değildi. O düşer düşmez ben 
de bunun (saldırganın) üzerine atla-
dım” diye konuştu.

Saldırganın darbesine maruz ka-
lan kadın memurun düşerek kafa-
sını sert şekilde yere vurduğunu ve 
kısa süre bilincini kaybettiğini dile 
getiren Dağ, “Bu sırada ikinci polis 
hanım, takviye güçleri organize et-
meye çalışıyordu. Bir baktım (polis 
memuru ve saldırgan) ikisinin ara-
sında ben kaldım. Saldırgan beni 
tehdit ediyordu ama o sırada yere 
düşen polis memuruyla da ilgilene-
miyordum çünkü saldırganı bırak-
sam belki polisin silahını almaya 
çalışırdı. Allah’tan oraya kadar git-
medi olay. Ben şahısla boğuşurken 
ikimizin üzerine biri atladı. Baktım 
yere düşen polis memuru Mariella, 
kalkmış ikimizin üzerine atladı. Ben 
de dedim ‘Ben saldırgan’ değilim, o 
an olayı tam kavrayamadı ama sonra 
beraber tutup, elini kelepçeleyip di-
ğer takviye güçlerle şahsı etkisiz hâle 
getirdik” ifadesini kullandı.

YETKILILER TEŞEKKÜR 
ETTI

Dağ, olaya ilişkin davanın görüldü-
ğünü, saldırganın şizofreni hastası 
olduğunu öğrendiğini, mahkemede 

hâkim, savcı, diğer polislerin kendi-
sine teşekkür ettiklerini söyledi.

Polis memurlarının medeni cesareti 
ve yardımından çok etkilendiklerini 
kaydeden Dağ, toplumun huzurunu 
sağlayan polislere kendisinin teşek-
kür ettiğini belirtti. Dağ, “Ben Ma-
riella ve Katherina’ya (iki kadın po-
lis memuru) dedim, ‘Siz, toplumun 
huzurunu sağlamak için hareket 
ettiniz. Eğer kahraman varsa o siz-
siniz dedim, ‘Çünkü kendi hayatınızı 
riske atıyorsunuz ve hiç geri dur-
madınız, sen adamı görür görmez 
üzerine yürüdün.’ dedim, ‘Ben hatta 
senin arkandaydım.’ dedim.” ifadele-
rini kullandı. Dağ, yaptığı hareketin 
kahramanlık olmadığını kaydederek, 
“Biz burada yaşıyoruz, Viyana bizim 
şehrimiz, bence yaptığım bir insan-
lık vazifesiydi. Polis memurunun 
daha fazla zarar görmemesi için sal-
dırganın üzerine atladım. Kendimi 
bir kahraman olarak görmüyorum 
ama bu hareketimle burada yaşayan 
vatandaşlarımızı gururlandırdıysam 
gerçekten ben de mutlu oldum” dedi.

Teşekkür belgesinin takdim edildiği 
görüntülerin sosyal medyada hızla 
yayılması sonrasında Türkiye’nin 
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un 
aradığını ve tebrik ettiğini anlatan 
Dağ, “Büyükelçi Ozan Ceyhun’un 
beni aramasından memnuniyet duy-
dum çünkü bu aramanın, birlikte 
yaşam ve huzurun korunmasına 
verilen önem açısından çok kıymet-
li olduğunu düşünüyorum” diye 

konuştu. Dağ, Avusturya basınında 
bu durumun yer alıp almamasının 
kendisi için çok önemli olmadığını, 
emniyet yetkililerinin, teşekkür bel-
gesinin dışında da çok yakın ilgi ve 
alaka gösterdiklerini söyledi. “Bunu 
haber yaparlarsa belki topluluğa bir 
motivasyon verirler” değerlendir-
mesinde bulunan Dağ, polisin ken-
disine teşekkür belgesini verirken 
çekilen görüntülerin emniyet güçle-
rinin sosyal medya hesabında en çok 
izlenen ikinci görüntü olduğunu söz-
lerine ekledi.

“MEDENI CESARETTEN 
ÇOK DAHA FAZLASINI 
ORTAYA KOYDU”

Viyana Emniyet Müdürlüğünün 
resmî sosyal medya hesabından, baş-
kentin 18’inci bölge komiserlerinden 
Christian Sandner’in Dağ’a teşekkür 
belgesini verirken çekilen görün-
tüleri paylaşıldı. Komiser Sandner, 
Dağ’ın bir suçlunun yakalanmasında 
emniyet güçlerine verdiği destekten 
ötürü Viyana Emniyet Müdürü adına 
kendisine teşekkür belgesini takdim 
etti. Sosyal medya hesabındaki yazılı 
açıklamada, “Biz polisler de insanız 
ve sağlıklı bir şekilde iş çıkışı evimi-
ze, ailemize, çocuklarımıza, yakınla-
rımıza dönmek istiyoruz.

Bizler de insanız ve özellikle tehlike 
anlarında yardıma ihtiyaç duyabili-
yoruz. Güven Dağ, geçen yıl bir me-
deni cesaretten çok daha fazlasını 
ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.

Fransa’da 2 Milyon Kişi
Emeklilik Reformunu 
Protesto Etti
Fransa’nın çeşitli kentlerinde 2 milyon kişi, emeklilik yaşını 
yükselten yeni emeklilik reformuna karşı protesto yaptı.

Fransız hükûmetinin emekli-
lik yaşını 64’e çıkarmayı he-
defleyen reformuna karşı 19 

Ocak’ta ülke genelinde birçok sek-
tör protesto amacıyla greve gitti. 

Ülkenin Paris, Marsilya, Nice, Tou-
louse gibi büyük kentlerinin yanı 
sıra ülkede 200’den fazla noktada 
gösteri düzenlendi. 

Resmî kaynaklara göre gösterilere 1 
milyon 200 bin kişi katılırken, gös-
teri organizatörleri ise katılımın 2 
milyondan fazla olduğunu açıkladı. 
Başkent Paris’teki gösteri Cumhu-

riyet Meydanı’nda başlarken Nation 
Meydanı’nda sona erdi.

POLISLE ÇATIŞMA

Protestoda polis ile göstericiler 
arasında gergin anlar ve arbede 
yaşandı. Polis biber gazı ve cop kul-
lanırken göstericiler polise farklı ci-
simler fırlattı. Gösterinin güzergâhı 
üzerinde çok sayıda reklam pano-
sunun camı kırıldı, çöp bidonları 
ateşe verildi. Göstericiler, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron’un istifasını talep eden ve fa-
şizm karşıtı sloganlar attı.

PARIS’TE 38 GÖZALTI

Polis ile yaşanan çatışma sonrasında 
ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı. 

Fransız basınının resmî kaynaklara 
dayandırdığı verilere göre ise pro-
testolarda 80 bini Paris’te olmak 
üzere ülke genelinde 1,12 milyon 
gösterici vardı. 

Organizatörlere göre ise ülke ge-
nelinde 400 bini Paris’te olmak 
üzere, 2 milyondan fazla kişi hükû-
metin emeklilik reformuna karşı 
yürüyüşe katıldı.
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Herkes Yesin
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IGMG’den Örnek Çalışma:
Otizmli Çocuklara 
Özel Umre

Alman Öğrenciler 
Duisburg Mevlana 
Camii’ni Ziyaret Etti

İslam Toplumu Millî Görüş çatısı altında otizmli 
çocuklara özel oluşturulan umre kafilesi dualarla 
uğurlandı.

Almanya’nın Duisburg kentinde bir okulun 7. Sınıf 
öğrencileri IGMG Mevlana Camisi’ni ziyaret etti.

Islam Toplam Millî Görüş (IGMG) Hac 
Umre ve Eğitim Başkanlığı’nın ortak 
çalışması neticesi, otizmli çocuklara özel 

oluşturulan umre kafilesi 26 Ocak’ta dua-
larla uğurlandı. Katılımcılar, Berlin, Stut-
tgart, Düsseldorf ve Hannover olmak üze-
re Almanya’nın dört farklı noktalarından 
umre ibadetine start vermiş oldu.

“ZIYARETLER HAREKET 
ALANLARINA GÖRE 
GERÇEKLEŞTIRILECEK”

Konuyla ilgili Camia Haber’e açıklamalar-
da bulunan IGMG Engelliler Eğitim ve Hac 
Umre Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Zehra 
Alver, tüm kafilenin İstanbul’da bir araya 
geleceğini ifade etti. Burdan da beraberce 

Medine’ye geçileceğini aktardı. Alver, söz 
konusu otizmli çocuklarla, diğer kafileler-
de de olduğu gibi, mümkün mertebe tüm 
vazifelerin hareket alanlarına göre yerine 
getirileceğini belirtti.

KAFILEDE 51 KIŞI BULUNUYOR

Otizmli çocuklara özel kafilede 51 kişi bulu-
nacak. Bunların içerisinde 5 görevli yer ala-
cak. Program Mekke-Medine ziyaretleri ile 
beraber toplam 10 gün sürecek. 

İç ve dış geziler düzenlenecek. Kendilerine 
dokundurarak, gerekirse koklatarak tüm 
ziyaretlerde, bulundukları mekânı, ziyaret 
ettikleri yerlerin önemini en iyi şekilde an-
lamaları ve hissetmeleri sağlanacak.

Avrupa’nın çeşitli yerlerinde zaman 
zaman öğrenciler camileri ziyaret 
ederek İslam dini ve kültürünü daha 

yakından tanıma fırsatını elde ediyor. Bu zi-
yaretlere IGMG camileri de sıklıkla ev sahip-
liği yaparak öğrencileri ağırlıyor.

Son olarak Almanya’nın Kuzey Ren-Vest-
falya eyaletinde Theodor König orta oku-
lundan 7. Sınıf öğrencileri İslam Toplumu 
Millî Görüş (IGMG) Duisburg Mevlana 
Camii’ni ziyaret etti. IGMG Düsseldorf Böl-
gesi Hafızlık Kurumları Sorumlusu Talip 
Toklu’nun sınıf öğretmenine özel davetiy-
le ziyarete gelen 23 öğrenci camiyi tanı-
ma fırsatı buldu.

ISLAM ANLATILDI

Ziyaretle ilgili Camia Haber’e açıklamalar-
da bulunan Talip Toklu, öğrenciler İslam ile 
alakalı bilgi verildiğini ifade etti. 

IGMG’nin çalışmalarının da öğrencilere 
aktarıldığını ifade eden Toklu, “Camimizin 
burda topluma güzel insanlar yetiştirdi-
ğiyle alakalı bilgiler sunduk. Çok hoşlarına 
gitti.” diye ekledi.

Toklu, öğrencilere ziyaret sonunda hediye-
ler takdim ettiklerini de belirtirken, “Kalem, 
defter, çikolatalar hediye ettik. Çok mem-
nun kaldılar.” diye kaydetti.
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Darul-bekâya irtihal eden merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet ve mağfiret,
sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz. Ruhlarına El-Fâtiha.

İsim İsimVefat tarihi Vefat tarihiBölge ve şubesi Bölge ve şubesi

Yusuf Filikcı
Nour Husein Abdulkarim
Duran Davut Karakuş
Rıza Adıgüzel
Ahmet Yıldız
Naciye Küşük
Ergül Keskin
Mustafa Coşgun
Raheen Hussain
Adnan Akbeyaz
Hasan Özok

12.01.2023
12.01.2023
12.01.2023
13.01.2023
13.01.2023
13.01.2023
13.01.2023
15.01.2023
17.01.2023
18.01.2023
18.01.2023

19.01.2023
20.01.2023
20.01.2023
21.01.2023
22.01.2023
23.01.2023
21.01.2023
24.01.2023
24.01.2023
23.01.2023
25.01.2023

Berlin / Wedding-Hasan Basri Camii
Hamburg / Hh-Merkez Camii
Hessen / Raunheim-Selimiye Camii
Düsseldorf / Wu-Elberfeld-Yunus Emre Camii
Württemberg / Pforzheim-Ayasofya Camii
Berlin / Neuköln-Gazi Osman Paşa Camii
Berlin / Charlottenburg-Ensar Camii
Berlin / Kreuzberg-Mevlana Camii
Bremen / Hb-Fatih Camii
Köln / K-Holweide (Teşkilat)
Ruhr A / Hamm-Hövel-Mevlana Camii

Hessen / Wiesbaden-Mescidi Aksa Camii
Köln / Bonn-Camii
R.-N.-Saar / Worms-Fatih Camii
Württemberg / Esslingen-Fatih Camii
Hessen / Giesen-Buhara Camii
G. Bavyera / Erding-Hicret Camii
Ruhr A / Lünen-Fatih Camii
Ruhr A / Essen-Merkez (Teşkilat)
R.-N.-Saar / Saarbrücken Lt.-Ulu Camii
Bremen / Rotenburg-Küçük Ayasofya Camii
Berlin / Spandau-Yeni Camii

Mehmet Bilaloğlu
Ayşe Aksöz
Orhan Dua Erçin
Ahmetcan Ayaydın
Hanife Aydın
Şerif Süren
Pakize Akkaya
Bekir Güçlü
Zeynep Sarı
Hikmet Kurt
Hülya Yüzüak

HOSPIZ- UND
PALLIATIVBEGLEITUNG

HOSPİS VE PALYATİF DESTEK
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
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Belçika’da Gençler 
1300 Kişiyle Sabah 
Namazındaydı

Son Dileği Umre Olan
14 Yaşındaki Tevhid 
Toprağa Verildi

1300 genç, Belçika Gençlik Teşkilatı organizesiyle 
Gent Tevhid Camii’nde sabah namazında buluştu.

Almanya’da son dileği umre olan ve geçtiğimiz Ekim 
ayında IGMG Hac, Umre Seyahat organizesi ile 
umreye giden kanser hastası 14 yaşındaki Bangladeşli 
Müslüman genç Tevhid, gözyaşlarıyla defnedildi.

Belçika İslam Federasyonu (BİF) 
Gençlik Teşkilatı, Gent kentindeki 
Tevhid Camii’nde 1300 gençle sa-

bah namazı kıldı. “1000 kişi ile sabah na-
mazı buluşması” adı altında yapılan sabah 
namazı buluşmasına çok büyük bölümü 
gençler olmak üzere 1300 kişi katıldı. Sa-
bahın erken saatlerinde Belçika’nın dört 
bir yanından gençlerin sabah namazına 
koştuğu program Muhammed Cebeci, Mu-
hammed Emin Karaman ve Mevlüt Rıza 
Bildirici’nin Yasin-i Şerif okumasıyla baş-
ladı. Sabah ezanını ise, 34. Avrupa Kur’ân-ı 
Kerîm Tilavet Yarışmasının küçükler kate-
gorisinde ikinci olan hafızlık öğrencisi Be-
dirhan Şahin okudu. 

Müezzinliği Gent Tehvid Camii hafızlık öğ-
rencisi Yusuf Halid Inam yaparken, sabah 
namazını BİF Schaerbeek gençlerinden Ya-
sin Avcı kıldırdı.

Belçika sabah namazı buluşmasına İslam 
Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı 
Kemal Ergün ile birlikte Belçika İslam Fede-
rasyonu (BİF) Başkanı Muhammed Ünal ve 
BİF Gençlik Teşkilat Başkanı Hakan Emin 
Yıldırım da katıldı.

Sabah namazı buluşmasına katılan IGMG 
Genel Bakanı Kemal Ergün, “Yaradan’ın 
huzurunda safları sıkılaştıran binlerce gen-
cimizi tebrik ediyor, insanlığın sabah nama-
zında buluşan gençler vasıtasıyla kurtuluşa 
ereceğini ümit ediyorum.” dedi.

BİF Başkanı Muhammed Ünal da gençlerin 
coşkuyla sabah namazı buluşmasına katıl-
ması dolayısıyla duygulandığını söyledi.

Yapılan tesbihat ve dua ile tamamlanan 
program sonrasında ev sahibi BİF Gent Teş-
kilatı gençlere çorba ikramı yaptı.

Kanser hastası olan Bangladeş asıllı 
Tevhid’in cenaze namazı, İslam Top-
lu Millî Görüş Recklinghausen Ca-

mii’nde cuma namazını müteakiben kılındı.

Tevhid’in naaşı namazı sonrasında gözyaş-
larıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tevhid’in cenaze namazını IGMG Eğitim 
Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın kıldırdı. 

Cenaze namazında IGMG Ruhr-A Bölge 
Başkanı Abdullah Kodaman’ın yanı sıra 
çok sayıda Müslüman da hazır bulundu.

Dr. Hakan Aydın, cemaate hitap ederken, 
Kâbe’yi ziyaret etme arzusu olan küçük 
Tevhid’in bu arzusunun IGMG tarafından 
yerine getirildiğini söyledi.

DOĞUM GÜNÜNÜ UMRE’DE 
KUTLAMIŞTI

Geçtiğimiz aralık ayında da Tevhid’in do-
ğum gününü umreyi beraber yaptığı ar-
kadaşları bir sürpriz yaparak kutlamıştı. 
Tevhid’in ben öldükten sonra annem yalnız 
kalmasın diye çok istediği kedi de doğum 
gününde kendisine hediye edilmişti. 14 
yaşındaki Bangladeşli 4’üncü evre kanser 
hastası Tevhid, tedavi olma amacıyla geldi-
ği Almanya’da durumunun kritik olduğunu 
öğrendikten sonra son isteğinin umreye git-
mek olduğunu söylemişti. Doktorların önce 
izin vermediği, daha sonra ise gidebilir ra-
poru verdiği Tevhid, İslam Toplumu Millî 
Görüş Hac Umre ve seyahat işlerinin des-
teği ile annesi ile birlikte hayalini kurduğu 
umre için kutsal topraklara uğurlanmıştı.
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Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın
egitim@camiahaber.com

Pusula

Hayat Veren 
Dindarlık
Dinle ne diye ilgileniyorsun? Neden 
dindarlığı seçtin? Dini tercih etme-
nin temel nedeni nedir? Gerçekten 
dinle ilişkinizin dayanağı nedir? Bu 
ilişki senin için olmazsa olmaz nite-
liğinde mi, yoksa olmasa da olur tü-
ründen mi? Bu ve benzeri sorulara 
muhatap olsanız ne cevap verirsiniz? 

Dindarlık algı ve uygulamalarınızı 
göz önüne getirerek cevap vermeyi 
deneyebilirsiniz. Ben, bu tür soru-
lara cevap sadedinde genelde şu tür 
ifadeler kullanma ihtiyacı duyuyo-
rum: İslam işime yaradığı için Müs-
lüman olmayı tercih ettim. Menfaa-
timi İslam’da görüyorum. İslam’ı ne 
kadar iyi anlar ve doğru uygularsam 
o kadar insani yetilerimi geliştirerek; 
mutlu, huzurlu, tutarlı bir hayatı 
inşa edebileceğim, kaliteli insan ola-
rak kaliteli bir hayat yaşayacağım. 

“Oh be dünya varmış!” diyeceğim. 
Üstelik, bütün bunlar, bu dünyada; 
bu hayatın iz düşümü olan ahiretteki 
güzellikler de cabası.

Fıtrat dini olan İslam, varlığımı ko-
ruyup geliştirmemi kılavuzlayan 
esasları ortaya koyuyor. İslam’ı kav-
radığım oranda insanlığımı koruyup 
geliştirme imkânını elde edeceğim. 
İslam sayesinde gerçekleri, hakikati 
daha iyi tanıyacak ve onlara göre tu-
tum ve davranışlarımı belirleme gü-
cünü kazanacağım. Gerçeklerle, ha-
kikatle savaşarak değil, onlarla uyum 
içinde onurlu yaşayabileceğim. Yani, 
Allah’ın varlık dünyasına koyduğu 
yasalara (sünnetullah) uygun biçim-
de hayatımı dizayn edebileceğim. 
Haliyle, yapıp ettiklerim bana yarar-
lı olacak, zararlardan olabildiğince 
uzak kalabileceğim. 

Kur’an, şu mesajları tekrarlar: “Her-
kesin iyi/doğru yapıp ettikleri kendi 
yararına ve kötü/yanlış yapıp ettik-
leri kendi zararınadır.” (Bakara su-
resi,2: 286). “Kim zerre kadar iyilik 
yaparsa karşılığını görür, kim de zer-
re ağırlığınca kötülük yaparsa karşı-
lığını görür.” (Zilzal suresi, 99: 7-8) 

İslam, faydama olan eylemlerde bu-
lunma, zararıma olanlardan uzak-
laşma konusunda bana kılavuzluk 
ediyor. Kur’an’da şu tür açıklamalarla 
karşılaşıyoruz: “Kim benim kitabım-
dan yüz çevirirse mutlaka ona dar/
sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet 
gününde ise onu mahşer yerine kör 
olarak getiririz.” (Tahâ suresi, 20:124)

Öbür yandan şöyle açıklamalara mu-
hatap oluyoruz: “Ey iman edenler! 
Size hayat verecek şeylere çağırdı-
ğı zaman Allah ve Resulü’ne uyun.” 
(Enfâl suresi, 8: 24) 

Kısacası, İslamî dindarlık, gerçekte 
insanın kaliteli bir hayat inşa etme-
sini, huzurlu olmasını sağlar. Şayet 
dindarlık, sahibine hayat vermiyor, 
bilakis hayatını karartıyorsa, işte bu 
durumda o dindarlığın sahihliğini, 
İslamiliğini sorgulamak gerekir.

“Çocuğum İyi Bir Karne 
Getirebilecek Mi?”

Karne zamanı çocuklar kadar hatta belki de daha fazla anne-babalar heyecanlanıyor. 
Akıllardaki soru da aynı: “Acaba çocuğum iyi bir karne getirebilecek mi?” Notlar ister 
iyi olsun, isterse kötü, ebeveynin yaklaşımı çocukların okul başarısını etkiliyor.

Karne zamanı çocuğa nasıl 
yaklaşmak gerektiği aileler 
için son derece kafa karış-

tırıcı olabiliyor. Aileleri en çok zor-
layan sorulardan biri de “Başarısını 
ödüllendirelim mi yoksa normal bir 
şey ya da olması gereken bir durum 
gibi mi davranalım?” oluyor. 

TUTARLI VE DESTEKLEYICI 
ANNE-BABALIK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyat-
risi Uzmanı Doç. Dr. Esra Çöp, kötü 
karne için çocuğun cezalandırılma-
ması gerektiğini belirterek, “Kötü 
karne geldiyse çocuğa öfke ile yakla-
şılmamalı, ona ders vermeye çalışıl-
mamalı ya da ceza verilmemeli. 

Çünkü bunlar işe yaramaz. Tutarlı 
ve destekleyici anne-babalık işe ya-
rar. Ev ortamı öğrenmeyi destek-
liyorsa, çocuk-ebeveyn ilişkileri sı-
caksa çocuklar daha iyi çalışır.” dedi.

Doç. Dr. Esra Çöp, yaptığı açıkla-
mada, karne almanın hem çocuk-
lar hem de anne-babalar için heye-
can verici bir olay olduğunu ifade 
ederek, karnelerde iyi notlar kadar 
düşük notların da olabileceğini 
söyledi. Karnesinde düşük notu 
olan çocukların endişeli ve üzgün 
olabileceğini aktaran Çöp, “Çocuk-
ların karneleri nasıl olursa olsun 
önemli olanın notlar değil, çocuk-
ların mutluluğu olduğunu unutma-
malıyız.” diye konuştu.

“ÇOCUK KARNESINDEKI 
NOTLARDAN IBARET DEĞIL”

Doç. Dr. Esra Çöp, ebeveynlerin kar-
ne yaklaşımında dikkat etmesi gere-
ken konulara ilişkin bilgi vererek, 
karnedeki notların aile için ne anla-
ma geldiğinin değerlendirilmesi ge-
rektiğini, çocuğun sadece notlardan 
ibaret olmadığını dile getirdi.

“Karnedeki kötü notlar ne anlama ge-
lir? Çocuğunuzun okuldaki başarısını 
tam olarak yansıtır mı?” sorularına 
dikkati çeken Çöp, şunları kaydetti:

“Eğer çocuk gerçekten dersini iyi 
anlamışsa, sınavlarına çalışmışsa, 
iyi bir not alabilir. Ancak kötü notlar 
her zaman çocuğun ne kadar çaba-
ladığını ne kadar öğrendiğini, ileri-
de neler başaracağını göstermez. Bu 
nedenle çocuk kötü notlar aldığında 
aşırı tepki göstermemek gerekiyor 
çünkü çocuk kendini zaten suçlu 
hissediyordur. Sinirliyken karne 

konuşmasına başlanmamalı. Önce 
sakinleşilmeli. Çocukla konuşurken 
kelimeler dikkatli seçilmeli. Çünkü 
söylenen sözlerin çocuğun üzerinde 
uzun süreli olumlu ya da olumsuz 
etkiler bırakabileceği unutmamalı. 
Çocuk söylenenleri uzun süre hatır-
layacaktır. Çocuğun başarı durumu 
akranları veya kardeşleriyle kesin-
likle karşılaştırılmamalıdır. Konuş-
madan önce ona nasıl yardım edile-
bileceğiyle ilgili bir plan yapılmalı.”

“ÇOCUĞUN TEK BIR 
IYI NOTU OLSA DAHI 
ÖVÜLMELI”

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Doç. Dr. 
Esra Çöp, düşük notlara karşı duy-
gusal davranılmaması gerektiğine 
işaret ederek, “Çocuğun tek bir iyi 
notu olsa dahi bu övülmeli. 

Kötü notların nasıl düzelteceğine 
dair ailenin beraber plan yapması, 
sorumluluk alması için çocuğun 
çabalarının desteklenmesi gereki-
yor.” dedi.

“Önemli olan nottan çok çocuğun 
bu notu nasıl aldığıdır.” diyen Çöp, 
şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocuğun çalışma alışkanlıklarını, 
derse nasıl hazırlanacağını bilmesi 
önemlidir. Çocuk çok çalışıyor ancak 
iyi notlar alamıyorsa ihtiyacı olan 
destek önerilmeli. Sadece notlara da 
değil, öğretmenlerin notlar hakkın-
daki yorumlarına da önem verilmeli. 

Eğer çocuk, elinden gelenin en iyisi-
ni yapmaya çalışmışsa aldığı nottan 
çok davranışın ve çabaların övülme-
si önemlidir. Çocuğun kendi içinde-
ki ilerleyişine geri bildirim verilme-
li. Gerekirse bir çocuk psikiyatrisi 
uzmanından yardım alınmalıdır.

“KÖTÜ KARNE IÇIN 
CEZALANDIRMAYIN!”

Kötü karne için çocuğu cezalan-
dırmayın. Kötü karne geldiyse ço-
cuğa öfke ile yaklaşılmamalı, ona 
ders vermeye çalışılmamalı ya da 
ceza verilmemeli. Çünkü bunlar 
işe yaramaz. Tutarlı ve destekleyici 
anne-babalık işe yarar. Ev ortamı 
öğrenmeyi destekliyorsa, çocuk-e-
beveyn ilişkileri sıcaksa çocuklar 
daha iyi çalışır. 

Çocuklarıyla daha çok konuşan, 
imkânları dahilinde onlara oyun-
cak ve kitap alan, öğrenmek için 
daha fazla kaynak ve imkân sağla-
yan ailelerin çocukları daha başarılı 
olmaktadır. Ceza vermek çocuğun 
okula karşı olumsuz hissetmesine 
de neden olabilir.”

Doç. Dr. Çöp, karnesi başarılı olan 
çocukları ödüllendirirken de abartı-
ya kaçılmamasına özen gösterilme-
sini önererek, maddi değeri yüksek 
hediyeler yerine yaşa uygun, aile ile 
çocuğun beraber eğlenebileceği, okul 
başarısına ve bireysel gelişime katkı 
sağlayacak ödüllerin tercih edilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

Karnesindeki 
notlardan ötürü ceza 
vermek çocuğun 
okula karşı olumsuz 
hissetmesine neden 
olabilir.
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Mutluluğun Yolu
Sağlıklı Aileden ve Sosyal 
İlişkilerden Geçiyor
Kalabalık aile dendiğinde aklımıza belki de ilk olarak zorlukları gelebilir, zihinlerimizde gürültülü ve 
dağınık bir ev canlanabilir. Fakat yapılan uzun soluklu bir araştırmaya göre sadece sağlıklı aile birliktelikleri 
olanlar ve toplumsal ilişki içerisinde olanların daha mutlu olduğu görüldü.

Harvard Üniversitesi tarafın-
dan gerçekleştirilen “Har-
vard Yetişkin Gelişimi Ça-

lışması” mutluluğun sırrı üzerine 
ezber bozan sonuçlar ortaya koyu-
yor. Kapitalizm çağında mutluluk 
daha çok maddi varlıklarla eşitle-
nirken, 75 yıldan uzun bir süredir 
devam eden araştırmanın sonuçla-
rına göre, mutluluğa giden yolda en 
önemli etkenlerin başında sağlıklı 
sosyal ilişkiler geliyor.

MUTLULUK TANIMININ 
DEĞIŞIMI

Dijitalleşmenin de son dönemde in-
san hayatına yoğun bir şekilde gir-
mesi ile birlikte mutluluk ve sosyal 
medya konusu dünyanın önde gelen 
araştırmacılarının odak noktası hâli-
ne gelmiş durumda bulunuyor. Kli-
nik Psikolog Mehmet Büyükçorak, 
sosyal medya çağında mutluluk üze-
rine yaptığı açıklamada kapitalizmin 
geldiği aşamada dünyada mutluluk 
tanımının değiştiğini söyledi.

Mutluluğun eskiden bir aile inşa 
etmek veya bahçeli, avlulu bir evde 
yaşamak gibi anlamlar taşıdığı-
nı belirten Büyükçorak, bugün ise 
mutluluğun daha fazla görünmek, 
tanınmak ve sevilmek gibi algılandı-
ğının altını çizdi. Büyükçorak, pozitif 
psikoloji açısından bir başkası için 
karşılık beklemeden iyilik yapmanın 
insanı en mutlu eden şey olduğuna 
işaret ederek, din açısından bakıldı-
ğında zekât gibi ibadetlerin de varlı-
ğına dikkati çekti.

“YALNIZLAŞTIRMA 
GEÇMIŞTE BIR IŞKENCE 
METODU IDI”

İnsanoğlunun tarih boyunca hep 
diğer insanlarla ilişki hâlinde haya-
tına devam ettiğine değinen Büyük-
çorak, yalnızlaştırmanın geçmişte 
bir işkence metodu olarak kullanıl-
dığını anlattı.

Mehmet Büyükçorak, Harvard Üni-
versitesi tarafından yapılan dün-
yanın en uzun soluklu mutluluk 
araştırmasına dair bilgiler vererek, 
“Harvard Yetişkin Gelişimi Çalış-
ması”nda 724 kişinin 75 yıldan fazla 
süredir takip edildiğini ve insanlarda 
mutluluğa sebep olan kriterin zan-
nedildiği gibi zenginlik veya makam 
mevki gibi kriterler olmadığının gö-
rüldüğünü belirtti. 

Büyükçorak, hâlâ devam eden çalış-
maya göre sadece sağlıklı aile birlik-
telikleri olanların ve toplumsal ilişki 
içerisinde olanların mutlu olduğu-
nun keşfedildiğini dile getirdi.

Bugünkü sosyal medya kullanımı-
nın geldiği noktanın bu metotları 
andırdığını belirten Büyükçorak, 
şunları söyledi:

“Akıllı telefonu alıp yatak odamıza 
gittiğimiz zaman birisinin işkence 
yapmasına gerek kalmıyor; kendi-
mizi uykudan mahrum bırakıyoruz. 
Harvard Studies'de çıkan makaleye 
göre, akıllı telefonların yaydığı mavi 
ışık beynin arkadaki görme ile ilgili 

bölgesine ‘daha gündüz niye uyuyor-
sun’ mesajı veriyor. Bu da uykuya 
mani olduğu için siz saat 23.00 ile 
01.00 arasında doğal olarak yayılan 
melatonin hormonunu alamıyorsu-
nuz. Almadığınız zaman ne oluyor? 
REM uykusu denilen uzun süreli 
uykuya giremiyorsunuz. Bu olmadı-
ğı zaman da gün içinde yaşadığımız 
küçük travmatik olayları beynimiz-
deki nöronlar güzel işleyemediği için 
ertesi güne de aynı şey devam edi-
yormuş gibi oluyor. Teknolojik bir 
aleti hiç kapatmadan çalışıyor gibi 
düşünün. Isınmaya sebep olur. REM 
uykusuna giremediğiniz için dinlen-
mişlik hâli de olmuyor. Daha yorgun 
ve kas ağrıları olan bir insana dönü-
şüyorsunuz. Böyle bir insan, huzur-
suz bir hâli var iken öteki ile nasıl 
sağlıklı bir ilişki kurabilir?”

MUTLULUK VE HAZ 
BIRBIRINE KARIŞTIRILIYOR

Yalnızlığın kötü etkilerinin en iyi 
pandemi döneminde tecrübe edil-
diğinin altını çizen Büyükçorak, o 
dönemde insanların birbiriyle bağ-
lantıyı koparmamak için görüntülü 
görüşmeler yaptığını ancak bunun 
hiçbir zaman gerçek görüşmelerin 
yerine geçemediğini vurguladı.

Büyükçorak, depresyon tanısı yaşının 
1960’larda 29 iken bugün 25’in altı-
na düştüğünü anlatarak, bunun en 
büyük sebeplerinden birinin artan 
stres miktarı ve daha başarılı olma 
isteği olduğunu söyledi. Büyükçorak, 
“Acı hissettiren bir şeyi hazlı bir pan-

suman ile bastırdığınızda kısa süreli 
bir yol yürütüyor. Uzun vadede ise 
ameliyatı yapılmayan bir operasyon 
daha büyük sorunlara sebebiyet ve-
rebiliyor. Mutluluk ve haz bu evrede 
karıştırılıyor. Mutluluk dediğimiz şey 
bir ilişki ve bir evliliği yürütme kısta-
sında da vardır. Bu anlamda ilişkinin 
sorumluluğu vardır; alçalma yüksel-
me dönemleri vardır. Alçalma evre-
sinde bunu devam ettirmek, iş birliği, 
biz olmayı sağlamak ve sebatkârlık 
vardır. Sosyal medyada kurduğumuz 
bağlar ve ilişkiye baktığımız zaman 
‘bana ne kadar beğeni ve yorum yapı-
yorsun’, ‘beni ne kadar doyuruyorsun’ 
gibi kriterler vardır. Direk kâr zarar 
ilişkisi söz konusudur. 

Bu da insan ilişkilerinde olmayan 
bir kıstas. Burada devam ettirilen 
ve sürdürülen sosyal medya arka-
daşlıklarının kalıcı ilişki bağlamın-
da vereceği gerçek ilişki ile aynı 
olmayacaktır. Asla sosyal medyaya 
girmeyin ve bağ kurmayın demi-
yoruz elbette. Orada da arkadaş-

lık kurduysanız bunu çevrim dışı 
dünyanızda da devam ettireceğiniz 
sağlıklı bir ilişkiye dönsün.” değer-
lendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYA 
BAĞIMLILIĞI MADDE 
BAĞIMLILIĞI GIBI

Klinik Psikolog Büyükçorak, tek-
nolojinin onu kullanan insana göre 
değerinin değişkenlik gösterdiğinin 
altını çizerek, “Teknolojiyi sağlıklı 
bir amaç uğruna mı kullanıyorum 
yoksa sorunlarımı ötelemek veya 
gerçeklerden kaçmak için mi kulla-
nıyorum. Sosyal medya ve teknoloji 
bağımlılığı diğer madde kullanımları 
ile aynı mekanizmaya sahiptir. Aynı 
dopamin ve serotonin yolaklarını 
bozduğu için ha vücudunuza fiziksel 
bir şey almışsınız ha belli bir davra-
nışa bağımlılık geliştirmişsiniz aynı 
şeydir. Ama toplum nezdinde sosyal 
medya daha az zararlıymış algısı da 
onun daha çok kullanılmasına sebe-
biyet veriyor.” uyarısında bulundu.

Mutluluk eskiden bir aile inşa etmek 
veya bahçeli, avlulu bir evde yaşamak 
gibi anlamlar taşıyordu. Bugün ise 
mutluluk daha fazla görünmek, 
tanınmak ve sevilmek gibi algılanıyor.
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Haram Aylar

Kur’ân-ı Kerîm, dünyanın yaratıldığında 
savaş ve benzeri saldırıların yasaklandı-
ğı dördü haram aylar olmak üzere Allah 
katında ayların sayısının on iki olduğu-
nu ifade eder.1 Haram aylar, zilkade, zil-
hicce, muharrem ve receptir.

Kur’ân-ı Kerîm, insanların haram aylar 
yasağına uyma konusunda titizlik gös-
termelerini, yasağa saygısızlık etmeme-
lerini2 aksi takdirde kendilerine zulmet-
miş olacaklarını;3 bu aylarda savaşmanın 
büyük günah olduğunu;4 Kâbe ile birlik-
te haram ayların da insanların iyiliği için 
bir sebep kılındığı5 belirtilir.

Kaynaklarda haram aylarla ilgili hü-
kümlerin Hz. İbrâhim zamanında meşru 
kılındığı anlatılır. Tefsir ve tarih kitapla-
rında, haram aylarla ilgili hükümlerin 
hac ibadetiyle birlikte Hz. İbrâhim za-
manında yasalaştığı, insanların bu ay-
larda sağlanan güven ortamı içinde hac 
ibadetini, muhtemelen recep ayında da 
umrelerini rahatça ve güven içinde yap-
tıkları, Mekke ve çevresinde oturanların 
da bu vesileyle geçimlerini huzur içinde 
sağladıkları belirtilir.

Câhiliye dönemi Arapları bu yasakları ka-
bul etmekle birlikte işlerine gelmediğinde 
ayların yerini değiştirmek ve mesela ya-
sağı ertelemek suretiyle6 haram ayı ihlal 
etme yoluna gitmişler, böylece konulan 
yasakları amacından saptırmışlardır. 

Başlangıçta haram aylarda savaştan ve 
her türlü saldırıdan kaçınan, geçimle-
rini sağlayacak işlere yönelen cahiliye 
Arapları bu yasağı da çiğnediler ve gü-
ven ortamını sarstılar. Böylece İslam, 
haram aylar konusundaki asli hüküm-
leri yeniden düzenledi ve esas kimliği-
ne kavuşturarak bu yolla senenin üçte 
birini kapsayan zaman dilimi içinde kü-
resel barışın temini, savaşların getirdiği 
yıkımların değerlendirilmesi ve böylece 
barış yolunda güçlü adımların atılması, 
bu süre zarfında ortaya çıkabilecek ve 
sonu savaş olarak gözüken uyuşmaz-
lıkların sulh yoluyla çözülmesine imkân 
tanınması için yoğun çabaların sarf edil-
mesi için bir süre belirlemiş oldu.

Hz. Peygamber herhangi bir saldırı olma-
dıkça, haram aylarda savaş yapmamış, 
savaşı haklı kılan bir sebep ortaya çıkmış 
ve başka çare kalmamış ise haram ayla-
rın çıkmasını beklemiştir.Haram aylarda 
savaşmama ilkesi özellikle yüksek tahrip 
gücüne sahip savaş teknolojilerinin yay-
gınlaştığı, ahlakın yozlaştığı günümüz 
dünyasında bugün de her zamankinden 
daha fazla önemini korumaktadır.

Doğrusunu en iyi Allah bilir.

“Gökleri ve yeri yarattığı günde 
Allah’ın yazısına göre Allah 
katında ayların sayısı on iki olup, 
bunlardan dördü haram aylardır. 
İşte bu dosdoğru dindir…”  
(Tevbe suresi, 9/36).

1- Tevbe suresi, 9:36.
2- Mâide suresi, 5:2.
3- Tevbe suresi, 9:36.
4- Bakara suresi, 2:217.
5- Mâide suresi, 5:97.
6- Tevbe suresi, 9:37.

Insan mükerrem bir varlıktır. 
İnsanın vücut azaları da saygıya 
layıktır. Bu sebeple de organla-

rı üzerinde yapılacak tasarruflar 
konusunda varılacak hükümler 
arasında da farklılıklar olacaktır. İn-
sanın sağlını korumak, öncelikli gö-
revdir. Bütün peygamberlerin tebliğ 
ettiği dinlerde beş esastan birisi de 
canın korunmasıdır. 

Hasta insanın yeniden sağlığına 
kavuşması için tedavi görmesi ve 
maddi manevi her türlü çareye baş-
vurması gerekir. Allah Resûlü (s.a.v.) 
“Allah hem derdi hem de devayı gön-
dermiş, her hastalığa bir çare yarat-
mıştır. Tedavi olun, ancak tedavide 
haramı kullanmayın.”1 buyurmuştur. 

Tedavi için gerekli çarelerden biri 
de organ ve doku naklidir. Organ ve 
doku nakli konularında ne nasslar-
da ne de klasik fıkıh kaynaklarında 
açık bir hüküm bulunmamaktadır. 
Bu itibarla da son devir İslam âlim-
leri organ nakli konusuna ihtiyatla 
yaklaşmışlardır. Artık organ nakli, 
dünyada çok sayıda hasta için ümit 
kaynağı olmuştur. Ancak, organ 
naklinin caiz olması hususunda 
âlimlerimiz ihtilaf etmişlerdir.2

En basit tarifiyle organ nakli, vücut-
ta görevini yapamayan bir organın 
yerine canlıdan veya ölüden alına-
cak sağlam ve aynı görevi üstlene-
cek bir organın nakledilmesidir.3 

ORGAN NAKLININ DINÎ 
HÜKMÜ NEDIR?

Organ nakli için sağlıklı bir başka 
organa ihtiyaç vardır. Böyle bir or-
gan ise canlıdan canlıya veya ka-
davradan canlıya olmak üzere iki 
yolla temin edilmektedir. Canlıdan 
canlıya nakli yapılacak organ alın-
dığı zaman organ veren kişiye zarar 
vermeyecek şekilde olmalıdır. Bu 
da ancak çift organlardan birisi-
nin alınması veya organ tek de olsa 
geriye kalan kısmın organ verene 
yeterli olmasıyla mümkündür. Ör-
neğin, böbreklerden birisinin alın-
ması, karaciğer ve pankreastan par-
ça alınması gibi. 

Kadavradan alınacak organın veri-
cinin -ale’l ihtilaf- beyin ölümünün 
gerçekleşmesi, organların kullanıla-
bilir olması ve gerekli yasal izinlerin 
alınmasıyla mümkün olur.4

YAŞAYAN KIŞILERDEN 
ORGAN ALINMASI 

Yaşayan bir insanın hayatını tehli-
keye sokacak (kalp, beyin gibi) bir 

organının alınmasına ve başkasına 
nakledilmesine hiçbir İslam âlimi 
olur dememiştir. Şayet nakil işlemi 
organını verenin izni ile olmuşsa 
intihar etmiş sayılır. İzni alınmadan 
organı alınmış ise bunu yapanlar o 
şahsı katletmiş olurlar. Her ikisi de 
caiz değildir ve haramdır. “Çünkü 
burada, hukukullah vardır ve Allah 
hakkının söz konusu olduğu yerde 
isar (fedakârlık) caiz değildir.”5

HAYATÎ OLMAYAN 
ORGANLARIN NAKLI

Hayatta olan bir insanın kendi rıza-
sıyla hayatını kısa ve uzun vadede 
tehlikeye atmayacak, herhangi bir 
organını bir başkasına verme konu-
sunun caiz olup olmaması şekliyle 
iki görüş ortaya çıkmıştır. 

ORGAN NAKLI HARAMDIR 
DIYENLER

Organ nakline haramdır diyen âlim-
lere6 göre, canlı bir insandan organ 
alıp bir başkasına nakletmek, zaru-
ret hâlinde de olsa haramdır.7 Böyle 
bir nakli yapanlar asî olurlar, tövbe 
ve istiğfar etmeleri gerekir. Hatta 
ta’zîr cezasına çarptırılır.8

Bunlara göre, insan mükerrem bir 
varlıktır.9 İster canlı olsun isterse 
vefat etmiş olsun cesedine müdaha-
le edilemez, organları bir başkası-
na verilemez. Zira Allah (cc), insan 
vücudunu kendisi istifade etsin ve 
yaşasın diye yaratmıştır. İnsanın 
kendisinin bile hiçbir tasarruf hak-
kı yoktur. Bu noktadan hareketle, 
canlıdan nakil yapılamaz. Zatında 
haram olan bir şey, mutlak manada 
hediye bile edilemez.10

Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz, “Ken-
di ellerinizle kendinizi tehlikeye 
atmayın”11 ve "Kendi kendinizi öl-
dürmeyin"12 buyurmaktadır. Organ 
nakli esnasında ve sonrasında kişi 
kendini tehlikeye atmaktadır ki bu 
caiz değildir.13

Günümüzde organ mafyalarının 
muhtaç insanlara para vererek ya 
da kaçırarak organlarını sattıkla-
rı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla 
büyük bir fesadın önü tıkanmalıdır. 
İslam hukukundaki “Sedd-i Zerâi’’ 
prensibine dayanarak nakle caiz de-
mek mümkün değildir. 

ORGAN NAKLINE ŞARTLI 
CEVAZ VERENLER

Bu görüşteki âlimler, yaşayan ki-
şinin rızası ile muhtaç olan birine 
şartlarına uyulması hâlinde organ 

nakline cevaz vermektedirler.14 Gü-
nümüzün önde gelen âlimleri ve fet-
va kurumları bu görüştedirler.15

Bunlara göre, zaruret hükümleri 
burada da geçerlidir. “Her kim bir 
canı kurtarırsa bütün insanları kur-
tarmış gibi olur.”16 ayeti bu durumu 
da kapsar. Kur’an ve sünnette konu 
ile alakalı sarih bir hüküm olmadı-
ğı için “Eşyada asl olan mübah ol-
masıdır” kaidesince organ nakli de 
mübahtır. Bir kişi kendi organların-
da tasarruf yapabilir. Örneğin diyet 
almayabilir ve affedebilir. 

Ancak bu gruptakiler aşağıdaki şart-
lar dahilinde bunun yapılabileceğini 
ifade ediyorlar. Bu şartlar şunlardır: 
Vericiden zorla değil, kendi isteğiyle 
alınmalı. Zaruret hâli bulunmalıdır. 
Organ nakli ameliyatının başarılı 
olacağına dair zann-ı galibin bu-
lunması. Organı alınanın bundan 
sonraki hayatına zarar verecek bir 
etki kalmaması. Alınan organ veya 
doku karşılığında hiçbir şekilde üc-
ret alınmaması.17

KADAVRADAN ORGAN 
NAKLI 

Kadavra ölü demektir. Ölüm (mevt) 
hayatın zıddıdır. Birçok tarifi yapılan 
ölümün en meşhur tarifi bedenden 
ruhun ayrılmasıdır. Ölüden organ 
nakli konusunda organ nakline mut-
lak manada karşı olanlar burada da 
karşıdırlar. Cevaz verenler ise ölüm-
den maksadın yukarda tarifi yapılan 
ölüm olması gerekir derler. Bugün 
ölüden organ nakli denildiği zaman 
beyin ölümü tanısı konmuş olan has-
talar akla gelmektedir. Beyin ölümü 
gerçekleşmiş olan kişilerden organ 
alınması konusunda da Fıkıh âlim-
leri cevaz verenler veya vermeyenler 
diye ikiye ayrılmışlardır.
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Abdülhamid, c.4, s.7, Hadis Rakamı: 3874; Beyhakî, 
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Bütün bu konularda Din İstişare 
Kurulu olarak şu esaslar çerçe-
vesinde hareket edilmesini ifade 
etmekteyiz. 

1. İnsan, hayatta iken de öldük-
ten sonra da renk, ırk ve din 
farkı gözetilmeksizin vücut 
dokunulmazlığına sahiptir. 

2. İnsanın yaşama hakkı ne ka-
dar önemli ise tedavi olma 
hakkı da o kadar lüzumludur. 

3. Canlıdan canlıya organ nakli 
için şu şartlar oluşmalıdır. 

a. Vericiden zorla değil, 
kendi rıza ve isteğiyle 
alınması.

b. Zaruret ve ciddi bir ihti-
yaç hâlinin bulunması. 

c. Böyle bir ameliyatın, ba-
şarılı olacağına dair işin 
uzmanlarınca güçlü bir 
kanaatin (zann-ı galib) 
oluşması.

d. Alınacak organ veya 
doku karşılığında “hiç-
bir şekilde bedel/ücret” 
alınmaması. 

e. Alınan organın, sahibi-
ne zarar veremeyeceği 
yönünde, işin uzmanla-
rında güçlü bir kanaatin 
oluşması. 

4. Ölüden organ naklinin caiz 
olabilmesi için, şer’i ölümün 
gerçekleşmiş olması yani 
ölümün yakinen hâsıl olması 
gerekir. Beyin ölümü, koma 
hâlidir, ölüm değildir. Do-
layısıyla beyin ölümü tanısı 
konan bir kimse canlıdır, fişi-
nin çekilmesi ve organlarının 
alınması caiz değildir.

İslami Açıdan 
Organ 
Bağışı
Almanya’da gündeme gelen yeni bir 
düzenlemeye göre, organ bağışı yapmak 
istemeyenler organlarını bağışlamak 
istemediklerini “açıkça ortaya 
koymadığı sürece” organ bağışçısı 
olarak kabul edilecek. Konuya dair 
İslami bakış açısını Hulusi Ünye yazdı. 
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BIR
AYET

“Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah 
katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram 
aylarıdır. Işte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah́ ın koyduğu 
yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl 
sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün 
savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir.”
(Tevbe suresi, 9:36)

“Zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü 
şekliyle dönmektedir. Bir yıl on iki aydır. Bunlardan 
dördü haram olan aydır. Üçü birbiri ardınca 
gelen, zilkade, zilhicce ve muharremdir. Biri ise 
cemaziyelâhir ile şâbân arasında bulunan ve Mudar 
kabilesinin daha çok değer verdiği recep ayıdır.”
(Buhârî, Hac 132; Müslim, Kasâme 29)

BIR
HADIS

Üç ayların başında, ortasında ve so-
nunda oruç tutmanın hükmü nedir?

Müslümanların nazarında recep, şa-
ban ve ramazan ayları mübarek ay-
lardır. Efendimiz (a.s.), recep ayına 
ulaştığında şöyle dua buyururdu: “Al-
lah’ım! Recep ve şabanı bize mübarek 
kıl ve bizi ramazana ulaştır.”1

Üç aylarda tutulan oruçlardan rama-
zan ayı orucu İslam’ın en önemli farz 
ibadetlerinden olan Allah’ın farz kıldı-
ğı oruçtur.2 Recep ve şaban aylarında 
da oruç tutulabilir. Bu oruçlar nafi-
le oruçlardır. Peygamber Efendimiz 
(a.s.)’in ramazan ayının dışında diğer 
aylara nispetle en çok nafile oruç tut-
tuğu aylar ise recep ve şaban ayları-
dır.3 Sahih kaynaklara göre Resûlullah 
(s.a.v.), recep ayını tamamıyla oruçlu 
geçirmeyi yasaklamıştır.4 Bir Müs-
lüman’ın sağlığı müsaitse, recep ve 
şaban aylarında istediği kadar nafile 
oruç tutabilir. Bunun haricinde recep 
ayına has olmak üzere ayın başında, 
ortasında ve sonunda oruç tutulması-
nı zorunlu kılacak bir delil yoktur.

Recep ayına “sağır”, “recm ayı” ve 
“mutahhar” denmesindeki neden-
leri açıklar mısınız?

Recep ayı kamerî takvim aylarının ye-
dincisidir. Üç ayların da ilkidir. Recep, 
kelime anlamı itibariyle bir şeyden 
korkmak, utanmak ya da birisini hey-
betinden dolayı ulu kabul etmek ve ta-
zim göstermek anlamına gelir.5 Recep 
ayı dört haram aydan birisidir.6 Câhili-
ye dönemi Arapları İslam’dan önce de 
bu aya tazim ve saygı gösterirler, ayrı 
bir ehemmiyet verirlerdi. Bu ayda düş-
manlıklar, kan dökmeler durdurulur, 
topluma sükûnet havası hâkim olurdu. 
Öyle ki, bir kişi babasının katilini görse 
ona aldırmazdı. Bundan dolayı da recep 
ayına “sağır ay” denirdi. Ayrıca bu ayda 
işlenecek günahlar affedilir; yapılan gü-
zel amellerin karşılığı kat be kat verilir.

Günahlar âdeta bu ayda duyulmadığı 
ve görülmediği için de recep ayına “sa-
ğır” ay denir. Recep ayına “recm ayı” 
da denir. Bu isimle anılmasına sebep 
de Müslümanlara sataşmasın diye şey-
tanlar taşlanır ve uzaklaştırılır. Zaten 
kelime olarak “recm” taşlamak, taşa 
tutmak demektir.

Recep ayı “mutahhar ay” diye de bili-
nir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve ha-
yır, hasenât yapan Müslümanlar ma-
nen tertemiz olur. Dolayısıyla Recep 
ayı da “mutahhar ay/temizlenmiş ay” 
diye isimlendirilmiştir.

M. Hulusi Ünye 
m.unye@igmg.org

Fıkıh Köşesi

Üç Aylar Hakkında

1- Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259.
2- Bakara suresi, 2:183.
3- Buhârî, Sahih, Savm, 52-53; Müslim, Sahih, Sıyâm, 
173-79.
4- Müslim, Sahih, Libâs, 10.
5- M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, İstanbul 1983, III, 18-19. 
6- Haram aylar: Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem 
aylarıdır.

Üç aylar deyince aklımıza, mübarek bir zaman dilimi gelir. Bu aylar; recep, şaban ve 
ramazan aylarıdır. Bu mübarek aylar kalp ve ruh dünyamızın kapılarını yeni manevi 
âlemlere açar ve bizlere bazı fırsatlar verir.

Dinî kültürümüzde recep, şa-
ban ve ramazan ayları ola-
rak bilinen, Hicri Takvimin 

7, 8 ve 9. aylarına üç aylar denil-
mektedir. Üç ayların fazileti ile ilgili 
birçok rivayet nakledilmiştir, fakat 
bu ayları önemli kılan şey üç ayla-
rın üçüncüsü olan Ramazan-ı Şerîfi 
müjdeliyor olmalarıdır. 

Ayrıca dinî kültürde mübarek sa-
yılıp kutlanan Regaib, Miraç, Berat 
ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer 
alması üç aylara ayrı bir önem veril-
mesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı 
işlerle daha fazla meşgul olunarak, 
dinî duyarlılığın daha yoğun olarak 
yaşanmasına zemin hazırlamıştır. 

ÜÇ AYLARI ORUÇ VE 
NAMAZLA IHYA ETMEK

Gerek üç aylar gerekse zikredilen 
mübarek geceler ile ilgili İslam ule-
ması arasında günümüze kadar ge-
len tartışmalar yapılmıştır. Gerek 
ayların gerekse gecelerin kutsallığı 
sorgulanmış bir kısım ulema tara-
fından, ramazan ayı ve Kadir Gecesi 
haricindeki ay ve gecelerin kutsal 
sayılması ve onlara özgü ibadetler 
ihdas edilmesi bidat sayılmıştır. Bir 
diğer ulema grubu da gerek üç ayla-
rı gerekse bu aylar içindeki zikredi-
len geceleri kutsal saymış bu ayları 
ve geceleri oruç ve namazla ihya et-
mek gerektiğini sünnetin bir gereği 
olarak vurgulamışlardır. 

HARAM AYLAR NEDIR?

Recep ayı Kur’an’da zikredilen dört 
haram aydan birisidir. Recep ayının 

“haram aylar” arasında sayılması 
ona şüphesiz belli bir özellik kazan-
dırmaktadır. Zira Kur’an’da şöyle 
buyurulmaktadır: “Gökleri ve yeri 
yarattığı gündeki yazısına göre Al-
lah katında ayların sayısı on ikidir. 
Bunlardan dördü haram aylardır. 
İşte bu, doğru hesaptır.”1 Bu ayette 
belirlenen haram ayların Zilkade, 
Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları 
olduğu bizzat Peygamber Efendimiz 
tarafından ifade edilmiştir. 

Ayet-i kerîmede ifade edilen “din-ul 
kayyime” ifadesi için de Zemahşeri 
“İbrâhim ve İsmâil’in dini” açıkla-
masını getirmiştir. Yani bu uygula-
ma Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil’den 
bu tarafa devam eden bir uygula-
madır ve Araplar da bu uygulamayı 
bu ikisinin dininden almışlardır.2

Ayrıca “Sana haram ayı, yani onda 
savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda 
savaşmak büyük bir günahtır…”3 
ayetindeki “haram ay” tabirin-
den maksadın Recep ayı olduğunu 
el-Beğavî gibi müfessirler söylemiş-
lerdir.4 Bu ay içerisinde savaşmanın 
büyük bir günah olması yapılacak 
hayır ve hasenatın da büyük ecirle-
ri olacağı anlamına gelmektedir. Bu 
ayet-i kerîmenin mefhumu muhali-
finden çıkan bu anlam yine müfes-
sirler tarafından vurgulanmıştır. 

HARAM AYLARDA AMEL-I 
SALIH

Örneğin Katâde şöyle demiştir: 
“Haram aylarda amel-i salih işle-
menin ecri (diğer aylarda işlenen-
lere göre) daha büyüktür.5 Her ne 

kadar diğer zaman ve durumlarda 
da zulüm işlemek büyük bir günah 
ise de bu aylarda yapılan zulmün 
günahı daha büyüktür.” Çokça bi-
linen ve zikredilen bir rivayette 
Enes b. Mâlik (r.a.)’den şöyle akta-
rılmaktadır: “Recep ayı girdiğinde 
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle derdi: 
“Allah’ım! Recep ve şabanı bize mü-
barek kıl ve bizi ramazana ulaştır.”6 
Her ne kadar senedinde zayıflık var 
ise de bu hadis, recep ayının fazi-
leti hakkında rivayet edilenler için-
de itimada en fazla şayan olandır. 
İbn Hacer de bu hadisi, recep ayı 
hakkında varit olan zayıf rivayetler 
meyanında zikretmiştir. 

MÜRSEL HADIS

Halk arasında meşhur olan, “Re-
cep Allah’ın ayıdır; şaban benim 
ayımdır; ramazan ise ümmetimin 
ayıdır.” şeklindeki hadis, Hasan-ı 
Basrî (rhm)’ın aradaki sahabî raviyi 
atlayarak doğrudan Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’den aktardığı bir rivayettir 
ki, hadis usulünde böyle rivayetlere 
“Mürsel hadis” denir. Aynı hadisin 
mürsel olmayan bir diğer şekli daha 
vardır. Enes b. Mâlik (r.a.) kanalıyla 
gelen bu rivayetin de zayıf olduğu 
rivayet edilmiştir.7 

RECEP AYINDA HANGI 
IBADETLER YAPILMALI?

Muteber hadis kaynaklarında bu 
aya ait özel bir ibadetten bahsedil-
memektedir. Ne recep ayının oruçlu 
geçirilmesine yönelik ne de Regaip 
ve Miraç kandillerinde kılınacak 
namaz veya tutulacak oruçla ilgili 

olarak sahih kaynaklardan gelen bir 
rivayet yoktur. 

Bununla birlikte Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’den, “Haram aylar ”da oruç 
tutmaya teşvik eden sahih rivayet-
ler nakledilmiştir. Ebû Dâvûd ve İbn 
Mâce tarafından nakledilen bu riva-
yetlere istinaden Sahabe ve Selef’ten 
İbn Ömer (r.a.), Hasanu’l-Basrî ve 
Ebû İshak es-Sebî’î gibi bu ayda 
oruç tutan kimselerin varlığı bilin-
mektedir. Ancak bu durum Recep 
ayının tamamını oruçlu geçirmenin 
faziletli olduğu anlamına gelmez. 
İmam Ahmed bin Hanbel bu ayların 
tamamını oruçlu geçirmeyi hoş kar-
şılamamış, İmam Şafi ramazan ayı 
dışında tamamını oruçlu geçiren bir 
ayı doğru bulmamış, şayet yapıla-
caksa iki ay birleştirilerek yapılma-
sını salık vermiştir. 

(Ev sohbetleri, Dinî Kültürümüzde 
Üç Aylar)

 
 
1- Tevbe suresi, 9:36.
2- Keşşâf, II, 261; Tefsîru’l-Beydâvî, Şeyhzâde Haşiyesi 
ile birlikte, II, 432.
3- Bakara suresi, 2:217.
4- Tefsîru’l-Beğavî, I, 190.
5- Taberî, Camiu’l-Beyân, VI, 366
6- Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, IV, 18.
7- İbnu’l-Kayyım, el-Menâru’l-Münîf, 95.

“Allah’ım! Recep 
ve şaban’ı bize 
mübarek kıl ve 
bizi ramazana 
ulaştır.”

“Recep 
Allah’ın 
Ayıdır”
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“Kitapların Yakıldığı Yerde, 
Nihayetinde İnsanları 
Yakarlar”
İsveç’te Kur’an yakılmasını demokrasinin cilvesi bulanlar, bir zamanlar Nazilerin kitap yakarak işe başladığını 
bize unutturamazlar. Bunun için Alman ozan Heinrich Heine’nin Endülüs’te Kur’an yakılmasını anlatan şiirini 
yeniden okumamız gerekiyor. » ILHAN BILGÜ

Hani şu İsveç’te, Danimar-
ka’da iki de bir Kur’ân-ı 
Kerîm yakarak gündeme 

oturan, Müslümanlara hakaret et-
mekten büyük bir zevk alan ırkçı fa-
şist birisinin yaptığı bu eylemler var 
ya. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 
bu davranış hakkında, “onaylamı-
yorum, ama ne yapalım ki, bu ifade 
özgürlüğüdür ve ifade özgürlüğü de 
demokrasinin cilvesidir, yasal koru-
ma altındadır.” manasında laflar etti. 
Yetmedi, yüzlerce polisini de bu şak-
labanı korumak için gönderirken içi 
de sızlamadı.

Bu ırkçı faşistin canı sıkıldığında 
Kur’ân-ı Kerîm yakması Avrupalı-
ların özelliklerinden birisidir. Hele 
hele Nazi faşist yönetiminin kitap 
yakma ön eylemleri nihayetinde in-
san yakmakla sonuçlanmış olan bir 
dünyada, Kur’ân-ı Kerîm’in yakılma-
sını böylesine masumane göstermek 
hiç de akıllıca ve inandırıcı değil.

KITAPLARIN YAKILDIĞI 
SONUNDA INSANLAR 
YAKILIR

Bu arada, bir zamanlar bir program 
gereği ıssız bir pazar gününde Dort-
mund kentinin Hansaplatz denilen 
meydanından geçerken ayaklarımın 
altında demir levhaya yazılmış Türk-
çesi şu anlama gelen yazı aklıma 
geldi: “Kitapların yakıldığı yerde, en 
sonunda insanlar yakılır. Heinrich 
Heine, Almansor, 1821”.

Sonradan öğrendim ki, bu demir lev-
hanın olduğu yerde 30 Mayıs 1933’te 

Dortmund’lu Nazi faşistleri sevme-
dikleri kitapları, özellikle de Yahudi 
yazarlarla solcu yazarların kitapları-
nı yakarak, “Yakarız ulan sizi, inan-
mıyorsunuz kitaplarınızın nasıl ya-
kıldığına bakın!” dercesine dünyaya 
ilan etmişlermiş.

Tabii ki, o zamanlar daha Alman-
ca dilini fazla bilmiyordum. Kitap, 
yakmak, insan gibi kelimeleri anlı-
yordum da bu kelimelerden oluşan 
bir cümleyi anlamam zordu. Bunun 
içindir ki, bir fotoğraf makinasıyla 
(ki, o zamanlar hep yanımda koca-
man bir fotoğraf makinası ile dola-
şırdım) fotoğrafını çektim. Fotoğrafı 
bastırdıktan sonra etrafımda Alman-
ca bilen dostlara tercüme ettirdiğim-
de “Benim bu kitabı okumam lazım.” 
diyerek Almancamı ilerlettiğim bir 
zamanda tam olarak okuyabilme im-
kânı buldum.

HEINRICH HEINE 
HRISTIYAN OLMAK 
ZORUNDA KALDI

Aaah Heinrich Heine. Bu Heinri-
ch Heine ile ne kadar da benzer bir 
yönümüz varmış. Amma, bu ben-
zerlikleri sıralamaya şimdi vaktim 
ve imkânım yok. Adamcağız, su gibi 
Alman olmasına rağmen sadece Ya-
hudi olduğu için ezilmiş, kakılmış, 
devlet hep kendisine uzak durmuş. 
O da “Tamam be yetti artık, deyip 
olmuş bir Hristiyan.”

Yanlış anlamayın, benim Hristiyan 
falan olduğum yok da, Heinrich He-
ine’nin başına gelenler tam da bizim 

başımıza gelenler gibi. Sadece, bizzat 
Alman yasa koyucuların verdiği im-
kândan faydalanarak Alman vatan-
daşlığına geçmek için yaptığım baş-
vuruma, tam tamına 12 sene sonra 
cevap alabildim. Nihayetinde Heinri-
ch Heine’nin maruz kaldığı aynı suç-
lamalarla suçlandım. Onun için özel 
bir sempatim var bu adama karşı.

Heinrich Heine’nin Dortmund’da 
Nazi faşistlerinin kitap yaktığı yere 
dikilen demir plakada yer alan söz-
leri meğerse orada da ifade edildiği 
gibi Almansor isimli şiir/tiyatro ese-
rinden alınmışmış. Heinrich Heine 
kitabını “Trajedya/ Almansor: Eine 
Tragödie” şeklinde isimlendirmiştir.

DORTMUND 
HANSAPLATZ’DAKI PLAKA

O kitabı buldum. Aman Allah’ın 
tam da bizim, ama bizim İspanya’da 
1500’lerin ortalarında Avrupa en-
gizisyonundan çeken kardeşlerimi-
zin hikayesini anlatmaz mı! Dort-
mund’daki o levhada kendisinden 
her ne kadar “kitap” diye bahsedilse 
de işte o kitap, Heine’nin Alman-
sor’unda tam da Kur’an diye geçer. 
Okuyunca tüylerinizin ürpereceğin-
den eminim.

Bu kitabın/şiirin/tiyatronun neden 
Türkçe’ye tercüme edilmediğini (veya 
ben görmedim) anlamıyorum da. 
Ben kendin bir tercüme yapmaya ça-
balayacağım. Bilin ki, şiir tercümesi 
tercümenin zorunun zorunun zoru-
dur. Yani en sondan bir önceki zordur. 
Amma tiyatro için yazılan şiirleri ter-

cüme etmek en zorudur. Bu zorluğu 
da dikkate alarak benim tercümem-
den aşağıdaki gibi bir şiir çıktı ortaya.

Buradaki Almansor da bizzat bi-
zim el Mensur’dur. Arapça isimdir. 
Almansor, trajedyasının başkahra-
manları Hristiyanlaştırılmış Ali ile 
evlat edindiği Süleyman’dır. Amma, 
Ali’nin bir de Almansor (el Mensur) 
ve Hasan isimli iki oğlu daha vardır. 

Şimdi size o kitabın yakılma bölü-
münün geçtiği küçük bir pasajı sun-
mak istiyorum. Belki o zaman siz de 
benim Heinrich Heine ile igili söyle-
diklerimi paylaşacaksınız.

Kur’ân Engizisyon 
Ateşinde Yakılıyor

Şöyle anlatır Heinrich Heine:

….

Ve binlerce kişi vaftiz için 
başını eğdi; 

Hassan: Yeni cennet birçok 
eski günahkârı cezbeder.

Almansor: Korkunç 
Ximenes'i duyduk,

Granada’daki pazarın 
ortasında - 

Dilim ağzıma yapıştı – 
Kur’ân-ı Kerîm

İnsanların yakıldığı ateş 
yerine fırlatıldığında!

Hassan: Bu sadece bir 
başlangıçtı, kitapları 
yaktığınız yerde sonunda 
insanları da yakarsınız.

Almansor: Sonunda 
haberlerin en kötüsü gelir:

O iyi kalpli Ali de Hıristiyan 
olmuştur.

Babanın gözlerinden bir 
damla yaş bile dökülmedi,

Ağzından tek bir feryat 
çıkmadı,

Yaşlı başından bir tek olsun 
bir saç teli bile koparmadı.

Sadece yüzündeki kaslar 
sarsılarak kasıldı, 

Ve gönlünden vahşice 
dalgalanan, kesik ama tiz bir 
kahkaha patladı.

Ximenes, Orta Çağ İspanyasını yö-
neten Toledo (Tuleytula) Başpis-
koposu ve baş engzisyoncusudur. 
Asıl adı Francisco Ximenez de Cis-
neros’dur. Bazen Jimenes diye de 
yazıldığı olmuştur. Siz ne dersiniz 
bilemem, ama bana göre, Heinrich 
Heine Hristiyanlaştırılan Ali’nin ve 
evlatlarının hikâyesini anlatma-
mıştır. Aksine tam da kendi hikâye-
sini anlatmıştır.

Onun için kitap yakmanın ne olduğu-
nu biz biliriz. Siz bilmeseniz bile ta-
rihinizde bu kara leke hep kalacaktır.
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Her Lenfoma Aynı Değil, 
Tanısı Doğru Konmalı!
Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. 
Lenf kanseri en sık görüldüğü yer; lenf bezleridir. Uzmanlar bu kanser türünün tedavisinde yüzde 95’e kadar 
başarı görüldüğünü kaydetti. 

Ankara Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi He-
matoloji Kliniği Sorumlusu 

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, bazı lenfo-
ma türlerinin tedavisinde yüzde 95’e 
kadar başarı ihtimali olduğunu söy-
ledi. Lenf kanserinin, lenfosit isimli 
kan hücrelerinin lenf bezlerinde aşı-
rı çoğalması sonucu ortaya çıktığını 
belirten Altuntaş, kötü huylu lenfo-
sitlerin dalak, karaciğer, kemik iliği, 
mide gibi diğer doku veya organlar-
da çoğalabildiğini ve vücudun diğer 
kısımlarına yayılabildiğini söyledi.

LENFOMANIN NEDENLERI

Altuntaş, lenfomanın nedenleri hak-
kında net bir bilgi olmadığını ancak; 
genetik yatkınlık, bağışıklığın baskı-
lanması, çevresel faktörler, kimyasal 
ve fiziksel ajanlar, kolajen doku has-
talıkları, bağışıklık sistemi bozulması 
ve bağışıklık sistemi hastalıklarının 
risk faktörleri olarak sıralanabilece-
ğini ifade etti.

Altuntaş, “Lenfoma hastalığı yaş 
ile artış gösteren bir kanser türü. 
İleri yaşlara gelince görülme sıklı-
ğı yüz binde 60'a kadar çıkabiliyor. 
Tüm dünyada bir milyondan fazla 
lenfoma hastası yaşıyor ve her gün 
1000’in üzerinde yeni hastaya lenfo-
ma tanısı konuluyor.” dedi.

“SONUÇLARI YÜZ 
GÜLDÜRÜCÜ BIR KANSER 
TÜRÜ” 

Prof. Dr. Altuntaş, lenfomanın teda-
visi mümkün bir hastalık olduğuna 
dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Tedavi edilebilir bir hastalık olan 
lenfoma kür şansı olan, yani tedavi 
sonrası tekrarlamayacak ve sonuçla-
rı yüz güldürücü kanser tiplerinden 
biri. Lenfoma tedavisi, kemotera-
pi ve immunoterapiler ile seçilmiş 
vakalarda radyoterapiyle yapılıyor. 
Güncel ilaç ve ışın tedavileriyle bazı 
lenfoma türlerinde yüzde 95’e kadar 
başarı şansı bulunuyor.”

Hastalığın belirtilerine ilişkin de bil-
gi veren Altuntaş, şunları kaydetti:

“Ağrısız, lastik kıvamında, hareketli 
lenf nodu şişliği, son altı ay içinde di-
yet yapmadan mevcut kilonun yüzde 
10 ve üzeri kaybolması, yüksek ateş 
görülmesi hastalığın alarm verici 
semptomları arasında yer alıyor. Bu 
belirtiler gözlendiğinde kişinin he-
men bir sağlık kuruluşuna başvur-
ması gerekiyor. Tabii lenfoma tanısı 
koymak için mutlaka tutulmuş böl-

geden biyopsi alınması gerekiyor ve 
kesin tanı patolog tarafından patolo-
jik incelemeyle konuluyor.”

“GECIKTIRMEDEN UZMANA 
BAŞVURUN”

Altuntaş, salgın sürecinde bazı has-
taların şikâyetleri olsa dahi hastane-
lere başvurmakta tereddüt ettiğini 
ve bu süreçte nispeten daha az kişiye 
tanı konulduğunu ifade etti.

Altuntaş, bu kişilerin daha ileri evre-
de tanı alma olasılığı bulunduğunu 
belirtti ve geciktirmeden uzmana 
başvurulması gerektiğini kaydet-
ti. Altuntaş, “Şikâyetiniz varsa ar-
tık beklemeyin, sizleri bekliyoruz. 
Lenfoma belirtileri veya bulguları 
fark ederseniz, geciktirmeden sağlık 
merkezlerine başvurun.” dedi.

“HER LENFOMA AYNI 
DEĞIL”

Ankara Şehir Hastanesi Hematoloji 
Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu 
Prof. Dr. Gülsüm Özet de lenfomanın 
görülme sıklığı, belirtileri ve uygula-
nan tedavilere ilişkin bilgi verdi.

Birçok alt tipi bulunan lenfomanın 
her türünün tedavi sürecinin fark-
lı olduğunu belirten Özet, “Lenfo-
manın bazı alt tipleri o kadar hızlı 
seyreder ki hemen tedavi vermemiz 
gerekir, vermezsek hastayı hızla kay-
bedebiliriz. Bazı alt tiplerinde ise 
hastayı yıllarca tedavisiz izleyebiliriz. 
Yani her lenfoma aynı değildir ve ta-

nısının mutlaka çok doğru konulma-
sı gerekir.” dedi.

YÜZDE 10’UN ÜZERINDE 
KILO KAYBI “LENFOMA” 
HABERCISI OLABILIR

İleri yaş, immün sistemin baskılan-
ması, bazı otoimmün hastalıklar ile 
çevresel etkilerin, lenfoma risk fak-
törleri arasında yer aldığını anlatan 
Özet, hastalığın her yaş grubunda 
görülebildiğini ama yaşın ilerlemesi-
nin riski artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Özet, “Hastalarımız sıklıkla 
bize boyun, koltuk veya kasıklarda 
büyüyen lenf bezleri ile başvuruyor. 
Lenf bezleri enfeksiyon gibi başka 
nedenlerle de büyüyebilir ama en-
feksiyon geçtiğinde normale döner. 

Normale dönmeyen, ağrısız büyü-
yen lenf bezlerinde mutlaka hekime 
başvurulması gerekir. Bunun dı-
şında 38 dereceyi aşan ateş, 6 ayda 
yüzde 10’un üzerinde kilo kaybı, 
terleme gibi belirtiler de söz konu-
su.” diye konuştu.

TÜM KANSERLERIN 
YÜZDE 5’INI LENFOMA 
OLUŞTURUYOR 

Beyin gibi organlarda da ortaya çı-
kabilen lenfomanın bulgularının çok 
geniş olduğuna işaret eden Özet, 
hastalığın dünya genelinde tüm kan-
serler içinde yüzde 5’i oluşturduğu-
nu, günde ortalama 1000 kişiye len-
foma tanısı konulduğunu bildirdi.

Tedavide multidisipliner bir yakla-
şım sergilenmesi gerektiğini akta-
ran Özet, biyopsiden kemoterapiye 
uzanan süreçte tüm aşamaların 
bütüncül değerlendirildiğini, buna 
göre tedavi uygulandığını, tedavi-
den sonuç alınamayan bazı hasta-
larda ise kemik iliği nakline başvu-
rulduğunu anlattı.

Prof. Dr. Özet, ileride çocuk sahibi 
olmak isteyen hastaların da tedavi 
öncesi yumurta veya spermlerinin 
dondurulduğunu belirtti.

“ERKEN TANI VE ERKEN 
TEDAVI ÖNEMLI”

İmmünoterapi ve hedefe yönelik 
tedaviler sayesinde başarı şansının 
arttığını aktaran Özet, tedaviye ya-
nıt vermenin hastalığın alt tipine, 
yaygınlığına ve hastanın durumuna 
bağlı olduğuna işaret etti. 

Prof. Dr. Gülsüm Özet, şu öneriler-
de bulundu: “Lenfoma, tedavi edi-
lebilen bir hastalık, önemli olan geç 
kalınmaması. Lenf bezi büyümesi, 
ateş, geçmeyen karın, kemik ağrı-
sı gibi şikâyetlerde hemen hekime 
başvurulması gerekiyor. Erken tanı 
ve erken tedavi ‘kür’ şansını getiri-
yor bize. 

Hastalarımız asla umutlarını kaybet-
mesinler, moral ve destek çok önem-
li. Hep hayatın içinde olsunlar, asla 
kenara çekilmesinler. Bir de mutlaka 
multidisipliner yaklaşım sunan mer-
kezlerde tedavi alınmalı.”

“Lenfoma, tedavi 
edilebilen bir hastalık, 
önemli olan geç 
kalınmaması. Lenf 
bezi büyümesi, ateş, 
geçmeyen karın, 
kemik ağrısı gibi 
şikâyetlerde hemen 
hekime başvurulması 
gerekiyor.”
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4) İzmir Ağası - Bir Nota 5) Ara Sıra 6) Süratli - 
Dericilikte Derilere İncelik, Esenlik 
Kazandırmak Amacıyla Uygulanan Banyo 
İşlemi 7) Boğazına Hizmet Eden Adi İnsan - 
Tayin Etmek 8) Vilayet - Eski Dilde Yıl - 
Bachelor of Theology Kısaca - Halk Dilinde 
Ağabey 9) Bir Element - Dünyanın Uydusu 10) 
Bir Müslüman Astrolog ve Matematikçi - İsim 
11) Beylik Araziler - Eski Bir Ermeni Terör 
Örgütü 12) Bir Sayı - Eskiden İşyeri - Eski 
Dilde Parlama 13) Otomatik Vezne Makinesi - 
Cezayir'de Irmak 14) Eşit 15) Sivilce - Avuç İçi 
16) Kaon Simgesi - Kaba
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Kumanya Bedeli̇
Ein Lebensmittelpaket

50€
Kumanya bedeli 
içerisinde eğitime 
katkı payı mevcuttur.

Die Spende beinhaltet einen 
Beitrag für Bildungsprojekte.

KUMANYA KAMPANYASI
Lebensmittelkampagne
01.02.23-03.03.23

Hasene International e. V.
Colonia-Allee 3 | D-51067 Köln
T +49 221 942240-400 | F +49 221 942240-401
www.hasene.org | kumanya@hasene.org |  haseneorg  
—
Havale için banka bilgileri | Bankverbindung:
Hesap Sahibi | Kontoinhaber: Hasene International e. V.
Banka | Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54 | BIC: COKSDE33XXX
Amaç | Verwendungszweck: Adresiniz | Adresse, 0020223

Kumanya ile
Yüzler Gülsün
Deine Spende
lässt Gesichter
strahlen

Kampanya Hasene International e. V. ve www.hasene.org/partner listesinde yer alan partner kurumlar tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Meblağın %5’i partner kurumların tüzüklerinde öngörülen diğer 
amaçlar için kullanılacaktır.

Die Kampagne wird von Hasene International e. V. und seinen Kooperationspartnern durchgeführt, die Sie unter folgendem Link finden: www.hasene.org/partner. 5% des Betrags werden für andere satzungsgemäße 
Zwecke der Kooperationspartner verwendet.


