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Alman hükûmeti Türkiye ve Suriye’deki dep-
remzedelerin, Almanya’daki birinci ve ikinci 
dereceden akrabalarının yanına 90 günlük 

vizeyle gelebilmeleri için kolay vize uygulaması baş-
lattı. Ancak, kolay denilen vizenin kolay olmadığı üc-
retsiz denilmesine rağmen ücretli olduğu belirtildi.
Kolay vizenin, tüm evraklar hazır olsa dahi “Schen-
gen bölgesini terk etmeyeceğine dair makul şüphe-

ler bulunduğu” gibi bir gerekçe gösterilerek dahi bir-
çok depremzedeye verilmediği tespit edildi. 

Kolay vize olarak adlandırılan vize için gerekli bel-
geler ve işlemler göz önüne alındığında depremze-
delerin başvuru sürecinin “normal ziyaret” maksatlı 
ya da “turistik vize” süreçlerinden çok daha fazla ko-
laylaşmadığı bir gerçek. →S. 5

Alman hükûmeti Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin, Almanya’daki 
akrabalarının gelebilmeleri için “Kolay vize” uygulaması başlattı. Ancak, kolay 
denilen vizenin hiç de vaat edildiği gibi kolay olmadığı ortaya çıktı.

Almanya’nın Depremzedelere Vereceği

“Kolay Vize” 
Çıkmazı!





  33 Mart 2023

Türkiye ve Suriye’de 6 Şubat’ta meydana 
gelen iki şiddetli deprem binlerce cana 
yüzbinlerce yaralıya sebebiyet verdi. Yı-
kılan şehirler, caddeler, sokaklar… Ömür 
boyu belki de kıt kanaat imkânlarıyla 
biriktirdiği parasıyla aldıkları evleri, 
eşyaları gözleri önünde yıkılanlar, top-
rak olanlar… Sevdiklerini “Canlı değilse 
bile bari naaşını teslim alabileyim” diye 
günlerce enkaz başında bekleyen an-
ne-babalar, evlatlar, kardeşler, yakınlar… 
Kelimelere sığmayacak acılar, yürek yan-
gınları. Hepsine şahit olduk. Kul olarak 
acizliğimizin bir kez daha farkına var-
dık. Ne mutlu bu çetin imtihanı sabırla, 
metanetle karşılayabilenlere ne mutlu 
onların yaralarını sarmak için imtihanın 
sevabından nasiplenebilenlere. 

Rabbimiz buyuruyor ki: “Ant olsun ki siz-
leri biraz korku, biraz açlık, mallardan, 
canlardan ve meyvelerden eksiltmekle 
imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele!” 
(Bakara suresi, 155)

Rabbimiz şüphesiz çok merhametlidir 
ama imtihan ederken kimseye müsa-
mahası da yoktur. En çetin imtihanlara, 
en sevdiği kullarını (peygamberleri) tabi 
tutan o değil midir? Genç ya da yaşlı, ka-
dın ya da erkek, zengin ya da fakir, sağ-
lıklı ya da hasta fark etmiyor, herkes bir 
şekilde bu imtihanlardan geçiyor. İmti-
hanın zorluğuna göre mükafat da artı-
yor. Dünyalık okul sınavlarında bile zor 
olan sorulardan daha yüksek puan ka-
zanmıyor muyuz? Bazen insanın başına 
gelen bir zor musibet başkasının başına 
gelen on sıkıntıdan daha çok sevap ka-
zandırabilir. Mühim olan meselenin asıl 
iç yüzünü idrak edebilmektir. 

İmtihanı kaybettirecek hata ise isyan ve 
şikâyettir. Ne mutlu şeytanın isyan ve şikâ-
yete götüren vesveselerini elinin tersiyle 
itebilenlere. Deprem veya diğer afetler, 
musibetler, sadece ondan bire bir etkile-
nenlerin değil hepimizin imtihanıdır. Bir 
yerde bir göz yaşı varsa onu silebilecekken 
silmiyor, bir yaraya merhem olabilecekken 
olamıyorsak, Allah muhafaza imtihanı 
kaybedenlerden oluruz. Rabbim bu bilinç-
le bir ömür sürebilmeyi, her daim başkala-
rının derdiyle dertlenen bir yürek ve veren 
el olabilmeyi bizlere nasip eylesin. 

Asrın Dayanışması 
Asrın felaketi olarak nitelenen deprem 
asrın dayanışmasına da şahitlik etti. 
Teşkilatımızın ve yardım çalışmalarımızı 
beraber yürüttüğümüz Hasene uluslara-
rarası insani yardım derneği ve Almanya 
İslam Konseyi-Islamrat’ın telefonları ilk 
günden beri neredeyse kilitlendi. Gerek 
bizlere gerekse diğer yardım organize-
lerine eşi benzeri görülmemiş destek, 
bağışlar yapıldı. Sadece Türkiye ve Suri-
yeliler değil hemen hemen her milletten 
her ırktan, dinden, dilden insan yardım 
elini uzattı. Birçok şehrin merkez mey-
danlarında toplu dualar yapıldı, gıyabi 
cenaze namazları kılındı ve camilerde 
cemaatle toplu dualar yapıldı. Buradan 
bir kez daha tüm emeği geçenlere, sa-
hadaki isimsiz kahramanlara, kardeşini 
kendi nefsine tercih eden yüce gönüllü-
lere, bildiğimiz bilmediğimiz şekillerde 
depremin yaralarını sarma gayretinde 
olan herkese sonsuz teşekkürler ediyo-
rum. Allah cümlemizi imtihanı kazanan-
lardan eylesin.

İmtihan Hepimizin 
İmtihanı

Kemal Ergün 

BAŞYAZI
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Steinmeier: “Sizin Acınız 
Bizim Acımızdır”

Alman Arama 
Kurtarma Ekipleri 
Felaketi Böyle Anlattı

Almanya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: “Acınızı ve sıkıntınızı görüyoruz. Yardım 
çağrılarınızı duyuyoruz. Sizi yalnız bırakmayacağız.” dedi.

Türkiye’deki deprem bölgesinden 
Almanya’ya dönen Alman arama 
kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı.

Almanya’nın başkenti Ber-
lin’de, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerde ha-

yatını kaybedenler anıldı. Almanya 
Türk Toplumu (TGD) ve Alman-
ya-Suriye Yardım Dernekleri Birliği 
tarafından başkent Berlin’deki ta-
rihi Brandenburg Kapısı önündeki 
anma etkinliğine Almanya Cumhur-
başkanı Frank-Walter Steinmeier de 
katılarak bir konuşma yaptı.

Steinmeier, depremlerin iki haf-
ta önce meydana geldiğine işaret 

ederek, “Yıkılan şehirlerden gelen 
haberler bizi şaşkınlığa düşürüyor. 
Görüntüler hafızalarımıza kazındı. 
Bir yüzyılın felaketi. Burada, ülke-
mizde de akrabalarını ve arkadaşla-
rını kaybeden birçok insan yaşıyor. 
Bu yıkıcı felakette hayatını kaybe-
denleri anmak için bu akşam Ber-
lin’de toplandık.” dedi.

Steinmeier, kalbinin felaket böl-
gesinde hayatta kalanlarla birlikte 
olduğunu belirterek, “Acınızı ve sı-
kıntınızı görüyoruz. 

Yardım çağrılarınızı duyuyoruz. 
Sizi yalnız bırakmayacağız.” ifade-
sini kullandı.

Almanya’da yaşayan, Türkiye’de ve 
Suriye’de yakınları olanlara da ses-
lenen Steinmeier, “Ülkemizdeki bir-
çok insan da üzüntülerinize ve endi-
şelerinize ortak oluyor. Sizin acınız 
bizim acımızdır.” dedi.

Steinmeier, Almanya’da da bir yar-
dımseverlik dalgasının görüldüğüne 
dikkati çekerek, ülkesinden deprem 
bölgesine yapılan yardımlardan do-
layı herkese teşekkür etti.

Suriye’deki Esed rejimine çağrıda 
bulunan Steinmeier, “Yardım gö-
revlilerinin hayat kurtaran işlerini 
yapmasına izin verin. İnsani yardımı 
engellemeye kimsenin hakkı yoktur.” 
ifadesini kullandı.

Steinmeier, yardım ve dayanışma-
nın sürdürülmesini isteyerek, “Biz, 
felaketten etkilenen tüm insanlara 
yanında olduğumuzu ve yanında 
kalacağımızı göstermek için bura-
dayız. Biz her zaman yanınızdayız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de arama kurtarma çalış-
malarına katılan Alman Federal 
Teknik Yardım Kurumu (THW) 
ekibinden Jörg Eger ise deprem 
bölgesinden izlenimlerini aktardı. 

Eger, “Her görevin kendine göre 
zorluğu var. Uzun yıllardan beri 
ülke dışına göreve çıkıyorum. An-
cak daha önce böyle bir yıkım 
görmedim. Depremden sonra bi-
nalarda oluşan zararları biliyoruz. 
Bunlara eğitimde hazırlanılıyor. 
Ancak büyük çaplı yıkım olağanüs-
tüydü.” dedi.

Sadece acı ve üzüntüye değil aynı 
zamanda olağanüstü bir misafir-
perverlik, dostluk ve anlayışla kar-
şılaştıklarını belirten Eger, “Türkçe 
biliyorum. Ancak bir cümle bana 
her zaman bu görevi hatırlatacak; 
‘Nasılsın arkadaş?’ 

Bu cümle benim için korkunç bir 
felaket anında umut ve dostluk an-
lamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Anma etkinliğinde saygı duruşunda 
bulunuldu, depremzedeler için yar-
dım çağrıları yapıldı.

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 
büyüklüğünde iki depremin 
ardından birçok ülkeden 

arama kurtarmak ekipleri Türki-
ye’ye yardıma koştu. Almanya’dan 
da birçok kurtarma ekibi yardımcı 
oldu. Almanya’ya geri dönen ekip 
çalışanları yaşadıklarını anlattı.

“BURADAKI DURUM SONA 
ERMEDI”

Deprem bölgesinde 13 Şubat tari-
hine kadar bulunan Alman Federal 
Teknik Yardım Takım Lideri Peter 
Benz, ülkesine dönmeden önce açık-
lamalarda bulundu. 

“Biz buradan ayrılıyoruz fakat bura-
daki durum sona ermedi.” diye ko-
nuşan Benz, geride ne bıraktıklarını 
ve orada nasıl bir hüzün yaşandığı-
nı çok iyi bildiklerini belirtti. Peter 
Benz, “Geri dönüyoruz fakat bu da 
yerine getirdiğimiz görevin bir par-
çası.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BIR GÖREVDI”

53 yaşındaki Oliver Schweikart da 
enkaz altında kalan 88 yaşındaki bir 
kişinin kurtarılma operasyonunda 
yer alırken, “İnsanların kurtarıp 
kurtaramayacağınızın belli olma-
ması, kaç saatte kurtaracağınızı 
bilememek, adrenalin patlaması 
yaşatıyor insana. Üstelik bunların 
karanlıkta gerçekleştirmek gerçek-
ten büyük bir görevdi.

“BURADA DAHA BIR KAÇ 
HAFTA KALACAĞIM”

Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı 
Doktor Yaşar Bilgin de yaptığı açık-
lamada, “Hastanede protez kol ve 
bacaklı birçok hasta gördüm. İnsanlar 
için tıbbi bakım çok zor çünkü bazı 
hastenelerde yıkılmış durumda. Dok-
torların ilaçlara ihtiyacı var. Bir dev-
letin tek başına altından kalkabileceği 
bir durum değil bu. Burada bir kaç 
hafta daha kalacağım.” diye kaydetti.

“DAHA ÇOK 
KÜÇÜK KÖYLERDE 
BULUNUYORUZ”

Gastronomi alanında çalışan Uğur 
Kılıç da yardım eden ekipler içe-
risindeydi. Arkadaşlarıyla 20 bin 

Euro toplayan Kılıç, 2 arkadaşıyla 
Adana’ya gidip, kamyon dolusu ek-
mek, süt ve hijyen setleri dağıttı. 
“50-100 kişinin bulunduğu küçük 
köylerde bulunuyoruz. Orada unu-
tulan insanlara yardım etmek isti-
yoruz.” diye belirtti.
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GÜNDEM

Hasene insanî yardım derne-
ği, deprem bölgesine yardım 
ulaştırmak  üzere Adıyaman, 

Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay 
olmak üzere 4 ildeki lojistik merkez-
leri ile faaliyetlerine devam ediyor. 

Havayolu ile gelen önemli yardım-
ların bölgelere dağıtımı Adana’daki 
lojistik deposundan yapılıyor. 

HATAY’DA 850 KIŞILIK 
ÇADIR KENT

Depremzedelerin barınma sorunu-
na çözüm amacıyla oldukça önem 
taşıyan çadır kent ve konteyner kent 
kurma çalışmaları da tüm hızıyla de-
vam ediyor. Hatay’da içerisinde 850 
kişinin barınacağı çadır kent faaliyete 
başladı. Çadır kentte çocuklar için et-
kinlik çadırı ve mescit de bulunuyor. 
Ayrıca engellilerin fizik tedavilerinin 
yapıldığı ve ihtiyaçlarının tespit edil-
diği bir koordinasyon merkezi de ça-
dır kentte hizmet veriyor. 

YENI ÇADIR KENTLER 
GELIYOR

Kahramanmaraş’ta da 210 adet kon-
teynerden oluşan konteyner kentte 
yaklaşık 1050 depremzedeye barınma 
imkânı sağlandı. Malatya ve Adıya-
man’da da çadır ve konteyner kent 
kurma çalışmaları sürüyor. Bunların 
yanı sıra Mersin’den de afet bölgesine 
iki günde bir düzenli olarak gıda tırları 
depremzedelere ulaştırılıyor. Deprem 
bölgesine Hasene aracılığıyla toplam-
da 3 bin adet ısıtıcı, 25 bin adet batta-
niye ve 1300 adet jeneratör gönderildi. 

YARDIMLAR DEVAM 
EDIYOR

Depremin ilk gününden bu yana 
IGMG ve Hasene Yardım Derneği, 
Acil Yardım Kampanyası kapsamın-
da, 160’ı aşkın tır, 80’i aşkın dağıtım 
aracı, 370 gönüllü personel ile yar-
dımları deprem bölgesine ulaştırma-
ya devam ediyor.

Hasene Derneği Deprem Bölgesine 
850 Kişilik Çadır Kent Kurdu
Hasene Yardım Derneği, deprem bölgesine yapılan yardımları tüm hızıyla ulaştırmaya 
devam ediyor. Hatay’da 850 kişilik çadır kent faaliyete geçti. 

“Suriye’de En Büyük 
Sorun Devlet Eksikliği”

Hasene, Suriye’ye 
Deprem Yardımı 
Ulaştırdı

IGMG ve Hasene’nin depremzedelere yönelik 
çalışmalarında bizzat görev almak üzere bölgede 
bulunan IGMG Kanada Bölge Başkanı Dr. Asım Hoca 
Suriye’deki izlenimleri hakkında Camia Haber’e konuştu. 

Hasene uluslararası insani yardım derneği Suriyeli 
depremzedelere ilaç, gıda, hijyen ve kıyafet 
malzemelerinin yanı sıra, soba, odun ve kömür 
yüklü 8 tır gönderdi. Hasene, mobil kliniği de 
Suriye’de hizmet verecek.Kendisi de Suriye asıllı olan IGMG 

Kanada Bölge Başkanı Dr. Asım 
Hoca, IGMG ve Hasene’nin Suri-

ye’nin Afrin, İdlip ve Cinderes kentlerindeki 
depremzedelere yönelik yapılan yardım ça-
lışmalarının koordinesinde yer aldı. Hoca, 
bölgede savaş nedeniyle zaten zor şartlar 
içinde yaşam mücadelesi veren insanların 
depremle birlikte hayatlarının daha da zor-
laştığını söyledi.

Hoca, İdlib ve etrafındaki köylerde normal-
de 1-1,5 milyon insanın yaşadığını ancak 
savaş nedeniyle civardan buraya yaşanan 
zorunlu göçten dolayı şu anki nüfusun tak-
riben 5 milyonu bulduğunu kaydetti. Şehrin 
alt yapısının bu nüfusu kaldırabilecek yeter-
lilikte olmadığını belirten Hoca, bu nedenle 
bölgede çok büyük bir fakirliğin yaşandığını 
aktardı. Buradaki insanların her şeye ihti-
yacı olduğunu vurgulayan Hoca, 7-8 sene 
boyunca çadırda yaşayanların bulunduğu-
nu belirtti.

Suriyenin kuzeyinde bir devlet olmadığını 
silahlı gruplar olduğunu bu gruplar ara-
sında da çatışmaların durmadığını anlatan 
Hoca şöyle devam etti: “Eğer bu sorun çö-
zülmezse buradaki insanlar sürekli olarak 
yardıma, yemeğe muhtaç durumda hayat 
yaşayacaklar. Devlet olmadığı sürece bu du-
rumun düzelmesi imkânsız.”

“YARDIMLARI DAĞITIRKEN 
KALBIM ACIDI”

IGMG ve Hasene tarafından bölgeye tırlarla 
gönderilen yakacak, giysi, gıda, hijyen mal-
zemesi gibi ürünler de Suriye’de bulunan 
IGMG ve Hasene görevlileri tarafından da-
ğıtıldı. Asım Hoca insanların içinde bulun-
duğu zor şartların kendisini çok etkilediği-
ni belirterek “Yardımları dağıtırken inanın 
kalbim acıdı.” dedi. Çok varlıklı olan insan-
ların bulundukları yerlerden savaş nedeniy-
le kovulmalarından dolayı evlerini arabaları 
tüm malını geride bıraktıklarını anlattı. 
Bu insanların Cinderes’e gelip yeni bir ha-
yat kurma çabası içine girmişken yaşanan 
deprem nedeniyle yeniden hayatlarının sıfır 
noktasında her şeye muhtaç duruma gel-
diklerini söyledi.

27 Şubat sabahı itibari ile İdlip’te Hasene 
Mobil Klinik’in hizmet vermeye başladığını 
söyleyen Asım Hoca, bölge halkının bu sağ-
lık hizmetine çok ihtiyacı olduğunu kalıcı 
olarak sağlık hizmetinin devam etmesini ar-
zuladıklarını da ifade etti. Suriye’de birçok 
Türk ve uluslararası kurumunun yardım 
çalışması yaptığını aktaran Asım Hoca, Ha-
sene ve IGMG’nin bölge halkına desteğinin 
çok önemli olduğunu vurgulayarak, tüm 
hayırseverlere teşekkür etti.

Hasene uluslararası insani yardım 
derneği, Suriye’deki depremzedele-
re 8 tır yardım malzemesi ulaştırdı. 

Yardımlar, İslam Toplumu Millî Görüş Kana-
da Bölge Başkanı Dr. Asım Hoca başkanlığın-
daki bir Hasene heyeti tarafından ulaştırdı. 
Heyette IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve 
İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç da yer aldı.

Hasene Suriye deprem yardımı ilk etapta 8 
tır ile gönderildi. Gıda, 5 bin adet battani-
ye, hijyen malzemeleri, kılık kıyafet, soba, 
kömür ve odundan oluşan 8 tır 21 Şubat’ta 
Cilvegözü sınır kapısından çıkış yaptı. 

MOBIL KLINIK SURIYE’YE 
GÖNDERILDI

Hasene’nin Kahramanmaraş’ta konuşlandı-
rılan mobil kliniği, Suriye yardım seferber-

liği programı çerçevesinde Suriye’ye yön-
lendirildi. Hasene Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Altaş, mobil klinikte IGMG Kanada 
Bölge Başkanı Dr. Asım Hoca ile birlikte 3 
doktorun görev yapacağını, ayrıca bölge-
deki Suriyeli doktorların da klinikte tedavi 
yapacaklarını bildirdi. 

Hasene mobil kliniğinin yanı sıra bölgeye 
ayrıca bir tır da ilaç sevki yapıldı.

SOBA, ODUN VE KÖMÜR 
YARDIMI

Hasene uluslararası insanî yardım derne-
ği Suriyeli depremzedelerin acil kullanımı 
için soba, odun ve kömür yüklü 2 tırı da 
Suriye’ye gönderdi. Soba, odun ve kömür-
ler öncelikle ısınma imkânı olmayan mül-
tecilere verilecek.
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Depremzedeler İçin Vize Şartlarını
Avukat Muhammet Işık Açıkladı

Almanya’nın Depremzedelere Vereceği
“Kolay Vize” İşkenceye Dönüştü

Almanya’nın Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen Türk ve Suriye vatandaşları için uygulayacağı vizenin 
nasıl alınacağını Avukat Muhammet Işık açıkladı.

Almanya’nın depremzedelere vaat ettiği “kolaylaştırılmış vizenin” kolay olmadığı, vizenin, tüm evraklar 
hazır olsa da “Schengen bölgesini terk etmeyeceğine dair makul şüpheler bulunduğu” gerekçesi ile birçok 
depremzedeye verilmediği ortaya çıktı.

Almanya’nın Türkiye ve Su-
riye’deki depremzedelerin 
Almanya’daki akrabalarının 

yanına gelebilmeleri için nasıl vize 
alacaklarını Avukat Muhammet Işık 
Camia Haber’e açıkladı. Avukat Mu-
hammet Işık bu konuda en çok soru-
lan soruları cevaplandırdı.

Depremden etkilenen 
akrabalarımı Almanya’ya 
getirmek istiyorum. Bu mümkün 
mü, mümkünse nasıl olacak?

Evet mümkündür. Ama, depremden 
etkilenen Türk vatandaşlarının da 
Almanya’ya giriş yapmak için geçerli 
bir vizeye ihtiyaçları vardır. Almanya 
Dışişleri Bakanlığı depremzedeler için 
basitleştirilmiş bir vize süreci uygula-
maya başladığını açıkladı. Buna hızlı 
vize deniliyor.

Hızlı vize denilen bu vizeyi 
alabilmek için hangi şartlar 
gerekiyor.

Hızlı vize alabilmek için şu şartlar 
gerekmektedir:

1- Depremden etkilenmiş olmak, 
yani, evsiz kalma riski veya tedavi 
gerektiren yaraların olması

2- Almanya vatandaşlarının veya Al-
manya’da kalıcı oturma iznine sahip 
bir kişinin 1. veya 2. derecede akra-
bası olmak. Buna ebeveynler, çocuk-
lar, büyükanne ve büyükbabalar, to-
runlar ve kardeşler dahildir.

3- Almanya’daki aile üyesi, Alman 
ikamet yasası uyarınca bir taahhüt 
beyanı sunmuş olması lazım.

4- Deprem anında depremden etki-
lenen illerden birinde yaşıyor olmak

Bu şartları yerine 
getirenler hangi evrakları 
hazırlayacaklar?

Bu şartları yerine getirenler 9 belge-
yi hazırlamış olmaları gerekir.

1- Başvuru formu

2- Geçerli Türk pasaportu 

3- Sağlık sigortası

4- Biyometrik fotoğraf

5- Almanya’daki 1. ya da 2. derecedeki 
akrabadan alınan beyannamenin aslı.

6- Almanya’daki akrabanın Alman 
pasaportu veya kimlik kartı veya 
varsa oturma müsaadesi

7- Depremzedenin ikamet belgesi. 
Çünkü afet anında deprem bölgesin-
de ikamet ettiğini belgelemesi gerek-
mektedir.

8- Akrabalık kanıtı

9- Acil durumu izah eden kısa yazılı 
bir açıklama.

Nasıl müracaat edilecek?

Bu hızlı vize ücretsiz olarak veri-
lecektir. Bunun için ilgili başvuru 
belgelerinin eksiksiz olarak tamam-
lanması gerekmektedir. Ön koşul, bu 
belgelerle birlikte bir Türk pasapor-
tunun sunulmasıdır.

Vize başvuruları nereye 
yapılıyor? Randevu 
gerekiyor mu?

Başvuru sahibinin başvuru-
yu, vize hizmetlerini yü-
rüten iDATA ofislerine 
mesai saatleri içinde 
önceden randevu al-
madan eksiksiz belge-
lerle yapması gerekir.

En çok dikkat edilmesi gereken 
nokta neresidir?

Başvuru sahiplerinden vize işlemleri 
sırasında deprem bölgesin-

de ikamet ettikleri yeri 
belgelemeleri, deprem-
den etkilenen yerlerde 
yaşadıklarını belge-
lemeleri ve deprem-
den özellikle etkilen-
diklerini anlaşılır bir 
şekilde açıklamaları 
istenmektedir.

Almanya’nın Türkiye ve Suri-
ye’deki depremzedelerin Al-
manya’daki birinci ve ikinci 

dereceden akrabalarının yanına ge-
lebilmeleri için uygulamaya koyduğu 
“kolaylaştırılmış vize süreci”nin ko-
laylaştırılmış bir süreç olmadığı or-
taya çıktı. Vize için müracaat edenler 
sürecin işkenceye dönüştüğünü ve 
müracaatların reddedildiğini bildirdi.

ÜCRETSIZ DENILEN 
VIZENIN ÜCRETI 80 EURO

Ücretsiz denilen depremzede vizele-
rinin de ücretsiz olmadığı, vize için 

80 Euro, iDATA koordinasyon ücreti 
olarak da 650 TL alındığı ortaya çıktı.

TAAHHÜT BEYANNAMESI 
VE EKSTRA ODA ŞARTI

Bu arada, Almanya’daki akrabadan 
istenen taahhüt beyannamesinin 
alınması sürecinde de sıkıntılar ya-
şandı. Almanya’daki akrabanın evin-
de ek oda yoksa taahhüt beyanname-
si verilmiyor.

Ayrıca belediyelerin, akrabasını ge-
tirmek isteyenlerin geliri için de ken-
dilerine göre bir limit belirledikleri 
ortaya çıktı. Bu limitin altında geliri 
olanlardan ise belediyeden belediye-
ye değişiklik arzeden oranda taahhüt 

bedeli isteniyor. Bu bedel Remscheid 
belediyesinde kişi başına 3 bin Euro 
iken Köln belediyesinde 2 bin 500 
Euro olarak alınıyor.

“SCHENGEN BÖLGESINI 
TERK ETMEYECEĞINE DAIR 
MAKUL ŞÜPHE”

Türkiye’de, akrabasının yanına gel-
mek için vize başvurusu yapan dep-
remzedelerin birçoğuna ise olumsuz 
yanıt verildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde evi zarar gören 
ve Almanya’nın depremzedelere ko-
laylaştırılmış vize uygulamasından 
yararlanarak Almanya’da yaşayan 
kardeşinin yanına gelmek isteyen 
ancak vizesi reddedilen Yeşim Top-
demir Camia Haber’e konuştu. Vi-
zeye başvurduğunu, 30 bin Euro te-

minatlı seyahat sigortası, taahhüt 
beyannamesi, uçak bileti dahil olmak 
üzere kendilerinden istenilen tüm 
evrakların tam olduğunu bildiren 
Yeşim Topdemir, vizesinin “Schen-
gen bölgesini terk etmeyeceğine dair 
makul şüpheler bulunduğu” iddia-
sıyla reddedildiğini açıkladı. 

Karara anlam veremediklerini kay-
deden Topdemir, vize için Diyar-
bakır’dan Ankara’ya geldiğini be-
lirterek, deprem sebebiyle yaşadığı 
sıkıntılara yenisinin eklendiğini ak-
tardı. Almanya’nın resmî kurum-
larının açıkladığının aksine, vize 
sürecinin 9 iş günü sürdüğünü be-
lirterek, deprem nedeniyle zaten 
mağdur olan insanların bu tarz 
yanlış yönlendirilmeler nedeniyle 
yeni mağduriyetlere maruz kaldık-
larını dile getirdi.
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“Her nefis ölümü 
tadacaktır.” (Enbiyâ suresi, 21:35)

“Deprem Yardımları
Bir Sene Devam 
Etmeli!”

Avusturya İslam 
Konferansı 
Tepki Topladı

Hasene Yardım Derneği Başkanı Bekir Altaş, Camia 
Haber’e açıklamalarda bulundu. Altaş, herkese 
yardımları devam ettirme çağrısında bulundu.

Avusturya İslam Cemaati, Mouhanad Khorchide 
tarafından kurulan Avusturya İslam Konferansı’nı 
“paralel yapılanma” riski oluşturmakla eleştirdi 
ve Müslüman toplumun aktörleri tarafından 
desteklenmeyen hiçbir diyaloğun başarılı 
olmayacağını belirtti.

Türkiye iki büyük deprem felaketinin 
yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 
ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Di-
yarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Ha-
tay, Kilis ve Malatya’da büyük yıkıma yol açtı. 

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 
can kaybı ve  yaralı sayısı da artıyor.

“ENKAZ OLMAYAN TEK BIR 
SOKAK YOK”

Hasene Yardım Derneği Başkanı Bekir Al-
taş, Camia TV’de yayınlanan Camia’da Gün-
dem programına konuk oldu. 

Burada yaptığı konuşmada, depremzedele-
rin çok ciddi bir sınav verdiğini belirten Al-
taş, “Enkaz olmayan bir sokak bulamıyorsu-
nuz orada. 

Özellikle Kahramanmaraş’ın yüzde 90’ın 
yıkıldığını ifade edebiliriz. Şehrin tamamen 
yeniden imar edilmesi gerekiyor. 

İnsanlar sokakta yaşıyor, çok ciddi bir ula-
şım sorunu var. Sağlık sorunu var. Bunlara 
çare bulmamız gerekli.” diye kaydetti.

“YARDIMLARI ULAŞTIRMAYA 
DEVAM EDIYORUZ”

Hasene’nin depremin üzerinden 6 saat geç-
meden ekiplerinin deprem bölgesine ulaş-
tığını belirten Altaş, “Lojistik merkezleri 
oluşturduk. Burada bulunan biraz daha kü-
çük araçlarımızla mahallelere, ilçelere, köy-
lere ve kasabalara ulaştırdık. Açlık çok ciddi 
bir sıkıntıydı. Paranın hükmü olmadığı bir 
yerde yardım kuruluşlarına çok büyük bir 
iş düşüyor. Dolayısıyla yardımlarımızı ilk 
andan itibaren ulaştırmaya başladık ve hala 
devam ediyoruz.” diye ekledi.

“ZIHNINIZDEN BU INSANLARI 
ÇIKARMAYIN”

Bekir Altaş, son olarak deprem bölgesinde 
çadır kentleri kurduklarını belirtirken, “Av-
rupa’dan çadırlar temin edilmiş durumda. 
Bunları Adana üzerinden deprem bölgesine 
ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. 
Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Oradaki 
felaket çok büyük. Bağışçılarımıza bir çağı-
rımdır; zihninizden bu insanları çıkarmayın. 
Mümkün mertebe bir sene boyunca her ay 
bu kardeşlerimizle alakalı bağışlarda bulun-
maya devam edin.” diye çağrıda bulundu.

Avusturya’daki Müslüman kuruluş-
ları “Siyasal İslam Dokümantasyon 
Merkezi” adı altında suçlu olarak 

gösteren kurumun “Bilim Kurulu Başkanı” 
Mouhanad Khorchide tarafından kurulduğu 
ilan edilen Avusturya İslam Konferans’na  
tepki gösterdi.

Avusturya İslam Cemaati yeni oluşumu 
“paralel yapılanma” riski oluşturmakla 
eleştirdi ve bunun gibi yukarıdan gelecek 
talimatlarla yapılacak olan, eşit söz hakkı 
tanınmayan, Müslüman toplumun baş ak-
törleri tarafından desteklenmeyen hiçbir 
diyaloğun başarılı olmayacağını açıkladı.

Avusturya’da bir yasa ile resmen tanınan 
Avusturya İslam Cemaati ( Alm.: Islamis-
che Glaubensgemeinschaft in Österreich 
- IGGÖ) yaptığı açıklamada, Mouhanad 
Khorchide başkanlığında kurulan Avustur-
ya İslam Konferansı ve Avusturya Müslü-
man Forumu’nun meşruluğu olmayacağını 
belirtti. Bir basın açıklaması yapan Avustur-
ya İslam Cemaati yeni oluşumun, yasa ile 
tanınmış İslami kurumlara karşı bir paralel 
yapı oluşturacağını, Avusturya’daki Müslü-

manların merkezi aktörlerinin dahil olma-
ması sebebiyle de meşruluğunun olmayaca-
ğını bildirdi.

BAKANLIK FINANSMANI 

Avusturya İslam Cemaati ayrıca, “Avusturya 
İslam Konferansı” projesinin, Müslüman-
larla değil, Müslümanlar hakkında konuşul-
duğu bir yapı oluşturma riskini taşıdığını, 
projenin aynı zamanda kültür işlerinden ve 
dolayısıyla IGGÖ ile iş birliği ve diyalogdan 
da sorumlu olan bakanlığın fonlarından fi-
nanse edilmesini de manidar olduğunu ifa-
de etti.

Avusturya İslam Cemaati, yukarıdan gelecek 
talimatlarla yapılacak ve eşit söz hakkı tanın-
mayan, Müslüman toplumun baş aktörleri 
tarafından desteklenmeyen hiçbir diyaloğun 
başarılı olmayacağını da gündeme getirdi. 
Mouhanad Khorchide’in Avusturya İslam 
Konferansı ve Avusturya Müslüman Foru-
mu’nun “Avusturya’da İslam ile diyaloğun 
kurumsallaşması”nı hedeflemesi de eleştiri 
konusunu oldu. Zira Avusturya’da İslam 1912 
yılından beri bir yasayla kurumsallaşmış, 
bu kurumsallaşma da çok yakın bir zamana 
kadar tamamıyla Avusturya İslam Cemaati 
(IGGÖ) çatısı altında gerçekleşmişti.

27 Şubat Pazartesi günü “Avusturya İslam 
Konferansı”nı (ÖIK) basına tanıtan İslam 
ilahiyatçısı Mouhanad Khorchide, yeni bir 
diyalog platformuyla İslam’ın kozmopolit 
yönünü ön plana çıkarmayı ve onu siyaset, 
medya, kiliseler, bilim ve sivil toplumla di-
yaloğa sokmak istediklerini söyledi.
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Hasene Arama Kurtarma Görevlileri:
“Deprem Hayata Bakışımızı 
Değiştirdi”
Hasene arama kurtarma ekibinde yer alan Mustafa Altuntaş ve Erkan Eren kurtarma çalışmalarını anlatırken, 
deprem manzarasının ve depremzedelerinin durumunun, kendilerinin hayata bakışını değiştirdiğini söyledi.

Hasene insani yardım derne-
ği ve İslam Toplumu Millî 
Görüş deprem arama kur-

tarma ekibinde yer alan görevliler 
anılarını Camia Haber’e anlattı.

Hasene deprem arama kurtarma eki-
binde yer alan 32 yaşındaki itfaiyeci 
Erkan Eren ve havalimanında çalı-
şan 30 yaşındaki Mustafa Altuntaş 
yaptıkları arama kurtarma çalışma-
ları sonrasında izlenimlerini anlattı. 
Mustafa ve Erkan depremin, hayata 
bakışlarını değiştirdiğini söyledi.

“SANKI KENDI IÇIMDE DE 
DEPREMLER OLDU”

“Gitmeden önce hayalimde oluştur-
duğum manzara ile gördüğüm man-
zara tamamıyla farklıydı. İnsanları 
sanki yanan alevlerin arasından kur-
tarıyormuşuz gibi hissettim.” diyen 
Mustafa Altuntaş, oraya vardığı za-
man karşılaştığı manzara karşısında 
önce kendisini sorgulamaya başla-
dığını söyledi. Duygularını “Sanki 
kendi içimde de depremler olmaya 
başladı. Gördüklerimi kelimelerle 
anlatamıyorum.” şeklinde anlatan 
Mustafa Altuntaş, bu ilk şoktan son-
ra bir hayat kurtarma ümidiyle ken-
disine geldiğini bildirdi.

İtfaiyeci Erkan Eren de, deprem böl-
gesine ilk vardıklarında hayallerin 
ötesinde bir manzara ile karşılaş-
tıklarını “Artık, sözün bittiği yerdey-
dik.” şeklinde özetledi. Erkan Eren 
de “Bazı şeylerin değerini farklı de-
ğerlendirmeye başladım. Hayatımız 
normal devam edecek ama, deprem 
bölgesini gördükten sonra bazı şey-
lerin değerinin daha da önemli oldu-
ğunu anladık.”

Deprem bölgesindeki mağdurlar-
la olsun, deprem arama kurtarma 
çalışmalarına katılanlar olsun, hiç 
tanımadıkları insanlarla ömür boyu 
sürecek dostluk ve kardeşlikler kur-
duklarını söyleyen Mustafa Altuntaş 

ve Erkan Eren arama kurtarma için 
giden ekibin de kendilerini birbirle-
rine emanet ederek çalışmaya başla-
dıklarını söyledi.

“BIR CANLI IZINE 
RASTLADIĞINIZDA 
HEYECANINIZI 
YENEMEZSINIZ”

“Enkaz altında bir canlı olduğu 
haberi gelince öylesine çalışmaya 
koyuluyorsunuz ki, artık ne yorul-
duğunuzu ne de oluşacak tehlikeyi 
düşünemiyorsunuz.” sözleri ile kur-
tarma çalışmalarını anlatan Erkan 
Eren, “Ne kadar profesyonel olursa-
nız olun, yer altında bir canlı izine 
rastladığınızda heyecanınızı yenemi-
yorsunuz.” dedi.

Bu heyecana rağmen enkaz altında 
kalan kişilere zarar gelmesin diye kılı 
kırk yararcasına planlama ve çalışma 
yapılması gerektiğine dikkat çeken 
Erkan Eren, “75 yaşındaki Fatma tey-
zeyi kurtardığımızda, tüm yorgunlu-
ğumuz bitti. Hemen, olanca yorgun-
luğumuza rağmen, enkaz kaldırmaya 
devam ettik.” dedi. Mustafa Altuntaş 
da depremden kurtarma çalışmala-

rını “O ortama ayak uydurmak ve 
dayanmak zor. Enkazın altından sev-
diğinin kurtarılmasını bekleyen, ama 
cansız bedeni ile karşılaşan insanların 
durumunu kaldırabilmek zor. 

İnsanın bilincini yerinde tutması zor. 
O ortama ayak uydurmak ve koordi-
ne etmek bambaşka bir olay.” sözle-
riyle anlattı.

Mustafa Altuntaş

Erkan Eren

Depremde Tüm Ailesini Kaybeden 
Fatma’dan Ağlatan Mesaj
Türkiye’de meydana gelen depremlerde tüm ailesini kaybeden üniversite öğrencisi Fatma’ya ailesinin 
cansız bedenleri teslim edildi. Genç Fatma büyük üzüntü duyduğunu belirtirken, “Ailem şehit oldu.  
O yüzden güçlü olmak zorundayım.” diye kaydetti.

T ürkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana 
gelen Kahramanmaraş depremleri 
sonrası 42 binden fazla insan hayatını 

kaybederken, İslam Toplumu Millî Görüş ve 
Hasene İnsani Yardım Derneği depremin ilk 
gününden itibaren depremzedelere yardım 
ulaştırmak için seferber oldu. Deprem son-
rası bölgeye intikal eden IGMG-Hasene Acil 
Yardım Ekibi’nin Sorumlusu Manevi Acil 
Rehber Özcan Kuri, bölgede yaşadıklarını 
Camia Haber’e anlattı. Deprem Bölgesindeki 
yıkımın çok büyük olduğunu kaydeden Kuri, 
Hasene Arama Kurtarma Ekibi olarak AFAD 
ile koordineli birçok enkazda arama faaliyeti 
yürüttüklerini bildirdi.

“BIR AILEDE 7 KIŞI HAYATINI 
KAYBETTI”

Enkaz altındaki üç kız kardeşi kurtarabil-
mek için tam 26 saat mücadele ettikleri-

ni belirten Özcan Kuri, maalesef bu süre 
sonunda üç kız kardeşin cansız bedenine 
ulaştıklarını söyledi. Kuri, enkazda üç kız 
kardeşle birlikte babaları ve annelerinin de 
hayatını kaybettiğini belirtti.

“KURTARABILMEK IÇIN TAM 26 
SAAT MÜCADELE ETTIK”

Özcan Kuri, aileden tek geriye kalan Fatma 
ile ilgili yaşadıklarını ise gözyaşlarıyla şu şe-
kilde anlattı: “Seçkinler Apartmanı’ndan bir 
aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Bu ailenin tek 
kızı Fatma, İstanbul’da üniversitede okuduğu 
için hayatta kaldı. Vefat eden kız kardeşler 
Zeynep, Hayriye Zişan ve Ecrin idi. Hayri-
ye Zişan hafızdı, Ecrin de hafız adayı. O üç 
kız kardeşi kurtarabilmek için tam 26 saat 
mücadele ettik. Üç kızımızın cansız bedenini 
teslim etmek, artık insanın dayanacak gücü-
nün kalmadığı yer. Bir aile düşünün ki bütün 

fertlerini kaybetmiş. Bir insan düşünün ki 
hayatta tutunacak tek şeyi kalmamış.”

“AILEM ŞEHIT OLDU GÜÇLÜ 
OLMAK ZORUNDAYIM”

Fatma’nın daha sonra kendisine yazdığı şu 
mesajı ise gözyaşlarıyla okudu: 

“Abi çok teşekkür ediyorum. Yani ağzımdan 
kelimeler çıkmıyor. Ama samimi tavrınız 
beni çok duygulandırdı. İyiki sizin gibi iyi in-
sanlar var. Hiçbir şeyim kalmadı. 

Tek şeyim evimdi, ailemdi çünkü. Ama şimdi 
etrafımda kocaman kalbi olan insanlar olduk-
ça yine bir şeyler düzelecek gibi. Ailem şehit 
oldu. O yüzden güçlü olmak zorundayım.”

33 KIŞILIK BIR EKIP ILE 
ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

Hasene İnsan Yardım Kuruluşu, içerisinde 5 
doktor ve 3 hemşirenin de yer aldığı 33 kişi-
lik bir ekip ile 3 vardiya olarak gece gündüz 
arama kurtarma çalışmaları yürütmüştü. 

Hasene ekibi Kahramanmaraş Esencam 
Apartmanı’nda 118 saat sonra Fatma Dem-
nizdurduran’ı canlı olarak çıkarmıştı.
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Polis Şiddetine Maruz Kalan
Başörtülü Kız: “Camiye 
Sığındık, Ağzımda Kan Vardı”
Fransa’da geçen yıl sokak ortasında polislerce darbedilen ancak polislere şiddet uygulamak ve karşı 
koymaktan emniyete ifade vermeye çağrılan Myriam ve Maryam isimli başörtülü iki kadın, haklarını 
aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris ya-
kınındaki Asnieres-sur-Seine 
kentinde 14 Nisan 2022’de 

Fransız polisinin yol ortasında da-
kikalarca darbettiği ve olaya ilişkin 
görüntüleri sosyal medya ve yerel 
basında gündem olan Fransız vatan-
daşı 24 yaşındaki üniversite öğrenci-
si Myriam ve 25 yaşındaki hemşirelik 
öğrencisi Maryam, olay anını ve ifa-
de vermeye emniyete çağrılmalarını 
anlattı. Myriam, söz konusu tarihte 
işten sonra alışverişe gitmek üzere 
Clichy Köprüsü’nün altındaki yaya 
geçidinden geçerken süratle gelen 
bir polis arabasının kendisi ve arka-
daşı Maryam’a az kalsın çarpacağını 
ifade etti.

Polislerin kendilerine neredeyse isyan 
ederek tepki göstermesi üzerine, ya-
yalar için yeşil ışığın yandığını polis-
lere işaret ettiğini söyleyen Myriam, 
“Yeşil olduğu için ve (yaya geçidini) 
geçtiğim sırada onları görmediğim 
için geçme hakkına sahiptim.” dedi. 

Myriam, bu sırada arkadan kendile-
rine seslenildiğini duyduklarını anla-
tarak polisin kendileriyle konuşmak 

istediğini düşünerek yanına gittikle-
rini belirtti.

“POLIS TÜM ÖFKESINI 
BENDEN ÇIKARDI”

Aracından inen bir polisin Maryam 
ve kendisinin kolunu tutuğunu ifade 
eden Myriam, “Bu sırada polis yüzü-
me vurmaya başladı ve tüm öfkesini 
benden çıkardı.” diyerek bu durum-
dan kurtulmanın tek yolunun ba-
ğırmak olduğunu düşündüğünü ve 
bağırdığını söyledi. Myriam, çevre-
dekilerin yardımlarına koştuğunu ve 
polislere “Kadınları dövemezsiniz.” 
diyerek sakin olmaya çağırdıklarını 
belirtti. Olanları kaydeden bir kadın 
sürücünün bunu polislere bağırarak 
söylediğini dile getiren Myriam, po-
lisin bunu duyduğu anda yüzünün 
değiştiğini vurguladı.

“CAMIYE SIĞINDIK”

Myriam, “Camiye sığınmaya gittik, 
huzur içinde olabileceğimiz tek yer 
diye düşündük. Polislerin geleceğin-
den korktuk.” diye konuştu. “Ağzım-
da kan vardı.” diyen Myriam, olayın 

ertesi günü hastaneye gittiğini an-
lattı. Myriam, söz konusu polisleri 
şikâyet ettiklerini fakat birkaç ay 
önce takipsizlik kararı verildiğini 
belirterek “Avukatımız vazgeçmiyor, 
hukuk mücadelesini sürdürecek.” 
dedi. Maryam da aracından inen bir 
polisin kolunu sert bir şekilde tut-
tuğunu, Myriam’a vurmaya devam 
ettiğini söyleyerek “O sırada kendi 
kendime ‘polisi aramam gerek’ de-
dim ancak karşımdaki polisti.” ifade-
sini kullandı.

Sağlık sorunları ve kalp rahatsızlık-
ları olduğunu söylemesine rağmen 
bir polisin kendisini ittiği için bilinci-
ni kaybettiğini vurgulayan Maryam, 
“Son gördüğüm şey, yerde ağlayan ar-
kadaşımdı.” dedi. Maryam, çevredeki 
insanların yardımlarına koşmasıyla 
ilgili, “Onlar olmasaydı, hayatta olur 
muyduk bilmiyorum.” diye konuştu. 
Polisin kaydedildiğini öğrendiğinde 
davranışını değiştirdiğini belirten 
Maryam, polisin başka birine dönüş-
tüğünü vurguladı. Maryam, polisin 
kendilerine bunun bir “polis kontro-
lü” olduğunu belirtmediğini, bunu 
sonradan öğrendiklerini söyledi.

Saldırının “ırkçı” nitelik taşıdığını ve 
bir polisin arkadaşı Myriam’ın ba-
şörtüsünü çekmek istediğini anlatan 
Maryam, arkadaşının başörtüsü çık-
masın diye tuttuğu anın olay sırasın-
da çekilen görüntülere yansıdığını 
kaydetti. Maryam, mağdur olmala-
rına rağmen polislere şiddet uygu-
lamak ve karşı koymaktan emniyete 
ifadeye çağrıldıklarını söyledi. Bu 
durumu, “Fransız adaletinden gelen 
hançer darbesi” olarak yorumlayan 
Maryam, “Rol değiştiriliyor, saldıran 
mağdur, mağdur saldıran oluyor.” 
şeklinde konuştu.

GENÇ KIZLAR POLISE 
KARŞI KOYMAKTAN 
IFADEYE ÇAĞRILDI

Myriam ve Maryam, geçen yıl ya-
şanan olayın ardından savcılığa suç 
duyurusunda bulunmuştu. Nanter-
re Savcılığı Mayıs 2022’de polislere 
soruşturma açmıştı. Savcılık, Eylül 
2022’de genç kızların “kamu men-
suplarının kasıtlı şiddet uyguladığı-
na” ilişkin suç duyurularını takipsiz-
likle sonuçlandırmıştı. Genç kızlar, 
polislere şiddet uygulamak ve karşı 
koymaktan emniyette ifade verdi.

Helal Kesim 
Sağlıklı Besin
Herkes Yesin

Selam Food GmbH | Heinrich-Lübke-Str. 1 | 50374 Erftstadt | T. +49 2235 986 40 | / selamfood
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Hanau’da Irkçı Terör Saldırısında 
Yaşamını Yitirenler Dualarla Anıldı
Başbakan Olaf Scholz, “Şuna inanıyorum, toplumumuzdaki uyumu ancak kurbanların anısını görünür kılarak 
güçlendirebiliriz. Onların isimleri bizim siyasi mirasımızdır.” dedi.

Almanya’nın Hanau kentinde 
19 Şubat 2020’de düzenle-
nen ırkçı terör saldırısında 

hayatını kaybeden; aralarında Türk-
lerin de bulunduğu 9 kişi, bu kentte 
düzenlenen etkinlikte anıldı.

Hanau ve Dietzenbach mezarlıkla-
rında düzenlenen törende ırkçı terör 
saldırısında yaşamını yitirenler için 
Yasin-i Şerif okundu, dualar edildi. 
Heumarkt Meydanı’nda düzenlenen 
resmî anma törenine Alman Federal 
İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hes-
sen Eyalet Başbakanı Boris Rhein, 
Hanau Belediye Başkanı Claus Ka-
minsky, Türkiye’nin Frankfurt Baş-
konsolosu Erdem Tunçer ve şehir 
yöneticileri katıldı.

Federal İçişleri Bakanı Faeser, ırkçı 
saldırıda evlatlarını kaybeden aile-
lerin acısını paylaştığını ve ülkedeki 
aşırı sağcılığın toplumun barış için-
de birlikte yaşamasını tehdit ettiğini 
söyledi. Almanya’da pek çok kişinin 
aşırı sağcı kışkırtmayı, şiddeti, düş-
manlığı ve dışlanmayı her gün ya-
şadığına işaret eden Faeser, “Aşırı 
sağcılık, toplumumuzun barış içinde 
birlikte yaşamasını tehdit etmeye de-
vam ediyor.” ifadesini kullandı.

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky 
da burada yaptığı konuşmada, ırk-
çılık ve nefret söylemine karşı mü-
cadele çağrısında bulundu. Temel 
hakların değerli olduğunu vurgula-
yan Kaminsky, “Hepimizin paylaş-
tığı sorumluluğu kabul edelim ve 
ülkemizdeki bireyler veya azınlıklar, 
onurlarından mahrum bırakıldığın-
da ayağa kalkalım.” dedi.

Irkçı saldırıda yaşamını yitirenlerin 
yakınları ise yaptıkları konuşmalar-
da, olayın tüm açıklığıyla ortaya çı-
karılmasını isteyerek ırkçılığı ve ya-
bancı düşmanlığını kınadı.

ŞANSÖLYE SCHOLZ, HANAU 
KURBANLARINI ANDI

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, söz 
konusu terör saldırısının üçüncü yılı 
dolayısıyla Twitter hesabından pay-
laşımda bulundu.

Yaşamını yitiren 9 gencin isimlerini 
paylaşan Scholz, mesajında, “Şuna 
inanıyorum, toplumumuzdaki uyu-
mu ancak kurbanların anısını görü-
nür kılarak güçlendirebiliriz. Onların 
isimleri bizim siyasi mirasımızdır.” 
ifadelerini kullandı.

IRKÇI TERÖR SALDIRISI

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 
gecesi iki kafeye düzenlenen ırk-
çı terör saldırısında, aralarında 4 
Türk’ün de bulunduğu 9 kişi hayatı-
nı kaybetmişti. Özel harekat timinin 
düzenlediği operasyonda, saldırıyı 
düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terö-

rist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki 
annesi evlerinde ölü bulunmuştu. 
Saldırgan Rathjen’in avcılık belgesi 
olduğu ve ardında bir mektupla vi-
deo bıraktığı kaydedilmişti. 

Dönemin Başbakanı Angela Merkel 
saldırıyla ilgili “Irkçılık zehirdir, nef-
ret de zehirdir ve bu zehir toplumu-

muzda vardır.” ifadelerini kullanmış-
tı. Federal Savcılık tarafından Aralık 
2021’de yapılan açıklamada, saldı-
rıyla ilgili soruşturma kapsamında 
başka kişilerin suç ortağı, azmettirici 
veya yardımcı olduğuna ya da failin 
bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli 
delil bulunamadığı gerekçesiyle ta-
kipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

IGMG Genel Sekreteri Mete: 
Hanau Asla 
Unutulmamalı

Çocuklu Müslüman Aileye

Sokak Ortasında 
Bıçaklı Saldırı

IGMG Genel Sekreteri Ali Mete 19 Şubat 2020 tarihinde 
Hanau’da gerçekleşen ırkçı terör saldırısının yıl 
dönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Almanya’nın Bremen kentinde Libyalı Müslüman 
aile, ırkçı bir adam tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Islam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel 
Sekreteri Ali Mete 19 Şubat 2020 tarihin-
de Hanau’da gerçekleşen ırkçı terör saldı-

rısının yıl dönümü ile ilgili açıklamalarda bu-
lundu. “Hanau’nun bizde açtığı yaranın acısı 
asla dinmiyor. Bunun bir sebebi de olayın 
aydınlatılması konusundaki hayal kırıklığı.” 
diye konuşan Mete, “Hanau’daki ırkçı terör 
saldırısının üçüncü yıl dönümünde üzüntü 
ve acımız hâlâ ilk günkü gibi taze. Hayatını 
kaybedenlere rahmet, geride kalanlara meta-
net ve sabır diliyoruz.” diye kaydetti.

“DOSYALARIN KARARTILDIĞINI 
GÖRÜYORUZ”

“Acımız sadece Ferhat Unvar, Hamza Kur-
tović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, 
Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Sa-
raçoğlu, Sedat Gürbüz ve Gökhan Gültekin’i 
kaybettiğimiz için değil, bu menfur olayın bü-
tün yönleriyle ve kararlılıkla aydınlatılmama-
sına şahit olduğumuz için de çok büyük.” diye 
konuşan Mete, dosyaların karartıldığını, dev-
let ile siyasi kurumlar arasında bürokratik gi-
dip gelmeler yaşandığını gördüklerini belirtti.

“SORUMLULARDAN HESAP 
SORULMUYOR“

Saldırının olduğu gece görülen başarısızlı-
ğın olayın aydınlatılma sürecinde de yaşan-

dığını müşahede ettiklerini de sözlerini ek-
leyen Genel Sekreter, “Yapılan ihmaller hâlâ 
hata gibi gösterilmeye çalışılıyor, sorumlu-
lardan hesap sorulmuyor, sorular cevapsız 
bırakılmaya devam ediyor. Hâl böyle olunca 
devlete ve kurumlarına güveni muhafaza 
etmek oldukça güçleşiyor. Ancak her şeye 
rağmen, bu olayın aydınlatılacağına dair 
ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Ümidimiz var 
olduğu sürece soru sormaya ve cevaplarını 
beklemeye devam edeceğiz.” diye belirtti.

“BUNUN BIR UYARI OLMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ”

Ali Mete, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Bu insanlık 
dışı suçu hatırlat-
maktan, bunu ge-
lecek nesillere de 
aktarmaktan asla 
yorulmayacağız. 
Bunun gelecek ne-
sillere bir uyarı ol-
masını sağlayacağız.”

Almanya’nın Bremen kentinde ırkçı 
bir adam, Libyalı Müslüman aileye 
saldırdı. Irkçı hakaretlerde bulunan 

saldırgan, ayrıca 40 yaşındaki babayı maket 
bıçağıyla tehdit etti. 9 yaşındaki çocuğa da 
fiziksel saldırıda bulundu.

IRKÇI IFADELERLE SALDIRDI

Polisten saldırıyla ilgili yapılan açıklama-
da, Libyalı Müslüman adamın iki oğluyla 
bir süpermarket çıkışında saldırgan tara-
fından ırkçı hakaretlere maruz kaldığı be-
lirtildi. Saldırganın söz konusu aileye, “Su-

riyeli” ve “bombacı” gibi ifadelerle hakaret 
ettiği aktarıldı.

“CAMIDE BOMBA INŞA 
EDIYORSUNUZ”

Ayrıca orada bulunan bir camiye işaret ettiği 
belirtilen saldırganın, mağdur aileyi, orada 
bomba inşa etmekle suçladığı ifade edildi. 
Saldırı esnasında çocuklardan birisine de 
tokat attığı kaydedilen saldırganın bisikletle 
olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Olayın Bre-
men polisine bildirilmesinin ardından soruş-
turma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
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Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Birinci Yılında

Hâlâ Barış Umudu Yok
10 bine yakın Ukraynalının öldüğü, 8 milyon Ukraynalının da ülkeden kaçarak mülteci durumuna düştüğü 
Ukrayna savaşında hâla barış umudu yok.

R usya’nın Ukrayna’da baş-
lattığı savaşın birinci yılı 
doldu. Savaşın birinci yılı-

nın dolmasına rağmen ufukta hâlâ 
barış umudu yok. Savaş nedeniyle 
7 bin 199’dan fazla Ukraynalı sivilin 
öldüğü, 11 bin 756 sivilin yaralandı-
ğı bildiriliyor.

Savaşta 8 milyondan fazla Ukray-
nalı ülkelerini terketmek zorunda 
kaldı. 5 milyon 300 binden fazla 
Ukraynalı ise yaşadıkları bölgeler-
den kaçmak zorunda kaldı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
talimatıyla Başkent Kiev ve ülkenin 
önde gelen şehirlerini bombalayan 
Donesk ve Luhanks bölgelerini iş-
gal eden Rusya’nın savaşı sona er-
dirmek için ileri sürdüğü şartların 
Ukrayna tarafından kabul edilmesi 
mümkün görünmüyor.

Rusya, işgal ettiği bölgelerin bü-
yük bölümünün Rusya’nın toprak 
parçası olduğunun kabullenilme-
sini isterken, Ukrayna da şartsız 
olarak bu bölgelerden çekilmesini 

istiyor. Ukrayna ayrıca 2014 yılın-
da Rusya tarafından ilhak edilen 
Kırım’ın da Ukrayna’ya geri teslim 
edimesini istiyor. 

Ukrayna’yı birkaç günde ele geçi-
receğini tahmin eden Rusya’nın da 
savaşın uzaması sebebiyle zor du-
rumda olduğu bildirilirken, Devlet 
Başkanı Putin’in savaşın batı dünya-
sı tarafından başlatıldığı dolayısıyla 
sona ermesinin de batı dünyasının 
elinde olduğunu iddia etmesi tüm 
barış umutlarını yıkmış durumda.

Genç Kız Korona Aşısı Sonrası
Tekerlekli Sandalyeye 
Mahkûm Oldu

Bulgaristan’da 
Kamyonda 18 
Düzensiz Göçmen 
Ölü Bulundu

Almanya’da 333 bin kişi aşılanma sonrası sağlık problemleri 
yaşadığını bildirdi. Bunlardan biri olan Alina Adams da aşı 
sonrası tekerlekli sandalyeye mahkûm olduğunu belirtiyor.

Sofya’ya yakın Lokorsko köyünün merasında, 
terkedilmiş bir kamyonda ülkeye yasa dışı 
girdikleri ve Afgan oldukları değerlendirilen 
18 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle on 
binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca 
kişi ise hastalığı atlattı. Milyonlarca vatandaş 

ise koronavirüse karşı aşılandı. Bunlardan 333 bini 
ise aşı sonrası sağlık problemleri yaşadığını bildirdi.

“AŞIDAN 1 GÜN SONRA PROBLEMLER 
BAŞLADI”

Alina Adams da aşı sonrası sağlık problemleri yaşa-
yanlardan. Adams, aşıdan bir gün sonra sağlık sıkın-
tılarının başladığını, hastanelik olduğunu ve daha 
sonra da bu nedenle tekerlekli sandalyeye mahkûm 
olduğunu ifade ediyor.

“NEREDEYSE HIÇ NEFES ALAMIYORDUM”

Yaşadıkları ile ilgili konuşan Adams, 27 Aralık 2021 
tarihinde yaptırdığı aşının ertesi günü neredeyse 

hiç nefes alamadığını belirtirken, “Nabzım çok hız-
lı atıyordu. Ailem beni hemen acil servise götürdü.” 
diye kaydetti. Daha sonra durumunun daha da kötü-
ye gittiğini ifade eden Adams, tekerlekli sandalyeye 
mahkûm olduğunu ifade etti.

253 KIŞIDE “AŞI HASARI” 

Almanya’da ilk korona vakasının yaklaşık üç yıl önce 
tespit edilmesinin ardından koronavirüse yakalanan 
milyonlarca vatandaş korona aşısı olmuştu. Söz ko-
nusu aşının yan etkileri uzun bir süredir tartışılırken, 
son olarak 253 kişide resmî olarak “aşı hasarı” tespit 
edilmişti. Bu kişilerin tazminat başvuruları eyalet yö-
netimleri tarafından haklı bulunarak kabul edilmişti. 
Almanya’da, Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine 
göre, 1 Şubat 2023 tarihine kadar 192 milyon koro-
navirüs aşısı yapılırken; 65 milyon kişi en az bir kere 
aşılandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sof-
ya’ya yakın Lokorsko köyü-
nün merasında, Bulgar pla-

kalı terkedilmiş bir kamyonda ülkeye 
yasa dışı yollarla girdikleri ve Afgan 
oldukları değerlendirilen 18 düzen-
siz göçmen ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENI 
ARAŞTIRILIYOR

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yap-
tığı yazılı açıklamada, kamyondaki 

göçmen sayısının 40 olduğunu, sağ 
kalanların çeşitli hastanelere kaldırıl-
dıklarını bildirdi. 

Ahşap yüklü kamyonun gizli bölmesi-
ne saklanan göçmenlerin ölüm nede-
ni araştırılıyor.

Sürücüsü tarafından terkedilmiş; 
kaza yapmamış olan kamyon, va-
tandaşların ihbarı üzerine bulundu. 
Bulgar polisi olayla ilgili çok yönlü 
soruşturma başlattı.
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Fransız Siyasetçi, İslam Ve Göçmen 
Karşıtı İfadeleri Nedeniyle 

Yeniden Yargılanacak
Fransız aşırı sağcı siyasetçi ve yazar Eric Zemmour, 2019’da İslam ve göçmen karşıtı ifadeleri nedeniyle 
yargılandığı ve beraat ettiği davada yeniden hâkim önüne çıkarılacak.

Fransa yargıtayı, aşırı sağcı İs-
lam karşıtı siyasetçi ve yazar 
Eric Zemmour’un 2019’da bir 

toplantıda Müslümanlara ve Afrika-
lılara hakaret ettiği için 2021’de yar-
gılandığı davaya ilişkin mahkemenin 
verdiği beraat kararını iptal etti.

Irkçılık karşıtı kuruluşların itirazını 
değerlendiren Yargıtay, aşırı sağcı 
Zemmour’un yeniden yargılanması-
na hükmetti.

Zemmour’un avukatı da müvekki-
linin yeniden mahkemeye çıkaca-
ğını doğruladı. Fransa’da 2022’de 
aşırı sağın adaylarından biri olarak 
katıldığı cumhurbaşkanı seçiminin 
ilk turunda hezimete uğrayan Zem-

mour, Müslüman ve göçmen karşıtı 
söylemleriyle biliniyor.

“ISTILACI MÜSLÜMANLAR”

2019’da katıldığı “Sağın Sözleşmesi” 
adlı bir toplantıda Fransa’daki Müs-
lümanlar için istilacı, göçmenler için 
de “sömürgeci” ifadesini kullanan 
Zemmour ayrıca başörtüsü ve cella-
biye için de “işgalci bir ordunun üni-
forması” nitelemesi yapmıştı. 

İfadeleri büyük tepki toplayan Zem-
mour’a Paris Ceza Mahkemesi, Müs-
lüman topluma ve dinlerine yönelik 
ayrımcılık ve nefreti körüklediği 
gerekçesiyle 10 bin Euro para cezası 
vermişti. Ancak Temyiz Mahkemesi 

2021’de ırkçılık karşıtı derneklerin 
itirazlarına rağmen alt mahkemenin 
verdiği para cezasını bozmuş, ifade-

lerinin bir toplumu değil sadece belli 
grupları hedef aldığını öne sürdüğü 
Zemmour’u beraat ettirmişti. Paris’te 

1958’de Cezayir asıllı Yahudi bir aile-
de dünyaya gelen Zemmour, İslam 
ve göçmen karşıtlığıyla öne çıkıyor. 
Paris Ceza Mahkemesi, 2020’de sü-
rekli katıldığı Cnews kanalındaki bir 
programda, 18 yaşından küçük göç-
menleri “hırsız”, “katil” ve “tecavüz-
cü” olarak nitelendiren Zemmour’u, 
bu ifadeleriyle nefreti körüklediği 
gerekçesiyle 10 bin Euro para cezası-
na çarptırmıştı.

Eric Zemmour ayrıca Nisan 2022’de 
düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçi-
mi için adaylığını açıkladığı videoda 
çok sayıdaki görseli izinsiz kullandığı 
gerekçesiyle hakkında açılan “telif 
hakkı” davaları nedeniyle 115 bin 
Euro’dan fazla ceza ödemişti.

Avusturya’da Irkçı 
Grupların Balosu 
Protesto Edildi

İtalya Açıklarında 
Batan Teknede
43 Düzensiz Göçmen 
Yaşamını Yitirdi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da aşırı sağcı 
Özgürlük Partisi (FPÖ) başta olmak üzere Neonazi 
gruplar tarafından düzenlenen balo iki farklı 
gösteriyle protesto edildi.

İtalya’nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında 
düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması 
sonucunda ilk belirlemelere göre 43 kişi hayatını 
kaybetti.

Avusturya’da ırkçı grupların tarihî 
Hofburg Sarayı’nda düzenlediği 
balo iki farklı gösteriyle protesto 

edildi. Protestolardan birisi Ukraynalı mülte-
ciler tarafından yapıldı.

Tarihî Hofburg Sarayı’nda düzenlenen ba-
lonun Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat 
olan yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle 
çoğunluğunu Ukraynalıların oluşturduğu ilk 
gösterici grubu, parlamento binası önünde 
toplanarak Rusya yanlısı olmakla suçladıkla-
rı aşırı sağcı partiye tepki gösterdi. Ukrayna 
bayraklarının yanı sıra “Katil Rusya” yazılı 
pankartlar açan göstericiler, aşırı sağcı parti-
nin bilinçli olarak söz konusu baloyu savaşın 
yıldönümüne denk getirdiğini savundu.

HITLER BENZETMESI

Rusya ve aşırı sağcı parti karşıtı gösteriye 
Avusturyalı milletvekilleri de katıldı. Aşırı 
sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl’ın 

Ulusal Mecliste düzenlenen Ukrayna özel 
oturumundaki konuşmasını Nazi lider Hit-
ler’e benzeten Yeni Avusturya Partisi’nden 
(NEOS) Helmut Brandstätter de burada bir 
konuşma yaptı. Brandstätter, savaş başla-
dıktan sonra Ukrayna’ya iki kere ziyarette 
bulunduğunu ve “Rusya’nın saldırgan tu-
tumunu” yakından gördüğünü belirterek, 
Avusturya Ulusal Meclisinde sandalyesi bu-
lunan 4 partinin Moskova karşıtı tutum ser-
gilediğini ancak aşırı sağcı FPÖ’nün bu yak-
laşımın dışında yer aldığını kaydetti.

IRKÇILARI BIR ARAYA 
TOPLAYAN BALO

Avusturya ve Almanya başta olmak üzere 
Avrupa’daki aşırı sağcı ve ırkçı oluşumların 
bir araya geldiği baloya karşı ikinci protesto 
ise sol gruplar tarafından düzenlendi.

Viyana’nın sembollerinden Votiv Kilisesi 
önünde toplanan göstericiler, burada yaptık-
ları konuşmalarda, Nazi ideolojisini yeniden 
canlandırmak isteyen ırkçı grupların, ülke-
nin önemli yerlerinden biri olan Hofburg’da 
etkinlik düzenlemesine izin verilmemesi ge-
rektiği ifade edildi. Polisin geniş güvenlik ön-
lemleri aldığı gösteride, sol marjinal gruplar 
kar maskesi, şemsiye gibi unsurlarla kimlik-
lerini saklamaya çalışması dikkat çekti. Ken-
tin önemli caddelerini gösteriler nedeniyle 
trafiğe kapatan polis, balonun yapıldığı Hof-
burg ve çevresine protestocuların girmesine 
izin vermedi.

Italya açıklarında batan teknede 43 dü-
zensiz göçmen yaşamını yitirdi. Crotone 
kentine bağlı Steccato di Cutro beldesi 

açıklarında 26 Şubat sabahı erkan saatlerde 
meydana gelen olayda, yaklaşık 250 düzen-
siz göçmeni taşıyan tekne kıyıya yakın bir 
noktada ortadan ikiye ayrılarak battı.

Olayda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 
43 kişi yaşamını yitirirken 80 kişi kurta-
rıldı. Kurtarılan 80 göçmenden 20’sinin de 
Crotone kentindeki hastaneye kaldırıldığı 
belirtildi. Tanıkların ifadesine göre, balıkçı 
teknesi 250 civarında kişi taşıyordu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 
can kaybının 100’ü geçmesinden endişe edi-
liyor. Düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirler-
le gündeme gelen sağ koalisyon hükûmeti-
nin Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı 

açıklamada, “İnsan kaçakçıları tarafından 
yaşamları yarım bırakılan çok sayıdaki in-
san için derin üzüntü duyuyorum. Sadece 
20 metre uzunluğundaki tekneyi olumsuz 
hava koşullarında 200 kadar kişiyle denize 
indirmek suçtur.” ifadelerini kullandı.

Meloni, ölenlerin üzerinden spekülasyon 
yapılmaması gerektiğini belirterek, “Hükû-
met, göçmen teknelerinin kalkış noktala-
rından hareket etmelerini, dolayısıyla bu 
trajedileri önlemeye kararlıdır ve menşe 
devletlerden en üst düzeyde işbirliği talep 
ederek bunu yapmaya devam edecektir.” 
değerlendirmesini yaptı. İçişleri Bakanı 
Matteo Piantedosi de yaşananın büyük bir 
trajedi olduğunu, düzensiz göçmen tekne-
lerinin hareket etmesini önlemeye yönelik 
her türlü girişime devam etmelerinin esas 
olduğunu belirtti.
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NATO’dan Depremzedeler İçin
Türkiye’ye 1000 Konteyner
NATO‘nun depremlerden etkilenen kişilerin barınması için Türkiye’ye göndereceği 1000 konteynerin 
nakliyesi başladı.

NATO’nun “asrın felaketi” 
olarak nitelendirilen Kah-
ramanmaraş merkezli dep-

remlerden etkilenen kişilerin ba-
rınması için Türkiye’ye göndereceği 
1000 konteynerin nakliyesine yöne-
lik hazırlık yapıyor. 

NATO’nun Napoli’deki Müşterek 
Kuvvet Komutanlığından yapılan 
açıklamaya göre, en az 1000 kontey-
nerden oluşacak ve depremzedelerin 
barınmasını sağlayacak tesislerin 
Türkiye’ye gönderilmesi için hazır-
lıklar bir süre önce başladı. 

“Yarı kalıcı” barınma tesislerinin 
Türkiye’ye nakliyesi ve kurulması 

için önce 6 kişilik keşif ekibi saha 
incelemesi yaptı. Ardından İtalya’nın 
Taranto kentindeki NATO Güney 
Operasyon Merkezinde depolarda 
tutulan konteynerler gemilere yük-
lendi. İlk etapta 600 konteyneri taşı-
yan gemi İtalya’nın Taranto limanın-
dan 19 Şubat’ta ayrıldı.

Sevkiyat, depremlerden etkilenen en 
az 4 bin kişiye geçici barınma sağlan-
ması hedefiyle NATO'nun Napoli'de-
ki Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile 
NATO Destek ve Tedarik Ajansı ara-
sındaki koordinasyonun bir sonucu 
olarak gerçekleşecek. Konteynerlerin 
bir haftada İskenderun’a ulaşması 
ve ekipmanların indirilip şantiyeye 

teslim edilmesinin ardından kampın 
kurulmasına başlanması bekleniyor. 

NATO’dan daha önce yapılan açıkla-
mada, barınma tesislerinin gönderil-
mesi için en uygun lojistik ve nakli-
ye seçeneklerinin değerlendirildiği, 
tesisler kurulduktan sonra NATO 
ülkelerinin göndermeye başladığı kış 
şartlarına uygun çadırların etrafına 
yerleştirileceği belirtilmişti. 

Normalde NATO’nun tatbikatları 
ve operasyonlarında kullanılan ka-
rargah komplekslerinden oluşan 
tesislerin ısınma, jeneratör ve tıbbi 
tedavi alanları gibi imkânları içerdi-
ği bildirilmişti.

Kâbe İmamı'ndan 
Depremzedeler İçin 
Gözyaşlarıyla Dua

2022’de 5 Bin 909 
Göçmen Yolculuk 
Sırasında Öldü

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki 
Mescid-i Haram’da cuma hutbesi veren Kabe 
imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-
Humeyd, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 
etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, 
2022’de dünyada 5 bin 909 düzensiz göçmenin 
başka bir ülkeye göç etmeye çalışırken yaşamını 
yitirdiğini açıkladı.

Müslümanların kıblesi ve en kut-
sal mabedi olarak kabul edilen 
Kâbe’de cuma hutbesi veren Kâbe 

imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah 
el-Humeyd, Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenenler için gözyaşları içeri-
sinde dua etti.

“ALLAH’IM KARDEŞLERIMIZIN 
SIKINTISINI KALDIR”

Şeyh Humeyd, binlerce Müslüman’ın iştirak 
ettiği duasında şöyle niyazda bulundu: “Al-
lah’ım Türkiye ve Suriye’deki kardeşlerimi-
zin sıkıntısını, musibet ve ızdırabını kaldır. 

Allah’ım ölenlere rahmet eyle, onlar enkaz 
altında vefat etti, onları katında şehit olarak 
kabul et. Allah’ım hasta olanlarına şifa, zayıf 
olanlara merhamet eyle. 

Allah’ım aç olanları doyur, yalın ve çıplak 
olanları giydir. Allah’ım, kendi katından on-
lara bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize 
kendi katından bir yardımcı gönder.”

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mes-
cid-i Aksâ’nın yanı sıra birçok İslam ülkesin-
de de cuma namazını eda eden milyonlarca 
Müslüman, Türkiye ve Suriye’deki deprem-
zedeler için dua etti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM) verilerine göre, geçen 
yıl Akdeniz’de 2 bin 406, Amerika’da 

1338, Asya’da 1000, Afrika’da 915, Avru-
pa’da 157 ve Orta Doğu-Batı Asya bölgesin-
de 93 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. 
Ölümlerin yaklaşık yüzde 20’si, İspanya’ya 
giden yollarda gerçekleşti.

EN ÇOK ÖLÜM AKDENIZ’DE

En çok düzensiz göçmen ölümünün olduğu 

Akdeniz’de, sadece Kuzey Afrika’dan İspan-
ya’ya doğru göç 1172 kişinin canını alırken, 
bu sayının her 7,5 saatte bir ölüme denk 
geldiği vurgusu yapıldı.

EN TEHLIKELI GÜZERGAH 
KANARYA ADALARI 

Geçen yıl Kuzey Afrika kıyılarından İspan-
ya’da doğru göçte 561 düzensiz göçmenin 
öldüğü Kanarya Adaları güzergahı en tehli-
keli yasa dışı göç yolu olarak öne çıktı.
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Radar Uygulaması 
Kullananların 
Dikkatine!

HUKUK KÖŞESİ

Almanya’da tartışmalara neden olan 
cep telefonlarına yüklenen yada araç 
içinde kullanılabilen radar kontro-
lünü önceden sürücüye haber veren 
programların kullanımı yasak. Özel-
likle sosyal medyada olası bir polis 
kontrolünde bu uygulamayı arabada 
bulunan herhangi birinin kullandığı-
nı söylemenin yeterli olduğuna dair 
bazı paylaşımlar oluyor. Ancak son 
alınan mahkeme kararı bunun doğ-
ru olmadığını ortaya koydu. 

Karlsruhe Yüksek Bölge Mahke-
mesi’nin 20 Aralık 2022 tarihinde 
verdiği karara göre sürüş esnasında 
arabada bulunanlardan birinin te-
lefonunda radar tespit uygulaması 
varsa ve bu sürücünün bilgisi dahi-
linde ise sürücüye de ceza kesilebilir. 

Geçen yılın ocak ayında Heidel-
berg’de bir sürücü hızlı gittiği için 
polisler tarafından durduruldu. 

Polis memurları kontrol sırasında 
sürücünün orta konsolda bulunan 
diğer yolcunun akıllı telefonunu ka-
sıtlı olarak yana ittiğini gördü. Bu 
hareketinden ötürü yerel mahkeme 
sürücünün hız kamerası uygulama-
sının açık olduğundan haberdar ol-
duğu sonucuna vardı.

Heidelberg’deki yerel mahkeme sü-
rücüye 100 Euro para cezası verdi. 
Sürücü karara itiraz edince olay üst 
mahkemeye taşındı. 

Sürücünün Bizzat 
Uygulamayı Kullanması 
Durumu

Radar tespit ve sinyal bozucu cihaz-
lar gibi akıllı telefonlar için olan ra-
dar tespit uygulamaları da 2019'da 
Karayolu Trafik Yasası'nın (StVO) 
23’üncü maddesinde yapılan bir 
değişiklik nedeniyle kanunen yasak-
lanmıştır ve para cezalarına tabidir. 
Yani sürücü uygulamayı bizzat ken-
disinin açmış olması  gerekmiyor. 
Uygulamanın açık olduğunun bilgisi 
ve ondan faydalanması ceza alması 
için yeterlidir.

Bu karardan yola çıkarak diğer yol-
cuların radar tespit uygulamalarını 
sadece gizliden kullanıp genel uyarı 
tarzında yavaşlamayı tavsiye ederse 
cezaya tabi olmayan bir kullanım 
olmuş olur. Zira “faydalanmak” için 
telefonu görmek şart değildir. Di-
ğer bir yolcu uygulamayı kullanır ve 
sürücüyü radarlar öncesi işin için-
de uygulama olduğunu belirgin bir 
şekilde uyarırsa bu da “kullanmak” 
kapsamına girer.

İslam Toplumu Millî Görüş 
“Önden Gidenleri” Andı
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İslam’a, Müslümanlara ve IGMG teşkilatına hizmet 
eden vefat etmiş âlimleri, fikir ve aksiyon adamlarını rahmet ve minnetle andı.

Islam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) tarafından yapılan “Ön-
den Gidenler” programları çeşit-

li cami ve bölgelerde tamamlandı. 

Programlarla ilgili bilgi veren IGMG 
İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, Önden 
Gidenler programının hedefini “Bu 
büyük insanların tecrübelerinden 
istifade etmek onların geride bırak-
mış olduğu mirası ve müktesebatı 
doğru anlamak ve gelecek kuşaklara 
aktarmak.” olarak bildirdi.

Teşkilat tarafından 2011 yılında 
başlatılan Önden Gidenler prog-
ramları ile, İslam’a Müslümanlara 
ve bütün insanlığa hizmeti geçmiş 
olan âlimlerimiz, fikir adamlarımız 
ve teşkilat görevlileri gelecek ku-
şaklara tanıtıldı.

“Kanaat önderlerimiz bütün Müs-
lümanların ve insanlığın ortak de-
ğeridir.” diyen Celil Yalınkılıç onları 
hayırla anmanın aynı zamanda bir 
vefa gereği olduğunu söyledi.

Celil Yalınkılıç programlara dair 
verdiği bilgide “Müslümanlar olarak 
onların bizim üzerimizdeki önemli 
haklarındandır ve bizim de mühim 
görevlerimizdendir. Teşkilatımızın 
40 bölgesinde salonda camilerde 
tertip edilen Önden Gidenler prog-
ramlarına binlerce kardeşimiz işti-
rak etmektedir. 

Bu seneki programlarımızda başta 
merhum Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan olmak üzere, Sezai Karakoç, 
Abdülhakim Arvasi, Ömer Nasuhi 

Bilmen Ahmet Yahşi ve Akgün Er-
bakan anılmış ve tanıtılmıştır.” ifa-
delerine yer verdi. 

PROGRAMLAR CAMI VE 
SALONLARDA ICRA EDILDI

IGMG’ya bağlı bölgelerde, camilerin 
yanı sıra salonlarda da düzenlenen 
Önden Gidenler programları saye-
sinde öncelikli olarak Peygamberi-
miz (s.a.v.) olmak üzere ashâb-ı ki-
ramdan bu yana İslam’ın bize kadar 
gelmesinde emeği ve gayreti olan 
İslam büyükleri anılıyor, tanıtılıyor 
ve anlaşılmaya çalışıyor. Bazı böl-
gelerde program sadece bir yerde 
değil birçok yerde gerçekleştiriliyor. 

Önden Gidenler programında anı-
lan şahsiyetlerin her birisinin kendi 
çağlarında çığır açmış, rol model ol-
muş, insanlığın ümitsizliğe kapıldı-
ğı zamanda çare ve yol gösterdiğini 
söyleyen Celil Yalınkılıç daha sonra 
şunları söyledi: “Bu büyüklerimiz 
heyecan vermişler ve yol gösterici 
olmuşlardır. Zamanın zorluklarına 
karşı üstesinden nasıl gelinebilece-
ğini bizatihi yaşayarak ve göstererek 
örnek olmuşlardır. 

Bu bakımdan önden gidenlerimizi 
anmak, sadece onların isimlerini 
anmak değildir. Yaşamış oldukları 
hayatta ortaya koymuş oldukları ör-
neklik ve performans ile çağımızın 
Müslümanlarına ve bütün insanlığa 
yol gösterici olmuşlardır. Bu yönü 
itibari ile Önden Gidenler program-
larımız her yıl şubat ayının son haf-
tasında yapılmaya devam edecektir.”

RHEIN-NECKAR-SAAR 
BÖLGESINDE DE ÖNDEN 
GIDENLER ANILDI

Önden Gidenler programını büyük 
bir kalabalıkla düzenleyen bölgeler-
den biri de IGMG Rhein-Neckar-Sa-
ar (RNS) Bölgesi oldu. Her sene ge-
leneksel olarak düzenlenen Önden 
Gidenler programı Ludwigshafen’de 
bölge merkezi salonunda gerçekleş-
ti. Depremde vefat edenler, önde 
gidenleri anmak ve dua etmek için 
yüzlerce kişi bir araya geldi. 

Programa IGMG Genel Başkan Da-
nışmanı Ramazan Uçar, RNS Bölge 
Başkanı Şerif Aslan, idareciler, ho-
caefendiler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Şerif Aslan katılımcılara te-
şekkür etti ve Önden Gidenleri şöyle 
anlattı: “Yolumuzu aydınlatan, bize 
öncülük eden, zor zamanlarda hak 
dine sahip çıkarak âdeta ümmete 
yeniden yön veren ve yol gösteren 
insanlar vardır. Bu öncüler mücade-
lede büyük zorluklara göğüs geren 
büyüklerimizdir. Geçmişini bilme-
yen geleceğini sağlam temellere inşa 
edemez. Öncülerimizi sadece anla-
makla kalmayacağız onların bıraktığı 
yerden devam edeceğiz.” dedi.

Ramazan Uçar da cami ve teşkilatla-
rımızın kuruluş aşamasında büyük 
emeği olan kurucu neslin anılması 
ve yeni kuşaklara onların tanıtılma-
sı ve mücadelelerinin aktarılması 

programın amaçları arasında bu-
lunduğunu hatırlattı. Uçar, “Elbette 
Avrupa’nın iman ve İslam açısından 
yeşermesine, çok büyük imkansız-
lıklara rağmen, diş ve tırnakların-
dan artırarak teşkilatlar kuran, ca-
miler bina eden, cemaati toplayan, 
çoluk çocuğun dinini öğrenecekleri 
eğitim kurumları ihdas eden; bir 
kısmı tekrar göçerek anavatana dö-
nen bir kısmı ise, vefat edip huzur-u 
ilahiye rihlet eden birinci ve ikinci 
kuşak gurbetçilerimizi de bu prog-
ramlarda hatırlanacak ve programa 
dahil edilecektir.” dedi. 

Ayrıca kendisinin deprem bölgesin-
de gözlemci olarak bulunduğunu 
söyledi ve oradaki durumu anlatır-
ken salonda duygulu anlar yaşan-
dı. Programın sonunda depremde 
vefat edenlere ve önden gidenlere 
dualar edildi.

Celil Yalınkılıç
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Macron, Fransa’da Milyonların Protesto Ettiği

Tartışmalı Emeklilik 
Reformunu Savundu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı öngören ve kitlesel protestolara 
yol açan tartışmalı emeklilik reformunu savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron, Val-de-
Marne bölgesinde yer alan 

Rungis kentinde, dünyanın en 
büyük ikinci toptan gıda halini zi-
yaretinde açıklamalarda bulundu. 
Ülkede herkesin ortalama çalışma 
süresinin biraz daha uzun olması 
konusunda ortak kanaate sahip ol-
duğunu ileri süren Macron, emekli-
lik sisteminin işlevselliği için bunun 
gerekli olduğu yorumunu yaptı.

Macron, sendikaların 7 Mart’ta 
emeklilik reformunu protesto et-
mek için kitlesel grev ve gösteri 
çağrısına ilişkin ise sağduyu ve sa-
kinlik çağrısı yaptı. Emeklilik yaşını 
62’den kademeli olarak 64’e çıkar-
mayı öngören reformu savunan 

Macron, reformun eğitim ve sağlık 
finansmanı dahil ülke için daha 
fazla refah sağlayacağını savun-
du. Yüksek tepkiler üzerine Ulusal 
Meclis’te onaylanmayan reform 
taslağının, 28 Şubat’ta Senatoya 
gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan sosyal medyada, eski 
cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy 
ve François Hollande’ın emeklilik 
yaşına ilişkin Macron ile benzer 
argümanları ortaya koyduğu bir vi-
deo yayımlanması dikkati çekti. 

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le 
Maire, bir televizyon programında, 
emeklilik reformunu, Macron’un 
seleflerine fark atmasını sağlayan 
çalışma olarak nitelemişti.

TARTIŞMALI EMEKLILIK 
REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 
Ocak’ta Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un seçim vaatleri arasında 
yer alan emeklilik reformunun ha-
yata geçirileceğini açıklamıştı. 

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 
1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik 
yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay 
yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarıla-
cağını bildiren Borne, 2027’de emek-
lilik maaşının tamamını alabilmek 
için 43 yıl prim ödeme şartı getiri-
leceğini söylemişti. Tartışmalı refor-
ma karşı ülke çapında 19 Ocak’tan 
bu yana milyonlarca kişi birçok kez 
grev ve protestolar düzenledi.

Almanya’da Hangi 
Korona Kuralları 
Kaldırılıyor?

Almanya’da 1 Mart’ta 
Neler Değişecek?

Almanya’da 1 Mart itibariyle korona kurallarının 
daha fazla gevşetilmesi yönünde karar alındı. 
Muayenehane, hastane ve bakımevlerinde ise 
maske zorunluluğu devam edecek.

Almanya’da 1 Mart itibariyle yine tüm 
vatandaşları ilgilendiren bazı yenilikler geliyor.

Almanya’da korona kuralları gevşe-
tilmeye devam ediyor. Son olarak 1 
Mart 2023 tarihi itibariyle korona 

kuralları büyük ölçüde kaldırılıyor. Sadece 
muayenehane, hastane ve bakımevlerin-
de maske zorunluluğunun devam edeceği 
açıklandı. Sağlık ve bakım alanında çalışan 
vatandaşlar için de maske ve test zorunlulu-
ğunun söz konusu olmayacağının altı çizildi. 
Hastaları evlerinde muayene eden çalışanlar 
için ise maske zorunluluğunun ise 7 Nisan 
tarihine kadar devam edeceği vurgulandı.

“ALMANYA PANDEMIYI IYI BIR 
ŞEKILDE ATLATTI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, atılan bu 

adımları, koronavirüs salgınındaki stabil 
duruma bağladı. Almanya’nın pandemiyi 
iyi bir şekilde atlattığını da belirten Lau-
terbach, “Yaşlı bir nüfusa sahibiz ve aşı 
oranı oldukça düşük. Buna rağmen birçok 
ülkeden daha az can kaybı söz konusu.” 
diye kaydetti.

RISK “ORTA” SEVIYEYE 
DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Almanya’da salgının başlangıcından bu yana 
yaklaşık 167 bin insan koronavirüs nedeniyle 
hayatını kaybetmişti. 

Robert Koch Enstitüsü son olarak koronavi-
rüs riskini “yüksek” seviyeden “orta” seviye-
ye düşürmüştü.

Almanya’da 1 Mart tarihi itibariy-
le yine bazı yenilikler söz konusu. 
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte 

tavan yapan enerji fiyatları, mart ayı itiba-
riyle frenlenecek. 

Buna göre geriye dönük olarak ocak ayı itiba-
riyle bir sene boyunca kilowat saat başına (top-
lum tüketilen enerjinin yüzde 80’i için) aza-
mi 12 Cent hesap edilecek. Geri kalan yüzde 
20’lik bölüm ise normal fiyatla hesaplanacak.

ÖĞRENCI BAŞI 200 EURO

Öte yandan 15 Mart 2023 tarihi itibariyle 
üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus 
200 Euroluk enerji bonusu verilecek.

Elektrik fiyatlarında da yapılacak fren ile 
birlikte, 1 Mart 2023 tarihi itibariyle elektrik 
faturalarıyla ilgili avans ödemelerinde de bir 
değişiklik söz konusu. Mevcut durumda ne 
kadar ödendiğine göre değişiklik gösteren ön 
ödemelerde büyük bir düşüşün olmayacağı 
öngörülüyor. Geçen yılki toplam kullanımın 
yüzde 80’i için bu yıl kilowat saat başına 40 
cent ödenecek.

PCR TEST ISTASYONLARI 
KAPANIYOR

PCR test istasyonları da 1 Mart itibariyle son 
bulacak. Buna rağmen PCR testi yaptırmak 
isteyen vatandaşlar ev doktorlarına veyahut 
hastanelere gitmek zorunda olacak.
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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

İsmail Atac
Halime Bakir
Mustafa Kısrak
Köksal Korkmaz
Muzaffer Ateş
Mehmet Ali Konan
Kadir Şentürk
Ali Ghamraoui
Abdul Rashid
Rahime Akış
Ramadan Chouseinoglou
Mehrabuddin Bünyadi
Dr. Moussa Sharaf
Fendat Giovsoupoglou
Ömer Aydın
Neziha Gülpinar
Abdullah Çağlan
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11.02.2023
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14.02.2023
15.02.2023
14.02.2023

16.02.2023
16.02.2023
16.02.2023
16.02.2023
16.02.2023
17.02.2023
18.02.2023
19.02.2023
19.02.2023
20.02.2023
19.02.2023
20.02.2023
19.02.2023
20.02.2023
21.02.2023
21.02.2023

Württemberg / Mühlacker-Aksa Camii
Berlin / Kreuzberg-Mevlana Camii
Hamburg / Lübeck-Fatih Camii
Württemberg / Esslingen-Fatih Camii
Württemberg / Reutlingen-Merkez Camii
Köln / Düren-Hicret Camii
Düsseldorf / Dormagen-Meryem Ana Camii
Köln / Düren-Hicret Camii
Ruhr-A / Do-Anadolu Camii
Köln / K-Mülheim-Ömer-Ul Faruk Camii
G. Bavyera / München- Merkez
Ruhr A / E-Kupferdreh-Hicret Camii
Hamburg / Stade- Medine Camii
G. Bavyera / M-Berg Am Laim-Eyyüp Sultan Camii
K. Ruhr / Bielefeld-Hicret Camii
Schwaben / Ravensburg-Fatih Camii
Ruhr-A / Recklinghausen-Eyüpsultan Camii

Hamburg / Wilhelmsburg-Ayasofya Camii
R.N.Saar / Worms-Fatih Camii
R.-N.-Saar / Worms-Fatih Camii
Düsseldorf / Du-Mevlana Camii
Bremen / Bremerhaven-Fatih Camii
Köln / Bonn-Camii
Düsseldorf / Willich-Camii
Württemberg / Reutlingen-Merkez Camii
Köln / K-Ehrenfeld-Aliyül Murtaza Camii
R.N.Saar / Lu-Mehmet Akif Camii
Ruhr-A / E-Katerneberg-Ayasofya Camii
Bremen / Hemelingen- Kuba Camii
Ruhr A / Oer-Erkenschwick-Fatih Camii
K. Bavyera / Heilsbronn-Camii
Hessen / Rüsselsheim-Mevlana Camii
K. Ruhr / Lengerich-Abdulhamid Camii

Hayri Çelik
Mehmet Eken
Muazzez Uğur
Hüseyin Boztepe
Mesut Gürgen
Keziban Demir
Murat Öztürk
İsmihan Hasil
Azime Tekin
Şehriban Zeren
Sadiye Batın
Marliese Bulakbaşı
Fatma Özdemir
Chasan Mirtzan
Şerife Uzun
Cemile Toka
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Almanya’da Az Gelirli Emekliler

Ek Para Yardımı 
Alacaklar

Almanya’da Çocuk Parası 

2025 Yılında 
Artacak

Almanya’da maaşları geçimlerine 
yetmeyen emekliler 2023 yılında 
ek yardım alabilecekler. Emeklile-

re, ek konut yardımının yanı sıra asgari te-
mel geçim geliri ve bakımevi konut yardımı, 
bakımevi şahsi katkısı için devlet yardımı 
verilecek. Almanya’da emekliler, emeklilik 
maaşları da dikkate alınarak 2023 yılında 
şu alanlarda ek para yardımı alabilecekler.

EK KONUT YARDIMI

Almanya’da emekliler de konut yardımının 
yanı sıra maaşlarının az olması durumun-
da ek konut yardımı (Wohngeld plus) ala-
bilecekler. Ek konut yardımı, normal konut 
yardımından daha yüksek olarak ödeniyor. 
Evin durumu ve hane gelirine göre deği-
şen ek konut yardımına ısıtma (kalorifer) 
yardımları da ilave edilebiliyor. Almanya’da 
gelirinin yüzde 40’ını evin kira veya diğer 
masrafları için ödeyen kimseler bu yardım-
dan faydalanabiliyor.

ASGARI TEMEL GEÇIM GELIR 
DESTEĞI

Asgari temel geçim gelir (Grundsicherung) 
desteği için geliri düşük olan herkes başvu-

rabilmektedir. Emekliler de bu yardımdan 
faydalanabilecekler. Bu yardım için aylık 
geliri 853 Euro’dan az alan emeklilerin baş-
vuru yapması gerekiyor. Öte yandan, hiç ça-
lışmamış olan kişiler de asgari temel geçim 
gelir yardımına başvurabilecek.

KONUT MASRAF YARDIMI

Kendi evi olan ancak emeklilik maaşı düşük 
olan emekliler konut masraf yardımı (Las-
tenzuschuss) da alabilecek. 

Bu yardımın miktarı, aynı hanede yaşayan 
kişi sayısı ve tüm hane halkının gelirinin 
yanı sıra, ev sahibi olan emekliye düşen ko-
nut masraf payına göre değişiklik arzediyor. 

Öte yandan, içinde yaşanılan konut için de-
vam eden kredi ödemeleri de konut masrafı 
olarak kabul ediliyor.

BAKIMEVI YARDIMI

Bakımevlerinde kalan emeklilere, hem ba-
kımevi konut yardımı (Wohngeld für das 
Pflegeheim) hem de bakımevinde kalan 
emeklinin kendi şahsi katkısına (Eigenante-
il im Pflegeheim) destek yardımı verilecek.

Almanya Federal Aile Bakanlığı çocuk 
parasını basitleştirecek ve çocuklar 
için asgari geçim garantisi getire-

cek. 2025 yılında yürürlüğe girmesi gereken 
yasa çalışmalarının temel noktalarını sunan 
Yeşiller Partisinden Federal Aile Bakanı Lisa 
Paus, çıkarılacak kanunun çocuk yoksulluğu-
nu önlemeyi amaçladığını bildirdi. Hükûmet 
koalisyon protokolünde yer alan yeni çocuk 
parası yasasının yaz aylarında Federal Mec-
lis’e getirilmesi bekleniyor.

ÇOCUK ASGARI GEÇIM 
GÜVENCESI

Federal Aile Bakanı Lisa Paus’un tasarısına 
göre, Kindergeld olarak bilinen çocuk para-
sının adı Kindergrundsicherung (Çocuk As-
gari Geçim Güvencesi) olarak değiştirilecek. 
Çocuk parasının miktarı her iki senede bir 
artırılacak. Çocuk parasının yanı sıra devlet 
tarafından çocuklara verilen diğer yardım ve 
ödeneklerin hepsi bir arada toplanarak basit-
leştirilecek. Kindergrundsicherung, yani Ço-
cuk Asgari Geçim Güvencesi olarak ebevey-
nin geliri veya aldığı sosyal yardımlar dikkate 
alınmadan her çocuğa ödeme yapılacak. Bu 
ödemenin miktarı en az bugünkü Çocuk Pa-

rası (Kindergeld) miktarında olacak. Çocuk 
Asgari Geçim Güvencesi ebeveynler müraca-
at etmeden ödenecek.

EBEVEYN GELIRINDEN 
BAĞIMSIZ OLACAK

Çocuk Asgari Geçim Güvencesi Grundbet-
rag (Temel ödenek miktarı) ve Zusatzbetrag 
(Ek ödenek miktarı) olmak üzere iki bölü-
me ayrılacak. Temel ödenek miktarı ebevey-
nin gelir durumuna bakmadan her çocuğa 
ödenecek. Ek ödenek miktarı da ebeveyn-
lerin gelir durumlarına bakılarak ek olarak 
ödenecek. Ek ödenek için ebeveynlerin mü-
racaatı gerekecek. Ancak, mevcut ek çocuk 
parası ödeneklerinde olduğu gibi karmaşık 
olmayacak ve basit bir müracaatla bu öde-
me alınabilecek. Planlanan yasaya göre ço-
cuk parası Ek Ödeneği içinde mevcut Eğitim 
ve Kültürel ve Sportif Faaliyetlere Katılım 
Ödeneği (Bildung und Teilhabe) ile Çoçuk 
Barınma Masrafı Ödeneği (Kinderwohn-
kostenpauschale) de yer alacak.

FDP: “HER ISTEDIĞINI HEMEN 
ICRAATA KOYAMAZSIN”

Bu arada, hükûmet ortaklarından Hür De-
mokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Fede-
ral Maliye Bakanı Christian Lindner, Federal 
Aile Bakanı Lisa Paus’un yeni çocuk parası 
planına “Ortada henüz doğru dürüst bir 
konsept yok” diyerek karşı çıktı. “Her is-
tediğini hemen icraata koyamazsın” diyen 
Federal Maliye Bakanı Lindner, bu konuya 
ayrılacak olan bütçenin borçlanma ile yapıl-
ması durumunda gelecek nesillerin ipotek 
altına alınacağı uyarısında bulundu.

Almanya’da emeklilik maaşları düşük olan emeklilerin, 
ek konut yardımı, asgari temel geçim geliri yardımı 
ve kendi evi olanlar için konut masraf yardımı alma 
imkânları bulunuyor.

Almanya, 2025 yılından itibaren çocuk parası 
ödemelerini basitleştirecek ve çocuk yoksulluğunu 
önlemek için devletin Çocuk Asgari Geçim Güvencesi 
ödemesine geçecek.
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Nürnberg ve Mannheim Kent Meydanlarında

Depremzedeler İçin Dua Edildi
IGMG Kuzey Bavyera ve Rhein-Necksar-Saar Bölgesi, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için kent 
meydanlarında dua programları düzenledi.

Islam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Kuzey Bavyera Bölgesi 
ile Rhein–Neckar-Saar Bölgesi 

(RNS), Türkiye ve Suriye’deki dep-
remlerde hayatını kaybedenler için 
dua programları düzenlendi. Prog-
ramlara binlerce kişi katılım sağla-
dı. IGMG Kuzey Bavyera Bölgesi’nin 
Nürnberg Kornmarkt’ta düzenlen-

diği programa IGMG Kuzey Bavyera 
Teşkilatı Bölge Başkanı İsmail Sa-
tır, IGMG Nürnberg Merkez Camii 
Başkanı Yusuf Güler, DİTİB Kuzey 
Bavyera Eyalet Birlik Başkanı Uğur 
Cankurt ve çevresindeki sivil top-
lum kuruluşlarının başkan ve tem-
silcileri, iş insanları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

IGMG Kuzey Bavyera Teşkilatı 
Bölge Başkan İsmail Satır, Türkçe, 
DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birlik 
Başkanı Uğur Cankurt ise Almanca 
olarak günün önemiyle ilgili konuş-
ma yaptı. Din Hizmetleri Ataşesi 
Fuat Gökçebay, hayatını kaybeden 
on binlerce insanımız ve kurtulan-
lar için dua okudu.

“YARALARINI SARMAK 
IÇIN LOJISTIK MERKEZLERI 
OLUŞTURDUK

Büyük deprem felaketinde on bin-
lerce insanın hayatını kaybettiğini 
ve çok sayıda vatandaşımızın sevdik-
lerinden mahrum kaldığını belirten 
Satır, “İslam Toplumu Millî Görüş, 
Almanya İslam Konseyi ve Hasene 
uluslararası insani yardım derneği-
miz felaketin ilk gününden itibaren 
Türkiye ve Suriye’deki depremzede-
lerin yaralarını sarmak için bölge-
lerde lojistik merkezleri oluşturdu. 

Günde 10 bin ekmek üreten mobil 
fırınımız ile mobil kliniğimiz başta 
olmak üzere ısıtıcıdan termal batta-
niyelere, çadırdan tıbbı malzemele-
re, çocuk gıda maddelerinden temel 
gıda maddelerine kadar çok farklı 
malzemeyi afet bölgelerimizde ha-
zırladığımız lojistik merkezlerimize 
gönderdik.” diye kaydetti.

“BU YARALARI HEP 
BIRLIKTE SARACAĞIZ VE 
ATLATACAĞIZ”

İnsanların yardım ve bağış konu-
sunda hazır olduklarını görmenin 
sevindirici fakat deprem bölgesin-
de durumların içler acısı bir hâlde 
olduğunu belirten Satır, “İnsanlar 
her şeylerini kaybetti, soğuk, kötü 
hava şartlarında başlarında bir çatı 
olmadan yas tutuyorlar. Bu yaraları 
hep birlikte saracağız ve atlataca-
ğız. Bizler, bütün kalbimizle ve du-
alarımızla deprem mağdurlarının 

yanındayız. Biz de acı çekiyoruz ve 
dayanılmaz acının en kısa zamanda 
selamete kavuşmasını umut edi-
yoruz. Şimdi birlik ve dayanışma 
içinde olup kısa zamanda deprem-
zedelerimizin acılarını sarmak za-
manıdır.” diye konuştu.

MANNHEIM’DA 
DEPREMZEDELER IÇIN 
DUADA BULUŞULDU

IGMG RNS Bölge Başkanlığı ve Man-
nheim Fatih Camii de Türkiye ve 
Suriye depremlerinde hayatını kay-
bedenler adına Mannheim’ın merke-
zinde toplu dua için bir araya geldi. 

Program Türkiye ve Suriye’deki 
depremde hayatını kaybedenler için 
Germersheim Selimiye Cami Başka-
nı Özer Demiral ve Mannheim Fatih 
Camii Hafızlık Kursu Sorumlusu 
Mustafa Güler tarafından okunan 
selalarla başladı.

Depremde Hayatını Kaybedenler İçin

Berlin’de Kent 
Meydanında Dua Edildi

Köln'de Türkiye ve Suriye'deki 
Deprem Mağdurları İle 
Dayanışma Programı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, merkez üssü 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili 
etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve 
dua etkinliği düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde, sivil toplum kuruluşlarının 
katılımı ile Türkiye ve Suriye’deki depremlerde hayatını 
kaybedenleri anma ve depremzedelerle dayanışma 
programı düzenlendi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, 
merkez üssü Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 

11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybe-
denler için anma ve dua etkinliği düzenlen-
di. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde başta 
İslam Toplumu Millî Görüş olmak üzere, 
Berlin İslam Federasyonu, Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği ve diğer derneklerin kat-
kısıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık iki bin 
kişi katıldı.

“ÖRNEK BIR DAYANIŞMA 
VE YARDIM SEFERBERLIĞI 
GÖSTERILDI”

Sela ile başlayan etkinlikte Kuran-ı Kerim 
okundu. Almanya İslam Konseyi Başkanı 
Burhan Kesici, yaptığı açıklamada, söz konu-
su deprem felaketinin uzun bir müddet hafı-
zalardan çıkmayacağını belirtti. Son asrın en 
büyük deprem felaketinin yaşandığını ifade 
eden Kesici, “35 bin insanımızı rahmetle anı-
yoruz. 100 bini aşkın yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Ayrıca Alman yardım ekiplerine 

de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tüm dünya-
da insanlar örnek bir dayanışma ve yardım 
seferberliği gösterdi. Bunu unutmayacağız.” 

“YARALARI BIRLIKTE SARMAK 
ISTIYORUZ”

Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Ol-
gun Yücekök da yaptığı konuşmada, 6 Şu-
bat’ta meydana gelen depremlerde hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şi-
falar diledi. Yücekök, böyle acı bir günde Al-
man kurumları ve STK’larının gösterdikleri 
dayanışmanın güzel bir örnek teşkil ettiğini 
söyledi. Depremin ilk gününden bu yana 
Berlin’de toplanan yardımların afet bölgesi-
ne ulaştığını ifade eden Yücekök, “Yaraları 
birlikte sarmak istiyoruz. Federal ve eyalet 
kuruluşları ile işbirliği hâlinde çalışmaları 
sürdürüyoruz. Zorlu günleri dayanışma ile 
atlatacağız.” diye konuştu. Etkinliğe katılan 
12 Havari Kilisesi Papazı Burkhard Borne-
mann da Türkiye ve Suriye’de depremden 
zarar gören herkes için dua ettiğini belirtti. 
Etkinlik, yapılan toplu duayla sona erdi.

Köln'de Türkiye ve Suriye'deki dep-
remde vefat edenleri anma ve dep-
remzedelerle dayanışma programı 

düzenlendi. Köln’ün Ebertplatz meydanın-
da düzenlenen programa Türkiye'nin Köln 
Başkonsolosu Turhan Kaya, Köln Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Henriette Reker’i tem-
silen Köln Kalk Belediye Başkanı Claudia 
Greven-Thürmer ve SPD Milletvekili Tülay 
Durdu ile birlikte İslam Toplumu Millî Görüş 
Tanıtma Başkanı Selçuk Çiçek, IGMG Köln 
Bölge Başkanı Ali Bozkurt da katıldı.

Deprem dayanışma programı Almanya İslam 
Konseyi (İslamrat), İslam Toplumu Millî Gö-
rüş (IGMG), Diyanet işleri Türk İslam Birliği, 
(DİTİB), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB), 
İslam Kültür Merkezleri (VIKZ) tarafından 
organize edildi. Programda, İslami kuruluş-
larla birlikte, farklı din ve inançlardan tem-
silciler de yer aldı. Kur'ân-ı Kerîm tilavetinin 
yanı sıra depremde yaşamını yitirenler için 
sela okundu, yaraların kolayca sarılabilmesi 
için dualar edildi.

T. C. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya yaptığı 
konuşmada “Milletimizin başı sağ olsun, acı-
mız büyük. Ancak hep birlikte bunun da üste-
sinden geleceğiz.” dedi. Köln Belediye başkanı 
Henriette Reker’in korona olması sebebiyle 
vekil olarak kürsüye gelen Köln Kalk Beledi-
ye Başkanı Claudia Greven-Thürmer “Tür-
kiye’de enkaz görüntülerinden sağ insanın 
çıkabilmesi bir mucizeydi. Buradan resmî ve 
yardıma koşan halkın arama kurtarma ekip-
lerine canı gönülden minnettarız.” dedi.

Tanıtma Başkanı Selçuk Çiçek, “Tarihte eşi 
ve benzerine az rastlanan bir dayanışma 

ruhu sergileyen insanlarımıza, teşkilatları-
mıza, dinî cemaatlerimize ve tüm STK’ları-
mıza ve onlarla koordineli çalışan Başkon-
solosluğumuza teşekkür ediyoruz.” dedi. 
Çiçek, destek ve yardımlarını esirgemeyen 
Alman toplumuna, kurum ve kuruluşlarına 
da teşekkür etti.

Çiçek, “Asıl sınavımız ve imtihanımız şimdi 
başlıyor. Zira yetim, öksüz, ailesiz kalmış ve 
büyük bir travma yaşayan çocuk, kadın, er-
kek, genç ve yaşlı depremzedelerimizin sa-
dece maddi değil, psikolojik ve manevi des-
teğimize de çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla, 
onlara dönük kalıcı projelere ve çalışmalara 
da teşkilatlar olarak sizlerin desteğiyle ön-
cülük etmeye Allahın izniyle devam edece-
ğiz.” şeklinde konuştu. Organizasyonun ön-
cülerinden Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt, 
Camia'ya konuşarak "asrın felaketi" olarak 
tabir edilen bu elim olayı Alman kamuoyun-
da daha fazla duyurmak için böyle bir etkin-
lik düzenlediklerini söyledi.
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Ben de Not 
Alıyorum!

İlhan Bilgü
ibilgu@camiahaber.com

BAKIŞ AÇISI

Türkiye’de birkaç yıldan beri siyaset-
çilerin not alma hevesi tuttu. Aklına 
esen, muhalifinin notunu tutuyor. 
Şimdi iktidar mensuplarının da bu 
not alma işine karışması sonrasında 
herhâlde bize de bir not alma görevi 
düşmüştür diye düşünüyorum.

Yalnız, bilinsin ki benim notların, ki-
milerinin notları gibi yüz bini aşan 
üst düzey yöneticinin sicilinin notu, 
ya da iktidar cenahının, muhaliflerin 
sözlerini not etmesi gibi günü birlik 
siyasal kavgaların notu olmayacak. 

Bu notlar içerisinde mimarlar, müte-
ahhitler, mühendisler gibi can dama-
rı meslek kuruluşlarının notları da 
olacak. Ne dediler, ne yapıyorlar gibi.

Bana göre siyasal bir not olacak, 
ama, kavgacı, hakaret edici, suçlayıcı 
bir amaca matuf değil.

Gerçi “siyasi” not almanın karakteri 
ileride yapılacak olan suçlamalara 
delil üretmek amaçlı olsa da, benim 
öyle bir niyetim yok.

Niyetim sadece ve sadece siyasilerin 
konuştuklarının saçmalığı, verdik-
leri sözü tutmayacaklarının bir kez 
daha tespiti şeklinde olacak.

Dolayısıyla hem iktidarın hem de 
muhalefetin çetelesini tutacağım. 
Bu çetelemi sizlerle paylaşır mıyım 
bilmiyorum. Paylaşacağıma dair söz 
veremem. Çünkü, benim notlarımın 
bir kısım siyasetçilere delil üretmesi-
ni de istemiyorum.

Ben belki siyaset üstü bir not tuta-
cağım. Yanlış anlaşılmasın. Tuttu-
ğum notlar tamamıyla siyaset ve 
siyasetçiler üzerine olacak. Hangi 
siyasetçi hangi gün, nerede, ne ile 
ilgili olarak ne demiş, ne söz vermiş 
gibi notlar olacak. 

Böyle olunca da iş otomatik olarak 
siyasi görünecek olsa da benim, her-
hangi bir siyasi oluşumla işim olma-
dığı için, ileri notlarım üzerinden 
Türkiye’deki siyasilerin ve siyasetin 
iskeletini de görme imkânım olacak.

Meselâ!!! Cumhurbaşkanı sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir yıl 
içinde 70 bin köy evi inşa ede-
ceğiz!” sözünü not aldığım gibi, 
CHP Genel Başkanı sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da “Depremle 
ilgili özel bir yasal düzenlemeye 
ihtiyaç var. Böyle bir düzenleme 
olursa biz CHP olarak destek ve-
ririz. Yeter ki; var olan sorunla-
rı akılla bilimle çözmüş olalım.” 
sözünü not ettim.

Hatta İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun 
“Yapılaşmayı insanların hem viz-
yonuna, hem sosyal yaşamına, 
hem kültürüne saygı duyan hem 
de çeşitliliğine katkı sunan şekilde 
var etmeyi başarabilmeliyiz.” sözü 
de notlarım arasında.

TOPLUM

Hafızlık Öğrencileri 
Deprem Yardımı Topladı

IGMG Ruhr-A Bölgesi İKRA Ha-
fızlık Kursu talebeleri, Türkiye 
de yaşanan depremlerden do-

layı büyük üzüntü yaşarken, orada 
ki mağdurların yanında olabilmek, 
onların azda olsa acılarını paylaş-
mak adına maddi manevi yardım 
seferberliği başlattı. 

Depremin ilk gününden itibaren 
Ruhr-A Bölgesi 4 hafızlık kursunda 
hatimler indirilerek vefat edenler 
için dualar edildi. Hafızlık öğren-
cileri de depremzedelere gönde-
rilmek üzere harçlıklarını Hasene 
derneğine bağışladı.Öğrencilerin 
kendi aralarında topladıkları 3 bin 

859 Euro’yu Hasene’ye teslim et-
tikleri öğrenildi.

ÖĞRENCILER KUMBARA 
VE CÜZDANLARINDAKI 
PARAYI BAĞIŞLADI

İKRA Hafızlık Kursu Hocası Hicran 
Bektaş depremden dolayı öğrenci-
leriyle beraber çok büyük üzüntü 
yaşadıklarını belirterek, bir hafta 
boyunca hatimlerle, dualarla ma-
nevi olarak oradaki depremzedelere 
yardımda bulunmaya çalıştıklarını 
söyledi. Bektaş, “Kızlarımıza mad-
di destek yollamamız için tavsiyede 
bulunduğumuzda herkes kumba-

rasındaki ve cüzdanındaki bozuk 
paralara kadar getirip bize teslim 
ettiler.” diye konuştu.

Ruhr-A Bölgesi 4 hafızlık kursunda 
126 talebenin eğitim gördüğü be-
lirtilirken, 18 öğrencinin hafızlığını 
tamamladığı öğrenildi.

DÜSSELDORF HAFIZ 
ADAYLARINDAN 9 BIN 100 
EURO

IGMG Düsseldorf Bölgesi Hafız-
lık Kurumu’nda Kur’ân-ı Kerîm ve 
öğrenen ve hafızlık yapan öğrenci-
ler de deprem yardım kampanyası 
yaptı. Kampanyada 9 bin 100 Euro 
yardım toplandı.

Düsseldorf bölgesine bağlı Duisburg 
Mevlana ve Rheinhausen hafızlık 
kurslarının yanı sıra Remscheid ve 
Willich hafızlık kurslarında okuyan 
250 öğrenci öncelikle kendi harçlık-
larından olmak üzere deprem yardı-
mı topladı. Gittikleri okullarda ve ca-
milerde de satışlar yaparak deprem 
yardımı toplayan hafızlık kurumu ta-
lebeleri ayrıca depremde vefat eden-
ler için Kur’ân-ı Kerîm de okudu.

MERHAMET DUYGUSUNU 
AŞILAMAK ISTEDIK

Düsseldorf Bölgesi Hafızlık Kurumu 
yöneticisi Talip Toklu hafızlık kursu 

talebelerinin hem maddî hem de 
manevî yardım yapmalarının ken-
dilerini sevindirdiğini, eğitim süre-
cinde talebelere infak, hayır yapmak 
ve merhamet duygusunu aşılamaya 
çalıştıklarını söyledi. Talip Toklu, 
deprem yardımlarını 250 hafızlık 
talebesi ve 29 hocayla birlikte ger-
çekleştirdiklerini bildirdi.

ÇOCUKLAR 
KUMBARALARINDAKI 
HARÇLIKLARI BAĞIŞLADI

Köln’de ise deprem bölgesindeki 
enkazdan çıkan çocuk görüntüle-
rinden etkilenen Muhammed Batır 
ile Naciye Batır kardeşler, kumbara-
larından çıkan 111 Euro’yu deprem 
bölgesine gönderilmesi için Hasene 
insani yardım derneğine teslim etti. 
Köln Bölge İnsani Yardım ve Sosyal 
Hizmetler Başkanı olan ve aynı za-
manda Hasene Köln Sorumluluğu-
nu yürüten Cevat Balkan, deprem 
nedeniyle çok sayıda bağış aldıkları-
nı ancak bu çocuklarının bağışının 
ve samimiyetinin kendini çok etkile-
diğini belirtti. Balkan, depremin ilk 
gününden beri kadın, erkek, çocuk 
çok sayıda kişinin kendi imkânları 
dahilinde depremzedelere yardım 
gayretinde olduğunu kiminin yi-
yecek satarak kiminin doğrudan 
maddi destekte bulunduklarını an-
latarak emeği geçen herkese teşek-
kürlerini sundu.

Almanya’da IGMG Ruhr-A Bölgesi ve Düsseldorf Bölgesi hafızlık talebeleri, depremzeler 
için harçlıklarını bağışladıkları bir kampanya yaparak yardım topladı. Köln’de ise iki 
kardeş kumbara harçlıklarını bağışladı.

İngiltere’de yaşayan Türk ailelerin çocukları, depremzede 
yaşıtlarına yardım yapabilmek için oyuncaklarını satılığa 
çıkardıkları kermes düzenledi.

Almanya’nın Stade ilçesindeki 
IGMG ve DİTİB gibi sivil toplum 
kuruluşlarının öncülüğünde yapılan 
yardım kampanyasıyla depremzedeler 
için 34 Bin Euro toplandı.

Londra’nın kuzeyindeki İslam Toplu-
mu Millî Görüş (IGMG) Edmonton 
Camisi ve Kur’an Kursu bahçesinde 

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği iş bir-
liğiyle Türk ailelerin çocukları, depremzede 
yaşıtlarına yardım yapabilmek için oyuncak-
larını satılığa çıkardıkları kermes düzenledi. 
Düzenlenen etkinliğe, Türklerin yanı sıra 
bölgede yaşayan yabancı aileler ve çocukları 
da katıldı. Çocukların oyuncaklarını satılmak 
üzere bağışladığı, bağışlanan oyuncakları 
ise satın alabildiği etkinlikte aynı zamanda 
yine çocukların el yapımı ürünleri de satışa 
çıkarıldı. “Asrın felaketi” olarak nitelendiri-
len Kahramanmaraş merkezli depremlerden 
etkilenen çocuklara yönelik kermes fikri ise 
yine çocuklardan çıktı.

“ÇOCUKLAR FARK ETMIYOR 
SANIYORUZ”

Türkiye’de depremden etkilenen ve oyuncak-
sız kalan yaşıtlarına oyuncak göndermek is-
teyen çocuklar, IGMG İngiltere Çocuk Kulübü 
Başkanı Sibel Sicimoğulları’na bu isteklerini 
iletti. Ancak oyuncak gönderme işinin hem 
zahmetli hem de imkânların kısıtlı olduğu-
nu söyleyen Sicimoğulları, oyuncakları satıp 
parasını gönderme fikrini ortaya attı. “He-
men kermesimizi düzenledik ve görevlileri 
de çocuklardan seçtik çünkü onlar da bu işin 

içinde olmak istiyor.” diyen Sicimoğulları, 
kermeslerde çalışan anneleri gibi tüm çocuk-
ların da bir şeyler yapmak istediğini anlattı.

Çocukların oyuncakları açılan stantlarda 
sattığını belirten Sicimoğulları, “Ardından 
da duygularımızı dışa vuralım dedik ve ak-
lımıza mektup yarışması fikri geldi. Hepsi 
çok güzel mektuplar yazdı arkadaşlarına.” 
diye konuştu. Sicimoğulları, enkaz altından 
kurtarılan kuzeni Reyyan için “Oyuncakları 
ve elbiseleri kalmadı. Gözü ve vücudunda 
yaralar oldu. Çok dua ediyorum onun için. 
Reyyan’ın kuşunu da kırılan (yıkılan) evle-
rinden çıkardılar.” yazan Meryem isimli ço-
cuğun mektubunu da okuyarak, “Çocukları-
mız bazı şeyleri fark etmiyor sanıyoruz ama 
duyguları daha yoğun.” dedi.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Sta-
de kasabasında Türkiye ve Suriye’deki deprem-
zedeler için yapılan yardım kampanyasında 34 

Bin Euro’ya yakın para toplandı. Aralarında İslam Top-
lumu Millî Görüş (IGMG) ve Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’nin (DİTİB) de olduğu sivil toplum kuruluşları, 
yardım için ikinci el eşya pazarı kurdu. İkinci el eşya 
pazarı Buxtehude Festhalle salonunda yapıldı. Salon 
yöneticisi Murat Süzer deprem yardımı için kurulan 
pazardan ücret almadı. Stade ve Buxtehude kasabala-
rıyla çevre yerleşim bölgelerinde yaşayan yüzlerce kişi 
evlerinde kullanılmayan çeşitli eşyaları ikinci el pazarına 
gönderdi. Eşyaların ikinci el pazarında satışıyla yaklaşık 
34 Bin Euro’nun toplandığı belirtildi. Stade’deki yardım 
kampanyasında toplanan paralar Türkiye Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kızılay’a ulaştırı-
lacak. AFAD ve Kızılay Türkiye’nin yanı sıra Suriye’deki 
depremzedelere de yardım ulaştırıyor.

İngiltere’de Çocuklar Depremzedeler 
İçin Oyuncaklarını Sattı

Stade Şehri 
Depremzedeleri 
Unutmadı
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“Her Tehdit, Sorun Aynı Zamanda 
Bir Fırsata Dönüşebilir”
IGMG Kadınlar Teşkilatı Hoca Hanımlar Toplantısı ve Hoca Hanımlar İleri Eğitimi Mezuniyet töreni yapıldı. 
Programa katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Bayraktar Karahan 
pandemiye atıfta bulunarak sorunların yeni fırsatlar da doğurduğunu söyledi.

IGMG Kadınlar Teşkilatı Hoca 
Hanımlar Toplantısı ve Hoca 
Hanımlar İleri Eğitimi’nden 

mezun olanlar için mezuniyet tö-
reni 25 Şubat günü IGMG Genel 
Merkezi’nde düzenlendi. Kadınlar 
Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, İs-
lam’a davet konusuna değindi. Hoca 
hanımlara hitaben “İslam’a davet, 
hakkı ve hakikati halkla paylaşmak-
tır. Hidayet yoluna insan kazanmak 
için sürekli bir çırpınışın adıdır da-
vet. Allah biliyor ya gayretimizi; bu 
yeter, yetmeli.” dedi. Yazıcı sözlerini 
şöyle bitirdi: “Dillerimizi, gönülleri-
mize ve gönüllerimizi dilimize uy-
gun hâle getirmeliyiz. Mevlana’nın 
dediği gibi; gündüz diktiğini gece 
sökmemelidir insan.” 

Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı 
Nermin Yalınkılıç konuşmasının 
başında “Kişiye şaşırdığı yerde ir-
şad etmen (yol göstermen) sadaka-
dır.” hadîs-i şerifine atıfta bulundu. 
“Hoca hanımlarımız, hatibelerimiz, 
teşkilatımızın dili, gözü ve topluma 
açılan penceresidir.” diyerek hoca 
hanımların görevinin önemine de-
ğindi. Bu bağlamda hoca hanım-
ların toplumdaki gelişmelere ve 

teşkilatın her bir alanına dair bilgi 
sahibi olması gerektiğine vurguda 
bulundu. Bunun için de IGMG ta-
rafından neşredilen yayınların ta-
kip edilmesine dikkat çekti. Nermin 
Yalınkılıç, önümüzdeki günlerde ve 
aylarda yapılacak olan Kadınlar Teş-
kilatı irşad çalışmaları hakkında da 
bilgilendirmede bulundu. 

“INSANLARA SAHIH 
BILGIYI ULAŞTIRMAKLA 
MÜKELLEFIZ”

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç; 
“Bir sohbette hiç kimse değişmez, 
dönüşmez biz tekrar tekrar bildikle-
rimizi anlatmakla mükellefiz.” dedi. 
“Hatip, hatibeler olarak bunu aklı-
mızda tutalım.” diyen İrşad Başkanı 
üç noktaya dikkat çekti. 

“İlk olarak, sahih bilgiye sahip ola-
lım ve insanlara sahih bilgiyi ulaş-
tırmak görevimizi asla unutmaya-
lım. İkinci olarak bir Müslüman’ın 
diğer görevi de temsildir.” diyen Ya-
lınkılıç, Toplam 16 ayet bilen sahâbî 
gençlerin dini nasıl anlatıp, etkili 
oldukları örneğini anlattı. Bildikle-
rini yaşayan insan olmanın toplum-

da çok etkili olduğunu hatırlattı. 
Yalınkılıç, “Üçüncü olarak teşkilatı-
mızın Din İstişare Kurulu’nun fetva 
ve açıklamaları dikkate alınmalıdır. 
Fetva vermek kolay değildir biz 
verilmiş fetvaları insanlara ulaştı-
rırız.” şeklinde konuştu. Yalınkılıç 
ekledi: “Caminin değil yaşadığımız 
köyün, kasabanın, sokağın, şehrin 
imamı olunmalıdır. Sizler de hatibe 
olarak aynı şekilde hareket etmeli-
siniz, insanlar size gelsin sorununu 
sorsun, derdini açsın bu insanlara 
yakın olun.”

“ARTIK GÖRÜNTÜLER 
KULLANILIYOR, YENI BIR 
DIL DOĞUYOR”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversite-
si İslami İlimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Fatma Bayraktar Kara-
han, “Çağımızın tebliğcisi olmak” 
üzerinde konuştu. Yemenli Ümmü 
Şerîk Guzeyye’nin hikâyesini aktar-
dı. Onun Mekkeli müşriklere karşı 
mücadelesini anlattı. Görüntü ve 
görselin dilinin çok önemli olduğunu 
belirten Karahan, “Bazen yıllarca an-
latılanları oluşturulanları, 30 saniye-
lik bir video görüntüsü silebiliyor. 

Artık görüntüler kullanılıyor. Yeni bir 
dil doğuyor. Bu dili bilmeliyiz.” dedi. 
İkinci husus olarak ortak bir din ta-
savvurunun oluşturulmaya çalışıldı-
ğını, bu bağlamda kimlik oluşumu, 
modanın etkisi, cinsiyet tasavvuru 
gibi hususlara değindi. Kötülüğün 
normalleştirilmesine işaret etti.

Karahan, “Doğrunun ve hakikatin 
yanında olmak ve bunu anlatmak 
gerekir. Bunu sizin gerçekleştirece-
ğinize inanıyorum. Duyguları hüznü 
korumamız lazım, başkasıyla hem-
hâl olma kültürümüzü korumamız 
lazım. Gençlerin çocukların bu yar-

dım çalışmalarının içinde olması çok 
önemli.” dedi.

Karahan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tüm bulunduğumuz zorluklar için-
de en büyük fırsat çağlar üstü olan 
Kur’an’dır. Her tehdit aynı zamanda 
bir fırsata dönüşebilir. Pandemi dö-
neminde evlere kapandık ama dün-
yanın her yerine çevrim içi olarak 
ulaştık. Yeter ki biz gayret edelim, 
Rabbimizin yardımıyla her tehdidi 
fırsata dönüştürebiliriz.”

“HER GÜN BUGÜN SON 
GÜNDÜR DIYEREK 
ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Dünya Gündemi ve IGMG konusunu 
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kızıl-
kaya, çalışmaları bir engelli koşuya 
benzetti. “Etrafımızdakiler yürürken 
biz koşmalıyız. Durarsanız su sizi 
geri götürür.” diyen Kızılkaya İslam’a 
karşı ön yargıların kaynağının insan-
ların Müslümanları tanımamaları 
veya yanlış tanımaları olduğunu be-
lirtti. “Şu anda teşkilatımızın idare-
cilerinden yarısından fazlası akade-
misyen ancak bunun yanında pratik 
hayatı da aksatmamalıyız. İşlerimizi 
yarına bırakmadan, Almanların de-
diği gibi ‘en iyisi dünden başlamak-
tır.’ Her gün gün bugündür, her gün 
bugün son gündür, son fırsattır diye-
rek çalışmamız lazım. Yarın dersek 
ertelemiş oluruz. Kendi sorunlarımı-
zı biz çözmeliyiz.” dedi. 

“ÖRNEKLIĞIMIZ ILK ÖNCE 
AILEMIZE OLMALIDIR”

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, 
konuştuklarımızı uygulamanın ve 
eve aktarmanın önemine vurguda 
bulundu. Ergün “Tebliğ ve davetimi-
zi ilk önce evimize tesir etmelidir. Eş 
ve evlatla imtihan eder Allah. ‘Bende 

mi veya bulunduğum toplulukta mı 
yanlışlık var?’ demek yanlıştır. Şu-
urlu birey şuurlu toplum yetiştirme 
amacındayız bunda yanlışlık yoktur. 
Örnekliğimiz başta ailede olacak. Al-
lah resulü yürüyen Kur’an’dı o yüz-
den ailesi de sahabe efendimiz de 
aşıktı ona.” dedi.

Ergün, “Davetçi şu kimsedir ki; ya-
ralayıcı değildir, lanetçi olmaz, dili 
kötü kullanmaz, utanacak – edep sa-
hibi olacak” özelliklerini aktaran ha-
disi anlattı. Bu özelliklere ek olarak 
da davetçinin bulunduğu toplumun 
gündemini takip etmesinin gerekti-
ğinin altını çizdi. 

HOCA HANIMLAR MEZUN 
OLDU

KT Eğitim Başkanlığı uhdesinde 
gerçekleştirilen Hoca Hanımlar İleri 
Eğitim programından mezun olan; 
Berlin, Düsseldorf, Ruhr-A, Rhe-
in-Neckar-Saar, Güney Bavyera ve 
Württemberg olmak üzere toplam 6 
bölgeden 55 mezun için de bir tören 
yapıldı. KT Eğitim Başkanı Elif Köse 
mezunlara sertifikalarını takdim etti. 
Köse emeği geçenlere teşekkür eder-
ken, çalışmanın önemine değindi 
bölge ve şubelerde insanlara sunu-
lan hizmet kalitesinin artırılmasının 
önemine işaret etti. 

Hoca Hanımlar İleri Eğitim prog-
ramı, ders planı ve hocaları IGMG 
Kadınlar Teşkilatı tarafından hazır-
lanan, bölgelerde organize edilen bir 
eğitim programıdır. Bölge ve şubele-
rinde görev yapan hoca hanımların 
mesleki bilgi, görgü ve becerilerini 
artırmak amacıyla yapılmış 4 mo-
dülden oluşan eğitimdir. Programa 
katılan hoca hanımlar, meslek ders-
leri, tashihi huruf, psikoloji, sosyoloji 
ve hitabet derslerini alıyor.

Fransız Arama Kurtarma Ekibi 
Çiçeklerle Karşılandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fransız 
“Sınırsız Kurtarıcılar” kurumundan Hatay’a giden arama 
kurtarma ekiplerinden bir ekip ülkesine dönerken, havaalanında 
çiçeklerle karşılandı.

K ahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğün-
de olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından 
Fransız “Sınırsız Kurtarıcılar” (Secouristes Sans 

Frontières) kurumundan Hatay’a giden arama kurtarma 
ekiplerinden bir ekip 14 Şubat Salı günü Paris CDG Havaa-
lanı’na dönüş yaptı. Arama kurtarma ekibini, başta Fran-
sa Millî Görüş İslam Konfederasyonu (CIMG) ve Hasene 
uluslararası insani yardım derneği olmak üzere, birçok 
sivil toplum kuruluşu ve vatandaş sevgi seli ile karşıladı.

“BIR KISIM ÇALIŞMALARA DEVAM 
EDIYOR”

Çiçeklerle karşılanan arama kurtarma ekibi mensup-
ları duygulanarak çok memnun olduklarını ifade etti. 

Hatay’da enkazdan birçok canlı kurtardıkları bilgisini 
paylaşan kurtarma ekibi çalışanları, arkadaşlarının bir 
kısmının hâlâ çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.
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“Müslüman Gençler Uzun Soluklu Ve
Kaliteli Çalışmalar Sunmalı”

IGMG Kadınlar Gençlik Teşki-
latı’nın bölge yönetim kurulla-
rına yönelik düzenlediği yatılı 

eğitim semineri 30 bölgeden yüz-
lerce genç yöneticinin katılımıyla 
18-19 Şubat tarihinde IGMG Genel 
Merkezinde düzenlendi.

DÜŞÜNEN, ÜRETEN VE 
AKSIYONA GEÇEN GENÇLIK 
BEKLENIYOR

KGT Başkanı Zehra Karataş açılış 
konuşmasında, “Bu davaya mih-
mandar olarak seçildik. Hem sözleri-
mizle hem hâl dilimizle tebliğ hâlin-
de olduğumuzu unutmayalım.” dedi. 
Düşünen, üreten ve aksiyona geçen 
gençlerin beklendiğini vurgulayan 
Karataş, bu sorumluluğu üstlenen 
yöneticileri tebrik etti. 

SIVIL TOPLUM 
KURULUŞLARI ILE ORTAK 
ÇALIŞMALAR

Programa davetli olan IGMG Genel 
Sekreteri Ali Mete konuşmasının 

başında gündeme dair gelişmeleri 
özetledi. Akabinde bu olaylar ışı-
ğında özellikle gençlerin yaşadıkları 
toplumlara kaliteli ve uzun soluklu 
çalışmalar sunmaları gerektiğini ifa-
de eden Mete, “Özgüven sahibi, tem-
sil kabiliyeti olan Müslüman kadın-
lar yerel faaliyetlerde aktif olan sivil 
toplum kuruluşları ile ortak çalışma-
lara imza atmalı.” dedi. 

Birim çalışmalarının değerlendiril-
diği eğitim sonrası, belirlenen he-
defler ikinci günün sonunda tüm 
katılımcılara sunuldu.

Bir araya gelmenin heyecan ve mut-
luluğunun yanı sıra Türkiye ve Suri-
ye’de gerçekleşen depremden dolayı 
hissedilen burukluğu KGT Teşkilat-
lanma Başkanı Kübra Çakır, “Bugün 
yaralarımızı saracak, kardeşliğimiz 
ile iyileşeceğiz. Biz birlikte güçlü-
yüz.” diyerek özetledi.

Ayrıca bölge idarecileri ile depremze-
deler için 215 hatim okundu ve eğiti-
min sonunda duası yapıldı. IGMG 

KGT Başkanı Zehra Karataş, aralık 
ayında açılışı yapılan Nijer Külliye-

si’nin bahçesine her bölge adına bir 
adet fidan bağışında bulunulduğuna 

dair belgeyi bölge başkanlarına tak-
dim ederek programı sonlandırdı.

Annecy Merkez Camii’nde 
Gençler Sabah Namazında 
Bir Araya Geldi

Berlin’de Bin 600 Mülteci 
Çocuk Okullarda Yer 
Bulamıyor

Fransa Millî Görüş İslam Konfederasyonu (CIMG) Alpes 
Bölgesi gençleri Annecy Merkez Camii’nde cemaatle 
sabah namazı kılmak için buluştu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplam bin 622 
mülteci çocuğun, büyük yoğunluk nedeniyle okula 
kaydolamadığı belirtildi.

CIMG Alpes Bölge Gençlik Teşkilatı 
tarafından düzenlenen “Cemaat ile 
Sabah Namazı” programı kapsamın-

da gençler Annecy Merkez Camii’nde bir 
araya geldi. Gençler önce cemaatle sabah 
namazı kıldı. Namazda Türkiye ve Suriye’de 
depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar dilendi.

Namaz ve duadan sonra sohbet programına 
geçildi. Sohbet sonrasında gençlere kahvaltı 
ikramı yapıldı.

Sefa Tamtürk tarafından okunan Kur’ân-ı 
Kerîm tilaveti ile başlayan programa, IGMG 
Gençlik Teşkilatı Orta Öğretim Başkanı Yasin 
Yapar, Bölge Gençlik Teşkilatı Başkanı Mikail 
Tamtürk, Bölge Başkanı Yusuf Çakır’ın yanı 
sıra, birçok idareci ve genç katıldı.

“NASIL YAŞARSAK ÖYLE 
ÖLÜRÜZ”

Bölge Gençlik Teşkilatı Başkanı Mikail Tam-
türk deprem örneğinde olduğu gibi, genç-
lere ölümün her an her insanın kapısını 
çalacağını hatırlattı ve “Nasıl yaşarsak, öyle 
ölürüz. Nasıl ölürsek, öyle diriliriz. Nasıl di-
rilirsek öyle haşr oluruz.” dedi.

IGMG Gençlik Teşkilatı Orta Öğretim Baş-
kanı Yasin Yapar da, Müslümanlar olarak 
heran, okulda, işte, sokakta Rabbimizi ha-
tırlamamız gerektiğini söyledi.

Gençlerin sabah namazı buluşmasına katı-
lan CIMG Alpes Bölge Başkanı Yusuf Çakır 
da, sabah namazına gelen gençleri tebrik 
ederek, organize edenlere teşekkür etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de geç-
tiğimiz yıl binlerce mülteci kabul 
edildi. Bunların arasında okula 

kaydolması gereken bir çok çocuk ve genç 
de bulunuyor. Buna göre mevcut durumda 
bin 622 çocuğun okul kaydı için yer bulamı-
yor. Bekleme listelerindeki yoğunluk ortala-
manın çok üstünde.

EN BÜYÜK SORUN SINIF VE 
ÖĞRETMEN KITLIĞI

Bekleme listelerinin büyük ölçüde dolu ol-
masının en büyük sebeplerinden birisinin 
ise okullardaki sınıf ve öğretmen kıtlığı 
olduğu ifade ediliyor. Bunun yanında yeni 
sınıflar ise yapım aşamasında. Alternatif 
eğitim projeleri ile bu bekleme sürelerinin 

bir şekilde aşılması planlanıyor. Berlin Se-
nato İdaresi ise konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada, alternatif çözüm yollarının aran-
dığını belirtti. 

Hafta sonları kursu veya alternatif öğretim 
sistemini istişare ettiklerini ve değerlendir-
meye aldıklarını açıkladı.

“OKUL IÇIN HAZIRLIK” 
KURSLARI

Senato, mevcut durumda “Okul için Hazır-
lık” kursları ile bekleme listesindeki öğrenci 
adaylarına alternatif sunmaya çalışıyor. Bu-
rada dil eğitimi ve uyum konularına ağırlık 
veriliyor. Şubat ayı başında söz konusu eğiti-
me 500’i aşkın öğrenci adayı katılım sağladı.

İslam Toplumu Millî Görüş Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Bölge Yönetim Kurullarına yönelik yatılı 
eğitim semineri düzenledi. Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden bir araya gelen 
250 katılımcı iki gün boyunca hem eğitim gördü hem de fikir alışverişinde bulundu. » HATICE KÜBRA ERGÜN
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Kahramanmaraş’ta Gördüklerim
IGMG Gençlik Teşkilatı Başkanı Furkan Kahraman deprem bölgesindeki izlenimlerini Camia Haber okurları 
için kaleme aldı. 

Tarihimizin şanlı beldelerin-
den isminden de belli olduğu 
üzere Kahramanmaraş hak-

kında kaleme aldığım ilk yazının bu 
olmamasını isterdim. Büyük müca-
dele insanlarının, şairlerin şehrini, 
merhametin ve kardeşliğin beldesini 
böyle görmek istemezdim. Asil ba-
kışlı çocuklarının, merdane gençle-
rinin, iffetli kızlarının, bilge anala-
rının, vakur atalarının şehrini böyle 
görmek istemezdim.

6 Şubat 2023 tarihi pazartesi sabah 
saatlerinde gözlerimizi bir dehşet-
le güne açtık. Türkiyemizin Güney 
Doğusu şiddetli bir zelzele ile sallan-
mış, etkisi doğudan batıya, kuzeyden 
güneye hissedilecek kadar şok etkisi 
uyandırmıştı. Deprem haberini alır 
almaz, Teşkilatımız derhal harekete 
geçti ve Türkiye bölgemiz hazırladığı 
araçlarla deprem bölgesine ulaşır-
ken, Deprem Kriz Masamızda alınan 
karar gereği ilk etapta bir milyon 
Euro gibi bir miktarı da afet bölgesi-
ne göndererek yardım çalışmalarını 
başlatmış oldu.

Deprem’den üç gün sonra Genel Baş-
kanımız Kemal Ergün’ün öncülüğün-
de bizim de içerisinde bulunduğu-
muz bir heyetle afet bölgesine gittik. 
İstanbul aktarmalı yapmış olduğu-
muz Düsseldorf-Adana uçuşunun 
İstanbul-Adana ayağında dünyanın 
farklı ülkelerinden arama kurtarma 
ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştı-
ğını müşahede ederken, tüm insanlı-
ğın yardım için koşar adımlarla nasıl 
seferber olduğunu gördük, bu saye-
de afetin büyüklüğünü takdir etmek 
daha kolay oluyordu.

Uçak iner inmez bu yabancı ekibin 
yanına gittim ve nereden geldikle-
rini sordum, uzman görevli Hong-
kong’dan geldiğini söyleyince ken-
disine geldikleri için teşekkür ettim, 
kendisi ellerinden gelenin en iyisini 
yapacaklarını dile getirdiği esnada 
yüzünde bir üzüntü belirtisi ve acı-
mızı paylaşır bir görüntü vardı ken-
disine teşekkür ettim el sıkıştık ve 
ayrıldık. Adana’da hava güneşliydi, 

havalimanından eşyalarımızı alıp 
hemen araçlara geçerek Kahraman-
maraş’a doğru yola koyulduk. Nur-
dağı mevkine geldiğimizde ciddi bir 
trafik ile karşılaştık, Türkiye’nin her 
yerinden gelen yardım tırları, vinçler 
ve araçlar bu yolu kullanıyordu.

Tünel sonrası Kahramanmaraş yo-
lunu aldığımızda depremin bıraktığı 
hasarları yavaş yavaş görmeye başla-
mıştık, çünkü yol üstünde ya çökme-
ler ya da çıkmalar meydana gelmişti 
özellikle ciddi yarıklar oluşmuştu. 
Maraş merkeze yaklaştıkça yıkılan ev-
ler karşımıza çıkıyordu o kadarki san-
ki dikili bir bina ya da ev kalmamıştı.

“BIR CAN DAHA 
KURTARABILIR MIYIZ?”

Hasene lojistik merkezimiz şehir 
merkezinin biraz dışında kalıyor, 
merkez ve çevre ilçelere operasyon-
lar buradan yönetiliyor. Kardeşleri-
miz öyle gayretli çalışıyorlar ki min-
nettar olmamak elde değil, Allah 
hepsinden razı olsun, bu kardeşleri-
miz insan üstü bir gayretle geceleri 
araçlar içerisinde, buz gibi kontey-
nerlerde veya sağlam kalmış birkaç 
binanın ara koridorlarında geçiri-
yor ve imkân olmadığı için günlerce 
duş bile almadan her gün aynı kur-
tarıcı aşk ile kalkıp hizmete koşu-
yorlar, bu manzaranın hakkını hiç 
kimse yiyemez. Gönüllü kardeşleri-
mizle kucaklaşıp sarıldıktan sonra 
depremin en derin yaraları bıraktığı 
Maraş şehir merkezine geçtik, var-
dığımızda arama kurtarma ekipleri 
can hıraş çalışıyorlardı, çok ciddi 
bir atmosfer içerisinde bir ümitle 
“Bir can daha kurtarabilir miyiz?”in 
derdindeydiler. Kimi en önde, kimi 
malzeme taşıyor, kimi sessizliği sağ-
lıyor, kimi de bu en kritik anlarda 
dahi ibadetlerini ihmal etmiyordu. 
Bu inanılmaz bir görüntüydü, kim 
ne derse desin bu ekipler takatinin 
sonuna kadar mücadele ediyorlardı 
ve hâlâ da ediyorlar. 

Deprem koordinasyon merkezi olan 
Kahramanmaraş İl Emniyet Genel 

Müdürlüğü’ne geçtik, Belediye Baş-
kanı, Maraş Milletvekilleri ve diğer 
yetkililerle kısaca bir araya gelerek 
dayanışmamızı bildirdik kendilerine 
güç kuvvet dileyerek ayrıldık. 

TÜM RÜTBELER VE TÜM 
MEVKILER ORTADAN 
KALKIYOR

Buradan Hasene Mobil Fırınını ziya-
ret etmek üzere AFAD il Merkezinin 
bulunduğu mıntıkaya geldik çün-
kü fırın, il merkezinin hemen yanı 
başındaydı. Buradaki gönüllüleri-
miz ile de sıcak bir ateşin etrafında 
toplanıp akşam yemeği niyetine bir 
çay bir de fırınımızın ekmeğinden 
yerken kardeş ülke Azerbeycan’dan 
komutanlarımız da orada bulunu-
yorlardı hemen meclisimize dahil 
oldular, bu tarifsiz bir duygu kar-
deşlerim, dayanışma ruhunun tüm 
rütbeleri, tüm mevkileri ortadan 
kaldırdığını orada müşahade edi-
yorsunuz. Çünkü kardeşlik buydu, 
çünkü dayanışma buydu. 

SURIYE’NIN DE 
YARALARINI SARMA 
TELAŞI

Lojistik merkezimizde Türkiye’deki 
bu yardımların Suriye’deki deprem-
zedelere de gitmesi için hummalı bir 
çalışma vardı. Mazlumun mağdurun 
yanında olmak bu demekti, din, dil, 
ırk, renk gözetmeksizin yardımlar 
her yere gitmeliydi. Mobil Fırınımızı 
ziyaret ettikten sonra tekrar lojistik 
merkezimize döndük. Hava çok so-
ğuktu bir ateşin etrafında ısınmaya 
çalışırken gece saat ikiye gelmişti, bi-
raz istirahat etmek üzere bizim için 
hazırlanan konteynere geçtik. 

Konteyner öncesinden tüplerle ısı-
tılmıştı ancak sağlıksız olacağı için 
uyumadan çıkardık. Konteyner kısa 
sürede çok soğudu artık içerideki 
soğukluk dışarıdan farksızdı. İnsan 
böyle durumlarda mağdurların hâli-
ni daha iyi idrak ediyor. Evsiz kalmış 
tüm kardeşlerime Allah’tan yardım 
diliyorum. Bu hiç ama hiç kolay de-

ğil nitekim sabah olduğunda insan-
lar merkezimize gelip ısıtıcı soruyor, 
battaniye soruyor ya da çadır soru-
yordu. Adamın yüreği sızlıyor. Güne 
sabah namazıyla başlıyor herkes, 
tuvalet ve abdesthane imkânları çok 
kısıtlı olduğu için lavabo önlerinde 
uzun kuyruklar oluşuyor, namazdan 
sonra kahvaltıyı bir bardak çorba ile 
yapıyorduk sonrasında dağıtımların 
yapılabilmesi için tüm ekipler tekrar 
seferber olup araçlara erzak ve diğer 
ihtiyaç maddelerini yükleyip, araçlar 
hazır edilerek onlarca servis aracı 
dağıtıma çıkıyor insanların yardımı-
na koşuyordu. 

CANLI VEYA CANSIZ 
SEVDIKLERINI TESLIM 
ALMA BEKLIYIŞI 

Hayatta kalıp kaybı olmayanlar bir 
şekilde şükrederek geçiniyorlar ama 
göçük altında kalmış evladını bek-
leyenler, eşini bekleyenler, annesini 
babasını bekleyenler, bu kardeşle-
rimizin tek bir isteği var ailelerinin 
canlı veya cansız bedenlerine biran 
evvel kavuşmak. Bu acıyı tarif etmek 
mümkün değil, bir gecede ailesin-

den büyük bir kısmını kaybetmenin 
acısını yaşamadığım için bilemem 
ama tesellimiz odur ki inşaallah bu 
kardeşlerimiz dünya imtihanlarını 
şehid olarak tamamlamışlardır ve şu 
an bizden daha güzel nimetlere gark 
olmuşlardır. Hepimiz Allah’tan gel-
dik yine ona döneceğiz. 

Kahramanmaraş’ta iki gece üç gün 
geçirdik, dönüşümüz Kahramanma-
raş havalimanından oldu ciddi bir 
yoğunluk vardı, Türk Hava Yolları 
seferleri ücretsiz gerçekleştiriyordu 
öncesinden herhangi bir bilet işlemi 
yapmanıza gerek yok, havalimanı-
na gidip sıra size geldiğinde direkt 
uçağa binebiliyorsunuz bu bekleme 
süreleri meydana getirse de ciddi bir 
kolaylık. Biz de aynı şekilde uçakla-
ra geçip İstanbul’a oradan da tekrar 
Köln’e dönmüş olduk. 

Nihai olarak söyleyebilirim ki; yapı-
lacak çok işimiz var, binalar ve evler 
yapılır ama gönlü mahzun olan nice 
kardeşimiz var ki asıl onları yeniden 
inşa etmemiz gerekiyor. Burda da 
herkese az veya çok görev düşüyor. 
Allah yar ve yardımcımız olsun.
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Pusula

Deprem Ayeti
Kahramanmaraş’ta art arda meydana 
gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki (etkisi 
itibariyle 11 şiddetindeki) depremler, 
on bir ilimizde büyük yıkıma yol açtı. 
Bu illerde binlerce bina yerle bir oldu; 
tarihî ve kültürel doku kayboldu. Dep-
remin ölümcül ve travmatik etkileri 
yanında bu büyük maddi hasar, basit 
kalıyor. Kırk dört bini aşkın kardeşi-
miz, can verdi (Rahmet diliyorum). 
Binlerce yaralımız var (acil şifa dili-
yorum). Binlerce çocuğumuz, yetim-
ler, öksüzler arasına katıldı. Binlerce 
kadın ve erkeğimiz, eşini, çocuklarını 
ahirete uğurladı (sabır diliyorum). 
Ülke ve millet olarak müthiş sarsıldık. 
Sadece yerimiz değil ruhlarımız da 
sarsıldı, milletçe yastayız.

Olan oldu. Şimdi görevimiz, önce-
likle millet olarak her şeyimizle dep-
remzede kardeşlerimizin yanında ol-
mak, onların acılarını dindirmektir. 
Bu arada bireyler ve millet olarak 
olanları iyi anlam(landırm)ak, öze-
leştiri yapmak, bugün ve daha sonra 
yapmamız gerekenleri belirleyip işe 
koyulmaktır. Deprem olgusunu doğ-
ru anladığımız nispette ona uygun 
tepkide bulunabilir, bundan sonrası-
nı iyi yönetebiliriz. 

Kur’an, kendi cümlelerine ayet dedi-
ği gibi varlık dünyasını bir kitap ve 
onun içindeki her bir varlığı, olay ve 
olguyu da bu kitabın ayetleri olarak 
sunar. Varlık dünyasındaki her ya-
ratık, su, ekinler, yiyecekler, gece, 
gündüz, güneş, gezegenler, tufan 
gibi musibetler, Kur’an’a göre ayettir 
(bkz. A’raf suresi, 7:73; Hud suresi, 
11:64; Nahlsuresi, 16:11-13; Furkan 
suresi, 25:37; Yasin suresi, 36:41; 
A’raf suresi, 7:26). Kur’an ayetleriy-
le bu kevnî ayetleri birlikte dikkatle 
okumamız, derin derin düşünüp an-
lam(landırm)amız, analiz etmemiz 
istenmektedir (Mesela bk. Âl-i imran 
suresi, 3:137.; Gaşiye suresi, 88:17-
20). Kur’an’ın ve kâinat kitabının 
doğru anlaşılması, ikisinin birlikte 
okunmasına bağlıdır. 

Bugün karşılaştığımız deprem ayeti-
ni okumamız, bütün boyutlarıyla ve 
çok yönlü analiz etmemiz, ne oldu-
ğunu, ilettiği mesajı vahyin ışığında 
akılla, bilimsel yaklaşımla, farklı bilgi 
alanlarına dair bilimsel ve düşünsel 
bilgileri kullanarak anlamamız gere-
kiyor. Onun jeo-fizyolojik boyutunu 
iyi analiz etmek şarttır, ama yetmez; 
öteki boyutları, metafizik boyutu da 
işe katarak küllî bir üst bakışla bü-
tüncül anlamını yakalamalıyız. Bunu 
yapabilmek için farklı alanlara ait 
sahih gerçeklik bilgilerini bütünleş-
tirerek yorumlamak gerekmektedir. 
Depremi doğru anla(mlandır)dığı-
mız oranda, ona dair isabetli karar-
lar alabilir, doğru tutum takınabili-
riz. Depremin kısa ve uzun vadede 
önümüze çıkardığı/çıkaracağı ürkü-
tücü ekonomik, demografik, kültü-
rel, siyasi, ahlaki sorunlarını çözebil-
memizin ön şartı budur.

Maruz kaldığımız sonuçlar, deprem 
ayetini Kur’an’ın öngördüğü nitelik-
te anlamadığımızı gösteriyor.

“Sürekli Evde Kalan 
Çocuğun Gelişimi Aksar”
Akran etkileşiminin önemli olduğu dönemlerde, çocukların birlikte zaman geçirememelerinin 
gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle pandeminin 
çocuklar ve ergenler üzerinde bıraktığı etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Pandemi, deprem ve doğal 
afetlerin ergenler ve çocuklar 
üzerindeki etkisini ilk etapta 

hissetmesek de oldukça fazla. Gün-
lük rutini bozulan çocuklar dışarı 
dahi çıkmak istemezken bazıları 
da evde kalmak istemiyor. Fiziksel 
hareketlerinin sınırlandırılması, 
akranları ile yüz yüze gelememenin 
çocukların gelişimini etkilediğine 
dikkat çeken uzmanlar, doğal afetler 
sonrası depresyon vakalarının da 
arttığına dikkat çekiyor. 

ÇOCUKLARIN BILIŞSEL, 
SOSYAL VE FIZIKSEL 
GELIŞIMI

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Pe-
diatri Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Ne-
vin Aykol, küresel salgının çocuk ve 
ergenler üzerinde bıraktığı etkilerin 
göz ardı edilmemesi gerektiğini be-
lirterek, mutlaka uzmanlardan des-
tek alınması gerektiğini ifade etti.

Yaşanan sorunları 3 başlıkta ele 
alan Aykol, ilk sorunun çocuğun 
gelişime etkisi olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: “Her yaştaki çocuk 
ve ergenin bilişsel, sosyal, ruhsal, 
fiziksel gelişimi için ev dışı ikili ve/
veya grupsal ilişkilere ihtiyacı var-
dır. Bilişsel gelişimi defter kitap, 
öğretmen yolu ile anlatımın dışında 
çocuğun etrafından aldığı uyarılarla 
gördüklerini, dokunduklarını, de-
neyimledikleriyle de oluşur. Örne-
ğin, doğadaki bir hayvana, bitkiye 
dokunarak, onunla ilgili soruyu bi-
rilerine sorarak öğrenir. Sıcağı, yağ-
muru, karı, buzu görüp dokunarak 
deneyimler, onlar hakkında sorular 
sorarak bilgilenir. 

Pandemide 1,5 yıla yakın bir dönem 
evde kalan 18 yaş altı çocuk ve er-
genler bunlardan mahrum kaldılar. 
Fiziksel olarak çocuğun büyüyüp ge-
lişmesi sadece beslenmesi değil ko-
şup zıplamasına, ağaca tırmanması-
na, yüksekten atlamasına da bağlıdır. 
Çocuklar aylarca evde kalarak hatta 
ekran karşısında oturarak, sağlıklı 

gelişmesinin aksaması dışında kilo 
alma sorunu ile karşılaştılar.

ERGENLIK KIMLIK 
KAZANMA DÖNEMIDIR

Ruhsal ve sosyal gelişim ise en çok 
etkilenen alan oldu. Çocuklar küçük 
yaşlarda hayatı önce evde anne-ba-
balarının aracılığıyla, daha sonra da 
yaşıtları ve diğer çocuklarla kazan-
dığı ilişkiler aracılığıyla öğrenir. İkili 
ve grup etkinlikleri ve oyunları ile 
dış dünyayı tanırken kendi benliği-
ni tanımayı ve pekiştirmeyi öğrenir. 
Özellikle ergenlik döneminde yaşıt-
larıyla bir arada olmak kimlik kaza-
nım sürecinin olmazsa olmazıdır. 

Ergen, kendini arkadaşının ona ba-
kışında, tutum ve tavrında bulur. 
Onun içindir ki bu dönemde ar-
kadaş ilişkileri, anne-baba ile olan 
ilişkilerden daha çok önem kaza-
nır. Spor, sanat etkinliklerinde yine 
bu dönemdeki kimlik oluşumunda 
etkilidir. İşte 1,5 sene gibi bir süre 
evde kalmaları bu sürece sekte vur-
du. Evdeki bilgisayar, akıllı telefon, 
sosyal medya araç gereçleri ile iki-
li ilişkilere kısmen girdikleri var-
sayılabilir ancak bu defa bunların 
komplikasyonu olan ekran, dijital 
oyun alışkanlıkları hatta bağımlılığı 
sorunu ile karşı karşıya kalındı.”

KONSANTRASYON 
SORUNU

Uzm. Dr. Aykol, salgının sürecinin 
başarıya etkisi ile ilgili olarak, uzak-
tan eğitimin etkilerine bakıldığında 
ve klinik örneklerden de yola çıkarak 
öğrenme pratiğinin yetersiz kaldı-
ğının söylenebileceğini kaydetti. En 
başta dikkat ve konsantrasyon so-
runlarının arttığını, öğrenme, bilgi 
edinme, başarma motivasyonunun 
azaldığını hem çocuğun kendi bildi-
rimi hem de ailenin gözlemlerine da-
yanarak söyleyebileceğini ifade eden 
Aykol, ayrıca özellikle ergenlerin, lise 
eğitiminde olanların gelecekleriyle 
umut ve beklentilerinin zedelendi-

ğine de sıklıkla tanık olduklarını bil-
dirdi. Aykol, salgın sürecinin ruhsal 
sağlığına etkisi ile ilgili olarak da şu 
değerlendirmeleri yaptı:

“Sıklıkla evde kalınması ve az kişi 
ile ilişki kısıtlanması çocukları dep-
resif, kaygılı, hırçın ya da çekingen 
olmaya, özgüven yitimine bağlı 
başarı düşüklüğüne ittiği görülü-
yor. Aile içi iletişim ve ilişkilerde de 
bazı olumsuzlukların örneğin ebe-
veyn-çocuk/ergen inatlaşmaları, 
aşırı müdahaleler ya da ihmallerin 
yaşandığı gözlendi. Özellikle ergen-
lik döneminde bu müdahaleler kay-
gı ve davranış bozukluklarını tetik-
leyebiliyor. Yine sportif aktivitelerin 
örneğin takım oyunlarının durması 
okul çağı ve ergenlik dönemindeki-
leri olumsuz etkiledi. Tüm bunlar 
sağlıklı gelişimin yanı sıra sosyalleş-
meyi, sosyalleşirken çocukların ha-
yatı öğrenmesini, ergenlerin kimlik 
kazanım ve dürtü kontrolü süreç-
lerini aksattı. Yaşadığımız pandemi 
dönemi çocuklarımızın gelişmeleri-
ni, ruh sağlığını beden sağlığı kadar 
hatta daha çok tehdit etti.”

SÜREKLI EKRANA 
BAKMAK MIYOPA YOL 
AÇABILIR

Pandeminin ruhsal etkilerinin yanı 
sıra fiziksel etkilerini de göz ardı 
etmemek önem taşıyor. Kullanımı 
ve yaygınlığı hızla artan dijital ek-
ranlara sürekli bakmak, çocuklarda 
birtakım göz problemlerine neden 
oluyor. Çocukların uzun süre dijital 
ekranlara bakarak vakit geçirmele-
ri, zararlı mavi ekran ışığına maruz 
kalmalarının yanı sıra, gözlerde mi-
yopi ve astigmatizma gibi kırma ku-
surlarının artışını da tetikliyor.

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz 
Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Yonca Aydın Akova da 
gözlerde yorgunluk, az göz kırpma 
veya aşırı göz kırpma, gözü ovala-
ma, gözde batma, yanma, kızarıklık, 
kuruluk hissi, odaklanma zorluğu, 

ışığa karşı duyarlılık ve baş ağrısı 
gibi şikâyetlerin de ortaya çıkabil-
diğini belirterek, bu rahatsızlıkların 
çocukların görmelerini, sosyal ve 
zihinsel gelişmelerini olumsuz etki-
lediğini kaydetti.

BASIT ÖNLEMLERLE GÖZ 
SORUNLARININ ÖNÜNE 
GEÇILEBILIR

Basit önlemlerle çocuklarda mey-
dana gelebilecek göz sorunlarının 
önüne geçebilmenin mümkün oldu-
ğunu aktaran Akova, şu değerlen-
dirmede bulundu:

“Dijital ekranların çocukların ya-
şamının ve eğitiminin önemli bir 
parçasını oluşturduğu için kulla-
nımından kaçınmak çok mümkün 
değil. Bu nedenle doğru kullanım 
ve düzenli göz muayenelerine özen 
gösterilmesi gerekiyor. Gözde aşırı 
yorgunluğu azaltmak için okul önce-
si çocukların dijital ekran karşısında 
geçirdikleri süre, 3-4 yaş aralığında 
günde en fazla 45 dakikayla sınırlan-
malı ve bu sürenin 15 dakikalık ara-
lıklarla olmasına dikkat edilmelidir. 
Dört yaşın üstündeki çocuklarda bu 
süre 2 saati geçmemelidir. Ekranlar-
la çocukların arasında en az 30-35 
cm olmalı ve ekranın göze göre ko-
numu biraz daha aşağıda olmalıdır. 
Gözlük kullanan çocuklarda ise göz-
lük camlarının mavi filtreli camlarla 
değiştirilmesi veya antirefle kapmalı 
camların kullanılması mavi ışıktan 
koruyarak yansıma ve kamaşmayı 
önler. Göz kuruluğu ve alerji oluş-
muşsa yapay gözyaşı damlalarının 
kullanımı gözleri rahatlatır.”

“Sıklıkla evde 
kalınması ve az kişi 
ile ilişki kısıtlanması 
çocukları depresif, 
kaygılı, hırçın 
ya da çekingen 
olmaya, özgüven 
yitimine bağlı başarı 
düşüklüğüne ittiği 
görülüyor.”
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İnsanların Acılarını 
Yaşamalarını Engellemeyin!
Ülkemizde yaşanan büyük afet sonrasında hepimiz farklı tepkiler göstersek de hepimiz etkilendik. Elimizden 
geldiği kadar maddi yardımda bulunduk fakat manen de yardım etmek istedik. Doğru yaptıklarımız, yanlış 
yaptıklarımız oldu. Psikolog Orgun Özcan, depremzedelerle veya yakınlarıyla konuşurken dikkat etmemiz 
gerekenler hakkında yazdı. » ORGUN ÖZCAN

Her birimiz yaşanan deprem 
felaketinden etkilendi. Mad-
di yardımların yanı sıra ma-

nen de yardımda bulunmak istedik. 
Fakat afetzedeleri teselli edeceğiz 
derken zaman zaman yanlışlara da 
düşüldü. Peki, depremi yaşamış, sev-
diklerini kaybetmiş insanlar ile nasıl 
konuşmalıyız? Hiç düşündünüz mü? 
İnsanları zorlamadan, kırmadan on-
ları nasıl teselli edebiliriz? 

Boyun eğen bir arzın ne kadar gerek-
li, güven verici ve alışıldık olduğunu 
insanlarımız bizzat yaşadı, herkes 
az ya da çok, uzaktan ya da yakın-
dan sezdi. İnsanların emin oldukları 
en temel şeylerden biri, yerin sabit 
kalması ve aniden onları taşımayı 
bırakmamasıdır. Yerin sallanması ve 
hatta yarılmasıyla birlikte alışılage-
len emniyet aniden bozuldu. 

YARDIMA HAZIR 
HISSETMEK

Buna sayısız can kaybı, tedavi bek-
leyen yaralar, yıkılan yuvalar, hayati 
temel ihtiyaçların karşılanamaması, 
yoksulluk ve vazgeçilen hayaller ek-
lendi. Tepkiler ne kadar farklı olsa 
da, travmanın ağırlığı, süresi ve tek-
rar ettiği sıklık açısından, şu günler-
de herkes benzer dönemlerden geçi-
yor olabilir. İlk etaptaki şok tepkisi, 
çok uzun sürdüğünde, kilitlenmeye 
sebep olabilir. İnsan, deprem anını 
veya haberini aldığı anı geride bı-
rakamayabilir. O anda ve yaşadığı 
şokta kalmış olabilir. Felaket anı geç-

mesine rağmen o andan çıkamayan 
kişiye, hazır hissettiği takdirde, gü-
vende olduğu ve rahatladığı bir gö-
rüşme ile yardım sunulabilir.

ŞOK ANINDAN SONRA 
GELEN KORKU VE ÖFKE 
DURUMU

Yani ilk hedef, sakinleşmektir. İn-
sanlar korktukları için, bir binaya 
girmekten ve uyumaktan çekinebi-
lirler. Yaşadıkları binanın inşasında 
ihmalde bulunan sorumlu kişilere 
karşı öfkelenebilirler. Bu tür korku 
ve öfke yaşayan bir kimseden sakin-
leşmesini istemek yanlış olur. Bura-
da kastedilen sakinleşme, şok anını 
geride bırakarak, bu tür korku ve 
öfke duygularını yaşayabilmek ve çı-
karabilmektir. Ancak korku ve öfke-
lerini çıkarabilenler, güven ve dikkat 
duyguları ile hayatlarını inşa etme 
gücünü kendilerinde bulabilirler. İn-
sanlar, “Ben bu anı bırakırsam, daha 
kötüsü başıma gelir.” diye inanıyor ve 
bundan dolayı şok anında kalıp duy-
gularına engel olabilir. Eskiler hatır-
layacaktır, şok anı yaşayan kişinin ağ-
zına ve burnuna hızlıca bir mendille 
kolonya tutulduğunda, göz yaşları ve 
çığlıklarla rahatlama başlardı, yani 
duyguların önündeki engel kalkar ve 
duygular akmaya başlardı.

YOLDAŞLIK, DUYGUDAŞLIK 
ETMEK

Şok anını atlatan bir insan, dinme-
yen acılarla karşı karşıya kalır. “Her 

şeyimi kaybettim, kimsem yok, de-
vam edecek gücüm de yok.” diyen 
bir insanın acısına eşlik, yoldaşlık, 
duygudaşlık etmek gerekir. 

Burada “uyumlanma” diye bir tabir 
kullanılır, yani kişi dikkatlice karşı-
sındaki insanı dinleyerek ve izleye-
rek, hangi hâlde olduğunu sezerek 
onunla hemhâl olması gerekir. Aynı 
duyguları paylaşmaya çalışması, 
aynı sesle ve hızla konuşması gere-
kir. Hemhâl olduktan sonra karşı-
sındakine güvenebiliyorsa, en temel 
ihtiyaçlarını karşılamada destek olu-
nabilir.

INSANLAR ACILARINI 
YAŞAMALI

“Sen beni anlayamazsın, sen benim 
çektiğim acıları çekmedin ki!” diye-
rek başkalarını yanından kovan in-
sanların duygularını çıkarabilmesi 
çok önemlidir. İnsanın acısını yaşa-
masını zorlaştıran çok sayıda engel-
ler ortaya çıkabilir. İlk önce, bu acıyı 
paylaşmak istediği kişilerle paylaş-
masını sağlamak gerekir. 

Kimlerle bu acıyı paylaşmak ister? 
Eğer bu kişi ben değilsem, irtiba-
tı sağlayabilir miyim? Elbette acıyı 
paylaşmak yeterli olmaz, fakat afet 
sonrası insanın belki de en çok ihti-
yaç duyduğu şey, acısını sevdikleriyle 
paylaşabilmesidir. İnsanlar, acılarını 
yaşamayı erteleyebilseler de, bu duy-
guların akması, en az bedensel ihti-
yaçlar kadar önemlidir. 

“HAYAT DEVAM EDIYOR” 
GERÇEĞI

Asıl zorluk, insanın sevdiklerini kay-
bettikten sonra hayata devam etmek 
için kendini toparlamasıdır, bunun 
için de öncesinde duygularının ak-
ması, yaşanması gerekir. “Kim için 
hayata devam edeyim? Ne için ha-
yata devam edeyim? Sevdiklerim 
gittikten sonra ben niçin kaldım 
burada? Ben niçin varım ki? Beni 
hayata bağlayan hiçbir şey kalmadı. 
Zaten kurmaya çalıştığım her şeyim 
yıkıldı!” diye acı çekmek, yas tutmak, 
ümidini yitirdiğini söyleyebilmek 
dahi son derece önemlidir. 

“ACINI BENIMLE 
PAYLAŞTIĞIN IÇIN 
TEŞEKKÜR EDERIM”

Şunu unutmayın: Bir insanın sizinle 
konuşması, size açılması, duygularını 
akıtması, hayata açtığı bir pencere gi-
bidir. Ve buna cevaben söylenecek söz 
şudur: “Bu kadar kayıp ve acının için-
deyken bu sözleri söylemen, benim 
için çok değerli, benimle konuştuğun 
için teşekkür ederim. Senin acının ne 

kadar büyük olduğunu ve senin için 
konuşmanın bile ne kadar zor oldu-
ğunu ben bilemem. Ben senin için 
buradayım. Ayakta kalmak, hayata 
tutunmak, yarını düşünmek çok zor. 
Hiç kimse sevdiklerinden ayrılmak is-
temez. Sevdiklerinle bağını koparma-
nı kimse istemez. Bu bağlantıyı nasıl 
devam ettirebilirsin?” 

İnsanlar kaybettikleri sevdiklerine 
en azından manen veya sözleriyle 
yakın olmak isterler, onları sevdik-
lerinden uzaklaştıracak sözlerden 
sakınmak gerekir.

Tüm yaşananların üzerine gelen bir 
başka zorluk, insanların tanıdıkları 
kişileri, ortamları, işlerini kaybet-
meleridir. On binlerce genciyle yaş-
lısı, tanımadıkları yerlerde kalıyor ve 
yabancı kişilerle birlikte vakit geçiri-
yorlar. İnsanların yaşadıkları afetin 
acısı tazeyken, yeni yer ve kişilerle 
tanışmaları zor olacak ve vakit ala-
caktır. Yeni bir hayat düzeni kurmak 
daha da zor olacak ve vakit alacaktır. 
Bunun için gerekli olan en önemli 
şey de tekrar güzel günlerin gelece-
ğini hayal edebilmektir.

Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan 
sonra korku ve öfkesini tam 
manasıyla yaşayanlar, güvenle 
hayatlarını yeniden inşa 
etmeyi başaracaklar. “
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Doğal Afetler Bize 
Ne Söyler? -II-

Ayetlerde insanların başlarına gelen 
musibetlerden şikâyetçi olmamala-
rı için bir uyarı vardır. Çünkü Allah 
kimin daha iyi davranacağını sına-
mak için ölümü ve hayatı yaratmış 
ve yeryüzünde çekici olan her şeyin 
yok olacağını beyan etmiştir.1 Dola-
yısıyla dünya ve içindekilerin geçici 
olduğunu bilen bir mümin belli bir 
süreye bağlı olarak lütfedilen nimet-
lerin bir deneme olarak alınacağına, 
kayıplarının olacağına hazırlıklıdır. 
Sınav anı geldiğinde morali bozul-
maz ve sızlanmaz. Bilir ki Allah Teâlâ 
müminlerden mallarını ve canlarını, 
kendilerine vereceği cennet karşı-
lığında satın almıştır.2 Onun ödülü 
dünyada elinde bulundurduğu ni-
metlere göre kat be kat büyüktür3 
ve aklını kullananlar bilir ki dünya 
hayatında faydası geçici olan nesne-
ler ve güzelliklere göre Allah katında 
olanlar daha hayırlı, daha kalıcıdır.4 

Allah’ın verdiği musibete sabreden 
ve O’na teslimiyet gösteren mümi-
nin üç büyük kazancı olacaktır:

1- Salât: Allah’ın meleklerine karşı 
övündüğü bir kul payesine ulaşma, 

2- Rahmet: Cennet ve nimetleri,

3- Hidâyet: Teslimiyeti ile bulduğu sağ-
lam ve doğru yolun verdiği huzur.5

Peygamberler dahil insanın bela ve 
musibet ile sınanması kaçınılmaz 
bir gerçekliktir.6 Bu sebeple Hz. Pey-
gamber ağır belâlardan Allah’a sığın-
mıştır.7 Musibete sabreden kazanır; 
isyan eden kaybeder.8

Uyarı ve Ceza

Kur’ân-ı Kerîm’de toplumsal olarak; 
zulmün, haksızlığın, şımarıklığın, 
isyanın, nankörlüğün kurumsallaş-
ması durumunda bir uyarı olarak 
ortaya çıkması musibetlerin sebebi 
olarak anlatılır ve önceki ümmetler-
den örneklere yer verilir. Allah, insa-
nın inanıp inanmamasının hesabını 
ahirete bırakmıştır. Ancak zulüm ve 
isyan sosyalleşip normalleştiğinde 
bir uyarı olarak musibetler gelebilir. 
İnsanlar uyarıyı aldıklarında yapmış 
oldukları hatalı tutum ve davranış-
lardan vazgeçerlerse cezadan kurtu-
lurlar, dikkate almazlarsa musibetin 
büyüğü gelir. Nitekim korkunç ve 
helak edici depremler (racfe) önceki 
kavimlerden bazılarına uygulanan 
cezalar arasında sayılır.9 Bu konu-
larda önceki kavimlerden sunulan 
örneklerle benzer tutum, davranış 
ve eylemlerin benzer sonuçlar doğu-
racağına işaret edilir.10

1- Mülk suresi, 67:2; Kehf suresi, 18:7-8.
2- Tevbe suresi, 9:111.
3- Müzzemmil suresi, 73:20.
4- Kasas suresi, 28:60.
5- Te’vîlât, Beyrut 1426/2005, I, 596-602.
6- Buhârî, “Merdâ”, 3.
7- Buhârî, “Da’avât”, 23.
8- Tirmizî, “Zühd”, 56.
9- Âraf suresi, 7:78, 91, 155; Ankebût suresi, 29:37.
10- Bakara suresi, 2:155-157; En’âm suresi, 6:10-11, 43-
45; Âraf suresi, 7:78, 80-85, 94-99, 136.

Bazı acıları anlatmak, yazmak 
zordur. Acılar yaşanır, derin 
ve kalıcı izler bırakır. Bazı 

acılarda kayıplar yaşanır. Bu kayıp-
lar, insanın bir yanını eksik bırakır. 
Tamamlanması zor hatta imkânsız 
gibidir. Lakin bazı acıları anlatmak 
üstüne bir de yazmak daha zordur. 
Tarifi mümkün olmadığından değil. 
Çünkü her anlattığında tekrar tek-
rar yaşanır. Yazmaya çalıştığında 
aynı olayı, her anını iliklerine kadar 
hissederek yaşarsın. Tüm şiddetiyle 
tekrar tekrar yaşarsın. 

BU DEPREM BÜTÜN 
KALPLERDE HISSEDILDI

6 Şubat 2023 tarihinde birincisi 
gece vakti ikincisi öğle vaktinde iki 
büyük deprem yaşandı güzelim ül-
kemde. Kahramanmaraş merkezli 
depremler, sadece Kahramanma-
raş’ı yıkmadı. Kendisi ile birlikte 10 
ilde büyük yıkımlar yaşandı. Sismik 
olarak çevre illerden en şiddetli şek-
liyle hissedildi. Ama yüreği memle-
ket sevdasıyla dolu olan bütün kalp-
lerde derinden hissedildi. Dünyanın 
her yerinde bütün kalpleri sızlattı. 
Maraşlı, Malatyalı, Kayserili, Edir-
neli, Trabzonlu, Aydınlı, Konyalı, 
Adanalı, Ağrılı, Samsunlu, Zon-
guldaklı demeden hiçbir il ayrımı 
yapmadan bütün yürekleri sızlattı. 
Çünkü bu defa ateş sadece düştüğü 
yeri yakmadı. Bütün memleketi ve 
gönlü memleketi ile bir olan bütün 
kalpleri yaktı kavurdu. 

YIKILAN SADECE 
ŞEHIRLER DEĞIL…

Her biri ayrı kıymetli şehrimiz ve her 
biri kadim medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış, yüzyılların birikimi eserleri-
miz saniyeler içinde yok olup gittiler. 
Düşünün bir defa, Hiroşima’ya atılan 
atom bombasından 200 kat daha faz-
la bir enerji. Yıkılan sadece binalar, 
şehirler değil. Koca koca şehirlerimiz, 
içinde ne varsa içindekilerle bera-
ber yıkıldı, yok oldu. İnsan, hayvan, 
bina… Kıymet verdiğimiz, kıyamadı-
ğımız, biriktirdiğimiz ne varsa… Her 
biri saniyeler içinde yok oldu. Sanki 
şaka gibi, bir varmış bir yokmuş der 
gibi. Ama şaka değil, masal hiç değil.

KALBIMIZ ORADA OLMAYI 
KALDIRABILIR MIYDI?

Ekranlardan bizim evimize yansıyan, 
büyük acının, tarifsiz yıkımın sadece 
küçük bir yansımasıdır. Kamerayı 
kullanan da bir insandır nihayetinde. 
Her gerçeği olduğu gibi yansıtamaz. 
Yansıtmaya yüreği elvermez çünkü. 
Başka bir olayda olsa deklanşöre bas-
mak için birbiri ile yarışan muhabir-
lerin, eli deklanşöre gitmek istemez 

âdeta. Gazetecilik görevini yaparken, 
vefat edenin hatırasına, yaralının 
mahremiyetine saygı duyar. Görür, 
yüreğinde yaşar ama göstermez her 
şeyi. Ve biz ekranda gördüklerimiz-
le kahrolurken, gerçeğin kendisini 
görme imkânımız olsa acaba ne ya-
pardık? Acaba insan olan kalbimiz 
kaldırabilir miydi? 

GECENIN AYAZINDAN 
DAHA SOĞUK BEKLEYIŞ

Bir insan düşünün depremi en şid-
detli şekliyle yaşamış. Rabbim ömür 
vermiş, sağ kurtulmuş. Ama hayatta 
olduğuna sevinemiyor. Enkazın ba-
şında bekliyor, ayrılamıyor yıkılmış 
binanın başından. Evladı enkazın 
içinde. Elini, ayağını görüyor. Nabız 
atmıyor, vefat etmiş yavrusu. Ama 
nasıl ayrılsın oracıktan? Yavrusunun 
soğuk bedenine dokunuyor, ısıtmaya 
çalışıyor. Gecenin ayazından daha 
soğuk bekleyiş, ayaza çekmiş düş-
ler. Hava soğuk, hava ayaz. Manzara 
insanın içini yakıyor. Ayaz insanın 
kalbini yakar mı? Dakikalar, saatler 
geçmek bilmezken, havanın ayazı 
insanın kalbini kavurur. Bekler en-
kaz başında. Yavrusu çıkarılsın mo-
lozların arasından. Son görevlerini 
yapacaktır artık. Cenaze yıkanacak, 
cenaze namazı kılınacak, cenaze de-
fin edilecek, bir mezarı olacak. Belki 
oradan ayrılacak ama kalbinin bir 
yarısı hep orada kalacak.

“ALLAH’IM BIZI VATANSIZ, 
EZANSIZ BIRAKMA”

Bir insan düşünün depremi en şid-
detli şekliyle yaşamış. Rabbim ömür 
vermiş, sağ kurtulmuş. Evladını 
kaybetmiş, evini arabasını, dünyalık 
bütün birikimini kaybetmiş. Secdeye 
durmuş, namaz kılmış. Dua ediyor 
Rabbine. Niyazda bulunuyor… Ne 
istiyor olabilir acaba? Öleni geri ge-
tiremeyeceğine göre dünyalık ister 
değil mi? Ev ister, araba ister, para 
ve güç ister. Tekrar eski hâline ka-
vuşmak ister değil mi? Hayır, hayır! 
Dünyalık istemiyor, kendisi için bir 
şey istemiyor. Ne istediğine bu ku-
laklarım bizzat şahitlik etti: “Allah'ım 
bizi vatansız bırakma! Allah'ım bizi 
ezansız bırakma! Son nefesimizde 
imanımızı koru Allah’ım! Devleti-
mizi, milletimizi sen koru Allah’ım! 
Kayıplarımıza rahmet eyle Allah’ım! 
Yaralılarımıza şifa ver Allah’ım! Afe-
tin büyük, rahmetini de büyük gön-
der Allah’ım! Bu acıyı unutturacak 
başka acı verme Allah’ım!”

UZUN SOLUKLU 
DAYANIŞMA LAZIM!

Amacım yanmış yürekleri yangın 
yerine çevirip bu yazı ile acılarımız 

tekrar tazelemek değil elbette. Acı-
mız büyük, yaramız büyük. Hemen 
öyle “bak öptüm iyileşiverdi” diye-
ceğimiz türden yaralar değil. Yarala-
rın sarılması hem çok büyük kaynak 
hem de zaman istiyor dostlar. “Dep-
rem oldu hayrımı yaptım, görevim 
bitti.” Deyip kenara çekileceğimiz 
bir yıkım değil bu. Uzun soluklu 
bir dayanışma lazım. Lükslerimizi 
iptal edeceğimiz, en azından erte-
leyeceğimiz ve bu kaynaklarımızı 
kardeşlerimizle paylaşacağımız bir 
dayanışma lazım. 

ASRIN FELAKETI, ASRIN 
DAYANIŞMASINA DÖNDÜ

Asrın felaketi diye adlandırılan bu 
yıkıma şahit olduğum gibi deprem-
den hemen sonra başka bir şeye 
daha şahit oldum. Depremin mer-
kez üssünü öğrenen, haberini alan, 
yıkımı öğrenen her vatandaşımız; 
hemen hem de hemen elinde ne 
varsa, yapabileceği ne varsa imkân-
larını deprem bölgesi için seferber 
etti. Hatta sadece Türkiye sınırla-
rı içinde bulunan vatandaşlarımız 
değil. Avrupa’nın ve dünyanın dört 
bir yanındaki kardeşlerimiz, hemen 
deprem bölgesine koştular. Gelen 
geldi, gelemeyen gönderdi. Sıcacık 
yarayı, soğutmadan sarmaya çalış-
tı insanımız. Devletimiz, ilk andan 
itibaren bütün unsurları ile bölge-
ye koştu. Sivil toplum kuruluşları 
tamamen sahada idi. Çok çabuk 
organize olduk. Devlet millet daya-
nışmasının en güzel örneğini sergi-
ledik. Hiç kimse yapacağı bir yardım 
için bir yerden işaret beklemedi. 
Beklenecek zaman değildi çünkü. 
Asrın felaketinden, asrın dayanış-
masına dönüştürmeyi başardık bile. 

…KARDEŞLERININ 
YANINDA OLDUĞUNU 
HISSETMEK ISTER

Uzun soluklu bir süreç diye ifade 
ettim. Çünkü gerçekten yol uzun 
ve meşakkatli. Depremzedenin ih-
tiyacı her gün hatta her an değişir. 
Depremden sağ çıkar, bir bardak su 
onun için çok kıymetlidir. Arama 
kurtarma, enkaz kaldırma ayrı bir 
boyut. Bir yandan yakınlarını bulup 
onları yaşatmaya, kayıpları defnet-
meye çalışır. 

Diğer yandan kendisi yaşamı sür-
dürmeye çalışır. Bir kâse çorba ister. 
Soğuktur, ısınmak ister. Çadır ister, 
soba ister, battaniye ister, barınmak 
ister. Beslenmek için yiyecek, hijyen 
için temizlik malzemesi ister. Ve en 
önemlisi yalnız olmadığını, kardeş-
lerinin yanında olduğunu görmek, 
hissetmek ister, omzunda bir el is-
ter. Çadırdan prefabrik konutlara 
geçince saraydayım zanneder. Ama 
kalıcı konut ister. 

Evet, depremzedenin kendisi iste-
mez belki ama hâli ister. İçinde bu-
lunduğu vaziyet gerektirir. Ve bütün 
bunlar hemen oluvermez, olamaz. 
Hele bir de deprem tek bir ilde, bir 
merkezde olmamışsa. On ili, yakla-
şık on beş milyon insanımızın yaşa-
dığı büyük bir coğrafyayı etkilemiş-
se. Öyle hemen kolayca sarılamaz 
yaralar. Bu nedenle yardımlarımızın 
düzenli ve sürekli olması lazım.

MÜLKÜN SAHIBI 
ALLAH’TIR

Yardım kampanyalarında insanı-
mızın güzelliklerine şahitlik ettik. 
Kumbarasını boşaltıp gönderen 
minik Şeyma’yı, biriktirdiği telefon 
parasını gönderen delikanlı Ham-
za’yı, Umre parasını bozdurup gön-
deren Hacer teyzeyi, arabasını satıp 
gönderen Hakkı dayıyı, bileziklerini 
bozdurup gönderen Ayşe gelini ve 
daha nicelerini gördük. Gördük ve 
milletimize olan inancımız bir kat 
daha arttı. Evet, bu yaralar böyle sa-
rılır dedik. Ve anladık ki, beş milyo-
na satılan daireler yıkıldı. Üç milyon 
istenen arabalar kâğıt oldu. Kiraya 
kat kat zam yapan ev sahibi ile kira-
cı aynı ateşte ısındı. 

Stok yapılan bütün mallar çöp oldu. 
Döndük dolaştık yine geldik, anla-
dık “Mülkün sahibi Allah’tır.” Bu ve-
sile ile depremde kaybettiğimiz kar-
deşlerimize Rabbimizden rahmet 
diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize acil 
şifalar diliyoruz. Yakınlarını kaybe-
den vatandaşlarımıza ve aziz mille-
timize başsağlığı diliyoruz. Deprem-
zedenin duası ile bitirelim: “Rabbim 
bu acıyı unutturacak başka acılar 
vermesin.” Amin!

yusufyesilkaya@gmail.com

Bu Defa Ateş 
Sadece Düştüğü 

Yeri Yakmadı

İnsan olan nasıl yanmasın? Nasıl dağlanmasın kalbi? 
Kırk binden fazla canımızı kaybettik. Vefat eden her 

insanımızda bir yanımız eksildi âdeta.  
Kayıplarımızla yüreklerimiz yanarken,  

asrın felaketini, asrın dayanışmasına  
dönüştürmeyi başardık. » YUSUF YEŞILKAYA

Depremzedenin duası: “Allah’ım bizi vatansız 
bırakma! Allah’ım bizi ezansız bırakma! 

Son nefesimizde imanımızı koru Allah’ım! 
Devletimizi, milletimizi sen koru Allah’ım! 

Kayıplarımıza rahmet eyle Allah’ım! 
Yaralılarımıza şifa ver Allah’ım! Afetin büyük, 
rahmetini de büyük gönder Allah’ım! Bu acıyı 

unutturacak başka acı verme Allah’ım!”
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Ulaşım Araçlarında Farz veya 
Nafile Namazlar Kılınması
Bilindiği gibi namazın şart ve rükünle-
ri vardır. Bunlardan normal şartlarda 
biri dahi bulunmazsa namaz fasit ve 
batıl olur. Namaza hazırlık kabilinden 
olan farzlara, namazın şartları denir. 
Bunlar hadesten taharet, necasetten 
taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit 
ve niyettir. Namazı oluşturan farzlara 
ise namazın rükünleri denir. Bunlar 
iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sü-
cud ve ka’dei ahirede (son oturuşta) 
“et-Tahiyyatu” duasını okuyacak ka-
dar oturmaktır.

Vasıta içinde kılınacak namazlarda bu 
şart ve rükünlerden bazıları buluna-
mayacaktır. Örneğin, kıbleye yönel-
mek, kıyamda durmak, rükû ve sec-
de yapmak gibi farzların tam olarak 
yapılamaması gibi. Normal şartlarda 
bunlardan bir tanesi eksik olsa namaz 
olmamış olur. Bütün bunlara rağmen 
bilhassa nafile namazların Peygamber 
Efendimiz (a.s.) tarafından binek üze-
rinde ima ile kılındığına dair rivayetler 
vardır ve uzun misafirlik seyahatlerin-
de caiz olduğuna dair fukahânın itti-
fakı söz konusudur. Bize ulaşmış olan 
rivayetlerden biri şöyledir: “Resûlullah 
(s.a.v.), nafile namaz kılarken, han-
gi istikamete dönerse dönsün bineği 
üzerinde namaz kılardı. Farz namaz 
kılmak istediğinde ise bineğinden iner 
ve kıbleye dönerek namazını kılardı.”1 

Vasıta içinde namaz kılmaya cevaz 
noktasında sefer müddetindeki uzun 
yolculuk sırasında ittifak var. Şafii-
ler ve Hanbeliler kısa mesafe yolcu-
luklarında da binit üzerinde ve ima 
ile nafile namazların kılınabileceği 
kanaatindedirler. Ancak Hanefiler 
ve Malikiler buna cevaz vermezler.
Hanefi ve Malikilere göre, vasıtanın 
kıbleye doğru hareketi şart değildir. 
Şafii ve Hanbelilere göre ise imkân 
varsa vasıta dururken iftitah tekbiri-
ni kıbleye doğru almak gerekir. Ama 
bu mümkün değilse kıbleye yönel-
mek gerekmez.

Gemi Seyahatinde Namaz
Bu mezhep imamlarına göre normal 
bir sefer hâlinde binek üzerinde farz 
namaz sahih olmaz. Çünkü namazın 
şart ve rükünleri tam manasıyla ye-
rine getirilemez. Şayet bir gemide na-
maz kılınacaksa gemi ayakta durma-
ya ve kıbleye yönelmede daha rahat 
olduğu için ima ile namaz kılınmaz. 
Gemi ne zaman kıbleden sapacak olsa 
kıbleye yönelme imkânı vardır.

HAYAT

BIR
AYET

“Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay 
etmesin; zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. 
Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler; çünkü alay 
edilenler edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi 
aşağılamayın, birbirinize kötü ad takmayın.”
(Hucurât suresi, 49:11)

“Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık 
davası uğruna savaşan bizden değildir. 
Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.”
(Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112)

BIR
HADIS

M. Hulusi Ünye 
m.unye@igmg.org

Fıkıh Köşesi

Araç İçerisinde 
Namaz -I-

1- Buhârî, Salat, 31.

Önden Gidenler, İslam’ın bize 
öğrettiği anlamda iyilikte, 
yani maruf işlerde öncülük 

etmiş, Adem (a.s.)’dan başlayarak 
en son Peygamber olan Hz. Mu-
hammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar 
gönderilen bütün peygamberler, 
peygamberlerin yolundan gidenler, 
raşid halifeler, adil sultanlar, mez-
hep imamları gibi İslam dinini an-
lamamızda yolumuzu aydınlatanlar 
ile en zor zamanlarda Müslüman-
lara sırat-ı müstakim istikametinde 
öncülük eden kimselerdir.

ALLAH’A TAM BIR 
TESLIMIYET

Allah tarafından gönderilen pey-
gamberlerin görevi, ilahi mesajı 
insanlara ulaştırmak, öğretmek ve 
hayatın bu mesaja göre nasıl yaşa-
nabileceğini bizzat göstermektir. 
Peygamberler insanlara öncülük 
etmek üzere seçilmişlerdir.1 Allah’ın 
seçtiği bir insan, hiç şüphesiz, yine 
Allah’ın iradesine tam bir teslimiyet 
ile teslim olmuş kimsedir. Öncülerin 
yolundan gidenlerin de özellikleri-
nin başında bu teslimiyet gelir. 

Buna örnek olarak, İbrâhim (a.s.)’ın 
özelliklerinin anlatıldığı ayette şöyle 
buyrulur: “Bir zaman Rabbi İbrâhim 
’i birtakım emirlerle sınamış, İbrâ-
him onların hepsini yerine getirmiş 
de Rabbi şöyle buyurmuştu: ‘Ben 
seni insanlara önder yapacağım.’ 
İbrâhim de, ‘Soyumdan da (önderler 
yap, ya Rabbi!)’ demişti. Bunun üze-
rine Rabbi, ‘Benim ahdim (verdiğim 
söz) zalimleri kapsamaz’ demişti.”2

IBADET VE TEVBE

Ayette Allah’a tam bir teslimiyet 
ile bağlı olmak vurgulanır ve Hz. 
İbrâhim ’in soyuna verilecek olan 
önderliğin ancak İbrâhim (a.s.) gibi 
olmaları hâlinde mümkün olaca-
ğı ifade edilir. Aynı surenin daha 
sonraki ayetinde İbrâhim (a.s.)’ın 
şu duası da önderlik vasfının ancak 
bu teslimiyet ile mümkün olacağına 
işaret etmektedir:

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş 
kimseler kıl. Soyumuzdan da sana 
teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize 
ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. 
Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, töv-
beleri çok kabul edensin, çok mer-

hametli olansın.”3 Burada da tes-
limiyet yine ön plandadır ve buna 
ilaveten Müslüman olmanın özelli-
ğinin ibadet ve tevbe eden kimseler 
olması vurgulanır. 

Dolayısıyla, günümüze dek insan 
topluluklarına kötülükte öncülük 
etmiş ve ayette geçen vasıfları taşı-
mayan önderlerin, liderlerin örnek-
liği reddedilmiştir. 

KIYAMET KOPTUĞUNDA 
INSANLAR ÜÇ SINIFA 
AYRILACAK

Vakıa suresinin bildirdiğine göre kı-
yamet koptuğu zaman insanlar üç 
sınıfa ayrılacaklardır. Bu üç sınıftan 
ikisi övülmüş birisi ise yerilmiştir. 
Övülenler sınıfındaki “öncüler” ise 
Allah’a yaklaştırılmış kimseler ola-
rak tavsif edilmiştir. Vakıa suresi-
nin aynı zamanda kıyameti anlatan 
ilk 10 ayetinin meali şöyledir: “Ke-
sin gerçekleşecek (olan kıyamet) 
koptuğu zaman, onun kopuşunu 
yalanlayacak kimse olmayacaktır. 
Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar 
parça parça dağılıp saçılmış toz ol-
duğu ve siz de üç sınıf olduğunuz 
zaman, O, (kimini) yükseltir, (ki-
mini) alçaltır. Ahiret mutluluğuna 
erenler var ya; ne mutlu kimse-
lerdir! Kötülüğe batanlara gelince; 
ne mutsuz kimselerdir! (İman ve 
amelde) öne geçenler ise (Ahirette 
de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Al-
lah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.”4

AHIRET MUTLULUĞUNA 
ERENLER

Önden giden olmak, öncü olmak, iyi-
likte yol açmak, bizzat Rabbimiz tara-
fından övülmüş, pek çok ayette öncü 
kimseler “sâbikûn” olarak nitelendi-
rilmiştir. Ahiret mutluluğuna erenler 
diye meali verilen ayetin bu kısmı “as-
hab-ı meymene”nin mealidir.

Ashab-ı meymene amel defterleri 
sağ taraftan verilenler olduğu gibi 

aynı zamanda hep iyilikler yapmış, 
başkasına yararı dokunan, Allah’a 
doğru kulluk yapmış dolayısıyla da 
kendisinin işine yarar işler yapmış 
olan meymenet sahipleri demektir. 
Mesela, Tevbe suresinin 100. ayetin-
de sâbikûn olarak nitelendirilen en-
sar ve muhacirin öncüleri, Allah’ın 
rızasını kazanmakla övüldükleri 
gibi hem de bu kategoriye alınmış-
tır. Dolayısıyla önden gidenleri an-
manın yolu, onların yolundan git-
mek olarak ortaya değerlendirilir. 

Bir ayet-i kerîme’de “İslam’ı ilk önce 
kabul eden muhacirler ve ensar ile, 
iyilikle/iyilikte onlara uyanlar var ya, 
Allah onlardan razı olmuş; onlar da 
O’ndan razı olmuşlardır.”5 buyurula-
rak, “öncülük etme” görevinin hâlâ 
devam ettiğine vurgu yapılmıştır.

Ama en önemlisi, bu kimselerin Al-
lah’ın kendilerinden razı olduğu ve 
olacağı kimseler olarak tanıtılması-
dır. Bir başka önemli vurgu da na-
sıl ki muhacir ve ensar Peygamber 
Efendimiz’e tâbi olmakta öncülük 
etmişler ise, bizlerin de ensar ve mu-
hacirler gibi Peygamberimiz’e uyma-
mız gerektiğine dair olan vurgudur. 

ALLAH RESULÜ’NÜ TAKIP 
ETMEK

Buna göre, öncülüğün ilk şartı Al-
lah’ın Resulü’ne uymaktır. Bugün, 
hâlâ peygamberleri, peygamberin 
yolundan giden ashabı, yine pey-
gamberin yolundan giden büyük 
imamları, az da olsa, peygamberin 
yolundan giden idarecileri kendimi-
ze örnek diye gösteriyorsak, onları 
“öncüler”, “önden gidenler” diye 
övüyor, Rabbimizden hepsine rah-
met diliyor, dua ediyorsak, mealle-
rini incelediğimiz ayetlerdeki vasıf-
lara sahip olduklarından dolayıdır. 

Yani onlar, Müslüman olma bilin-
ci ile yaşamışlar, Allah Resulü’nün 
yolunu takip etmişler ve böylece de 
öncü olmuşlardır. 

Bu gibi kimseler şimdi de vardır, 
gelecekte de olacaktır. Ve aynı za-
manda, Fâtır suresinde bildirildiği 
gibi, Allah’ın kitabının variscile-
ri olacaktır. Elbette ki bu veraseti, 
Allah’ın kitabına bağlılıkları sebe-
biyle hak edeceklerdir. Öte yandan 
Peygamber Efendimiz de öncüleri 
kıyamette Allah’ın gölgesine koşan 
kimseler şeklinde açıklamıştır. Hz. 
Âişe (r.a.) Allah Resulü’nden şöyle 
aktarmıştır: Resûlullah: “Kıyamet 
gününde Allah’ın gölgesine en önde 
gidecek kimler bilir misiniz? diye 
sordu. “Allah ve Resulü bilir.” dedi-
ler. Bunun üzerine Allah’ın Resulü 
şöyle buyurdu: “Onlar, kendilerine 
hak verildiğinde onu kabul eden-
ler, kendilerinden hak istendiğinde 
bunu cömertçe verenler ve insanlar 
hakkında hükmederken kendileri ve 
kendi aileleri için hüküm veriyor-
muş gibi davranan kişilerdir.”6

Fâtır suresinin şu ayetinde de hayırlı 
işlerde önden gidenlere övgü yapıl-
mış ve tüm Müslümanlar, Kur’an ve 
muharref olmayan eski ilahi kitapla-
rın mirasçıları olarak tanımlanmış-
tır. Yani, öncülük Kur’ânî bir hayatın 
yaşanması ile kazanılabilecek bir 
durumdur: “Sonra biz o kitabı kul-
larımızdan seçtiğimiz kimselere mi-
ras olarak verdik. Onlardan kendine 
zulmedenler vardır. Onlardan ortada 
olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın 
izniyle hayırlı işlerde öne geçenler 
vardır. İşte bu büyük lütuftur.”7

Peygamber Efendimiz’in bir ha-
disinde önden gidenlerin ecir ve 
sevapları hakkında ise şöyle bu-
yurulmaktadır: Ebû Hureyre (r.a.) 
Peygamber Efendimiz’in şöyle dedi-
ğini rivayet etmiştir: “İnsanları doğ-
ru yola çağıran kimseye, kendisine 
uyanların sevabı gibi sevap verilir. 
Ona uyanların sevaplarından da 
hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sa-
pıklığa çağıran kimseye de kendisi-
ne uyanların günahı gibi günah ve-
rilir. Ona uyanların günahlarından 
da hiçbir şey eksilmez.”8

(148. Erkam Sohbetleri)
 

1- Âl-i İmrân suresi, 3:33.
2- Bakara suresi, 2:124.
3- Bakara suresi, 2:128.
4- Vâkıa suresi, 56:1-10.
5- Tevbe suresi, 9:100.
6- Beyhakî: Şu’abu’l İman, H. No: 10626, 13/467.
7- Fâtır suresi, 35:32.
8- Sahih-i Müslim, İlim, 30, H. No: 2674.

“Insanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine 
uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların 
sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını 
sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların 
günahı gibi günah verilir. Ona uyanların 
günahlarından da hiçbir şey eksilmez.” Hadîs-i şerif

Öncülüğün İlk Şartı 
Allah’ın Resulüne Uymaktır

İslam’a ve insanlığa hizmetleri ile tanınan Müslüman 
öncüler zaman zaman düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılır. 
Peki, “Önden Gidenler” kimdir? Hangi özelliklere sahiptir?

Vasıta içinde namaz kılmaya 
cevaz noktasında sefer 

müddetindeki uzun yolculuk 
sırasında ittifak var.
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Amacı, daima faziletli hedeflere yönelmek olan Don Kişot hastalandığında dostu şöyle hayıflanır:  
“Sen bu dünyadan ölüp gittiğinde, dünya, kötülüklerinin cezasını çekmekten korkmayan namussuzlarla 
dolup taşacak.” » ILHAN BILGÜ

Ahhh Donkişot ahhh. Sen bu 
dünyada yoksan, ölüp gitti-
ğinde “Dünya, kötülükleri-

nin cezasını çekmekten korkmayan 
namussuzlarla dolup taşacak.” Don 
Kişot için aktardığım bu tanımla-
mayı siz nereye çekerseniz, kime 
uyarlarsanız uyarlayın. Benim için 
önemli olan taa 1500-1600’lı yıllarda 
Don Kişot’un en yakın dostu, en ya-
kın destekçisi Sancho Panza’nın söy-
lediklerinin bugün de hâlâ ne kadar 
geçerli olduğunu görmektir.

Baksanıza, eğer bu Don Kişot “Bu 
dünyadan eksik olunca, dünya, kötü-
lüklerinin cezasını çekmekten kork-
mayan namussuzlarla dolup taşacak.” 
ise, demek ki dünyada namussuzlar 
olduğu gibi, öyle bir zaman olacak ki, 
namussuzlar o zamanda cezalarını 
bir kahraman kılığında çekecekler. 

Keşke namussuzlar cezalarını çeke-
bilseler. Çünkü, günümüz dünyası 
namussuzluklarının cezasını hiç çek-
meyenlerle dolup taşıyor. Adetâ, na-
musluluk namussuzluk olarak kabul 
olmaya başlamış.

DÜNYANIN EN HOŞ 
DELISINI TEDAVI ETMEK

Don Kişot’u bilmeyeniniz yoktur. 
Her ne kadar İspanyollar Don Qu-
ijote yani Don Kihoote diye okusa da 
nedendir bilinmez, bizim Türkçeye 
Don Kişot diye yerleşip kalmış. 

Gördünüz işte. Bu Don Kişot’un sa-
dık dostu Sancho Panza ta 600 yıl 
önce nasıl da bizim gibi konuşuyor!? 
Söz konusu bu Don Kişot, "Dünyada-
ki en hoş delidir. Dünyanın bu en hoş 
delisini tedavi etmek ise bütün dün-
yaya zarar vermektir.” 

“Dünyanın en hoş delisi” olan bu 
Don Kişot’u en çok da bu deliliği için 
seviyorum. Sadece bunun için bile 
sevmeye değerdir Don Kişot.

Hikâye budur ki, şövalye kitapları 
okumaktan deliye dönen asilzade Don 
Kişot dünyayı tek başına kurtarmaya 
çıkar. Biz hikâye desek de, hikâyeyi 
yazan Miguel de Cervantes Saaved-
ra isimli birisidir. Ve yine derler ki: 
“Miguel de Cervantes Saavedra, Don 
Kişot’ta kendi hikâyesini yazmıştır.”

DELILIK VELILIĞIN ILK 
ADIMI DEĞIL MIDIR?

Ben işin orasında değilim. Ama be-
nim için Don Kişot, tabir caz midir 
bilmem; deli değil, velidir. Zaten ve-
lilik bu dünya insanları için veliliğin 
ilk adımı da değil midir? Bunun böy-
le olmadığını, benim zırvaladığımı 
düşünüyorsanız, size karşı söyleye-
cek bir sözüm de yoktur.

Zira, Don Kişot’umuzun amacı “Da-
ima faziletli hedeflere yönelmek”tir. 
Kendisi yine kendisine deli muame-
lesi yapıldığını da bilmektedir. Buna 
şöyle cevap verir Don Kişot’umuz: 
“Ki bu da, herkese iyilik etmek, 
kimseye kötülük etmemektir. Böyle 
düşünen, böyle hareket eden, böyle 
konuşan kişiye aptal denip denme-
yeceğine sizler karar veriniz, saygı-
değer dük ve düşes hazretleri.”

Üstelik Don Kişot “Ok yağmuruna 
tutulsa da, bir tek yalan bile söyle-
meyen” bir kahramandır. 

Bizim eski tarihçilerden Rasih 
Nuri İleri, Miguel de Cervantes 
Saavedra’nın İstanbul Tophane’de 
Kaputân-ı Derya Kılıç Ali Paşa Ca-

mii’nin inşaatında esir isçi olarak 
çalıştırıldığını yazar durur. Ben ken-
dim şahsen bilemiyorum. Cervan-
tes, Kılıç Ali Paşa Camii inşaatında 
çalışmış da olabilir, çalışmamış da 
olabilir. Fakat, Cervantes’in İnebah-
tı savaşında Türkler tarafından esir 
alınıp Cezayir’e götürüldüğü her-
kesçe malumdur. Bir de, Cervantes, 
Don Kişot kitabının 39. bölümünde 
bizzat kendisi İstanbul’dan değil de 
doğrudan Uluç (Kılıç) Ali Paşa’dan 
bahseder. 35. bölümde ise Rui Pé-
rez de Viedma isimli bir askerin 

İstanbul’da başına gelenleri anlatan 
Cervantes’in başka bir kitabında İs-
tanbul’a dair şiir yazdığı da söylenir.

Fakat dediğim gibi bunların benim 
için öylesine bir önemi yoktur. Ama 
Cervantes’in Don Kişot’unu ben hep 
çeşitli yerlerinde aykırılıklar bulsam 
da “zevkle ve ibretle okunası bir bel-
gesel hikâye” diye okumayı tercih 
ederim. Buna da katılıp katılmayaca-
ğınızdan emin değilim. Zaten kitabın 
girişinde yer alan yayım izinleri ha-
kikaten bir belgedir. Hikâyenin anla-
tıldığı bölümler ise o günkü topluma 
bir eleştiri ya da övgüdür ki, işin bel-

geselliğini ortaya çıkarmak da oku-
yucunun işidir.

ÂŞIKSAM, AHLÂKSIZ 
ÂŞIKLARDAN DEĞIL, 
NEFSINE HÂKIM ÂŞIĞIM

Don Kişot’un ana karakterleri çok 
saftır. Hatta Don Kişot’un gariban atı 
Rocinante bile. Cılız, kupkuru, yaşlı 
olsa da gün görmüş ve sahibine sa-
dık bir attır Rocinante. Sancho Pan-
za belki de Don Kişot’un her şeyidir. 
Don Kişot’un olanca sakarlıklarına 

ve deliliklerine katlanır. Bir de Don 
Kişot’un sevdiği kız Dulcinea del 
Toboso vardır. Bu Dulcinea, her ne 
kadar Don Kişot’la aşk, sevgi, sevgili 
oyunu oynasa, eski tabirle “yollu” da 
olsa, Don Kişot'un sâfiyâne sevdiği 
ve aşkının temsilcisidir: 

“Ben kötülükle mücadele ettim; hak-
sızlıklara karşı koydum; terbiyesiz-
likleri cezalandırdım; devleri dize ge-
tirdim; canavarların yolunu kestim; 
sırf gezgin şövalyelerin âşık olması 
zorunlu olduğu için âşığım; âşıksam, 
ahlâksız âşıklardan değil, nefsine hâ-
kim, platonik âşıklardanım.”

Don Kişot bir gün dostu Sancho’ya 
Dulcinea’sını görmeye gönderir: 
“Haydi git evlâdım," der. “Görmeye 
gittiğin güzelliğin güneşiyle karşı 
karşıya geldiğinde, parlaklığı seni 
şaşırtmasın sakın.” 

Hikâyenin bir yerinde Sancho kendi 
kendine konuşur: “Söyleyin bakalım, 
Sancho kardeş, nereye gidiyorsu-
nuz? Kaybettiğiniz eşeğinizi mi arı-
yorsunuz? Hayır, katiyen. Öyleyse ne 
arıyorsunuz? Az buz değil, bir pren-
sesi arıyorum; güzelliğin güneşini, 
cennetin ta kendisini.”

DEVLERI ÖLDÜREREK 
GURURU ÖLDÜRMELIYIZ

Don Kişot’a niçin bizim Don Kişot 
diyorum?! Bakınız şu cümleleri söy-
leyen Don Kişot daha başka kimin 
Donkişot’u olabilir ki!

Bakınız ne demiş Don Kişot? “Eeeyy 
Sancho! Hak ettiğin övgülere ulaş-
manın yolu şudur: 

Cömertlik ve yüce gönüllülükle ha-
seti; serinkanlılık ve ruh huzuruyla 
öfkeyi; az yiyip çok uyanık kalarak 
oburluk ve uykuyu; irademizi tâbi 
kıldığımız sevgiliye olan sadakatimiz-
le, sefahat ve şehveti; dünyanın dört 
bir yanını dolaşıp bizi hem Hıristiyan, 
hem iyi şövalye yapacak imkânları 
arayarak tembelliği öldürmeliyiz."

Burada yazıyı noktalarken, Don 
Kişot ve arkadaşlarının sözlerini 
Roza Hakmen’in çevirdiği ve Miguel 
de Cervantes Saavedra’nın yazdığı, 
Yapı Kredi Yayınları arasında yer 
alan “La Mancha’lı Yaratıcı Asilzade 
Don Quijote I- II” kitabından aktar-
dığımı da belirtmek isterim.

Don Kişot’umuzun delirdiği düşünülür. 
Ama o fazilet peşindedir: “Ki bu da, 
herkese iyilik etmek, kimseye kötülük 
etmemektir. Böyle düşünen, böyle hareket 
eden, böyle konuşan kişiye aptal denip 
denmeyeceğine sizler karar veriniz.”

“Dünya, Kötülüklerinin Cezasını 
Çekmekten Korkmayan 

Namussuzlarla Dolup Taşacak”
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Yaşanan Acı Hepimizin Acısı! 
Birlikte İyileşeceğiz..
Deprem bölgesinden kısa bir süre önce dönen Dr. Caner Curuk ile deprem bölgesindeki izlenimleri hakkında 
konuştuk. » FATMA YILKIN

Caner Bey, öncelikle hoş 
geldiniz. Deprem bölgesinde 
sağlık hizmeti verdiniz. 
Havaların da oldukça soğuk 
olduğu bir dönemde böyle bir 
felaketle karşı karşıya kalındı. 
Bununla alakalı ne demek 
istersiniz?

Teşekkür ederim. Evet, deprem böl-
gesinden kısa bir süre önce döndük. 
Oradaki afetzede kardeşlerimizin 
selamını ve duasını getirdim. Ayrıca 
oradaki yaraları sarmanın, insanları-
mızın yanında olabilmenin onurunu 
ve gururunu yaşadık. Afetzede kar-
deşlerimizin hayır dualarını aldık. İs-
lam Toplumu Millî Görüş ve Hasene 
olarak büyük bir aileyiz, eminim ki 
aldığımız dualara yardım eden tüm 
kardeşlerimiz de ortak oldu.

Oradaki insanlar her türlü yardı-
mı memnuniyetle karşıladı. Yardım 
edenlere dualar ettiler. Karşılaştığı-
mız insanlar, “Yurtdışından aileni-
zi bırakıp, kendinizi tehlikeye atıp, 
buraya, bize yardım etmeye mi gel-
diniz? şeklinde sorular sordu. Bizler 
de tüm hizmetlerin severek yapıldı-
ğını ve amacımızın Allah’ın rızasını 
kazanmak olduğunu söylediğimizde 
hem bizim hem karşımızdaki insan-
ların boğazlarının düğümlendiğini 
hissettik. Yaşanan acının hepimizin 
acısı olduğunu ifade ettik. Birlikte 
yaralarımızı saracağımızı söyledik. 
İnsanlarımız, bizi dua ile karşıladı ve 
dua ile uğurladı. Bu konuda destek 
olan tüm kardeşlerimize sizin ara-
cılığınızla müjde vermiş olalım. Çok 
hayır dua aldılar. 

Siz Hasene’nin mobil 
kliniğinde hizmet verdiniz. 
Gününüz yoğun geçmiştir. 
Çalışma şartlarınızdan 
bahseder misiniz?

Biz, Hasene sağlık ekibi olarak sade-
ce mobil kliniğimizde değil sahada 
da hizmet verdik. Mobil kliniğimizin 

yanı sıra beş mobil ekibimizle birlik-
te, Kahramanmaraş’ın, Adıyaman’ın, 
Gaziantep’in, Antakya’nın farklı böl-
gelerinde hizmet sunduk. Ayrıca Kah-
ramanmaraş’ın Türkoğlu ve Beyoğlu 
Belediyesi’nde de beş gün bir sah-
ra hastanesini devraldık ve gönüllü 
olarak yürüttük. Mobil kliniğimizde 
günlük vaka sayımız 200, sahra has-
tanesinde 250, Kahramanmaraş’ta 
Abdülhamid Han Camii civarında 
yaklaşık 500, mobil araçlarla ise 150-
200 insanımıza ulaşabiliyorduk. Kısa-
ca söylemek gerekirse, günlük yoğun 
bir hasta görüşümüz oluyordu. Ayrı-
ca bunların her birini raporlayıp, İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne iletiyorduk. 

Deprem bölgesine hekim 
olarak gittiniz. Karşılaştığınız 
durumu biraz anlatır mısınız? 

Deprem bölgesine dördüncü günün 
gecesinde ulaşmış olduk. Vardığı-
mızda şu an kelimelerle anlatama-
yacağım kadar dehşetli bir tablo ile 
karşılaştık. İlk iki gün enkazdan çıkan 
depremzedelerin vücutlarının çeşitli 
bölgelerindeki ezilmeleri ve kırıkları 
tedavi ettik. Sonrasında ise insanların 
soğuktan ötürü şikâyetlerinin arttığı-
nı gözlemledik. Tabii, kış olması ha-
sebiyle hava çok soğuktu. Şikâyetlerin 
büyük çoğunluğu solunum yolu en-
feksiyonları, öksürük, bronşit ve idrar 
yolları enfeksiyonu idi.

Almanya’dan yola çıkmadan önce so-
ğuk havalardan kaynaklı hastalıkları 
göz önünde bulundurarak ilaç depo-
muzu hazırlamıştık. 

Şu an deprem bölgesinde 
suyun kısıtlı olması nedeniyle 
salgın hastalıklardan da 
endişe ediliyor. Siz ne 
düşünüyorsunuz? 

Hijyen sıkıntısından dolayı bulaşıcı 
hastalıklarla da karşılaştık. Skabiyez 
diye adlandırdığımız uyuz hastalığı, 
bitlenme ve solunum yolu alerjisi 

de dahil, inanılmaz derecede alerjik 
reaksiyonlar ortaya çıktı. Düşünün 
yıkanamıyorsunuz, çamaşırlarınızı 
yıkayamıyorsunuz, battaniyeler, yor-
ganlar yastıklar, giyecekler yığınla 
çadırlarda. İnsanların kaldığı yerler 
hâliyle toz içerisinde.

Bunların yanı sıra psikolojik sıkıntı-
larla gelen afetzedelerle de karşılaş-
tık. Deprem şokunu atlatamayan, 
panik atak şikâyeti olan çok vatanda-
şımız vardı. Bu hastalarımız için de 
özel tedavi uygulandı.

Ayrıca depremin insanları gece uy-
kusunda yakalamış olması da, son-
rasında uyku sıkıntısı çekmelerine 
neden oldu. İnsanlarda sürekli bir 
korku hâli, kaçmaya hazırlıklı olma 
hâli, doğal olarak uyuyamamaları-
nı sağladı. Bu konuda ileri derecede 
sıkıntı yaşayan hastalarımıza uyku 
desteği ve rahatlatıcı ilaçlarla destek 
olmaya çalıştık. Hem yetişkinlerde 
hem de çocuklarda psikosomatik sı-
kıntılarla da karşılaştık.

Psikosomatik sıkıntılar nedir?

Psikosomatik hastalıklarda somatik 
belirtileri olan, yani bedende belirtisi 
olan, fakat yapılan tahlillerde ve tet-
kiklerde sebebi bulunamayan rahat-
sızlıklardan bahsediyoruz. Örneğin 
deprem bölgesinde özellikle çocuk-
larda korku ve ağlama hâli vardı. Bu-
nun yanı sıra idrar kaçırma ve karın 
ağrısı şikâyetleri çok yaygındı. Fakat 
bu şikâyetlerin sebebine yaptığımız 
tetkiklerde rastlamadık.

Oradan ayrılırken son durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İnsanlarımızın sağlığı için 
önlemler alındı mı?

Şu an için endemik veya pandemik 
bir durum söz konusu değil. Sağ-
lık Bakanlığı tarafından depremin 
6’ncı veya 7’nci günü bütün köylere 
ve sahra hastanelerine ilaç depoları 
kurduruldu. Ciddi bir ilaç deposu 
olduğunu biliyorum. Kronik has-
talıklardan tutun, özel ilaca ihtiyaç 

duyulan her türlü hastalığın tedavisi 
orada mümkün. Az önce bahsettiğim 
uyuz, bitlenme gibi şikâyetler için de 
gereken kremler ve şampuanlar te-
darik edildi. 

Çadırların kalabalık olmamasıyla 
birlikte bu tür salgınlar önlendi. Mo-
bil tuvaletlerle birlikte mide ve bağır-
sak enfeksiyonunun ve ishalin önüne 
geçildiğini de söylemek mümkün.

Sizin gibi deprem bölgesine 
gönüllü gidecek olanlara ne 
söylemek istersiniz?

Gidecek olan gönüllü kardeşlerimiz 
orada rahat bir ortamı bulamayacak-
larını göz önünde bulundursunlar. 
Sıcak kıyafet ve uyku tulumu götür-
sünler. Afetzedelere hizmet vermek 
için gittiklerini unutmasınlar. Sıcak 
su bulmak zor. Duş imkânı kısıtlı ve 
tuvalet ihtiyacını karşılayacak bölge-
ler az. En önemlisi de bir dernek ara-
cılığıyla gidilmesi. Biz Hasene derne-
ğimizin koordinesi ile gittik.
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KARE BULMACA

CEZERİ

Hacı Bayram VELİ CAMİ ANKARA

KARE BULMACA

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞI
1) Bir Türk Devleti - Askerlikle İlgili 2) İran'ın 
Plakası - Bağ - Bir 3) Aşağı Gören, Ayıplayan 
Anlamlarında Eski Bir Sözcük - 
Türkmenistan'da Bir Kent - Suyu Emme 
4) Litvanya Plakası - Sivilce - Afganistan 
Halkından - Küçük Kene 5) Mesafe - 
Lutesyum Simgesi - Orta Afrika'nın Batısında 
Bulunan Bir Ülke 6) Yünlü Bir Dokuma - 
Genişlik, Bolluk - Mekke-i Mükerreme 
Yakınındaki Bir Pazar Adı 7) Kadın, Eş, 
Refika, Zevce - Kutuplar - Çölden Esen 
Rüzgâr 8) Computer Aided Engineering 
Kısaca - Başı Kel Olan - Alfa-1-Antitripsin 
Kısaca - Dingil 9) Kırmızı - Tantal Simgesi - 
Reçine, Çam Sakızı 10) Perişan Yerler 
11) Yeniden Yaratmak - Karatedeki En Üst 
Derece 12) İlave - (Resim) Almanya'da Bir 
Şehir

1) Konya'da Bir Cami 2) Erler - Asur Tanrısı - 
Güney Vietnam'da Bir Akarsu 3) İsviçre'de 
Irmak - Geçmiş Ve Harcanmış Emek 
4) Niğde'nin Bir İlçesi - Tasa, Keder 5) Akıl - 
Mısır'da Geleneksel Konutlarda Sofa Benzeri 
Mekan - İsviçre'de Akarsu 6) Kilometre Kısaca 
- Bezekçi - Çeşitli Duyguları İfade Etmek İçin 
Kullanılan Kelime 7) Mikroskop Camı - 
Kahvaltılarda Tercih Edilen Lezzetli Bir Hamur 
İşi 8) Muğla'da İlçe - Uz - Üns Tutmak 
9) Karakter - Koyun Gütmek - Zihin 10) İbadet 
Eden, İbadetle Uğraşan Kişi - Tertemiz - Nikel 
Simgesi 11) Galyum Simgesi - Lakin 12) Yaşlı, 
İhtiyar - Sanat Öğreticisi - Yetersiz 13) Bir Tür 
Çuha - Kalkan Dikeni Üstündeki Kızıl Kap 
14) Bir Geyik Türü - Hint Tanrısı 15) Divan 
Edebiyatı Nazım Ölçüsü 16) Deve Ayağını 
Bağladıkları İp - Değirmen
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Kumanya Bedeli
50€

Kumanya ile 
Yaraları Saralım

Kumanya kampanyamız ile başta Türkiye ve 
Suriye’deki depremzede kardeşlerimiz olmak 
üzere, farklı ülkelerdeki mazlum ve mağdurlara 
da ulaşmayı planlıyoruz.

KUMANYA KAMPANYASI
01.02.23-03.03.23
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