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Asrın felakati olarak adlandırılan depremin ilk 
saatlerinden itibaren arama kurtarmadan, 
depremzedelere ilk yardım müdahalelerine 

kadar birçok hizmet veren İslam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) ve Hasene Uluslararası İnsani Yardım Derne-
ği bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Son olarak 
oluşturulan Hasene Psikososyal Destek Hizmetle-
ri Birimi, depremzedeler için acil ihtiyaç olan afet 
ve acil durum sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik 
uyumsuzlukların veya bozuklukların önlenmesine 
katkıda bulunacak.

IGMG ve Hasene tarafından Hatay’da kurulan çadır 
kentte faaliyete geçen Psikososyal Destek Hizmet-
leri Birimi ile afetzedelerin hem fiziksel hem ruhsal 
yaraları sarılıyor. Birim kapsamında başlatılan “Kırık 
Kanatları Birlikte Saracağız” projesiyle deprem böl-
gesinde din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin ön-
celikle dezavantajlı gruplardan başlayarak tüm mağ-
durların deprem  travmasını biran önce atlatmasına 
katkı sağlanması amaçlanıyor. Psikososyal hizmet-
ler özellikle depremden etkilenen dezavantajlı grup-
ları kapsıyor. →S. 5

IGMG ve Hasene, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için 
“Kırık Kanatları Birlikte Saracağız” projesi ile depremzedeler için psikososyal destek 
hizmeti başlattı.

“Kırık Kanatları 
Birlikte Saracağız”

Depremin Ardından Normal Hayata Dönüş Için
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Kahramanmaraş merkezli olarak başla-
yan Türkiye ve Suriye’de binlerce kişi-
nin ölümüne yüz binlercesinin de yara-
lanmasına yol açan asrın felaketi olarak 
adlandırılan depremle çok büyük bir 
yara aldık. Maddi manevi her yönden 
yaraların sarılması için; Türkiye halkı 
ve dünya üzerindeki Türkiye kökenliler 
seferber olurken, en yoksulundan en 
fakirine değin yüzlerce ülke ve halk da 
yardımlarını ve dualarını iletti. 

Avrupa Birliği (AB) 1 Mart’ta yaptığı 
açıklamada, AB’nin şimdiye dek Tür-
kiye’de deprem bölgesine 8 milyon 
Euro’yu aşan tutarda insani yardım 
gönderdiğini ve yardımların devam 
edeceğini duyurdu. Birçok Avrupa ül-
kesi de nakdi yardım toplamak için 
çeşitli kampanyalar düzenledi. Bu 
kampanyalara bu ülkelerde yaşayan 
Türkler kadar yerel halkın desteği de 
âdeta yaralara merhem oldu. Maddi 
destek kampanyalarının yanı sıra Av-
rupa’da birçok büyük kentte düzen-
lenen depremzedeleri anma ve dua 
buluşmaları da gönlümüzü ısıttı. Bu 
içten desteklerini esirgemeyen duyarlı 
herkese çok teşekkür ederim.  

Bizler de İslam Toplumu Millî Görüş 
ve Hasene Uluslararası İnsani Yardım 
Derneği olarak  depremzedelere yöne-
lik çalışmalarımıza devam ediyoruz.  
Türkiye teşkilatımız vesilesiyle dep-
remin ilk saatlerinden itibaren deste-
ğimizi depremzedelere ulaştırdık. İlk 
başta arama kurtarma ve yaralı dep-
remzedelere ilk yardım müdahaleleri 
ile başlayan hizmetlerimizde şu ana 
kadar IGMG ve Hasene kurumlarımız 
ve lojistik merkezlerimiz üzerinden 
yaklaşık 23 milyon Euro tutarında ayni 
yardımda bulunduk, kalıcı projelerimiz 
için de 10 milyonun üzerinde nakdi yar-
dım hazırladık. Tüm gönüllülerimize ve 
iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.

Deprem ve ardından yaşanan artçı sar-
sıntılar, yitirilen ana-baba, evlat, yakın-
lar ve mallar nedeniyle bölge halkı psi-
kolojik olarak da çok zor bir imtihanla 
karşı karşıya. Bu nedenle Hasene geç-
tiğimiz haftalarda depremzedeler için 
psikososyal destek hizmeti de başlattı.

Depremzedelere yönelik bu ve bun-
lar gibi onlarca hizmet sunulurken 
bir yandan da muhtaçların ramazan 
ayında sofralarına aş sağlamak üzere 
yürütülen Kumanya Kampanyası da 
başarıyla yürütüldü. Bu çalışmaların 
hiçbiri sizlerin desteği olmadan ger-
çekleşmezdi. Allah tüm hayır severle-
rin hayrını kabul eylesin.

Ramazan Kapıda
Recep ve şaban aylarının ardından on 
bir ayın sultanı ramazan kapıda. İnşal-
lah ilk sahura 22 Mart’ta kalkarak ra-
mazan ayımıza başlayacağız. Ramazan 
ayı aynı zamanda bir temizlenme ayıdır, 
oruçlarımızla bedenlerimizi, ibadetleri-
mizle ruhumuzu, zekâtlarımızı vererek 
de mallarımızı temizleyelim.  Herkesin 
ramazanı şerifini tebrik ediyor, Rab-
bim’den ramazan ayının sonunda kur-
tuluş müjdesini eline alarak bayrama 
kavuşturduğu kulları zümresini bizleri 
de katması için dua ediyorum.

Birlikte Depremin 
Yaralarını Sarmaya 
Devam Ediyoruz 

Kemal Ergün 
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Fransa’da Mecliste
Alkol Yasağı Tartışılıyor
Fransa’da, Ulusal Meclis’te bazı 
milletvekillerinin genel kurul görüşmelerine 
sarhoş katılması tartışmaya neden oldu.

Fransız basınında yer alan ha-
berlere göre, son dönemde 
tartışmalı emeklilik reformu-

nun görüşüldüğü Ulusal Mecliste, 
bazı milletvekillerinin uzun görüş-
melerin molalarında meclis restora-
nında alkol aldıktan sonra kendile-
rinden geçtiği görüldü. Alkollü bazı 
milletvekillerinin meclis binasında 
kustuğu, sızdığı ve genel kurul gö-
rüşmelerinde taşkınlığa varan dav-
ranışlar sergilediği belirtildi.

“ALKOL TÜKETIMINE 
SINIR KONULSUN”

Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili 
Sebastien Chenu, başta olmak üzere 
bazı milletvekilleri mecliste belirli sa-
atlerden sonra alkol tüketimine sınır 
konulmasını teklif ederken, Meclis 
Başkanı Yal Braun-Pivet, parti gru-
bu başkanlarından, meclise gelirken 
kendilerine çekidüzen vermeleri ko-
nusunda milletvekillerine uyarıda 
bulunmalarını istedi. Braun-Pivet 

ayrıca genel kurul görüşmeleri sıra-
sında alkolün yasaklanması konu-
sunun bir oturumda hususi olarak 
tartışılmasını önerdi.

ESKI BAKAN TEYIT ETTI

Eski Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste 
Djebbari de BFMTV kanalında katıl-
dığı programda, Ulusal Mecliste bu 
tür vakaların yeni olmadığını söyledi. 

Djebbari, “Alkolü fazla kaçıranlar far-
kedilirse genel kurulda görevlilerce 
dışarı çıkarılır ya da içeri girmeleri 
engellenir. (Alkollü) Bazılarının çıka-
rıldığını gördüm.” ifadesini kullandı.

“BU MILLETVEKILLERI 
BIZI GERÇEKTEN 
UMURSAMIYOR”

Meclis görüşmelerine bazı milletve-
killerin sarhoş katılması sosyal med-
yada da tepkiyle karşılandı. Konuya 
ilişkin Twitter’dan yapılan paylaşım-

ların altına bir kullanıcı, “Bu millet-
vekilleri bizi gerçekten umursamıyor. 
Hiçbir işe yaramıyorlar. Bunun kanı-
tı; hükümetin çoğunluğa bile sahip 
olmadan istediği yasaları (meclisten) 

geçirmesidir.” yorumunu yaptı. Bir 
kullanıcının da “oylamalar sırasın-
da anlamsız kararların alınmasını 
şimdi anlamış olduk” ifadesini kul-
lanması dikkati çekti.

Belçika’da aşırı sağcı Vlaams 
Belang partisi listesinden 
seçilerek daha önce Federal 

Meclis’te bağımsız milletvekili ola-
rak bulunan Van Langenhove mah-
kemeye çıkarılacak.

Van Langenhove, 2018’de kurdu-
ğu “Schild & Vrienden” (Kalkan 
ve Dostlar) adlı aşırı sağcı gençlik 
hareketinin mesajlaşma grubun-
da ırkçı ve Yahudi karşıtı yorumlar 
yapıldığı gerekçesiyle suçlanıyordu. 
Mesajlarda grup üyelerinin gamalı 
haçlar içeren, toplama kampların-

daki Yahudilerle alay eden video ve 
fotoğraflar paylaştığı Belçika kamu 
yayın kuruluşu VRT’deki bir haber 
programı tarafından ortaya çıkarıl-
mıştı. Suçlamada bulunan avukat-
lardan Toon Deschepper, yargılama 
kararını değerlendirirken “Biz Van 
Langenhove’un mesajları doğru-
dan kendisi atmasa bile mesajlaşma 
gruplarını kurduğu ve bunları des-
teklediği için en azından suça ortak 
olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Savcılık, eski milletvekilinin grubun 
lideri olduğunu, grup üyelerine me-

sajlarını yayabilecekleri ortam ya-
rattığını, bu kişileri engelleme giri-
şiminde bulunmadığını savunuyor.

“ŞÜPHELI” OLARAK 
GÖZALTINA ALINMIŞTI

Van Langenhove, kurduğu mesaj 
grubunda Yahudi karşıtı mesajla-
rın 2018’de ortaya çıkmasından bir 
yıl sonra “şüpheli” olarak gözaltına 
alınmış, Belçika’da 2. Dünya Sava-
şı’nda toplama kampı olarak kulla-
nılan Kazerne Dossin Yahudi Soy-
kırımını Anma Merkezini ziyaretini 

de içeren şartlarla tahliye edilmişti.
Savcılık, geçen yıl da Van Langenho-
ve ile kurduğu gençlik hareketinin 
5 üyesinin ırkçılık karşıtı yasaları 
çiğnedikleri, nefret ve ırkçı fikirleri 
yaydıkları, Yahudi soykırımını tas-
vip ettikleri gerekçesiyle yargılan-
malarını talep etmişti. 

O zamanki talepte eski milletvekili 
mesajları kendisi göndermediği için 
diğerlerinden ayrı tutulmuştu.

Dries Van Langenhove, 4 Şubat’ta 
milletvekilliğinden istifa etmişti.

Belçikalı aşırı sağcı eski milletvekili Dries Van Langenhove, Yahudi soykırımını inkâr ettiği 
gerekçesiyle hâkim karşısına çıkarılacak.

Belçikalı Eski Milletvekili
Yahudi Soykırımını 
İnkârdan Yargılanacak
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Avrupa Ülkeleri Türkiye’deki Deprem İçin

Milyonlarca Euro’luk 
Yardım Topladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok Avrupa ülkesi, Türkiye için milyonlarca Euro tutarında 
nakdi yardım topladı.

Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonundan 1 Mart’ta yapılan 
açıklamada, AB’nin şimdiye 

dek Türkiye’de deprem bölgesine 8 
milyon Euro’yu aşan tutarda insani 
yardım gönderdiği ve ek finansman 
ayırmak için çalışmaların sürdüğü 
bildirildi. Birçok AB ülkesi de nakdi 
yardım toplamak için çeşitli kam-
panyalar düzenledi. 

Alman hükûmeti, 21 Şubat’a kadar 
Türkiye ve Suriye’de depremlerden 
etkilenenlere yönelik 108 milyon Euro 
değerinde afet yardımı ve insani yar-
dım gönderdi. Bu rakamın 41 milyon 
Euro’luk bölümü Türkiye’ye yollandı, 
yaklaşık 8 milyon Euro’luk kısmı ise 
sadece ayni yardımlara ayrıldı.

INGILTERE

İngiltere’de 15 sivil toplum kurulu-
şunun oluşturduğu Afetler Acil Du-
rum Komitesinin (DEC) başlattığı 
yardım kampanyasına 5 milyon 650 
bin Euro’luk destek veren İngiliz 
hükûmetinin kurtarma faaliyetleri 
süresince yaptığı yardımlar, top-
lamda 48 milyon 591 bin Euro’ya 
ulaştı. DEC’in ülke genelinde yürüt-
tüğü kampanyaların da eklenmesiy-
le İngiltere’den Türkiye ve Suriye’ye 

yapılan yardımların miktarı 141 mil-
yon 253 bin Euro oldu. 

Komitenin İskoçya’da başlattığı yar-
dım kampanyasına da İskoçya böl-
gesel hükûmeti 565 bin Euro des-
tek sağlayacağını açıkladı. İrlanda 
Cumhuriyeti ise Kızılhaç aracılığıyla 
depremzedelere 2 milyon 260 bin 
Euro’luk destek sözü verdi.

ISPANYA 

İspanya’da 8 binden fazla belediyenin 
büyük bir kısmı meclislerinde aldık-
ları kararlarla 1000 Euro’dan 80 bin 
Euro’ya kadar farklı miktarlarda para 
yardımı yaparken bazı özerk yöne-
timler de nakdi yardım kararı aldı. 

Türkiye’de Garanti BBVA bankasının 
hâkim ortağı İspanyol BBVA bankası 
32 milyon Euro ile en büyük yardımı 
yapan kurum oldu. Ayrıca dev tekstil 
firmaları ve süpermarket zincirleri 
toplamda 3 milyon 450 bin Euro ka-
dar yardımda bulundu. 

Yardımların, Kızılay ve AFAD ile İs-
panya’daki Kızılhaç, Caritas veya 
diğer STK’ler aracılığıyla yapıldığı 
açıklandı. Diğer yandan Barcelona ve 
Real Madrid’in de aralarında olduğu 
çok sayıda futbol kulübü ve La Liga 
kurumu da depremzedelere yardım 
için kampanyalar başlattı.

ITALYA 

İtalya da Uluslararası Kızılhaç ve 
Kızılay Dernekleri Federasyonuna 
(IFRC) Türk Kızılayın acil durum 
faaliyetlerini desteklemek için mali 
yardım yaptı. Toplam 1 milyon 750 
bin Euro’luk yardımın 1 milyon 
Euro’sunun Türk Kızılay’a tahsis 

edildiği, 750 bin Euro’sunun ise Su-
riye Kızılay’ının olduğu açıklandı.

HOLLANDA’DA YARDIM 
KAMPANYALARI SÜRÜYOR

Hollanda’da yardım kampanyaları hâ-
len devam ediyor. Bu kampanyalarda 
şimdiye kadar 152 milyon Euro’dan 
fazla yardım toplandığı öğrenildi. 

Hollanda Kızılhaçı ve UNICEF’in 
de içinde bulunduğu 11 yardım ku-
ruluşunun ortaklaşa düzenlediği 
“Giro555” isimli yardım organizas-
yonuna şimdiye kadar 108 milyon 
501 bin 189 Euro yardım yapıldı. 

Ülkede Türk STK’ları ve yardım ku-
ruluşlarının başlattığı kampanyalar-
da ise 13 milyon Euro’dan fazla yar-
dım toplandı. 

Hollanda hükûmeti 20 milyon Euro 
yardımda bulunurken yerel yöne-
timlerin yaptığı bağış ise 11 milyon 
Euro’yu geçti.

Yerel yönetimlerin gerçekleştirdi-
ği bağışın tamamı ve hükûmetin 
yaptığı yardımın 10 milyon Euro’su 
“Giro555” aracılığı ile gönderildi.

AVUSTURYA-ISVEÇ

Avusturya, depremlerin akabinde 
Türkiye’ye 3 milyon Euro’luk yar-
dımda bulunacağını duyurdu. Ülke-
deki 9 eyalet de 2 milyon Euro’luk 
yardımda bulunacaklarını açıkladı. 
Aralarında Avusturya Kızılhaçı, Ca-
ritas yardım kuruluşu ve çok sayıda 
Türk sivil toplum kuruluşunun yanı 
sıra bireysel olarak toplananlarla 
birlikte yardımların toplam miktarı 
9,5 milyon Euro’yu aştı.

İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Bü-
yükelçiliğinin koordinasyonunda 657 
bin Euro, yardım kuruluşu Hasene 
aracılığıyla 234 bin Euro toplandı. 
İsveç hükûmetinin Türkiye ve Suri-
ye’ye toplam 14 milyon Euro’luk in-
sani yardım yaptığı bildirildi.

ROMANYA-BULGARISTAN 
VE DIĞER AB ÜLKELERI

Romanya’daki STK’lerin ve iş in-
sanlarının yaptığı, tespit edilebilen 
toplam yardımın miktarı ise 1 mil-
yon 213 bin milyon Euro civarında. 
Bulgaristan’da AFAD’a nakdi yardım 
için açılan hesaba vatandaşlar ve iş 
insanlarından yapılan bağışların 
miktarı 1 milyon Euro’ya yaklaştı.

Polonya’daki kampanyalar da sürü-
yor. Türkiye’nin Varşova Büyükel-
çiliği koordinasyonunda 27 Şubat 
itibarıyla 149 bin 446 Euro toplandı. 
Polonyalı PAH isimli STK, 640 bin 
485 Euro topladı. Estonya, toplamda 
400 bin Euro’luk ayni ve nakdi yar-
dım yaparken Letonya 70 bin Euro 
nakdi yardım gönderdi.

Litvanya Sağlık Bakanlığı tarafından 
328 bin Euro değerinde sağlık ürünü 
ulaştırıldı. Hükûmet tarafından 200 
bin Euro nakit destek sözü verildi. 

Finlandiya, Türkiye ve Suriye için 
toplamda 1 milyon Euro nakdi yar-
dım taahhüt etti. Macaristan’da Tür-
kiye’nin Budapeşte Büyükelçiliğinin 
açtığı hesapta 293 bin 870 Euro top-
landı. Bu miktar peyderpey AFAD’ın 
hesabına aktarılıyor. Bu tutarın içinde 
Macaristan Ulusal Meclisinin 13 bin 
180 Euro’luk bağışı da bulunuyor.
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IGMG ve Hasene Depremzedeler İçin 
Psikososyal Destek Hizmet Başlattı
İslam Toplumu Millî Görüş ve Hasene Yardım Derneği’nin deprem bölgesindeki yardımları sürerken, son olarak 
Hatay’da Hasene Psikososyal Destek Hizmetleri faaliyete geçti.

Tüm gönüllü ve profesyonel 
ekipleri ile sahaya inen İslam 
Toplumu Millî Görüş’ün yar-

dım derneği Hasene International 
depremzedelerin yaralarını sarmaya 
devam ediyor. Hasene, koordinasyo-
nu kendi bünyesinde olmak üzere, 
operasyonel boyutunu Hasene Vakfı 
ile işbirliği hâlinde yürüttüğü çadır 
kentlerde Psikososyal Destek Hiz-
metleri Birimi kurdu. Psikososyal 
Destek Birimi ayrıca Engelli Koordi-
nasyon Merkezi de açtı. 

HASENE’DEN “KIRIK 
KANATLARI BIRLIKTE 
SARACAĞIZ” PROJESI

Hasene Psikososyal Destek Hizmet-
leri Birimi kapsamında başlatılan 
“Kırık Kanatları Birlikte Saracağız” 
projesiyle deprem bölgesinde din, 
dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin 
öncelikle dezavantajlı gruplardan 
başlayarak tüm mağdurların deprem  
travmasının biran önce atlatılmasına 
katkı sağlanması amaçlanıyor. Çalış-
manın dört aylık süreci depremzede-

lerin geçici olarak barındıkları çadır 
ve konteynerlarda verilen hizmetle-
ri kapsıyor. Bu süre içerisinde tüm 
hizmetler başta Hatay’daki çadır 
kentte, Malatya’daki konteyner ya-
şam alanında ve Kahramanmaraş ve 
Adıyaman’daki lojistik merkezlerin-
den sürdürülecek. Çalışmaların de-
ğerlendirilmesinin ardından 4 aylık 
sürenin sonunda ihtiyaç durumuna 
göre uzun vadeli ve kalıcı çalışmalar 
ile projenin devamı planlanıyor. 

NORMAL YAŞAMA 
GERI DÖNÜŞ SÜRECI 
DESTEKLENECEK

Hasene Psikososyal Destek Hizmet-
leri Birimi’nin Koordinatörü ve aynı 
zamanda Hasene Aksaray Şube So-
rumlusu Cem Elibol, Camia Haber’e 
yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

“Hasene Vakfı olarak 6 Şubat’tan iti-
baren depremin yaralarını sarmak 
için acil yapılması gereken tüm ça-
lışmaları yaptık. Arama kurtarma-
dan, depremzedelerin ilk yardım 

müdahalelerine kadar hizmet verdik. 
İkinci aşamada ise lojistik merkezleri-
mizden depremzede kardeşlerimizin 
temel ihtiyaçlarını karşıladık, karşıla-
maya da devam ediyoruz. Sonrasında 
ise kısa sürede Hasene Psikososyal 
Destek Hizmetleri Birimi’ni oluştur-
duk. Bu bağlamda psikolojik ya da 
psikiyatrik tedavi amacı gütmeden 
afet ve acil durum sonrası ortaya çı-
kabilecek psikolojik uyumsuzlukları 
veya bozuklukların önlenmesi amaç-
lanıyor. Yaptığımız çalışma doğrultu-
sunda depremzedelerin normal ya-
şamlarına geri dönüş sürecinde kendi 
kapasitelerini fark etmelerini ve güç-
lendirmeyi hedefliyoruz.”

ÇOCUKLARA VE 
ENGELLILERE ÖZEL 
HIZMETLER

Sunulan psikososyal hizmetlerin 
özellikle depremden etkilenen deza-
vantajlı grupları kapsadığını belirten 
Elibol, ilki Hatay’da faaliyete geçen 
Psikososyal Destek Hizmetleri Biri-
mi’nin, diğer deprem bölgesi illerde 
de kurulmasını planladıklarını aktar-
dı. Okul öncesi ve ilköğretim çağın-
daki çocuklara yönelik kurulan oyun 
çadırlarında hem eğitici hem de eğ-
lendirici sosyal etkinlikler düzenlen-
diğini belirten Elibol, bunun yanı sıra 
gezici olarak hizmet veren uzman bir 
ekip tarafından çevre ilçelerde bulu-
nan çadırlara gidilerek çocuklara tüm 
bu hizmetlerin mevcut yaşadıkları or-
tamda sağlandığını kaydetti. 

Destek birimi tarafından sağlanan 
bir diğer hizmetin Engelli Koordi-
nasyon Merkezi olduğuna dikkati 

çeken Elibol, “Bu merkezde çalışan 
fizyoterapistler ve uzmanlar, engelli 
bireylerin yarım kalan tedavi süreç-
lerinin devamının sağlanması için 
çalışıyor. Engelli bireylerin yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi ve ailele-
rine destek olunması için de gerekli 
ihtiyaçlar bir bir tespit edilerek gide-
riliyor.” dedi. 

İlk günden itibaren çalışmalarının 
kayıt altına alındığını ve gerekli 
mercilerle paylaşıldığını ifade eden 
Elibol, “Özel çocuklarımızın yurt 
içinden ve yurt dışından ihtiyaçları-
nı tespit ederek, imkânlar doğrultu-
sunda temin ediyoruz.” diyerek fizik 
tedaviye ihtiyacı olmayanlara özel 
eğitimciler ve psikologlar tarafından 
travmayı atlatmalarına yardımcı ola-
cak hizmeti sunduklarını belirtti. 

GENÇLERE MESLEK 
EDINDIRME KURSLARI

Bölgede yaşayan çocuklara şimdiye 
değin 40 bini Türkçe, 10 bini Arapça 

olmak üzere boyama kitaplarının da-
ğıtıldığını belirten Elibol, ramazana 
ayına özel okuma ve boyama kitap-
larının dağıtılacağını ifade etti. Yine 
çocuklara yönelik kademeli olarak 
oyun ve okuma halkalarının oluştu-
rulduğunu belirten Eliboli, gençlere 
yönelik de meslek edindirme kurs-
larının planlandığını aktardı. Elibol, 
“Böylece çocuklarımız ve gençleri-
miz yalnız olmadıklarını hissedecek, 
hayata daha sıkı tutunacak ve bir 
nebze olsun mutlu olacaklar.” dedi. 

İlk günden beri Hasene Vakfı’nın ça-
lışmalarının sahada sürdüğünü ifade 
eden Elibol, UNİAD gönüllülerine, 
Türkiye Bölgesi Kadınlar ve Gençlik 
teşkilatlarında görev yapan gönüllü-
lere, çalışmaların akademik ayağın-
da faaliyet gösteren Sebahattin Zaim 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. 
Mehmet Gedik’e ve bölgedeki psi-
kososyal çalışmaların temelini oluş-
turan IGMG Bremen Bölge Eğitim 
Başkanı Ekrem Kömürcü’ye destek-
lerinden dolayı teşekkür etti.

Hasene’nin Depremzedelere
Sağlık Desteği Sürüyor
Hasene insani yardım kuruluşu depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarını gidermek için ikinci mobil kliniğini 
Hatay merkezde hizmete açtı. Hasene, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de 1 Milyon TL'lik tıbbi 
cihaz bağışladı.

Hasene insani yardım ku-
ruluşu ikinci mobil kli-
niğini Hatay merkezdeki 

çadır kentte hizmete sundu. Bir-
kaç hafta önce satın alınan ve yeni 
faaliyete geçen Hasene mobil kli-
niği, Hatay’ın merkezinde kuru-
lan çadır kentte depremzedelere 
sağlık hizmeti veriyor. Depremze-
deler klinikte muayene oluyor ve 
tedavi ediliyor.

Mobil kliniği donatan Hasene Da-
nimarka çadır kentteki kliniğe de-
ğişimli olarak hizmet verecek olan 
doktor, hemşire ve diğer sağlık 
görevlileri de gönderecek. Hase-
ne’nin ilk  mobil kliniği Kahra-
manmaraş’a kurulmuş, daha son-

ra ihtiyaç dolayısıyla Suriye’nin 
İdlib bölgesine götürülmüştü.

UZMAN DOKTORLAR 
SURIYE’YE GIDIYOR

Hasene’nin Suriye’de hizmet veren 
mobil kliniğinde görev alan 9 kişilik 
doktor ve hemşire ekibi geri dön-
dü. Bölgeye ikinci giden ekibin içe-
risinde de aile hekimi, genel cerrahi 
uzmanı ve ortopedi uzmanı dok-
torların da yer alacağı kaydedildi.

1 MILYON TL’LIK TIBBI 
CIHAZ BAĞIŞI

Öte yandan depremin ilk günün-
den itibaren, yaraların sarılması 

için depremzedelerin hizmetine 
koşan IGMG ve Hasene, son ola-
rak deprem sonrası yapılan cerra-
hi müdahaleler için gerekli olan 3 
tıbbi cihazı temin ederek Ankara’da 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne bağışladı.

Hasene’nin sosyal medya he-
sabından yapılan açıklamada, 
“Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde tedavi gören dep-
remzedelerin tedavisi için, biri 
yanık tedavisinde diğer ikisi de 
açık yaraların kapatılması ama-
cıyla yapılan deri naklinde kulla-
nılacak olan, yaklaşık 1 milyon li-
ralık 3 adet tıbbi cihazı yetkililere 
teslim ettik.” ifadeleri kullanıldı.
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Türkiye 123 Yılda 6 ve Üzeri Büyüklüğündeki

231 Depremle Sarsıldı
Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900’den itibaren çeşitli zamanlarda 
6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı.

Kuzey Anadolu, Doğu Anado-
lu ve Batı Anadolu fay hatları 
kuşağında bulunan Türkiye 

ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri bü-
yüklüğündeki 231 depremle sarsıldı. 

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 
6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki sarsıntıların sonu-
cunda bir kez daha deprem gerçeğiy-
le karşı karşıya kaldı.

Ülke genelinde 5,5 ve üzeri büyüklü-
ğünde deprem üretebilecek 485 diri 
fay hattının bulunuyor olması dep-
rem tehlikesinin önemli göstergele-
rinden biri olarak kabul ediliyor.

Afet riski nedeniyle deprem ön-
cesi, deprem anı ve sonrasına yö-
nelik çalışmalar yürüten Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 
(AFAD), ülke genelindeki 1145 is-
tasyonda deprem ölçümlemesi ve 
analizi yapılıyor.

Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümle-
meyle deprem kaydı yapılmaya baş-
lanan 1900’den bugüne kadar çeşitli 
zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğün-
deki 231 depremle sarsıldı. 

Bunların 88’ini 6,5 ve üzeri büyüklü-
ğündeki depremler oluşturdu.

Türkiye’de özellikle 6,5 ve üzeri bü-
yüklüğünde meydana gelen yaklaşık 
23 deprem çok sayıda can ve mal 
kaybıyla sonuçlandı.

KAHRAMANMARAŞ 
MERKEZLI DEPREMLER 
“ASRIN FELAKETI” 

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 
ve etkisi bakımından önceki afetler-
den daha geniş alanı kapsayan Kah-
ramanmaraş merkezli depremlerden 
etkilenen Kahramanmaraş, Gazian-
tep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, 
Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, 

Malatya ve Elazığ’da 1 Mart itibarıyla 
45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. Böl-
gedeki diri fay hareketliliği nedeniyle 
Gaziantep’te 6 Şubat’ta 6,6 büyük-
lüğündeki, Hatay’da 20 Şubat’ta 6,4 
ve 23 Şubat’ta 5 büyüklüklerindeki, 
Niğde’de 25 Şubat’ta 5,3 büyüklü-
ğündeki ve Malatya’da 27 Şubat’ta 
5,6 büyüklüğündeki artçı depremler 
felaketin etki alanının büyümesine 
neden oldu. 

Bölgede 1 Mart itibarıyla 11 bin 
500’ün üzerinde artçı sarsıntı kay-
dedildi. Binlerce binanın yıkıldığı ve 
hasar gördüğü depremlerin ardından 
yaraların sarılmasına devam ediliyor.

ERZINCAN DEPREMI EN 
BÜYÜK DEPREMLERDEN 
BIRI SAYILIYOR

Erzincan’da 27 Aralık 1939’daki 7,9 
büyüklüğünde meydana gelen bü-
yük depremde, yaklaşık 33 bin kişi 

hayatını kaybetti, 100 bin kişi yara-
landı ve 116 bin civarında bina yıkıl-
dı. Erzincan depremi, dünyada mey-
dana gelen en büyük depremlerden 
biri sayılıyor. 

Kocaeli Gölcük’te 17 Ağustos 1999’da 
meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki 
depremde 17 bin 840 kişi öldü, 43 
bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 45 
saniye süren Gölcük depremi, Türki-
ye’de kaydedilen “en uzun deprem” 
olarak biliniyordu. 

Düzce’de 12 Kasım 1999’da 7,2 bü-
yüklüğündeki deprem ise 30 saniye 
sürdü. Birçok ilde etkili olan deprem, 
Ukrayna’dan bile hissedildi. Bu dep-
remde 894 kişi hayatını kaybetti, 2 
bin 679 kişi yaralandı ve binlerce kişi 
evsiz kaldı.

VAN, ELAZIĞ VE IZMIR 
DEPREMLERI

Van’ın Tabanlı köyü merkezli 23 
Ekim 2011’de 7,2 büyüklüğündeki 
deprem 25 saniye sürdü ve 601 kişi 
öldü. Son yıllarda meydana gelen 
sarsıntılardan 24 Ocak 2020’deki 
Elazığ depreminde 44 kişi hayatını 
kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

30 Ekim 2020’de İzmir’in Seferihisar 
ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde-
ki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 
1034 kişi yaralandı.

6,5 VE ÜZERI 
BÜYÜKLÜĞÜNDEKI DIĞER 
DEPREMLER

9 Ağustos 1912’de 7,3 büyüklüğün-
de “Mürefte”, 7 Mayıs 1930’da 7,6 
büyüklüğünde “Hakkari”, 27 Aralık 
1939’da 7,9 büyüklüğünde “Erzin-
can”, 1942’de 7 büyüklüğünde “Er-
baa-Niksar”, 26 Kasım 1943’te 7,2 
büyüklüğünde “Kastamonu Ladik”, 

1944’te 7,3 büyüklüğünde “Bolu 
Gerede”, 1949’da 6,7 büyüklüğün-
de “Bingöl Karlıova”, 1951’de 6,9 
büyüklüğünde “Çankırı Kurşunlu”, 
1957’de 7,1 büyüklüğünde “Bolu 
Abant”, 19 Ağustos 1966’da 6,9 bü-
yüklüğünde “Muş Varto”, 1967’de 6,8 
büyüklüğünde “Mudurnu”, 1970’te 
7,2 büyüklüğünde “Gediz”, 24 Ka-
sım 1976’da 7,5 büyüklüğünde “Van 
Çaldıran”, 13 Mart 1992’de 6,6 bü-
yüklüğünde “Erzincan”, 17 Ağustos 
1999’da 7,4 büyüklüğünde “Gölcük”, 
12 Kasım 1999’da 7,2 büyüklüğünde 
“Düzce” ve 23 Ekim 2011’de 7,2 bü-
yüklüğünde “Van” depremleri oldu. 

1 Mayıs 2003’te 6,4 büyüklüğünde 
“Bingöl”, 24 Ocak 2020’de 6,8 bü-
yüklüğünde “Elazığ” ve 30 Ekim 
2020’de 6,6 büyüklüğünde “İzmir” 
depremleri de 6 ve üzeri büyüklük-
lerdeki depremler olarak kaydedildi.

“BU YIL IÇERISINDE DIRI FAY 
SAYISI 500’Ü AŞABILIR”

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel 
Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Tür-
kiye’de her an deprem üretebilecek 
aktif diri fay hatları bulunduğunu 
belirterek “Ülkemizde şu anda her an 
5 ve üzeri büyüklükte deprem ürete-
bilecek özellikte 485 aktif diri fay var. 

Bunların çalışmalarını Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğümüz ya-
pıyor. Bu yılın içerisinde Türkiye Diri 
Fay Haritası’nın güncelleneceğini 
biliyorum. Yeni birtakım çalışmalar-
la elde edilen verilerle diri fay sayısı 
belki 500’ü aşabilir.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerden sonra yer kabuğunun etki-
lendiğini vurgulayan Tatar belli bir 
döneme kadar 5 ve üzeri büyüklü-
ğündeki sarsıntıların yaşanabileceği-
ni bildirdi.

AFAD Adrese Göre Deprem Haritasını 
Gösteren Uygulama Başlattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 
(AFAD) internet uygulamasına 
dönüştürülen “Türkiye Deprem Tehlike 
Haritası” üzerinden ülke genelinde 
herhangi bir noktanın deprem tehlike 
değeri öğrenilebiliyor.

T ürkiye Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığınca 
(AFAD), adrese göre dep-

rem tehlikesinin görülebildiği ha-
rita uygulaması başlattı. Uygula-
maya e-Devlet’ten ulaşılıyor.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Ge-
nel Müdürlüğünün sosyal medya 
hesabından yapılan paylaşımda, 
“Türkiye Deprem Tehlike Harita-

sı” interaktif internet uygulaması 
ile Türkiye’de ilk defa bir noktanın 
deprem tehlike değerinin öğrenile-
bildiği belirtildi. Buna göre “tdth.
afad.gov.tr/TDTH” linkine tıklan-
dığında e-Devlet kullanıcı bilgile-
riyle uygulamaya giriş yapılıyor. 
Uygulamadaki, “adres sorgulama” 
bölümünden il, ilçe ve mahalle bil-
gileri girilerek bölgenin deprem 
tehlike durumu öğrenilebiliyor.
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde

Müslümanlara Her 3 Günde 
Bir Saldırı Oldu
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde geçen yıl 115 İslamofobik suç ve saldırı kaydedildi. Sadece 13 
saldırının failleri cezalandırılırken, saldırıların çoğunluğu aşırı sağ grup veya kişiler tarafından yapıldı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vest-
falya eyalet hükûmeti Al-
manya İçin Alternatif partisi 

AfD tarafından verilen bir soru öner-
gesini cevaplandırırken, 2022 yılında 
eyalette her üç günde bir Müslüman-
lara veya bir camiye saldırı düzenlen-
diğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, geçen sene 
eyaletteki İslamofobik suçların topla-
mı 115 oldu.

Kaydedilebilen İslamofobik saldırı-
ların 6’sı camilere yönelik saldırılar-
dan oluşuyor. Eyalet hükûmetinin 
AfD’nin soru önergesine verdiği ce-
vaba göre, İslamofobik saldırıların 
faillerinin çoğunluğu sağcı yelpaze-
den geliyor. 115 İslamofobik saldı-
rının 97’si aşırı sağcılar tarafından 
yapılmış bulunuyor.

Aynı açıklamaya göre, 2022 yılında 
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 53 İs-
lamofobik suç vakasında 57 şüpheli 
tespit edildi. Ancak hiçbir tutuklama 
olmadı. Geri kalan 62 vakada ise fail 
tespit edilemedi.

Eyalet hükûmetinin açıklamasına 
göre, İslamofobik saldırıların faille-
rinin çoğunluğunun Alman vatan-
daşlığı bulunuyor. Faillerden sadece 
7’sinin Alman vatandaşı olmadığı, 
bu faillerin İtalyan, Hırvatistan, Irak, 
Polonya ve İspanyol vatandaşlığına 
sahip oldukları tespit edildi.

358 SORUŞTURMANIN 
248’I TAKIPSIZLIKTE 
SONUÇLANDI

2022 yılında Kuzey Ren Vestfalya 
eyaletinde meydana gelen “İslamo-
fobik suçlar” ile bağlantılı olarak 
358 olayla ilgili ön soruşturma baş-
latılmış, ancak bu olayların sadece 
34’ünde iddianame düzenlenmiş 
bulunuyor. 248 olayda ise soruştur-
malara takipsizlik kararı verildi. So-
ruşturmaların 64’ünde failler tespit 
edilemeyerek takipsizlik kararı veri-
lirken, sadece 13 vakada mahkûmi-
yet kararı verildi. Aynı eyalette 2021 
yılındaki İslamofobik suçların sayısı 
110 olarak tespit edilmişti. 2021 yı-
lında da faillerin çoğunluğunu yine 
aşırı sağcılar oluşturmuştu.

Almanya’da Mülteci 
Kamplarına Yönelik 
Saldırılar Yüzde 73 Arttı

Almanya’da Ece 
Sarıgül’ün Katil Zanlısı
Yabancılar Dairesine 
Saldırmak İstemiş

Almanya’da mülteci kamplarına yönelik saldırılar 
2015 yılından bu yana ilk kez artış gösterirken, 
2022 yılında 121 saldırı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya’nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg’de 
5 Aralık 2022’de öldürülen Ece Sarıgül'ün katil 
zanlısının esas hedefinin yabancılar dairesi çalışanları 
olduğu iddia edildi.

Almanya’da mülteci sayısının artma-
sıyla birlikte mülteci kamplarına 
yönelik saldırılar da 2015 yılından 

bu yana ilk kez artış gösterdi. Buna göre 
2022 yılında söz konusu kamplara yönelik 
121 saldırı gerçekleştirildiği açıklandı. Geç-
tiğimiz yıla göre yüzde 73’lük bir artışın söz 
konusu olduğu aktarıldı.

“ROSTOCK FACIASININ 
TEKRARLANMASINI MI 
BEKLEYELIM?”

Sol Parti Mülteci Politikaları Uzmanı Clara 
Bünger, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Burada emniyet ve güvenlik arayan mül-
teciler korku ile karşı karşıya.” ifadelerini 

kullandı. 1992 yılında Rostock-Lichtenha-
gen’de bulunan mülteci kampının aşırı sağ-
cılar tarafından kuşatılıp ateşe verilmesi fa-
ciasını hatırlatan Bünger, “Oturup Rostock 
faciasının tekrarlanmasını mı bekleyelim?” 
diye kaydetti.

MÜLTECI KAMPLARI DIŞINDA 
BIN 248 SALDIRI

Öte yandan 2022 yılında mülteci kampları 
dışında ise mültecilere yönelik bin 248 sal-
dırı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 
bin 259 olarak kayda geçmişti. Geçtiğimiz 
yıl ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı nedeniy-
le Almanya’daki mülteci sayısı büyük ar-
tış göstermişti.

Almanya’nın Ulm kenti yakınla-
rındaki Illerkirchberg’de 5 Aralık 
2022’de öldürülen Ece Sarıgül’ün 

katil zanlısının esas hedefinin yabancılar 
dairesi çalışanları olduğu iddia edildi. İddi-
anameye göre, Eritreli sığınmacı Mikael Ef-
rem Haile, yabancılar dairesindeki çalışan-
ları kimlik belgesi düzenlemeye zorlamak 
için bıçakla yola çıktı ve yolda karşılaştığı 
Ece ile arkadaşı Nerea M.’ye bıçağı gördük-
leri zannıyla saldırdı.

Zanlının polise haber verebilecekleri düşün-
cesiyle yanlarına giderek kızlara saldırdığı 

ve Ece’nin aldığı bıçak darbeleriyle hayatını 
kaybettiği, Nerea M.’nin ise kaçmayı başar-
dığı aktarıldı. 27 yaşındaki saldırganın 14 
yaşındaki Ece’yi öldürdüğünü kabul eder-
ken, 13 yaşındaki Nerea M.’yi ise hatırlaya-
madığı belirtildi.

Psikiyatri uzmanının ön değerlendirmesin-
de, sanığın suç işleme ehliyetine sahip ol-
duğu kaydedildi. llerkirchberg beldesinde 5 
Aralık 2022’de meydana gelen olayda Mikael 
Efrem Haile, okul yolundaki Ece Sarıgül ve 
Nerea M.’ye bıçakla saldırmıştı. Ece Sarıgül, 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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“Religionsmonitor 2023” 
Gözlemlerimizi Teyit Etti

Almanya’da Türk 
Genci İçin Dikilen 
Anıta Aşırı Sağcı 
Saldırı

IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, Din Monitörü 
(Religionsmonitor 2023) araştırması ile ilgili 
açıklamalarda bulunurken, “Korona pandemisi ile 
mücadele sürecinde Müslümanların çok büyük bir 
kısmı dinî inançlarının kendilerine çok yardımcı 
olduğunu ifade ediyor. Bu bizim pandemi sürecindeki 
gözlemlerimizle de örtüşüyor." diye kaydetti.

Almanya'nın başkenti Berlin’de 5 Nisan 2012’de 
silahla vurulan ve ırkçı cinayete kurban gittiği 
tahmin edilen Burak Bektaş anısına dikilen anıta 
aşırı sağcılar tarafından boyayla gamalı haç 
çizildiği bildirildi.

Islam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Ge-
nel Sekreteri Ali Mete Bertelsmann Vakfı 
tarafından 2 Mart tarihinde yayımla-

nan din Monitörü (Religionsmonitor 2023) 
araştırması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
“Korona pandemisi ile mücadele sürecinde 
Müslümanların çok büyük bir kısmı dinî 
inançlarının kendilerine çok yardımcı oldu-
ğunu ifade ediyor. Bu bizim pandemi süre-
cindeki gözlemlerimizle de örtüşüyor.” di-
yen Mete, Din Monitörü (Religionsmonitor) 
araştırmasından ortaya çıkan neticelerin 
kendi gözlemlerimiyle örtüştüğünü şu söz-
lerle açıkladı: “Müslümanların çok büyük bir 
kısmı korona pandemisi ile mücadele edilen 
dönemde dinî inançlarının kendilerine çok 
yardım ettiğini belirttiler. Bu alanda Müslü-
manların ortalaması gayrimüslim nüfusun-
kinden bariz şekilde farklılık arz ediyor.”

Ali Mete, Din Monitörü araştırmasının orta-
ya çıkardığı bir diğer hususun ise araştırma-
ya katılan Müslümanların hayatın anlamını 
arayış sürecinde dinlerini rehber olarak ka-
bul etme oranlarının gayrimüslim katılımcı-
lara göre çok daha yüksek olduğunu belirtti. 
“Bu da zaten bizim teşkilat olarak pandemi 
esnasında sunduğumuz yeni ve dijital im-
kânlara gösterilen yoğun ilgi vesilesiyle tes-
pit ettiğimiz bir husustu. Hatta bu yoğun ilgi 
sebebiyle bunların bir kısmı kalıcı hâle geldi. 
Örneğin İslami, toplumsal ve bilgilendirici 
içerikler üreten YouTube merkezli televizyon 
kanalımız, faaliyetlerine bugün de devam 
ediyor.” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞLERIMIZ PROJELERE 
KATKI SUNDU”

Din Monitörü araştırmasının ortaya çıkar-
dığı bir diğer önemli bulgunun ise; kriz du-
rumlarını aşmada, hangi din olursa olsun, 
dine olan güvenin bilime, sağlık sistemine 
veya siyasete olan güveni etkilememesi ol-
duğunu ifade eden Mete, “Yine bu durumda 
pandemi sürecinde gözlemlediğimiz nok-
talardandı. Pandemi sebepli kapanma ve 
devamında kademeli şekilde normal hayata 
dönüş süreçlerinde bilim dünyasından ve 
siyasetten gelen tavsiyeler hem teşkilatı-

mızda hem de İslami camiada büyük bir so-
rumluluk bilinciyle ve titizlikle takip edildi 
ve uygulandı. Aynı zamanda camilerimize 
üye olan çok sayıda kardeşimiz pandemi sü-
recinde gerçekleştirilen toplumsal aksiyon-
lara, örneğin komşularla dayanışma içerikli 
projelere gönüllü olarak katkı sundular.” 
diye kaydetti.

“ÖNEMLI OLAN YENI 
KAZANIMLAR ELDE ETMEK”

Son olarak araştırmanın ilginç bulguların-
dan diğer bir tanesinin ise pandemi süre-
cinde bazı zamanlarda camiler kapalı kalsa 
da Müslümanların yaklaşık dörtte birinin 
daha sık ibadet ettiklerini belirtmesi oldu-
ğunu ifade eden Mete, “Bu durum özellik-
le kapanmalar sonrası ilk normale dönüş 
süreçlerinde Müslümanların katı maske ve 
hijyen kurallarına rağmen hem camilerde 
hem de açık alanlarda cuma namazların-
da bir araya geldikleri süreçte görülmüştü. 
Bu eğilim pandemi sonrası da devam etti. 
Teşkilat olarak Din Monitörü araştırma 
bulgularını detaylı bir şekilde değerlendir-
meye devam edecek ve kendi tecrübeleri-
mizle bunları karşılaştıracağız. Önemli olan 
bunlardan yeni kazanımlar elde etmek ve 
bu kazanımları gelecekteki projelere aktar-
mak.” diye ekledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 5 Ni-
san 2012’de silahla vurulan ve ırkçı 
cinayete kurban gittiği tahmin edi-

len Türk genci Burak Bektaş anısına Neuköl-
ln ilçesinde dikilen anıta aşırı sağcılar tara-
fından boyayla gamalı haç çizildiği bildirildi. 

Berlin Emniyeti yaptığı açıklamada, yoldan 
geçen bir kişinin Burak Bektaş için dikilen 
anıta boyayla bir gamalı haç çizildiğini fark 
ederek polisi bilgilendirdiği aktarıldı. Açık-
lamada, polisin olaya ilişkin soruşturma 
başlattığı kaydedildi. 22 yaşındaki Burak 
Bektaş, 11 yıl önce arkadaşlarıyla sohbet etti-

ği sırada Neukölln ilçesinde silahla vurularak 
hayatını kaybetmiş, iki arkadaşı da ağır ya-
ralanmıştı. Görgü tanıkları, orta yaşın üze-
rindeki beyaz tenli saldırganın, gençlere ateş 
açtıktan sonra sessizce olay yerinden uzak-
laştığını ifade etmişti.

Failin henüz bulunamadığı saldırıyı soruş-
turan Alman polisi, cinayetin ardından faile 
işaret edebilecek hiçbir iz bulunamadığı-
nı açıklamıştı. Burak Bektaş için 8 Nisan 
2018’de öldürüldüğü yerin yakınında bulu-
nan Rudower Strasse ve Möwenweg cadde-
lerinin kesiştiği parkta anıt dikilmişti.
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“İngiltere Aşırıcılıkla Mücadele Programı 
İslam Düşmanlığını Meşrulaştırıyor”
İngiltere’de aşırılıkla mücadele stratejisi olarak uygulamaya giren Prevent programı, Müslümanlara karşı 
ırkçı uygulamaları meşrulaştırdığı gerekçesiyle ülkedeki Müslümanların tepkisini çekiyor.

Ingiltere’de aşırılıkla mücadele 
stratejisi olarak 2015’te uygu-
lamaya giren ve kamu yöneti-

cilerine radikalleşme eğilimi olan 
kişileri “belirleme ve bildirme” zo-
runluluğu getiren Prevent progra-
mı, Müslümanlara karşı ırkçı uygu-
lamaları meşrulaştırıyor.

İngiltere’deki Middlesex Üniversite-
si’nde psikoloji alanında çalışmalar 
yapan Doktor Tarek Younis, Prevent 
programının ülkedeki Müslümanları 
ötekileştirmesini ve buna bağlı ola-
rak artan ırkçılığın Müslümanların 
ruh sağlığı üzerindeki etkisini değer-
lendirdi. Younis, Prevent’in özellikle 
Müslümanları hedef aldığını belir-
terek, “Prevent politikası, Birleşik 
Krallık’ın daha büyük terörle mü-
cadele stratejisinin parçası. Bu, her 
şeyden önce politik şiddet ve terör 
eylemi gerçekleştiren veya gerçekleş-
tirme niyetinde olanlara odaklanan 
bir strateji.” dedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığının, Pre-
vent’i aşırılıkla mücadele strateji-
si olarak duyurduğunu anımsatan 
Younis, “İnsanların, Prevent’in 
geçmişiyle ilgili bilmesi gereken 
en önemli unsur, 2015’te radikal-
leşmeye ve terörist olmaya yatkın 
olduğundan şüphelenilen kişilerin, 
kamu kurumları tarafından tespit 
ve rapor edilmesinin görev hâline 
getirilmesi. Kamu kurumları der-
ken hastaneleri, okulları, kreşleri 
kastediyorum.” diye konuştu.

Younis, Prevent’in, Birleşmiş Milletler 
ve çok sayıda insan hakları örgütü ta-
rafından Müslümanlara karşı ayrım-
cı olduğu gerekçesiyle eleştirildiğini 

ancak İngiliz hükûmetinin, programı 
terör eylemlerini engellediği gerekçe-
siyle savunduğunu aktardı. 

Younis sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hükûmet uzun süredir, stratejinin 
gerçekten işe yarayıp yaramadığını, 
nasıl çalıştığını ya da insanların bu 
programla ne yaptığını öğrenmek 
için bile olsa Prevent’i gözden geçir-
me fikrini reddediyor ya da bir kena-
ra itiyor. Yıllar önce Prevent hakkın-
da inceleme sözü vermişlerdi ama 
henüz bu sözü tutmadılar.”

“PREVENT UZMANLARI 
SEZGILERINE GÜVENMEKLE 
GÖREVLENDIRIYOR”

Prevent’in “gör ve söyle” ilkesiyle ku-
rumlardaki uzmanları, kendi sezgi-
lerine güvenmekle görevlendirdiğini 
kaydeden Younis, şu ifadeleri kullandı:

“Bir doktor, ‘Bu hasta bir nedenle 
gelecekte terörist olabilir’ şeklinde 
sezgiye kapıldığında, o kişiyi, hasta-
ne içinde bu vakaları inceleyen biri-
me sevk eder. O birim de hastanın 
dosyasını değerlendirecek olan po-
lise gönderir. Eğer polis bu kişinin 
gerçekten de radikalleşmeye yatkın 
olduğunu düşünürse gelecekte suç-
luya dönüşmemesi için müdahale 
stratejileri geliştiren Channel adlı 
ekibe yönlendirir. Rapor edilen kişi-
nin hiç şiddet geçmişi ya da siyaset-
le ilgisi olmayabilir.”

Müdahale edilecek kişiye, Channel’ın 
önerdiği psikolojik tedavi de dahil 
yapılacaklar hakkında bilgi verildi-
ğini aktaran Younis, kişinin bu uy-
gulamaları kabul etmediği takdirde 

hakkında daha fazla soruşturma 
yapıldığını söyledi. Younis, konunun 
etik boyutuna da dikkati çekerek, 
“Hastanın dosyası, haberi bile olma-
dan tüm bu farklı kişiler ve birimler 
aracılığıyla hastane dışına gönderi-
liyor. Burada veri paylaşımıyla ilgili 
birçok etik sorun var. Bu konu ge-
nelinde etikle ilgili yaygın endişeler 
var.” dedi.

Sezginin bireysel olduğunun ve top-
lumsal değerlere göre şekillendiği-
nin altını çizen Younis, uzmanların 
suç potansiyeli olan kişileri “içgü-
düleriyle” belirlemesinin problemli 
olduğunun altını çizdi.

Younis “Sokakta rastgele birine ‘Şidde-
ti önleyecek her uygulamayı destekler 
misiniz?’ diye sorarsanız, cevap ‘evet’ 
olacaktır ama bu doğru soru mu? 

Doğru soru; ‘Doktorunuza ya da psi-
kiyatristinize ‘Müslümanların aşırı-
lıkçı olup olmadığını ayırt etme konu-
sunda güveniyor musunuz? olmalı.” 
ifadesini kullandı.

“PREVENT, IRKÇI 
TUTUMLARI 
MEŞRULAŞTIRIYOR”

Younis, kim olduğuna bakılmaksı-
zın Müslümanların bir grup olarak 
ırksallaştırıldığına işaret ederek, 
“Prevent, özellikle Müslümanlara yö-
nelik ırkçı tutumları kesinlikle meş-
rulaştırıyor. Program politikası en 
başından sorunlu, temellendirilmesi 
sorunlu, özellikle Müslümanlarla il-
gili ırksallaştırılmış belirli tutumları 
meşrulaştırması açısından sorunlu.” 
görüşünü paylaştı.

İngiliz toplumunda, Müslümanlara 
ve İslam’a atfedilen özelliklerin “teh-
dit edici” olarak kodlandığına vurgu 
yapan Younis, şöyle devam etti:

“Kimin teröre eğilimli olduğu fikri 
çok özel ırksal çağrışımlara sahiptir. 
Toplum tarafından ‘ırksallaştırılmış’ 
bir Müslüman için hacca gitmek 
istemek, sakal bırakmak ya da İs-
lam’a ve inanca ani ilgi duymak gibi 
tutumlar aşırılık göstergesi kabul 
edilir çünkü terör söz konusu oldu-
ğunda, İslam’ın sembol ve fikirleri, 
toplum bilincinde ‘tehdit ve terö-
rizmle’ ilişkilendirilir.”

“PREVENT’I ELEŞTIRMEK, 
TERÖRIZMI DESTEKLEMEK 
GIBI ALGILANIYOR”

Younis, Prevent programıyla ilgi-
li etik kaygılar taşıyan uzmanların 
durumuna da değinerek, “Genel 
olarak, çoğu sağlık uzmanının ağzını 
kapalı tuttuğunu, kısık sesle konuş-
tuğunu gördüm. Bu tür otosansür, 
özellikle Müslüman sağlık çalışanla-
rını etkileyen bir durum. Prevent ile 
ilgili kaygıları varsa ırkçı olduğunu 
düşünüyorlarsa hastaları üzerindeki 
etkisini görmüşlerse harekete geçe-
bilecek çok az alana ve kapasiteye 
sahipler.” diye konuştu.

11 Eylül saldırıları sonrası “teröre kar-
şı savaş” söyleminin Batı ülkelerinde 
yaşayan Müslümanları ötekileştir-
diğine işaret eden Younis, bu 
durumun Müslümanlara, 
“yaşadıkları ülkelere ait 
olduklarını kanıtlama 
sorumluluğu” yükle-
diğini belirtti.

Younis, “Prevent’i sorgulamak ya da 
eleştirmek, sanki terörü destekliyor 
ya da görmezden geliyor gibi algı-
lanıyor. Bu durum ırksallaştırılmış 
Müslümanları ve ırksallaştırılmış 
azınlıkları çok daha fazla etkiliyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Prevent’in Müslümanların ruh sağ-
lığı üzerinde de olumsuz etkileri 
olduğunu dile getiren Younis, “Öğ-
rencilerin okullarda otosansür uy-
guladığını biliyoruz. Bu konuda pek 
çok araştırma var. 

Prevent’i bilen öğrenciler fikirlerini 
paylaşmaktan korkuyor. Üniversite 
öğrencileri gerçekte ne düşündükle-
rini ve hissettiklerini paylaşamıyor. 
Bu da anksiyete, depresyon, davra-
nış bozukluğu gibi sorunları tetikli-
yor.” ifadesini kullandı.

İtalya’da Batan Göçmen Teknesine
Kurtarma Operasyonu Yapılmamış
İtalya’nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında 26 Şubat’ta batan düzensiz göçmenleri taşıyan tekneye kurtarma 
operasyonu düzenlenmemiş olmasının savcılık tarafından soruşturulduğu belirtildi.

Italya’da batan göçmen teknesi-
ne neden kurtarma operasyonu 
yapılmadığı soruşturuluyor. Ül-

kede 26 Şubat’ta meydana gelen ve 
60’tan fazla kişinin öldüğü göçmen 
trajedisinin bir kurtarma operasyo-

nu ile neden önlenemediğine yöne-
lik tartışmalar sürüyor. 

Crotone Cumhuriyet Başsavcılığının 
olayla ilgili başlattığı soruşturma 
çerçevesinde, İtalya Sahil Güvenlik 

Komutanlığı’ndan ve Mali Polis’ten 
göçmen teknesinin batmasından ön-
ceki saatlerdeki faaliyetlerine ilişkin 
bilgi istediği basına yansıdı.

İtalyan basınında dün çıkan bazı 
haberlerde, Avrupa Birliği (AB) sı-
nır koruma ajansı Frontex’e ait bir 
uçağın 25 Şubat Cumartesi akşamı 
22.30 sularında göçmen teknesini 
tespit ettiği, ancak kazanın yaşandığı 
26 Şubat Pazar 04.10’a kadar İtalyan 
güvenlik güçlerinin tekneye yardım 
etmediği aktarılmıştı.

Frontex, konuya dair gerekli bildiri-
min İtalya’ya yapıldığını açıklarken, 
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ise kendilerine herhangi bir tehlikeli 
durum raporlanmadığını bildirmişti.

Bu arada, İtalyan basınında yer alan 
bilgilere göre, bölgede arama kurtar-

ma çalışmalarına katılan İtalyan it-
faiyesi, faciada yaşamını yitiren göç-
menlerden bir kişinin daha cesedini 
denizden çıkardı. Böylece hayatını 
kaybedenlerin sayısı da 68’e çıktı.

Diğer yandan, muhalefetin ve göç 
konusunda uzman sivil toplum ku-
ruluşlarının istifasını istediği İçişleri 
Bakanı Matteo Piantedosi’nin parla-
mentonun alt ve üst kanadına olayla 
ilgili bilgi vereceği bildirildi.

CUMHURBURBAŞKANI 
TAZIYE IÇIN BÖLGEYE GITTI

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarel-
la, göçmen faciasının ardından 3 
Mart’ta Crotone kentine giderek, 
cenazelerin toplandığı spor salo-
nunda taziye ziyareti gerçekleştirdi. 
Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan 
Mattarella, naaşların önünde say-

gı duruşunda bulundu. Mattarella, 
salondan ayrılırken, kendisini bek-
leyen kalabalıktan “Adalet, adalet” 
ve “Hakikati istiyoruz” şeklinde slo-
ganlar geldi.

Çoğu çocuk hastanede tedavi altın-
da bulunan yaralı düzensiz göçmen-
leri de ziyaret eden Mattarella’nın, 
çocuklar için hediye oyuncak getir-
diği kaydedildi.

Bazı göçmenlerin, yakınlarının naaş-
larının ülkelerine geri gönderilmesi 
konusunda Cumhurbaşkanı Matta-
rella’dan kolaylık istediği de belirtildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Mattarel-
la’nın ardından ana muhalefet par-
tisi Demokratik Parti’nin (PD) yeni 
lideri Elly Schlein da Crotone’a ge-
lerek, hayatını kaybeden göçmenler 
için taziye ziyaretinde bulundu.
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Hanau Katilinin Babası 
Serbest Bırakıldı
Hanau katili Tobias Rathjen’in babası, 76 yaşındaki Hans Gerd Rathjen, geçici olarak gözaltına alındıktan sonra 
3 Mart’ta serbest bırakıldı.

Almanya’nın Hanau kentin-
de 19 Şubat 2020’de dü-
zenlenen ırkçı saldırıda 9 

kişiyi vurduktan sonra annesini ve 
kendisini öldüren Tobias Rathjen’in 
babası Hans Gerd Rathjen, geçici 
tutukluluğunun ardından 3 Mart’ta 
serbest bırakıldı. Hanau Savcılı-
ğı tarafından yapılan açıklamaya 
göre, ırkçı ifadelerle mağdur aileleri 
3-11 Kasım 2022 tarihleri arasında 
ölümle tehdit etmesinin ardından 
kendisine verilen para cezasını öde-
yemeyeceğini belirten, katilin 76 ya-
şındaki babası tutuklanmıştı.

Rahtjen’in, hapse girdikten sonra 4 
bin 200 Euro’luk para cezasını öde-
yemeyeceğine dair verdiği ifadenin 
doğru olmadığı ortaya çıktı. Bunun 
üzerine mal varlığına el konulan 
Rathjen, serbest bırakıldı.

Hanau katilinin babası, daha önce de 
ırkçı saldırının kurbanlarından biri-
nin annesinin yaşadığı apartmanın 
yakınında defalarca görülmüş, uzak-

laştırma kararını ihlal etmişti. Savcı-
lık bu kişi hakkında toplamda 30 kez 
Şiddetten Koruma Yasasını ihlal et-
tiği iddiasıyla soruşturma yürütüyor.

IRKÇI TERÖR 
SALDIRISINDA 9 KIŞI 
HAYATINI KAYBETMIŞTI

Almanya’nın Hanau kentinde 19 
Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzen-
lenen ırkçı terör saldırısında, arala-
rında 4 Türk’ün de bulunduğu 9 kişi 
hayatını kaybetmişti. 

Özel harekat timinin düzenlediği 
operasyonda, saldırıyı gerçekleşti-
ren ırkçı terörist 43 yaşındaki To-
bias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi 
evinde ölü bulunmuştu. Saldırgan 
Rathjen’in avcılık belgesi olduğu ve 
ardında bir mektupla video bıraktığı 
kaydedilmişti. Almanya Başbakanı 
Angela Merkel saldırıyla ilgili “Irkçı-
lık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu 
zehir toplumumuzda vardır.” açıkla-
masında bulunmuştu.

Belçika, Türk ve Suriyeli 
Afetzedelere Vize 
Kolaylığı Sağlayacak

Slovakya’da
Kur’ân-ı Kerîm 
Yakmaya 3 Yıl 
Hapis CezasıTürkiye’de 6 Şubat’ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 

7,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlara Avrupa 
ülkelerinden vize kolaylığı geldi. Belçika, depremzedelere 
vize kolaylığı sağlayacak.

Slovakya’nın Banksa Bystrica şehrindeki 
bir mahkeme Kur’ân-ı Kerîm yakan 
Sheila Szmerekova isimli bir kadını 
ertelemesiz 3 yıl hapse mahkûm etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Türkiye 
merkezli deprem felaketinden sonra özel-
likle Avrupa ülkelerinde yakınları olanlara 

vize kolaylığı getirilirken, bu ülkeler arasına Belçika 
da katıldı.

DEPREMZEDELERE ÖNCELIK 
VERILECEK

İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de 
Moor, Yabancılar Dairesine deprem bölgelerinde 
yaşayanların vize başvurularının öncelikli olarak ve 
mümkün olan en kısa sürede işleme konulması tali-
matını verdi. Nicole de Moor “Herkes yıkıcı depremin 
görüntülerini gördü. Birçok Belçikalı‘nın etkilenen 
bölgelerde ailesi var ve onları evlerinde ağırlayarak 

akrabalarına yardım etmek istiyorlar.” dedi. Nicole 
de Moor, “Belçika’da şu an için bir dayanışma dalgası 
görebiliriz.” diyerek, bu kolaylığın amacının vize al-
mak için gereken süreyi kısaltmak olduğuna vurgu 
yaptı. Bakan amacın 3 ay süren bu prosedürleri bir 
kaç hafta sürmesini sağlamak olduğuna değindi.

ŞU AN IÇIN BIR TARIH YOK

Bakanın bu açıklamasına rağmen Konsoloslukla-
rın bürokratik engelleri ortadan kaldırmadığı ve 
normal vizelerde başvuru sahiplerinden istenilen 
belgeleri talep ettikleri ortaya çıktı. Her şeyi enkaz 
altında kalan kişilerin bu belgelere ulaşması za-
man alacağından vizenin hızlı bir şekilde verilmesi 
zor görünüyor.

Vize başvurusu yapacaklar olanlar arasında Belçi-
ka’da akrabaları olan ya da hâlihazırda Belçika’da 
bulunan ancak evleri felaketten etkilendiği için geri 
dönemeyen felaketzedeler de var.

Belçika Dışişleri Bakanı ise başvuruların işleme ko-
nulması için bir zaman dilimi vermeyi kabul etmedi. 
Bakan “Mümkün olduğunca çabuk. Bu başvuruların 
sayısına bağlı” ifadelerini kullandı.

Sosyalist Parti Milletvekili Özlem Özen de aynı ko-
şullarda 90 günden daha kısa süreli vize almanın 
kolaylaştırılması için hükûmete çağrıda bulundu.

Slovakya’da mahkeme, Kur’ân-ı 
Kerîm üzerine tuvaletini yap-
tıktan sonra yakan Sheila 

Szmerekova isimli bir kadını 3 yıl 
hapse mahkûm etti. Eylemini aynı 
zamanda videoya alıp yayımlayan 
Sheila Szmerekova hakkında Bank-
sa Bystrica Mahkemesi cezanın er-
telenmemesi şartıyla mahkûmiyeti-
ne karar verdi.

Mahkeme, çektiği çirkin eylemin 
videosunu izleyenleri Müslüman-

lara karşı mücadele etmeye çağıran 
Sheila Szmerekova’yı Müslüman-
ların kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’i 
aşağılayarak aşırı bir eylem yap-
tığı böylece de “başka halklardan, 
kültürlerden ve dinlerden olanla-
ra karşı halkı tahrik ederek, etnik 
nefret suçu” işlemekten mahkûm 
etti. Mahkûm Sheila Szmerekov 
ise kendisini suçlu hissetmediğini 
söyledi ve yaptığı eylemle herhangi 
kimseye bir zarar vermediği şek-
linde savundu.
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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.
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Ihsan Engin
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Necati Ay
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Yusuf Kaya
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Düsseldorf / Neuss- Mevlana Camii
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Köln / Nippes-Fatih Camii
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Köln / Brühl Camii
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Ruhr-A / Werdohl-Fatih Camii
Hessen / Rüsselsheim-Mevlana Camii
Württemberg / Rastatt-Mevlana Camii
Württemberg / Sindelfingen-Hicri 1400 Camii
Württemberg / Pforzheim-Ayasofya Camii

Hannover / Hannover-Ayasofya Camii
Berlin / Kreuzberg-Mevlana Camii
K. Bavyera / Schweinfurt- Fatih Camii
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Ruhr-A / Do-Derne-İmam-ı Azam Camii
Hannover / Hannover-Ayasofya Camii
Düsseldorf / Mülheim A.D. Ruhr-Mescidi Aksa Camii
Bremen / Rotenburg-Küçük Ayasofya Camii

Ayse Cankoska
Gönül Bozdogan
Sefiye Akan
Selma Şen
Salih Demirci
Mehmet Topal
Mustafa İbraimov
Sentürk Öztürk
Tzebire Souleimanoglu
Aziza Demirovska
Hanife Tatar
Nazli Moustafa
Hanife Güney
Meliha Akar
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Fransız Senatosu 
Emeklilik Yaşının 64’e 
Çıkarılmasını Onayladı

Scholz: “Ukrayna’ya 
Silah Desteğimiz 
Devam Edecek”

Fransa’da Senato, emeklilik reformunun “emeklilik 
yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı 
öngören” en tartışmalı maddesini kabul etti. Yasa 
Meclis‘te de onaylanırsa yürürlüğe girecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’da bundan 
sonra olacakları tahmin etmenin zor olduğunu 
belirterek, “Ancak bir şey çok açık. Ukrayna’ya 
ekonomik, insani yardım ve aynı zamanda silah 
desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Fransa’da Senato, 9 Mart’ta ülke ça-
pında kitlesel grevlere neden olan ve 
milyonlarca kişinin itiraz için sokağa 

çıktığı reformun “emeklilik yaşını kademeli 
olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngören” en 
tartışmalı maddesini kabul etti. Fransız se-
natosu, muhalefetteki senatörlerin de des-
teği ile Emanuel Macron yönetiminin emek-
lilik yaşını yükselten yasa tasarısını 195 oyla 
kabul etti. Senatoda 112 senatör karşı oy 
kullanırken 37 senatör de çekimser kaldı.

Reformun diğer maddeleri de Senatoda 
görüşülmeye devam edecek. Başbakan Eli-
sabeth Borne, oylamaya ilişkin yaptığı açık-
lamada, “Tartışmalara rağmen oylamanın 
böyle sonuçlanması beni memnun etti.” ifa-
desini kullandı.

EMEKLILIK REFORMUNA KARŞI 
GREVLER SÜRÜYOR

Sendikalar, söz konusu maddenin kabul 
edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron ile görüşme talep 
ettiklerini duyurdu. Sendikalar, 11 Mart 
Cumartesi günü için bütün sektörleri kap-
sayan genel grev ve protesto kararı aldı ve 
işçiler greve gitti. Grev sonrasında tren se-
ferleri yapılamadı, hava ulaşımı aksadı.

Genel İş Sendikası (CGT) dahil ülkenin en 
büyük sendikaları, çok sayıda sektörün ka-
tılımıyla ülke çapında greve giderek eko-
nomiyi durma noktasına getirmekle tehdit 
ediyor. Tren seferlerinin de aksaması ne-
deniyle hükûmet, uzaktan çalışması müm-
kün olan kişileri evden çalışmaya davet etti.
Grevden hava yolu ulaşımı da etkilenirken 
Paris’deki Charles de Gaulle Havalimanı’n-

da uçuşların beşte biri, Orly Havalima-
nı’nda ise uçuşların dörtte biri iptal edildi. 
Fransa’da reforma karşı 7 Mart’ta gidilen 
grevlerle sendikalara göre 3,5 milyon kişi 
protesto gösterileri düzenlemiş, İçişleri Ba-
kanlığı ise bu sayının 1,28 milyon olduğunu 
açıklamıştı. Grevler nedeniyle başkent Paris 
başta olmak üzere birçok bölgede ulaşımda 
büyük aksaklıklar yaşanmıştı. Öte yandan, 
Le Canard Enchaine gazetesi, İçişleri Bakanı 
Gerald Darmanin’in 16 Şubat’ta düzenlenen 
protestolara ilişkin açıkladığı katılım sayısı-
nın eksik olduğunu iddia etmiş, görevlilerin 
uyarılarına rağmen Darmanin’in bu sayıyı 
bilerek manipüle ettiğini aktarmıştı.

TARTIŞMALI EMEKLILIK 
REFORMU

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak’ta 
Macron’un seçim vaatleri arasında yer alan 
emeklilik reformunun hayata geçirileceğini 
açıklamıştı. Emeklilik yaşının 62 olduğu ül-
kede 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşı-
nın kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 
2030’da 64’e çıkarılacağını ifade eden Borne, 
2027’de emeklilik maaşının tamamını alabil-
mek için 43 yıl prim ödeme şartı getirilece-
ğini söylemişti. Tartışmalı reforma karşı ülke 
çapında 19 Ocak’tan bu yana birçok kez grev 
ve protesto düzenlendi.

Beyaz Saray’da 3 Mart’ta ABD Başkanı 
Joe Biden ile bir araya gelen Scholz, 
CNN televizyonuna verdiği röpor-

tajda, Rusya-Ukrayna savaşına değindi. 
Scholz, Rusya’nın Ukrayna’da beklediği gibi 
başarılı olamadığını belirterek, Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin’in Ukraynalıların 
gücü ve onlara destek veren dostlarının bir-
liği konusunda yanıldığını ifade etti.

“PUTIN BAŞARILI OLAMAYACAK”

Ukrayna’da bundan sonra ne olacağını 
tahmin etmenin zor olduğunu dile getiren 
Scholz, “Ancak bir şey çok açık. Ukrayna’ya 
ekonomik, insani yardım ve aynı zaman-
da silah desteği vermeye devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu. Scholz, Ukraynalılar ol-
madan herhangi bir kararın alınmayacağını 
belirterek, “Putin’in (Ukrayna’yı) işgali ve 
emperyalist saldırganlığıyla başarılı olama-

yacağını ve askeri birliklerini geri çekmesi 
gerektiğini anlaması gerekiyor. Müzakerele-
rin temeli bu.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, Almanya’nın kıta Avru-
pa’sında Ukrayna’yı ekonomik ve askeri 
yardımlar bakımından en çok destekleyen 
ülke olduğunu belirtti. Savaş nedeniyle Al-
manya’nın ekonomik açıdan zorlanacağının 
düşünüldüğünü ancak bunun olmadığını 
söyleyen Scholz, “Almanya’da ekonomik 
kriz yok. Doğal gaz kıtlığı ya da bunun gibi 
bir durum söz konusu değil.” dedi. Scholz 
ayrıca, güvenlik bağlamında silahlar, aske-
ri mühimmat ve teçhizat üretimine kalıcı 
olarak devam etmenin önemini vurguladı. 
Almanya ve Avrupa Birliği’nin Çin ile iliş-
kilerine de değinen Scholz, Rusya’ya silah 
sağlamaması konusunda bu ülkeyi uyardık-
larını ve bunun gerçekleşmeyeceği konu-
sunda iyimser olduğunu söyledi.



  1217 Mart 2023DÜNYA

“Tüm Dünyada Yapısal ve Kurumsal 

İslam Düşmanlığı Var”
Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada Müslümanların yapısal ve kurumsal İslam 
düşmanlığının yanı sıra kişisel saldırılar, nefret söylemi ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Birlemiş Milletler Genel Sekre-
teri Antonio Guterres, dün-
yada Müslümanlara karşı 

yapısal ve kurumsal bir düşmanlığın 
yürütüldüğünü, Müslümanların bu 
yapısal İslam düşmanlığının yanı 
sıra kişisel saldırılar, nefret söylemi 
ve kalıplaştırmayla da mücadele et-
mek durumunda kaldığını bildirdi.

YAPISAL VE KURUMSAL 
ISLAM DÜŞMANLIĞI

15 Mart Uluslararası İslamofobi ile 
Mücadele Günü dolayısıyla Birleşmiş 
Milletler tarafından düzenlenen bir 
etkinlikte konuşan BM Genel Sek-
reteri Guterres, Müslümanlara karşı 
yapılan ayrımcılığın zaman zaman 
sosyo-ekonomik dışlanma şeklin-
de boy gösterdiğine de işaret etti ve 
bunun göç politikalarında ya da ge-
reksiz gözetim gibi uygulamalarda 
da görüldüğünü söyledi. Guterres, 
ayrımcılığın ve nefretin taraflı med-
ya ve bazı siyasi liderlerin Müslüman 
karşıtı söylemlerinde de görüldüğü-
ne dikkati çekerek, “Müslümanlar 
yapısal İslam düşmanlığının yanı 
sıra kişisel saldırılar, nefret söylemi 
ve kalıplaştırmayla da mücadele edi-
yor.” diye konuştu.

BM ISLAMOFOBI ILE 
MÜCADELE EYLEM PLANI 
YAPMALI

İslam düşmanlığı ile mücadele prog-
ramı koordinatörü Pakistan Dışişleri 
Bakanı Bilaval Butto Zerdari de BM 
Genel Kurulu’nda yapılan etkinlikte 
konuşurken ”İslam karşıtlığının yay-
gınlaştığını görüyoruz. Aşırı sağcı ve 
neo-Nazi partilerin Müslümanları 
dışlama ve ihraç etme çağrılarında, 
başörtüsünü siyasileştirme ve yasak-
lama çabalarında, Kur’ân-ı Kerîm’e 
yönelik kışkırtıcı faaliyetlerde ve İs-
lami sembol ve kutsal yerlere yönelik 
saldırılarda bunu görüyoruz.” ifade-
lerini kullandı.

Zerdari, İslamofobiyle mücadele için 
BM Genel Sekreteri’ne bir eylem pla-
nı oluşturması çağrısında bulundu.

Eylem planı çerçevesinde İslamo-
fobiyle mücadele için özel bir tem-
silcinin atanabileceğine işaret eden 
Zerdari, aynı zamanda kutsal yerle-
rin korunmasına ilişkin uluslararası 
tedbirlerin alınabilineceğini belirtti.

İslamofobik saldırılara maruz kalan-
lara mali destek ve tazminat öden-

mesi gibi konuların bu çerçevede ele 
alınabileneceğine işaret eden Zerda-
ri, ulusal ve uluslararası yargı me-
kanizmalarının güçlendirilmesinin 
önem taşıdığını bildirdi.

MÜSLÜMANLARA 
YAPILAN SALDIRILAR 
CEZASIZ KALIYOR

Bu arada, Türkiye’nin Birleşmiş Mil-
letler (BM) Daimi Temsilcisi Sedat 
Önal, “Avrupa’da İslam karşıtı tah-
rikçiler tarafından Kur’ân-ı Kerîm’i 
hedef alan alçak saldırılar, nefret, 
hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı 
ve ayrımcılığın açık göstergeleridir. 
Söz konusu nefret uyandırıcı eylem-
ler, ifade özgürlüğü kisvesi altında 
meşrulaştırılamaz.” dedi.

İslamofobi’nin bir tür ırkçılık oldu-
ğunu ve bu şekilde ele alınması ge-
rektiğini kaydeden Önal, İslam kar-
şıtı söylemle, birlik içinde ve ortak 
tutumla mücadele edilmesi gerekti-
ğine işaret etti. Önal, Müslümanlara 
yönelik saldırıların cezasız kalma-
ması, İslam’ı terör ve şiddet içeren 
aşırılıkla bağdaştırma çabalarına 
güçlü şekilde karşı çıkılması gerekti-
ğini söyledi.

Büyükelçi Önal, İslamofobi ile müca-
dele etmek için atılması gereken bazı 
adımları, “İslamofobik söylem ve ey-
lemlere karşı birlikte karşı gelme, 
adaletsizliği dile getirme, demokrasi 
ve insan kaynaklarını savunma, İs-
lami sivil değerleri tanıtma, radika-
lizmle savaşma ve dini ya da etnik 
temelli hoşgörüsüzlük, kışkırtma ve 
tacizi kınama” şeklinde sıraladı.

ADALETSIZLIĞI DILE 
GETIRMELI, AYRIMCILIĞI 
KINAMALIYIZ

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csa-
ba Körösi ise geçen sene BM 
Genel Kurulu’nda oy birliğiyle 
alınan kararla ilan edilen “15 
Mart Uluslararası İslamofobi 
ile Mücadele Günü”nün üye 
ülkelerin İslam karşıtlığıyla 
mücadeleye verdiği önemi açık 
bir şekilde ortaya koy-
duğunu kaydetti.

Körösi, İslamo-
fobinin esasen 
yabancı düş-
manlığıyla 
da yakın-
dan bağ-

lantılı olduğuna, bunun medya, si-
yaset ve sosyal medya gibi çok farklı 
alanlarda görüldüğüne işaret etti.

İslamofobiyle mücadelenin tüm 
üye ülkelerin ortak görevi olduğu-
nun altını çizen Körösi, “Hepimiz 
İslamofobi ya da benzer nefret söy-
lemlerine karşı çıkma sorumluluğu 
taşıyoruz. Hepimiz din veya inanç 
nedeniyle ortaya çıkan adaletsizliği 
dile getirmeli, ayrımcılığı kınamalı-
yız.” vurgusunda bulundu.

Kanada’da İlk Defa Okulda 
İslamofobi Karşıtı Program

Çocuklarına Kur’an  
Öğreten Uygur Anneye
21 Yıl Hapis Cezası

Kanada’da ilk defa Toronto bölgesinde bir okulun yönetim kurulu, İslamofobi 
karşıtı program uygulama kararı aldı.

Çin yönetimi, Ayşemhan Abdulla isimli 
bir Uygur kadını, 20 yıl önce çocuklarını 
Kur’an Kursu’na gönderdiği gerekçesi ile 
21 yıl hapse mahkûm edildi.

Kanada’nın Toronto bölge-
sindeki Peel Bölgesi Okul 
Yönetim Kurulu ilk defa bir 

okulda İslamofobi karşıtı program 
uyguluyor. Peel Bölgesi Okul Yöne-
tim Kurulu İletişim Direktörü Ma-
non Edwards, yönetim kurulunun 
İslamofobi karşıtı program uygula-
mayı kararlaştırdığını söyledi.

Edwards, yönetim kurulunun söz 
konusu kararı, bölgedeki 244 okul-
da, anaokulundan 12. sınıfa kadar 
eğitim gören 153 bin öğrencinin 
dörtte birinin Müslüman olması ne-
deniyle aldığını açıklandı. Yönetim 
Kurulunun, Peel Bölgesi Okulu’nun 
Müslüman öğrencilerinin varlığını 
göz önünde bulundurarak progra-
ma karar verdiğini aktaran Edwards, 
böylelikle Müslüman öğrencilerin 
kendilerini daha güvenli ve kapsayıcı 
bir eğitim ortamında hissetmeleri-
nin sağlanacağını vurguladı.

Yönetim Kurulu, stratejinin Müslü-
man öğrencilere destek olacağını dü-
şünüyor. Kurul, “Peel Eğitim Kurulu, 
İslamofobi’nin Müslüman öğrencile-
rimizin, ailelerinin ve personelimizin 
yaşantısını etkilediğinin farkındadır. 
Bu nedenle, Müslüman öğrencileri-
mizin ve personelimizin güvenliğini, 
esenliğini ve ruh sağlığını korumak 
için her gün çaba gösteriyoruz.” açık-
lamasında bulundu.

MÜSLÜMAN KURULUŞTAN 
TAM NOT

Kanada Müslümanları Ulusal Kon-
seyi (NCCM) Eğitim Programları Di-
rektörü Aasiyah Khan, “Peel Bölgesi 
Okul Yönetim Kurulu Kanada’da İs-
lamofobi karşıtı strateji geliştiren ilk 
örnek okul” açıklamasını yaptı. Khan 
ayrıca programın Kuzey Amerika’da 
bir ilk olabileceğini sözlerine ekledi.
İslamofobi karşıtı programın, nefret 
ve ırkçılığın doğrudan veya dolaylı 
türlerinden sürekli biçimde etkile-
nenler için bizzat bu durumdan et-
kilenenler tarafından hazırlandığını 
belirten Khan, “Peel Bölgesi Okulu 
Yönetim Kurulu örneğinde, benzer 
İslamofobi karşıtı stratejiler geliş-
tirmek için ülke çapındaki okul ku-
rullarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu, doğru yönde atılmış önemli bir 
adımdır.” açıklamasını yaptı.

KARAR BIR GECEDE 
VARILAN SONUÇ DEĞIL

Okulun eski mütevelli heyeti üyesi ak-
tivist Nokha Dakroub, girişimin uzun 
süreli bir çalışma sonucu hayata geçi-
rildiğini, kararın bir gecede alınmadı-
ğını dile getirdi. İslamofobi’nin başta 
öğrenciler üzerindeki olumsuz etki-
lerine de değinen Dakroub, konuya 
ilişkin ilk önergesini Ağustos 2022’de 
yapılan yönetim kurulu toplantısında 
sunduğunu belirtti. 

Dakroub’un sunduğu İslamofo-
bi karşıtı strateji önergesi, Eylül 
2022’deki yönetim kurulu toplantı-
sında resmen kabul edildi. Bu top-
lantı akabinde yapılan çalışmalar 
sonucunda Ocak 2023’te, İslamofobi 
karşıtı strateji geliştirme çalışmaları 
ile personelin bu yönde eğitilmesine 
yönelik kararlar alındı.

Temel seviyede belirlenen program-
da, öğretmenlere ve diğer persone-
le, İslamofobi ile karşılaşılabilecek 
durumlarla nasıl baş edileceğine 
yönelik eğitim veriliyor. Dört yıl-
lık bir dönemde uygulanacak plan 
sayesinde İslamofobi’yle mücadele 
edilmesi, İslamofobi karşıtı eği-
tim modüllerinin oluşturulması ve 
Müslüman öğrenci derneklerinin 
teşvik edilmesini öngörüyor.

Çin komünist yönetiminin 
Doğu Türkistan’da uygu-
ladığı asimilasyon ve zu-

lüm politikaları farklı şekillerde 
devam ediyor. Son olarak, 20 yıl 
önce çocuklarını Kur’an Kur-
su’na gönderdiği gerekçesi ile 
bir Uygur kadının 21 yıl hapse 
mahkûm edildiği bildirildi.

Radio Free Asia’nın haberine 
göre, şu anda 61 yaşında olan 
Ayşemhan Abdulla, ergen-
lik çağındaki çocuklarını dinî 
eğitim almak üzere o zaman-
lar yasak olmayan ve evlerde 
yapılan Kur’an Kursu’na gön-
derdi. Ancak, Çin Komünist 

yönetiminin baskı politikaları 
sonucunda, Ayşemhan Abdul-
la, olaydan 20 yıl sonra “Çin 
devrimine karşı büyük suç” 
işlemekten dolayı 21 yıl hapse 
mahkûm edildi.

Çin “yasal olmayan dinî eği-
tim” adı altına Uygur Müslü-
manlarını mahkûm ederken 
bu zamana kadar en uzun sü-
reli hapis cezası Ayşemhan Ab-
dulla’ya verildi.

Ayşemhan Abdulla’ın 2017 yı-
lından beri Gulce şehrindeki 
Baykol Kadın Cezaevi’nde tu-
tuklu bulunduğu belirtiliyor.
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Tunuslu İşçiler Protesto 
İçin Sokağa İndi
Başkent Tunus’taki Muhammed Ali 
Meydanı’nda toplanan yaklaşık 2 bin 
kişi, mevcut sosyal ekonomik durumu 
ve sendikal hakların kısıtlanmasını 
protesto etti.

Çok sayıda siyasetçinin tutuk-
landığı Tunus’ta, Genel İşçi 
Sendikası (TGİS), “mevcut 

sosyal ekonomik durumu ve sendi-
kal hakların kısıtlanmasını” protesto 
etmek için gösteri düzenledi.

TGİS’in çağrısı üzerine sendika üyesi 
yaklaşık 2 bin kişi, başkent Tunus’taki 
Muhammed Ali Meydanı’nda toplandı. 

Gösteride, “Korku yok, terör yok, 
güç halkın elinde”, “Polis devletinde 
özgürlük olmaz”, “Canımızla kanı-
mızla sendikanın yanındayız” yazılı 
pankartlar taşındı.

“GREV HAKKININ 
ENGELLENMESINE KARŞI 
ÇIKACAĞIZ”

TGİS Genel Sekreteri Nureddin 
et-Tabubi, burada yaptığı konuşma-
da “Dünyadaki tüm sendikalar gibi, 
işçilere yapılan adaletsizliğe, sendi-
kal hakların verilmemesine ve grev 
hakkının engellenmesine karşı çıka-
cağız.” dedi. Tek silahlarının diyalog 
olduğuna vurgulayan Tabubi, “Bizim 
şiddetle veya terörle işimiz olmaz, 
biz haklarımızı diyalog yoluyla ve 
barışçıl gösterilerle alacağız. Ülkede 
diyalog kelimesi bir suç hâline gel-
di. Biz farklı görüşlere rağmen açık 

fikirli, hoşgörülü ve birbirine kenet-
lenmiş bir ülkede olan Tunus’tayız.” 
ifadelerini kullandı.

“TUNUS, DIKTATÖRLÜĞE 
DÖNMEYECEKTIR”

Ülkede 11 Şubat’tan bu yana devam 
eden gözaltı operasyonlarına ilişkin 
de değerlendirmede bulunan Tabu-
bi, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanına yönelik gerçekten 
suikast planları yapıldığı kanıtlanırsa 
hepimiz bunun karşısında dururuz. 
Terör ve şiddet çözüm değil, demok-
ratik ve barışçıl yollarla değişim tale-
bimiz için mücadele ediyoruz.”

Gözaltına alınan veya tutuklananlar-
la dayanışma içinde olduklarını dile 
getiren Tabubi, “Hapisteki aktivist-
leri selamlıyorum. Tunus, bedeli ne 
olursa olsun diktatörlüğe dönmeye-
cektir.” diye konuştu.

TGIS’TEN GENEL GREV 
ÇAĞRISI

TGİS, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamayla 
“sendikal haklara yönelik kısıtlamaları 
ve ülkedeki ekonomik durumu protes-
to etmek” için çeşitli sektörlerde grev 
ve bazı kentlerde gösteri düzenleye-

ceklerini duyurmuştu.TGİS’in çağrısı 
ile 18 Şubat’ta Sfaks, Tuzer, Medenin, 
Kasrin, Kayravan, Nabil, Monastir ve 
Cenduba kentlerinde yüzlerce sendika 
üyesi gösteri düzenlemişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 
gösterilere katılarak açıklamalarda 
bulunan Avrupa Sendikalar Konfe-
derasyonu (ETUC) Genel Sekreteri 
Esther Lynch’in sınır dışı edilmesi 
talimatı vermişti. 

Cumhurbaşkanı Said, TGİS’in grev 
duyurusunun ardından yaptığı açıkla-
mada, sendikal hakların Anayasa tara-
fından güvence altına alındığını ancak 
bu hakların siyasi hedeflere ulaşmak 
için öne sürülemeyeceğini belirtmişti.

TUNUS’TAKI 
“SIYASI GÖZALTI VE 
TUTUKLAMALAR”

Ülkede 11 Şubat’tan bu yana siyasi-
ler, gazeteciler, aktivistler, hâkimler 
ve iş insanlarını kapsayan gözaltı 
operasyonları düzenleniyor.

“Gözaltı dalgası”, devlet güvenliğine 
karşı komplo kurmak suçlamasıy-
la Nahda Hareketinin eski yöneti-
cilerinden Abdulhamid el-Celasi, 
İş ve Özgürlükler için Demokratik 
Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam 
et-Turki ve iş insanı Kemal Latif’in 
gözaltına alınmasıyla başladı. De-
vam eden operasyonlarda, Nahda 
Hareketi Genel Başkan Yardımcısı 

ve eski milletvekili Nureddin el-Ba-
hiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yö-
netmeni Nureddin Butar, Nahda 
Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin 
eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun, 
Cumhuriyet Partisi Genel Sekre-
teri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş 
Cephesinin üyelerinden Prof. Cev-
her bin Mübarek ile birçok siyasi 
aktivistin gözaltındaki sorgularının 
ardından tutuklu yargılanmalarına 
karar verilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkede 
bazı siyasilere yönelik gözaltıların 
“devletin güvenliğine karşı komplo 
kurma” ve ekonomik krizi körükle-
meye yönelik adımlardan ötürü ger-
çekleştirildiğini söylemişti.

Arakanlı Müslümanların 
Kampında Yangın

Etiyopya, 2 Milyon Kişi İçin

İnsani Yardım 
Çağrısı YaptıBangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde Arakanlı 

Müslümanların kaldığı mülteci kampında çıkan 
yangında 2 bin çadır yandı, 12 bin kişi yerinden oldu.

Etiyopya, güney bölgesinde kuraklıktan etkilenen  
2 milyon kişi için insani yardım çağrısında bulundu.

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların 
barındığı mülteci kampında çıkan 
yangında 12 bin kişi yerinden oldu. 

Mülteci kamplarında asayişten sorumlu yet-
kililer, ülkenin güneyindeki Cox’s Bazar böl-

gesindeki kampta çıkan yangının kontrol al-
tına alındığını belirterek, yangında can kaybı 
olmadığını açıkladı.

Olayda 2 bin çadırın yandığı ve 12 bin kişi-
nin yerinden olduğunu kaydeden yetkililer, 
“Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko-
miserliği (BMMYK) ve Dünya Gıda Progra-
mı’nın da dahil olduğu yardım kuruluşları, 
yiyecek ve benzeri desteklerde bulunacak.” 
ifadesini kullandı. 

Yetkililer, ayrıca, yangından etkilenen Ara-
kanlı Müslümanların farklı kamplara yerleş-
tirileceğini aktardı.Yangının yemek pişirmek 
için kullanılan tüplerden çıkmış olabileceği 
ihtimali üzerinde duruluyor.

Bangladeş’teki mülteci kamplarında daha 
önce de yangınlar çıkmıştı. Mart 2021’deki 
yangında 10 binden fazla çadır yanmış ve 
15 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl ocak 
ayında çıkan yangında yalnızca yerleşim yer-
leri zarar görmüştü.

Etiyopya, güney bölgesinde kuraklık-
tan etkilenen 2 milyon kişi için insani 
yardım çağrısında bulundu. Etiyopya 

Afet Risk Yönetimi Komisyonu, hükûmet ve 
sivil toplum kuruluşlarını acil müdahaleye 
çağırdı. Tarım Bürosu Başkanı Usman Surur, 
ülkenin güneyindeki şiddetli kuraklığın yağış 
eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Surur, 

342 bin hektarlık tarım alanının yağmur 
yağmaması nedeniyle kuraklaştığına dikkat 
çekerek, kuraklık sorunun hızlı şeklide ele 
alınması gerektiğini vurguladı.

Hükûmete ve sivil toplum kuruluşlarına çağ-
rıda bulunan Surur, 2 milyon kişiye acil yar-
dım isteğinde bulundu.
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Nezaket ve Sabır Sembolü
Ahmet Habip Işıklar Hakka Uğurlandı
Almanya’nın Köln kentinde Müslümanların nezaket ve hizmetleriyle tanıdığı IGMG’nin öncülerinden olan 
Ahmet Habip Işıklar hakka kavuştu. Işıklar, Köln Bocklemünd Mezarlığına defnedildi.

Almanya’nın Köln kentinde ya-
şayan, Müslümanlar arasında 
nezaket ve sabrı ile tanınan, 

İslam Toplumu Millî Görüş teşkilatla-
rının öncülerinden Ahmet Habip Işık-
lar rahmet-i rahmana kavuştu. 

Ahmet Habip Işıklar için aynı za-
manda kurucusu olduğu ve uzun 
yıllar hizmet yaptığı Fatih Camii’nde 
anma merasimi yapıldı ve cenaze na-
mazı kılındı. Işıklar, 3 Mart’ta Cuma 
günü öğle vakitlerinde de Köln Bock-
lemünd Mezarlığına defnedildi.

“HAYIR VE HIZMETLERINI 
GIZLI YAPARDI”

Ahmet Habip Işıklar’ın cenaze na-
mazını kıldıran İslam Toplumu Millî 
Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, 
onun pek çok İslami hizmette öncü 
olmasına rağmen hiçbir zaman ken-
disini önde göstermemeye gayret et-
tiğini, yaptığı hizmetleri ve hayırları 

gizli ve rızaenlillah yaptığını söyledi. 
Kendisi ile 10 yıl hac hizmetlerinde 
beraber çalıştıklarını anlatan Ergün, 
bu hizmetleri karşılığında hiçbir 
ücret almadığı gibi hediye de kabul 
etmediğini söyledi ve Ahmet Habip 
Işıklar’ı “Adam gibi bir adamdı.” şek-
linde tarif etti.

“KIMSENIN KENDISINDEN 
ŞIKÂYETI OLMADI”

IGMG Hac Hizmetlerinde Ahmet 
Habip Işıklar ile birlikte çalışan 
Ömer Benli de Ahmet Habip Işık-
lar’ı “Çok sessiz, hiçbir şeye karış-
maz, nazik ve aynı zamanda ağzı 
da çok dualı idi.” diyerek anarken, 
IGMG eski Genel Başkanı Yavuz Çe-
lik Karahan da “Müminler arasında 
elinden ve dilinden kimsenin zarar 
görmediği, kendisi de eliyle diliyle 
kimseye zarar vermeyen bir kimse 
idi. İyi bir teşkilat adamı, iyi bir mu-
vahhid idi. Biz buna şahidiz.” cümle-

leri ile anlattı. Yavuz Çelik Karahan, 
Işıklar’ın IGMG teşkilatı öncülerin-
den rahmetli Dr. Zeynel Abidin ve 
Akgün Erbakan ile birlikte ilkler 
arasında olduğunu da hatırlatarak 
“Onların ahiret arkadaşlığına avdet 
eyledi.” dedi.

“NE DEDIKODUSU NE DE 
KAVGASI VARDI”

Yine teşkilatın ilk kurucuları arasın-
da yer alan Hasan Damar da, Ahmet 
Habip Işıklar’ın babası Muhibullah 
hoca ile bu teşkilatın ilk kuruluşun-
da hizmetleri olduğunu, hizmetle-
rinden herhangi bir şahsi beklentisi 
hiç olmadığını söyledi. Damar özetle 
“Ahmet ağabeyi tarif etmeye sözle-
rim yetmiyor. Ama o adam gibi bir 
adam, Müslüman gibi bir Müslü-
mandı. Ne dedikodusu, ne çekiştir-
mesi ne de bir kavgası oldu. Allah 
kendisinden razı olsun, mekânı cen-
net olsun.” şeklinde konuştu.

Avrupa’da Emeklilik Sistemi:
Hangi Ülkede Kaç Yaşında 
Emekli Olunuyor?

AB’de 70 Yaş Üstü 
Sürücüler İçin 
Ehliyet Reformu

Fransa’da son dönemde emeklilik yaşının 64’e çıkarılması 
tartışmaları sürerken, Avrupa’nın diğer ülkelerindeki emeklilik 
yaşları merak ediliyor. Camia Haber okurları için ülke ülke derledi.

Avrupa Birliği karayollarındaki ölümcül 
kazaları azaltmak için ehliyet alanında 
değişiklik planlıyor. Plan onaylanırsa, AB’de 
sürücülerin trafik becerilerini yenilemesi ve 
70 yaşını geçen sürücülerin de her 5 yılda bir 
sağlık kontrolünden geçmesi gerekecek.

Avrupa’da emeklilik yaşı ve maaşı en çok 
merak edilen konulardan. Avrupa’da vatan-
daşlar genel manada yasaya göre belirlenen 

emeklilik yaşından çok daha erken emekli oluyor. 
Bu anlamda birinci sırada olan İzlanda’da ortalama 
olarak erkekler 66 yaşında, kadınlar ise 63,5 yaşında 
emekliliğe ayrılıyor.

Emeklilik yaşında ikinci sıradaki İsveç’te ise erkekler 
ortalama olarak 65,8, kadınlar 64,9 yaşında emek-
li oluyor. En erken ise Lüksemburglu vatandaşlar 
emekliğe ayrılıyor. Buna göre bu ülkede erkekler 
59,2, kadınlar ise 60,1 yaşında emekli oluyor.

IZLANDA VE NORVEÇ BIRINCI SIRADA

Yasaya göre emeklilik yaşında da birinci sırada 67 
yaş ile İzlanda ve Norveç yer alıyor. Hollanda, Bir-
leşmiş Milletler ve İrlanda’da ise emeklilik yaşı 66. 
Avrupa genelinde realitede emekliliğe ayrılan er-
keklerin ortalama yaşı 62,6, kadınların ise 61,9 ola-
rak göze çarpıyor.

FRANSA’DA EMEKLILIK

Fransa’da hâlâ yürürlükte olan yasaya göre emek-
lilik yaşı 62. Fakat haftalardır emeklilik reformu 
tartışması devam ediyor. Hükûmet emeklilik yaşını 
62’den 64’e yükseltmek isterken, vatandaşlardan 
tepki yağıyor. Yüz binlerce vatandaş emeklilik re-
formuna haftalardır düzenlediği çeşitli protestolarla 
karşı çıkıyor. Son olarak emeklilik yaşının 64’e çıka-
rılması senatoda onaylandı. 

ALMANYA’DA EMEKLILIK

Diğer yandan Almanya’da ise emeklilik yaşı Fransa’ya 
göre çok daha ileride. Buna göre ülkede emeklilik yaşı 
67 olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan ülkede orta-

lama olarak ise vatandaşlar 63,1 yaşında emekliliğe 
ayrılıyor. Ayrıca emeklilik yaşının düşük olmasında 
“erken emeklilik” gibi etkenler rol oynuyor.

EMEKLILIK MAAŞLARI 

Öte yandan Hollanda’da emeklilik maaşları, en son 
alınan net maaşın yüzde 89,2’sine tekabül ediyor. 
Buna karşın Avusturya’da ise bu oran yüzde 87,1, 
Danimarka’da yüzde 84, İtalya’da yüzde 81,7, İspan-
ya’da yüzde 80,3 ve Fransa’da yüzde 74,4 olarak dik-
kat çekiyor. Polonya’da ise bu oran yüzde 36,5.

ALMANYA’DA SON NET MAAŞIN 
YARISI KADAR EMEKLILIK

Almanya’da da bu oran diğer ülkelere göre çok geri-
de olmakla birlikte yüzde 52,9 olarak göze çarpıyor. 
Fakat Almanya’da emeklilik ödenekleri diğer ülkele-
re göre çok daha düşük. Ayrıca Almanya’da emekli-
lik maaşlarında zam potansiyeli daha yüksek.

Avrupa Birliği, birlik içeri-
sindeki yollarda sürüş gü-
venliğini artırmak amacıy-

la 70 yaşını aşanların her 5 senede 
bir sağlık kontrolünden geçirilme-
sini planlıyor.

“AB güvenli sürüş” programı deni-
len yeni planlamayla birlik içerisin-
deki kara yollarında meydana gelen 
kazaların 2030 yılına kadar yarıya 
indirilmesi öngörülüyor.

Güvenli sürüş programı çerçe-
vesinde ise 70 yaşını aşmış olan 
sürücülerin her 5 yılda bir sağlık 
kontrolünden geçerek, araç sür-
meye sağlık bakımından elveriş-
li olup olmadıklarına bakılacak. 
Ayrıca, sürücülerin trafik becerisi 

ve teknolojik bilgilerinin yenilen-
mesi de mecburi hâle getirilecek. 
Avrupa Birliği Komisyon Üyesi ve 
Ulaştırma Komiseri Adina Valean, 
Avrupa Birliği’nde her yıl yollarda 
20 binden fazla kişinin hayatının 
kaybettiğini belirterek, sürücü 
adayları ve sürücülerin araç kul-
lanmak için fiziksel ve zihinsel uy-
gunluklarına ilişkin kuralların de-
ğiştirileceğini bildirdi. Bunun için 
bazı hastalıklar, “araç kullanmak 
için engel teşkil eden hastalıklar” 
kategorisine alınacak.

Ulaştırma Komiseri Adina Valean’ın 
gündeme getirdiği önerinin AB ül-
keleri ve Avrupa Parlamentosu ta-
rafından müzakere edilerek onay-
lanması gerekiyor.
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Almanya’da Yıllık Enflasyon 
Şubatta Yüzde 8,7 Oldu
Almanya’da yıllık enflasyon, şubatta beklentiler doğrultusunda 
yüzde 8,7 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik 
Ofisi (Destatis), fiyat ar-
tışlarına ilişkin şubat ayı 

öncü verilerini açıkladı. Buna göre, 
Almanya’da ocakta yüzde 8,7 olan 
yıllık enflasyon, şubatta beklenti-
ler dahilinde değişim göstermedi. 
Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) şubatta bir önceki aya göre 
ise yüzde 0,8 artış kaydetti.

ENERJI FIYATLARINDA 
YÜZDE 19,1 ARTIŞ

Aynı dönemde enerji fiyatlarının 
yıllık bazda yüzde 19,1 artması dik-
kati çekerken, yıllık artış gıda fiyat-

larında yüzde 21,8 ile ortalamanın 
üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerdeki 
artış ise yüzde 4,7 oldu. AB uyumlu 
TÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 
1 ve yıllık bazda yüzde 9,3 yükseldi. 
Destatis açıklamasında, Rusya-Uk-
rayna savaşının başlamasından beri 
özellikle enerji ve gıda fiyatlarının 
gözle görülür şekilde arttığı ve bu-
nun da enflasyon üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

FRANSA’DA DA ENFLASYON 
YÜZDE 7,2 OLDU

Öte yandan, ECB’nin faiz artırımları 
konusunda ne kadar ileri gideceği ve 

hangi hızda ilerleyeceğini enflasyon 
görünümü belirleyecek. 

Bu arada, Euro Bölgesinin ikinci bü-
yük ekonomisi Fransa’da ise ocakta 
yüzde 7 olan enflasyon şubatta yüzde 
7,2’ye yükselerek beklentileri aştı.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oran-
larını 5 kez artırırken, finansal piya-
salarda belirleyici olan mevduat faiz 
oranı şu anda yüzde 2,5 seviyesinde 
bulunuyor. ECB başkanı Christine 
Lagarde, mart ortasında gerçekleş-
tirilecek toplantı için yüzde 8,6 olan 
enflasyonu göz önüne alarak 50 baz 
puanlık bir faiz artışı öngörmüştü.

Almanya’da Lise Bitirme 
Sınavları Bu Sene de 
Kolay Olacak

Almanya’da Deprem Bölgesine 

Yapılan Yardımlara 
Vergi Kolaylığı

Almanya’da 16 eyaletten 14’ü lise bitirime sınavlarında 
kolaylık sağlanacağını açıkladı. Hessen eyaleti henüz 
karar vermezken sadece Rheinland-Pfalz eyaleti 
sınavların normal şekilde kolaylık sağlanmadan 
yapılacağını açıkladı.

Alman hükûmeti, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerden etkilenenler için bağış toplamayı vergi 
indirimleri ile kolaylaştırıyor. Söz konusu uygulama 
31 Aralık'a kadar devam edecek.

Almanya’da pandemi sürecinde 
okullarda eğitimin tam olarak veri-
lememesi sebebiyle bu sene de lise 

bitirme sınavları (özellikle abitur) kolaylaş-
tırılacak. Ülkedeki 16 eyaletten sadece Rhe-
inland-Pfalz eyaleti sınavların normal bir 
şekilde yapılacağını, sınav süresinin uzatıl-
ması ya da soruların kolaylaştırılması gibi 
bir uygulamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

Rheinland-Pfalz eyaleti, bu sene okullardaki 
eğitimin pandemi dönemindeki gibi aksa-
madan yürütüldüğü gerekçesi ile kolaylık 
sağlanmayacağını açıkladı.

Hessen eyaleti ise sınavların nasıl yapıla-
cağına henüz karar vermedi. Geriye kalan 
14 eyalette sınavlarda kolaylık sağlanacak. 

Kolaylık bazı eyaletlerde sınav sürelerinin 
uzatılması ile, bazı eyaletlerde ise daha az 
soru veya soruların kolaylaştırılması ile 
şeklinde gerçekleşecek.

Almanya’da Hauptschule, Realschule, Ge-
samtschule ve Gymnasium olarak bilinen 
okullarla birlikte meslek okullarını bitirme 
sınavlarının gelecek seneden itibaren nor-
mal şekle döneceği bildirildi.

Alman hükûmeti, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerden etkilenen-
ler için bağış toplamayı vergi indi-

rimleri ile kolaylaştırıyor. Buna göre Alman-
ya Maliye Bakanlığı, Türkiye ve Suriye’deki 
depremzedeler için bağış toplamayı vergi 
indirimleriyle kolaylaştırmaya yönelik bir 
kararname yayınladı. Söz konusu kararna-
menin 6 Şubat 2023’ten itibaren bağış top-
lama etkinlikleri için geriye dönük olarak 
uygulanabileceği belirtildi.

“BAĞIŞ FATURASI”NA GEREK YOK

Vergiyle alakalı getirilen kolaylıklar ara-
sında ayrıca yardım kuruluşlarına veya 

yardımların toplanması için açılan banka 
hesaplarına yapılan bağışların vergiden dü-
şürülebilmesi için “bağış faturası”na gerek 
duyulmaması da yer alıyor. Banka hesap 
dökümü ya da nakit ödeme belgesinin ye-
terli olacağının altı çizildi.

31 ARALIK’A KADAR GEÇERLI

Kararnamede, dernekler, şirketler, müzik 
ve spor kulüpleri için idari işlerin basitleş-
tirilmesinin yanı sıra söz konusu bağışların 
ülke dışında toplanması, kullanılması ve 
gelir vergisi indirimine ilişkin düzenleme-
ler yer alıyor. Afet kararnamesi, 31 Aralık 
2023’e kadar geçerli olacak.
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Sosyal Medya 
Bataklığında 
Gezinmek

İlhan Bilgü
ibilgu@camiahaber.com

BAKIŞ AÇISI

Kendimi zaman zaman dışında tutmak 
için zorlasam da teknoloji işte, insanı 
bir türlü kendisine çekiyor. Bir de şu 
adına sosyal medya dedikleri, bataklık 
yok mu, insanı çileden çıkarıyor, daha 
önce aklına gelmeyecek kadar galiz ko-
nuşmak için tahrik ettikçe de ediyor. 
Hakikaten bir tanımlama veya kelime 
bulmakta zorlanıyorum.

Ne olursunuz, sizler kesinlikle bilme-
diğiniz hiçbir konuda, ama, kesinlik-
le hiçbir konuda paylaşım yapmayın. 
Doğru gibi görünse, iyi gibi görünse, 
hatta iyilik gibi görünse de sosyal med-
yayı aman ha, kesin olarak bilmediğiniz 
konularda bir paylaşma alanı olarak 
kullanmayın. Buna karşılık olarak, yine 
sosyal medyayı kızdığınızda, öfkelen-
diğinizde, anlık duygularınıza kapıldı-
ğınızda boşalma yeri olarak görmeyin.

“Mikrop Yuvası”

Eskiden böyle ne olduğu belli olma-
yan yerler için “mikrop yuvası” der-
lerdi ya, şimdi, sadece mikroplar olsa 
öpüp başımıza koyacağız. Her yer 
bakteri dolmuş, mikroplar almış ba-
şını giderken, arkasından bir de virüs 
sürüsü gelmesin mi?

Üstüne üstlük bazı aklı evvellerin, işi 
dine getirip, aha size hadis, yok falanca 
alimin sözü, yok şu, yok bu diye, bize 
sosyal medya üzerinden saçma sapan 
bir din pazarlamaları yok mu, inanın 
çileden çıkıyorum.

Sizler, ne olunuz, hele hele din söz ko-
nusu olduğunda ağır başlı olun. Falan-
ca göndermiş, filanca yazmış gibi miş-
li, mışlı, uyduruk bilgileri gönlünüze 
hoş gelse de görmezlikten gelin. Allah 
aşkına, yaygınlaştırmayın.

Bir de tarafgirlik yapmayın. Görüyo-
ruz, okuyoruz, duyuyoruz. Ne olursa 
olsun, amacı, hedefi, ilkesi, hatta, il-
kesizliği ne olursa olsun, sevdiğiniz, 
taraf tuttuğunuz, tarafı olduğunuz bir 
şeyde aşırılığa gitmeyin. Tabiî, bunun 
tam zıddı olan, sevmediğiniz, hoşu-
nuza gitmeyen, hatta nefret ettiğiniz 
konularda da ılımlılığınızı, orta yolcu-
luğunuzu elden bırakmayın. İpe sapa 
gelmez konulardaki taraftarlığa değin-
mek bile istemiyorum.

Yahu hakkı söylemek, hakkı üstün tut-
mak, nasihat vermek, teselli etmek, 
dostane davranmak varken bu aceleci 
tarafgirliğin anlamı ne? 

Vallahi bir anlamı olmadığı gibi, Al-
lah’ın hoşuna gitmeyen dedi-kodu-
culuğun, yani gıybetin bizzat kendisi 
olan bu tür sosyal medya kahramanlığı 
bizzat ve sadece kendimize zarar verir. 
Başkaları bir bataklık kurmuşsa gelin 
biz bir gül bahçesi kuralım.

TOPLUM

Depremzedeler İçin Viyana 
Belediyesi’nde Bir Araya Gelindi

Türkiye’de meydana gelen 
deprem felaketinin ardından 
Avrupa’da Hasene Yardım 

Derneği’nin de aralarında bulundu-
ğu, Türkiye, Kürt ve Suriye kökenli 
bir çok yardım kuruluşu harekete 
geçti. Deprem bölgesine yardımlar 
tüm hızıyla ulaştırıldı. Avusturya’da 

bulunan yardım kuruluşları da bü-
yük bir gayretle yardım çalışmaları-
nı yürütmeye devam ediyor.

Buna göre son olarak Viyana Bele-
diye Başkanı Yardımcısı Christoph 
Wiederkehr tarafından verilen bir 
davette, depremzedelere yardım 

kampanyası yürüten Türkiye, Kürt 
ve Suriye kökenli yardım kuruluşla-
rı Belediye Sarayı’nda (Rathaus) bir 
araya geldi.

“CAN KAYIPLARI BENI DE 
DERINDEN ETKILEDI”

Deprem felaketiyle açıklamalarda 
bulunan Wiederkehr, “Türkiye ve 
Suriye’den hâlâ can kayıpları haber-
leri alıyoruz. Bu kadar can kaybının 
yaşanması beni de derinden etkile-
di. Buna göre Viyana Belediyesi ola-
rak hızlı bir şekilde yardımcı olmaya 
çalıştık. Yardım kuruluşlarına da 
sergiledikleri büyük gayret ve hızlı 
yardımlardan dolayı gönülden te-
şekkür ediyorum.” diye kaydetti.

“DEPREMZEDELERIN 
TECRÜBELERINI 
DINLEMEK ÇOK ÖNEMLI”

Bu büyük felaketi bizzat yaşayıp 
kurtulan depremzedelerin tecrübe-
lerini dinlemenin kendisi için çok 
önemli olduğunu da belirten Wie-
derkehr, “Türkiye, Kürt ve Suriye 

kökenli Viyanalıların bu noktada 
birlik beraberliği güçlendirmesi de 
benim için bir o kadar önemli.”diye 
vurguladı. Bu doğrultuda söz tüm 
taraflardan pozitif bir izlenim aldı-
ğını da belirten Wiederkehr, “Bu-
nun için çok teşekkür ediyorum.” 
diye kaydetti.

Davette depremzedelere uzun va-
dede nasıl yardım edilebileceği ko-
nuları da istişare edildi. Söz konu-
su kuruluşların temsilcileri ayrıca 
Türkiye, Kürt ve Suriye kökenli ku-
rumlar arasındaki diyaloğun nasıl 
güçlendirilebileceği konusunda fikir 
alışverişi yaptı. Buradaki amacın 
söz konusu farklı kurumları daha 
fazla buluşturmak olduğunun da 
altı çizildi.

Federal eyaletlerin deprem yardı-
mına 429 bin Euro ile destek olan 
Viyana Belediyesinin yanı sıra Viya-
na merkezli çok sayıda Türk asıllı ve 
Suriyeli dernek ve de özel inisiyatif-
ler hemen harekete geçmiş, bağış 
toplamış ve harika yardım inisiya-
tifleri başlatmıştı.

Viyana Belediyesi, deprem bölgesine yardım ulaştıran Hasene Yardım Derneği’nin de 
aralarında bulunduğu, Türkiye, Kürt ve Suriye kökenli yardım kuruluşlarını belediye 
binasında ağırladı.

Belçikalı çiftçiler, hükûmetin tarım politikalarını protesto için yaklaşık 2 bin 500 
traktörle başkent Brüksel’e girdi.

Belçika’da çiftçiler 3 Mart’ta hükûmetin 
tarım politikalarına karşı traktörleriyle 
protesto düzenledi. Çiftçiler traktörleriyle 

başkent Brüksel’e girdi. 

Flaman Bölgesi’ndeki çiftçi örgütlerinin çağrısıy-
la çok sayıda çiftçi, Brüksel’de yerel hükûmetin 
tarım politikalarına karşı gösteri düzenledi.

Flaman Bölgesi’nden Brüksel’e ana yollardan trak-
törleri ile giden çiftçiler, şehirdeki trafik akışını ke-
sintiye uğrattı. Yaklaşık 2 bin 500 traktörle gelen 
protestocular, Brüksel’in merkezindeki Arts Loi 
Caddesi’nde buluştu. Traktörlerini caddeye park 
eden ve trafiği kesen çiftçiler sloganlar attı.

Flaman Bölgesi hükûmetinin tarım sektöründe 
2025 yılına kadar nitrojen (azot) salımını sınırla-
ma planına karşı çıkan göstericiler, “Çiftçi yoksa 
gıda ve gelecek yok” yazılı afişler astı. 

Çiftçiler, hükûmetin azot miktarını azaltma planı-
nın yürürlüğe girmesi hâlinde tarım ve hayvan-
cılık yapamayacaklarını ve ekonomik krize gire-
ceklerini savundu. Polis, vatandaşlara şehre özel 
araçları ile gelmemeleri, metro ve tren gibi çeşitli 
toplu ulaşım seçeneklerini kullanmaları yönünde 
tavsiyede bulundu. 

AB Komisyonu, Flaman Bölgesi’nin azot düşür-
me tedbirlerini yeterli bulmadığı için AB’nin Or-

tak Tarım Politikası (CAP) kapsamında bölgedeki 
çiftçilere sağlanacak fonları serbest bırakmıyor. 

Flaman hükûmeti, bu destekleri almak için azot 
planı hazırladı. 

Halen hükûmet içindeki siyasi partiler arasında 
müzakereleri devam eden planın AB tarafından 
onaylanması halinde Flaman çiftçiler, 550 milyon 
avro doğrudan destek ve 1,6 milyar avro sübvan-
siyon alacak. 

Ancak azot salımını azaltmak için Flaman Bölge-
si’nde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde büyük 
ölçüde değişikliğe gidilmesi gerekiyor.

Brüksel’de Çiftçiler 
Hükûmeti Protesto Etti

Sizler, ne olunuz, hele hele 
din söz konusu olduğunda 

ağır başlı olun. Falanca 
göndermiş, filanca yazmış 
gibi mişli, mışlı, uyduruk 

bilgileri gönlünüze hoş gelse 
de görmezlikten gelin. Allah 
aşkına, yaygınlaştırmayın.
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Fransa’da Fırıncılar Yüksek Elektrik 
Faturaları Nedeniyle Danıştaya Başvurdu
Fransa’da, fırıncılar yüksek elektrik 
faturaları nedeniyle Danıştaya şikâyet 
başvurusunda bulundu.

F ransa’da, fırıncılar yüksek 
elektrik faturaları nedeniyle 
Danıştaya şikâyet başvuru-

sunda bulundu. Ülke basınındaki 
haberlere göre, bağımsız fırıncı-
lardan oluşan birlik, büyük işlet-
melere yönelik elektrik fiyatların-
daki artışı yüzde 15 ile sınırlayan 
“tarife kalkanı”nın tüm fırıncıları 
kapsamasını talep ediyor. Birliğin 
avukatı Christophe Leguevaques, 
hükûmetin elektrik faturalarına 
yönelik teşvik primlerinden bütün 
fırıncıların yararlanması için Da-
nıştaya şikâyet başvurusunda bu-
lunduklarını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada da 
Fransa’daki fırıncıların Kovid-19 
salgınıyla sıkıntılı bir dönem ya-
şadığı, karantina ve kapanmalar 

nedeniyle tereyağı, buğday başta 
olmak üzere ham madde ile enerji 
fiyatlarındaki artışın cirolarda çar-
pıcı bir düşüşe yol açtığı ifade edil-
di. Hükûmetin elektrik fiyatlarının 
artışını önlemek için uygulamaya 
koyduğu “tarife kalkanı”nın adil 
olmadığı belirtilen açıklamada, 
yüzde 15 artış sınırının küçük ve 
büyük ölçekli bütün fırın işletme-
lerine uygulanması istendi.

Açıklamada, elektrik tedarikçileri-
nin de hükûmetin aldığı bu tedbir-
ler nedeniyle kafa karışıklığı yaşadı-
ğına işaret edilerek, teşvik priminin 
bütün işletmelere uygulanmama-
sı durumunda bu işletmelerden 
önemli bir kısmının kapanma ve 
işten çıkarma riskiyle karşı karşıya 
kalacağına dikkat çekildi.

WhatsApp, Kullanıcıların 

Kişisel Verilerini 
Paylaşmayacak

SunExpress
Online Check-in 
Zorunluluğu Getirdi

WhatsApp, kullanıcıların kişisel verilerini reklam 
veya diğer amaçlarla Facebook dahil diğer Meta 
şirketleriyle veya üçüncü taraflarla paylaşmayacak.

SunExpress hava yolları 26 Mart 2023 tarihinden 
itibaren Türkiye dışına yapılacak olan uçuşlarda 
yolculara online check-in zorunluluğu getirdi.

Avrupa Birliği (AB), mobil mesaj-
laşma ve arama uygulaması What-
sApp‘ın hizmet koşullarındaki de-

ğişiklikler konusunda daha şeffaf olmayı 
taahhüt ettiğini bildirdi. AB Komisyonu, 
üye ülke tüketici kurumları ve WhatsApp 
arasında gerçekleştirilen diyaloğun ardın-
dan uygulamanın, kullanıcıları daha iyi 
bilgilendirmeyi ve sözleşme güncellemeleri 
konusunda kullanıcıların tercihlerine saygı 
göstermeyi kabul ettiğini açıkladı.

WhatsApp’ın kullanıcıların kabul etmeme-
leri hâlinde güncellemeleri reddetmelerini 
kolaylaştıracağına işaret edilen açıklamada, 
şirketin kullanıcıları güncelleme reddi hâlin-
de hizmete erişimin biteceği durumlarda da 
açıkça bilgilendireceği kaydedildi. Açıklama-
da, WhatsApp’ın kullanıcıların kişisel verile-
rini reklam veya diğer amaçlarla Facebook 
dahil diğer Meta şirketleriyle veya üçüncü 
taraflarla paylaşmayacağına dikkati çekildi.

SÜREÇ HAKKINDA

AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici 
koruma makamları, geçen yıl WhatsApp’a 

kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı 
konusunda bir uyarı mektubu göndermişti. 
WhatsApp’a gönderilen mektupta, şirketten 
2021’de hizmet koşulları ve gizlilik politi-
kası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık 
getirmesi istenmişti. AB, WhatsApp’ın deği-
şikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanu-
nuna uygun olduğunun garanti edilmesini 
talep etmişti.

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp uy-
gulaması, 4 Ocak 2021’de birçok ülkede yeni 
“kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi” 
sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara 
giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şu-
bat 2021’den itibaren uygulamayı kullana-
mayacağı açıklanmıştı.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere 
neden olmuştu. Bunların başında kullanıcı-
ların kişisel verilerini Facebook ile paylaş-
ma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uy-
gulamasının kullanıcılarını “kabul etmeye 
zorladığı” sözleşmenin, Avrupa’da geçerli 
olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülke-
lerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet 
sözleşmesi sunmuştu.

SunExpress hava yolları ile uçanlar 26 
Mart 2023 tarihinden itibaren online 
check-in yapmak durumda kalacak-

lar. SunExpress’ten yaıplan açıklamada, 
online check-in yapmayan yolculardan ha-
valimanında kişi başı ve her istikâmet başı 5 
€ tahsil edileceği bildirildi. Uçuş için online 
check-in işlemi yapılamadığı durumlarda ve 
bazı istisnaî hâllerde hava alanında ücretsiz 
check-in işlemi yapılacak.

ONLINE CHECK-IN ŞU 
ŞARTLARDA MECBURI DEĞIL

Online check-in zorunluluğu aşağıda belir-
tilen durumlarda geçerli olmayacak:

• 13 Mart 2023 tarihinden önce rezerve 
edilmiş ve uçuş tarihi 26 Mart 2023 veya 
daha sonra olan yurt dışı uçuşlarında,

• Türkiye iç hatlar uçuşlarında,

• Ücretsiz havalimanında check-in işlemi-
nin dahil olduğu SunPriority satın alın-
mış veya SunPremium bilet tarifesi seçil-
mesi durumunda,

• Tek başına seyahat eden 5 ila 12 yaş arası 
çocuklar (refakatçisiz yolcu) için,

• Hareket kabiliyeti kısıtlı ve/veya havali-
manında özel hizmet almaya ihtiyaç du-
yan yolcular için,

• Kabinde evcil hayvanı ile seyahat eden 
yolcular için,

• Grup rezervasyonu yaptıran yolcular için.

BASILI BINIŞ KARTI GEREKEN 
HAVA ALANLARI

Öte yandan SunExpress check-in yapıl-
sa bile bazı hava alanlarında elektronik 
biniş kartı kullanılmayacağını, hava ala-
nında basılı biniş kartı alınması gerektiği-
ni bildirdi. 

Bu hava alanları şu şekilde açıklandı: 

Filibe (PDV), Tiflis (TBS), Budapeşte (BUD), 
Erbil (EBL), Beyrut (BEY), Üsküp (SKP), 
Dubai (DXB) ve Dubai El-Mektum Uluslara-
rası Havalimanı (DWC).
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AB’de Her 4 Çocuktan 1’i 
Yoksulluk Sınırında
Avrupa Birliği ülkelerinde yoksulluk sınırındaki çocukların sayısı 2021’de 200 binden fazla artarak 19,6 
milyonu geçti. AB’de her 4 çocuktan 1’i yoksulluk riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Uluslararası sivil toplum ör-
gütü Save The Children’in 
(Çocukları Kurtarın) yayım-

ladığı son rapor, Avrupa Birliği’nde 
(AB) her 4 çocuktan 1’inin yoksulluk 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu-
nu ortaya koydu. İngiltere merkezli 
örgüt, 2020-2021 yıllarında 14 AB 
ülkesindeki çocuklarda yoksulluk 
oranlarını karşılaştırdığı “Çocukların 
Geleceğini Güvence Altına Almak” 
başlıklı yeni rapor yayımladı. 

Birlik içerisindeki ülkelerde yoksul-
luk sınırındaki çocukların sayısının 
2021’de 200 binden fazla artarak 19,6 
milyonu geçtiği belirtilen raporda, 
her 4 çocuktan 1’inin yoksulluk ris-
kiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

ENDIŞE VERICI ARTIŞ

Raporda, Avrupa’nın dünyanın en 
zengin bölgelerinden biri olmasına 
rağmen, hayat pahalılığı, iklim krizi 
ve Kovid-19 salgını nedeniyle “yok-

sulluk ve sosyal dışlanma” yaşayan 
çocuk ve ailelerin sayısında “endişe 
verici artış” olduğuna dikkat çekildi.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski 
altındaki çocukların, sırasıyla yüz-
de 33,4 ve yüzde 41,5 ile İspanya ve 
Romanya’da en yüksek olduğu vur-
gulanan raporda, göçmen çocuklar, 

mülteciler, sığınmacılar, belgesiz ve 
refakatsiz çocukların ise “en savun-
masız grup”ta yer aldığı kaydedildi.

Raporda, İtalya’da göçmenlerin yüz-
de 32,4’ünün yoksulluk içinde yaşa-
dığı ancak bu oranın, İtalyan vatan-
daşları arasında yalnızca yüzde 7,2 
olduğuna dikkat çekildi.

Romanya’da geçen yıl hânelerin yüz-
de 40’ının geliri bir önceki yıla göre 
azalırken, giderlerin yüzde 98 art-
tığına değinilen raporda, ailelerin, 
çocukların refahı için risk oluştur-
masına rağmen, gereksinimlerinde 
ve gıda harcamalarında kesinti yap-
tığını bildirdi.

Rapor ayrıca, tek ebeveynli ailelerde 
yaşayan çocukların, engelli çocuk-
ların ve etnik azınlıklara mensup 
çocukların da yoksulluk tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

“HIÇBIR ÇOCUK AÇ 
KARNINA OKULA 
GITMEMELI”

Save the Children Avrupa Direktörü 
Ylva Sperling, rapora ilişkin yap-
tığı değerlendirmede, şu ifadeleri 
kullandı: “Hiçbir çocuk aç karnına 
okula gitmemeli, ailesinin işi için en-
dişelenmemeli veya soğuk bir evde 
yaşamamalı. Fakat, Avrupa’da yaşa-

nan birçok krizin etkisi, çok sayıda 
aile için yemek yemeyi veya ısınmayı 
artık bir seçenek olmaktan çıkarıyor 
ve çocukları, gelişimleri ve refahları 
için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaç-
lardan mahrum bırakıyor.”

“AVRUPA GENELINDE 
RAKAMLAR KAHREDICI”

Örgütün, Almanya’da çocuk yoksul-
luğu ve sosyal eşitsizlik konularından 
sorumlu yöneticisi Eric Grosshaus 
da konuya ilişkin açıklamasında şun-
ları kaydetti:

“Avrupa genelinde çocuk yoksul-
luğuna ilişkin rakamlar kahredi-
ci. AB’de yoksulluk içinde yaşayan 
19,6 milyon çocuk var ve bunların 
2 milyondan fazlası Almanya’da ya-
şıyor. Ülke genelinde her beş çocuk-
tan biri yoksulluk içindeyken artık 
mazeret olamaz. Alman hükûmeti 
çocuk yoksulluğuyla mücadele söz-
lerini yerine getirmeli.”

Belçika’da Devlet Çalışanlarına

TikTok Yasağı 
Getirildi

Türkiye Seçimlerinde Oy 
Kullanacaklar: Seçmen 
Kaydınızı Kontrol Edin!

Belçika federal hükûmeti, devlet memurlarının 
kullandığı bilgisayarlar ve mobil cihazlarda, Çinli 
sosyal medya platformu TikTok’u yasakladı.

Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 
konsolosluklarda oy kullanabilmeleri için Yurt Dışı 
Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmak gerekiyor. Listede 
adı olmayanlar konsolosluklarda kayıp yaptırabiliyor.

Belçika hükûmetinin Çinli sosyal med-
ya platformu TikTok ile ilgili kararı, 
Ulusal Güvenlik Konseyinin toplan-

tısından sonra açıklandı. Başbakan Yardım-
cısı Georges Gilkinet, Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, yasak kararının, federal 
düzeyde alındığını bildirdi. “Mantıklı ve ge-
rekli bir karar aldık.” ifadesini kullanan Gil-
kinet, kendisinin de artık sadece Facebook 
ve Twitter’da olacağını belirtti.

ÇIN ISTIHBARATIYLA IŞBIRLIĞI 
GEREKÇESI

Federal hükûmetin yanı sıra Flaman bölgesi 
hükûmetinin de aynı şekilde TikTok’a kamu 
çalışanları için yasak getireceği kaydedildi. 

Valon bölgesi hükûmetinin de yakında aynı 
kararı alması bekleniyor. Belçika Siber Gü-
venlik Merkezi de TikTok’un kullanıcılardan 
ciddi miktarlarda veri topladığı, bazen kul-
lanıcıların bundan haberdar olmadığı ve bu 
durumun gizliliğin ihlali açısından risk teş-
kil ettiği uyarısında bulundu. 

Merkezin uyarısında ayrıca TikTok’un algo-
ritmalar aracılığıyla bilgi akışını ve içerikle-
ri manipüle edebildiği, Çin yasalarının Tik-
Tok’u Çin istihbaratıyla iş birliği yapmaya 
zorladığı belirtildi. ABD başta olmak üzere, 
bazı Batılı ülkeler ile Avrupa Birliği (AB) 
kurumları resmî çalışanların iş için kullan-
dıkları cihazlarda TikTok’un kullanılmasını 
yasaklama kararı almıştı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde se-
çime gidiyor. Seçimlerde, Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem 

Milletvekili Genel Seçimleri için oy verilecek.

Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları da 
bulundukları yerlerdeki konsolosluklarda oy 
kullanabilecekler. Yurt dışındaki konsolos-
luklarda oy kullanabilmek için ise Yurt Dışı 
Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olmak gerekiyor.

YURT DIŞI SEÇMEN KAYIT BILGISI

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olunup 
olunmadığı, e-devlet şifresiyle e-devlet plat-
formu üzerinden sorgulanabildiği gibi, +90  
312 44 9975 telefonlarıyla, yurt dışı seçmen 
kayıt bilgisi https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/

secmenBilgiYurtdisi.jsp internet linkinden 
öğrenilebiliyor. Ancak bu link seçim takvimi 
kesinleşip seçmen kütükleri askıya çıkınca 
işleme açık olacak.

KONSOLOSLUKLARDA KAYIT 
YAPILABILIYOR

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde kaydı ol-
madığını tespit eden Türk vatandaşları 
adres beyanı için randevusuz olarak hafta 
içi her gün 08.30-16.30 saatleri arasında 
Türkiye’nin ilgili başkonsolosluğuna mü-
racaat ederek başvurabilecek.  Adres be-
yanı için T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik 
Kartı gerekiyor. Seçmen kütüğü kaydı, 
adres beyanı formu doldurularak konso-
loslukta yapılabiliyor.
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GENÇLIK

Avrupa’daki Müslüman Üniversiteliler
Köln’de Bir Araya Geldi

IGMG Gençlik Teşkilatı Üniver-
siteliler Başkanlığı’nın tertip 
ettiği 2023 çalışma yılının ilk 

Üniversiteliler Yatılı Eğitim Semine-
ri (UNİYES) programı, 4 ve 5 Mart 
tarihlerinde Köln’deki Genel Merkez 
binasında gerçekleşti. Farklı bölge-
lerden bir araya gelen yaklaşık 150 
üniversiteli dinî ve toplumsal anlam-
da önem taşıyan konularıyla farklı 
dersler gördü.

“DEPREM FACIASINA 
KARŞI ALLAH’A SIĞINMAK 
ÖNEMLI”

Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve Üniversite-
liler Başkanı İsmail Türk’ün selam-
lama konuşması ile başlayan prog-

rama IGMG Genel Başkanı Kemal 
Ergün de konuk oldu. Konuşmasın-
da Türkiye’yi sarsan deprem felake-
tinde hayatını kaybedenlere rahmet, 
geride kalanlara sabır dileyen IGMG 
Genel Başkanı, bu durumdan alına-
cak derslere de değindi. Ergün, dün-
yanın geçiciliğini hatırlatan bu facia 
karşısında Allah’a sığınmanın öne-
mini vurguladı.

Ardından Sakarya Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana-
bilim Dalı Başkanı ve öğretim üye-
si Prof. Dr. Soner Duman İslam 
fıkhının oluşumu ve tarihsel gelişimi 
hakkında dersler verdi. Hz. Peygam-
ber Efendimiz (s.a.v.)’den sonraki 
dönemlerde farklı sebeplerle sürekli 

değişim geçirmiş olan İslam huku-
kunun kaynakları ve temel özellik-
lerini açıklayan Soner Duman Hoca, 
içtihat metoduyla birlikte ortaya çı-
kan fıkhi mezheplerden de bahsetti. 
Mezhepleşme sürecinin çağdaş Müs-
lümanların istikrarlı bir dindarlık 
yaşayabilmeleri için vazgeçilmez ol-
duğunu dile getiren Prof. Dr. Soner 
Duman, mezhepsizliğin beraberinde 
gelen bazı sorunların da altını çizdi.

Pazar günü “Din-Hayat Bağlantısını 
Kurmada Günümüzün Ana Akımları 
Sorun mu İmkân mı Sunar?” soru-
suna cevap aranan ders, İzmir Ka-
tip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Saffet Köse tarafından sunuldu. 
Batı dünyasındaki teokratizme tepki 
olarak doğan aydınlanma sürecinin 
beraberinde getirdiği bilimsel ve top-
lumsal gelişmelerin İslam dünyasın-
da din destekli vuku bulmuş olması 
üzerinden modernizm ideolojisini 
ve tarihselcilik gibi modern akımları 
eleştiren Saffet Köse Hoca, mezhep 
ve gelenek karşıtı olan selefizme de 
eleştirel bir dille değindi. Dinî sınır-
ları aşmadığı sürece kültürel çeşitlilik 
ve değerlerin dindar yaşam açısından 
bir zenginlik olduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Saffet Köse, gelenek üzerin-
den din-hayat bağlantısının kurulabi-
leceğinden yana olduğunu belirtti.

Avrupa'nın dört bir yanından Müslüman üniversiteliler, dünden bugüne İslam toplumunu şekillendiren dinî 
meseleleri öğrenmek için UNİYES programı çerçevesinde Köln’de buluştu. » HEWAL BALIK, ZEYNEB ÖNVER, EMRULLAH KAYA
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10 Yaşındaki Bosna Hersekli Emel Maati

15 Ayda Hafız Oldu

Fransa’da Kur’ân-ı Kerîm’i 

Güzel Okuma 
Yarışması

Hamburg’da Irkçılığa 
ve Ayrımcılığa Karşı 
Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bosna Hersek’in başkenti Sa-
raybosna’da yaşayan Emel 
Maati, Bosna Hersek İslam 

Birliği Komisyonunun hazırladığı 
sınavı başarıyla bitirdi ve ülkenin en 
genç hafızı olarak kayıtlara geçti. 7 
yaşındaki Emel Maati hafızlığını 15 
ayda tamamladı.

10 yaşındaki hafız Emel ve 25 yaşın-
daki ağabeyi hafız Adnan Maati, 1 yıl 
3 ay süren hafızlık sürecini anlattı. 
Saraybosna’daki Fatima Gunic İlko-
kulu’nda 4. sınıfın en başarılı öğren-
cilerinden Emel, “Hafızlığa 7 yaşında 
başladım, bu süreç bazen zor, bazen 
kolaydı. Babam Kur’ân-ı Kerîm’i ez-
berlememde bana yardım etti ve 
hafızlığı 1 yıl 3 ayda tamamladım.” 
ifadelerini kullandı.

Ailedeki 3 hafızdan biri olan Adnan 
da kız kardeşleri Emel ve Amina ha-

ricindeki 3 kız kardeşinin de hafızlığı 
tamamlamak için çalışmalarına de-
vam ettiklerini söyledi.

Adnan, “Emel, hafızlık sürecini ba-
bamız Muhammed ile tamamladı. 
Korona salgını zamanında evdey-
ken boş vaktimiz çok olduğu için 
(Kur’ân-ı Kerîm’i) hem ezber hem de 
tekrar üzerine bolca çalıştılar.” dedi.

“HER GÜN 2 CÜZ 
OKUYARAK 15 GÜNDE 
SINAVI TAMAMLADI”

Kendisinin 12 yaşında hafız oldu-
ğunu kaydeden Adnan, kardeşi 
Emel’in her gün iki cüz okuyarak 
komisyonun hazırladığı sınavı 15 
günde tamamladığını ve ülkenin 
en genç hafızı olduğunu söyledi. 
Adnan, Saraybosna’daki tarihî Gazi 
Hüsrev Bey Medresesi’nden 2016’da 

mezun olduğunu belirterek, “Son-
rasında Malezya, Endonezya, Suudi 
Arabistan, Mısır gibi birçok ülkede 
düzenlenen (tilavet) yarışmalarına 
katıldım. Suudi Arabistan’daki ya-
rışmada ise birincilik elde ettim.” 
ifadelerini kullandı.

Annelerinin küçük yaşlarda kendile-
rine kısa sureleri öğreterek hafızlık 
yolundaki ilk adımlarını atmalarına 
yardımcı olduğunu dile getiren Ad-
nan, babalarının üzerlerindeki eme-
ğinin de kelimelerle anlatılamayaca-
ğını belirtti. 

Adnan, bugünün çocuklarının bir ço-
ğunun telefonda ve sosyal medyada 
vakit geçirmeyi tercih ettiğine dik-
kati çekerek, insanlara Hz. Muham-
med’in “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı 
öğrenen ve öğretendir.” hadisini ha-
tırlatmak istediğini anlattı.

Fransa Millî Görüş İslam Konfederas-
yonu (CIMG) Annemasse İrşad Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen Hüda 

Eğitim Merkezi Öğrencileri arası Kur’ân-ı 
Kerîm’i Güzel Okuma Yarışması erkek ve 
kız öğrenciler olmak üzere iki grup arasında 
gerçekleştirildi. Birinciliği, erkeklerde Mu-
hammed Talha Pala kızlarda ise Azra Pala 
elde etti. 

“HER BIRINIZ BIZLERIN 
GÖZÜNDE BIRINCISINIZ”

CIMG Annemasse Şube Başkanı Alparslan 
Ekinci, yarışmada yaptığı kısa konuşmada, 
“Yarışmaya katılmanız sizlerin ne denli ce-

saretli olduğunu gösteriyor. Bu tür program-
larda bulunmanız bizleri ziyadesi ile mem-
nun ediyor. Her biriniz bizlerin gözünde 
birincisiniz, her birinize başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Erkek öğrenciler arasında gerçekleşen ya-
rışmada büyüklerde Muhammed Talha Pala 
birinci, Ensar Tanrıkulu ikinci, Mehmet 
Emin Aytekin ise üçüncü oldu. Küçüklerde 
Halil İbrahim Akdağ birinciliği, Malik Ayte-
kin ikinciliği, Akif Taşpınar ise üçüncülüğü 
elde etti. Kız öğrenciler arasında gerçekleş-
tirilen yarışmada ise küçükler kategorisin-
de Azra Pala birinci olurken, büyüklerde ise 
Hira Nur Yılmaz birinciliği elde etti.

Hamburg Bölgesi’nde Kadınlar 
Gençlik Teşkilatı (KGT) Yeni Be-
yazıt Şubesi’nden gençler dünyada 

ve özellikle Almanya’da yaşanan ırkçılığa 
dikkat çekmek amacıyla MERCADO alışve-
riş merkezinde 8 Mart’tan 26 Mart’a kadar 
sürecek olan bir fotoğraf sergisi açtı. 

Gençler fotoğraflarda ırkçılığın ve ayrım-
cılığın günümüz toplumlarında üzücü bir 

gerçek olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca konuya 
dair farkındalık oluşturmayı amaçladıkları-
nı belirten gençler, birlikte yaşamın toplu-
mun tüm bireylerinin faydasına olduğunu 
ortaya koymak istediklerini belirttiler.

KGT Yeni Beyazıt Şubesi Orta Öğretim Bi-
rimi’nin Schura Hamburg ile iş birliğinde 
düzenlediği çalışma, ziyaretçilerden ilgi 
görmeye devam ediyor.

Bosna Hersekli Emel Maati, 7 yaşında başladığı hafızlık eğitimini 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak 
“ülkenin en genç hafızı” unvanına sahip oldu.

Fransa’nın Annemasse şehrinde gerçekleştirilen 
Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Yarışması’nın 
kazananı erkeklerde Muhammed Talha Pala, 
kızlarda ise Azra Pala oldu.

Almanya’nın Hamburg kentinde genç Müslüman 
kadınlar dünyada ve özellikle Almanya’da yaşanan 
ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla bir alışveriş 
merkezinde fotoğraf sergisi açtı. » NUR-SEVIM VIERBUCHEN
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Pusula

Deprem Felaket Mi?

Her şey gibi, depremi de nasıl algılar 
ve anlamlandırırsak, tepkimizi ona 
göre belirleriz. Bu nedenle deprem 
algımızın ne kadar doğru, ona yükle-
diğimiz anlamın ne ölçüde sahih oldu-
ğunu sorgulamak durumundayız. Vu-
kuundan sonra ortaya çıkan yıkımlar, 
can ve mal kayıpları göz önüne alına-
rak, deprem genelde felaket, musibet, 
bela olarak nitelendiriliyor. Sanki, bu 
üzücü sonuçlar, depremin ürünüymüş 
gibi değerlendiriliyor. Oysa, hakikat 
öyle değil.

Deprem Sünnetullah Gereği 
Olur

Deprem, yerkürenin yapısal özellik-
lerinin doğal sonucu olarak zuhur 
eden doğal bir olaydır. İslam düşün-
cesi açısından şöyle diyebiliriz: Dep-
rem Allah’ın evrene, varlık dünyası-
na koyduğu yasaların (sünnetullah) 
gereği olarak ortaya çıkmaktadır ve 
anlamı, işlevleri (hikmetleri) vardır. 
Allah’ın varlık dünyasına koyduğu bu 
yasalarda, nizamda şuna buna göre 
değişiklik olmaz (Fatır suresi, 43:35). 
Bu yasalar herkes için aynı şekilde 
hükmünü icra eder. İnsanların göre-
vi, varlık dünyasını, onda geçerli olan 
yasaları (sünnetullahı) iyi tanımak, 
anlamak, açıklamak ve ona göre hare-
ket etmeyi becermektir. Bunu yapma 
başarısını gösterdiği oranda insanlar 
hayatı güzel yaşayacak, kötülüklerden 
uzak kalacaklardır.

Bu demektir ki, deprem özünde kötü-
lük taşımıyor, o bir felaket değil. Belki 
çok önemli yararları vardır, berekettir. 
Sözgelimi, organik olmayan madenle-
rin tamamı, vadiler, şelaleler, yararlı 
mineraller, ılıcalar doğal maden suları 
deprem fay hatlarıyla oluşuyor. Daha 
kim bilir ne tür yararları vardır! 

Bunların neler olduğunu ilgili bilim in-
sanları araştırıp açıklamakla yüküm-
lüdürler. Şayet deprem bizatihi felaket 
olsaydı, aynı şiddette iki farklı yerde 
meydana gelen deprem aynı sonuç-
ları doğururdu. Oysa öyle olmuyor: 
Bir yerde 6 şiddetinde deprem olunca 
büyük yıkımlar ve ölümcül sonuçlar 
ortaya çıkarken, başka bir yerde 8 şid-
detinde bir deprem sonucunda hiçbir 
ciddi yıkım oluşmuyor. Bu gösteriyor 
ki, ortaya çıkan yıkımlar, mal ve can 
kayıpları, depremin ürünü değil, in-
sanların yerküreyle(depremle) yanlış 
ilişki biçimlerinin, kendi eylemlerinin 
sonuçlarıdır. Tıpkı, salt rahmet olan 
yağmur sonrasında, yanlışlarımız yü-
zünden sel felaketinin oluşması gibi.

Allah Kullarına Zulmetmez 

Depremin kendisinin kötülük ürettiği 
söylenirse, o takdirde depremi doğu-
ran düzeni yaratan Allah’ın böylece, 
iyi-kötü, suçlu-suçsuz, çocuk-yaşlı 
ayırımı yapmaksızın herkesi cezalan-
dırdığı iddia edilmiş olur. Oysa, mer-
hametle muamele etmeyi kendisine 
ilke edinmiş olan Allah (En’âm sure-
si,6:12), bundan münezzehtir. “Allah, 
asla insanlara zulmedecek değildir, 
fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.” 
(Tevbe suresi,9:70)

7’den 70’e İnsanı 
Ayakta Tutan Beş Değer
Psikolog Abdulaziz Yılmaz deprem sonrası dezavantajlı gruplardaki bireylerin psikolojik 
dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemde hepimizi derin-
den etkileyen deprem sonrası 
yaşadığımızın ne olduğunu 

anlamak adına travma kelimesinin 
iyi anlaşılması gerekiyor. Afet, sel, 
deprem, taciz ve ölümlü kazaların 
tamamı travma oluşturan olaylar 
olarak değerlendiriliyor. Bunların 
yanı sıra kişinin kontrolünün ken-
disinde olmadığı ve çoklu ölümle-
rin meydana geldiği, acziyetin his-
sedildiği olaylar ise büyük travma 
olarak tanımlanıyor.

HEPIMIZI ETKILEDI

Türkiye ve Suriye’de yaşanan asrın 
felaketi tüm dünyayı etkiledi desek 
yeridir. Bu büyük yıkımdan insanlık 
etkilendi. Şöyle ki, bir kâse suyun 
ortasına büyük bir taş atıldığını dü-
şünün; atılan taşın hemen etrafında 
büyük dalgalar oluşmaya başlaya-
caktır. Kâsenin kenarına doğru dal-
gaların etkisinin azaldığını görecek-
siniz. Doğrudan merkezde olan bölge 
büyük bir dalgayla karşılaşacaktır. 
Depremin etkisini de bu şekilde zih-
ninizde canlandırabilirsiniz.

Deprem herkesi etkiledi, etkileme-
ye de devam edecek. Önemli olan 
nokta şu, kâsenin ortasına denk 
gelen ve büyük dalgayla muhatap 
olan kişilere yalnız olmadıklarını 
hissettirmek ve bu kişilerin psiko-
lojik destek sürecini olumlu etkile-
mektir. Böylece muhataplar depre-
min etkisinden çıkmak için ihtiyaç 
duydukları enerjiyi, gücü kendile-
rinde bulacaklardır.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR

Fakat o dalgaya direkt maruz kal-
mayan, kâsenin kenarında olan 
psikolojik dayanıklılığı yerinde ol-
mayan, aile desteği, toplumsal ve 
sosyal yaşamla bağı iyi olmayanla-
rın, ayağının kayıp en ufak dalga-

da boğulma ihtimali var. Bundan 
dolayı “Avrupa’dayız, çocuklarımızı 
ekrandaki dehşet sahnelerinden 
koruduk, yardım hareketlerinden 
etkilenmezler.” şeklinde düşünceye 
kapılmamak lazım. Nitekim dep-
remle alakalı risk grupları içerisin-
de en başta çocuklar, ardından yaş-
lılar, hamileler ve ruhsal hastalıkları 
olanlar geliyor. Burada saydığımız 
dezavantajlı gruba girenler olası 
ciddi bir sorunla karşılaştıklarında 
mücadele etmekte zorlanabiliyorlar. 

Öncelikle ailemize ve çocuklarımıza 
veya çevremizde muhatap olduğu-
muz kişilere, yaşamış olduğumuz 
depremin en önemli ve belirgin et-
kisinin herkesin denge durumunu 
bozduğunun farkına varmalarını 
sağlamak olmalı.

İnsanın yaşam için gerekli olan bir-
takım inançları vardır. Mesela insan, 
dünyayı güvenli bir yer görürse, ya-
şamaktan zevk alır. Bu çocuklarda 
“Evim güvenli bir yer.” ihtiyacını or-
taya çıkarır. Çocuk evinin güvenli bir 
yer olduğunu düşünüyorsa, kendisi-
ni güvende hisseder. 

İnsanlar için dünya adaletli bir yer-
dir düşüncesi, çocuklarda “Benim-
le ilgilenecek, sahip çıkacak birileri 
var.” cümlesiyle karşılık bulur. “Bana 
bakan yetişkinler, beni koruyacak-
lar.” düşüncesi çocukların özellikle 
travmatik olaylarda psikolojik daya-
nıklılığını ayakta tutmasını sağlayan 
ihtiyaçlardandır.

5 TEMEL DEĞER

7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki 
insana kadar, kişiyi ayakta tutan beş 
değer vardır. Bu beş varoluşsal te-
mel duyguyu hangi insana verilirse, 
o insan hayattaki zorluklarla müca-
dele edebilecek, iletişimi kuvvetli bir 
birey olarak karşımıza çıkar.

Kim olursa olsun beş duyguda eksil-
me olursa, işte orada ciddi anlamda 
kişinin dünyaya, yaşama yönelik 
ümidi, heyecanı, yaşam enerjisi ve 
sorunlarla mücadele etme gücü 
azalmaya başlar. 

Bu beş değer şunlardır: 

1- Her insan fark 
edilmek ister.

2- Fark edildiği hâliyle 
doğal bir şekilde kabul 
edilmek ister.

3- Hiçbir şarta tâbi 
olmaksızın, şartsız 
sevilmek ister.

4- Güvenli bir ortam 
ve güvenilir bir insan 
hissiyatı yaşamak ister. 

5- Değerli olduğunu 
hissetmek ister.

Travmatik dönemden geçtiğimiz şu 
günlerde insanlardan duyduğumuz 
bazı cümleler yukarıdaki beş temel 
değerin ne denli sarsıldığını da göz-
ler önüne seriyor. İşte tam da bu 
noktada travmaya karşı güçlendir-
me desteği sunulması faydalı olur.

Travma sonrası özellikle dezavantajlı 
grupta olanların ilk yaşadıkları şey, 
kendisini güvende hissetmeme du-
rumu oluyor. Düşünün deprem ya-
şanmış, her yer enkaz. Oradaki insan 
kendisini nasıl güvende hissedebilir?

Ama deprem bölgesinin dışında, 
uzakta bir çocuk da her an deprem 
olabilirmiş gibi kendini güvende 
hissetmiyor. Orada yaşamayan ve 
yaşananları duyan çocuk, yaşlı, has-
ta veya bir başkasına muhtaç kişi de 
kendi güvenliğinin sarsıldığını his-
setmeye başlıyor.

Bir daha asla güvende olmayacağı-
na dair kendini mutsuz hissediyor. 
“Benim yaşadığım bu dünya çok 
acımasız.” diyebiliyor ve sürecin 
doğallığını kaybetmeye başlıyor. 
“Kimse benimle ilgilenmez.” düşün-
cesi oluştuğunda ise fark edilme var 
olma ihtiyacını hissetmeye başlıyor. 

Depremden korunmanın mümkün 
olmadığını düşünerek aynı zaman-
da da bir güvenlik kaybı yaşıyor. 
Felaketlerden hiç alakasız olduğu 
hâlde kendisini suçlu hissedebiliyor, 
kendisine bir fatura çıkarabiliyor. 

Kendisinin sevilmeye değer bir insan 
olmadığından yola çıkabiliyor ve sev-
gi duygusunu kaybetmeye başlıyor. 
Tam da bu noktada insanı ayakta tu-
tan beş değer yara almaya başlıyor. 

INSANLARI YALNIZ 
BIRAKMAMAK

Bu beş temel değeri kaybetmemek 
adına travmalar sonrası kişilere umut 
ve yeniden yaşam enerjisi vermek için 
gayret edilmeli, deyim yerindeyse psi-
kolojik ilk yardım sunulmalı. Özellikle 
yaşlılara yalnız olmadıklarını ve acıla-
rını paylaşan birilerinin var olduğunu 
hissettirmek ilk etapta travmatik etki-
leri azaltacaktır. 

Çocuklarda ise yaş gruplarına göre 
hikâyelerle, depremin yağmur ve 
rüzgar gibi doğal bir şey olduğuna 
vurgu yaparak anlatılmalı. 

Dünyanın var oluşu için depremin 
gerekliliğine vurgu yapılmalı ve haşa 
Allah’ın insanların ölmesi için evleri 
yıktığının değil, insanların yerleşim 
alanlarını doğru seçmedikleri için 
evlerin yıkıldığının altı çizilmelidir. 

(IGMG Eğitim Başkanlığının “Deprem ve 
Çocuk” başlıklı seminer serisinin ilk bölü-
münden hareketle hazırlanmıştır.)
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Depremden bizzat etkilenmemiş çocuklarda temel güvenlik duygusunun kaybına dikkat çeken Nöropsikolog 
Fatma Betül Karadeniz, doğal afetin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi.

Doğal afetin kendisi ani gelen, 
beklenmedik, insanın kont-
rolü dışında olan bir şeydir. 

Buna göre ne zaman, ne olacak ve 
hangi büyüklükte başımıza ne ge-
lecek bilemeyiz çünkü bizim kont-
rolümüzde olan bir durum değildir. 
Böyle olunca genelde herkes üzerinde 
oluşturduğu duygular daha çok belir-
sizlikle gelişen temel güvenlik duygu-
sunun kaybıdır. Bu duygular özellikle 
çocuklarda daha yoğun yaşanır. 

Çocuk “Ya bize de olursa?” gibi soru-
lar ile uzunca müddet meşgul olabilir.

Çocuğun daha önce bilmediği, gör-
mediği, duymadığı bir şey olmuştur. 
Her ne kadar insan bilmek, öğren-
mek istese de en temel duygulardan 
birisi belirsizlik duygusudur. Belir-
sizlik duygusunun çok yoğun olması 
ise insanda tehdit oluşturur. 

O yüzden doğal afetlerin çocuklar 
üzerinde oluşturduğu en temel duy-
gu belirsizliktir. Ekranlardan maruz 
kaldığı görüntüler, yardım çağrıları, 
ağlayanlar, enkazlar daha önce hiç 
bilmediği, görmediği şeylerdir. 

Ailesinin yüzünde de tanımlayama-
dığı bir duygu karmaşasını görmek, 
depremden direkt etkilenmemiş olsa 
dahi çocuğu çemberin içerisine alır.

Her insanın sabah kalkmak, işe git-
mek, çocukları okula götürmek gibi 
günlük rutinleri vardır. Aklımıza bu-
gün sel mi olacak, yolda başımıza bir 
şey mi gelecek diye düşünmek gelmez.

Başımıza bir şey gelirse de bu du-
rumla baş etme becerisi geliştirebi-
lirim düşüncesi, temel bir güvenlik 
duygusu olduğunu gösterir. 

Doğal afetlerde bu durum farklıdır. 
Belirsizlikle gelen bir durum olur. 
Duyguların ve düşüncelerin belirsiz 
olduğu, suçluluk ve çaresizlik hisse-
dilen bir durum ortaya çıkar.

“BU ÇOCUKLAR 
YARAMAZLIK MI YAPTI?”

Deprem bölgesinde yaşanan acıyı gö-
rerek kendimizi suçlu hissetmemiz 
doğal bir duygudur. “Onlar orada acı 
içindeyken, bizim burada keyfimiz 
yerinde.” gibi cümleleri son dönem-
de çevrenizden sıkça duymuşsunuz-
dur. Çocuklarınızın depremle ilgili 
sorularından biri de “Bu çocuklar 
yaramazlık mı yaptılar da deprem 
oldu?” olmuştur.

Veya yemek yiyememe, iştah kaybı 
gibi durumların da ortaya çıkmış 
olması doğaldır. Bu süreçte yetiş-
kinlerde olduğu gibi çocuklarda da 
temel yaşanan duygu çaresizliktir. 
Belirsizlik, korku, kaygı ve güvensiz-
lik çok yoğun olduğunda özellikle de 
çocuklarda travmatik bir hâl alabilir. 

DUYGULAR IŞLEVSEL 
OLMALI!

Aslına bakarsanız tüm duyguların 
yaşanıyor olması “normaldir”. Ör-
neğin kaygı duymasak, yoldan karşı-
ya geçecek olsak, direkt geçeriz. Bu 
durumda başımıza muhtemelen bir 
kaza gelebilir. Tam aksine aşırı dü-
zeyde kaygı yaşıyorsak, uzaktan ara-
ba gelirken dahi, “Ya son anda hız-
lanırsa?” gibi aşırı uç kaygıların bizi 
işgal ettiği ve kontrolü ele geçirdiği 
bir durum oluşur. Önemli olan tüm 
duyguların belli bir düzeyde yaşa-
nıyor olmasıdır. Belli düzeyde kaygı 

yaşıyorsak, bu bizi kazalardan korur. 
Sonuç itibariyle belli düzeyde yaşadı-
ğımız kaygı yoldan karşıya geçmek 
istediğimizde sağa sola bakma ihti-
yacını ortaya koyar.

Yukarıda bahsettiğim korku, kaygı, 
belirsizlik, güvensizlik gibi duygu-
larımızın hepsi de işlevsel duygular. 
Böyle bir afet karşısında tabii ki be-
lirtilen tüm duyguları hissedebilirim 
ve güvende hissedemem. Bu durum 
doğaldır. Biz buna anormal durum-
larda ortaya koyduğumuz normal 
duygular/tepkiler diyoruz.

BEDEN VE DUYGUNUN 
KONTROLDEN ÇIKMASI: 
ÇÖZÜLME HÂLI

Duygularımızın tamamı işlevsel 
olma boyutundan çıkıp çok aşırı ve 
yoğun olduğunda “çözülme” dedi-
ğimiz travmaya evrilebilir. Çözülme 
durumunda beden ve duygular ta-
mamen kontrolden çıkar. Yemek ye-
riz, su içeriz ama tüm bunları nasıl 
yaptığımızın farkında olmayız. 

Bedenimizden, içinde bulunduğu-
muz dünyadan büyük bir kopukluk 
yaşarız. Halbuki doğal afeti direkt 
yaşamamışızdır. 

ÇOCUKLAR DEPREMI 
NASIL DENEYIMLIYOR?

Çocuklar depremi ilk etapta aile bi-
reylerinin tepkilerinden deneyimli-

yor. Düşünün, çocuk sabah uyandı. 
Deprem gece olmuş, anne ve baba-
sının yüzünde donuk bir ifade ve 
gözlerde dehşet var. Korkunç bir şey 
olmuş. Çaresizlik var. Nasıl bir şeyle 
karşı karşıya olduklarını anne ve ba-
basının yüzüne bakan çocuk anlıyor. 
Bir anlam yüklemesi gerektiğini bu-
radan görüyor. 

Şayet ebeveyn duygularını sağlıklı 
düzeyde göğüsleyebilirse, çocuk için 
de kaotik durumun anlamlandırıl-
ması ve duygularının sağlıklı işlene-
cek boyuta evrilmesi daha kolay ola-
caktır. Bu yüzden çocuğun deprem 
deneyimini televizyon ekranlarında 
gördükleri değil, anne ve babası 
belirlemelidir. Asıl rol model onlar 
olur ve onların duygularını kopya-
layarak, çocuk da kendi duygularını 
değerlendirir. Buna literatürde ay-
nalama da denir. Ayriyeten sürekli 
televizyonda, sosyal medyada dep-
rem görüntülerine maruz kalmak 
çocuk açısından sağlıklı değildir. 
Maalesef insanoğlunun dehşetten 
beslenen bir tarafı da vardır. Fakat 
çocuklarımızı asla bu görüntülere 
maruz bırakmamalıyız.

Ekranlardan ve anne babasından 
duyduklarının yanı sıra çocuk depre-
mi yakın kaybı olması nedeniyle de 
deneyimleyebilir. Anneanne veya ba-
baanne depremde vefat etmiştir. Bu 
da çocukta “Deprem kötü, öldüren 
bir şey.” algısı oluşturabilir. Burada 
dikkat edilmesi gereken hususlar-
dan biri de çocuğa bunun nasıl an-
latılacağı ile ilgilidir. Nitekim depre-
min Allah (c.c.) tarafından geldiğini 
öğrenen çocuk, bunun nedenini de 
sorgulayacaktır. Burada uygun bir 
dil veya bir uzmandan, eğitimciden 
yardım almak faydalı olabilir.

ÇOCUĞA NASIL YARDIMCI 
OLABILIRIM?

Depremden bizzat etkilenmemiş ço-
cuklara öncelikle hissettikleri tüm 

duyguların “normal” olduğunu söy-
leyerek başlayabiliriz. Sonuçta çocu-
ğun hissettiği tüm duyguları biz ye-
tişkinler de hissediyoruz. Bu yüzden 
önce kendi duygularımızı düzenle-
memiz gerekiyor. Ancak kendi duy-
gularımızı düzene koyduğumuzda 
çocuğa faydalı olabiliriz. 

Çocuklara hissettikleri tüm duygu-
ların normal olduğunu fakat duy-
gularımızın bizim elimizi kolumuzu 
bağlamaması gerektiğini uygun bir 
dille açıklayabiliriz. Örneğin su içer-
ken suçluluk duygusu hissediyor ola-
biliriz, fakat bu duygu aynı zamanda 
beni harekete geçirmeli, yani bir ak-
siyon yapmama vesile olmalı.

Depremzede kardeşlerimizin bizim 
burada oluşumuza ihtiyacı var his-
sini çocuğa verebilmeliyiz. Yaşadığı-
mız yerde olmalıyız ki, onlara yar-
dım ulaştırabilelim. Su örneği gibi, 
suçluluğun hemen ardından, onlara 
nasıl su ulaştırabilirim düşüncesini 
tetiklemek gerekiyor. 

Bunların yanı sıra, çocuğa konuş-
ma, anlatma imkânı sunmakta fay-
da var. Yetişkinlerde olduğu gibi ço-
cuklarında kendilerini ifade etmeye, 
duygularını paylaşmaya ihtiyaçları 
var. Yakınlarıyla konuşmak, yaşadı-
ğı duyguları belirli bir düzeyde tut-
masını sağlayacaktır. Destek vere-
bilecek yakınlarıyla temas kurması, 
duygularını dengede tutmak için bir 
kaynak olacaktır. Okula gitmek, ar-
kadaşlarıyla buluşmak gibi çocuğa 
iyi gelen günlük rutinlerine devam 
etmesinde yardımcı olunmalı. 

Son olarak ailecek zihin ve beden re-
gülasyonu açısından iyi gelecek nefes 
egzersizler ve yürüyüşler yapılmalı. 
Bunlar bizim kendi “duygu kabımızı” 
düzenlememize de yardımcı olacaktır.

(IGMG Eğitim Başkanlığının, “Deprem ve 
Çocuk” başlıklı seminer serisinin 3’üncü bö-
lümünden hareketle hazırlanmıştır.)

Çocuğun deprem deneyimini 
televizyon ekranlarında 
gördükleri değil, anne ve babası 
belirlemelidir.

“Ya Burada Da 
Deprem Olursa?”



  2317 Mart 2023HAYAT

Prof. Dr. Saffet Köse
tefsir@camiahaber.com

Tefsir Köşesi

Doğal Afetler Bize 
Ne Söyler? -III-

Sünnetullah’a yani evrendeki doğal 
yasalara riayetsizlik: 

Burada üç husus söz konusudur. Bi-
rincisi Allah evrende bir düzen kur-
muş ve onun yasalarını belirlemiş, 
insanlardan onu bozmamalarını, 
yasayı esnetmemelerini ve belirle-
nen ölçüden tartıdan çalmamalarını 
istemiştir.1 Buna göre insanın yaptığı 
işlerin doğal yasalara uygun olması 
gerekir. “Evlere kapılarından girin”2 
ayetini bazı müfessirlerin her işi ku-
ralına göre yapın şeklinde anlama-
ları manidardır. Bütün teknolojiler 
Allah’ın evrende var ettiği yasaların 
keşfedilip maddeye uygulanmasın-
dan doğmuştur. 

Bu kanunlara aykırı davranmak ya 
da bir şeyi noksan bırakmak iste-
nen sonucu vermez. O zaman insan 
mesela bir bina yapacağında Allah’ın 
evrende koyduğu mühendislik yasa-
larına riayet etmek zorundadır. Aksi 
takdirde başına gelenlerin sebebi 
yine kendisi olacaktır.3

Yaşadığımız son depremde ayakta ka-
lan ve kalamayan binalar bunun ne 
anlama geldiğini göstermiştir. İkin-
cisi Kur’ân-ı Kerîm riskli durumlarda 
gerekli tedbirlerin alınmasını emret-
miştir.4 Hz. Peygamber, risklere karşı 
tedbirini almayandan Allah’ın koru-
masının kalktığını bildirmiştir.5

Üçüncüsü de ilahi yasalar sonuçla-
rını doğurur. Ona kim riayet ederse 
Allah onun sonucunu onun için yara-
tır, insanlar arasında ayırım yapmaz. 
Evrenin yasaları O’nun iradesinde-
dir. Onu bazı hâllerde çekip bir başka 
sonuç doğuracak şekilde planlaması 
da O’nun takdirindedir. Yakmak için 
programlanmış ateşin Hz. İbrâhim’i 
yakamaması6 örnek olarak zikredile-
bilir. Öldürücü denilen bir hastalığa 
yakalanmış bir insandan o hastalığı-
nın bu özelliğinin kalkması böyledir. 
Sonuçta mutlak güç O’na aittir.

Son söz deprem ve benzeri afetlere 
karşı doğal mühendislik yasalarını 
uygulamak ve risklere karşı tedbirle-
ri alıp sonucu Allah’a bırakmak (te-
vekkül) doğru yoldur. “Deveyi bağla 
sonra tevekkül et.”7

Doğrusunu en iyi Allah bilir.

1- Kamer suresi, 54:49; Rahmân suresi, 55:7-9; 
  ayrıca bk. Âraf suresi, 7:85.
2- Bakara suresi, 2:189.
3- Nisâ suresi, 4:79; Şûrâ suresi, 42:30.
4- Nisâ suresi, 4:71.
5- Ebû Dâvûd, “Edeb”, 104.
6- Enbiyâ suresi, 21:68-70.
7- Tirmizî, “Kıyamet”, 60.

“Deveyi 
bağla sonra 
tevekkül et.”

Recep Ve Şaban Ayı 
Ramazan-ı Şerif’i 
Müjdeler

Her yıl manevi bir iklimin hüküm sürdüğü receb ve şaban aylarının en önemli 
özelliklerinden biri de ramazan ayını müjdeliyor olmalarıdır. 

Dinî kültürümüzde recep, şa-
ban ve ramazan ayları ola-
rak bilinen, hicri takvimin 

7, 8 ve 9’uncu aylarına üç aylar de-
nir. Üç ayların fazileti ile ilgili bir-
çok rivayet nakledilmesine karşın 
bu ayları önemli kılan şey üç ayla-
rın üçüncüsü olan ramazan-ı şerifi 
müjdeliyor olmalarıdır. 

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

“ÜÇ AYLARIN IHYASI 
SÜNNETTENDIR”

Gerek üç aylar gerekse zikredilen 
mübarek geceler ile ilgili İslam ule-
ması arasında günümüze kadar ge-
len tartışmalar yapılmıştır. Gerek 
ayların gerekse gecelerin kutsallığı 
sorgulanmış bir kısım ulema tara-
fından, ramazan ayı ve Kadir Gecesi 
haricindeki ay ve gecelerin kutsal 
sayılması ve onlara özgü ibadetler 
ihdas edilmesi bidat sayılmıştır. 

Bir diğer ulema grubu da gerek üç 
ayları gerekse bu aylar içindeki zik-
redilen geceleri kutsal saymış bu ay-
ları ve geceleri oruç ve namazla ihya 
etmek gerektiğini sünnetin bir ge-
reği olarak vurgulamışlardır. Bizim 
yapmak istediğimize gelince kastı-
mız bu düşüncelerden haberdar ol-

mak ve Kur’an ve sünnet çizgisi üze-
rinde kalarak hareket edebilmektir. 
Maneviyat iklimi olarak da adlan-
dırılan üç ayların müjdelediği ra-
mazan ayına yaklaşmakta olsak da 
aşağıdaki hadisler henüz içerisinde 
bulunduğumuz şaban ayının da biz 
Müslümanlar için ne kadar kıymetli 
olduğunu gösteriyor. 

Üsâme b. Zeyd (r.a.) şöyle demiştir: 
“Resûlullah (s.a.v.), şaban ayında 
tuttuğu orucu hiçbir ayda tutmadı. 
Kendisine, “Ya Resûlallah! Senin, 
şaban ayında tuttuğun orucu baş-
ka bir ayda tutmadığını gördüm.” 
dedim. Şöyle buyurdu: “Şaban , re-
ceb ile ramazan arasında insanların 
gafil bulunduğu ve amellerin, âlem-
lerin Rabbi olan Allah (c.c.)’ye yük-
seldiği aydır. Ben de amelimin (Al-
lah Teâlâ’ya) oruçlu olduğum hâlde 
yükselmesini seviyorum.1 Şaban 
ayının özelliği hakkındaki bu hadis, 
bu aya –tıpkı Efendimiz (s.a.v)’in 
yaptığı gibi– özel bir önem atfetme-
miz için yeterlidir. 

ŞABAN AYI NASIL IHYA 
EDILIR?

Dolayısıyla bu ayı da ihya etmeye 
gayret göstermeli ve hadiste işaret 
edilen gaflete düşmemeliyiz. Peki, 
bu ayı nasıl ihya etmeliyiz? 

Şaban ayının büyük kısmını ya 
da tamamını oruçlu geçiren Hz. 
Peygamber ramazan dışındaki en 
faziletli orucun şaban ayında tutu-
lan oruç olduğunu ifade etmiştir.2 

Bundan dolayı şaban ayında oruç 
tutulması çoğunluk tarafından 
mendup sayılmakla birlikte Resûl-i 
Ekrem’in ramazan ayından başka 
hiçbir ayın bütününü oruçlu geçir-
mediğine dair hadislere3 ve şaban 
ayının on beşinden sonra orucun 
terkedilmesine yönelik rivayetlere 
dayanan bazı âlimler, orucu farz 
olan ramazan ayına şevkle girmeyi 
zorlaştıracağı düşüncesiyle bu ayın 
ikinci yarısında oruç tutmayı mek-
ruh görmüştür.

Beraat Kandili ile ilgili olarak İbn Mâ-
ce’nin Ebû Mûsâ el-Eş’ari (r.a.)’den 
rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber 
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şaban 
ayının ortası gecesi olunca gece na-
maza kalkın, o gecenin gündüzün-
de de oruç tutun. Zira Allah Teâlâ o 
gece güneş batınca dünya semasına 
iner ve taki güneş doğana kadar ‘Ba-
ğışlanma dileyen yok mu, mağfiret 
edeyim? Rızık isteyen yok mu, rızık 
vereyim? (Bir derde) mübtela olan 
yok mu, afiyet vereyim?’ buyurur.”4

Allah’ın dünya semasına inmesi 
temsili bir anlatımdır. Allah me-

leklerini göndererek manevi bir 
ortam oluşturur ve kullarını affet-
mek için tövbe ve duaya davet eder. 
Bu rivayetlerde zikredilen “Allah 
Teâlâ’nın dünya semasına inmesi” 
konusu, yukarıdan aşağıya inmek 
olarak anlaşılmamalıdır. Burada 
ya Allah Teâlâ’nın, rivayette geçtiği 
gibi nida eden bir melek gönder-
mesi mecazen anlatılmakta veya 
Allah Teâlâ’nın, rahmet ve rızık ka-
pılarını sonuna kadar açtığı ifade 
edilmektedir. Bu gecede kılınması 
gereken özel bir namaz yoktur. Her 
ne kadar bazı kitaplarda ayrıntılı 
açıklanan özel namazlar olsa da bu 
konuda sahih ve bağlayıcı bir delil 
söz konusu değildir.

Yüce Allah receb ve şaban aylarını 
bizler için hayırlı kılsın. Sağlık ve 
afiyet içerisinde bizleri ramazan-ı 
şerife ulaştırsın.

(Erkam sohbeti, 103.)
 

1- Nesâî, Sıyâm, 70.
2- Tirmizî, Zekât, 28.
3- Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 175, 178.
4- İbn Mâce, İkâme, 191.

Yüce Allah receb ve şaban aylarını 
bizler için hayırlı kılsın. Sağlık ve 
afiyet içerisinde bizleri ramazan-ı 
şerife ulaştırsın.
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Ulaşım Araçlarında Farz veya 
Nafile Namazlar Kılınması
Farz namazların vasıta üzerinde kı-
lınabilmesi ise, olağanüstü şartlarda 
mümkün olur denilmiştir. Bu olağa-
nüstü şartlar kısaca şunlardır: 

1. Üzerinde bulunulan vasıtadan in-
diğinde düşman, saldırgan hayvan 
veya hırsızlarla karşılaşma durumu 
varsa ve imkân olursa kıbleye yöne-
lerek, mümkün olmazsa olduğu şek-
liyle farz namazlar da vasıta içinde 
ima ile kılınabilir. 

2. Vasıta sudan geçiyorsa, binitten 
inmeye gücü yetmiyorsa veya elbi-
sesinin kirlenmesi söz konusu ise, 
vaktin de çıkma durumu varsa, binit 
üzerinde yine farz namazın ima ile 
kılınması caizdir. 

3. Kendiliğinden vasıtadan inebilme 
imkânı bulunmayan engelli biri de 
vasıta içinde farz namazını yine ima 
ile kılabilir. 

Farz namazların vasıta içinde kı-
lınmasının cevazı hakkında Hanefi 
mezhebinin en önemli kaynakların-
dan biri olan Bedâî u Senaî kitabın-
da Kâsânî şöyle demektedir: “Farz 
namazlar ise ancak cana ve mala 
zarar gelme korkusunun bulunduğu 
hallerde veya yerin çamurlu olması, 
namaz kılacak uygun bir yerin bu-
lunmaması gibi zaruret durumların-
da binek üzerinde kılınabilir.”1

Bu anlatılan şeyler genelde modern 
ulaşım vasıtalarının olmadığı, mer-
kep, at, katır ve deve gibi bineklerle 
ilgili idi. Bugünkü vasıtalar ise, eski 
bineklerin yanında otomobil, otobüs, 
uçak ve tren gibi ulaşım araçlarıdır. 
Bu araçların şayet kumandası kişi-
nin elinde değilse her istenilen yerde 
durdurulması ve yere inilerek na-
mazların kılınması mümkün olmaz. 
Böyle olunca günümüzde, otobüs, 
tren ve uçak ile seyahat edenler, na-
mazlarını ayakta ve kıbleye dönerek 
kılamazlar. Bu itibarla da oturdukla-
rı yerde ima ile farz ve nafile namaz-
larını kılabilirler.

Burada seyahat acentalarına düşen 
bir görev vardır. O da yolcuların iba-
det etme hassasiyetlerine saygı duya-
rak verilecek molaları namaz vakitle-
rine göre ayarlamalarıdır. 

Her ne kadar Hanefiyye mezhebinde 
caiz olmadığı ifade edilmişse de yol 
güzergâhında namazları tam olarak 
kılma konusunda zorluk yaşama ihti-
mali olacaksa yolcuların namazlarını 
yolculuk öncesinde veya sonrasında 
ya da mola verilen yerlerde cem etme 
esaslarına uygun olarak kılmaları da 
mümkündür. Allah en iyisini bilir.

HAYAT

BIR
AYET

“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; dönüş de 
ancak O'nadır.”

(Nûr suresi, 24:42)

“Kim darda kalan borçluya zaman tanırsa veya 
alacağının tamamını veya bir kısmını borçluya 
bağışlarsa Allah kıyamette hiçbir gölgenin 
olmadığı günde kendi arşının gölgesinde 
gölgelendirecektir.”
(Ibn Mace, Sadakat 14)

BIR
HADIS

M. Hulusi Ünye 
m.unye@igmg.org

Fıkıh Köşesi

Araç İçerisinde 
Namaz -II-

1- Kâsânî, Bedâî’, 1/108.

Kulluğun Hedefi Allah’ın 
Rızasına Nail Olmaktır
İnsanoğlu için Allah’a kul olmak en büyük makamdır. Kulluğun temelinde ise iman 
vardır. Fakat ihlas ve sünnette kulluğun kabulü için şarttır. 

Kulluk, Allah Teâlâ’nın razı 
olduğu ameli gerçekleştir-
mek demektir. Amel ise, bazı 

şeylerin terkedilmesi, bazı şeylerin 
de işlenmesi ile olur. Terk edilmesi 
gereken ameller, küfür, şirk, haram-
lar, mekruhlar, şüpheli şeyler ve câiz 
olmayana sebep olan mubah işlerdir. 
Yapılması gereken ameller ise, farz-
lar, vacipler, sünnetler, müstehaplar 
ve sevaba sebep olan mübahlardır.

Allah’a kul olmanın ilk hedefi, Allah 
Teâlâ’nın rızasına nail olmak, ikinci 
hedefi ise öncelikle kişinin kendi ai-
lesinden ve yakın çevresinden baş-
layarak bütün insanlığın iyiliği için 
çalışmak ve iki cihan saadeti için 
gayret etmektir.

KULLUK ZAMAN VE 
MEKÂNDAN BAĞIMSIZDIR

Rabbimize kulluğun zamanı bütün 
ömrümüzü, mekânı ise tüm evreni 
kapsar. Allah Teâlâ kulluğun zama-
nı ile alakalı Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle 
buyurmaktadır: “Sana ölüm gelin-
ceye kadar Rabbine ibadet/kulluk 
et.”1 Dolayısıyla insanoğlu ömrü bo-
yunca nerede olursa olsun2 Rabbine 
kulluk yapmakla mükelleftir.

INSAN KIYMETLI BIR 
VARLIKTIR

Kulluğun Allah katında makbul ol-
ması için yerine getirilmesi gerekli 
olan şartlar vardır. İnsan kıymetli 
bir varlıktır. Kıymetli olduğu, her 
şeyin insan için ve insana göre ya-
ratılmış olmasından anlaşılmak-
tadır. Sadi Şirazi şöyle demiştir: 
“Bulut, rüzgar, ay, güneş, dünya 
hepsi sana hizmetteler, ta ki eline 
bir ekmek geçiresin de onu gaflet-
le yemeyesin diye.” İşte böyle olan 

varlığın her yaptığının kıymetli ol-
ması gerekir. Öyle yapmalı ki her 
yaptığı kabul edile, merdut olmaya, 
amelleri boşa çıkmaya. 

KULLUĞUN ŞARTLARI: 
IHLAS VE SÜNNET

Amellerin, dolayısıyla kulluğun ka-
bul edilmesinin iki temel şartı vardır: 

1. İhlas: Yaptığını sadece Allah em-
rettiği için yapmak, terk ettiğini de 
sırf Allah yasakladığı için terk et-
mektir. İhlas, kalbi Allah’ın rızası ve 
Allah’a yaklaşma niyetinden başka 
düşüncelerden kurtarmak, koru-
mak ve temizlemektir. Ayet-i keri-
mede şöyle buyurulmuştur:

“Onlar ancak şununla emr olun-
dular: Dinde ihlaslılar ve hanîfler 
olarak Allah’a kulluk etsinler, doğ-
ru dürüst namaz kılsınlar ve zekâtı 
versinler. İşte sağlam din budur.”3

Ayette geçen din kelimesinden mak-
sat, iman, İslam ve ahkâmı içine 
alan sistemdir. İman tasdik konula-
rını, İslam tatbik konularını ve ah-
kâm da bütün hayattaki hükümleri 
içine alan sistemdir. Tasdik ederken 
Allah Teâlâ’nın tasdik etmemizi iste-
diği şeyleri ve nasıl tasdik etmemizi 
istiyorsa onları tasdik ve öylece tas-
dik etmek gerekir. 

Ahkâm konusunda Allah Teâlâ’nın 
belirlediği ahkâma göre hayat dü-
zenlenecektir. Yine ayette geçen 
hanif kelimesinden maksat, bütün 
batıl anlayış ve davranışları redde-
dip Hakka yönelen kimseye denir. 
Zira şirki reddetmeyenin tevhidi, 
küfrü reddetmeyenin imanı kabul 
edilmez. Özetle hanif, yanlışı bırakıp 
doğruya yönelmektir.

2. Sünnet: İman, ibadet, ahlâk ve ah-
kâmda Hz. Peygamber (s.a.v.)’e uy-
maktır. Peygamber gibi iman etmek, 
Peygamber’in iman ettiklerine iman 
etmek, O’nun gibi ibadet yapmak, 
O’nun ahlâkıyla ahlâklanmak ve ah-
kâmı da O’nun belirlediğine göre uy-
gulamak gerekir. Bu hususta da yine 
Kur’an’da şöyle buyuruluyor:

“De ki, eğer siz Allah’ı seviyorsanız, 
bana tâbi olunuz ki, Allah da sizi 
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. 
Allah Gafûr ve Rahîmdir.”4

Kâmil mümini de bidatçıdan ayı-
ran sünnettir. Eğer sünneti kökten 
reddederse zaten iman dairesinden 
çıkar. Sünneti kabul eder de uygu-
lamazsa fâsık dairesine girmiş olur. 
Mesela akşam namazının farzını 
dört rekât olarak kılsa, benim ni-
yetim Allah Teâlâ’nın rızasıdır dese 
bile onun ameli merduttur/kabul 
edilmez. Çünkü Allah Teâlâ’nın rı-
zası, razı olduğu zat olan Peygam-
ber’e uymaya bağlıdır. Ancak üç 
rekât kılarsa makbul olur. Bu şekil-
de yapmakla Peygamber’e uymuş 
olur. Peygamber’e uymakla Allah’a 
uymuş olur. Çünkü Allah Teâlâ,

“Kim Resûl’e itaat ederse, gerçekten 
Allah’a itaat etmiş olur.”5 Burada iba-
detten maksat, Allah Teâlâ’nın rızası-

nı kazanmak ve O’na manen yaklaş-
mak niyetiyle yapılan kulluktur.

KULLUĞUN ALANI

Her insanın Allah’ın rızasını kazan-
mak uğruna attığı adıma azaları 
da eşlik eder. İnsan vücudundan 
kulluğun alanı olan azaları sayacak 
olursak, bunlar kalp, dil ve bedenin 
tamamıdır. Kalbin kulluğu; redde-
dilmesi gerekenleri reddetmek, tas-
diki gerekenleri doğrulamaktır. 

Kalbin amellerine bakacak olursak, 
bunlar da ilk olarak Kelime-i Tevhi-
di tasdik etmek, Allah için sevmek 
ve Allah için buğzetmek, Allah’a kal-
ben yönelip, tevekkül etmektir. 

Dilin kulluğu ise öncelikle Allah yo-
luna davet ve zikirden geçmektedir.

Bedenin kulluğu; namaz, oruç, zekât, 
hac gibi farz olan salih amellerin ya-
pılması ve yasaklanan günahların 
terk edilmesi ile olur. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“İslam beş şey üzerine bina edil-
miştir: (Temeli) Allah’tan başka 
(hak) ilah olmadığına, Muham-
med’in O’nun kulu ve Resûlü oldu-
ğuna şehâdet etmek, (direklerden 
birincisi) namaz kılmak, (ikincisi) 
zekat vermek, (üçüncüsü) haccet-
mek, (dördüncüsü) ramazan oru-
cunu tutmaktır.”6

(Erkam Sohbetleri, 106)

1- Hicr suresi, 15:99.
2- Tirmizî, Birr, 55; Ahmed, V, 228.
3- Beyyine suresi, 98:5.
4- Âl-i Imrân sûresi, 3:31.
5- Nisâ sûresi, 4:80.
6- Müslim, Îmân, 21-22; Buhârî, Îmân, 2.

“Bulut, rüzgâr, ay, 
güneş, dünya hepsi 
sana hizmetteler,  
ta ki eline bir ekmek 
geçiresin de onu 
gafletle yemeyesin 
diye.”
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Önceki sufîlerden İmam Kuşeyri, özgürlüğü, kulun yaratılmışların boyunduruğu ve sultasından kurtulması 
olarak anlattıktan sonra kulluğun mertebelerini şöyle anlatır: “İbadet mücâhede sahiplerinin; ubudiyyet, 
Allah yolunda eziyet çekenlerin; ubudet ise müşahede ehlinin sıfatıdır.” » ILHAN BILGÜ

Müslümanlar arasındaki 
sûfîler ne acayip insan ne 
acayip Müslümanlardır. 

Sufîleri acayip bulmamın sebebi, 
onların hâl, davranış, düşünce ve ha-
yatlarının hakikaten de Arapçadaki 
acayip kelimesinin içerdiği tüm ma-
naları eksiksiz kuşatıyor olmasından 
kaynaklanmadır. Yani benim onlara 
acayip demem ne yermedir ne de 
övme. Kendi anlayışıma göre yerdi-
ğim de olur övdüğüm de. Tıpkı siz-
lerin benim hakkımda düşündükle-
riniz gibi. Ama tıynetim gereği, bana 
uymuyorlar diye hiçbir Müslüman 
hakkında su-i zanda bulunmam.

Ramazan ayına gireceğimiz şu gün-
lerde, Rabbimize karşı ibadetlerimiz-
de, duamızda, nazımız ve niyazımızla 
yalvarmalarımızda bir yoğunlaşma 
var. Bütün bunlara bizler kulluk icabı, 
kulluk vazifesi diyoruz. Yeri gelmiş-
ken, kulluk icabı demek, eh işte de-
mek değildir. Kul olmamız sebebiyle 
Rabbimiz tarafından bizden istenen 
şekilde karşılık vermek demektir. Ay-
nen davete icabet edildiği gibi.

IMAM KUŞEYRÎ ÂLIM, 
ZÂHID BIR SÛFIDIR

Şimdi ramazan ayı gibi kulluğumu-
zu normal zamanlardan daha çok 
izhar etmeye başladığımız bir ay-
dan söz açılmışken, benim çok çok 

acayip bulduğum mutasavvıflardan 
(sufîlerden) birisinin bir eserinden 
bahsedeceğim. Tasavvuf yolundan 
giden de gitmeyen de mutlaka bi-
lir. Kısaca hepimizin İmam Kuşeyrî 
diye bildiği geçmiş dönemin âlim, 
zâhid ve sûfilerinden birisi var. O 
İmam Kuşeyrî kendi anlayışına göre 
bir tasavvufî hayatın nasıl olabile-
ceğini izah ederken, sözü kulluk ve 
hürriyet üzerine çeker.

Burada bizim, sadece İmam Kuşeyrî 
diye bildiğimiz âlimimizin adından 
da bahsetmek gerekir ki, şöhreti asıl 
ismini saklamasın: Ebu’l-Kâsım Ab-
du’l-Kerîm B. Havâzîn B. Abdi’l-Me-
lik B. Talhate’l-Kuşeyrî En-Nîşâbûrî. 
İsminin budar uzun olduğuna bak-
mayın anası-babası onu sadece Ab-
du’l-Kerîm diye çağırırlarmış. Burası 
işin latifesi olsa da benim gibilerin 
ibadet, ubudiyyet ve ubudet kelime-
lerinin hepsinin aynı manaya geldi-
ğini zannedenler İmam Kuşeyrî’nin 
risalesini okuyunca kendisinin ne 
kadar da “sâf” olduğunu anlamakta 
hiç de zorlanmazlar.

IBADET, UBUDIYYET VE 
UBUDET 

Der ki İmam Kuşeyrî, “Ben hocam 
Ebu Ali Dahhak’tan duydum: Ubu-
diyyet (kul olmaya çalışmak) ibadet-
ten (kul gibi davranmak) daha tam 

bir hâldir. İbadet işin başıdır. Ubudiy-
yet bundan daha üstündür. Sonra da 
Ubudet (gerçek kul olma hâli) gelir.”

Yeri gelmişken bu cümlenin başında 
yer alan “Ben hocam Ebu Ali Dah-
hak’tan duydum.” cümlesinin öyle 
sıradan bir ifade olmadığını o eski 
dönem kitaplarında yer alan bu gibi 
ifadelerin, günümüzdeki akademik 
kaynak göstermeyle aynı, hatta daha 
kuvvetli olduğunu söylemek gerekir. 
“Hocam bize böyle öğretti. Ben de 
bunun böyle olduğuna inanıyorum 
ki, size de aktarmak benim vazifem-
dir.” manasına gelir. 

Peki öyleyse İmam Kuşeyrî, bizim 
öz ve özet olarak “kulluk” dediğimiz 
şeyin tasavvuf ehlince manaları hak-
kında ne der öyleyse?

Der ki İmam Kuşeyrî, aslında yine 
hocasının söylediklerini aktarır bu-
rada: “İbadet müminlerden halka, 
ubudiyyet hâs kimselere, ubudet ise 
hâsların hâslarına aittir.”

Hımm!?? Eğer tasavvuf hakkındaki 
bilgimiz olmasa bu cümle bize de 
acayip gelebilir. Lakin İmam Ku-
şeyrî hocasından nakille şöyle izah 
eder: “İbadet mücâhede sahipleri-
nin; ubudiyyet, Allah yolunda eziyet 
çekenlerin; ubudet ise müşahede 
ehlinin sıfatıdır.”

UBUDIYET HAKK’A ITAAT 
ETMEKTIR

Şimdi burayı biraz açar İmam Ku-
şeyrî: “Kim nefsini Allah’tan sakın-
mazsa o kimse ibadet; kim Allah’a 
kalbi ile cimrilik etmezse, o kimse 
kulluk (Ubudiyet); ruhu ile O’na 
cimrilik etmezse o kimse de ubu-
det sahibidir. Denilir ki, ubudiyet 
Hakk’a itaat etmek ve senden sâ-
dır olan ibadete kusurlu gözüyle 
bakmak ve senin övünülecek vasıf-
larından hasıl olan şeyi de Allah’ın 
takdirinden saymaktır. Denilir ki 
ubudiyet, takdir edilenlerden gözü-
ken şeyde, seçmeyi terk etmektir. 
Ve denilir ki, ubudiyet kuvvet ve 
kudretten sıyrılmak; zenginlik ve 
lütuftan verileni ve yapılan iyiliği 
ikrar etmek, yani Allahtan olduğu-
nu bilmendir. Denilir ki ubudiyet 
emredildiğin şeye sarılman ve men 
edildiğin şeyden ayrılmandır.”

İmam Kuşeyrî kulluğu (ibadet, ubu-
diyyet ve ubudet) bu şekilde anlatır-
ken bir de bugün hepimizin diline 
pelesenk olan hürriyet/özgürlük hu-
susuna da dikkat çekmektir. Kuşey-
rî’nin özgürlüğü anlaması elbette ki, 
günümüzün özgürlük havarîlerin-
den çok farklıdır.

“Özgürlük” der İmam Kuşeyrî: “Ku-
lun, yaratılmışın boyunduruğu al-

tından kurtulması ve varlıkların 
hükmünün onu tasallutu altına ala-
mamasıdır. En doğru özgürlüğün 
alameti, kulun kalbinden eşyalar 
arasında bir ayırım yapma arzu-
sunun ortadan kalkmasıdır. Böyle 
olunca da o kul için dünyadaki de-
ğerli değersiz her mal eşit olur.”

Sonra şu özeti koyar: “Hakiki özgür-
lük, ubudiyyetin (kul olmaya çalış-
manın) kemâle ermesindedir. Allahu 
Tealâ’ya sadık bir kul olunca, başka-
larına kulluktan kurtulur.”

KIMSE KULLUK VAZIFESI 
DÜŞER SANMASIN

Kuşeyrî’nin şu uyarısı ise tam da 
bugünümüze yapılmış bir uyarıdır: 
“Her kim, Allah’a hakikaten kul oldu-
ğunu sanıp, üzerinden mükellefiyet 
vazifesinin düştüğü, emir ve yasakla-
ra riayet etmeye gerek kalmadığı bir 
zaman olabileceği vehmine kapılırsa, 
bu hâl dinden uzaklaşma hâlidir.”

Ramazan ayının kapıdan selâm ver-
diği şu günlerde, İmam Kuşeyrî’yi 
dinlemenin gönlümüze huzur vere-
ceğini düşündüğüm için ondan bazı 
ifadeleri aktarmak istedim. 

Rabbim, rahmetiyle muamele etsin. 
Ramazan ayınız, ibadet, ubudiyyet 
ve ubudetiniz mübarek olsun.

“Özgürlük, Kulun, 
Yaratılmışın 
Boyunduruğu 
Altından 
Kurtulmasıdır”
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“Her nefis ölümü 
tadacaktır.” (Enbiyâ suresi, 21:35)

Keto Ve Benzer Diyetler İçin 
Kalp Krizi Uyarısı
Keto benzeri, düşük karbonhidrat, yüksek hayvansal protein ve yağ içerikli diyetlerin, uzun vadede kalp 
krizi, damar tıkanıklıkları ve felç gibi rahatsızlıkları artırabileceği uyarısı yapıldı.

CNN’in haberine göre, yeni bir 
araştırma, düşük karbonhid-
rat, yüksek yağ içeren “Keto 

benzeri” bir diyet programının, 
“kötü” kolesterol seviyelerini yüksel-
tebileceğini, bunun da kalp damarla-
rının tıkanması, kalp krizi ve felç gibi 
kalp damar rahatsızlıkları riskini iki 
kattan fazla artırabileceğini gösterdi.

Araştırmada, bir İngiliz veri bankası 
olan UK Biobank’tan alınan verilerle 
10 yıldan fazla süre düşük karbon-
hidrat, yüksek yağ diyeti yapan 305 
kişinin değerleri, standart beslenme 
yapan bin 200 kişinin değerleriyle 
karşılaştırıldı. Kalp rahatsızlığı olan-
lar, diyabet, sigara alışkanlıkları ve 
obezite gibi sonucu etkileyebilecek 
olumsuzluklara sahip denekler araş-

tırmaya dahil edilmedi. Yapılan de-
ğerlendirme sonrasında düşük kar-
bonhidrat yüksek yağ (LCHF) diyeti 
yapan kişilerde, kalp damarlarının 
stent takılarak açılması gereken kalp 
damar hastalıkları, kalp krizi, felç, 
kol ve bacaktaki atardamarların tı-
kanması gibi birkaç önemli kalp da-
mar hastalığına yakalanma riskinin 
iki kattan fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılar, çalışmalarının “Kalp 
hastalıklarının nedenini değil, yal-
nızca söz konusu diyet ile büyük 
kalp rahatsızlıkları riskinin artması 
arasındaki bir ilişkiyi gösterebilece-
ğini” çünkü, gözlemsel bir çalışma 
olduğunu, ancak bulgularının daha 
fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu 
gösterdiğini belirtti.

Araştırmanın başyazarı Dr. Iulia Ia-
tan, “Çalışmamız sonucunda, LCHF 
diyetinin düşük yoğunluklu lipopro-
tein (LDL) ya da kolesterol değerle-
rinin yükselmesine neden olduğunu, 
bunun da kalp hastalığı riskini artır-
dığını tespit ettik.” ifadelerini kullan-
dı. Keto diyeti uygulayanların yüksek 
“kötü” kolesterolle karşı karşıya ka-
labileceğini kaydeden Dr. Iatan, bu 
araştırmaya karşın LCHF diyetlerle 
kandaki yüksek lipid seviyeleri ve 
kalp damar hastalıkları arasındaki 
ilişkiyi kanıtlamak için sınırlı veri ol-
duğunu belirtti.

Iatan, araştırmaya katılanların yüz-
de 73’ünün kadın olmasının, kadın-
ların daha çok diyet yapma ve ya-
şam tarzlarını değiştirme eğiliminde 

olduğunu da gösterdiğini kaydetti. 
Çalışmaya katılmayan ancak Keto 
diyeti üzerinde araştırmalar yapan 
Stanford Önleme Araştırma Merke-

zinden Prof. Christopher Gardner 
ise bu araştırmanın Keto diyetinin 
yarardan çok zarar getirdiğini gös-
terdiğini belirterek LCHF diyetinin 
yan etkilerinin göz ardı edilmemesi 
gerektiğini söyledi.

Gardner, Keto diyetiyle birçok önem-
li besin maddesinin, bitkisel kimya-
salların ve antioksidanların yanı sıra 
lifli besin tüketiminin bırakıldığını, 
bu nedenle uzmanların diyetin uzun 
vadede zararlı olduğunu düşündü-
ğünü aktardı.

Hakem değerlendirmesinden henüz 
geçmemiş araştırma, Amerikan Kar-
diyoloji Kolejinin Dünya Kardiyoloji 
Kongresiyle birlikte yıllık bilimsel 
toplantısında sunuldu.

Çoğu sağlık uzmanı, vücudun yağ 
yakmasını sağlamak için karbon-
hidratları yasaklayan Keto diyetiyle 
meyve, baklagiller ve tam tahıllar 
gibi sağlıklı yiyeceklerden mahrum 
kalındığını belirtiyor.

Düşük karbonhidrat yüksek 
yağ diyeti yapan kişilerde, kalp 
damarlarının stent takılarak açılması 
gereken kalp damar hastalıkları, 
kalp krizi, felç, kol ve bacaktaki 
atardamarların tıkanması gibi birkaç 
önemli kalp damar hastalığına 
yakalanma riskinin iki kattan fazla 
olduğu görüldü.
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226. Sayının Cevap Anahtarları
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Günah Ve 
Sevab 

Olmayan 
İşler

Bayağı

Cömert

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

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

10 M H A R A B E A
11 İ B A S A D A N A
12 E K C H E M N İ T Z

KARE BULMACA

Koca Mustafa Paşa Camii

Chemnitz Almanya'da bir 
şehir

KARE BULMACA

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞI
1) Sıkıntı, Güçlük - Eski Dilde El Ustalığı - 
Hahnyum Simgesi 2) Yüksek Okul - Bir Tür 
İpekli Kumaş - Sınır, Uç 3) Altın - İki Yataklı 
Karyola - Iğdır’da Bir Akarsu 4) Ongun - 
Çocuklu Erkek - İlave - Yüze Sürülen Pembe 
Düzgün 5) Motorlu Taşıt - Mısır Tanrısı - 
Sivilce 6) Sodyum Simgesi - Kaleler, 
Korunaklı Binalar - Radyumun Simgesi - 
Amerikyum Simgesi 7) Olumsuz Ön Ek - 
Ağaç Cilası - Küçük Dana - Yemek 
8) Hükümdar - Hastalık, Dert - Dilekçe Eki 
9) Durma, Dinlenme - Yamaç 10) Yiyecek - 
Mesafe 11) Hidayet Sayın’ın, Atıf Yılmaz 
Tarafından Sinemaya da Aktarılmış Oyunu - 
Bir Şeyin Yapımında Kullanılan Gereç, Harç 
12) Büyük Bölümü İpekten Dokunan Kırmızı 
Renkli Örtü Veya Mendil - Bazı Harfleri 
Kusurlu Söyleyen.

1) Konya'da Tarihi Han 2) Zeytinyağı Tortusu - 
İsviçre'de Irmak 3) Tahılı Aletler Kullanarak 
Başaktan Ayırma işi - Bir Tür Üflemeli Çalgı 
Aleti 4) Mendelevyum Simgesi - Yarı Açmak 
5) Ci Anlamında Sonek - Zihin 6) Trimetilamin 
Kısaca - Esrar Otu, Afyon - Büyük Sıçan 
7) Su Arama - Rusça'da Evet - Kırmızı 
8) G.Afrika Plakası - Eski Dilde Hesap Defteri - 
Saint'in Kısaltılmış Şekli 9) Güzel Huylar - Kıl, 
Tüy - Libas 10) Nikel Simgesi - Haya - Uzak 
11) Kaba Kumaş - Asya'da Göl - Bağışlama 
12) İsviçre'de Irmak - Köyün Zengini 13) Mert - 
Deveyi Çöktürmek İçin Çıkarılan Ses 
14) Hassiyum Simgesi - Üretici Güç 15) Haber 
Ajansı (Kısa) - Zikretmek 16) (..) Sultan 
Sarayı. (Resim) İstanbul'da Tarihi Saray - 
Sporcuların Sevinç Olarak Üç Kez 
Tekrarlanarak Söylenen Bir Söz.
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13€
FİTRE BEDELİ

Hasene International e. V. 
Colonia-Allee 3 | D-51067 Köln
T +49 221 942240-400 | F +49 221 942240-401
www.hasene.org | zekat@hasene.org |  haseneorg
—
Kreissparkasse Köln: Hasene International e. V.
IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54 | BIC: COKSDE33XXX
Amaç: Adresiniz, 0020198

ZEKÂT HESAPLAMA:

www.hasene.org/
zekat-hesaplamasi/

Kampanya Hasene International e. V. ve www.hasene.org/partner listesinde yer alan partner kurumlar tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. 

Mallarını Allah yolunda harcayanların 
örneği, her başağında yüz tanenin 
bulunduğu yedi adet başak çıkaran 
bir tohum tanesi gibidir. Allah 
dilediğine katlayarak verir, Allah (zât 
ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi 
bilmektedir. 
el-Bakara 261

Zekât ve Fitre ile
KENETLENELiM
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