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Assoena Camii’nin imamı Tijani Youala: ‘’Aşı, insan hayatını korumayı hedef alır.’’
İmam Tijani Youala 2020’nin aralık ayında koronaya yakalandı. Çok hastalanmadı ama
aşılandığı için mutlu. “Bir kişinin tek sorumlu olduğu kişi kendisi değildir, diğer insanlara
ve çevresine karşı da bir sorumluluğu vardır.” İmam aşıdan korkmamaktadır.
‘’Hayır. Herkese aşı yapıldı. Biraz hasta etse de ateşim çıksa da aşı vurulmayı yine de isterim.’’
Randevuyu nasıl aldınız?
“Evime davet mektubu gönderildi. Caminin kurul üyelerinden biri nezaket göstererek benim
için randevu aldı. Koronaya önceden yakalanmış olduğum için sadece 1 kez aşı vurulmam
yeterliydi. GGD çok doluymuş, ancak kurul üyesi bir görevliyle telefonla görüştükten sonra
randevuyu hemen vermişler."
Neden kendinize aşı yapılmasına izin veriyorsunuz?
“Benim çevremdeki insanlar bana İslam'ın bu konuda nasıl düşündüğünü soruyorlar. Benim
inancım, kendimi hastalıklardan korunmamı emrediyor. İnsan hayatı, sağlığımız, İslam'ın
temel dayanaklarından biridir. Sağlıklı kalmak için gerçekten her şeyi yapmalısın. Örneğin,
Kuran’da alkol ‘haram’ (yasaktır, kırmızı çizgimizdir) diyor, ama susuzlukla tehdit
edildiğinizde, o haram gördüğünüz alkolü de içmeniz gerekiyor. İhtiyaç kanun tanımaz.

‘’Burada, insan hayatının korunması söz konusu.’’
Çevrenizdeki insanlara ne önerirsiniz?
“İnsanları aşı vurulmaya motive etmeye çalışıyorum.
Korku gereksiz.
Bu hastalığı bilen anlayan tüm profesörler, tüm doktorlar aşılarını yaptırdılar.
Sen de yapmalısın.
Sadece kendini değil çevrendeki insanları da korumak için.
Aşımız var; buna olmamız gerekiyor."
Teşekkür
“Herkese teşekkürümü iletmek istiyorum.
Aşıyı geliştiren tüm doktorlara, hemşirelere ve tüm bilim adamlarına;
Aynı zamanda bana ücretsiz aşılanma olanağı sağlamış devlete;
COVID 19’un defedilmesinde rol oynayan herkese teşekkürü bir borç biliyorum.”
Çerçeve:
Çevrimiçi veya telefonla: şipşak randevu
Çevrimiçi randevu www.coronavaccinatie-afspraak.nlüzerinden alınabilir.
Yoksa randevunuzu telefonla mı almak istiyorsunuz? O zaman RIVM'in davet mektubunun
size gelmesini bekleyin ve üzerindeki telefon numarasını arayın. Lütfen Sosyal Güvenlik
numaranızı (BSN) elinizde hazır bulundurun.
Verilen randevu gününde bir nedenden ötürü aşınızı yaptıramıyor musunuz? Örneğin, hasta
veya tatilde olmanız nedeniyle. Böyle bir durumda telefonla yeni bir randevu alın. Telefon
numarası randevu teyit mailinizde yazmaktadır.

