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Hollanda’da yaşayan Müslümanlar adına
hayırlı bir hizmet için ilk adım atıldı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar COVID-19
testini Türkiye’de yaptırabilecek

Hollanda İslam Federasyonu (NIF),Hollandaca Kur’an-ı Kerim için
Lezen Leven Vakfı ile anlaşma gerçekleştirdi.
“Hollandaca rahatlıkla okunabilir ve herkes tarafından
anlaşılabilir bir Kur’an olsun” düşüncesiyle Lezen Leven Vakfı
tarafından büyük bir hassasiyetle hazırlanan Levende Koran adlı
eserin daha çok insana ulaşması için Hollanda İslam Federasyonu
vakıf yöneticileriyle anlaşma imzaladı.
Belli bir adet NIF adıyla basılacak olan Kur’an-ı Kerim’in dağıtımı
da şimdiden planlanmış durumda.
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Türkiye’deki tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere geri dönecek olan Türk vatandaşları 14 günlük karantinaya tabi olmamak
için Türkiye’de belirlenen 137 COVID-19 test merkezinde PCR
testini yaptırabilecek. Yeni koronavirüs (Covid-19) tedbirleri
kapsamında dünya üzerindeki bazı ülkeler yurt dışından ülkeye
giriş yapanlara karantina uyguluyor. Covid-19 test sonucunun
negatif olduğunu belirten sağlık raporu sunan kişiler ise bu
>> S 12
karantina uygulamasından muaf tutuluyor.
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İbret alınacakken,

Rehavete
Kapılmayalım

H

ocam, ahirette ne var ne yok?
Hoca da cevap vermiş:
“Fincancı katırlarını
ürkütmezsen, her şey yolunda,
hiçbir şey yok!..”
Bazen, acı ve ağır bedeller ödesek de; gidişattaki
aksaklıklara, yanlışlıklara, haksızlıklara,
rezilliklere bakıp “ne oluyor yahu?” diyebilmek
gerekiyor.
Biz bunu sormaya hep devam edeceğiz.
Ta ki, birilerinin yüzlerindeki maskeler inene
değin... Fincancı katırlarını ürkütsek ve Hoca’nın
akıbetiyle karşılaşsak bile…

Fincancı
Katırları...
Nasrettin Hoca ahirette
ne var ne yok diye merak
edermiş. Bir gün mezarlıkta
boş bir mezar gören
Nasrettin Hoca, eve gidip
karısına demiş ki: ”Hanım,
ahirette ne var ne yok
merak ediyorum. Bugün
boş bir mezar gördüm,
gidip içine yatacağım;
bakalım ne olacak?” Hoca,
mezarlığa gidip, boş mezara
yatmış. “Acaba ne olacak?”
diye başlamış sağı, solu
dinlemeye. Gece saat dörde
doğru “Haldırt!.. Huldurt!..”
diye sesler duymaya
başlayan Hoca, boş mezarın
içinde ansızın ayağa kalkıp
sormuş: ”Ne oluyor yahu?”
Fincancı katırları da Hoca’yı
o vaziyette görünce ürkmüş;
katırlara yüklenen fincanlar
da kırılmış. Fincancılar
birbirlerine sormuş:
”Bu deli ne arıyor burada?”
Katırların ürkmesiyle
fincanları kırılan fincancılar,
Nasrettin Hoca’yı bir güzel
dövmüşler. Sabah olunca,
Hoca ağzı burnu kan içinde
eve gelmiş. Karısı “Hoş
geldin” diyerek, sormuş:

Alışkanlıklarımız önceliklerimizin önüne
geçmesin…
15 Mart tarihinde getirilen Korona tedbirleri
çerçevesinde camiler de kapılarını cemaate
kapatmıştı. Bu uzun ayrılık sürecinde insanlar
belli alışkanlıklar edindi.
Cami, cemaat özlemi 1 Temmuz itibariyle sona
erecek. Edinilen alışkanlıklarımız ve kapılma
tehlikesi yaşadığımız ‘rehavet’ umarım bu
özlem ateşini söndürmez, bizi cami ve cemaatten
koparmaz.
Pek çok insan, farklı mazeretler öne sürerek cami
ve cemaatten kopmuş durumdaydı.
Aynı durumu bizzat yaşadığım için (ehil olmayan
birine yöneticilik görevi verilince camiden
uzaklaşmıştık) arkasına sığınılan gerekçelerin,
sebeplerin hiç bir haklı geçerliliği, karşılığı
olmadığını gördüm. Pişmanım. Biz kaçtık,
uzaklaştık; kopuşumuzun faturasını hem biz hem
de cemiyet çok ağır ödedik. Bu sebeple, hiç bir
mazeret ve gerekçe sizi, bizi cami ve cemaatten
uzaklaştırmasın.
Zira, yanlış olduğuna inandığımız şeyleri kaçarak
düzeltmemiz mümkün değil. Yanlışları ancak
taşın altına elimizi koyarak, sorumluluk alarak
düzeltebiliriz. Şimdi de aynı durumu yaşıyoruz.
Bazı cami yöneticilerinin, hatta imamların
politize olduklarını, camileri kendi siyasi
görüşüne göre şekillendirdiklerini; karşı düşünce
ve fikirlere, özeleştirilere tahammül edilmediği
için camilerden uzaklaşan çok sayıda insanımız
var. Bu satırları okuyan pek çok insanımızın
“evet, ben de onlardan biriyim” dediğinden
emin olabilirsiniz. Zira camiler, sahih İslam’ın
anlatıldığı, yaşanıp, yaşatıldığı yerlerdir.
Gerçekleri görmemiz için sadece gözlerimizi
perdeleyen taassub perdesini aralamak yeterli
olacaktır.

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...

Yenilikçi ve başarı odaklı hizmetler sunma anlayışıyla hareket eden
Av. Dilek Sarıkaş ve Av. Ali Agayev, “Sarikas & Agayev Avukatlık
Bürosu” birçok hukukî konularda avukatlık ve danışmanlık hizmet
vermektedir.
Hukuksal sorunlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz!

Faaliyet alanlarımız:
Oturum Davaları
Mesuliyet
İş Hukuku
Sözleşme Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku
Yabancılar Hukuku
Kira Hukuku
Vize Hukuku
Aile ve Boşanma Hukuku

Bunun yanı sıra, cami çay lokallerindeki
sohbetlerin kahvehaneleri aratmayacak şekilde,
argolu, küfürlü-sövmeli konuşmalar yapıldığı
düşüncesiyle gitmeyenler var. Ayrıca, dışlanmışlık
hissiyle, kişisel sebeplerle o ortamdan
uzaklaşanlar var... Daha pek çok farklı sebepler,
camilerin boşalmasında etken faktörler olarak
karşımızda çıkıyor. Hiç kimsenin bir diğerini o
ortamdan uzaklaştırma hakkı ve haddi yoktur.
Hiçbir imam ve din görevlisinin, cami
yöneticisinin hizmet ettiği caminin cemaatine
politik görüş ve düşüncesini anlatma, dayatma
gibi bir yanlışı olmamalı. O kutsal mabedlerin
mistik atmosferi böyle çirkinliklerle, kirlenmelerle
karşı karşıya kalmamalı.
Böyle yapanlar hem hocalık/imamlık vasfını hem
de camideki cemaatini yitirir. Camileri, herhangi
bir partinin merkezi, karargâhı hâline getirenler
bu yanlışının bedelini çok ağır öderler. Ödüyorlar
da... O zaman birleri de çıkıp “camiler
Türkiye’nin uzun kolu” der, mabedlerimiz
töhmet altında kalır.
İmamlar İslam’ın o aydınlık çehresini etrafına
göstermek ve onun cihanşümul mesajını
ulaştırabileceği en ücra yere ulaştırmakla
yükümlüdür. İmamlar gönülleri, ruhu irşad
eder, haşad etmezler. İmamlar, gönül gözüyle
bakar, yüreği ile konuşur, yaşayışıyla örnek
olur, zihniyle, düşüncesiyle ufuklar açar, sevgi
saçarlar. Bağnazlık, kin, nefret saçmazlar.
Ama sayıları bir elin parmak sayısını geçmeyecek
olan üç-beş kişinin yaptığı yanlış, bütün camiaya
fatura ediliyor. Bu duruma bir “dur” denilmeli.
Tanıdığım pek çok insanın bu durumdan çok
mustarip olduğunu bilmenizi isterim.
Elbette insanların farklı düşünce, dünya ve siyasi
görüşü olacaktır; ancak camilerde yönetici ve
imam iseniz, attığınız adıma, söylediğiniz söze,
savunduğunuz fikre dikkat edeceksiniz.
Bu tür insanların sosyal medya hesaplarına
baktığınızda, Camileri Araştırma Komisyonu’na,
Aboutaleb’e, Wilders gibilerinin ellerine nasıl da
malzeme ve koz verdiklerini görmek mümkün.
Bu gibi görevlilerin, sadece savunduğu parti
yandaşlarının yanında itibarı var; diğer insanlar
nezdinde onca bilgisinin ve insanlığının hiçbir
ehemmiyeti ve kıymeti kalmıyor.
İşini düzgün yapan, İslam’ın emri ile hareket
eden, dinin sorumluluğunu üzerinde hisseden
pek çok imam ve yöneticimizin de bu ülkeye ve
insanlarına yaptıkları katkıları da biliyor, görüyor,
dualarla anıyoruz. Allah onlardan razı olsun!..
Ismarlama Raporlar Yine Revaçta…
Hollanda Temsilciler Meclisi’nin camiler ile
alakalı soruşturması ve sonuç bildirgesi de bu
alanda bizlere bazı ip uçları veriyor. Araştırmasoruşturma komisyonunun bu işe başlarken nasıl

bir amaç ve önyargı ile hareket ettiğini biliyoruz.
Ismarlama raporlarla toplumu germeye çalışmak,
düzmece ifadelerle algı oluşturmak ve bu sonuçla
da toplum üzerinde tasarruflarda bulunmak,
yasal olmayan uygulamalarına meşruiyet
kazandırmak gibi bir düşünceyle hareket
ettiklerini biliyoruz.
İçerisinde yaşadığımız topluma her alanda
en ciddî katkıyı camilerin ve orada yürütülen
çalışmaların olduğunu bizler gibi onlar da, herkes
de biliyor. Bu ülkeye uyum sağlamayı, hak gasbı
yapmamayı, alkol, fuhuş, uyuşturucu, kumar gibi
insanlığın baş belası bütün kötülüklerden uzak
durmayı, cana kıymamayı, çalmamayı, yalan
konuşmamayı öğreten, çalışmayı, sevgi, saygı
çerçevesinde topluma hizmet etmeyi nasihat
eden müesseselerin varlığı bir kazançtır.
Bu durum bugüne kadar böyle geldi, böyle
gidiyor, bundan sonra da böyle gidecek. Zira
dinimiz günlük kavgaların, politik tartışmaların
inisiyatifine bırakılmayacak kadar kutsaldır,
güçlüdür, büyüktür. Yazarlarımız bu rapora
ilişkin gözlem ve düşüncelerini geniş olarak
işlediler. Bizlere düşen, haklarımızın elinden
alınmasına meydan vermeyecek bir anlayışla
hareket etmek, gerektiğinde elimizi taşın altına
koymak, yanlışlar karşısında ayağa kalkmak, ve
sesimizi ulaştığı yere kadar duyurmak olmalı.
Turuncu bölgenin sararması dileği ile…
Türkiye’nin –bazen yanlış kararlar verilse deKovid-19 sürecini en iyi idare eden ülkelerden
biri olduğunu herkes biliyor.
Bunu Hollanda da çok iyi biliyor. Pandemi
sürecinin bütün dünyayı ekonomik olarak
sarstığını ve sarsacağını da biliyoruz. İşte tam
da bu sebeple Türkiye “turuncu hat/bölge”
olarak ilan edildi. Adamlar en fazla vaka ve ölüm
sayısının olduğu İtalya, İspanya gibi ülkelere
insanlarını tatil yapmaları için yönlendirirken,
Türkiye’nin bu durumdan muaf tutulması ancak
politik ve kasıtlı/bilinçli bir karardır. Kimse
insanlarının sağlığını düşündüğü için böyle bir
tasarrufa gitmiyor; kapıda olan krizi en hafif
atlatabilmek için elde olan para ve birikimin,
Avrupa Birliği ülkeleri arasında dağılması, pay
edilmesi amaçlanıyor. Yoksa Kıbrıs’ın yarısını
sarı renge, yarısını turuncu renge boyamanın
başka bir açıklaması olamaz. Hollanda’nın bu
yanlışı düzelteceğine inanıyor hem o rengi sarıya
boyayacağına hem de Türkiye’nin çabalarına
müsbet cevap vereceğine inanıyor, bekliyoruz.
Kendi vatandaşının içerisinde bulunduğu bu
belirsizliği, sorunu çözüp, hakkaniyetli bir karar
vereceğini umuyoruz.
Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, yola çıkacak
olanlara hayırlı yolculuklar, burada kalmak
zorunda olanlara iyi tatiller diliyorum.
---◄◄
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Çocuk Üzerinden

Oturum Yasasında
Son Gelişmeler

D
Oturum alma şartları:
- Hollanda vatandaşı
çocuğunuzun olması;
- Çocuğun 18 yaşından
küçük olması;
- Çocuk yasal olarak
sizin çocuğunuz olması,
yani evlilik dışı doğan
çocuklarda babaların yasal
olarak çocuğu tanımaları
gerekiyor;
- Çocuğunuzun size
bağımlı olması.
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aha önceki yazılarımda Avrupa Birliği
Adalet Divanı’nın vermiş olduğu
karar neticesinde çocuk üzerinden
oturum hakkına değinmiştik. Hollanda
hükûmeti bu kararı yasa olarak kabul etti
ve zamanında başvuru yapan bir çok kişi bu
imkândan faydalandı.
Bu kararın yeni çıkmış olduğu dönemde
başvuruların hemen hemen nerdeyse hepsi kabul
olurken, son zamanlarda maalesef başvuruların
çoğu reddediliyor.
Bundan dolayı bir çok vatandaşımız hayal
kırıklığı yaşamaktadır. Yoğun istek üzerine
bu yazımızda bu kararla ilgili son durumları
değerlendirmek istiyorum.
Covid-19 nedeniyle IND büroları uzun süreden
beri kapalı. Şu anda sadece oturum kartlarını
teslim etmek için randevu veriliyor. Çocuk
üzerinden oturum, kısacası Chavez, için
yapılması gereken oturum başvuruları için de
randevu verilmiyor. Her hangi bir mağduriyet
yaşanmaması için ben başvuruları yazılı olarak
gönderiyorum.
Hollanda hükûmeti Chavez Kararı’nı düzenleyip

kendi yasasına ekledi fakat şartları zorlaştırdı.
Çocuk üzerinden oturum alma şartlarını
kısaca yeniden gözden geçirelim. Bu
şartlar şunlardır:
- Hollanda vatandaşı çocuğunuzun olması;
- Çocuğun 18 yaşından küçük olması;
- Çocuk yasal olarak sizin çocuğunuz olması,
yani evlilik dışı doğan çocuklarda babaların
yasal olarak çocuğu tanımaları gerekiyor;
- Çocuğunuzun size bağımlı olması.
İşte bu son şart, yasalara sonradan eklendi
ve şu anki başvuruların red verilmesi de
bununla alakalı. Yapılan bir çok araştırmalarda,
uluslararası kararlarda, bir çocuğun anneyle
ve babayla yaşamasının en temel hakkı olduğu
belirtiliyor. Fakat bakanlık bunu bu şekilde
kabul etmiyor. Her ne kadar bunu delillerle,
belgelerle, ispat etmeye çalışsak da son
zamanlarda itirazların bir çoğu daha görüşme
yapılmadan bile reddediliyor. Bağımsız bir
kurumdan çocuğun babasından veya annesinden
ayrılmaması gerektiğini yazan belgeler istiyorlar.
Bu bağımsız kurum, Çocuk Esirgeme Kurumu
veya Gençlik Dairesi olabilir. Fakat onlarda bu
olaya karışmak istemediğinden, istekleri geri
çeviriyorlar. Dolayısıyla yapılan başvuruların bir
çoğu red geliyor.
Bu kararlara karşı neler yapabiliriz ve
başarı oranı ne kadar olabilir?
Öncelikle olumsuz gelen başvurulara dört hafta
içinde itiraz etme hakkınız var. İtiraz dilekçeleri

yine bakanlık tarafından değerlendirildiği için
itirazın da red gelme olanağı son zamanlarda
oldukça yüksek. Zira itiraz dilekçelerinin ciddi
bir şekilde değerlendirilmediğini tesbit ediyorum.
Sunulan argümanlar hiç değerlendirilmeden red
veriliyor. Hatta bir çok davada bir görüşmeye
bile gerek duyulmuyor. Bu kararların Avrupa
Birliği Adalet Divanı’nın vermiş olduğu karara
aykırı olduğunu gözlemliyoruz.
Oysa Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kararında
çocuğun gelişiminin ve haklarının göz önünde
tutulması gerektiği yazıyor.
Fakat bakanlığın vermiş olduğu kararlarda
Hollanda ekonomisi ön planda tutuluyor.
İtirazı red gelen kararlar yine 4 hafta içinde
Hollanda mahkemesine sunulabilir.
Bu kararlarda kişinin Hollanda’yı 4 hafta içinde
terk etmesi de yer alıyor.
Dava sonucunu Hollanda’da beklemek için ve
yurt dışı edilmemek için kesinlikle ‘voorlopige
voorziening’ dediğimiz, Hollanda’da beklemek
için talepte bulunulması gerekiyor. Aksi takdirde
davanız devam etse bile bakanlık sizi yurt dışı
edebilir.
Mahkemede davaların daha iyi
değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Fakat şunu da
belirtmek isterim ki, delil çok önemli. Yeterli
belgeniz yoksa, davayı kaybetme olanağı
oldukça yüksek. Bu yüzden içeri verilen delillerin
kesinlikle bir avukat tarafından incelenmesini
tavsiye ediyorum.
Sağlıkla ve adaletle kalın.

---◄◄

Hollanda’da yaşayan Müslümanlar adına hayırlı bir hizmet için ilk adım atıldı
Hollanda İslam Federasyonu (NIF),Hollandaca Kur’an-ı Kerim
için Lezen Leven Vakfı ile anlaşma gerçekleştirdi.
“Hollandaca rahatlıkla okunabilir ve herkes tarafından
anlaşılabilir bir Kur’an olsun” düşüncesiyle Lezen Leven
Vakfı tarafından büyük bir hassasiyetle hazırlanan Levende
Koran adlı eserin daha çok insana ulaşması için Hollanda
İslam Federasyonu vakıf yöneticileriyle anlaşma imzaladı.
Belli bir adet NIF adıyla basılacak olan Kur’an-ı Kerim’in
dağıtımı da şimdiden planlanmış durumda.
NIF bünyesinde hizmet veren Islam Color biriminin, farklı
etnik kökene sahip olan Müslümanlar için yaptığı çalışmaların,
Kur’an- Kerim’in dağıtımının ve kişilere ulaşımının çok daha
kolay ve hızlı olacağı da görüşmede ifade edildi.
İmza gününde NIF Başkanı Mustafa Aktalan, Teşkilatlanma
Başkanı Abdullah Aşıran, Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak,
Lezen leven Vakfı adına da Ramazan Güngören, İlhan Döne
---◄◄
ve Ergün Madak hazır bulundular. ”

Haber-Foto: Zeynep Aktalan

HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!
Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...

Çalışma alanlarımız:
Yabancılar Hukuku (Oturum, Vize sorunları)
İş Hukuku (İşten çıkarılma, iş sözleşmeleri vs.)
Aile Hukuku (Boşanma, nafaka, mal rejimi vs.)
Kira Hukuku (Kira sözleşmeleri vs.)
İcra Hukuku (Alacak-verecek, tahsil davaları)
Sosyal Güvenlik Hukuku (işsizlik - hastalık ödemeleri vs.)
Schiekade 560, 3032 AZ Rotterdam
Tel: 010-4655115 Fax: 010-4657753
E-mail info@erasmusak.nl www.erasmusak.nl

mr. Ş. Süzen-Akdemir
mr. M. Gümüş
mr. T. Erdal

04

maandblad/aylık gazete doğuş
nr. 261-262 Haziran-Temmuz/Juni-Juli 2020

nieuws

haber



Hollanda’da hayat

HOLLANDA’DA ÇOK SAYIDA KİŞİ
KİRASINI ÖDEYEMİYOR

ÖDENEK ALANLAR ASGARİ
ÜCRETLE ÇALIŞTIRILACAK

BORÇLULARA KOLAYLIK
SAĞLAYAN YASA KABUL EDİLDİ

Korona krizinin başlangıcından bu yana
dokuz bin kiracı kirayı ödeyemedikleri için
konut derneklerine başvuru yaptı. NRC
Gazetesine göre, Hollanda’daki 2,4 milyon
konuttan yaklaşık 1,6 milyon sosyal konut
evlerde oturuyor.
Serbest meslek sahipleri ve özellikle serbest
çalışanlar, korona krizinden en çok etkilenenler oldu. Gelirlerinin bir kısmının kaybettiler.
Konut dernekleri yakın gelecekte daha fazla
kiracının ödeme sorunlarını bildirmesi beklenmekte.
Bazı kiracıların oluşturduğu finansal birikimleri tükenmekte.
Lahey / Tarık Okan ---◄◄
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

CDA ve PvdA, Rotterdam’da ödenek alanları yaşadıkları
mahallelerde asgari ücret karşılığında iş imkânı sağlanmasını
istiyor. Mahallede iş projesiyle insanlara asgari ücret karşılığı,
bir iş imkânı oluşturulmuş olacak.
Belediye, ödenek alanları şu iş alanlarında değerlendirmek
istiyor: Ev ödevi yardımları, oyun ve spor alanlarında
düşünülüyor. İki partinin düşüncesi şu: İşsizlik ödeneği alanlar yoksul mahallelerinde yaşıyorlar. Onların da yapabileceği
birçok iş mevcut. Yoksulluk ödeneğinden biraz daha yüksek
maaşla bu insanları iş hayatına tekrar kazanılması sağlanabilir. PvdA ve CDA, Rotterdam belediyesinden ödenek alanların bu alanlarda çalışabilirliği hususunda araştırılmasını
istemekte.
Rotterdam / Tarık Okan
---◄◄

Hollanda’da, ödemelerinde sorun yaşayan 1 Milyon 400 bin
borçlu var. Erken teşhis ve belediyeler tarafından daha iyi
bir şekilde yardım edebilmelerini olanaklı kılan yeni yasa
Hollanda Senatosu’nda kabul edildi. Belediyelerin Borçlulara Yardım Kanunu (De Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening/WGS) 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Yeni yasa
ile belediyeler, sorunlu borçluların borçlarını erken, borcun
ilk başlangıcında, Konut kooperatifleri, Hastalık sigortaları,
Su ve Enerji firmalarından bilgi almasını olanaklı kılarak,
borçlulara yardım ve rehberlik hizmeti sunacaklar. Bu yeni
yasa var olan toplam 40 yasa ve uygulamalardan biri olup,
1 milyon 400 bin sorunlu borçlunun Korana krizi ile daha
artması beklenmekte.
Lahey/Nejat SUCU ---◄◄
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Fakirlik sınırındayız

HÜKÛMET POLİTİKALARI
FAKİRLİĞİ ARTIRIYOR!
Hollanda’da raporlarla hükümet politikaları
ve halkın durumu hakkında bilgiler veren
plan bürolarından ülkede artan fakirlikle ilgili
ilginç bir rapor yayınlandı. Rapora katkıda bulunan Sosyal ve Kültürel Plan Bürosu (SCP)
ve Merkezi Planlama Bürosu (CPB) fakirliğin
artışını sosyal ve ekonomik açılardan inceleyerek; hükümetin şu anda takip ettiği politikaların fakirliği artırdığını ve bu gidişatın devam etmesi halinde, Hollanda’da fakirlik sınırı
altında yaşayan insan sayısının, şu an olduğu %5,3’ten %6,8’e yükseleceğini
açıkladılar. Fakirliğin artışının öne çıkan önemli nedeninin 2011 yılından itibaren uygulanmaya başlayan sosyal yardım ödeneğinde düzenli olarak azalma politikası gösterildi. Hükümet bu şekilde çalışanlarla işsizlik ödeneği ile
yaşayanlar arasındaki farkı açarak insanları çalışmaya teşvik etmeye çalışıyor.
Eğer sosyal yardım ödeneğindeki otomatik düşüş, 2035 yılı yerine gelecek
yıl durdurulursa, fakirlik sınırı altında yaşayanların sayısının yarı yarıya azalacağı hesaplanıyor.
Plan büroları ayrıca her vatandaş için standart bir alt gelir belirlenmesini ve
bunun da hiç bir şarta bağlanmamasının çözüm olabileceğini belirtiyorlar.
Bu konuda ise en büyük sorun, eğer düzenli ve sabit, üstelik şartsız bir gelir
sahibi olan insanların, çalışmak istemeyeceği olarak tahmin ediliyor.
Bu teklif hem çok sayıda işsiz hem de büyük oranda para kaybı demek olacağından kabul edilme ihtimali yok gibi görünüyor. Araştırmalarda çalışma
hayatının teşviki ve özendirilmesiyle ilgili detaylar incelenmediğinden bu etki
hesaplanmadı. Ayrıca yine raporlarda koronavirüs salgını sonrası yaşanan
ekonomik krizin fakirlik artışına etkisi de eklenmedi. Gelecek aylarda koronavirüs salgınının etkilerinin de hesaplanmasıyla ortaya daha vahim bir
fakirlik tablosu çıkmasından endişe ediliyor. Şu anda 1 milyonun üstünde
Hollandalı fakirlik sınırının altında yaşıyor.
habernet.nl ---◄◄

Ekonomide yüzde 6 küçülme bekleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kriz sonucu Hollanda ekonomisi için bu yıl benzeri görülmemiş bir oradan küşülme bekleniyor. CPB
(Merkezi Planlama Bürosu) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl, Hollanda ekonomisi %6 küçülecek. 2021 yılında ise küçülmenin doğal sonucu
olarak artacak olan işsizlik oranının bu yılın iki katına çıkması bekleniyor.
CPB, hesaplanması mümkün olmayan beklentiler olduğuna dikkat çekerek;
bu tahminlerin Hollanda’nın ekonomik ilişkileri ve ticareti olan ülkelerdeki
durumlara bağlı olduğunu, eğer genel bir düzelme olmazsa bundan dolayı
daralmanın büyüyebileceğini ifade ediyor.
2021 için %3 oranında bir artı büyüme beklentisi olsa da, bunun ikinci bir
salgın dalgası gelmesi durumunda yaşanamayacağını, aksine bir kez daha
küçülme sözkonusu olacağını bekleyen büro uzmanları, işsizliğin %10 gibi
oranlara ulaşması durumunda, şu an milli gelirin %62’sine denk gelen ülke
---◄◄
borcunun %75’e ulaşacağını tahmin ediyorlar.

“Vergi Dairesi” adıyla dolandırıcılıkta artış yaşanıyor
Hollanda Vergi Dairesi (De Belastingdienst), son günlerde insanları dolandırmak için
gönderilen maillerle ilgili şikâyetlerde büyük bir artış yaşandığını bildirdi. Normalde de
bu gibi dolandırma denemelerinin hep yapıldığını ancak şu an 2 ya da 3 kat daha fazla
bildirim aldıkları açıklandı. Mail yoluyla dolandırıcılık, gönderilen bir linkle online ödeme
kanallarını kullanarak bir miktar yatırılması istenerek yapılıyor. Kişilere gelen “Vergi
Dairesi’ne borcunuz var” şeklinde başlayan maillerde genellikle çok kısa sürede ödeme
yapılmaması durumunda icra takibinin başlayacağı tehdidi yapılıyor.
Vergi dairesinden Henk Hendriks yaptığı açıklamada, vergi dairesinin kesinlikle mail ya da
sms yoluyla iletişim kurmadığına vurgu yaptı. Hendriks açıklamasında, “normalde haftada
yaklaşık 2 bin bildirim aldıklarını ancak koronavirüs salgını döneminde bu sayının 10 bin
ile 12 bin arasında olduğunu” anlattı. “Şu anda sayı 4 – 5 bin seviyesine düşmüş
olsa da artış devam ediyor” diyen Hendriks; “Vergi Dairesi’nin dolandırıcılık yaptığı tespit edilen website
adreslerini engellettiğini ancak bu alanda musluğun hep açık olduğunu” ekledi. Aynı şekilde WhatsApp ya da
sms yoluyla da dolandırıcılık denemelerinin yaygınlaştığına dikkat çekiliyor. Bu şekilde dolandırılanların sayısı hakkında bir
bilgi bulunmuyor. Ancak kurumlar, insanları uyararak dolandırılmalarına engel olmaya çalışıyor.
Bu tür dolandırıcılıklar sadece Vergi Dairesi ile sınırlı değil, bankalardan, ev bürosundan veya diğer kurumlardan da
---◄◄
“ödeme açığınız var” diye mail ve mesajlar gelmektkte. Lütfen dikkatli olunuz!



Hollanda’da bölgelere göre yaz ve okul tatilleri
Yaklaşan temmuz ayı ile birlikte yaz tatili gündeme gelmeye başladı. Okullar ne zaman
kapanıyor, Hollanda’da yaz tatili ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek.
Hollanda’da yaz tatili 6 hafta olup, 3 bölge için farklı tarihler uygulanır ve bu tarihler
her 3 seneye bir yer değiştirir.
Orta Hollanda Bölgesi: 18 Temmuz 2020 ile 30 Ağustos 2020 tarihleri arası.
Güney Hollanda bölgesi: 11 Temmuz 2020 ile 23 Ağustos 2020 tarihleri arası.
Kuzey Hollanda bölgesi: 4 Temmuz 2020 ile 16 Ağustos 2020 tarihleri arası.
Tilburg, Nijmegen, Breda, Oss, Arnhem ve Eindhoven gibi şehirlerin içinde yer aldığı
Güney Hollanda, Zuid Holland Bölgesi, bu sene 11 Temmuz 2020 ile 23 Ağustos 2020 tarihleri arası 6 haftalık yaz tatiline
ayrılacak
Amsterdam, Almelo, Deventer. Groningen, Lelystad ve Zwolle şehirlerinin içinde aldığı Kuzey Hollanda Bölgesi 4 Temmuz
tarihinden itibaren 6 haftalık yaz tatiline ayrılacak. Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Utrecht ve Amersfoort gibi şehirleri
içine alan Orta Hollanda Bölgesi ise 18 Temmuz itibariyle yaz tatiline ayrılacak.
TURKİNFO.NL ---◄◄

Hollanda, sağlık çalışanlarına 1000’er euro ikramiye verecek
Hollanda hükûmeti, Koronavirüs salgını sırasında yoğun çaba harcayan 800
bin sağlık çalışanlarına 1000’er euro ikramiye vermeyi kararlaştırdı.
Hollanda hükümeti, Koronavirüs salgını sırasında yoğun çaba harcayan
hemşire ve hasta bakıcıların yanı sıra ambulans personeli, temizlikçi ve engelli
bakıcıları gibi diğer yardımcı personele net biner euro ikramiye vermeyi
kararlaştırdı.
Hekimler ise, ikramiyeden muaf tutuldu.
Halk Sağlığı Bakanı Hugo de Jonge, bir defaya mahsus ödenecek ikramiyenin, sağlık sektörüne korona krizi sırasında yapılan olağanüstü çabalar için
teşekkür etmenin bir aracı olduğunu söyledi. Hollandalı bakana göre, ikramiyeler sonbaharda ödenecek. Yaklaşık 800 bin kişinin ikramiye almaya uygun olduğunu belirten de Jonge, bu nedenle 800
milyon euroluk bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Sağlık çalışanları sendikaları, ikramiye kararını memnuniyetle karşıladı ancak yapısal bir ücret artışı için baskı yapmaya
---◄◄
devam edeceklerini bildirdi.

BMsigortam.nl

........................................................................

info@bmsigortam.nl
........................................................................
013 - 467 52 67
........................................................................
Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...
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Meclis Araşırma Komisyonu

ve Müslümanların
Duruşu

H
Bir Telefon...

Açıkçası okuyuculardan
pek dönüş olmadığı için
zihnimde yazılarımızın
pek okunmadığını
düşünürdüm.
Sevgili Zeynel ısrarla
“okunduğunu”
söylese de ‘herhalde
Doğuş’ta yazan
arkadaşlar, sadece
birbirimizin
yazılarını okuyoruz’
diye düşünürdüm.
Bir hafta sonu, kayıtlı
olmayan bir numara
aradı ve karşımdaki ses,
Allah sağlıklı ömürler
versin kendisine,
numarayı Zeynel
Bey’den aldığını,
yazıları okuduğunu ve
tanışma maksatlı olarak
aradığını söyleyince, ne
kadar mutlu olduğumu
tahmin edebilirsiniz.
Sonra tanıştık, ortak
tanıdıklarımızın
olduğunu öğrenince
de çok mutlu olduk.
Rotterdam’dan sevgili
Sevinç amca; ellerinden
öpüyor, Rabbim’den
huzurlu ve sağlıklı bir
hayat diliyorum.

05

aktüalite

ollanda’daki dini kuruluşların Selefîlik
çerçevesinde, yabancı ülkeler
tarafından nasıl desteklendiklerini
araştırmak üzere bir komisyonun
kurulduğu ve komisyonun sorgulamalarının canlı
yayınlandığı herkesin malumu. Dikkatimi çeken
bir kaç konuyu paylaşayım:
• Komisyona davet edilen bazı temsilcilerin ne
kadar hazırlıksız ve amatör olduklarını gördük.
Diyanet meselesinde ise; zannediyorum biz
dünyaya İslami Dünya Görüşü’müzü anlatmakta
ne kadar yetersiz kalıyorsak, Diyanet’in de,
Türkiye dışındaki faaliyetlerini anlatmakta da
aynı eksiklikleri gözlemliyoruz.
• Avrupa’ya gönderilen işçilerin başlangıçta
kendi kaderlerine terk edildiklerinden, camicenaze işlerini kendilerinin organize etmek
zorunda olduklarından, ağır işlerde çalıştırılarak
istismar edildiklerinden ve onların haklarını
korumak için gerek Türkiye, gerekse Avrupa
ülkelerinden kimsenin kılını kıpırdatmadığından
ve bu süreçlerden buralara gelindiğinden kimse
bahsetmiyor.
• Bazı Diyanet camilerinin, Ermeni meselesi gibi
konularda politik duruş sergilemesi gündeme
geldi. Açıkçası benim zaten Diyanet camilerinin
genel olarak apolitik duruşuyla ilgili hep retorik
eleştirilerim oldu. Sonuçta konu gelip sizin
varoluş prensiplerinize dayanıyor: Ne için
varsınız? ‘Siyasi değiliz, sadece namaz
kıldırılan bir ibadethaneyiz’ deniliyorsa ki
öyle deniliyor, o zaman da ona uygun duruş
sergilenmezse, sorun yaşatırlar.
• Türkiye, imamların maaşlarını ödüyor. (Bana
sorarsanız, ne Türkiye’de ne de Türkiye dışında
ödenmesin. Bugün Diyanet dışındaki camilerde
insanlar kendi üye aidatları ile nasıl ödüyorlarsa,
Diyanet camilerinde de öyle olsun. Yani
herkes elini taşın altına koysun. Zaten Diyanet
camilerinde yılda iki kez kermes gelirleriyle bütün
ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, Hollanda medyası
ve meclisin “uzunkol, kısakol, arakol” gibi
anlamsız bir tartışmanın içine de dahil olmamış
olursunuz. Türkiye’de ise, açıkçası aynı Avrupa
modeli uygulanarak toplumda camiler daha
işlevsel hâle gelip, muhaliflerin ağızlarına
doladıkları Diyanet bütçesi tartışmalarına da son
verilmiş olur.)
Eğer hükûmet, imamların maaşının Hollanda
dışından finanse edilmesini istemezse aslında
bundan şikâyetçi olmamak lazım, hatta biraz
‘Selefî’ bir yaklaşım olarak da değerlendirebilir.
Sonuçta, ‘selef’ döneminde imamlık yok, namaz
kıldıran o cemaatin en bilgili insanı değil midir?:)
• Gelelim gerek Diyanet, gerekse diğer

temsilcilerin konuşmalarına: Gerek basın gerekse
bu tür araştırma komisyonlarının karşısına çıkan
insanların yapması gerek en temel üç konu var.
1. Sorumlu oldukları alanla ilgili yeterli bilgiye
sahip olmak, 2. Konuşma teknikleri üzerine
uygulamalı eğitim almak. 3. Yasal olarak
haklarınız ve hangi konularda bilgi verme/
vermeme hakkına sahip olup olmadığınızı
‘bilmek.’ Maalesef bunların hiç birini
göremedik.
• Komisyon üyelerinden bazılarının, hatta
yabancılara daha sempatisi olan bir parti
temsilcisinin ne kadar kibirli bir üslup takınarak,
karşısındakini aşağılayıcı tavır takındığı
gözlerden kaçmadı. Müslümanların (Hollandalı
Müslümanlar da dâhil) bu toplumun siyahları
olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu böylelikle.
• BAE gibi bir ülkeden yardım almak ve yapılan
camiinin Selefîliğe hizmet etmesi gerektiği ne
kadar da abes olduğu, çünkü BAE’nin bugün
Yemen ve Libya gibi ülkelerdeki tutumunun,
Batı ile ilişkilerinin hangi konumda olduğunu
zaten herkes biliyor. BAE’ye Selefîlik’ten ziyade
geleneksel bedevi kültür üzerinden bir eleştiri
getirebilir eğer eleştirilecekse.
• Faslı camilere davet edilen ve selefi söylemleri
olan konuşmacılar bağlamında sorular yöneltildi.
Açıkçası benim üzüldüğüm en önemli nokta,
Selefîlik noktasında Müslüman kamuoyunun
hassaslığı, çalışmaları üzerinde bir bilgiye
rastlamak, samanlıkta iğne aramak gibi bir
durum. Hatta günümüz gençliğinin gidişatına
baktığınız zaman en büyük eleştirimiz, hayatın
anlamsızlığı ve sosyal medyada boğulmuşluk
iken, bütün enerjinin Selefîliğe kaymasının
arkasındaki anlamları sorgulamak lazım.
Kimlik krizinin ilacı Selefîlik değil, hayatın
anlamlandırmak için bilgili ve sosyal insan
olmaktan geçiyor.
• 2010 yılından beri hükümetin sosyal
alanlardaki politikası ‘eigen kracht en
verbinden’ yani kendi imkânlarınız ve güçleri
birleştirme üzerine kurulu. Acaba Selefîlik ve
camiler konusunda ‘eigen kracht en verbinden’
üzerinden sorular sorulsaydı ortaya neler
çıkardı bir bilseniz. Camilerin sosyal etkinlikleri,
hangi boşlukları doldurdukları ve bireysel
sorunları çözme konusundaki mahirliği üzerine
kitaplar yazılır sanıyorum. Ama Hollanda
Müslümanlarının popülasyonunda % 0,0001
oranında bile yer tutmayacak bir kaç selefinin
varlığı % 99,0099’dan yaptıklarından daha
önemliymiş meğer.
Bilgi Edinmek ve Değişim
Koronalı günler devam ederken, evde de ufak
tefek işleri yapmak için fırsat doğdu. İnşaat
malzemeleri satan firmaları gezip hazırlıkları
yaptıktan sonra, her gün kendi tempomda yavaş
yavaş çalışmaya başladım. Cep telefonunu
açıp önce halk müziği dinlemeye başladım.
Sonra ise ‘acaba bu zamanı daha iyi nasıl
değerlendirebilirim’ diye düşündükten sonra

bir arkadaşın gönderdiği link aklıma geldi.
Bir yandan laminat döşerken diğer yandan
kulağımı Dücane Cundioğlu ile Ramazan’da
yapılan röportaja kulağımı kabartıyor, dikkatimin
dağıldığı yerlerde ise geriye sardırmam
gerekiyordu. İki röportajını dinledim ve ruhen
beslendiğimden olsa gerek her ikisinden de
oldukça faydalandım.
Aslında dinleyerek ya da izleyerek edinilen
bilgileri genelde çok tembelce, kolaycı
bulduğumu itiraf etmeliyim. O yüzden doğrudan
kitaplardan edinilen bilgi aslında hep sağlam
gelmiştir. Sağlam çünkü kitap üzerinde istediğiniz
gibi işaretleyebiliyor, kitabı yeniden elinize
aldığınızda okumanız gerektiğiniz yerler zaten
işaretli olmuş olarak önünüzde duruyor. Diğer
bir avantaj ise bilgiye sahip olan ‘SİZ’siniz,
‘SİZ’ okudunuz ve rahatlıkla referans
olarak verebiliyorsunuz. ‘Ben şu hocadan
dinlemiştim, burada izlemiştim’ gibi
cümleler sonuçta ‘kesinlikle’ itibar edilecek
cinsten kaynak olamıyor, olmamalı. O yüzden
İslam dünyası yüzyıllardır ‘hadis’ meselesini
bu tür aksaklıklar meselesinden dolayı bir türlü
çözemedi ve çözemeyecek maalesef. Yani Allah
Rasulü düşüncelerini kitaplaştırıp da insanlar
bunun üzerine tartışmadılar. O’ndan şifahen
duyduklarını, gördüklerini diğer insanlara
aktardılar ve bu aktarma sürecinde ister istemez
aksaklıklar meydana geldi ve gelmesinden daha
da doğal bir olgu olamaz.
Okuyarak elde edilen bilgi, dinleyerek-izleyerek
edinilen bilgiden daha sağlam ve değerlidir. Salt
okuyarak elde edinilen bilgi de başlı başına da
yeterli değil. Hadis eleştirisi yapanlara getirdiğim
eleştiri gibi, pratiği olmayan bir bilgi de ideal
olana ulaşmada pek bir fayda sağlayamayacağı
aşikar. İdeal olan? İdeal olan ancak şu
şekilde özetleyebilirim: Gerek Kur’an, gerekse
Hadis’te birey ve toplumun değişimi için neler
yapılabileceği anlatılır. Hele hele hadislerde neler
yapılabileceğinin yanında ‘nasıl’ yapılacağı da
işlenir. Şimdi şunu hayal edelim: İdeal bir sofra
ve yemek için önümüzde envaiçeşit ve birinci
sınıf sebzeler, baharatlar, etler ve yağlar olsun.
Ve menü de geleneksel, nesilden nesile aktarılan
bir menü olsun ama bu menünün ilk mucidi
de Allah Rasulü olsun. Kimine göre menüde
sarımsak, kimine göre ise soğan olması lazım.
İşte bu son cümle ile İslam dünyasındaki bazı
modernistler sofrada hazır bulunun envaiçeşit
sebzenin üstünü çizerek ‘sadece sarımsaksoğan’ muhabbetine giriyorlar. Oysa bütün
sinerji diğer ürünlerde değil mi? Değişim için
bilgi ile birlikte, bilginin pratiğe yansıması
elzem. Yani, çok konuşuyorsanız az konuşmak,
yanınızda olmayan kişilerin arkasından
konuşuyorsanız konuşmamak, nefsinizi
durmadan terbiye etmek, egonuzu bir kenara
atmak gibi pratiğe yansıyan bir İslam ahlâkı
herhâlde bilginin en güzel aynası olabilir. ---◄◄

Millî Görüş; “iyi ki varsınız” diyerek gönüllere köprü kurdu
IGMG Kuzey Hollanda Millî Görüş Teşkilatları Kadın Kolları,
Koronavirüs salgını dolayısıyla, bu dönemde fedakârlık ve üstün
gayretlerle topluma hizmet eden sağlık ve güvenlik birimlerini ziyaret
ederek, kendilerine teşekkür etti ve “iyi ki varsınız” diyerek
gönüllerini aldı.
Proje kapsamında yöneticiler, değişik kamu kuruluşlarını ziyaret
ederek teşekkürlerini bildirdiler, hediyeler verdiler.

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...

Amsterdam Başkonsolosluğu ziyareti

Jilpaq Holding BV 15 yıldır
sadece restoran ve döner
dükkânlarına toptan satış
yaparak hizmet vermektedir.
1 Nisan itibariyle geçici olarak
Koronavirus nedeniyle bütün
ürünlerimizi, halka özel satışlar
yapma kararı almıştır. Tüm
halkımız davetlidir
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Gündem

Normaleşme sürecinde esneklik gözlenecek, 100 kişilik sınır kalktı

H

ollanda’da normalleşme sürecinde
3’üncü aşamada daha çok
gevşetilmeye gidilecek
Hollanda Başbakanı Mark Rutte,
yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kapsamında
alınan
tedbirlerin
3’üncü
aşamada
öngörülenden daha fazla gevşetilmeye
gidilebileceğini söyledi.
Rutte, düzenlenen basın toplantısında, ülkede
1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan
normalleşmedeki 3’üncü aşamayla ilgili yeni
kararları açıkladı.
Temel kurallar ile birlikte 1,5 metre sosyal
mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartında bir
değişiklik olmayacağını belirten Mark Rutte,
yaza daha fazla özgürlükle girileceğini fakat
virüs tehlikesinin henüz geçmediğini ifade etti.
Buna göre, 3’üncü aşamadan itibaren

kapalı alanda rezervasyon ve sağlık kontrol
testi yapılması şartı ile sınırsız kişi içeride
bulunabilecek, şartlara uyulmadığı takdirde
bu sayı 100 kişi ile sınırlı kalacak.
Açık alanda düzenlenen bir etkinlikte
rezervasyon ve sağlık kontrol testi şartı
olmadan 250 kişi bir araya gelebilecek, bu
sayının üzerinde ise aynı şartlar geçerli olacak.
Bu kural, ibadethane ve düğünler için de
geçerli olacak.
1 Temmuz’dan itibaren konserler, spor
müsabakaları da şartlara uyulduğu takdirde
organize edilebilecek, müze, kütüphane,
alışveriş mağazaları ve benzer yerlerde sayı
sınırı olmayacak.
Spor ve sauna tesislerinin de açılacağı 3’üncü
aşamadan itibaren toplu taşıma araçlarında

İşsİzlİkTE REKOR ARTIŞ
Koronavirüsü ile mücadele için evde kalmanın acı
reçetesi belli olmaya başladı. Nisan ayında çalışmayan
nüfus 160 bin kişi arttı. Çalışan nüfus 8, 9 milyona
düştü. Çalışanların Sigorta Kurumuna (UWV), Nisan
ayında işsizlik ödeneği (WW) için başvuru yapanların
sayısı 74 bin olarak gerçekleşmiş olup, toplam ödenek
alanların sayısı 292 bine ulaşmıştır. Her hafta 9.400
yeni işsizlik ödeneği (WW) başvurusu yapılmaktadır.
İşsizliğin artış gösterdiği sektörler; ticaret, turizm,
lokanta, geçici istihdam bürolarında (uitzendwerk)
sanat ve kültürdür. İşsizlikten en fazla etkilenen yaş
grubu 15 ile 25 arası bulunmaktadır.
---◄◄

maske şartı devam edecek, her koltuğa
oturulabilecek ve daha önce yasak olan keyfi
yolculuk yapılabilecek.
18 yaş altı öğrenciler arasında 1,5 metre sosyal
mesafe kuralı kalkacak, ortaokullar yeni eğitim
sezonundan itibaren tamamen açılacak, lise
ve üniversitelerde ise 1,5 metre sosyal mesafe
kuralına uyma şartı ile dersler verilebilecek.
Özel araçlarda aynı aileden olmayan kişiler bir
arada olduğu takdirde maske takma tavsiye
ediliyor.

mesleklerde, sporcular, oyuncular ve dansçılar
arasında sosyal mesafeyi korumak zor olduğu
için bu meslek ve kişiler için 1,5 metre sosyal
mesafe kuralı geçerli olmayacak.

Diskotek ve gece kulüpleri şimdilik en azından
1 Eylül’e kadar kapalı kalacak.
Yardıma muhtaç olan kişilerle yardımcısı
arasında, kuaför, berber ve masör gibi

Hollanda’da 1,5 metre mesafe ve hijyen
kurallarına uyma şartıyla normalleşmede ilk
aşama 11 Mayıs’ta, 2’nci aşama ise
---◄◄
1 Haziran’da başlamıştı.

HOLLANDA’NIN RAPORU

H

ollanda’da Koronavirüsü tespit edilenlerin
toplam sayısı 50 bini geçti. Hollanda’da
26 Haziran’da Korona virüsü tespit
edilenlerin toplam sayısı 50.005’e, hayatını
kaybedenlerin toplam sayısı ise 6.103’e yükseldi
Hollandalı yetkililer, Koronavirüs (Covid-19) salgını
sebebiyle ülke genelinde 6.103 kişinin öldüğünü,
toplam vaka sayısının ise 50.005’e yükseldiğini
açıkladı. Yeni tespit edilen 96 vaka ile ülkedeki enfekte
kişi sayısının da 49.914’den 50.005’e yükseldiği ifade
edildi. Şimdiye kadar ise 11 bin 868 kişinin hastaneye
---◄◄
kaldırıldığı kaydedildi.

G

Konut satışları azaldı

eçen ay, 18.347 konut
satış işlemi tescil edildi,
bir sayı, önceki yıla göre
yaklaşık yüzde 7 daha az.
Bu yılın ilk beş ayında yaklaşık
89.000 ev el değiştirdi, bu sayı da,
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 5 daha fazla.
Mayıs ayı raporlarına göre, korona
salgınından gelen etkilerin sonuçları,
noter aktarımlarına bağlı olduğu için

henüz belli değil.
Bu alışverişteki istatistik bilgiler,
Hollanda’daki
krizin
patlak
vermesinden önceki durumu aktarıyor.
İki hafta önce, De Nederlandsche
Bank önümüzdeki iki yıl içinde konut
fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 oranında
düşmesini beklediğini söyledi.
Hollanda’daki
konut
fiyatları
1970’den bu yana ortalama gelirden
---◄◄
iki kat daha hızlı arttı.



KOVİD-19 VAKALARINDA
ARTIŞ GÖZLENİYOR
Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip Koronavirüs
(Kovid-19) vakaları hızla artıyor.
Yerel basın organlarından edinilen bilgilere göre, son
24 saatte Bangladeş’te 3 bin 868, Filipinler’de 1006,
Singapur’da 219, Tayland’da da 4 yeni Kovid-19
vakası tespit edildi.
Yeni vakaların, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirliklerinden ülkeye dönen ve zorunlu karantinada
tutulan kişiler arasında görüldüğü kaydedildi.
69,7 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 3 bin 162
vaka görüldü, virüs nedeniyle 58 kişi hayatını yitirdi.
Çin’de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19)
salgını 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına
dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 9 milyon 700
bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 490 bini aştı.◄
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Bir Başka Açıdan
Selefîlik
Eleştirisi

S
Selefîlerin ayet ve
hadisleri yanlış
yorumladıkları
eleştirisiyle sınırlandığı
görülmektedir.
Dolayısıyla yapılan
eleştiriler kutsal
metnin doğru
anlaşılıp anlaşılmama
noktasında sıkışmış
kalmıştır.

07

on yıllarda Avrupa medya ve siyasetinin
değişmez konusu olan Selefîlik, bir
türlü gündemden düşmüyor. Bu
konuda medya ve siyasetin sert
tavrını onaylamamakla birlikte, ben şahsen
Selefilîğin güç kazanmasından kaygı duyuyorum.
Keza Avrupa’da geleneksel İslam anlayışını
savunanlarından da böyle düşündüğü sır değil.
Ancak geleneksel İslam anlayışını savunanların
Selefîlik eleştirisini de eksik bulduğumu ifade
etmeliyim. Şöyle ki, bu tartışmalara baktığımızda
meselenin Selefîlerin ayet ve hadisleri yanlış
yorumladıkları eleştirisiyle sınırlandığı
görülmektedir. Dolayısıyla yapılan eleştiriler
kutsal metnin doğru anlaşılıp anlaşılmama
noktasında sıkışmış kalmıştır.
Bu yaklaşım tarzıyla konunun özüne inilemediği
kanaati bende hâkim. Bu nedenle aşağıda
konuyu farklı bir açıdan ele almaya gayret
edeceğim. Bunun için de bir dini düşüncenin
söylemlerinden ziyade geçmişteki ve
günümüzdeki eylemlerine göz atacağız. Çünkü
İhsan Fazlıoğlu’nun dile getirdiği üzere, nasıl
ki bireyin eylemlerinden o bireyin hayata dair
niyet ve amacını öğrenebiliyorsak, aynı şekilde
bir toplumun ürettiği kültürün tarih içindeki

eylemlerinden de niyet ve amacını öğrenebilme
imkânına sahibiz.
Söz konusu Selefîlik olunca, Selefîliğin geçmişte
ürettiği kültürü değerlendirme şansına sahip
olduğumuzu söylemek kolay değil. Zira her
ne kadar bu düşünce yapısının kökleri asırlar
öncesinde bulmak mümkünse de, bu düşüncenin
devletleşmesi ve bu güce dayanarak toplumu
şekillendirmesi bir asır önce başlamıştır.
Dolayısıyla Selefîliği günümüz dünyasındaki
eylemleriyle değerlendirmek zorundayız.
Günümüz dünyasında Selefîlik düşüncesiyle
şekillenmiş diyarlarda tarihî yapılara verilen
öneme işaret ederek konumuzu somutlaştıralım.
Örneğin umre ya da hac ibadetini yerine getirmiş
olanlar, Mekke ve Medine’de bırakın Osmanlı
döneminden kalma yapıların korunmasını,
Hz. Peygamber döneminde yaşanılan önemli
olayların yerlerinin ve sahabe kabirlerinin
terkedilmiş vaziyette olduğunu görecektir. Taşın,
toprağın ve kabirlerin kutsanmaması konusunda
son derece hassas olan bir zihniyetin, nedense
Kabe’nin yanına kapitalizmin simgesi olan
gökdelen inşa edilmesinde sorun görmemektedir.
Bununla birlikte aynı dinî düşünceden beslenen
IŞİD gibi örgütlerin, İslam adına hâkimiyetine
aldığı bölgeleri yakıp yıkması, kendisi gibi
düşünmeyeni katletmesi; kısaca zulümle
anılması, güncel ve somut bir örnek olarak
önümüzde duruyor.
Bunları söylerken Selefîlik içinde farklı
tandansların bulunduğunu ve bütün Selefîlerin

şiddet yanlısı olmadığını söylemeliyiz. Ancak
Selefîlik içindeki bu farklılık, Selefîliğin köklü
tarihî geçmişe sahip olmadığı ve nedense
şiddetin genellikle bu akımın içinden meydana
geldiği gerçeğini değiştirmez. Bu sebeplerden
dolayı köklü tarihî geçmişi olmayan ve
günümüz dünyasında İslam dinine kötü bir imaj
kazandıran bir düşünce yerine, tarihte rüştünü
ispat etmiş bir düşünce geleneğine mensup
olmayı tercih ederim.
Mesela Selçuklu-Osmanlı coğrafyasında
şekillenen düşünce ve onun ürettiği kültür,
tarihte rüştünü ispat etmiştir.
Öyle olmasaydı ne Sadreddin Konevi’nin
metafiziği, ne Mevânâ’nın hikâyeleri ne
de Yunus Emre’nin şiirleri bugün insanlığı
etkilemezdi. Aynı şekilde mimar Sinan’ın inşa
ettiği Süleymaniye ve diğer camiler incelik ve
estetiğiyle insanlığı kendine hayran bırakmaya
devam ediyor. Ayrıca Itri’nin üç asır önce
bestelediği tekbir ve salavatların Anadolu ve
Balkanlar coğrafyasındaki camilerde coşkuyla
okunmaya devam etmesi, zikrettiğimiz kültürün
gücünü göstermektedir.
Ne var ki bugün bu düşünce geleneğine mensup
olduğumuz iddiası, geçmişi tekrarlamak ve
kutsamaktan öteye gidememektedir.
Durum farklı olsaydı Selefîlik eleştirisi en azından
kutsal metnin doğru anlaşılıp anlaşılmama
noktasında sıkışmazdı. Çünkü metin yazılı bir
ifadedir. Metnin manasını şiir, musiki, mimari,
edebiyat ya da başka yollarla hayata taşıyacak
olan insandır. Acaba o insanlar hâlâ var mı?-◄◄

Öküz altında buzağı arayanlar...

“Türkiye, Diyanet aracılığıyla
ülkemizdeki Türkler üzerinde siyasi etki kurmaya çalışıyor”
Hollanda Meclis Komisyonu:

H

ollanda Temsilciler Meclisi
Özgür Olmayan Ülkelerden
Gelen İstenmeyen Etkileri
Soruşturma Komisyonu,
Hollanda’daki camiler ile bunlara
bağlı okul ve kurslara yurt dışından
yapılan mali destek ve siyasal
bağlantılarla ilgili soruşturmasını
tamamladı. Komisyon’a göre Türkiye,
“Diyanet aracılığıyla ülkedeki
Müslüman cemaati ve Türk
toplumu üzerinde siyasi etki
kurmaya çalışıyor”. Komisyon,
“özgür olmayan ülkeler” tanımını,
ABD merkezli Freedom House’un “din
ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan
ülkeler”
raporuna
dayandırdı.
Komisyonun 240 sayfalık raporunda,
“özgür
olmayan
ülkelerdeki”
finansörlerin Hollanda’daki cami ve
okulları etkiledikleri belirtildi.

Rapora göre bu etkileşim, Hollanda’nın temel
değerlerini reddeden köktendinci mesajlar
aracılığıyla gerçekleşiyor.
Komisyon, Hollanda’daki hiçbir kamu kurumunun,
yurtdışından gelen para akışı konusunda genel bir
politikası olmadığını belirterek; paranın kaynağı,
mali hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında
ciddi sıkıntılar bulunduğunu kaydetti.
Raporda, Türkiye’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı
aracılığıyla Hollanda’da yürüttüğü faaliyetlere
dikkat çekilerek, bu konuda acilen harekete
geçilmesi gerektiği vurgulandı.
‘Paralel toplum oluşturabilir’
Soruşturma komisyonuna göre, Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan ne kadar para geldiğini belirlemek
oldukça zor ve 148 camiye sahip olan Hollanda
Diyanet Vakfı (HDV) adına çalışan tüm imamlar,
Türk hükümeti tarafından istihdam ediliyor.
Raporda,
Türkiye’den
gelen
imamları
görevlendiren Diyanet’in, cami cemaatleri ve
Hollanda’daki Türk toplumu üzerinde siyasi etki

kurmaya çalıştığı sonucuna varıldığı belirtildi.
Raporda, Türkiye’nin izlediği politika ile ilgili
olarak şu ifadelere yer verildi:
“Bu, Hollanda’daki İslam vizyonunu, Diyanet
camileri aracılığıyla sürdürmeyi amaçlıyor.
Gerçek şu ki, özgür olmayan ülke hükûmet ve
örgütleri; Müslüman topluluklarımızın düşünce ve
inanç yapısını görünür ya da görünmez biçimde
etkilemeye çalışıyor. Bu durum, paralel topluma
yol açabilir.”
Meclisin raporunda, Hollanda’daki birçok cami
ve bunlara bağlı kuruluşlara Suudi Arabistan,
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’ten ciddi
parasal destek geldiği de vurgulanarak, özellikle
Selefi mezhebine mensup gençlerin, bu destek
ışığında radikalleşme riski altında bulunduğu
kaydedildi.
HDV: İddiaları inceliyoruz
Meclis Soruşturma Komisyonu, bu olumsuzluklara
karşı yapılması gerekenler konusunda bir öneride
bulunmadı.

Hükûmet, komisyonun çalışmaları sırasında,
özgür olmayan ülkelerden Hollanda’daki dini
kuruluşlara gelen finansal desteği yasaklamak
istediğini açıklamıştı.
Ancak, Hollanda Anayasası’nın dinî özgürlükleri
belirleyen düzenlemeleri nedeniyle, yasak
kararının kısa sürede çıkması mümkün
görünmüyor. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV)
de, camilerde Suudi Arabistan’ın desteğiyle küçük
çocuklara verilen din eğitiminin yasaklanması için
bir önerge verdi.
Raporda adı geçen kuruluşlardan Hollanda
Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç, kendileriyle
ilgili bölümün 20 sayfadan oluştuğunu belirterek,
raporun yönetim kurulu tarafından incelendiğini
söyledi.
Koç, BBC Türkçe’ye, “Birkaç kelimeyle
özetlenecek bir durum değil, yönetim kurulu
olarak bütün iddiaları değerlendirdikten sonra,
kapsamlı bir açıklama yapmayı planlıyoruz” dedi.
Haber-Yusuf Özkan ---◄◄

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam
info@tur-ned.nl
www.tur-ned.nl
+31(0)10 43 78 812

Oz&Er FOOD B.V.

Rooseveltstraat 39
2321 BL Leiden

E-mail info@ozener.com
Tel. +31(0)71 - 589 09 99
Fax +31(0)71 - 589 20 26
www.ozener.com

Hakkımızda...
Tur-Ned International Trading BV firması 1992 yılında kurulmuş, 27 yıldan beri etnik piyasada
kuru gıda grubu ürünlerde Türkiye’nin ve Dünyanın kaliteli markaların marketlere tedariğini
yapmaktadır. Bünyemizde yaklaşık 60’a yakın kaliteli marka ürünleri bulunmaktadır.
Türkiye’nin önde gelen,
AKFA, ALTINDAMLA, BAKAN, BAŞHAN, ÇAYKUR, COLOMBO ÇAYLARI, ECE, HAZAL,
MARMARA BİRLİK ZEYTİNLERİ, NUHUN ANKARA MAKARNASI, ÖNCÜ, ORKİDE ve TUKAŞ
gibi kalitede öncü markaları Rotterdam toptancı halinde 1500 m2’lik satış mağazasında ve
günlük dağıtım ağıyla müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma)
Hollanda’nın tüm bölgelerine servisle ürünlerimizi ulaştırmaktayız. İş ortaklarımızın taleplerini
yerine getirebilmek ve tüketicinin kaliteli ürünlerle bulaşmasını sağlamak için yönetim,
pazarlama ve servisteki ekibimizle en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.
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Hollanda gündemini yakından takip eden ve bu gündemleri kendi sosyal medya hesaplarında yorumlarıyla paylaşan pek çok insanımız var. Bundan böyle gündeme ilişkin paylaşımları gazetemizde de değerlendireceğiz. Sizlerden de bu konuda katkı bekliyoruz... Gazetemizde yayımlanan haberlerin tamamını dogus.nl
sitemizden dijital olarak okuyabilir, paylaşabilir ve arşivinize ekleyebilirsiniz...

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF)
Başkanlığına Ayhan Yıldız seçildi

Hollanda Karamanlılar Federasyonu
(HOKAF) yeni yönetimi işbaşında

Ressam Gülay Yıldırım, Eylül ayında resim
sergisi açmaya hazırlanıyor

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) 7 Haziran Pazar günü
yapılan olağanüstü genel kurulunda, Başkanvekili Ayhan Yıldız
Genel Başkan seçildi.

Hollanda’daki Karamanlılara Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif alanlarda faaliyet ve çalışmalar yapmak amacıyla 1996 yılında
kurulan, Hollanda Karamanlılar Federasyonu (HOKAF), yeni
yönetimini belirledi ve yönetim işbaşı yaptı.
HOKAF’ı oluşturan köy/kasaba dernek yöneticilerinin oyuyla
başkanlığa seçilen Adem Güneş, 3 yıl boyunca birlikte çalışacağı
yönetim kurulu üyelerini belirledi. Yönetim kurulunu, mümkün
olduğunca HOKAF’a daha fazla katkı sunabileceğine inandığı
hemşerilerinden oluşturduğunu söyleyen HOKAF Başkanı Adem
Güneş, “Alanında uzman olan hemşerilerimizi tespit ederek
yönetim kurulumuza kazandırmaya çalıştık.
Maksadımız, Hollanda’da yaşayan hemşerilerimiz için elimizden
gelenin en iyisini yapabilmek. İstişareler yaparak belirlediğim
yeni yönetimimiz, Hollanda toplumunu ve yapısını bilen arkadaşlardan müteşekkil oldu. Buradan özellikle bizi bu göreve layık
gören köy/kasaba dernek temsilcilerimize tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
---◄◄

Aslen Yozgat Çayıralanlı olan ve 5 yaşlarında Hollanda’ya gelip
burada eğitim alan ve çocuk yaşlarda başladığı resim sanatı ile bu
gün bir çok tabloya sahip olan Hollanda’nın Arnhem şehrinde
yaşayan sanatçı Gülay Yıldırım’ın hayat öyküsü de çok ilginç.
Önceleri müşterisi olduğu bankanın iş teklifini kabul ederek bir
müddet bankacılık da yapan sanatçı Gülay Yıldırım, açtığı sergilerle Türkler kadar Hollandalıların da büyük beğenisini kazandı.
Resme çocuk yaşlarda başlayan ve ilkokulda bir resim yarışmasında birinci olunca bu işi sevdiği için de yapmaya başlamış. Önceleri kurşun kalemle siyah beyaz portreler yapan sonra yağlı boya
ile sanatsal resimlere başlayan Gülay Yıldırım psikoloji eğitimi de
almış bir sanatçımız. 10 parmağında 10 marifetle âdeta gururumuz olan sanatçının en büyük amacı, Türkiye’de de resimlerinin
sergilenmesi. Çok sevdiği babası ve babaannesinin resimlerini
yaparak bu işe başlayan sanatçının onlarca tablosu var.
Gülay Yıldırım’ın Eylül ayındaki resim sergisini Hollandalılar kadar tüm gurbetçi Türklerde merakla beklemekteler.
---◄◄

Frankfurt Minka Restoran salonunda yapılan Genel Kural’a Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden kurucu üyeler, futbol otoriterleri ve davetliler katıldı.
Genel Kurul Üyeleri tarafından yapılan oylamada, Gazeteci Seyfi Alp Divan Başkanlığı’na, Gazeteci İsa Deveçeken ve
Türk Millî takımlarına ve ünlülere güvenlik hizmeti sunan Savaş
Menteş oy birliğiyle divan üyeliklerine seçildiler.
Divan Başkanı tarafından gündemin okunması ve genel kurul
tarafından kabul edilmesinden sonra ATFF Genel Başkanlığı
için tek aday olarak katılan Ayhan Yıldız ATFF kurucu üyelerin
çoğunluğunun hazır bulunduğu seçimde oy birliği ile başkan
seçildi.
---◄◄

Arnhem minareli yeni bir camiye kavuşacak
Arnhem’deki Nieuwe Kade Kwartier semtinde minareli yeni bir cami inşa edilecek. Belediye, meclise sunulan plan çerçevesinde cami yönetimiyle işbirliği
içerisinde olacağını ve destek vereceğini açıkladı. Planlanan yeni cami binası
şimdi Klarendal ilçesinde bulunan Ayasofya Camii için yapılacak. yıllardır yeni
bir ibadet edebilecek ve sosyal-kültürel faaliyetlerini yapabileceği bir yer arıyordu. Komisyona göre, Sonsbeeksingel’deki mevcut konum çok dar, park yerleri
yetersiz ve iyi bir görünümü yoktu. Bu plan ile bu sorunların da ortadan kalkması bekleniyor. Belediye Meclisi Üyesi Cathelijne Bouwkamp, geliştirilmekte
olan bir yerleşim alanının içerisinde böyle bir yapıyı ‘umut verici bir seçenek’
olarak nitelendiriyor
Beş yüz kişiye hizmet verecek
Arnhem İslam Birliği Kültür Vakfı, yeni inşa edilecek binada, beş yüz kişinin aynı
anda namaz kılabileceği bir ibadethane yapmayı planlıyor. Bunun yanında, buluşma mekânları, çalışma ofislerinin de olacağı caminin bir de minaresi olacak.
Arnhem İslam Birliği Kültür Vakfı Başkanı Hüseyin Türkoğlu gelişmelerle alakalı gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
“Tarihî an”
Arnhem DENK Partisi Grup Başkanı Yıldırım Usta “Arnhem tarihinde tarihî bir an yaşanıyor. Arnhem’de, minaresi olan ilk cami yapılıyor.
Yıllarca süren istişareden sonra, bir dönüm noktasına ulaşıldı. Şimdi sorun, minarenin yüksekliğinin belirlenmesinde. 25 yıllık uzun ve
---◄◄
arzulu bir bekleyiş nihayet gerçekleşiyor. Projeye, birkaç prosedürden daha geçerek son hâli verilecek.

Amsterdam HDV Hacı Bayram Camii açılış yapıldı
1 Temmuz’da ibadete açılacak olan Hacı Bayram Camii, yaptığı
tamirat ve yenileme çalışmaları sonrası sembolik bir açılış töreni
düzenledi.
Önlemler kapsamında çok az sayıda özel davetlilerin katıldığı açılış programına, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam
Başkonsolosu Engin Arıkan, Lahey Din Hizmetleri Müşavir Vekili
Dr. Ali Parlak, Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç, Hollanda Diyanet Vakfı eski kurucularından İbrahim Görmez, HDV
yönetim kurulu üyesi ve sekreteri Murat Türkmen, Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay, Türk Hava Yolları Amsterdam
Müdürü Cengiz İnceosman katıldı.
Osdorp’ta bulunan caminin tamiratı ve yenilenmesine katkıda
bulunan firmalardan Kervana Loodgietersbedrijf’den Ramazan Atak, Ufa Bouw Bv’den Hakkı Arık, MF Dekvloeren’den
Nureddin Özalp, Eren Transport’dan Mehmet Eren, Stream
Elektrotechniek Vof’dan Fatih Aslan, Expert Bv’den Kadir Yalnız,
DincBouw38’den Soner Dinç, M.A.D.’den Rasim Acer, Sky Palace’den İsmail Güneş ve Aksa Vloer’dan Bahri Erbek’e, Hayati
Karagöz ve Erdal Göcen’e birer teşekkür plaketi verildi. ---◄◄



Cezası onanan Abdülkerim Koç firarda
“Gecikmeli de olsa adalet yerini buldu” derken...
2013 yılında Rotterdam’da, Gerrit van de
Lindestraat’ta bulunan kendi işyerinde silahla arkadan vurularak öldürülen Metin
D. adlı şahsın cinayetiyle alakalı zanlı olarak tutuklanan 47 yaşındaki Vlaardingenli
Abdulkerim Koç delil yetersizliği nedeniyle
serbest bırakılmıştı. Cinayet aracı olan silahın ortadan kaybolması, görgü tanığının,
kameranın olmaması sorgu ve araştırma sürecini çıkmaza sokmuş,
hayli uzatmıştı. Geçtiğimiz hafta yüksek mahkemede Metin D’nin
cinayete kurban gittiği kesinleştirildi. Cinayet failinin de, daha önce
tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Abdulkerim K. olduğu
hükmü verildi ve cani, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir haftalık
karar sürecinde fail ortalıktan kayboldu.
Cinayet faili olduğu kesinleşen A. K’nın Türkiye’ye kaçtığı düşünülüyor. Cinayete kurban giden M. D’nin yakınları, bu süreçte nerede
ve nasıl bir hata yapıldığı konusunda kaygıları olduğunu dile getirerek, adaletin neden bu kadar geç tecelli ettiğini ve suçlunun cezasının onandığı anda ortadan kaybolmasının akıllarda cevaplanması
gereken pek çok soru bıraktığını belirttiler.
---◄◄

Hollanda’da ırkçılık, ayrımcılık
ve polis şiddeti protesto edildi

Hollanda’da çok sayıda protestocu, ırkçılığa, ayrımcılığa ve polis şiddetine tepki amacıyla gösteri düzenledi. Black Lives Matter
Grubu tarafından düzenlenen gösteride toplumun farklı kesimleri,
Lahey kentindeki Malieveld Meydanı’nda toplandı. Göstericiler,
“Irkçılık öldürür”, “Irkçı olmamak yeterli değil, ırkçılığa karşı ol”,
“Siyahilerin hayatı önemlidir”, “Polis vahşetine son”, “İnsanlık” ve
“Irkçılık olmadan kapitalizm olmaz” yazılı dövizler taşıdı. Protestocular, “Irkçılığa hayır de” ve “Siyahların hayatı önemlidir” sloganları attı. Gösteride yapılan konuşmalarda Hollanda’da ırkçılığın ve
polis şiddetinin hala devam ettiği belirtildi.
---◄◄
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Mehmet Şükrü Oflaz

görüş

Deli Gönül

İ

stanbul’dan bakıldığında Uludağ’ın
gözüktüğünü yeni öğrendim. Sokağa çıkma
yasakları hava kirliliğinin ortadan kalmasına
ve Uludağ’ın görülebilmesine sebep olmuş.
Yıllarca İstanbul ile Uludağ’ın arasına insanlar
girmiş meğerse. İlginç geldi bana bu durum.
Zira bizim dışımızdaki varlığın yaratıldığı saflıkta
hayat sürebilmesi, insanın geri çekilmesi ile,
yerini/haddini bilmesi ile mümkün olabiliyor.
Modern hayat bize, bizim dışımızda her ne varsa
rakip olduğunu ve yenilmesi veya tahakküm
altına alınması gerektiğini sistemli(!) bir şekilde
dayatıyor.
Yaşamayı kuralsız kazanmak olarak gösteren bu
sistem beraberinde ifsadı getirmektedir. Rûm
suresi 41. ayet bakın ne diyor; “[Allah’ın
buyruklarını umursamaz hâle gelen şu]
insanların kendi elleriyle yapıp-ettikleri
sonucunda karada ve denizlerde çürüme
ve bozulma başladı: Bu şekilde [Allah],
belki [doğru yola] geri dönerler diye
yaptıklarının bazı [kötü] sonuçlarını onlara
tattıracaktır”.
Ayet bize başımıza gelenlerin neden olduğunu
açıklıyor.
Fakat ‘bu kötü durumun devam etmesi
mümkün değildir, bir an önce hayata şu
istikamette bakmalıyız’ diyecek insanlar
da yani bizler de çevremize/varlığa nobran bir
şekilde bakıyoruz.
Mersin’de Tahtacılar olarak bilinen yöre halkı
ormanda ağaç kesme işine başlamadan önce
şöyle dua ederler; “Ormana çocuklarımın
rızkını temin için gidiyorum / Ekmeğimi
aşımı ormandan çıkartıyorum / Genç fidan
kesmiyorum / Kestiğim ağaçlardan af
diliyorum / Beni bu dağlarda kazalardan

belalardan koru Allah Allah / Kazancımı
kabul eyle Allah Allah / Haram lokma
hanemize girmesin Allah Allah / Kötüye
uğursuza yoldaş etme Allah Allah /
Yolumuz doğruluk yolu olsun Allah Allah
/ Doğanın bütün nimetlerine aşk ile Allah
Allah.”
Şimdi bu yaşayan hâli, nasıl şerh etmeli. Şehrin
bir yerine ağacı dua ile kesen insanlar, bir başka
yerinde ise betonun tahakkümü. Bunun üzerinde
düşünmemiz gerekiyor zira bu basite alınacak
bir durum değil. Bunun inancın sarahati ile
elimizde ki güce yüklediğimiz anlam arasındaki
dengeyi kurup kuramamakla alakalı olduğunu
söyleyebiliriz. “Onlara güç verdiğimizde ilk
önce toprağı ve nesli ifsat ederler.” ayeti
tamda bizim şu anda sıkıştırılmış olduğumuz
yeri işaret ediyor. Köy evini apartmanla
değiştirmeyen insanın aptal, güvenlikli sitelerde
topraktan ve gökyüzünden mahrum yaşamayı
tercih edenlerin akıllı olduğunun kabul edildiği
bir vasatta, dini yaşantıyı nereye koyabiliriz.
Allah rızası için işe çağrılan insanların gözlerinin
hep arkada olması, pastadan pay alamama
korkusu Allah korkusunu bastırmış vaziyette.
Şu anda cami yapma ve yaşatma dernekleri/
vakıfları istemediğimiz kadar varken, bu
işlerin yanında başka işlerinde göz önünde
bulundurulması gerektiğini unutmamalıyız.

şunu söyleyebiliriz. Sahabe nesli gittikleri yerlere
Efendimizden (AS) tevarüs ettikleri hikmetli
hayatı da götürdüler. Bunu tebliğ etmediler,
örnek oldular. Bu örneklikten anlamamız gereken
husus, sadece mabed içinde ibadet hayatı değil.
Külli bir hayat örnekliği. Bulundukları yerde
risaletin bereketiyle merkez oldular. Parçalı değil
bütün, pazarlıklı değil adanmışlıkla. Burada bu
ülkede biz çevre olaylarına, insani problemlere,
iktisadi çözümlere dair nasıl bir örneklik
sergiliyoruz bunu düşünebilmeliyiz.
Olağanüstü bu zamanlarda ortaya çıkan en net
tablo; azgınların / müfsitlerin elinde oyuncak
olan bir dünya, azgınların/müfsitlerin ellerinde
bulundurdukları imkânlara gözünü dikmiş bizler.
Bir ağacın altında gölgelenmenin adı olan
bu dünya hayatını bölmeden ve parçaları
birbirinden habersiz hâle getirmeden insanca
bir melali yaşamalıyız. “Melal varsa, umut
vardır.”Oraya” dönük derin tahassür,
“oraya” bizi taşıyacak merdivenin ta kendisidir.
Merdivende oturup ağlamak yerine, onu çıkmaya
başlamak gerek.”.
“Azrail bizi bulmadan / Gel gidelim deli
gönül.”

Hamasetle hep övündüğümüz ecdadın kurduğu
bazı ilginç (evet bize şimdi ilginç geliyor) vakıflar
var. Mesela; “Çevreyi Güzelleştiren Vakıf Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfı - İstanbul
M.1569, Boğazda Temiz Hava Aldıran Vakıf –
Ramazanoğlu Hacı Nurettin Ağa Vakfı. İstanbul.
M.1730, Çevre ve Ormanı Koruyan Vakıf –
İsmail Zühtü Paşa Vakfı. İstanbul. M.1885, Şehir
Estetiğini Koruyan Vakıf – Mehmet Hayri Paşa
Vakfı. İstanbul M.1903”
Buraya kadar sizin de hak vereceğiniz şeyler
okudunuz. Ama bunların bize burada ne faydası
var diye sorabilirsiniz. Bu sorunun tam bir
cevabını aramalıyız. Ama birlikte. ‘Ele verir
telkini kendi yutar salkımı’ tarzında bir
yaklaşım suyu bulandırır. Cevaba katkı olarak

Not: Fotoğraftaki yer Bursa’da, 14. yüzyılın
sonları ile 15. yüzyılın başlarında yaşadığı
tahmin edilen Âşık Yunus’un, merkez Yıldırım
ilçesinin Karamazak Mahallesi’ndeki türbesi.
---◄◄

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...
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HOLLANDA İSLAM FEDERASYONU, KUZEY HOLLANDA
MİLLÎ GÖRÜŞ TEŞKİLATLARINI ZİYARET ETTİ
Geçtiğimiz aylarda Hollanda İslam
Federasyonu Başkanlığına atanan Mustafa
Aktalan ve Teşkilatlanma Başkanı Abdullah
Aşıran, iade-i ziyaret için Kuzey Hollanda
Milli Görüş Federasyonunu ziyaret ettiler.
Ziyarette, Kuzey Hollanda Bölge Başkanı
Oktay Dalmaz, Teşkilatlanma Başkanı
Ahmet Duran, Tanıtım ve Kültürel Hizmetler
Başkanı Ali Andal hazır bulundular.
Bölge
çalışmalarının
değerlendirildiği
ziyarette, birlikte bir koordinasyon toplantısı
yapma teklifi olumlu karşılandı.
Birlikte bölge binası gezildi. İyi dilek ve
dualarla ziyaret sona erdi.
---◄◄

UTRECHT MESCİD-İ AKSA CAMİİ’NDEN, BELEDİYE
BAŞKANI JAN VAN ZANEN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Bu yıl ikincisi düzenlenen Utrecht cami yöneticiler toplantısında
Milli Görüş Utrecht Mescid-i Aksa Camii yöneticileri de bölgenin
sorunlarını dile getirmek için hazır bulundular.
Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen ile vedalaşma fırsatı
bulan Milli Görüş Utrecht Mescid-i Aksa Camii yöneticileri
başkana yeni görev yerinde başarılar diledi.
1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile yeni görev yeri olan Den Haag
şehrinde Belediye Başkanı olarak görev yapacak olan Jan van
Zanen, bölge halkının taleplerini ciddiye alıp değerlendiren
biriydi.
Yapmış olduğu hizmet ve desteklerden dolayı teşekkür eden
yöneticiler, kendilerine bir hediye paketi takdim ettiler. ---◄◄

SEVGİ ÖNAL: “ÇOCUKLARIMI MASALLARLA
DEĞİL, DESTANLARLA BÜYÜTTÜM”

Haber-Fotoğraf: Zeynep Aktalan
“Korona” temalı söyleşilerimiz çerçevesinde 1999 yılından beri plastik ve
alüminyum kapı, pencere, çerçeve alanında hizmet veren KOMNED BV
sahibesi Sevgi Önal ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Alışık olmadığımız bir sektörde başarılı bir performansa sahip olan Sevgi Önal,
donanımlı, idealist ve bilge bir kişiliğe sahip. Hem KOMNED’i tanımaya, hem
de onun hayata bakış açısını öğrenmeye çalıştık.
Sevgi Önal ile yapılan sohbetimizi Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.---◄◄

MUHAMMED BAŞALAN: “GENÇLER,
HAYALİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN!”

DURAKLARA HALKA DESTEK AMAÇLI
KUR’ÂN-I KERÎM’DEN AYET ASILDI

Hollanda’nın Rotterdam ve Schiedam kentinde
toplam 50 toplu taşıma aracı durağına asılan
Hollandaca yazılı Kurân-ı Kerîm’den bir ayet ve
“Dayan Hollanda” ve “Beraber güçlüyüz” mesajı
ile halkın verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
mücadelesine destek gösterildi.
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG)‘ye bağlı Hollanda
İslam Federasyonu (NIF) altında faaliyet gösteren 4
cami ve İslam Color Vakfı yöneticileri tarafınca, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde ülke tarafından
belirlenen tedbir kurallarına uyarak mücadele eden



halka destek olmak için merkez istasyonu gibi insanların
yoğun olduğu bölgelerdeki otobüs duraklarına “Her kim
bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur”
ayeti asıldı.
“Herkesin sabırlı olup biraz daha dayanmasını
temenni ediyoruz”
NIF Kurumsal İletişim Başkanı Kenan Aslan, yaptığı
açıklamada, bu süreçte Kovid-19 mücadelesi veren
halkla dayanışmanın amaçlandığını söyledi. Ayet ve
mesajın iki kentte 50 farklı durakta asılı olduğunu ve
bunun bugünden itibaren 16 Haziran’a kadar kalacağını
belirten Aslan, şunları kaydetti: “Kur’ân-ı Kerîm’in 5’inci
suresinin 32’nci ayeti ve #HoudvolNL (Dayan Hollanda)
ve #Samensterk (Beraber güçlüyüz) hashtagleri ile
toplum olarak tedbir kurallarına uyarak Kovid-19
mücadelesi verdiğimizden dolayı gurur duyduğumuzu
göstermek için yaptık. Herkesin sabırlı olup biraz daha
dayanmasını temenni ediyoruz.”
Aslan, “Sağlık personelleri koronavirüsten dolayı
insanların sağlığı için çok zahmet çekiyor ve zaman
zaman uykusuz kalıyorlar. Biz de bunun için kendilerine
nasıl teşekkür edebiliriz diye düşündük ve hastanenin
karşısındaki otobüs durağına İngilizce ve Hollandaca
durumla bağlantılı bir ayetin asılmasına karar verdik.”
Bu süreçte onların motivasyona ihtiyacı var” dedi. --◄◄



Haber-Fotoğraf: Zeynep Aktalan
Fabacom firma sahiplerinden Muhammed Başalan ile şirketini ve uluslararası
marka (Streacom) hâline gelen ürünlerini konuştuk. “Alanında En İyiler”
yarışmasında ilk 10’a giren ürünlerinden hayli umutlu olduğunu söyleyen
Başalan ile yapılan söyleşimizi keyifle izleyeceğinizi umuyoruz.
Röportajın tamamını Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
---◄◄

MUSTAFA DUYAR: “BU ZORLU SÜRECİN
BİR İMTİHAN OLDUĞUNU BİLMELİYİZ”

Haber-Fotoğraf: Zeynep Aktalan

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...

Gazetemizin söyleşiler serisi sürüyor. MÜSİAD Rotterdam Başkanı Mustafa
Duyar’ı makamında ziyaret ederek hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Hem
kendisini hem yarım yüzyılı aşkındır, bahçe/sera işletmeciliği ile yaptığı işini
hem de başkanlığını yürüttüğü MÜSİAD’ı tanımaya çalıştık. Zorlu bir süreçten
geçtiğimize dikkat çeken Duyar, bu günler elbette gelip geçecek ancak bizler
bu günlerden ibret almalı, ders çıkarmalı, hayatımızı ona göre yeniden
şekillendirmeliyiz” dedi. Röportajı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.-◄◄
Software problemen in Windows verhelpen
Componenten in uw computer vervangen bij upgrade
Installeren van compleet ADSL of kabel internet pakket
(UPC, KPN, Telfort, Ziggo enz.)
Volledig thuisnetwerk installeren incl. backup functies
Draadloos internet installeren of hulp bij storingen/klachten
Antivirus Software
DATA Recovery
Online Backup
LCD en Plasma TV reparatie
Saratech PC Service geeft support aan alle versies
van Microsoft: Windows 98/ME/2000/XP
Vista/Windows 7 en Windows 8

SARATECH ICT
Quintstraat 60 3083 JN Rotterdam
Tel. +31 649 77 76 78 E-mail info@saratech.nl www.saratech.nl
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Ethem Emre

spotlight

spotlar

HAKLARIMIZ

e.emre@letseladvies.nl

SİGORTALAR ve

TATİLDE KAZA

R
Sigortalar insanlara belirli
güvenceler sağladığına
göre, tatile çıkmadan önce
ihtiyaç duyulabilecek
sigortalarının olup
olmadığını tatile çıkmadan
önce gözden geçirmeleri ve
eksiklerini tamamlamaları
gerekir.

ANDSTAD PERSONENSCHADE
BV SUNAR!
2020 ilkbahar ve yaz dönemi Korona
(Covid 19) salgını nedeniyle diğer
yıllara kıyasla farklılık göstermektedir. Dünya
ülkelerinin bu salgına karşı yaptıklarını insanlar
yakından takip etmekteler. Tatil anlamında
Hollanda’nın Türkiye’ye karşı tavrı da özellikle
Türkiye’ye gidecek tatilciler tarafından yakından
takip edilmektedir. İçinde bulunduğumuz bir
çok bilinmezlikler döneminde uçak ve arabayla
Türkiye’ye tatile, izine, ziyaretlere gidecekler
mutlaka olacaktır. Bu tatilciler için, tatil
esnasında karşılaşabilecekleri kazalara karşı tatile
çıkmadan önce, kaza anında ve kaza sonrasında
yapılması gerekenleri kısaca sizlerle paylaşmak
istiyoruz.
Tatile çıkmadan önce yapılması gerekenler
Sigortalar insanlara belirli güvenceler sağladığına
göre, tatile çıkmadan önce ihtiyaç duyulabilecek
sigortalarının olup olmadığını tatile çıkmadan
önce gözden geçirmeleri ve eksiklerini
tamamlamaları gerekir.

11

Tatilde ihtiyaç duyulabilecek sigortalar
1- Seyahat Sigortası (Reisverzekering)
Seyahatiniz boyunca tatilcileri bir çok bakımdan
rahatlatacak olan bu sigortayı yaptırmalarını
öneriyoruz. Geniş bilgi için sigortanıza
başvurmanız uygun olacaktır.
2- Trafik Kasko Sigortası
(Allriskverzekering)
Yurt içi ya da yurt dışı kazalarında, kimin haksız
olduğuna bakılmaksızın özellikle araba (motorlu
taşıtlar) hasarınızı bu kendi sigortanız bir an önce
karşılar. Kişinin mağduriyeti maddî anlamda hızlı
bir şekilde giderilmiş olur. Daha sonra, kazada
hangi tarafın haksız olduğu kesinleşince, bu
masraflar onun sigortasından talep edilir.
3- Sürücüyü koruyan özel yolcu sigortası
(Schade Verzekering Inzittenden (SVI)
Bu özel sigortayı sadece tatil ve yolcular için
değil, her zaman yaptırılmasını tavsiye ediyoruz.
Çünkü herhangi bir trafik kazası esnasında
bedensel ve zihinsel etkilenmeler (letselschade)
durumunda, kazada kimin sorumlu olduğuna
bakılmaksızın meydana gelen masraflar önce
kendi sigortanız tarafından ödenir. Sonradan
hangi tarafın haksız olduğu kesinleşince, bu
masraflar onun sigortasından talep edilir.
Özellikle yurtdışı kazaların ortaya çıkabilecek
bir çok sorunun hızlı çözümlenmesi için bu
sigortaların yaptırılmasını öneriyoruz. Yoksa
kazada haklı olsanız bile, bir çok mağduriyetler
yaşayabilirsiniz.

Diğer bir kaç sigorta
Aile Hukuku Sigortası (Rechtsbijstand), ayrıca
trafik ve iş kazaları dışındaki kendi hatanızdan
kaynaklanan kişi ya da aileye özel kaza sigortası
(Ongevallen Verzekering voor Particulieren)
konularını kendi sigortanızla görüşerek
yaptırmanız uygun olacaktır.
Kaza esnasında neler yapmak gerekir?
- Kendi sigortanıza haber verilmeli ve gerekli
destek istenmeli
- Kaza formunu iyice doldurmak gerekir; polisten
ya da sigortanızdan destek isteyebilirsiniz
- Mümkün olduğunca şahitlerin bilgilerini not
etmeli
- Polis ve sağlık raporu alınmalı
- Kaza yeri ve yaralanma fotoğrafları çekmeli
- Kaza sonrasında bir an önce güvenilir bir
temsilci kurumda dosya (letselschade) açtırmalı
Türkiye’deki kazaların takibi
Türkiye’deki kazalar için dosyanızı
Hollanda’da açtırmak daha mantıklı olacaktır.
Bize başvurmanız halinde dosyanın nasıl
yürütüleceğini uzmanlarımızla konuşabilir
ve gerektiğinde Hollanda’daki Türk Hukuku
avukatımız devreye girerek gerekli takipleri
yapar.
Şimdiden kazasız ve belasız iyi tatil diliyoruz.
Her tür teknolojik imkândan yararlanarak bize
ulaşmak çok kolay! Web sayfamızda tüm iletişim
bilgilerimiz mevcuttur:
www.letseladvies.nl. Tel: 088-8087878 ---◄◄

Gençler hizmet yarışındalar

Gençlik Teşkilatı Başkanları güven tazelediler...

H

ollanda
İslam
Federasyonu
Gençlik
Teşkilatları’nda
görev
süresi dolan başkanlar
için istişareler gerçekleştirildi.
Rotterdam İskender Paşa Cemiyeti
Gençlik
Teşkilatı
başkanlığını
yürüten İdris Erdoğan, Furkan
Gençlik
Teşkilatı’nda ikinci
dönem Gençlik Başkanı olarak
devam etmesine karar verildi.
Yine aynı şekilde görev süresi
dolan ve istişare sonucu Eindhoven
Mevlana Camii Gençlik Teşkilatı

Başkanı Yunus Balcı, Ufuk Gençlik Teşkilatı’nda ikinci
dönem olarak başkanlık görevini yürütecek.
Bir başka görev yenileme de Rotterdam Birlik Camii Gençlik
Teşkilatında yaşandı.
İstişareler sonucu halen başkanlık görevini yürüten Samet
Soyyiğit, Birlik Gençlik Teşkilatının ikinci dönem Gençlik
Başkanı olarak atandı.
Rotterdam Ijsselmonde kasabasında da yeni bir oluşuma giden
Bölge Gençlik Teşkilatı, bu beldede “Fecir Gençlik” adıyla
müteşebbis bir yapılanma oluşturdu. Teşkilat yapılanmasını
“Nuh’un Gemi”sine benzeten teşkilat yöneticileri, “Gemimize
bir beldemizi daha eklemiş olduk” ifadesinde bulundular.
Fecir Gençlik başkanlık görevine de, teşkilat üyelerinden
Emre Öztürk atandı.
Doğuş Haber Merkezi ---◄◄

Furkan Gençlik Teşkilatı Başkanı İdris Erdoğan

Ufuk Gençlik Teşkilatı Başkanı Yunus Balcı

Birlik Gençlik Teşkilatı Başkanı Samet Soyyiğit

Fecir Müteşebbis Teşkilatı Başkanı Emre Öztürk

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...
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nieuws

haber

Havva Koç

kochavva@live.nl

AYNA

Yüreğiniz

Yorgunluk
Görmesin!

D
Bir tarafım hüzün,
bir tarafım heyecan,
bir tarafım yarım
mutluluk. Kanadı kırık
kuş misali, sevinçten
uçmak istiyorsun lakin
sevdiklerimin yaşadığı acı
âdeta ayaklarımda
pranga ağırlığı yapıyor

eğerli okurlarımız,
“Neler oluyor bize” diye
sorgulayamadan, hızlı bir şekilde
internet online aracılığı ile sosyal
medya tüm alanlarımızı kuşattı. Toplantılarımızı,
sohbetlerimizi, görüşmelerimizi, alışverişlerimizi
kısacası hayatımızdaki tüm yaşam biçimimizi
online yapar olduk.
Hayatımızı kolaylaştırdığı yönler olduğu gibi,
fıtratımıza aykırı, insani boyutunda zorlaştırmalar
oldu. Hele de bu virüs nedeni ile alınan tedbirler,
yasaklamalar nedeni ile bir nevi robotlaştık,
robotlaştırıldık. Yüreklerimiz yoruldu, aksini
düşünen var mı?
Koronavirüsü dediğin ne ki?
Aylardır covid19 ile yatıp, covid19 ile kalkıyoruz.
O kadar karma karışık bir hal aldı ki, insanlara
bıkkınlık geldi artık. Beraber, yan yana, el ele,
diz dize gelip spor yapabiliyoruz, lakin spor
salonunun dışına çıktığımızda aramızda 1,5
metre mesafe olması gerekiyor.
Aynı araç içinde, beraber yolculuk yapabiliyoruz
lakin araçtan inince aramızda 1,5 metre mesafe
olması gerekiyor.

Uçak yolculuklarında yan yana, diz dize
maske ile oturabiliyoruz, lakin restoranlarda,
kafeteryalarda aramızda 1,5 metre yada
aramızda plastik koruyucu olması gerekiyor.
Temas sporlarını beraberce, birbirimize
dokunarak yapmamızda sakınca yok, ama
camide namaz kılarken safları 1,5 metre aralıkla
tutmamız gerekiyor.
Bunlara benzer daha bir çok örnekler verebiliriz.
Bu Koronavirüsü nasıl bir şey anlaşılır gibi değil.
Bana kalırsa Koronavirüsü ekonomik mikrop
vürüsünden ibaret.
Baksanıza virüsün yaygın olduğu ve ölü sayısı
bilmem ne kadar çoğunlukta olan Avrupa
ülkelerine tatile gitmek serbest, hiçbir sıkıntı yok,
hatta teşvik ediliyor.
Avrupa dışı ülkelere özellikle “Türkiye’ye
Koronavirüs nedeni ile, ölüm sayısı az
olmasına rağmen tatile gitmek rizikolu”
deniyor ve Başbakan Rutte tarafından
önerilmiyor. Neden? Dedim ya, bunlar hep bir
ekonomi tiyatrosu. Üstüne üstün sağlık sigortan
herhangi bir durum olduğunda sorumluluk kabul
etmiyor. Ayrıca iş sahipleri kolay bir şekilde
işçilerini işten çıkartabilecekler yada parasız izine
tabi tutabilecekler. Bunun adı Covid-19 değil,
ülkeler birbirleri arasında güç gösterisi yapıyor.
Tabi her zaman ki gibi olan vatandaşa oluyor.
Hoş geldin yeni yaşım
Hayatı ciddiye almamak gerektiği gibi çok hafife
de almamak gerekiyor. Hep bir koşuşturma
içerisinde, çok sevdiklerimizi ihmal ettik...

Test sonucu E-Devlet’e yüklenecek

T

Yeni
koronavirüs
(Covid-19)
tedbirleri
kapsamında
dünya
üzerindeki bazı ülkeler yurt dışından
ülkeye giriş yapanlara karantina
uyguluyor. Covid-19 test sonucunun
negatif olduğunu belirten sağlık
raporu sunan kişiler ise bu karantina
uygulamasından muaf tutuluyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın (YTB) girişimleriyle
Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum,
kuruluşlarla yapılan görüşmeler
neticesinde artık tatillerini, izinlerini
Türkiye’de
geçirdikten
sonra
yaşadıkları ülkelere geri dönecek
Türk vatandaşları belirlenen 137
COVID-19 test merkezinde PCR testi
yaptırabilecek.

Yarım kalan hayallerim, hedefe koşar gibi
uçuşlarım, tepetaklak ümitlerim olduğu gibi,
anlamsızca sevinç kahkahalarım, mutluluklarım,
huzurum da oldu, hamd olsun.
Akşam güle oynaya, güzel haberler
verdiklerimizden, sabah yaşam sevincimizi yerle
yeksan eden haberlerde aldık, üzüldük, ağladık
ama ümit var olduk.
Bilmiyorum içinde bulunduğum bu durumda
olgunlaştım mı, olgunlaşacak mıyım çok da
umurumda değil. Böyle iyiyim sanki, insanız,
insan...
Bir tarafım hüzün, bir tarafım heyecan, bir
tarafım yarım mutluluk. Kanadı kırık kuş misali,
sevinçten uçmak istiyorsun lakin sevdiklerimin
yaşadığı acı âdeta ayaklarımda pranga ağırlığı
yapıyor.
Belki de bu yıl her şey çok daha farklı olacak.
Hoş geldin yeni yaşım, umarım sen bana, ben
sana hayırlı olur, geri kalan ömrümü yaratılış
gayemize uygun yaşarız...
---◄◄

Şifa Dileği...
Yazarımız, Yayın Kurulu Üyemiz Sevgili
Havva Koç’un kıymetli validesinin
rahatsılığını ve hastanede tedavi
gördüğünü duyduk. Hastamıza
geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı
şifalar diliyor, dua bekliyoruz.

Gündem

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar COVID-19
testini Türkiye’de yaptırabilecek
ürkiye’deki
tatillerinin
ardından yaşadıkları ülkelere
geri dönecek olan Türk
vatandaşları 14 günlük
karantinaya tabi olmamak için
Türkiye’de belirlenen 137 COVID-19
test
merkezinde
PCR
testini
yaptırabilecek.



Koronavirüs semptomları gösteren vatandaşlar için
ücretsiz olan testler semptom göstermeyenler için
ise ücretli olacak. Vatandaşların test yaptırmadan
önce Halk Bankası “TR70 0001 2009 4520 0005
0000 41” nolu hesap numarasına 110 (yüz on) TL
havale yapmaları gerekiyor.

Ayrıca
vatandaşların
https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tanilaboratuvarlari-listesi web adresinde yer alan
merkezlerde Covid-19 testlerini yaptırarak sınır
kapılarına yönelmesi tavsiye ediliyor.
Haber-Fotoğraf: YTB ---◄◄

TEST SONUCU “E-DEVLET” SİSTEMİNE
YÜKLENECEK
Koronavirüs testleri negatif çıkan vatandaşlar
Türkiye’nin uygulandığı Covid-19 testini kabul
eden Almanya, Avusturya, gibi Avrupa ülkelerinde
herhangi bir karantinaya tabi tutulmayacak.
Türkiye’deki izinlerini tamamladıktan sonra
Almanya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerine geri
dönecek vatandaşların karantinaya girmemeleri
için Covid-19 testlerini Türkiye’den ayrılmadan
önce yaptırmaları ve yaşadıkları ülkelerin
belirlediği süreler içinde teslim etmeleri gerekiyor.
Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar ise
Türkiye’de ücretsiz tedavi edilecek.
Vatandaşların Covid-19 test sonuçları ise,
“e-devlet” sisteminde yer alan “e-nabız”
uygulamasının raporlar kısmına aynı gün
içerisinde yüklenecek. Vatandaşlar bu sayede
sonuçlara daha yoldayken ulaşıp, yaşadıkları
ülkelerin yetkililerine test sonuçlarını verebilecek.



Rutte: Türkiye’ye tatil
gezileri yapmamalısınız

B

aşbakan Rutte, Corendon’un Türkiye’ye
tatil uçuşlarının doğru olmadığını
düşünüyor.
Turuncu
seyahat
tavsiyesine
rağmen Corendon, insanların Türkiye’ye gide
bileceğini belirtiyor. Corondon, yolculara dönüş
yolculuğundan önce veya Hollanda’da bir korona
testi yapma fırsatı sunuyor. Ve virüs bulunmazsa,
ev karantinası gerekli değildir, diyor Corendon.
Rutte’ye göre, Corendon’un girişimi sorumsuz.
Başbakan, “Mecburi gitmek
zorunda olan
birçok müşterinizin olduğunu düşünüyorsanız,
Türkiye’ye hava yolculuğu yapabilirsiniz.
Ama elbette bunlar tatil gezileri ise bunu
yapmamalısınız.” dedi. Etkilenen tatilcilerin
de sigorta sorunları yaşayabileceğini sözlerine
ekledi.
Rutte ayrıca Corendon testlerinin sınırlı olduğunu
ve seyahat organizasyonunun da bununla ilgili
olmadığını vurguladı. Rutte, yanlış sonuçlar alma
riski olduğunu söyledi, çünkü henüz şikâyeti
olmayan insanlar enfekte olabilir ve daha sonra
yanlış test edilebilir” dedi.
---◄◄

Farklılıklarımız...

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...
Şirket hakkında

drukkerijdeniz.nl

........................................................................

info@drukkerijdeniz.nl
........................................................................
010 - 485 84 88
........................................................................

Matbaanın Tarihçesi
Deniz matbaa şirketi 1994 yılından beri faaliyet göstermektedir. Matbaa şirketi
geleneksel matbaa servis hizmeti vererek başlamıştır. Yıllar sonra basım şirketi artık
kuruluşlar için, logo tasarımından, şirketlerin cepheleri ve pencereleri için üretici ve
akılda kalıcı tasarımlar üretmeye kadar kurumsal kimlik yenilikleri sağlıyor.

• 22 yıllık deneyim
• Kendi üretimi (Baskı öncesi ve
Baskı)
• Kendi tasarım departmanımız
• Ücretsiz dosya kontrolü
• Web sitemizde kayıt gerekli
değildir
• Kişisel tavsiye
• Esnek servis
• Garanti servisi
• Hızlı teklif işleme
• Hızlı teslimat süreleri
• ücretsiz teslimat hizmeti
• Ücretsiz depolama alanı
• Ücretsiz otopark
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Raşit Bal

agenda

gündem

Türk İslami kuruluşlar ise, sorgulama dışı tutuldu.
Çok garip olarak, Hollanda Diyanet Vakfı,
sorgulama konusu oldu. Bence tamamen yanlış
anlaşılma. Türkiye’nin gidişatı ve politikasının
tutumundan dolayı. Türkiye’nin yönelişi, Avrupa
ülkelerini rahatsız ediyor. Bunun ortaya çıkardığı
öfke ve tutum ‘Diyanet’i kırılgan yapıyor.
Diyanetle hiç alakası olmadan. Diyanet otuz sene
önce nasılsa şimdi de öyle. Hiç değişmeden.

Ve yine, yeniden

Araştırıldık...

O
Sorgulama komisyonu,
özgürlükleri kısıtlayan
ülkelerden, para akımının
hepsini ortaya çıkaramadı.
Ancak ortaya çıkartılan
bulgular yeterli görünüyor.
Kesin ilgili ve rolü
olanlara güçlü bir göz dağı
verecek miktarda. Yaz
tatilinden sonra Meclis,
raporu gündeme alacak
ve tartışacak. Partiler ve
milletvekilleri öneriler
sunacak. Bakanlık,
rapordan hareketle, kendi
anlayış ve politikasını
oluşturacak. Aşırı, kafa
tutan ve şeffaf olmayan
kesimlerin işi zor
görünüyor. Devlet onların
üzerine daha şiddetli
gidecektir. Belki de, şeffaf
olmayan kuruluşlara
‘kayyum’ atamayı
deneyecektir.

kadar rapor ve araştırma
çıkıyor ki, okumaktan başımı
alamıyorum.

Daha bir hafta önce, dinî kuruluşlar tarafından
yürütülen gayriresmî din eğitimi hakkında
çıkan raporu okumakla meşguldüm. Üstelik
araştırmanın yanında, bir de bakanın tepkisi
var. O da rapor gibi. Din eğitimi ile yakından
ilgilendiğim için, “bu raporu ve Sosyal İşler
Bakanın tepkisini iyi okumalıyım” diye
düşünüyordum. Bu araştırmada din eğitimin
uygulamasında ‘anti demokratik’, ‘anti
uyum’ ve ‘anti hukuk devleti’ yaklaşımlar
var mı sorusunu cevaplamaya çalışıyordum.
Allah’tan bu yönde bir şey çıkmadı. Araştırmaya
katılmayan bazı kesimlerin cevabı ise,
‘bilmiyoruz’ oldu.
Bu, Radar’ın araştırmasını bitirmeden POCOB
(Parlamento Sorgulama Komisyon İstenmeyen
Etki) araştırma raporu çıktı. Hacimli bir metin.
Neredeyse üç yüz sayfa. Tabi derhal okumaya
koyulduk. Aynı zamanda, genel bulgulardan
hareketle bir tepki de göstermeliydim. Bu
sorgulamada da odak noktası, yabancı
devletlerin; özellikle bazı dinî faaliyetleri finans
ederek Hollanda’da yaşayan gruplar üzerinden
burayı etkilemesi idi.
Olumsuz etkileme, toplumsal uyumu ve katılımı
engelleme. Diğer taraftan da, dinî aşırılığı teşvik
eden, devlete kafa tutan ve kanunlara aykırı
uygulamaları olan camileri deşifre etmekti.
Bu hususlar raporda ortaya konuldu. Hem Selefî
hem dava odaklı camiler hiç hak etmedikleri
kadar yer aldı ve hem de politik İslam olarak
nitelenen (Müslüman Kardeşler) hareketi ile
yakınlığı olan cami kuruluşları yer aldı.

Taziye...
Okurlarımızdan
Fermudiye Polat, Faruk
Çelik, Ayşe Soyugüzel,
Fatma Çınar ve Sezgin
Çelik’in biricik anneleri
Bedriye Çelik’in vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Hollanda’nın sevilen
simalarından İhsan Export,
Maraton Reizen sahibi Çukurova
Spor’un başkanlığını yapmış olan
İhsan Kotan’ın vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

Asla pes etme!
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Soruşturma aşamasında, sorgulamaya
çağrılan üç kişi (A.T., J.vd B. ve N. D.) Meclis
Başkanına mektup yazdılar. Başkana ‘raporu
yayınlamayın’ veya ‘yayımlanmasına engel
olun’ çağrısı yaptılar.
Tabi ki şansı olmayan bir adımdı. Hollanda’nın
politik geleneğini biraz bilen birisi bunun
beyhude ve saçmalamak olduğunu bilir. Bu
kişiler sorgulama sırasında, cevapları da çok kötü
verdiler, başarısız oldular. Kendilerini de, temsil
ettikleri kesimi de gülünç duruma düşürdüler.
Bu yanlış durumu, “rapor gizli kalsın”
çağrıları ile düzeltmeyi denediler. Yani, yanlışı,
yanlışla düzeltme çabası. Yazık.
Sorgulamada bir takım kanun dışı uygulamalar
da tespit edildi. El Fitra’nin “nikâh
uygulaması, kadınları aşağılayıcı ifadeleri”
gibi. Bunlar dava açmak için yeterli.
Bir de ‘sözlü yıllık mali rapor’ meselesi
ortaya çıktı.
Milyon’un üzerinde yardım toplayacaksın, dış
ülkelerden para temin edeceksin, sonra da
‘hesap vermem zorunlu’ değil gibi bir tutum
sergileyeceksin. Pek çok İslami ülkelerde adamı
asarlar.
Bu da davalık bir mesele olur. O parayı da
alırlar.
Benzer bir durum As Soennah için de söz
konusu. Zekât paralarını binaya yatıracaksın,
sonra bir alavere ile yüzbinleri kıracaksın. Para
nerde? Kayıp.
Sonra da ‘haberim yok, ben muhasip
değilim’ deyip kurtulacağını zannedeceksin.
Zor. Devlet bunu hiç yemez. Bu da davalık olur.
Devlet bu parayı da alır. Rapor bunun zeminini
oluşturuyor.

Benim en çok zoruma giden husus ise, zekât
meselesinin bu kadar istismar edilmesinin ortaya
çıkması. Üstelik bunu takvalı, cami kuran,
dini öğreten, âlim olarak nitelenen insanların
yapması. Bu yetmiyormuş gibi bir de kibirli bir
şekilde toplumu ve Devlete meydan okumaları ve
kafa tutmaları.
Sanki ‘kabadayı ve kaba-saba takılırsak
kabahatimizi perdeleriz’ tutumdan medet
umdular. Halbuki herkes olanı gördü ve duydu.
Rapor bunu kayda düştü ve ebedileştirdi.
Sorgulama komisyonu, özgürlükleri kısıtlayan
ülkelerden, para akımının hepsini ortaya
çıkaramadı. Ancak ortaya çıkartılan bulgular
yeterli görünüyor. Kesin ilgili ve rolü olanlara
güçlü bir göz dağı verecek miktarda.
Yaz tatilinden sonra Meclis, raporu gündeme
alacak ve tartışacak. Partiler ve milletvekilleri
öneriler sunacak. Bakanlık, rapordan hareketle,
kendi anlayış ve politikasını oluşturacak. Aşırı,
kafa tutan ve şeffaf olmayan kesimlerin işi zor
görünüyor.
Devlet onların üzerine daha şiddetli gidecektir.
Belki de, şeffaf olmayan kuruluşlara ‘kayyum’
atamayı deneyecektir.
Benim açımdan, Müslüman kesimin
çoğunluğunun rahat bırakılması. Toplumla
uyumlu, katılımcı ve şeffaf bir şekilde dinini
yaşayan ve toplumda var olan problemlerin
çözümüne katkı yapan Müslümanların rahat
bırakılması. Herkes işinde gücünde olmalı.
Devlet hizmet etmeli, hukuku uygulamalı ve dinî
hayatı rahat bırakmalı.
Neyse ki, bu hususta (din-devlet ayırılması)
Hollanda en deneyimli ülkelerden biri.
Dinî kesimler ise hukuki çerçevede, dinlerini ve
inançlarını, nasıl inanıyorlarsa, öyle yaşamalı.
Emin ve özgür olarak. Bireysel veya toplumsal
olarak.
Bu aşırı ve uyumsuz dinî gruplardan kendimizi
ayrıştırdığımız zaman bunun imkânını da
oluşturmuş olacağız.
Allah yardımcımız olsun.

---◄◄

“Türkiye’ye tatile gitmek “sorumsuzluk ve anti sosyallik”
Hollanda Bayındırlık Bakanı Cora van
Nieuwenhuizen, hükümetin uyarılarına
rağmen Türkiye’ye tatile gidilmesini
“sorumsuzluk ve anti sosyallik” olarak
değerlendirdi.
Hollanda Bayındırlık Bakanı Cora van
Nieuwenhuizen, hükûmetin uyarılarına
rağmen Türkiye’ye tatile gidilmesini
“sorumsuzluk ve anti sosyallik” olarak
değerlendirerdi. Van Nieuwenhuizen, aile
ziyaretlerinin zorunlu bir durum olmadığını
belirterek, Hollanda’daki Türkiye kökenli
göçmenlere, bu yıl ülkelerine gitmemeleri
çağrısında bulundu.
Hollanda Meclisi’nde soruları yanıtlayan
Bayındırlık Bakanı, Türkiye’nin, “gerekli
olmadıkça gidilmemesi gereken ülkeleri”
simgeleyen turuncu listede bulunduğunu
anımsatarak, “Yani sadece zorunlu hallerde
bu ülkeye gidebilirsiniz. Bu, zorunluluk tatil

Never give up!
* Finansal işlemler
* Maaş/Bordro işlemeleri

Yeni ofisimizde her türlü finansal ve idari işleriniz için hazırız...
Şirketler, Şahıs Şirketleri, B.V, N.V., VOF, Camiler, Vakıflar, Dernekler
LylantsePlein 1 2908 LH Capelle aan den Ijssel
Sinan Sungur
Tel: 06 245 02 436 - Sinsbv@hotmail.com
Muhasebeci / Vergi Danışmanı

Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...



ve aile ziyaretlerini içermez” dedi.
Hükûmetin
uyarısına
rağmen
10
Temmuz’da Türkiye’ye turist taşımaya
başlayacağını açıklayan tur operatörü
Corendon’u da uyaran Hollandalı Bakan,
henüz bu konuda acele edilmemesi
gerektiğini söyledi.
Şu anda Türkiye’ye gitmenin büyük bir risk
olduğunu savunan van Nieuwenhuizen,
“Herkes sorumluluğunun farkına varması
lazım. Turuncu listedeki bir ülkeye gitmek
sorumsuzluk ve anti sosyal bir davranıştır.
Bu sadece kendiniz için değil, geri
döndüğünüzde Hollanda toplumu için de
büyük bir risk” diye konuştu.
Van Nieuwenhuizen, tatil ya da aile ziyareti
için Türkiye’ye gidenlerin, dönüşte 2
haftalık zorunlu karantina uygulamasına
tabi tutulacağını da anımsattı. Avrupalı
sigorta şirketleri, geçerli mazereti olmadan

turuncu
listedeki
ülkelere
seyahat
edenleri
kapsam
dışında bırakıyor.
Hollanda hükûmeti,
Türkiye’nin
turuncu
listeden
çıkarılmamasının
nedenini, Koronavirüs vakalarının yüksek
olmasına bağlıyor. Avrupa Birliği (AB), 100
bin kişiye düşen vaka sayısı 16 ve aşağısı
olan ülkeleri “güvenli” buluyor.
Ancak Hollanda hükûmetine göre,
Türkiye’de 100 bin kişi başına vaka sayısı
23,5. Bu da AB ortalamasının üzerinde
olduğu için, Türkiye turuncu listeden
çıkamıyor. Vaka sayılarının azalması
durumunda, Türkiye’nin her 15 günde
bir yenilenen turuncu listeden, sarı listeye
kaydırılabileceği belirtiliyor. BBC ---◄◄

Göz sağlığı & göz muayenesi
“de Optiek”te şu hizmetler verilmektedir:
Gözlük, ileri/yakın/güneş ve prizma gözlükleri, kontak lens (silikon,
sert ve yumuşak lensler), göz ölçümü, katarakt muayenesi, göz arkası
muayenesi şeker hastaları/diyabet kontrolü, yüksek göz tansiyon
kontrolü, kuru göz ve göz alerji kontrolü, lazere uyumluluk ve takip
kontrolü, çift görme, denge sorunları kontrolü, genel göz muayenesi...
De Optiek
Nieuwe Binnenweg 300 B 3021 GT Rotterdam
Tel: 010 - 843 64 22 e-mail: info @de-optiek.nl

De Optiek
Vuurplaat 473 3071 AR Rotterdam
Tel: 010-8436422 info @de-optiek.nl
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Yıldız Gençlik Kursu Hizmette

Kursun ana hedefi, geleceğin idarecilerini (yıldızlarını) yetiştirmek.
Kurs üç yıllık bir zamana yayılarak, 16 yaşından büyük olanlara yöneliktir.

Necmettin Aydın: “Hedefimiz, ahlâk ve
maneviyat sahibi bir gençlik yetiştirmektir”

E

ylül 2020’de hizmete başlayacak olan Yıldız Gençlik Kursu hakkında kurs sorumlusu
Necmettin Aydın’dan bilgi aldık. Necmettin Bey, okurlarımızı Yıldız
Gençlik Kursu hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Necmettin Aydın: “Merhum liderimiz
Necmettin Erbakan: “Bizim davamızda kimse kendi için yaşamaz.
Herkes kardeşi için yaşar. Menfaati öldürmenin en kolay yolu budur” sözünden yola çıkarak biz NIF
Gençlik olarak kardeşi için yaşayan bir
gençlik yetiştirmek için Yıldız Gençlik
Kursu’muzu kurduk.
Kursumuzun ana hedefi gelecekteki
idarecilerimizi (yıldızlarımızı) yetiştirmek. Kursumuz 3 yıllık bir zamana yayılarak 16 yaşından büyük olan gençlere yöneliktir.
Katılımcı gençlerimize öncelikle ahlâk
ve maneviyat sahibi olarak yetişmelerini sağlayacağız ve akabinde hitabeti
kuvvetli, liderlik yapabilecek kıvamda,
teşkilatçılık şuuruna sahip, insanlarla
rahatça iletişim kurabilen, okul hayatında başarılı ve genel kültüre ve benzeri bir sürü birbirinden önemli mezi-

İrtibat: Necmettin Aydın
nifgtyildiz@gmail.com



Kısa Haber

Mert için kök hücre
donörü arayışı sürüyor

yetlere sahip kaliteli bir birey olmanın
vasıflarıyla gençlerimizi donatmayı hedeflemekteyiz.
Bu dönemde hepimiz sağlığın ne kadar önemli olduğunu iyice anladık artık. Koronaya yakalananların nasıl bir
yaşam savaşı verdiğini gördük. O hastalardan bir tanesinin iyileşmesi için
bizden kanımızda bolca olan hücrelerden birazını vermemizi isteseler (kök
hücre/ilik) vermez miyiz?
Oysa en az Korona’ya yakalanan hastalar kadar ağır bir hayat mücadelesi
veren o kadar çok hastamız var ki. Lösemi olan, lemfoma olan, anemi olan
ve daha niceleri.
Hollanda’da şu an hala kök hücre donörünü bulamamış olan Mert kardeşimiz var. Rüveyda kardeşimizden sonra
Mert için de tekrardan el ele verme
zamanı. Evinizde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde donör olmak o
kadar basit ki?
Nasıl mı?
Hollanda, Almanya, İsviçre’de yaşayanlar pamuklu çubukla ağız içinden
tükürük örneği vererek, diğer ülkelerdekiler ise kök hücre bankasına gidip
çok az bir kan vererek Mert ve onun
gibi bekleyen onlarca hastamızın iyileşmesine vesile olabilirsiniz.
Bu fotoğraftaki nedir biliyor
musunuz? İlik... yani kök hücre...

Genel Merkez’imizin düzenlediği Yıldız
Hitabet Yarışmasına katılmaları için
özellikle hazırlanacak olan gençlerimiz,
birinci olarak Hollanda’mızı taçlandırmalarını beklemekteyiz. Kaliteli eğitim
kadrolarımızla birçok alanda eğitim
görecek gençlerimiz, sadece yaşadığı
çevreye duyarlı olarak yetişmeyerek,
aynı zamanda ümmeti dert edinecek
kıvamda olacaklar.
Gençlerimizi Dünya’yı şuurlu bir şekilde idrak edebilmelerine yönelik
hazırlamamız için birbirinden başarılı
öğretmenleri hizmetlerine sunacağız.
Bu projemiz uzun yıllardır teşkilatımızın birçok farklı bölgesinde başarılı bir
şekilde tatbik edilmekte ve artık Hollanda’mızda faaliyete girecektir.
Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında
(2020) Eylül ayından itibaren derslerimize başlamak üzere siz gençlerimizi
de Yıldız Gençlik Kursu’muzda başvurmanız için naçizane davet ediyoruz.
Gelin, kardeşi için yaşamayı bilen
bir genç olmaya...
---◄◄

06-15867478
Kayıt: nifjongeren.nl/yildiz

Necmettin Aydın



NIF, sezonun son şube başkanları ve imamlar toplantısını gerçekleştirdi

Hollanda İslam Federasyonu, pandemi sürecini online olarak en iyi ve verimli
olarak kullanan kurumlardan biriydi.
Tedbirlerin esnek hale getirilişiyle hem Şube Yöneticileri toplantısını hem de
geleneksel hale gelen İmamlar Toplantısını imamlar ve şube yöneticileriyle bir
araya gelerek gerçekleştirdi.
Uzun bir aradan sonra şube başkanları ile Leiden Fatih Camii’nde bir araya gelen
yöneticiler, ayların vermiş olduğu özlemle toplantılarını icra ettiler.
Toplantıda, geçen zorlu dönemde yapılan çalışmalar ve yeni dönemde yapılacak
çalışmalar görüşüldü.
Şube başkanlarının görüşlerinin ardından IGMG Genel Merkez Eğitim Başkanı
Abdülhalim İnam da gelişmelerle alakalı katılımcıları bilgilendirdi.
Hollanda İslam Federasyonu Başkanı Mustafa Aktalan’ın değerlendirme
konuşması ve Fatih Cami’nin ikramı ile toplantı sona erdi.

Laleli Camii’nden ihtiyaç sahibi olanlara yardım
Yardımlarla
alakalı
bilgi
veren Rotterdam Laleli Camii
Başkanı
Metin
Özyürek
şu
değerlendirmelerde
bulundu:
“Resul-i Zişan s.a.v. müminleri
tanımlarken bizleri bir vücut gibi
tanımlıyor. Bu Vücudun bir organı
rahatsız olunca diğer organları
derin bir rahatsızlık hissetmesi
gerektiğini bizler için dile getirmiştir.
İslamitische
voedselbank
(İslami
Gıda
Yardım
Kuruluşu)
Rotterdam
şehrinde
haftalık,
iki
noktadan
400’e
yakın
aileye
gıda
desteğinde
bulundu.
YTB’nin (Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı) maddî ve manevî
desteği ile HDV Laleli Camii olarak mümin kardeşlerimizin acılarını paylaşabilme
adına bugün 240 aileye gıda yardımında bulunduk elhamdülillah.”
---◄◄

Hollanda İslam Federasyonu şube başkanları toplantısının ardından
sezon öncesi son İmamlar toplantısını yine Leiden Fatih Camii’nde
gerçekleştirdi. Toplantıya, İGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç
da katılarak bu süreçte yaşananları ve bundan sonraki dönemde
imamların yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantıya katılan Hollanda İslam Federasyonu Başkanı Mustafa
Aktalan da, camilerin cemaate kapanmasının ardından yaşanan o
rehavet sürecini imamların gayretleriyle yeniden eski canlılığına
kavuşacağını belirtti.
Bu arada, son üç yıldır NIF İrşad Başkanlığını yürüten Hasan İnan
görevini İrşad Başkanı yardımcılığı görevini yürüten Uğur Demirci’ye
devretti. Hasan İnan, Leiden Fatih Camii imam hatipliği görevini
yürütecek.
---◄◄

Hani o bir çoğumuzun korktuğu var ya.
Bir yerimden bir şey eksilecek dediğimiz var ya... Bizim de yıllardır; ilik bir
organ değildir, kanımızda bolca olan
hücrelerdir ve kan vermeye benzer bir
işlemle bağışlarsınız dediğimiz...
İşte bunlar da bir kardeşimize verilen
kök hücreler. Gördüğünüz gibi serum
gibi ve kan yolu ile hastamıza verildi.
O kardeşimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşup aramıza dönecek inşallah.
Ama durmak yok.
Mert kardeşimizin hala donörü bulunmadı. Bu zor dönemlerde evinizden
bir iyilik yapmak istemez misiniz?
Hemen aşağıdaki fotoğraftan hangi
ülkede nasıl donör olunur bakın ve
kaydınızı yaptırın. Yarın değil... bu
gün yaptırın. Sizi bekleyen yüzlerce
yavrumuzun belki yarını yok...
Bade Foundation ---◄◄

BİR DOKUNUŞLA SİPARİŞİNİZ ELİNİZDE!
Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyoruz...
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incirler Kırılsın, Ayasofya
Açılsın...
Ara ara geri gelen, tartışılan
fakat bir türlü çözüme ulaşmayan
birkaç konu var. Bunlardan birisi
Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete
açılması. Bir diğeri de Ermeni meselesi...
Ermeni meselesi, Türkiye’ye saldırmak
isteyenler tarafından ya nisan aylarında
gündeme getiriliyor ya da Amerika’da
seçimler yaklaştığında. Ayasofya’nın
camiye çevrilmesi meselesi ise genelde
iktidardakilerin seçim kazanmaları tehlikeye
girdiğinde.İnşallah Temmuz’da Danıştay’dan
olumlu bir karar çıkar da Temmuz 2020’de
Fatih Sultan Mehmet Han’ın mirası tekrar
camiye çevrilir. Gerçi karar olumlu çıksa
bile benim iktidarla ilgili endişelerim var
ama suizan etmeyelim, hüsnü zan edelim,
inşallah açarlar.
Miras konusuna gelince son günlerde
dolaşan bir video var, Oğuzhan Asiltürk
büyüğümüzün 1995’te 32. Gün’de
yaptığı bir konuşmanın videosu. Bu
videodaki konuşmasında Oğuzhan
Asiltürk, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın
Ayasofya Camii’ni parasını vererek
Hristiyanlardan satın aldığını” söylüyor.
Yani “miras” kelimesi bu anlamda da bir
mana kazanıyor...
Kararnamedeki Sahte İmza..
Bir de 1935’de caminin müzeye
çevrilmesindeki kararnamedeki imzanın
sahte imza olduğu konusu var. İmzanın
Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası
olmadığını, sahte imza olduğunu Millî
Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa
Kurdaş, bir gazetecilik başarısı olarak 10 yıl
önce ispatlamış. Tarihçi Yusuf Hallaçoğlu da
imzanın sahte olduğunu doğrulamış.
Ee peki açmamak ya da açamamak için
geriye ne kaldı? Şeker var, un var, tuz var,
su var, geriye helva yapacak bir aşçı kaldı.
İktidar için Ayasofya Camii’ni açmak için
bütün imkânlar var fakat tek eksik var o da
sağlam bir irade.
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AÇARSA AYASOFYA’YI
AVRUPALI TÜRKLER
AÇAR...

Kararnamedeki
Sahte İmza...
Bir de 1935’de caminin
müzeye çevrilmesindeki
kararnamedeki
imzanın sahte imza
olduğu konusu var.
İmzanın Mustafa Kemal
Atatürk’ün imzası
olmadığını, sahte
imza olduğunu Millî
Gazete Genel Yayın
Yönetmeni Mustafa
Kurdaş, bir gazetecilik
başarısı olarak 10 yıl
önce ispatlamış. Tarihçi
Yusuf Hallaçoğlu da
imzanın sahte olduğunu
doğrulamış.
Ee peki açmamak ya da
açamamak için geriye
ne kaldı? Şeker var,
un var, tuz var, şu var,
geriye helva yapacak bir
aşçı kaldı. İktidar için
Ayasofya Camii’yi açmak
için bütün imkânlar var
fakat tek eksik var o da
sağlam bir irade.

kompas

Şimdi diyeceksiniz ki peki bu konuyla
Avrupalı Türklerin ne alakası var?
Çok alakası var, nasıl mı ? Bakın şöyle:
Hani hep deniyor ya, “biz Ayasofya’yı
açarsak Avrupa’daki Hristiyanlar
kızarlar, bizim de Avrupa’daki
camilerimizi kapatırlar.” Alakasız bir
şey. Bunu aşağıda açıklayacağım.
Önce şunu bir söyleyeyim: İnanın gına
geldi artık şu Ayasofya Camii’nin bir türlü
açılamamasından. Ben 30 yıldır duyuyorum,
okuyorum yakında açılacak haberlerini.
Bu 30 yıl zarfında Avrupa’da cemaatini
kaybetmiş, satılığa çıkarılmış o kadar kilise,
Hristiyanların da memnuniyetleri ile camiye
çevrilmiş ki; Hristiyanlar bundan üzüntü
duymamışlar, bilakis memnun olmuşlar.
Avrupa’da satın alınıp camiye çevrilen
o kadar çok kilise var ki hangi birisini
sayalım. Mesela Almanya Dortmund’da
bulunan 1700 metrekarelik Dortmund
Merkez Camii. Daha önceden Johannes
Kilisesi olarak hizmet veren bina 40 yıl
kiralandıktan sonra 2006 yılında satın
alınmış. Bir diğeri Lahey’de (Den Haag)
bulunan Kıbleteyn Camii. 1951 yılında
inşa edilen Thomas Kilisesi cemaatsiz
kaldığında 2016 yılında bir inşaat firmasına
satılmış, Belediye’nin isteği üzerine cami
olarak yenilenmesi yapılmış ve daha sonra
Faslı Müslüman kardeşlerimiz tarafından
satın alınmış. Bir diğeri ise Amsterdam’ın
göbeğinde Rozengracht’ta bulunan
Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Fatih
Camii. 1927’de Constantine Kilisesi olarak
inşa edilen bina 1981’den beri Fatih Camii
olarak Müslümanlara hizmet veriyor. Daha
böyle sayabileceğimiz kiliseden camiye
çevrilmiş yüzlerce cami var Avrupa’da.
Eğer Avrupa’daki Hristiyanlar kızacak veya
üzülecek olsalar satarlar mıydı kiliseleri?
Ayasofya tekrar cami olarak hizmete
açılırsa Avrupa’daki Hristiyanlar bize kızar
düşüncesinin yanlış olduğunu sadece şu iki
örnekle açıklamak bile yeter zannediyorum:
Birincisi, yukarda da yazdığım gibi
Lahey’deki Thomas Kilisesi Lahey
Belediyesinin isteği üzerine camii olarak
düzenlendi. Aynı kilisenin eski rahibi David
Schiethart’ın söyledikleri de çok ilginç;
“İnsanların aynı binada dua etmek
üzere bir araya gelmesi sevindirici.
Burada duyduğum mesajlar, daha önce

buradaki vaazlarda dile getirilenlerden
temelde çok farklı değil.”
Bir başka güzel örnek te Köln’de bulunan
tarihi Dom Kilisesi’nde Almanya’ya gelen ilk
Türkler’in 1965 yılında kıldıkları ilk bayram
namazı olabilir. O zamanlar Ramazan
bayramında namaz kılacak bir yer arayışına
giren vatandaşlarımız, Belediye Başkanının
desteği ve (Vatikan’ın onayından sonra)
Katedral’ın Başpapazı’nın izin yazısı ile
3 Şubat 1965 yılında dünyaca ünlü Köln
Dom kilisesinde bayram namazını kılarlar.
Bu bayram namazının kılınmasında büyük
emek sarf etmiş Yusuf Topçu ve İbrahim
Topçu büyüklerimiz başta olmak üzere Allah
emeği geçenlerden razı olsun. Rahmetli
İbrahim Topçu amcamızla 2014 yılında Kon
TV’de Avrupa’daki Bizimkiler programını
yaparken, Köln’de bulunan Fatih Camii’nde
tanışmış ve bir röportaj yapmıştım.
Anlayacağınız şunu demek istiyorum:
Avrupa’ya gelen Türkler, dilini bilmedikleri
ülkelerin dört bir köşesine camiler açmışlar.
Avrupalı iş arkadaşlarının, komşularının
da teşvikleri ile cemaatini kaybetmiş
kiliseleri camiye çevirmişler. Tepki değil
takdir almışlar. İktidardakiler Ayasofya’yı
ibadete açma konusunda ellerini çabuk
tutmazlar, açmazlarsa, yarın iktidara gelen
başka bir partinin Ayasofya’dan sorumlu
Kültür Bakanı Avrupalı bir Türk olursa göz
ile kaş arasında Ayasofya’yı ibadete açar.
Yunanistan Başbakanını da, Papa’yı da
acılaşa davet eder, kurdele kestirir. Benden
söylemesi. Ben olsam Ayasofya’yı tekrar
ibadete açan olma şerefini kaçırmazdım.
Son olarak Ermeni Patriği Sahag
Masalyan’ın söyledikleri de ilginç:
“Ayasofya on bin işçinin emeğiyle, bir
servet harcanarak kuruldu. 1500 yıllık
sayısız onarım, Fatih Sultan Mehmet
Vakfı’nın emekleri, “bu mabed ibadet
yeri olarak korunsun” diyeydi. “Müze
olsun diye, değil.
Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek
için oraya buraya koşuşturması yerine,
diz çökmüş imanlıların, saygı ve
huşuyla secde kılmasının, mabedin
fıtratına daha uygun olduğunu
düşünüyorum”.
Yazımı 1990’ların bir sloganı ile kapatayım:
Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın!-◄◄

Açılış...

Tepki...

CHP Hollanda Birliği yeni binasında basın
mensupları ile bir araya geldi

TNOP Başkanı Durmuş Doğan: “Türkiye hakkında
verilen karar tekrar gözden geçirilsin!”

CHP Hollanda Birliği geçtiğimiz Pazar günü Hollanda da aktif görev yapan basın mensupları
ile Den Haag”ta bulunan yeni binalarında bir araya geldi. Korona önlemleri dahilinde bir
araya gelen CHP Hollanda Birliği temsilcileri ile basın mensupları sohbet şeklinde geçen
toplantıda Birlik Başkanı Bülent Çoban, gazetecilere çalışmaları ve yeni taşındıkları bina
hakkında bilgi verdi. Medya mensupları ile fikir alışverişi ve tavsiyelerde bulundular.
CHP Hollanda Birliğini temsilen Başkan Bülent Çoban, Sekreter Şadiye Dilar, örgütlemeden sorumlu
İsmail Öztürk ve muhasip Orhan Mengi katıldılar. Başkan Çoban yaptığı konuşmada “Bu gün bir
araya gelmemizin sebebi Hollanda’da görev yapan medyadan arkadaşlarla buluşarak, tanışmak ve fikir
alışverişinde bulunmaktı. Hepinize katılımlarınızdan ötürü teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz yeni
binamız toplam 285 metrekare kullanım alanına sahip. Binamızda sizlerin de gezip gördüğü gibi bir
başkanlık odası, bir yönetim toplantı odası ve misafirlerimizin gelip oturabilecekleri, konferanslarımızı
yapacağımı bir de salonumuz bulunmakta. Koronavirüsü nedeniyle açılışını henüz yapamadık.
Ama bu sorununun ortadan kalktığı ilk zamanda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da
katılacağı bir açılışla vatandaşlarımızın ve partili dostlarımızın hizmetine resmen girmiş olacak.” dedi.
Haber: Özcan Özbay
(Haberin tamamını dogus.nl’den okuyabilirsiniz) ---◄◄

Hollanda Başbakanı Rutte’nin yapmış olduğu basın açıklamasında, Türkiye ile ilgili
seyahatler için farklı bir tespit yapmasına, Türkiye’yi “turuncu” listeden çıkarmamasına
karşı tepkiler sürüyor. Alınan bur kararın yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi için
pek çok girişim başlatıldı. Bu duruma en etkili ve bariz tepki Türk-Hollanda Girişimciler
Platformu(TNOP) tarafından yapıldı.
TNOP, Başbakan Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Stef Blok, Ekonomi Bakanı Signid Kaag,
VNO NCW Başkanı Hans de Boer, MKB Başkanı Jacco Vonhof’a birer mektup göndererek
alınan karardan duydukları memnuniyetsizliği ifade ettiler.
Hollanda’nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarını takdirle
izlediklerini alınan sonuçlardan duydukları memnuniyeti mektuplarına taşıyan platform
yöneticileri, “seyahat edilecek ülkelerin güvenlik kodlarının dikkatli bir şekilde
oluşturulduğuna inanmakla beraber, haritada yer alan Türkiye için seyahat önerilerinin
hayal kırıklığına uğradığımızı bildiriyor ve bu kararın yeniden gözden geçirilerek
düzeltilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandılar.
(Haberin tamamını dogus.nl’den okuyabilirsiniz) ---◄◄
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HOLLANDA’NIN GEZILIP
GORULECEK YERLERI
0

0

İzinini Hollanda’da geçirecek olan okurlarımız için, bu güzel ülkenin gezilip görüleceği yerleri bir araya getirmeye çalıştık. Sizin de gidip gördüğünüz ve okurlarımıza tavsiye edeceğiniz yerler varsa, paylaşabilmek için lütfen bizlere iletin!..

De Efteling, Kaatsheuvel

Artis, Amsterdam

Avonturenopark, Hellendoorn

De Efteling is een attractiepark en recreatiecomplex
in Kaatsheuvel, een dorp in de Nederlandse provincie
Noord-Brabant. Naast het attractiepark omvat de hele
Wereld van de Efteling een theater, twee hotels, twee
vakantieparken (Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche
Land) en een golfpark (Golfclub Efteling).

Artis is de dierentuin van Amsterdam en de oudste dierentuin
van Nederland. Artis ligt in de Plantagebuurt. De ingang bevindt
zich aan de Plantage Kerklaan. Artis, officieel het Koninklijk
Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra (“de natuur is de
leermeesteres van de kunst”), werd in 1838 door G.F. Westerman,
J.W.H. Werlemann en J.J. Wijsmuller opgericht. Artis heeft zich ten
doel gesteld om liefde en zorg voor de natuur te stimuleren.

In 1936 bouwde Van den Berg zijn theehuis met terras,
Ons Ideaal, op de Hellendoornse berg. Om meer
bezoekers te trekken, voegde hij er wat speeltoestellen
aan toe. Twee jaar later veranderde hij de naam in
Ontspanningsoord De Elf Provinciën. In de loop der
jaren werden meerdere speeltoestellen toegevoegd en
breidde het theehuis uit naar restaurant. In 1947 begon
de aanleg van de Doolhof, wat uiteindelijk drie jaar in
beslag zou nemen en daarna werd het restaurant met
zalen uitgebreid. In 1956 startte het park met de aanleg
van een Sprookjestuin.
In de jaren zeventig werden de eerste grote attracties
toegevoegd, zoals de Monorail, Casa Magnetica,
Zeeleeuwenshow, Westernhal en Jungle Vaart. In 1978
trad de tweede generatie Van den Berg toe tot de
directie: Hans, Ben en Jan jr. Ook de naam veranderde,
kort daarop, in Avonturenpark Hellendoorn.

Madurodam, Den Haag

Nederlandse Openluchtmuseum, Arnhem

Madurodam is een Nederlandse miniatuurstad in Den Haag
geopend op 2 juli 1952. Dit toeristische attractiepark trekt
jaarlijks circa 600.000 betalende bezoekers.Het park beslaat
een totaaloppervlak van 62.630 m². De gebouwde stad zelf
meet 17.630 m².
Het is genoemd naar George Maduro, een Curaçaose student
die zich tijdens de meidagen van 1940 als cavalerieofficier
onderscheidde in de slag om de residentie, en in februari 1945
in concentratiekamp Dachau overleed; zijn ouders schonken
het beginkapitaal voor het project, dat door de familie Maduro
wordt beschouwd als monument voor hun enige zoon.

Het Nederlands Openluchtmuseum is een cultuurhistorisch
museum in Arnhem. Het bestaat uit een buitenmuseum
en een binnenmuseum. Met ruim 555.000 bezoekers in
2015 is het Arnhemse museum het best bezochte museum
van Nederland buiten Amsterdam. Het museum geeft
een beeld van het leven in Nederland door de eeuwen
heen. Wonen, werken, recreatie en tradities van de
Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste
originele gebouwen zoals diverse soorten molens, huizen,
boerderijen, gebedshuizen en werkplaatsen in beeld
gebracht. Een aantal gebouwen wordt “bewoond” door
museummedewerkers die als oorspronkelijke bewoners de
bezoekers ontvangen. Ook tal van gebruiksvoorwerpen,
oude ambachten en klederdrachten zijn tentoongesteld.
Tevens geven ambachtslieden demonstraties van hun
kunnen aan het museumpubliek. Bijna dagelijks zijn
onder andere een molenaar, een smid, een drukker,
een papierschepper en een conducteur aan het werk.
Tijdens weekenden worden veelal bijzondere activiteiten
georganiseerd, zoals: draaiorgeldag, oogsten van
rogge, dorsen van graan, ploegen met paarden en een
ouderwetse kinderkermis.

Madurodam geeft een beeld van een Nederlandse stad en
de Nederlandse samenleving door middel van ruim 700
maquettes van gebouwen uit alle delen van Nederland.
Een ziekenhuis en een begraafplaats ontbreken. Sommige
maquettes bewegen na inworp van een muntstuk in een
muntautomaat. Ook zijn er interactieve onderdelen waar
de bezoeker zelf aan kan bijdragen zoals het sluiten van
de Oosterscheldekering of het laden van containers in de
Rotterdamse haven. Sommige onderdelen bevatten auditieve
informatieve toelichting over de getoonde zaken.
Het attractiepark is gevestigd aan het George Maduroplein.
Madurodam wordt een stad genoemd, maar het omvat
veel miniatuurafbeeldingen van landelijke elementen van
Nederland. Er zijn gebouwen uit historische binnensteden,
moderne woonwijken, havengebieden, een luchthaven,
kanalen, wegen, landerijen, natuurgebieden en meer. Het is
een miniatuurstad ‘met een glimlach’: veel, soms komische,
situaties uit het dagelijkse straatleven worden uitgebeeld.
Voorts zijn er veel bewegende vervoermiddelen zoals: auto’s,
rondvaartboten, vliegtuigen, treinen en trams.



Walibi Holland, Biddinghuizen
Kom naar Walibi Holland en beleef met het hele
gezin een spectaculaire en gezellige dag uit! In
ons attractiepark aan de rand van het prachtige
Veluwemeer is namelijk voor alle leeftijden veel te
beleven. Zo zijn er attracties voor de allerkleinsten,
maar hebben we ook meer dan 20 spectaculaire
attracties voor kids vanaf 6 jaar. Hou je zelf niet zo
van spanning? Op diverse chill spots zit je heerlijk met
een kop koffie en wat lekkers, terwijl je kijkt hoe je
kinderen genieten van de attracties!

Rijksmuseum, Amsterdam
Kom naar Walibi Holland en beleef met het hele gezin een
spectaculaire en gezellige dag uit! In ons attractiepark
aan de rand van het prachtige Veluwemeer is namelijk
voor alle leeftijden veel te beleven. Zo zijn er attracties
voor de allerkleinsten, maar hebben we ook meer dan
20 spectaculaire attracties voor kids vanaf 6 jaar. Hou
je zelf niet zo van spanning? Op diverse chill spots zit je
heerlijk met een kop koffie en wat lekkers, terwijl je kijkt
hoe je kinderen genieten van de attracties!
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MİHENK

ortaummet_45@hotmail.com
arasında tartışıladursun, hakikatin değişmesine
yol açacak bir etkisi olmayacağı ve zaman
israfınından başka insanlığa vereceği artı
menfaat sağlayacak ihtivaya sahip bir formül
taşımayacaktır.

İSRAF KAVRAMI VE

GÜNÜMÜZDEKİ
HAYAT ANLAYIŞI

“

Onlar, harcadıklarında ne israf
ne de cimrilik edenlerdir. Onların
harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir
harcamadır”. (Furkan: 67)
Görüldüğü gibi Kur’an’da “denge”nin
önemine dikkat çekilerek, ekonomik anlamda
harcamalarda ne fert ve ne de devlet
anlayışında israfın olamayacağına vurgu
yapılarak’ hayatın bu minval üzere bina
edilmesini ilahî irade istemektedir.

İçinde yaşadığımız
asırda israfın ne
boyutlara ulaştığını,
merakla, endişeyle
izliyoruz.
Gelecekte insanlığın
nasıl bir hayat tarzına
sahip olacağını ve israfı
buna paralel hangi
boyutlarda olacağını
kestirmek o kadar
kolay olmasa gerektir.
Özellikle günümüzde
israf kelimesi,
ekonomik anlamada
daha çok kullanıldığını,
bireysel israfın göz
ardı edildiğini zaman
zaman görüyoruz.

İsraf,(Elmeani) de geçtiği üzere: İsraf,
savurganlık, çarçur etmek, har vurup harman
savurmak, aşırı gitmek ve yanılmak anlamlarına
gelen bir sözcük.
İsraf terim olarak: Normal ihtiyacın üzerinde
tüketime yönelmek ve ölçüyü kaçırarak bir
başkasının hakkına girmek ve sosyal hayatın
hukukunu bozmak ve adalet sınırlarını ihlal
ederek insanlar arasında zengin fakir ayırımına
sebep olmak ve kaosa davetiye çıkarmak
demektir.
İsraf, salt yeme ve içme ile sınırlı olmayıp
hayatın her alanında geçerli aşırılığı ifade eden
bir kavram olduğunu, Kur’an ve Sünnetten
ortaya koymaktadır.
İslam, mubah kıldığı bütün fiillerde ifratı ve tefriti
yasaklamıştır.
Hayatın her alanı için ölçülü yaşam tarzını
getirmiş ve adaletten ayrılmadan maddî ve
manevî alanlarda aşırılığa gitmeksizin hak ve
hukuku korumaktır.
Hakikati görmeksizin salt eleştirel yaklaşımlarla
çözüm üretmenin mümkün olmadığını görmek,
en akılcı yaklaşım olsa gerektir
Günümüzde gelişen bilim ve bundan mülhem
teknolojinin insan hayatına yön vermesi âlimler

Bu yıl Hacc da yok!

Gelişen olayların ve buna paralel şartların
belirleyiciliği ve hayata yeni bir perspektif
çizmesi, insanoğlunun algıları ve düşünce
yapısı üzerinde âdeta fırtınalar koparmış ve
yeni akımların ve inanç ekollerinin meydana
gelmesine yol açmıştır.
Bilim ve teknoloji arasında iletişim ve değişimin,
birey ve toplumlar üzerinde yeni beklentilerin
umudu hâline gelen bir süreçten bahsediyoruz.
“Bilim” denilen şey, deneye dayanan ve bu
tecrübeden hareketle insanların hayat şartlarını
kolaylaştıran teknolojik ürünlerin bütünüdür.
İlk insandan itibaren hayatın kolaylaştırılması
için adımlar atılmış ve günümüze kadar
gelişen sanayi mamullerini insanın emrine
amade kılmıştır. Sosyal refah düzeyinin gelişen
teknolojiye uygun değiştiğini burada söylememiz
gerekir.
İçinde yaşadığımız asırda israfın ne boyutlara
ulaştığını, merakla, endişeyle izliyoruz.
Gelecekte insanlığın nasıl bir hayat tarzına sahip
olacağını ve israfı buna paralel hangi boyutlarda
olacağını kestirmek o kadar kolay olmasa
gerektir.
Özellikle günümüzde israf kelimesi, ekonomik
anlamada daha çok kullanıldığını, bireysel israfın
göz ardı edildiğini zaman zaman görüyoruz.
Oysaki peygamber Efendimizin bu anlamda çok
Hadis-i Şerifleri vardır.
Muğîre b. Şu’be’nin naklettiğine göre, Hz.
Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah,
annelere hürmetsizlik etmeyi, kız
çocuklarını diri diri gömmeyi ve (vermeniz
gereken şeyleri) vermeyip (hakkınız
olmayan şeyleri) almayı size haram
kılmıştır. Dedikodu etmeyi, (anlamsız) çok
soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin
için hoş karşılamamıştır.”

(Buhârî, İstikrâz, 19)
Hadiste geçen ilkeleri tatbik ederek, halkın
nefretini mucip davranışlardan kaçınılması ve
iktisadi paylaşımda adaletin gözetilmesi, huzurun
ve mutluluğun anahtarı olacağını çıkarmak,
pazarlıksız iman edenlerin ve hayatlarını buna
bina ederek insanlığa hizmeti ibadet sayanlar,
imtihanı kazanacaktır...
Yalnız çöplere atılan ekmekle ilgili İsraf
düşünüldüğünde, ülkemizde günlük beş milyon
ekmek çöpe atılmaktadır.
Yıllık gıda israfına gelince, 214 küsur milyar lira
civarındadır.
Buna göre bir düşünün, giyimde ve diğer
konforlu yaşamda vs. harcamalarda israfın ne
boyutta olduğunu...
Dünyamızda bir tarafta israfın içinde yüzenler,
diğer tarafta günlük yiyecek bulamayan
insanlar...
Böylesine aşırı tüketim, israf çılgınlığı ve
yoksulluğun var olduğu dünyada, âdaletten
bahsetmek mümkün müdür?
İşte böyle bir dünyada huzurun ve barışın
hakim olmasından bahsetmek, kargaları bile
güldüren bir iddiadan öteye geçmeyen ve âdalet
ölçüleri dahilinde söylemiş bir söz olarak kabul
etmek bile, israfın yaşam tarzı anlayışı savının
içselleştirildiğinin göstergesidir.
İnsanlık yeniden yeni bir dünya kurarken,
âdalet ilkelerini esas alarak, insanca yaşamın
ve insanlar arasında temelde eşitlik kavramının
ikame edilmesi, yaşanabilir bir dünya için elzem
hâle geldiğini görmeleri en büyük beklentimizdir.
Her konuda muvazeneli olmamız, insanı ve
inancı merkeze alan bir anlayışla kurulacak
yeni dünyanın, hayatımız ve insanlığımız için
imtihanımız olduğunun bilinci ile israftan
kaçınmalıyız. Hayatı buna göre inşa etmemiz,
imanımız ve insanlığımızın gereği olduğunu
unutmadan, Allah’ın yeryüzünde yaşayan
kullarına merhametle davranılması en büyük ilke
olarak tescil edilmesi hâlinde, bir çok musibeti
ve Koronaya benzer belayı insanlık üzerinden
kaldıracaktır.
---◄◄
Muhabbetle kalın, hoşça kalın...

Yola çıkarken dikkat!

2020 yılı hac organizesi açıklandı Yurt dışından gelecek vatandaşlara “nakit para” uyarısı
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uudi Arabistan, yeni tip
koronavirüs
(Kovid-19)
nedeniyle bu yıl hac
ibadetini sadece ülkede
yaşayanlarla sınırlı tutacağını,
yurt dışından hacı adayı kabul
etmeyeceğini duyurdu.
Ülke
halkına
açık
olarak
gerçekleşecek olan bu yıl ki hac
ibadeti temsili olarak yapılacak.
IGMG Hac & Umre ve Seyahat
İşleri Başkanlığı duyurusu…
Dünya kamuoyunu uzun bir süredir
meşgul eden koronavirüs pandemisi
sürecinde Müslümanlar tarafından
en merak edilen konulardan biri
de hiç şüphesiz hac ibadetinin ifa
edilip edilemeyeceği idi. Suudi
Arabistan Hac Bakanlığı tarafından
bugün yapılan resmî açıklama
ile hac ibadetinin bu yıl sadece
Suudi
Arabistan’da
yaşayan
vatandaşlar için mümkün olacağı ve
dışarıdan kimsenin maalesef ülkeye
alınmayacağı ilan edildi.
2020 yılı hac sezonu için

– Nakit para getirenler nelere dikkat etmeli?
Açıklamada, Türkiye’ye gelen vatandaşların yanlarındaki
10 bin avro ve üzeri nakit paraları mutlaka yazılı beyanla
bildirmeleri, beyan işlemlerinin ise her ülke gümrüğünde
ayrı form doldurarak yapılması gerektiği vurgulandı.
Bu formların doldurulmadığı taktirde ise gümrüklerde
beyan edilmeyen paranın tamamına el konulabileceğine
dikkat çekildi.

kurumumuza hac kayıtlarını yaptırmış
olan hacı adaylarımızın kayıtlarını
2021
senesine
ertelemelerini
tavsiye ediyoruz. Bu işlem bölge
temsilciliklerimizde gerçekleştirilebilir.
Bütün hacı adaylarımıza Cenâb-ı
Hak’tan sağlık, sıhhat ve afiyetler
diliyoruz.
Diyanet
İşleri
Başkanı
Ali
Erbaş’tan hac açıklaması…
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Suudi Arabistan yönetiminin
yeni
tip
koronavirüs
salgını
kapsamında 2020 yılı hac ibadetinin
yapılmayacağına dair açıklaması
hakkında paylaşım yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Suudi Arabistan yönetiminin
2020 yılı hac ibadeti hakkında
açıklamada bulundu.
Twitter hesabından 2020 hac kurasını
kazanan vatandaşların haklarının
korunacağını açıklayan Erbaş, şu
ifadeleri kullandı: “Suudi Arabistan,
Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac
ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan
ve farklı milletlerden oluşan sınırlı
sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt
dışından hacı kabul edilmeyeceğini
duyurmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri
yakından takip etmektedir. 2020
yılında kur’a sonucu hacca gitmeye
hak kazanan vatandaşlarımızın kura
hakları korunacaktır.
---◄◄

Y

urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB), yurt dışından
Türkiye’ye
gelecek
vatandaşların
gümrüklerden geçerken yanlarındaki
10 bin avro ve üzeri nakit paraları için mutlaka
yazılı beyanda bulunmaları gerektiği, aksi takdirde
ise bütün paraya el konulabileceği uyarısında
bulundu.
YTB’den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında
yaşayıp, tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen
Türk vatandaşlarını sınır geçişlerinde birtakım
uygulamalar beklediği, vatandaşların sınır
geçişlerinde dikkat etmesi gereken hususların
başında ise yanlarındaki nakit paranın miktarının
geldiği aktarıldı.
Bu kapsamda yurt dışından Türkiye’ye gelen
vatandaşların gümrüklerden geçerken yanlarındaki
10 bin avro ve üzeri nakit paralar için mutlaka
yazılı beyanda bulunmaları gerektiği bildirildi.
Ayrıca, vatandaşların Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve
Türkiye güzergahındaki ülkelerde 10 bin avro ya da
buna eşdeğer dövizi beyan etmeden taşımalarının
yasak kapsamında sayıldığı vurgulanarak, çek,
senet gibi ödeme araçların da bu kapsamda nakit
para olarak kabul edildiğine dikkat çekildi.

Birlikte seyahat eden her bir kişinin 10 bin avroya kadar
nakit para taşıma hakkı bulunduğu belirtilen açıklamada,
ancak 10 bin avroyu geçmeyen tutarın her bir kişinin
kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası içinde bulunması
gerektiği, aksi halde ise para kimin üzerinde bulunursa o
kişiye ait kabul edildiği vurgulandı.
Açıklamada, Türkiye güzergahı üzerindeki ülkelerin
bazılarında, yanında nakit para bulunduran kişinin ülke
kanunlarına göre yetişkin sayılması şartı arandığı da
aktarıldı.
– Gümrüklerde nakit para beyanı nasıl yapılır?
10 bin avro ve üzeri nakit parayı yanında taşıyan kişilerin,
sınırından geçtikleri ülkenin gümrük kapılarında yazılı
olarak beyanda bulunmak için gümrük memurlarından
‘nakit para beyan formu’ talep ederek bu formu doğru
şekilde doldurmaları gerektiği belirtilen açıklamada,
her ülke dilinde ayrı ayrı hazırlanmış ‘nakit beyan
formları’na
ise
“https://ec.europa.eu/taxation_
customs/individuals/cash-controls/how-declare_
en” adresinden ulaşılabildiği kaydedildi.
Açıklamada, beyanda bulunulan 10 bin avro ve
üzerindeki nakit para için herhangi bir ceza uygulaması
olmadığı, bu tutardan harç ya da vergi de alınmadığı
aktarıldı.
Haber: AA
---◄◄
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Çizebilir misin?

B

öyle tehlikeli, uyumayan, usanmayan
ve ölmeyen bir düşmanı olan kişinin,
tedbir alarak, kendini savunarak aynı
şekilde ona düşman olmaması, onun
hile ve entrikaları hakkında bir şey bilmemesi
ve ciddiye almaması kadar büyük bir gaflet ve
cehalet olur şey değil.
“Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır,
öyleyse siz de onu düşman sayın (fısıltı ve
fırıldaklarına kanmayın!)...” (Fussilet 6.)
Hikâyede bir ressam, şeytanın (o mâlum çirkin)
resmini çizerken arkadan biri gelir ve “Kimin
resmini çiziyorsun?..” diye sorar.
Ressam: “Şeytanın resmi.” der. O kişi de, “Bak
bakıyım bana, ben gerçekten o kadar çirkin
miyim?.. Demek ki kalem düşmanın elinde
olunca bizi böyle kötü çizermiş.” der.
Şeytan, fizikî anlamda soyut (metafizik) bir
varlık olduğu için, (her ne kadar onun etkisi
kötülük olarak somuta yansısa da) derinlemesine
dinî hikmet ve gelenek irfanından yoksun olan
modern insan, onun yaklaşmasını, olaylara ve
kendine etkisini hissedemiyor.
İslam inancında, gerek melek, gerek şeytan vd.
gaybî varlıkların tasviri/ heykelciliği, putçuluğa
sebep olmakla birlikte, o varlıklarla ilgili tam bir
gerçeği de yansıtmadığından caiz görülmemiştir.
Ve her resim/tasvirde, hayal gücümüzü sınırlayıp
tek bir kalıba soktuğundan, konu üzerindeki
derin düşüncemizi sığlaştırıp, ufkumuzu da
daraltıyor.
“İhtişam baktığın şeyde değil, bakışında
olmalıdır.” Andre Gide.
Haccın rükünlerinden olan şeytan taşlama
ibadeti, diğer Hacc ibadetlerindeki şeâir
(semboller) gibi mânâ derinliği olan ve doğru
okunması gereken bir meseledir.
Kimileri sadece zahiri bir bakışla, “taşı taşa
vurduk geldik” derken, tam bunun tersine;
kimileri de tamamen o sembolleri şeytanın ta
kendisiymiş gibi görüyor ve hızını alamayarak
şemsiyesini fırlatıyor, terliğini atıyor veya
heyecana kapılıp izdihama sebep oluyor. İşte
şeytan tam da (Allah bilir ya) ikisinin arasında
bir yerde duruyor. “Şeytan ve gruplarına
rağmen Allah en büyüktür!..” diyerek
yedişerden 70 taş atmak neyi ifade eder?..
Yedi ve yetmiş Arapçada çokluğu temsil eder ki
bu, şeytana karşı sulhu olmayan ve yılmadan,
yorulmadan, sürekli devam eden bir savaşı ifade
eder. Büyük, orta ve küçük şeytan temsilleri ve
“guruplarına rağmen” sözü ise; Mekke’de
alınan bu şuur eğitimi ile sivilde, sosyal hayatta,
yaşadığımız ülkelerde şeytanî akımların her
türüne o çapta (büyük, orta, küçük ve hepsine
birden) karşı koymak ve savaşmaktır.
Bugün en büyük şeytanları -ya perde arkasından,
ya da açıkça meydanlarda- siyasi figürler olarak
görüyoruz. Bu ülkeleri bilmeyen yok. Bir de
onların uşaklığını yapan ve hak sûretinde bizden
gözükenler var. Malkolm X: “Öyle bir nişan al
ki, kuklayı değil kuklacıyı vurasın.” diyor,
fakat asıl sorun kuklacıdan daha ziyade kuklalar.
Çünkü ayak bağı olan ve kuklacıya doğru
giderken çelme takan hep bu uşak/ kukla tipler
olmuştur.
Bunların topuna birden bugün atılacak taş
nedir?..
Sözlü, yazılı, görsel propaganda veya açıkça
meydanlarda Allah adına mücadele edenlerle
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Bana Şeytanın Resmini

Merhaba değerli dostlar.
Yerilmiş ve kovulmuş/
lanetlenmiş şeytandan
Allaha sığınarak konuya
başlayalım inşallah.
Daha varlık âlemine
gelişimizle -imtihan gereği
tabii ki- başımıza bela olan
ve aslında bizim de onun
başına bela olduğumuz
azılı ve ezeli düşmanımız
şeytanın nasıl ve niceliğini,
bir de niçin bu kadar çetin
bir düşman olduğunu iyi
bilmemiz gerekir değil mi?..
İblise göre her şey yolunda
gidiyordu ve kendine göre
bir kulluğu, Allah katında bir
değeri vardı(!) Tâ ki insan
yaratılana kadar. Sonradan
ve topraktan yaratılmış
nevzuhur bir toydan daha
kıdemli ve daha üstün ırka(!)
sahip olmasına rağmen
bir de ona (Adem’e) secde
etmekle emrolundu.
İblis bir kendine baktı,
ateşten yaratılmış,(yalın
alevden) kıpır kıpır hararet
ve hareketli/cevval, tesir ve
tahrip gücü yüksek anâsırı
erbaa’nın en üstün unsuru.
Bir de Adem’e baktı, kuru
toprak... durağan, sıradan
daha aşağılarda..
Secde etmek kolay mı?..
Kibir, ihtiras ve hasetlik
gözünü kör ettiğinden
insanın kalıbından ötesini
(manasını/ruhunu)
göremedi. Hâlbuki sadece
toprakta bile bin bir çeşit
özellikler vardı.
İşte bundan dolayı üvey
evlat muamelesi gördüğünü
düşünerek Rabbine isyan
etti ve başına takılan lanet
halkasına sebep olan insana
bütün hıncıyla düşman
kesildi.

mozaïek

beraber malımızla, canımızla yardım etmek
olabilir.
Seçimlerde “hak” adına, hakkı savunanlara
atılan her bir oyu da bu şeytanlara atılmış bir
taş gibi görebiliriz. Yani olması gereken yerde,
olmamız gereken kişilerle, başka mercilere değil
Allah’a sığınarak (Eûzü...) Başkaların gölgesinde
değil, “Allah” nâmına (Besmele) yapılacak her
iş şeytan ve müttefiklerine atamız İbrahim (as.)
ve Efendimiz Muhammed’in (sav.) attığı taş gibi
tesirli olacaktır.
“Ve her kim (şeytan ve grubuna karşı)
Allah ve Resûlüne îmân edenlere yâr olursa
şüphe yok ki Allah hizbidir ancak galip
olacaklar.” (Maide 56.)
Şeytan, tarih boyunca sembol, tanım ve
deyimlerde (yukardaki ressam hikâyesinde
olduğu gibi) hep kötü, korkunç ve çirkin olarak
tasvir ve temsil edilirken, insana yaklaşımı
(görüntü ve duygularda) böyle kötü, öcü ve
çirkin olmamıştır.
Yezidilik inancındaki şeytanın sembolü tavus
kuşu gibi baş döndürücü, göz kamaştırıcı bir
güzellikle kamufle olan şeytan, en etkili yaldızlı
sözler, yalan yemin ve vaatlerle aldatarak gelir.
Hatta “din” adına batıl hurafe ve bidatlarla
sûreti haktan görünerek (sağdan) gelirken, başka
planlarla da soldan, önden ve arkadan gelir.
(Âraf 17.)
Yani kişinin zaafları, duyguları, inancı vs.
karakteri ne ise...
“Baş olma” tutkusu, servet/ mal/para, kariyer,
şöhret, kadın, evlat/nüfuz (güç sahibi olma) gibi
imtihan alanı ve araçlarını, ‘damarda kan gibi
akarak’ (H.Ş.) hilelerini cazip ve romantik
“aşk oklarıyla” atarak ve tutku kancaları
takarak günahı/zehri bal şerbetiyle sunar.
“Şeytan onlara amellerini süslü/ güzel
gösterdi…” (Neml Suresi, 24)
Peki bu kadar sayıp döktüğümüz meseleler içinde
ondan korunmak bu kadar zor mu olacak?...
Hayır!.. Atom bombasıyla bile ölmeyen bu
düşmanı kurşun gibi eritmek ve uzaklaştırmak
sadece bir ses ve sözle (“Eûzü Besmele...”)
mümkün iken, tamamen kurtulmak için de
samimi olmak yetiyor:
“İblis dedi ki: “Ya Rabbî! Beni azdırmana
karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada
onlara günahları süsleyeceğim ve senin
ihlasa erdirdiğin (samimi) kulların
müstesna, onların hepsini azdıracağım”
(Hicr 40.)
Seküler anlayışta güya dine yer verilmediği
için, onun tezahürleri de olmaz. Yâni Tanrı
yoksa şeytanda yoktur. Çünkü şeytan dine
müteallik (ona dair) bir mefhumdur. Bundan
dolayı bir kişi şunu derse kesin yanılır: “Benim
hayatımda ne Allah (başka inançlar için
Tanrı) var, ne de şeytan.” Fizik boşluk
kaldırmaz, ki öyledir. Gündemimizde Allah yoksa
orası boş kalmayacak, anında şeytan o boşluğu
dolduracaktır.
Biz doğuya doğru giderken doğal olarak sırtımızı
batıya dönüyor ve uzaklaşıyoruz. İkisine birden
gidemediğimiz gibi hayatımızda/ gündemimizde,
fikrimizde (cümlesine zikir denir) Allah yoksa
eyvah ki eyvah... Şeytanı bulduk.
“Kim O çok esirgeyicinin (Allah) zikrinden
göz yumarsa biz ona şeytanı musallat
ederiz. Artık bu, onun (ayrılmaz) bir
arkadaşıdır.” (Zuhruf 36.)
Irkçı/faşist anlayışın atası olan şeytan, diğer
unsur ve ulusları küçük görmesiyle bu güne
kıyasla menfi manada Sağcı; fakat amelde;
yemin, antlaşma/aht, doğruluk, örf ve fıtratın
temsili olan sağ eli, muhalefetinden, tersliğinden
dolayı kullanmaz.
Böylece aykırı, sakat ve sapkın anlayışının
cismine yansıması, onu eğri- büğrü bir kalıba

soktuğundan, yemeğini sol eliyle yiyip suyunu
sol eliyle içmesi gibi her şeyi de soldan
yapmasıyla fiziki manada da tam bir solak,
Solcu’dur.
İfrat ve tefrit arasında denge bozucu şeytanın
insanı aldatması iktisada da yansıyor: Hayra,
iyilik ve yardıma gelince fakirlikle korkutup
cimriliği telkin ederken, günah ve düşmanlıkta
aşırı cömertliği(!) fısıldayarak İsraf ettiriyor.
Amerika’da Kızılderili ve Siyah derili (Zenci
dememek için) insanlara ırk ve renginden dolayı
yapılan zulümler, o mazlumları doğal olarak şu
anlayışa itti: “Şeytan, beyaz insanın resmine/
sûretine büründü.”
Şimdi adamakıllı kendimizle yüzleşmenin zamanı
geldi. Bugün kendi kavmini/ulusunu sadece
kendinden olduğu için üstün görüp, diğer kavim/
ulusları da küçük gören birine hiç “şeytan”
muamelesi yapılıp Eûzü besmele çekilmiş
midir?.. Bununla (ırkıyla) övünmek, çok sıradan,
masum ve hatta onur verici bir durumsa (ki
öyle anlaşılıyor.) şeytanı lanetlemenin ve bütün
kötülüğün simgesi olarak göstermenin manası
nedir?..
Bu durumda cinnilerden olan şeytanın beyaz
insanın sûretine girmesine gerek yok ki.
Allah cc. zaten insan şeytanlarından da
bahsediyor. (Enam 112,-Nas 6.)
O hâlde mecaz ve teşbihe girmeden doğrudan ve
net olarak şunu söyleyebiliriz: Herhangi bir ırk ve
renge mensup bir insanı küçük gören/horlayan
her beyaz insan, şeytânın ete-kemiğe bürünmüş
şeklidir.
İtaat/ kulluğa çağrıldığı hâlde kibrinden dolayı
Allah’a secde etmeyen her insan ve cin şeytanlık
vasfına haizdir.
‘Hatasında ısrar edip hakkı (bilerek)
reddeden ve gururundan dolayı özür
dilemeye (tevbeye) yanaşmayan her inatçı
kişi şeytanın rolünü oynamaktadır.’
“Bize Allah, Kur’an yeter!..” deyip,
peygamberi (sünnetlerini) hafife alıp, O’na itaat
ve O’nun (sav.) liderliğini reddeden her kişi
(Adem ve İblis ilişkisinde olduğu gibi) şeytanın
amellerini tam manasıyla işlemektedir.
Allah’ın rahmet ve affından ümit kesmiş (İblis’in
manası ümit kesmektir.) ve sorumluluğunu
yapmayıp, Allah’ın takdir ve kulları arasında
taksimine razı olmayan her hasetçi ve batıl
kaderci (“... beni azdırmana karşılık...”)
(Âraf 16.) kişi şeytanın yoldaşıdır.
Bir çok özelliği ile resmini çizmeye çalıştığımız
şeytanın temel vasfı ve cennetten çıkarılma
sebebi Kibir’dir.
“Kibir, sarımsak ve soğan gibi pis kokar.”
der Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî.
Yâni hemen fark edilir ve kimse tarafından
sevilmez.
Hadsizlik ve kendini bilmezliğin (cehaletin)
sonucu olan kibir; konuşmada övünmek ve
küçük görmek suretiyle mimikler ve üsluba
yansıdığı gibi, oturup kalkması, yiyipiçmesi ve salına salına çalımlı yürümesiyle
de bedende tezahürü fark edilir.
Bu sebepten dolayı aslında cennetten kovulan
Kibir’dir.
Eski Ahit’de, her ne kadar şeytanın karayılanın
ağzında (Truva atı gibi) cennete Adem’i
kandırmak için girmesi söz konusu edilse de,
Kur’an’ın ana mesajı ve Efendimiz’in (sav.)
hikmetli sözleri kibre zerre kadar bir müsamaha
göstermiyor: “Kalbinde zerre kadar kibir
olan kimse cennete giremez...” (Tirmizi) ◄◄

Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz
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Bahaeddin Budak: “Hollandacayı çok iyi konuşan din dersi öğretmenlerine, imam ve manevî rehberlere ihtiyaç var”

İSLAM FAKÜLTESİ İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Topluma hizmet götüren kurum, kuruluş ve kişileri tanımaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sayıda çok önemli bir boşluğu
doldurmak için yola çıkan bir eğitim kurumunu tanımaya çalışacağız. Amsterdam İslam Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanı
Bahaeddin Budak ile iki yıldır eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Amsterdam İslam Fakültesi’nin son durumunu konuştuk.

B

ahaeddin Bey, fakülte
ve
çalışmalarınız
hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Bahaeddin
Budak:
Elbette.
Göçmen Müslümanlar olarak yarım
yüz yılı Avrupa’da tamamlamış
bulunmaktayız.
Burada
artık
kalıcı olduğumuz bir gerçektir.
Bu gerçekten hareketle mensubu
olduğumuz dinimizi ve kültürel
altyapımızı çok iyi bilmemiz, o
bilinçle
yaşamamız
gerekiyor.
Üçüncü neslin Hollandaca diline
hakimiyeti ve sonrasında gelecek
olan neslimizin bu dili anadili olarak
kullanacak olması bizlere dinimizi
öğrenmenin yollarını da bir şekilde
göstermiş oluyor.
Dinimizi burada idame ettirmemiz
lazım. Bu yüzden de dinimizi
Hollandaca öğrenmek ve bu yolla
karşımızdaki insanlara aktarmamız
gerek.
Neslimizin, dinini en sahih bir
şekilde öğrenmemesi bakımından;
bu toplum yapısını iyi bilen, analiz
eden, anlayan, Hollandacayı çok iyi
konuşan din dersi öğretmenlerine,
imam ve manevi rehberlere ihtiyaç
vardır.

İşte bu ihtiyacı gidermek için Amsterdam İslam Fakültesi kuruldu. Bu
fakültemiz, İslam dinini lisans ve mastır seviyesinde öğrenerek ve düzgün,
disiplinli bir eğitim alarak topluma faydalı nesiller yetiştirmek amacına matuf
bir hizmet vermektedir.
Eğitim kurumumuz iki yıldır eğitim vermektedir. 30’yakın talebemiz var. Bu
talebelerimizin bir bölümü mastır, bir bölümü de lisans seviyesinde eğitim
görmekteler. Pandemi sürecinde de eğitimimiz online olarak devam etti.
Yeni eğitim döneminde de yeni kayıtlarla beraber bu süreci daha da kaliteli,
hızlı ve geniş çaplı bir hale getirmenin uğraşı içerisinde olacağız.
Bizim hedefimiz lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde okumaya yön
verecek bir eğitim kurumunu oluşturmaktır. İlk etapta şu an imam, manevi
rehber ve din dersi öğretmeni yetiştirme hedefimiz var. Lakin gelecek yıllarda
Allah’ın izniyle aynı zamanda Türk dili ve edebiyatı, Arapça dili ve edebiyatı,
Osmanlıca gibi dilleri üzerinde yüksek lisans, mastır ve doktora yapabilecek bir

Üye ol, yük olma!

Umuda Yolculuk...

Avrupa’ya İşçi Göçünün
Anıtı Sirkeci’ye dikilecek

Y

aklaşık 60 yıl önce
başlayan
Avrupa’ya
İşçi Göçü Sirkeci’ye
dikilecek bir anıt ile
ölümsüzleşecek.
“UMUDA
YOLCULUK”
adını taşıyan anıtın çalışması
Hollanda’da yaşayan Türkler
tarafından
başlatıldı.
Anıtın
tasarım ve dökümü İzmir’de
yaşayan heykel sanatçıları Derya
Ersoy, Zafer Dağdeviren ve
Ali Yaldır tarafından yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Hollanda Büyükelçiliği tarafından
sahiplenilen proje başta Hollanda
Türk İş Adamları Derneği HOTİAD
üyeleri ve diğer girişimciler
tarafından finans ediliyor.
Yolculuğun başladığı yere
anıt
Hollanda’da 1983 yılından bu
yana çok çeşitli çalışmalar yürüten
Demokratik Sosyal Dernekler
Federasyonu DSDF adına Proje
koordinatörlüğünü yürüten ve

aynı zamanda Hollanda Türkler
İçin Danışma Kurulu Başkanı
Zeki Baran “10 yıllık bir rüyanın
gerçekleşmesi için son aşamaya
geldik. Umuda Yolculuk Anıtı’nın
dökümü tamamlanıyor. Başta
Hollanda olmak üzere Türkiye’den
işçi göçü alan ülkelerin resmî
temsilciliklerinin de katılacağı
açılış programını tamamlamak
üzereyiz. Babalarımız 60 yıl önce
Avrupa’nın çeşitle kentlerinde
çalışmak için Umuda Yolculuğa
Sirkeci Tren İstasyonu’ndan
başlamıştı. İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi anıt için Sirkeci Garı
önündeki Parkta bir yer tahsis
etti. Bu bizi çok sevindirdi.
Babalarımızın bu büyük yolculuğu
başladığı yerde ölümsüzleşecek”
dedi.
Anıtının resmî açılışı Korona
Salgını önlemleri elverirse 2021
yılının Mayıs ayında yapılacak.
(Haberin tamamını dogus.
nl’den okuyabilirsiniz) ---◄◄

imkân oluşturacağız. Aynı zamanda
Sosyal Akademi alanında da bir
bölüm de açmış olacağız. Hollanda
ve Belçika’da üniversite olabilmek,
akreditasyon alabilmek için bir dizi
kurallar var. Allah’ın izniyle biz bunu
da elde edeceğiz. Zira biz bu yola,
ehliyetli, bu kuralları çok iyi bilen
insanlarla birlikte çıktık. İnşallah
biz bu akreditasyonu aldıktan sonra
Avrupa’nın diğer ülkelerinde de
şubeler açmayı planlıyoruz.
2020-2021
Eğitim-Öğretim
Akademik sezonumuz 1 Eylül 2020

tarihinde başlayacaktır. Kayıt olmak
ya da kurumumuz hakkında bilgi
almak isteyenler www.i-ua.nl veya
06 18 80 04 88 numaralı telefondan
ulaşabilirler.
---◄◄



Yeni Çınar Cenaze Vakfı Genel Sorumlusu Feyzi Aksoy:

“Zorlu süreç normalleşiyor. Cenazelerin
yanında refakatçileri de gönderebiliyoruz”

Y

eni Çınar Cenaze Vakfı
Genel Sorumlusu Feyzi
Aksoy’dan son gelişmelerle
alakalı bilgi aldık.
Aksoy, kendisine gelen sorulara
cevap niteliği taşıyacak şu
bilgileri paylaştı:
“Sevgili dostlar, çok zorlu bir süreç
yaşadık. İnşallah bitişe doğru
geçen bu sıkıntılı günleri bir daha
yaşamayız. Bu süreç içerisinde en
fazla acı ve sıkıntıyı da yakınlarını
kaybedenler yaşadılar. Bu durumu
yaşayan herkese tekrar başsağlığı ve
sabırlar diliyorum.
Pandemi sürecinde maalesef sadece
cenazeleri
yollayabiliyorduk.
Her ne kadar cenaze yakınlarını
gönderemediysek de, cenazelerimizi
İstanbul’a, oradan da gidecekleri
yerlere kadar cenaze araçlarımızla
transferini yaptık. Acılarını bu
şekilde paylaşmaya, ortak olmaya
çalıştık.
14 Haziran 2020 tarihinden
itibariyle cenazelerimizin yanında
iki kişilik refakatçi göndermeye de

başladık. Türkiye’ye uçuşlar günde
bir sefer olduğu için bazen aynı güne
yetişmeyebiliyor ama biz elimizden
gelen hizmeti en iyi şekilde vermeye
çalışıyoruz.
Cenaze
İstanbul’a
vardığında da eğer iç hatlar için uçuş
yapacak olan uçak cenaze taşımak
için uygunsa, transferi birkaç saat
sonra gerçekleştirebiliyoruz.
Sizlere bu manada hizmet vermekten
dolayı Allah’a hamd ediyoruz.
Cenaze Vakfımıza halen kayıtlı
olmayan pek çok insanımız ve
gencimiz var. Lütfen bu konuda
etrafınızdaki insanları, eş dost
tanıdıklarınızı en az sizler kadar
duyarlı ve üye olmaları için
teşvik ediniz. Maalesef böyle
acılı zamanlarda bir de cenazeyi
yollamak için kendinizi maddî bir
sıkıntıya düşürmeyin. Yıllık sadece
60 Euro karılışında bütün ailenizi
vakfa üye etmiş oluyor ve bütün
imkânlarından yararlanıyorsunuz.
Cenaze
Yardımlaşma
Fonu
(Uitvaart en Solidariteitssfonds)

üyeleri için tam olarak neler
yapar?
Vakfımız cenaze ile ilgili tüm
resmî işleri takip eder. Mevtanın
hastane, morg, kayıtlı olduğu
belediye ve vatandaşı olduğu
ülkenin konsolosluğunda yapılması
gereken işlemleri vakfımız yerine
getirir. Bunların yanında mevtanın
İslami usullere göre yıkanması,
kefenlenmesi ve cenaze namazının
kılınması gibi dinî vecibelerin yerine
getirilmesi vakfımızın ifa ettiği
görevlerdendir. Vakfımız cenazenin
defin işlerini de düzenlemektedir.
Vakfımız,
cenaze
Hollanda’da
defnedilecekse en kısa zamanda
mezar yerini ayarlar.
Cenaze başka bir ülke ya da bölgeye
gönderilecekse defnedileceği yere
en yakın havaalanına uçakla,
oradan da defin yerine kadar
ambulansla nakledilmesi vakfımızın
görevleri arasındadır.
Her türlü sorun ve sorunlarınız için
010 410 6290 numaralı telefondan
bize ulaşabilirsiniz.
---◄◄
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Virüs Salgınının İkinci

Dalgasına Dikkat!

B

u köşede alışık olduğunuz gibi SGK
ve BES gibi hukuksal haklarınızla ilgili
yazılar yazarken izin dönemi ve içinde
bulunduğumuz pandemi nedeniyle
tarihsel bilgileri paylaşacağım.
Önümüzdeki izin dönemine girerken hepimizin
doğru bilgilere ihtiyaç duyduğu günlerdeyiz.
Gündemimize davetsiz olarak giren Korona ile
ilgili bazı tarihsel ve bilimsel bilgileri sizinle
paylaşmak istiyorum.

Virüsün özelliklerine
bakacak olursak,
mutasyonları ve çok
tehlikeli bulaşıcı
olduğunu, bulaşma
yollarının özellikle
temizlik ve mesafe ile
engellenebilir olduğunu,
immünolojisini
incelediğimizde de
ne kadar öldürücü
olduğunu dikkate
almamız gerekiyor.
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U.S. National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (NIAD) Direktörü Dr. Anthony Fauci,
Center for Disease (CDC) Başkanı Dr. Robert
Redfield ve US Food and Drug Administration
(FDA) Başkanı Dr. Stephen Hahn Amerikan
Meclisi Senatosu’nda Koronavirüs Pandemisi
konusunda senatörlerin sorularını yanıtladılar.
TV ve tüm medya kanallarına açık gerçekleşen
bu toplantı 3,5 saat sürdü ve YouTube’a da
konuldu. İsterseniz bu konuşmaları YouTube
kanalından “Senate Hearing on Coronavirus”
başlığı altında sizler de izleyebilirsiniz.
Konuşmacılar, giriş sunumlarında pandeminin
henüz bitmediğini, devam kesin bir tedavisinin
olmadığını, halen uygulanan tedavi
yöntemlerinin etkili aşı bulunana kadar sadece
geçici köprü görevini göreceğini ifade ettiler.

Kısacası sorulan sorulara verdikleri cevaplardan
şu sonucu çıkarmak mümkündür:
CoV-2’nin çok bulaşıcı ve tehlikeli yeni bir virüs
olduğunu, arada bir kaybolsa da kısa zaman
sonra geri gelebileceğini ve daha uzun zaman
(36 aya kadar) dünya üzerinde kalabileceğini
hesaba katmalıyız.
Önümüzdeki aylarda özellikle izin döneminde
sosyal mesafeye çok dikkat edilmesi,
maske kullanımı, el yıkama gibi tedbirlerin
gevşetilmemesi gerekiyor.
Buna dikkat edilmezse, önce küçük zirvelerin
sonra da salgının tekrar başlayabileceğini
lütfen unutmayalım. Bunu yaparken de bir yük
olarak değil de; temizlik alışkanlığımızı süreklilik
hâline getirmiş gibi görürsek hiç de sorun olmaz
kanaatindeyim.
Virüsün özelliklerine bakacak olursak,
mutasyonları ve çok tehlikeli bulaşıcı olduğunu,
bulaşma yollarının özellikle temizlik ve mesafe
ile engellenebilir olduğunu, immünolojisini
incelediğimizde de ne kadar öldürücü olduğunu
dikkate almamız gerekiyor.
Bu pandemiyi 1918 İspanyol Gribi salgınıyla
mukayese etmemiz gerekiyor. O salgının da
sonbahar aylarında kontrol edilemez bir şekilde
yayıldığını ve ölümlerin arttığını unutmayalım.
Korona virüsün de benzer şekilde bu yıl
sonbahar aylarında yayılacağını kuvvetle tahmin
etmek hiçte zor değil.
Çünkü yazık ki o zamana kadar etkili bir aşının
bulunup uygulamaya geçirilmesi mümkün
görünmüyor.
İspanyol Gribinde de aynı olay yaşanmıştı
derken bu tarihî olayı bir daha hatırlatmakta

Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz

fayda görüyorum: 1918 - 1920 yılları arasında
H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol
açtığı bir salgın oldu.
İspanyol Gribi, 500 milyondan fazla kişiye
bulaşmış ve 18 ay içinde de 50 milyon
dolayında insanın ölümüne sebep olarak insanlık
tarihinde bilinen en büyük salgınlardan biri
olmuştur.
Salgın, ılımlı birinci dalga, şiddetli ikinci dalga
ve artçı üçüncü dalga olmak üzere üç dalga
hâlinde seyretmişti ve toplamda 50 milyon insan
bu gripten ölmüştü. Yani bu salgın 1918 EylülKasım aylarında zirve noktasına ulaşmış ve
Osmanlı dahil tüm dünya ülkelerini etkilemişti.
Burada dikkat edilmesi gereken konu; ilk
dalgalarda 200 ila 500 bin kişiye bulaşan virüs
ikinci ve üçüncü dalganın sonunda 50 milyon
insanın ölmesine sebep olmasıdır.
Sağlık ve afiyette kalmamız dileklerimle,
yazdıklarımla sadece tedbiri elden bırakmamız
gerektiğini vurgulamak ve temizliğe daha fazla
dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamak istedim.
Unutmayalım ki temizlik imanın yarısıdır!
Her zaman olduğu gibi isterseniz SGK gibi
konularda yine bana yazarak bilgi alabilirsiniz.
Ama unutmayın son dönemlerdeki kanun
değişiklikleri nedeniyle ve hazır izine gitmişken
elbette SGK müdürlüklerinden doğrudan bilgi
almanız mümkündür.
Emeklilik Uzmanı-Konsoloslukta kayıtlı yeminli
tercüman
Doç. Mehmet Yamaç 06 222 056 33 ---◄◄
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Ahde Vefa...



dogus@dogus.nl

GECMIS ZAMAN OLUR KI... “Benim mayam değil, senin sütün bozuk!..”
O

O

Hazırlayan: Osman (Pala) Turan
Fotoğraf: www.gencdergisi.com

Hikâyesini okuduğunuz Sivaslı Hilmi ve Kayserili Metin, ilk göç
kervanıyla Hollanda’ya gelenlerden. Ancak çok genç yaşta
bu dünyadan göçenlerden iki değerli insanımız...

‘Selâm’ sizlere sevgili yârenler!..
Yüreğimin taaa derinliklerinden,
Gençliğini gurbet diyarında bitirenler,
Bataklıkta gül yetiştirenler,
Umut filizleyenler,
Sevmesini bilenler, dostça geçinenler,
Paylaşmayı, dayanışmayı meslek
edinenler,
Selâm sizlere, özgürlük, aydınlık, bilim severler,
Barışsever, insan sever, hak ve adalet sevenler
Hepinize selâm, selâm, vesselâm!....
Yazılarınızı, dogus@dogus.nl adresine bekliyoruz...

ÜÇ TAVSİYE...
“Her şeyin düzeleceğine inanarak dua et,
Her şeyi düzeltebileceğine inanarak mücadele et,
ve bir gün her şeyin biteceğine inanarak sabret.
Unutma;
Bu üç şey seni her zaman en iyi sonuca ulaştıracaktır”

Y

arım yüz yılı aşkın
önce buraya göç
edenlerin anılarını
sizlere paylaşmaya
devam ediyoruz. Bu anıları
duyurmamızdaki amacımız;
hatıraların ayrıntılarında gizli kalan
“güzellik”leri bulmamız ve o eşsiz
“kıssa”lardan üzerimize düşe
“hisse”yi almamızdır.

“Derdi dünya olanın, dünya kadar
derdi olur.” (Yunus Emre)

kadınının etek hışırtısı ve hoş
sohbetler... Gurbet acısını yarı
yarıya indiriyordu bu ortam.
Metin’e, yediği Hollanda’nın
paketlenmiş yoğurtlarından gına
gelmişti artık ve anasının koyun
Önceki sayılarımızdaki hatıralarda
yoğurdunu canı çekmişti.
“lisan” ve “kimlik kaybı” gibi
Yılmaz, çiftlikten 10 litre süt aldı ve
sorunların nelere mal olduğunu
Sivaslı Hilmi’nin kapı zilini çaldı.
gözler önüne sermiş ve yaşadığımız “Hilmi! Aslanım bana biraz süt
ülkenin lisanını öğrenmemiz ve
mayası ver!.”
kimliğimizi muhafaza ederek
Şaşıran Hilmi sorar: “Ney maya
yaşamamız gerektiği mesajını,
mı? Mayayı ne yapacaksın?”
dersini almıştık.
Metin: “Hazır yoğurtlar
Bizlerin böylesine refah içerisinde
bıktırdı, süt aldım, anamın
yaşaması için ter döken, çile çeken, yoğurdunu özledim ondan
canlarını telef eden o fedakâr
mayalayacağım!.”
ceddimizi binlerce minnet, rahmet, Hilmi çıkışır: “Madem süt aldın
dua ve saygıyla anıyoruz.
getir de bizim hanım senin için
Bu ay ki anımız yine iki gurbetçiye mayalasın” der
ait. Genç yaşta kaybettiğimiz bu
Yük olmaktan çekinen Metin “Yok
güzel insanları rahmet ve saygıyla
olmaz, ben yaparım” der ve
anıyoruz.
mayayı kaptığı gibi pansiyonun
yolunu tutar. Anasından öğrendiği
Sivaslı Hilmi ile Kayserili
ve aklında kaldı kadarıyla sütü
Metin arasında geçen bu hatıra
yoğurt yapmak niyetiyle mayalar...
Rotterdam’da yaşanıyor. Metin
Ertesi gün, genişçe bir battaniye ile
çoluk-çocuğunu köyde bırakıp
özenle sarıp sarmaladığı yoğurdun
gelmişti. Nasıl olsa birkaç yıl sonra üzerini ve kapağını büyük bir
dönecekti. Ama özlem doluydu
iştahla açan Metin’in sevinci uzun
köyüne, çocuklarına, eşine,
sürmez, zira yoğurt tutmamıştır
dostuna, yurduna....
(kesilmiştir)...
Anasının düğürcük çorbası, bulgur
Bunun sebebinin “maya”dan
pilavı burnunda tütüyordu... Hele o olduğunu sanan Metin burnundan
mayaladığı koyun yoğurdu yok mu? soluyarak Sivaslı Hilmi’nin evini
İşte! hasretti her şeye Metin...
basar.
Bazıları akıllıca davranmış, eşini ve Günlerden Pazardır ve Hilmi’nin
çocuklarını tezelden Hollanda’ya
pek çok misafiri vardır. Ev sahibesi
aldırtmıştı. Bunlardan biriydi;
Hatice Hanım; Pazar günleri,
Sivaslı Hilmi.
gurbette bekâr hayatı yaşayan
Metin ve Metin gibilerin özlediği
eşe-dosta mantılar, börekler
yaşam vardı Sivaslı Hilmi’nin
ikram ederdi. Yine öyle bir günde
evinde. Akşam işten eve geldiğinde Metin’de Hilmi’ye misafir oluverdi.
sıcacık yemekler, oynaşan çocuklar, Davetliler koyu bir sohbetteydiler.

Altın sözler...
Ayrı ayrı levhalar hâlinde yazılıp asılması gereken sözler vardır. Bir “vecize” olan bu sözler, birçok meselenin çözümünde anahtar vazifesi
görecek kadar etkilidir. İşte sizlere, bir büyük değer olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dan, hayatımızı anlamlandıran ve gündemle
alakalı bu altın sözlerden bir demet:
“Düşmanlar ve canavarlarla dolu ıssız ve karanlık bir ormandan kurtulmak için nasıl ki;
1- Tehlike bölgelerini ve emniyet yollarını gösteren bir haritaya,
2- Doğru yöne tayinine yarayan bir pusulaya,
3- Ve de çevremizi aydınlatan bir ışığa ihtiyaç vardır.
İşte zulüm ve zulmetlerle kaplı bir dünyada selameti bulmak için de Kur’an bir harita, akıl bir pusula, iman ise ömrümüzü
aydınlatan bir fener hükmündedir. Bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Biri olmadan diğeri işe yaramaz ve kurtuluşa ulaştıramaz.
Haritanız Kur’an, pusulanız akıl, ışığınız iman olsun...”

Ö

Keklik kanı çaylar yudumlanıyor ve
memleketten gelen mektuplardan
havadisler okunuyordu. Ne içtiği
çaydan tat alıyor, ne edilen
sohbetten zevk alıyordu Metin.
Homur homur homurdanıyordu ve
artık dayanamadı Hilmi’ye karşı
parlayıverdi:
“Ula Hilmi! ‘Mayan’ bozuk çıktı
oğlum” der.
Bütün davetlilerin âdeta kanı donar.
Beklenmedik bu hakaret karşısında
Sivaslı’nın ne yapacağını ev sahibi
olarak nasıl bir tavır koyacağını
herkes merak eder.
Ama Hilmi, Metin’in Yoğurdu
tutturamadığını anlar ve hiçbir şey
yokmuşçasına sakince söylenir:
“Aslanım benim mayam
temizdi; demek ki, senin
“sütün” bozukmuş” der.
Bu ‘laf’ üzerine ortamın daha da
ateşlendiğini sanan misafirlere
durum ‘izah’ edilir ve herkes
kahkahaya boğulur.
Evet onlar öyle yaşadılar.
“Mutluluk yetinmektir” dediler.
Birbirlerini kırmamaya özen
gösterdiler. Sevgi, saygı, hoşgörüyle
hallettiler meselelerini. ‘Kırmak’
yerine ‘tamir’ etmeyi, ‘sorun’
yerine ‘çare’ olmayı seçtiler.
Sözleri asla iğneleyici olmadı.
Kimseler alaya alınmaz, kınanmaz,
hor ve hakir görülmez, gıybeti
edilmezdi.
Yanlışta olan uyarılır, hatası olan
bağışlanır, bağra basılır, sevilir,
kucaklanırdı...
Çıkarsız ilişkiler kurulurdu, menfaat
gözetmeden sevilirdi ve edilen
laflar asla incitici olmazdı, kalp
kırmazdı...
Çünkü onlar “gönül”
insanlarıydılar!...
Öbür sayımızda başka bir gönül
dostunun hatırasını paylaşmayı
umuyor, hepinizi bu duygularla
selamlıyorum....



Sizlerin de bu bölüme
katkı yapmanızı bekliyoruz.
Babalarınızın, dedelerinizin gizli
kalmış mektup, fotoğraf ve anılarını
yollayın, onları ebedileştirelim…
Bekliyoruz, efendim...
---◄◄

Gurbet, yarı ölümdür!..

yle çok kolaymış gibi “Almancı”
demeyin.
Her Almancının ve her ölümün hikâyesi
vardır.
Gurbette yaşamayan bilmez. Bildiğiniz açık ceza
evi.
Bir yıl hiç durmadan çalışır, izin paranızı biriktirir
imkânınız varsa senede bir kere gidersiniz
vatanınıza.
Çünkü yazın dört kişilik bir ailenin uçak parası
-şanslıysanız- en az 2000 Avro tutar.
Birde harçlığın olacak yanında; bir 2000 Avro
da o. Yani, sevdiklerini öpüp koklamanın bedeli
minimum 4000 Avro.
Gurbette yaşayanlar mutluluklarını satın alır, söke
söke alır öyle gelir vatanına.
Çünkü yaz oldu mu iki misli artar her şeyin fiyatı.
Koskoca bir yılda vatan toprağına basabilmek için

bedelini öder ve sevdiklerini bir kere görür bir
gurbetçi.
Kardeşlerini, annesini, babasını, arkadaşlarını o
koca yılda bir kere öpüp koklar ama DOYAMAZ.
Türkiye’ye gitmene bir kaç ay kala geçmez o
günler, bitmez.
Uçağa binince saatler ilerlemez.
Gittiğinde bitmesin, yavaş geçsin günler diye
dualar edersin.
Gurbetten gelen misafirlerinizi izleyin uzaktan.
Geç yatarlar ama ne kadar geç yatarlarsa yatsınlar
erken kalkarlar.
Ne kadar az uyursa o kadar çok kalmış gibi
hissederler çünkü.
Yıllarca aynı sevinçle gider gelirler sevmeye
doyamadıklarına.
Her sene ailelerinden ayrılırken bir yanı ölür
gurbetçilerin.

Gelirken heyecandan, dönerken ömürlerinden
hep bir yanları eksilir.
Geleceği zaman ailesi karşılar sevinçle, evde
bayram havası olur ama yolcu ederken cenaze
evine döner orası. Kimsenin yüzü gülmez, herkes
ağlar.
O “gitme” diye bakan son bakışlara cevap
veremeyip,
çaresizce
dönüp
gidenlerdir
gurbetçiler.
Böyle geçer bir gurbetçinin ömrü.
Sonra bir bakarsın bir gün bir uçak iner!
Ailesi gelir, tabutunu teslim alır gurbetçinin.
Gülerek heyecanla beklenen o misafir ağlanarak
ağıtlarla karşılanır son kez.
Kimsesiz gibi.
Bir uçağın deposunda bir eşya gibi gelir,
sevdiklerine ve ülkesine.
Kısaca gurbet yarı ölümdür. (Alıntı) ---◄◄

“İlk iş günü elime 575 Mark
saydılar. Bir hesap yaptım,
bu parayı Antakya Valisi bile
almıyor. ‘Mikdat, dur durduğun
yerde’ dedim. 40 yıl durdum.”
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BAKIŞ AÇISI

Elif Bayraktar

AYNALAR ve

SURETLER

İ
Bir kişinin kendini
aynada görmesine
vesile olacak en
güzel şeylerden
biri de dostu/
arkadaşıdır.
“Kişi dostunun dini
üzeredir. Öyleyse
her biriniz, kiminle
dostluk kuracağına
dikkat etsin.”

BAKIŞ AÇISI

elif-1705@hotmail.com

nsanın en az gördüğü yüz kendi yüzüdür. Bu
sebepten başkalarında hata, kusur aramak
çok kolaydır. Kendine dönüp bakmada çoğu
zaman aciz kalır insan.

Aynayı kendi yüzüne döndürdüğünde gerçeklerle
yüzleşmek zor gelir. Ve herkesin aynası
birbirinden farklıdır. Kimininki nur ile parlar,
kimininki zifir gibi karanlıktır. Her günahla
birlikte kalp aynasına bir leke sürülür ve zamanla
kararan kalp, kişinin kendisini görmesini, nefsini
bilmesini zorlaştırır, kişiyi Allah’tan uzaklaştırır.
Mümin bir günah işlediğinde, o günah kalbi
üzerinde siyah bir nokta teşkil eder. Şayet tövbe,
istiğfar eder ve o günahtan arınırsa kalp aynası
parlar. Günah arttıkça kararma da artar.
Bu durum Allah’ın Kur’an’da ‘Hayır, gerçek şu
ki, onların kazandıkları günahlar kalplerini
paslandırıp bürümüştür.’ (Mütaffifin, 83/14)
ayetine işaret eder.
Paslanan kalpleri, karanlığa boğulan ruhumuzu
tekrar aydınlatmak ve Allah’ın nuruyla
aynalarımızı parlatmanın yolu ise; Allah’ı
tanımaktan geçer. O’nun her bir esması
gönüllerimize şifa olabilir. İnsanların her biri
farklı mizaçta, farklı suretlerde yaratıldığı gibi,
ruhları da farklı farklıdır.
Her bir kişi Allah’ın esmalarından birini
üzerinde daha fazla taşıyabilir. Bu da o insanın
karakterine ve davranışlarına yansıyabilir.

Kim ki yumuşak huylu, yüce gönüllüdür; El
Halîm ismi ile şereflenmiştir. Kim ki sabırlıdır,
dirayetlidir; Es- Sabur ismini taşır üzerinde.
El Kerîm cömert olanların esmasıdır. El Vedûd
yüreği sevgiyle dolu olanların. Her bir esma güç
katar şahsiyetimize.

savrulurken insan; bir can simidine tutunur gibi
Es-Selâm ismi şerifine tutunması gerekir.
Çünkü yardım verecek olan ve insanı o
durumdan kurtaracak olan yalnız ve yalnız Allah
Teala’nın kendisidir. Bunu idrak edebilmek için
ise hakiki iman gerekir.

Esma-ül Hüsnalarla, sadece Rabbimizi tanımakla
kalmaz aynı zamanda, esmaların insana bakan
yönleriyle ahlâkımızı daha da güzelleştirebiliriz.
Bu konuyu daha detaylı merak edenler için,
İmam Gazâlî ve Ali Osman Tatlısu’nun Esmaül Hüsna Şerhi kitaplarını okumanızı tavsiye
ederim.

Hz İbrahim’in Allah’a inancından ötürü,
bir mancınıkla ateşe atılıp cezalandırılmak
istendiğinde Allah Teala ‘Biz de: Ey ateş;
İbrahim’e serin ve selamet ol, dedik.’
(Enbiya-69) ayetiyle karşılık vermiştir.
Ateş bir anda sönmüş ve ateşin olduğu yer gül
bahçesine dönmüştür.

Bu kapsamda sizlerle özel olarak paylaşmak
istediğim bir Esma; Es- Selâm!
Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan
-her türlü tehlikelerden kullarını selamete
çıkaran- cennetteki bahtiyar kullarına selam
eden, anlamındadır. Es-Selâm ismi şerifi, gerek
dünyada, gerek ahirette, tehlike içine düşen
kullarını, isterse selamete çıkaran diye tefsir
edilmiştir.

Allah’ın Es-Selâm ismi işte tam da böyle sıkıntılı
ve zor zamanlarımızda hayatımıza selamet
verecek bir esmasıdır.
Bazen karşımıza çıkan insanlar bize huzur verir;
halk arasında kullanılan bir tabir vardır. ‘Halîmselim kişi’ Yani kendisinden emin olunan,
selamete ermiş kişi kastedilir bu tabirle.
Öyleyse Es-Selam zikri, kalplerimizi
yumuşatmaya bizleri selamete erdirmeye vesile
olacak güzel bir isimdir.
Konunun başına dönecek olursam, sizler için
kalplerinize nur olacak sadece bir ismi burada
sundum.

Bu manaya göre kula gereken şey; selameti
yalnız O’ndan bilmek ve yalnız O’na teşekkür
etmektir. Hayatta bazen öyle olaylar gelir ki
başımıza; bu olaylar karşısında ne yapacağımızı
bilemeyiz, “kime gitsem, kimden yardım
alsam, bu durumun içinden nasıl çıksam?”
diye düşünür dururuz.
Bazen bir hastalığın pençesine yakalanabilir
insan, bazen bir iftiraya uğrayabilir, bazen en
sevdiği kişiyi kaybedebilir, ya da bir ticaret
insanıdır; iflas edip tüm malını yitirebilir.
İmtihanlar çeşit çeşittir.
İşte tam da böyle anlarda; müthiş bir fırtınaya
tutulmuş vapur gibi, çaresizlik dalgaları arasında

Aynalar ve suretler demiştik ya; bir kişinin
kendini aynada görmesine vesile olacak en güzel
şeylerden biri de dostu/arkadaşıdır.
“Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her
biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat
etsin.”
Kişi her gün gördüğü dostunda bir zaman sonra
kendini görmeye başlar ve gittikçe aynileşir. O
hâlde nasıl dostlar seçeceğimize, kimlerle oturup
kalkacağımıza da çok dikkat etmemiz gerekir.
Selametle.
---◄◄





Gençlik umutlandırdı

Buluşmalar başladı

HDV Gençlik’in “Umre Ödüllü Bilgi Yarışmasına” yoğun ilgi

U

mre Ödüllü Online
Bilgi Yarışması HDV
Gençlik
tarafından
yoğun
ilgiyle
karşılandı.
Din Hizmetleri Müşavir Vekili Dr.
Ali Parlak’ın canlı yayında startını
verdiği,
çeşitli
kategorilerdeki
soruların yanında Hollanda Genel
Kültüründen de soruların yer aldığı

online bilgi yarışması, HDV Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde icra
edildi. Başlangıçta günlük 15 soru sorulurken bu sayı, ramazanın son
iki haftası yarışma komisyonunun görüş birliğiyle 20 soruya çıkartıldı.
Zaman zaman sorulan 30 puanlık zorlu soruları da yarışmaya ayrı
bir heyecan kattı. Yarışma Programının teknik alt yapı çalışması ve
yayın koordinatörlüğü HDV gençlik erkekler başkanı ve sosyal medya
sorumlusu Ali Gökçe tarafından yapılmış ve sorular, HDV Gençlik üst
yönetimi bünyesinde oluşturulmuş olan komisyon tarafından günlük
olarak hazırlanmıştır.
YARIŞMA KOMİSYONU:
1- Yüksel KAYA (İtikat Soruları), 2- Necati AKBULUT (İbadet Soruları),
3- Dr. Sami BAKIR (Siyer Soruları), 4- Meral ÇELİK (Ahlâk soruları ve
Redaksiyon), 5- Sümeyye AKÇAN (Genel Kültür Soruları)
Beş yüzü aşkın gencimizin katıldığı yarışmada ilk ona girenlerin isimlerini
HDV Başkanı Muhlis Koç açıkladı. Final yarışması yaz tatilinden sonra
yapılacaktır. Final yarışmasının yer ve zaman daha sonra bildirilecektir.
Finalde ilk üçe giren gençlerimiz umre ödülüne hak kazanacaklardır.
Diğer yarışmacılara çeşitli ödüller verilecektir.
İLK ONA GİREN GENÇLER
1- O. Celil Ziylan, 2- C. Karaduman, 3- R. Bağcı, 4- N. Sayılgan, 5- E.
Keskin, 6- S. Yılmaz, 7- Y. Özyürek, 8- R. Sayılgan, 9- A. Dumlupınar,
10- B. Demir.
Haber: HDV Gençlik ---◄◄

MÜSİAD ROTTERDAM’DAN NIF’E ZİYARET

M

üstakil Sanayici ve
İşadamları
Derneği
MÜSİAD
Rotterdam
şubesi, Mustafa Duyar
başkanlığında bir heyet ile Hollanda
İslam Federasyonu’nu ziyaret etti.
Ziyarette, MÜSİAD Yönetim Kurulu
üyelerinden Gülali Alkılıç, Mustafa
Azmaz ve Özgür Çetin de hazır
bulundular.
6 ay önce Hollanda İslam
Federasyonu Başkanlığına atanan
Mustafa Aktalan’a tebrik ve hayırlı

Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz...

Koenendelseweg 1 5222 BG ‘s-Hertogenbosch
Tel.: +31(0)73 6220025
www.sws-simtronic. com info@sws-simtronic.com

Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz...

olsun ziyaretinde bulunan heyet hem
kendi çalışmaları hakkında bilgiler
verdiler hem de NIF’in çalışmaları
hakkında bilgi aldılar.
NIF Başkanı Mustafa Aktalan ve ekibi
Erkan Turan, Abdullah Aşıran tarafından
ağırlanan heyet, ortak çalışma alanlarını
belirlemede de görüş alışverişinde
bulundular.
Heyet, başkan nezdinde çalışma ekibine
teşekkür
mahiyetinde
MÜSİAD’a
özel hediye ve çiçek vererek ziyareti
tamamladı.
Haber: DN ---◄◄
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BIR GURBETÇININ YAKARIŞI

H

er ne kadar sizler Korana denilen bu virüsle
birkaç aydır tanışıp boğuşuyorsanız, biz
onun öldürmeyen ama güldürmeyip de
süründüren başka bir tipiyle onlarca yıl baş
etmeye çalışıyoruz: gurbetçilik.
Son günlerde başından takip ettiğimiz kadarıyla siz bazı
vatandaşlarımız açıklanamayacak bir sorumsuzluk, boş
vermişlik ve duyarsızlık içinde bu virüsle sanki dostluk
kurma havasında gibisiniz. Bu hem sizler adına hem
de sayıları 5 milyon civarında olan biz göçmenler
adına bizi sonsuz kaygılandırmakta, üzmekte ve
de korkutmaktadır. Sizler kendi ülkesinde yaşayan
vatandaşlar olarak nasılsa bir çözüm bulacaksınız, ama
sizlerin bu tavırları bizim kolumuzu ve kanadımızı da
kırmaya başladı, bunu da bilesiniz.
Atalarımızın ‘ölüm ile ayrılığı tartmışlar, üç beş
dirhem fazla gelmiş ayrılık’ sözüyle çok güzel
özetledikleri gurbetçi bizlerin en az 11 ay boyunca
yaşadıkları stres ve problemlerin diğer ülkelerin
vatandaşlarından farklı olarak birkaç haftalığına
gidip bunları unuttukları, çözmeye çalıştıkları, deşarj
oldukları tek imkân olarak hayaliyle yatıp hayaliyle
kalktıkları Türkiye’mize gelememelerine yol açmak
üzeresiniz.
Yurt dışında Türkler Türkiye’ye gidişlerini tatil olarak
görmezler ve ‘izine’ gidiyoruz derler. Sanırım bu
eskiden askerlikte büyük bir ihtimalle baba ocağı- ana
kucağını özleyip de hasta olan askerlerin ‘tebdil-i
hava, tebdil-i mekân’ dedikleri ‘izinli’ gitmenin
iyileştirici etkisinin bizlere yansımasıdır. Bu ve altındaki
manayı anlamaya çalışın lütfen, bizi ilacımızdan
mahrum bıraktıracağa benziyorsunuz!
Bu anlamda zaten yıllardır 11 ay yaşanan ‘açık

cezaevi’ hissi, üstüne
Korona illeti ve bir de
anavatana gidemeyecek
olmamız,
bizlere
tanımlanamayacak
ruhsal
ve
bedensel
sıkıntıları
beraberinde
getirmeye
başlamıştır
bile.
Sizler o belki de farkına
varmadığınız sorumsuz
tavırlarınızla bir çok ülkeyi kıskandıracak kadar
devletin aldığı bütün önlemlere rağmen ‘güvensiz bir
ülke Türkiye’ imajını yurt dışında nasıl da belleklere
kazımaya başladığınızın bilincinde olun lütfen.
İster taktik, ister politik ve isterse doğru ve benzeri
nedenlerle olsun, bu manzarayı ülkemize ve bizlere
karşı buralarda kullandırmaya hakkınız yok bizce.
Bunun olası sonuçlarını bir düşünün lütfen; hem
sizlere ve hem de bizlere.
Sizden çok mu şey istiyoruz ki bunu derken,
kendiniz için yapmak zorunda olduğunuz önlemin
yapılmamasının diğer milyonlarca vatandaşı nasıl
etkilediğinin bilincinde olmanızı istiyoruz sadece. Bu
durumda bir sorumsuz davranışın karşılığı bir değil,
bin de değil, milyonlar. Bu sınırsız negatif gücünüzün
farkına varın ve onu pozitife çevirin lütfen, keyfinizden
biraz ödün verin yeter. Kıydırmayın ülkemize,
kıydırmayın gurbetçilerinize.
Bu size benim hem bir vatandaş, hem de 33 yıldır
psikiyatri kliniklerinde çalışan bir uzman olarak
yakarışımdır. Duyun ve anlayın bizi ve lütfen gereğini
yapın.
Selam ve sevgilerimizi sunuyorum sizlere.
Dr. Murat Can, psikoterapist,
murat@kompaszw.nl
---◄◄

MEDENİYET, MODERNİZM
VE ZEKİ İNSANLAR…

K

oronavirüse karşı
Hollanda’nın
mücadelesi, tamamen
insan zekâsına bırakıldı.
Koronavirüs’ün insanlığı dehşete
düşürdüğü şimdilerde, bu virüse
karşı alınan tedbirleri güncelleştirerek
açıklayan Hollanda, tüm dünyayı
şaşkına çevirecek iki şart koştu:
‘Birbuçuk metre mesafeyi
koruyun ve maske takın.’
Restoran ve kafelerde, toplu taşıma
araçlarında, tiyatrolarda, konserlerde
ve daha pek çok alandaki minimum
sayı kısıtlamalarını kaldıran Hollanda,
sadece iki şart zorunluluğu getirdi.
Ama bu zorunluluk da, insanların
kendi isteklerine bırakıldı.
Daha önceleri uygulamaya konulan
kısıtlamalar için, ‘Akıllı-Zeki
kilitlenme-kapanma’ zorunluluğu
denilirken, şimdi ise, ‘Akıllı-Zeki
bireylerin tercihi’nden söz ediliyor.
Hollanda Başbakanı Rutte ve Sağlık
Bakanı De Jonge, dün (24-06)
akşam televizyonlarda canlı olarak
yayınlanan açıklamalarından sonra,
gazetecilerin sorularını yanıtladılar.
Alınan tüm önlemlerin askıya
alındığını, sadece bir buçuk metre
mesafe ve maske takma şartını
uygulayacaklarını belirten Başbakan
ve Sağlık Bakanı, gazetecilerin
eleştirel soruları karşısında istiflerini
hiç bozmadılar ve ‘Virüs’ü
kapmamak için bir buçuk metre

mesafesi
ve maske
takma şartı
yeterlidir.’
diyerek,
insanların
akıllı
olmaları hâlinde bu hastalığa
yakalanmayacaklarını ifade ettiler.
Hollanda Başbakanı ve Sağlık
Bakanı’nın yapmış oldukları
bu açıklamalar, medeniyet ve
modernizimle özdeşleşen akıllı
insanları akla getirdi.
Buna karşın, bizim ülkemizdeki
insanların, sözü edilen medeniyet ve
modernizim ile bağlarının ne düzeyde
olduğunu da sorgulamak gerekiyor.
Televizyonlarda her gün izlediğimiz,
çarşıda, toplu taşıt araçlarında ve
sokaktaki insanlarımızın nasıl üst
üste olduklarını gösteren sahneler,
bu konudaki çarpıklığı gözler önüne
seriyordur.
Hollanda, Koronavirüse karşı daha
önce almış olduğu önlemlerde de,
sokağa çıkma yasağı koymamış ve
insanları akıllı olmaya davet etmişti.
Şimdi, Hollanda’nın almış olduğu bu
son karar da, insanların özgürlüğüne
kısıtlama getirmeden. ‘Akıllı ol ve
hastalığa yakalanma’ prensibine
dayanıyor.
Bakalım bundan sonra Hollanda’da,
Türkiye’de ve dünyada neler
yaşanacak. (İlhan Karaçay) ---◄◄



Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz...
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Enes Yiğit

panorama

Mücadele Etmek
Hepimizin Görevi

S

elamün Aleyküm değerli kardeşlerim,
Öncelikle hepinize sağlıklı bir yaz
dönemi dilemek isterim. Bu zor
zamanlarda bir nebze olsun ailelerinizle,
akrabalarınızla ve dostlarınızla güzel bir yaz tatili
geçirmenizi temenni ederim.
Yaz tatiline girmeden önce sizlere son dönemde
Rotterdam’da gelişen gündemleri bu yazım ile
kaleme almak istedim.
Malumunuz Amerika’da polis şiddeti yüzünden
öldürülen George Floyd’un haberi hepimizi en
derinden sarsmıştır.
Bu haber ile birlikte şu an hem dünyada, hem
Hollanda’da, hem de Rotterdam’da ırkçılık ve
ayrımcılık konusu acı bir şekilde gündemdeki
yerini almış durumda.
Biz DENK Rotterdam olarak bu konuya duyarsız
kalamadık tabi. Bundan ötürü Rotterdam’da
yapılan ırkçılığa karşı gösteride bizde bulunduk.
Irkçılığın kurbanı kim olursa olsun, biz her zaman
onların yanında yer almaktayız.
Bu konuyu meclis toplantılarında da defalarca
dile getirdik. Sadece dile getirmeyle kalmadık,
koalisyon partisi VVD ile ırkçılığa karşı bir eylem
planı hazırladık ve meclise sunduk.
Bu eylem planı çerçevesinde Rotterdam’da
‘stadsmarinier’ denilen özel memurların
atanmasını istedik.
Bu memurlar 7/24 ırkçılığın önüne geçilmesi
ve herkese eşit davranılması için çalışmalarda
bulunacak. Bunun yanı sıra, ırkçılık hakkında
diyaloglar arttırılacak, iş hayatında daha fazla
eşitlik sağlanması için çaba sarf edilecek ve
eğitim alanında okullarda ırkçılık konusu
hakkında çocuklarımızın daha çok duyarlı
olmaları için çeşitli çalışmalar yapılacak.
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SİYASET ÜSTÜ

e.yigit@raadrotterdam.nl

Irkçılık ve Yoksullukla

Borç içerisinde olan
gençlere fırsat!.
Rotterdam’da maalesef, bir
çok genç borç batağının
içinde. Belediye, gençleri
bu borç batağından
kurtarmak için, geçen
sene ‘perspectieffonds’
adıyla 900.000 avroluk bir
fon kurdu.
Bu fon ile 18-27 yaş arası
gençlerin borçlarını
belediye satın alıp,
gençlerin borçlardan
kurtulmasını sağlıyor.
Buna karsı yapmaları
gereken tek şey, bir okul
okumak, bir işte çalışmak
veya gönüllü bir iş
yapmaktır.

uitzicht

Özellikle eğitim konusuna biz parti olarak
çok önem veriyoruz. Çünkü bu devirde bile
çocuklarımıza, gençlerimize, çeşitli okullarda
okutulan kitaplarda hala ırkçı söylemler
geçmektedir.
Mesela Faslılar hakkında “topluma ayak
uydurmakta zorluk çekerler, kural
tanımazlar, kurallara uymazlar, egoistler
ve başka vatandaşların mallarına saygıları
yoktur” gibi söylemler kullanılmaktaydı.
Başka kitaplarda ise şiddet konusu işlenirken,
Müslümanların ellerinde bıçaklar ve silahlar olan
fotoğraflar kullanılmaktaydı.
Buna benzer daha nice örnekler ile belirli etnik
kökenli veya belirli dinlere mensup olan insanlar
için on yargılı metinler kullanılmakta.
Ben bu durumu fark eder etmez, sosyal
medyanın gücü ile birlikte bu kitapları basan
matbaalar ve kullanan okullar ile irtibata geçtim
ve ne denli utanç verici metinler kullandıklarının
bilincine varmalarını istedim.
Benim uyarımın üzerine matbaalar bir daha bu
kitapları basmayacaklarını, okullar ise doğrudan
bu kitapları raflardan kaldıracaklarını söylediler
ve özür dilediler. Benim gözümde, ırkçılığın
hiç bir özrü yoktur ve asla da olmayacaktır.
Borç içerisinde olan gençlere fırsat!.
Bunun yanı sıra sizi başka bir konu hakkında da
bilgilendirmek isterim.
Rotterdam’da maalesef bir çok genç borç
batağının içinde. Belediye, gençleri bu borç
batağından kurtarmak için, geçen sene
‘perspectieffonds’ adıyla 900.000 avroluk bir
fon kurdu.
Bu fon ile 18-27 yaş arası gençlerin borçlarını
belediye satın alıp, gençlerin borçlardan
kurtulmasını sağlıyor.
Buna karşı yapmaları gereken tek şey, bir okul
okumak, bir işte çalışmak veya gönüllü bir iş
yapmaktır.
Bizim araştırmalarımız sonucu maalesef öyle
bir sonuca vardık ki, gözlerimize inanamadık.
Bu fondan geçen sene sadece tek bir genç
yararlanabilmiş.

Siz değerli okuyucularımdan dileğim,
tanıdığınız borç içinde gençler varsa, onları
‘Jongerenloket’e yönlendiriniz. Gençlerimiz bu
fırsattan yararlansınlar.
Yoksulluğa karşı ortak mücadele edelim!
Son olarak sizlere geçtiğimiz meclis toplantısında
9 tane daha önergemizin kabul olduğunun
müjdesini vermek isterim.
Özellikle çocuk yoksulluğuna karşı mücadele
etmek için çeşitli önergelerimiz kabul edildi.
Bunun yanı sıra bir diğer kabul gören önemli
önergelerimizden biri de, düğün salonu
sahibi esnaflarımız için korona önlemlerinin
kolaylaştırılmasıdır.
Bu önergeler ile beraber, şu an sadece iki sene
gibi kısa bir zaman diliminde tamı tamına 126
tane soru önergemiz kabul olmuş bulanmaktadır.
Rotterdam şehrini ve siz kardeşlerim için
daha güzel bir gelecek hazırlamak için, 126
önerimiz, icraat olarak hayata geçirilmiş, hizmete
dönüşmüştür. Bizler her daim sizin önerilerinize,
düşüncelerinize ve fikirlerinize açığız.
Benimle paylaşmak isterseniz lütfen bildirin.
Bana, e.yigit@raadrotterdam.nl mail
adresinden ulaşabilirsiniz.
Allah’a emanet olun. Selametle,
---◄◄

Enes Yiğit’in
Mecliste çalışma anı

NIF Kadınlar Teşkilatı sezon öncesi bir araya geldi

H

ollanda İslam Federasyonu
NIF Kadınlar Teşkilatı Bölge
yönetim kurulu toplantısını hem
dijital hem de fiziki olmak üzere
gerçekleştirdi.
Pandemi sürecinde sadece online olarak
toplantı yapabilen yöneticiler, bir araya
gelmekten dolayı memnuniyetlerini ifade
ettiler. Nejla Erdoğan başkanlığında
toplanan yöneticiler, kendi birimleriyle
alakalı bu süreçte yapılanları anlattılar.
Polis teşkilatı, sağlık çalışanları ve
ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan
ziyaretler, toplantının en önemli gündem
maddeleriydi. Yeni sezon çalışmalarının da
değerlendirildiği toplantıda, sezon öncesi
yapılan Kur’an-ı Kerim yarışmasında elde

edilen dereceye de değinildi.
Kadınlar Teşkilatının Kur’an-ı Kerim
yarışması
Güney Hollanda Bölgesinde online olarak
düzenlenen 2020 Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuma yarışmasında küçükler ve büyükler
kategorisinde dereceye giren öğrenciler
için hazırlanan plaketler, şubeler ziyaret
edilerek takdim edildi. Büyüklerden
Rotterdam Ayasofya Camii’nden Sinem
Fırat, küçüklerden Rotterdam Birlik
Camii’nden Sevdenur Kaya yarışmada
dereceye girmişlerdi. Sezonu, topluca
yapılacak bir piknik programı ile
neticelendirecek olan NIF KT, yeni sezona
iddialı girmenin hazırlığını yapıyor.
Haber: Zeynep Aktalan ---◄◄

FİNMA OLARAK
BAYRAMINIZI KUTLUYOR,
HAYIRLI TATİLLER DİLİYORUZ

BAYRAMLINIZI KUTLUYOR, İYİ TATİLLER DİLİYORUZ
Dordtselaan 256,
3073 GW Rotterdam
www.guler.nl

Bahattin Güler
Directeur
06 48 31 76 19
bg@guler.nl
T: 010 302 0022
E:info@guler.nl
www.guler.nl
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Irkçılık artıyor!..



İnsan hakları örgütlerinden Hollanda’ya “kurumsal ırkçılıkla mücadele” çağrısı

Başbakan Mark Rutte:

“Hollanda’da ayrımcılık sistematik sorun hâline geldi”

“

Eğer
Hollanda’da
iş
başvurusu yaptıysanız ve
soyadınız Janssen veya de
Vries ise, soyadı Demir ya
da Çelik olan bir başka adaya
göre, işe alınma şansınız daha
yüksek...”
Hollanda Sosyal ve Kültürel
Planlama
Kurumu’nun
(SCP)
araştırmasında saptanan bu durum,
Amsterdam ve Utrecht üniversiteleri
tarafından yapılan araştırmalarla
da doğrulandı. Ten rengi ya da
ebeveynlerinin
geldiği
ülkeler,
yaşamın her alanında göçmen
kökenlilerin karşısına olumsuzluk
olarak çıkıyor.
Başbakan Mark Rutte, ayrımcılığın
Hollanda’da
“sistematik
sorun haline geldiğini ve
insanların kökenleri nedeniyle
yargılandığını” söyledi.
Uluslararası Af Örgütü’ne göre ise,
ırkçılık artık kurumsal hâle geldi.
Af Örgütü araştırmacısı Gerbrig
Klos, ayrımcılık konusunda çok az
şey yapmakla suçladığı Hollanda
hükûmetini, sosyal yaşamdaki ırkçılık
sorunlarına ilişkin tüm raporları
ayrıntılı biçimde açıklamaya çağırdı.
Rapordan öne çıkanlar
Hollanda’nın önde gelen haber sitesi
Nu.nl, bugüne kadar resmi kurumlar
tarafından hazırlanan ayrımcılık
raporlarının
bir
dökümünü
yayınladı. Raporlarda öne çıkan
başlıklar şöyle:

İş pazarı: Sosyal ve Kültürel Planlama Kurumu’na göre, Batılı olmayan
bir kişinin, eşit derecede bir özgeçmişle (CV) iş görüşmesine çağrılma şansı,
Batılı birine göre daha düşük. Hollandalı işletmeler çoğunlukla, eşdeğer bir
CV ile iş başvurusu yapan Çelik ya da Demir soyadlı kişiler yerine, Janssen
ya da de Vries’e soyadı taşıyanlara geri dönmeyi tercih ediyor.
Amsterdam ve Utrecht üniversiteleri tarafından yapılan taştırmada, 4 binden
fazla hayali CV iş yerlerine gönderildi. Göçmen geçmişi olan kişilere ait olan
CV’lere daha az geri dönüş oldu.
Sosyal İşler ve İstihdam Müfettişliği’nin (SZW), geçen yıl yaptığı araştırmada
da, geçici iş bulma bürolarının etnik kökene dayalı ayrımcılık yapmaya
hazır oldukları ortaya çıktı. Müfettişlerin, işçi arayan bir işverenmiş gibi
aradığı geçici iş bulma bürolarının yüzde 40’ı, “Ama yabancı kökenli işçi
istemiyorum” talebine olumlu yanıt verdi.

göre, emlakçıların üçte biri, göçmen
kökenlilere ayrımcılık konusunda
istekli. Ev sahiplerinin bu konudaki
talebini
geri
çevirmiyorlar.
Utrecht’teki benzer bir araştırmada
da, aynı durum saptandı.

ayrımcılığın ülkesinde de sistematik
bir sorun haline geldiğini belirtmişti.
Başta iktidar ortakları olmak üzere,
parlamentodaki siyasi partilerin
çoğu, bu sorunla mücadele edilmesi
konusunda açıklamalar yaptı.

Polisle temas: SCP’nin birkaç ay
önce yayımlanan raporuna göre,
Türkiye, Fas ya da Antiller kökenine
sahip kişiler, polis tarafından “yerli
Hollandalılara” göre daha fazla
izleniyor.

Eğitim: Eğitim Müfettişliği’nin her yıl hazırladığı fırsat eşitliği raporuna göre,
göçmen kökenli öğrencilerin diploma almadan okuldan ayrılma oranı daha
fazla ve yüksek eğitimde başarı şansı, “yerli” öğrencilere göre daha düşük.
Batılı geçmişe sahip olmayan öğrencilerin staj yeri bulma şansları da, Batı
kökenlilere göre daha düşük. İlk öğretimden itibaren öğrencilerin devam
edeceği bir sonraki okul tavsiyesinde de, göçmen kökenli çocuklar için, daha
fazla düşük düzeydeki okullar öneriliyor.
Göçmen kökenli öğrencilerin yoğun olduğu okullar da, öğretmen bulmakta
daha gazla zorlanıyor. Hollanda Eğitim Müfettişliği, bu okullardaki çocukların
yeterince iyi eğitim alamadıkları uyarısında bulunuyor.

“Meclis yeterince adım atmıyor”
İnsan hakları örgütleri, çoğu resmi
kuruluşlarca hazırlanan bütün bu
raporlara rağmen ne hükümetin
ne de meclisin, ırkçılıkla mücadele
konusunda
yeterince
adım
atmadığını düşünüyor.
Af Örgütü, hükümeti, her türlü
ayrımcılığı yasaklayan Hollanda
Anayasası’nın 1. maddesini yaşamın
her alanında uygulamaya çağırıyor.
ABD’deki ırkçılık karşıtı eylemlerin
ardından
Başbakan
Rutte,

AF Örgütü’nden çağrı
Hollanda Temsilciler Meclisi’nin
gündeminde
polis
şiddetinin
önlenmesine yönelik çalışmalar var.
Ancak Af Örgütü ve diğer insan
hakları savunucularına göre, siyaset,
üzerine düşeni yeterince yapmıyor.
Irkçılık karşıtı Control Alt Delete adlı
örgüt, 2016 yılından bu yana polisin
sorumluluğunda 41 kişinin öldüğünü
belirterek,
bunlardan
yarısının
göçmen kökenli kişiler olduğunu
açıkladı.

Konut piyasası: Göç geçmişine sahip kişilerin Hollanda’daki birçok kentte
kiralık ev bulma olasılığı daha düşük. Amsterdam Belediyesi’nin araştırmasına



Örgüt sözcüsü Jairi Schalkwijk,
yeni resmi talimatların, polislerin
şiddet
uygulama
kurallarını
genişlettiğini savunarak, hükümet
ve parlamentonun somut önlemler
almasını istedi.
BBC ---◄◄

“Dünyada Hollanda davasını destekleyen tek devlet Osmanlı idi.”

O

smanlı Amiral Hayrettin Paşa’nın 154O yılında İspanyolları Akdeniz’i
kapatmış ve Hollandalılara yönelik saldırıyı önlemiş olması,
Hollandalıların Türklere karşı sevgi ve sempatik duygular beslemesine
sebep olmuştu. 1566 yılında Osmanlı’nın Hollanda’ya askeri ve mali
destek vermesinden sonra da bu sevgi ve minnet duyguları Hollandalılarda başka
bir boyutta seyretti. Binalara Osmanlı sancağını resmettiler, Barbaros hayrettin
Paşa’nın portresini, heykelini diktiler. Hatta, Papa külahı görmektense Türk sarığını
yeğlerim” diye duygu ve düşüncelerini en veciz biçimde ifade etmişlerdi. İngiliz
profesör Geoffrey Parker bu ilişkiyi şöyle özetliyor: “Dünyada Hollanda davasını
destekleyen tek devlet Osmanlı idi.” Bugün, şeref ve şükrandan dolayı, en az
beş Hollanda belediyesinin hala bayraklarında Türk hilali var: Bunlar, Jacobswoude,
Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk ve Voorschoten. Sizlerin de şahit
olduğu bu tür mekân ve binalar varsa, lütfen bizimle paylaşın.
---◄◄

OKULLARIMIZIN BAŞARI GRAFİĞİ HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR...
BİZİ TANIMAK İSTERSENİZ, BİZLER BURADAYIZ!..
BEKLERİZ, EFENDİM...
Gentle Incasso
OLARAK
BAYRAMINIZI
KUTLAR,
İYİ TATİLLER
DİLERİZ...

Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz
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Hüseyin Kerim Ece

uitzicht

panorama

ya da BAKAR
KÖR OLMAK

D

ilimizde “bakar kör olmak” diye
bir deyim vardır. Bu da bir şey
arayan ama göz önünde olmasına
rağmen onu görememek demektir.
Ya da yalın gerçek karşısında olmasına rağmen
onu anlamayan, kabul etmemek için direnen
demektir. Böyleleri için “gözünde perde var”,
“basîreti/feraseti bağlanmış” denir.
Burada kasdedilen elbette kafa gözüyle bir şeyi
görüp görmemek değildir. Göz ile görülen şeyi
anlamak, görülen şeyin arkasındaki gerçeği,
mesajı, dersi idrak edebilmektir.

Kavram olarak
basiret; duyular üstü
bir görmedir. Bu bir
anlamda kalbin görmesi
ya da kalbin bir şeyi
idrak edip anlamasıdır.
Baştaki göz, fizik
şartları hazır olduğu
zaman (ışık, görme
duyusu, boyut ve
mesafe) cisimleri ve
eşyayı görür. Kalp ise
bu fizik şartlara bağlı
görmenin ötesinde, fıtrî
bir kabiliyetle eşyanın
ötesini, işin iç yüzünü
anlayabilme, bir şeyin
aslını ve gerçeğini idrak
edebilmedir.

Ziyaret...

P

HİKMET PINARI

kerimece@hotmail.com

YÜREKLER KÖR OLUR (MU)

Bilindiği gibi bakmak ile görmek arasında fark
vardır. İnsan bir şeye bakar geçer. Baktığı şeyi
görmek; onun farkında olmaktır, onu anlamaktır.
Bu bakışa veya baktığı şeyi anlamaya ‘basîret’
denir.
Kur’an gözlerin değil kalplerin kör (a’mâ)
olmasından da bahsediyor. İlginç değil mi...
Bilindiği gibi kör (a’mâ) olmak bedendeki göze
ait bir olgudur. Göğüslerde olan kalpler nasıl kör
olur?
Kur’an zulmeden ülke halkına verilen cezadan,
onlardan arta kalan harâbelerden bahsettikten
sonra şöyle diyor: “(Ey Elçi, sana karşı
çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar
mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek
kalpleri ve işitecek kulakları olurdu.
Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lakin
göğüsler içindeki kalpler kör olur.” (Hacc
22/46)
Burada Kur’an’ın kelâm harikalarından biri ile
karşı karşıyayız: Kalplerin kör (a’mâ) olması…

Bu âyet insanlara gezip dolaşırken geçmiş
milletlerden kalmış kalıntılara alıcı gözle
bakmayı, zulümleri sebebiyle ceza almış
kavimlerin, ölüp gitmişlerin hâlinden ibret almayı
tavsiye etmektedir. Elbette ibret almak bir basîret
ve aklı kullanma işidir.
Âyette de belirtildiği gibi asıl körler, kalp
gözlerini kaybedenlerdir. Yani tarihten,
olaylardan, musibetlerden, ölümden
ibret almayanlardır. Böyleleri yeryüzünde
gezip dolaşsalar da ne gördüklerinden, ne
duyduklarından yeterince ders almazlar.
Önden gidenlerin düştüğü hatalara kendileri de
düşerler. Zira bunların kalpleri vardır ama, o
kalplerin kavrama yeteneği yoktur. Bu yüzden
böyleleri ‘bakar kör’ gibidir.
Âyette “.... kalpler kör olur” sözleri, gerçek
anlamda değil, mecâzî anlamda kullanılmış.
Kur’an dört âyette “hiç gören ile kör (a’ma)
bir olur mu?” diye soruyor. (Ra’d 13/16. Fatır
35/19-21. Mü’min 40/58. En’am 6/50)
Bu âyetlerde gören göz’den veya kör ile sadece
kafadaki gözden bahsedilmediği açıktır. Burada
‘gören’ ile; akleden kalbe, basîret sahibine, ibret
nazarıyla bakana; ‘a’mâ’ kelimesiyle de hakikate
karşı kör olana, hidâyete kapalı olana, basîretsiz,
katı kimselere işaret edildiğini söyleyebiliriz.
‘Basîret’, sözlükte görebilme, doğru ve ölçülü
görme, kavrama ve anlamadır.
Kavram olarak basiret; duyular üstü bir görmedir.
Bu bir anlamda kalbin görmesi ya da kalbin bir
şeyi idrak edip anlamasıdır. Baştaki göz, fizik
şartları hazır olduğu zaman (ışık, görme duyusu,
boyut ve mesafe) cisimleri ve eşyayı görür. Kalp
ise bu fizik şartlara bağlı görmenin ötesinde,
fıtrî bir kabiliyetle eşyanın ötesini, işin iç yüzünü
anlayabilme, bir şeyin aslını ve gerçeğini idrak
edebilmedir.
Basîret derin idrak ve anlayıştır. Bir yönden aklın

Enes Yiğit’ten NIF’e ziyaret

andemi sürecinin askıya aldığı pek
çok faaliyetlerden biri de ziyaretler idi.
Tedbirlerin gevşetilmesiyle beraber
toplantılar, ziyaretler de başladı.
Rotterdam Anakent Belediye Meclis Üyesi
(DENK) Enes Yiğit ve çalışma arkadaşları,
Hollanda
İslam
Federasyonu
Başkanı
Mustafa Aktalan’ı makamında ziyaret ederek,
görevinde başarılar diledi.
Denk Partisi Rotterdam Belediye Meclis Üyesi

Enes Yiğit, Basın Danışmanı Sefa Ekinci ve
Rotterdam Charlois Belediye Başkanı Serkan
Soytekin’den oluşan ziyaret ekibi, başkan
Mustafa Aktalan, Teşkilatlanma Başkanı
Abdullah Aşıran tarafından karşılandı.
Her iki taraf da yaptıkları çalışmalarla alakalı
birbirlerine bilgi verdi. Temsilciler Meclisi’nin
camilerle alakalı yürüttüğü soruşturmanın
sonuçlarının da değerlendirildiği ziyaret, başarı
ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.
---◄◄
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Ziyaret...

H

eşyanın hakikatini kavrama durumunu anlatır.
Manevî körlük bunun karşıtıdır. Manevi körler,
sadece kafa gözüyle görürler, ötesini göremezler,
gördüklerinin anlamı üzerinde düşünmezler.
“Göze göre basar (görme) ne ise, kalbe göre
basîret de odur. Gözlerin görmesine sebep olan
ve görücü kuvvet denilen görme nûruna göz
(görme duyusu) denildiği gibi; kalbin görmesine
sebep olan ve dilimizde ‘kalb gözü’ de denilen
algılayıcı kuvvete ve özellikle bunun zekâ, anlayış
ve firaset denilen, görünür ve görünmez bir işe
dikkat ve nüfuz ile, gereği gibi idrak eder bir
derecede açık ve parlak olması hâline ‘basîret’
denilir.” (Elmalılı, H. Yazır. Hak Dini Kur’an Dili
(sad.), 3/490-491)
‘Basîret’ aslında ilâhî bir nur’dur. Allah’ın
‘el-Basîr’ isminin iman eden kullarda bir
yansımasıdır. Bu tecelliden nasibi olmayanların
gözlerinde perde vardır (Bakara 2/7) ve bu
sebeple gerçekleri göremezler. (Yâsîn 36/9)
İnsanların gerçekleri görmelerine ışık tuttuğu
için Kur’an âyetlerine de besâir (basîretler)
denilmiştir. (A‘râf 7/203. Kasas 28/43)
“Artık ey basîret (derin kavrayış) sahipleri
ibret alın.” (Haşr 59/2) Bu tam yerinde ve
zamanında gelen bir çağrıdır. Burada kalplerin
öğüt ve ders almak üzere açık olması gerektiği
haber veriliyor. Bakarken basîretle bakmak,
baktığını görmek tavsiye ediliyor.
Yeryüzünde gezip dolaşmanın, seyahat etmenin,
başka beldeleri, başka toplum ve kültürleri
görmenin bir amacı onları tanımak ise; bir başka
amacı da ders ve ibret almak. Olaylara, geçmişe,
şâhit olunanlara basîret gözüyle bakmaktır.
Ancak göğüs kafesinin altındaki kalpler kör
olursa, paslanırsa, manen ölürse bu ibretli bakış
gerçekleşmez. Eşyayı, olayları, âyetleri ve insan
olarak konumunu anlayabilme nûrunu kaybetmiş
kimseler ne ibret alırlar, ne de basîretle
bakabilirler.
---◄◄

NIF’ten Aboutaleb’e ziyaret

ollanda İslam Federasyonu Başkanı Mustafa Aktalan, Teşkilatlanma Başkanı Abdullah
Aşıran ve Kurumsal İletişim Başkanı Kenan Aslan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed
Aboutaleb’i makamında ziyaret etti. Daha önce yapılması planlanan ziyaret pandemi
nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti.
Ziyarette, federasyon yetkilileri kendi çalışmaları ile alakalı başkanı bilgilendirdiler. Belediyenin,
bu süreçte, toplumdan ve kendilerinden beklentilerinin neler olduğu da öğrenildi.
---◄◄
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HURAFATTAN
HAKİKATE...

Mehmet Şükrü Oflaz
oflaz-aliya@hotmail.com
Allah’ın adıyla başlarız,
Bütün tartışmalarıyla
beraber netameli günler yaşıyoruz. Bizlerin gözü önünde
olan olaylar olduğu gibi, göremeyeceğimiz işlerde oluyor.
Haberdar olsak bir işimize yarayacak mı? Hayır. Zira bilmek
ile malumat sahibi olmak yer
değiştirdiği için, bildiklerimiz
aslında bilmemiz istenen şeyler
cümlesinden. Hal böyle olunca
manipüle edilen ve yerinden
hatta yurdundan! edilen insanlar olarak idame-i hayat ediyoruz. Allah (c.c) yegâne kudret
sahibidir.
Şairin “Her şey ben
yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar / ben yaşarken koptu tufan / ben yaşarken yeni baştan
yaratıldı kainat...’’ mısralarında bize ulaştırdığı söze/sese
kulak kesilmeliyiz. Yığınların
akışına katılmayı geçer akçe ve
yaşamak saymak, bizim varlığımıza en büyük su-i kasttır. Bile
isteye yapılan su-i kast.
Şairin ve dolayısıyla
şiirin sesine kulak kesilmeyenlerin
yaşadığı/yaşayacağı
hercümerci Lütfi Bergen alıntıladığımız yazısıyla bize ihbar
ediyor. Ne olması gerektiğine
dair yolu, yordamıyla beraber
Yunus Emre (k.s) bize anlatıyor.
Geçen sayımızdan devamla...
“Azrail bizi bulmadan /
Gel gidelim dosta gönül” mısraı ne kadar öğretici değil mi?
Bizim bu dünyada yapabileceğimiz şey, öğrendiklerimizi yaşamak... Zafer değil sefer. Zira
hiç kimse kaderinden kaçamaz
ve buna dünyayı yönettiği iddia
edilen zevatta dahil... Geriye ne
kaldı...
Yaz ayları geldi. Memleket ayları bu aylar. İzine giderken sadakayı bol vermeliyiz. Besmeleyle, tedbirli yola çıkmalıyız.
Helalleşmeliyiz.
Hayırlı yolculuklar dua ederiz.
---◄◄
İyi okumalar... -

T

eknolojinin
“yükümlü
kılmak”, “buyurmak”,
“kendini zorla kabul
ettirmek” şeklinde ortaya
çıkan bir özü vardır. Teknolojideki öz, buyurma faaliyetiyle insanı
derleyip toplamaktadır. İnsanlar
teknoloji tarafından belirlendiklerini, “derlenip toplanmaya”
maruz kaldıklarını anlayamamakta
ve teknolojik araçların yöneteninin
kendileri olduğu zannıyla yaşamaktadır. Modern toplum, teknoloji tarafından belirlenmiş bir yığındır.
İnsan, teknoloji ile ortaya çıkan
gerçekliğin kendisini sergilediği ya
da gizlediği durumun ardındaki sırra hükmedememektedir. İnsanı tehdit altında tutan şey, teknolojinin
öldürücü etkide bulunabilen araç
ve gereçlerinden ileri gelmez. Asıl
tehdit teknolojinin özünde birikmiş
hâlde durmakta ve onu kullanmaya
geçen insanın kalbine (taakkul-akıl
erdirme-akl kalb işidir) ilişip iğdiş
etmektedir.
Teknoloji, daha asli bir hakikati deneyimleme hakkını insandan
esirgeyebilecek olmakla sinsi/gizil
tehdit içermektedir. Böylece, makine ve cihazlar olarak değil, insanı
az sonra gerçekleşecek “şeye” hazır etmeyi buyurucu olarak kendini
temellemektedir. Teknoloji, makinelere güdümlü kılınacak beşer
icat etmenin peşine düşerek insanı
çağırmakta, onun üstünde özüne/
ideolojisine/yazgısına ait bir tarz
olarak belirmektedir. En basit haliyle bu çağrı, örneğin zamanın 7/24365’lik bir sayısallığa uğratılmasında görülmektedir.
Ahmet Haşim, tabiatla uyumlu
(senkronize, eşleşmiş, mutabık) bir
hayattan kopmanın sebebini mekanik saate yüklemekte ve “Müslüman Saat’i kaybetmek”ten
yakınmaktadır:
“Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişimiz
ve kendimize göre, dinden, ırktan

40 HADİS - (30)



TEKNOLOJİ FIKIH DAYATIYOR
ve ananeden hayat alan bir zevkimiz
olduğu gibi, bu hayat üslubuna göre
de “saat”lerimiz ve “gün”lerimiz vardı.
Müslüman gününün başlangıcını şafağın parıltıları ve nihayetini akşamın ziyaları tayin eder[di] (…)
Yeni saat, Müslüman akşamının hüzünlü ve gösterişli dakikasını dağıttığı gibi,
yirmi dört saatlik yabancı “gün”ün getirdiği geçim şekli de bizi fecr âleminden uzak bıraktı (…) Yabancı saatin
kuşatmasından evvel (…) bir gece yarısından diğer bir gece yarısına kadar
uzanan yirmi dört saatlik “gün” tanınmazdı. Ziyada başlayıp ziyada biten, on
iki saatlik, kısa, hafif, yaşanması kolay
bir günümüz vardı. Müslüman’ın mesut
olduğu günler, işte bu günlerdi (…) Yeni
saat, Müslüman akşamının hüzünlü ve
gösterişli dakikasını dağıttığı gibi, yirmi
dört saatlik yabancı “gün”ün getirdiği
geçim şekli de bizi fecr âleminden uzak
bıraktı (…) Hâlbuki fecir saati, Müslüman için rüyasız bir uykunun sonu ve
yıkanma, ibadet, neşe ve ümidin başlangıcıdır.”
“Batı’dan bohçalar hâlinde teknoloji
almak” (Nurettin Topçu), bu âlet/makineye mündemiç bulunan yazgısallığa
boyun eğmeği kaçınılmaz kılar. Bu nedenle kullanıcılar kolaylık arzularını tatmin eden bir pratik geliştirmekle veya
geleneğe tepkisellikle, teknolojinin “hüküm sürme, düzenleme, buyurma, yükümlü kılma” özünü güçlendirmektedir.
Teknoloji, farkında olmasak da fıkıh
dayatmakta ve bizi modern toplumların geçirdiği değişim süreçlerinden geçmeye mecbur bırakmaktadır. Teknoloji
aktarımından sonra Müslüman toplumlarda da gemeinschaft/gesellschaft gerilimi gözlenmektedir. Teknolojinin hayatı
biçimlendirme özü, Müslüman toplumlara da hadsiz-hudutsuz şekilde hâkim
olmaktadır. Müslümanlar teknolojide
mündemiç ideolojiyi fark edememektedir.
Teknoloji öncesi toplumlarla teknolojik
tasarım toplumları arasındaki fark, sanıldığı gibi tarım toplumları ile uygar
toplumlar arasındaki fark değildir.

Teknolojik tasarım toplumları,
tabiatsız bir kâinat algısında ve
tamamen beşerî olarak imal edilmiş bir arz/yeryüzü tasavvurunda
hayat bulmayı “ileri” bir düzey
olarak benimsemeye boyun eğdirilmiştir. Bu boyun eğdirilme,
kullanılan âlet/makine/araçlar vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Makineler,
artık bu toplum adına düşünmekte, seçmekte ve üretmektedir. Örneğin sensörlü aydınlatma mekanizmaları harekete duyarlı olarak
yanıp sönmektedir. Işığın kontrolü
kullanıcı fertlerden koparılmıştır.
İnsanlar güneş/ay hareketlerinden
yalıtılmıştır.
Teknolojik tasarım toplumları öncesinde insan, tabiatı Allah’ın
tecelligâhı ve yeryüzünü de “daru’l-hikmet” olarak görmektedir.
Bugün ise insanın tabiatla böylesi
bir kurbiyet imkânı kalmamıştır.
Yahya Kemal’in şu dizeleri, teknolojik tasarıma uğratılmış bir toplumda artık yazılamayacak ve şiir
ölecektir: “Ötmekte fecre karşı
horozlar birer birer; Geçtikte
her dakika belirmektedir seher.”
Modern insan, Ramazan ayı dışında “fecr” kelimesine ne kadar yabancıdır!
Hz. Nuh’un teknolojisi, sadece
insanı kurtarma düşüncesiyle hareket etmemekte, onu hayvanlarla
bir arada hayat süreceği yeryüzü
idealine doğru yüzdürmekteydi.
Hz. Süleyman’ın teknolojisi, karıncaların da Allah kulu olduğunu
göz ardı etmemekteydi. Peygamber Süleyman, eşyanın (Belkıs’ın
tahtının) naklini sağlayacak bilgiyi
kullanırken at yetiştirmekten vazgeçmemişti. Demek ki, teknolojinin
fıkıh dayatıcı özünün diğer göstergesi, insanı, etinden/sütünden/
yününden istifade edebileceği ve
binek olarak faydalanabileceği
hayvan popülasyonundan mahrum
bırakmasıdır.

İnsanlık, teknolojiyle arzu ettiği
mutluluğa, fazıl topluma erişememiştir. Muhafazakâr insanlar
komşularıyla asansörde, apartman kapısında veya bahçede karşılaşmamaya özen göstermektedir.
Toplum artık ailelerden oluşmamakta, 1+1 veya 2+1 dairelerin
bekâr silolarına dönüşmesi kimseyi rahatsız etmemektedir. Bu
durum “insanın ölümü”nü ifade
etmektedir.
Kitap, “Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardımı (îtâi zîl
kurbâ) emreder” (16 Nahl 90)
demektedir. Ayetin vurguladığı
akrabalığın tesis edilmesi için evlilik yapmak, aile kurmak ve bu aileyi fıtrata münasip bir meskende
mukim kılmak şarttır. Teknolojinin
yüksek belirleyici olduğu toplumlarda ise aile çökmektedir.
Hz. Peygamber, “Cebrâil bana
komşu hakkında o kadar çok
tavsiyede bulundu ki; Allah
Teâlâ, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim”
(Buhari, Müslim) buyurarak, komşuyu neredeyse kişinin evlad ü
iyaline yakın bir mertebeye koymuştur. Teknolojik tasarım toplumlarında bu anlamıyla komşu
kavramı yitirilmiştir.
Bu durumda problem şudur: İçtimaî ilişkileri fıkıh mı belirleyecek,
yoksa sanayileşme ideolojisinin
araçsal aklı olan teknolojinin dayatmaları mı?
Alıntı / Yeni Söz
Lütfi BERGEN
12 Mart 2018 Pazartesi



---◄◄

RESİMLER/FOTOĞRAFLAR DİLE GELSE

Gâle Rasûlü’llâh Aleyhi salâtü’l-İlâh
“El-kaderu sırru’llah”
“Kader, Allah’ın bir sırrıdır.”
(Azîz ve Celîl olan Allah’ın sırrını ifşâ etmeyin)

HEDİYELİ SORU

“Kendini Arayan Adam”
adlı kitabın yazarı
kimdir?

Sorunun cevabını yukarıdaki mail adresine ulaştıran
ilk 5 okurumuz arasında çekilecek kurada,
adı belirlenecek olan talihli okurumuza
Doğuş Kütüphanesi’nden
bir kitap, hediye olarak
gönderilecektir.

İstanbul’dan Uludağ’ın Görüntüsü
”Biliyorsunuz, dağlar her zaman taş binalardan daha güzeldir. Şehirde
yaşamak, yapay bir varoluştur. Orada birçok insan, ayaklarının altında gerçek
toprağı hissedemiyor, saksıdakiler dışında bitkilerin büyüyüşünü göremiyor
ya da caddelerin ışıklarından, geceleyin yıldızlarla süslenen büyüleyici
gökyüzünü görebilecek kadar uzaklaşamıyor.
İnsanlar, Yüce Ruh’un yarattıklarından uzakta yaşadığında, onun kanunlarını
da kolayca unutuyor. ”
(Tatanga Mani, Yürüyen Bufalo, adındaki bir Stoney Kızılderilisinin, 1960’lı
---◄◄
yıllarda Londra’da yaptığı konuşmadan’’
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eçen sayıdan devam..
Yunus şiirinde ön
planda görülen “seyr ü
sefer” konusu tarikat
adabındandır. Şaire göre, değişilen
menzillerde kendini değil, Hakkı
tebliğ ettiğinden sözü dillerde
söylense de kendi unutulmalıdır.
Yunus’un şiirinin bu bağlamda
incelenmesi onun bu konuya çok
önem verdiği ve tekrar tekrar çeşitli
bakış açılarından baktığını, sefer
kavramının onun şiirinde sıkılıkla
kullanımı ve ağır çekili, özellikli
bir yeri olduğunu ortaya koydu.
Şu hususun da altını önemle
çizmeliyiz ki, Yunus’un divanında
yer alan ilk şiiri de seferden söz
etmesiyle dikkati çeker. Şair, ruhi
seferi zamanında yolculuğunun
niteliği, halleri vs. den söz eder.
Araştırmalarımız sonucunda böyle
bir kanıya vardık ki Yunus şiirinde
sıklıkla kullanılan kelimelerden
biri de “yol”dur. Bu “yol”, onun
fiziksel ve ruhsal seferlerinin, somut
ve soyut kavramların ifadesinde
kullandığı, bazen tasavvufi anlamlar
yüklediği kelimelerdendir.10
Gerek fiziksel gerekse ruhsal
mekânlara seferini “vatan” ve
“gurbet” kavramları takip eder.
Her iki sefer tehlikelerle doludur.
Yunus’un bu âlemde cismiyle gezip
dolaşmalarında amacı, Hakk’a
doğru seslemektir ve burada halkla
bir temas vardırsa, onun ruhi seferi
kişiseldir ve Hak’la ilişkisinden
bahsedilmektedir. Yunus, aslında
ruhsal seferlerinde gördükleri ve
yaşadıklarını cismani seferleri
zamanı fragmanlar şeklinde dile
getirir ve böylece onun iki varlığının
seferleri, biri diğeri için zemin
oluşturur. Konunun bu bağlamda
öğrenilmesi ise Yunus’un bir arif,
Hak aşığı olarak olgun varlığını,
iç ve dış âlemlerinin tenasübü
ve uyarlığını ortaya koymağa da
olanak sağlar
Yunus Emre’de İmanın Esasları:
Yunus Emre’nin şiirleri
incelendiğinde İslam dininin iman
esaslarına geniş biçimde yer verdiği
görülmüştür. Yunus kâinatı yaratan
ve idare eden tek bir yaratıcının
varlığını kabul eder. Bu yönüyle
Yunus’ta güçlü bir Tanrı inancı
mevcuttur. Bu Tanrı Allah’tır, her
şeye gücü yetendir. Merhametli ve
adildir. Tüm varlıkları yaratan odur.
Onun izni olmadan hiçbir varlık
hareket edemez. Ezelî ve ebedîdir.
Bu inanç eski Türklerin yaratıcı
ve kudret sahibi olan Gök Tanrı
inancıyla da büyük benzerlikler
taşımaktadır. İnsanların hayatını

göçtü kervan kaldık dağlar başında
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BİZİM YUNUS:

Y U N U S E M R E (2)
idare etmesi, ceza/mükâfat verici
olması, yaşam/ölümün onun
iradesine bağlılığı, ezelî ve ebedîliği,
bir olması gibi nitelikleri bu
benzerliklerden bazılarıdır. Yunus
şirke şiddetle karşı çıkmaktadır.
Yunus dizelerinde meleklerin da
varlığını kabul eder. Vahiy meleği
Cebrail’e, kıyamet gününde sura
üflemekle görevli İsrafil’e, can
almakla görevli Azrail’e, insanların
söz ve davranışlarını kaydeden
Kiramen Kâtibin meleklerine,
ölümden sonra insanları sorguya
çekeceği belirtilen Münker ve
Nekir’e değinmiş, bu meleklere
dizelerinde Kur’an’da anlatılan
özelliklerine uygun olarak yer
vermiştir. Yüce varlıkların hep
yukarıda, gökte bulunmalarını
tasavvur etme düşüncesi melek
inancında da Yunus’ta kendisini
göstermiştir. Yunus, şiirlerinde dört
kutsal kitaba geniş biçimde yer
vermiştir. İncil, Zebur ve Tevrat’a
da değinmesine rağmen en çok
Kuran’dan bahsetmiştir. Yunus dört
kitabın aslının, temel öğretilerinin
bir olduğunun farkındadır.
Yunus dizelerinde sadece son
peygamber Hz. Muhammed
(sav)’e değil ondan önce gelen,
isimleri Kuran’da geçen birçok
peygamberden (Adem, Şit, İdris,
Nuh, İbrahim, İsmail, Yakub, Yusuf,
Eyyub, Musa… ) bahsetmiştir.
Bu peygamberlerle ilgili olaylara
çeşitli telmihlerde bulunmuştur.
O, bütün peygamberlerin Allah’ın
elçisi olduğuna inanmıştır. Yunus,
Kur’an-ı Kerim’in de birçok
ayetinde büyük bir kuvvetle telkin
ettiği ahiret hayatıyla ilgi kıyamet,
sur, haşir, mahşer, mizan, sırat,
amel defteri, cennet, cehennem
gibi birçok merhaleyi şiirlerinde
dile getirmiştir. Yunus’un İslam
akidesinin temel inançlarını geniş
biçimde dizelerinde işlemesi belli
bir eğitim sürecinden geçtiğini de
göstermektedir. Yunus devrinin
bilimlerini, dört kitabı, peygamber
kıssalarını, Vahdet-i Vücûd’u
öğrenmişti. O, geniş bir bilgi
birikime sahipti. Onun okumayazma
bilmediği düşüncesi halk inancının
bir yansıması olmalıdır.
Düşünceleri.
Türk tasavvuf edebiyatı sahasında
kendine has bir tarzın kurucusu
olan Yûnus Emre, Ahmed Yesevî
ile başlayan tekke şiiri geleneğini
özgün bir söyleyişle Anadolu’da
yeniden ortaya koymuş ve Rumeli
coğrafyasında gelişen tasavvuf
edebiyatı ondan büyük ölçüde
etkilenmiştir.
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kültür ve sanat

Yûnus tasavvufî düşünceyi
derinden kavrayıp yaşamış,
ilâhilerinde samimiyeti, heyecan
ve aşkıyla derinlikli, akıcı bir
üslûba ulaşmış, bütün insanlığı
ilâhî aşka, kardeşliğe, merhamet ve
şefkate davet etmiş, insan olmanın,
kendini bilmenin, Cenâb-ı Hakk’a
ulaşmanın şartlarını ve yollarını
anlatmıştır. Onu panteist, mistik
veya hümanist kabul etmek yahut
bu düşüncelerin temsilcilerine yakın
görmek isabetli değildir.
Her şeyden önce Yûnus’un tasavvuf
anlayışı Kur’an ve Sünnet’e,
kendisinden önce yaşayan
mutasavvıfların düşüncelerine ve
tecrübelerine dayanır.
Gerçekte Yûnus’un sevgi temeli
üzerine kurulu düşünce dünyası
insanı sevme noktasında kalmayıp
Allah sevgisine uzanır. Ondaki
sevgi kademe kademe zerreden
küreye bütün varlığı içine alan ilâhî
bir sevgiye dönüşür. Şiirlerinde
çevresinden, tabiattan, insanî
değerlerden bazı örnekler verse
de Yûnus hiçbir zaman maddî
unsurları amaç edinmemiştir.
Her şeyin özünde mevcut mutlak
varlık olunca varlıklara ve insana
verilen değer de Allah için
olmaktadır. Onun tarif ettiği insan
Hz. Peygamber’in şahsında temsil
edilen “insân-ı kâmil”dir (er kişi).
Bu insan yaratılış gayesi olan ilâhî
ahlâka ulaşmış, üstün özelliklerle
donanmıştır. Yûnus’a göre ahlâk
insana yakışmayan davranışları
terkedip ilâhî yaratılıştaki asla
(fıtrat-ı asliyye) yönelmektir. Ahlâkî
olmayan davranışlar Yûnus’un
dilinde hayvanî nefse ait “yaramaz”
kelimesiyle ifade edilir.
Yaramaz davranışların yararlı

hâle dönüştürülmesi insân-ı kâmil
olmanın esasıdır. Kâmil insan aşk
ile Allah’a ulaşmış, ilâhî ahlâkla
ahlâklanmıştır. Yûnus’un tanımını
yaptığı ikinci insan tipi iyi ile
kötü, güzel ile çirkin gibi ikilikler
arasında bocalayan sûfî veya gerçek
sevgiyi bilmeyen âşık tipidir. Böyle
kişilerin davranışları dramatiktir.
Yûnus Emre insân-ı kâmilin üstün
özelliklerini sayarak insanların
bu mertebeye ulaşmasını ister ve
onları aşka, ilâhî fakra ve tevhide
davet eder. Bunun için izlenecek yol
bellidir: Tapduk Emre’nin izinden
yürümek ve onun mânevî şahsında
temsil ettiği Muhammedî ahlâkın
rengine boyanıp benlikten geçmek,
“fenâfillâh”a ulaşmak. Ancak
mâna yolu nefs-i emmâresine
yenik düşen insanlara kapalıdır.
Yûnus bu kişiler için, “Bir zerre
aşkı olmayan belli bilin
yabandadır”; “Aşkı olmayan
gönül misâl-i taşa benzer”; “Bu
hayale aldanan otlar davara
benzer” der.
Yûnus tevhid ehli bir mutasavvıftır.
Ona göre varlık tektir, mutlak varlık
Allah’tır. Eşya Hakk’ın esmâ, ef‘âl
ve sıfatlarının tecellisidir. Eşyanın
kendine ait müstakil bir varlığı
yoktur. Varlıklara bağımsız bir vücut
nisbet etmek insanı şirke götürür.
Bu sebeple, “Benden benliğim
gitti hep mülkümü dost tuttu” der.
Ledün ilmi insanın benliğinden
sıyrılıp kurtulmasıyla başlar. İnsanı
insan yapan öz yaratılışındaki
aşk cevheridir. Aşk var olmanın
sebebidir; kulun eksiklerini
tamamlayan, onu Hakk’a lâyık
kılan bir cevherdir. Yûnus kesrette
vahdet idraki içinde yaşamış bir
erendir. Düşüncelerini yorumlarken

Luis Lamia el-Faruki, İsmail Raci Faruki

slâm kültür ve medeniyetinin bütün birikimini, dünyada ilk defa bir
atlasta toplayan bu eser; İslâm’ın dünya görüşünü, inancını, geleneklerini, müesseselerini ve köklerini saldığı kültürler içindeki yerini
anlatmaktadır.

Resim, tablo ve haritalarla bezenen çalışma, Müslümanların günlük ibadetlerinden, ilim, sanat, hukuk, felsefe ve siyaset alanları gibi bir çok sahada,
İslâm medeniyetinin özünün bir ifadesi olarak nitelenmektedir.
Yazarlar, İslâm’ın öncüleri olan Araplar, Mezopotamyalılar, Kenanîler ve
Yahudiler gibi kolların tesirlerini inceleyerek İslâm’ın en eski temelleriyle işe
başlarlar.
İslâm’ın bugün dünya üzerindeki farklı geleneklerden gelen toplumlardan
nasıl tek bir inanç, düşünce sistemi ve ahenkli bir yapı meydana getirdiğini
anlatırlar.
Klasik ve çağdaş bilimleri etraflıca bir araya getirmesiyle temayüz eden bu

onun Kur’an ve Sünnet’e bağlılığını
göz ardı etmemek gerekir. Lâmiî
Çelebi, “Yûnus’un şiiri baştan başa
tevhid sırlarıyla dolu remizlerdir”
der. Âşık Çelebi onu, “Yûnus
irfan mektebinde okuyan bir ârif,
sözü hâle dönüştüren bir Allah
dostu ve sır sahiplerinin sırlarını
açıklayan bir dilin sahibidir”
sözleriyle tanıtır. Süleyman Şeyhî
de Türkçe ibarelerle gazel ve
ilâhi tarzında pek çok tasavvufî
sırrı açıkladığını söyler. Yûnus’un
divanında âyet ve hadislerden,
klasik dönem mutasavvıflarından
ve halk kahramanlarından pek çok
alıntı vardır. Onun şiirlerinde sosyal
olayların ve mahallî hayatın izlerini
görmek mümkündür. Yûnus’un
sanatı tefekkürünü, tefekkürü
sanatını örtmez. Düşünceleri şiirin
sınırlı yapısı içinde kaybolup
gitmez. Şiirlerindeki öğreticilik
insana bıkkınlık vermez. Çeşitli
aşk halleriyle hallenen Yûnus’un
şairliğini ispat etmek gibi bir
düşüncesi de yoktur; zira Hak
sırrının peşindeydi, sabırla aradığını
bulmuş ve “Hak’tan gelen şerbeti
içmiştir.
Vefatı.
Yûnus Emre şiirlerinde kendisini
“şairler kocası”, “bir âşık koca”
diye niteleyerek uzun bir ömür
sürdüğünü îmâ eder. Yûnus’un
vefat tarihi ve kabriyle ilgili bilgiler
de uzun yıllar tartışma konusu
olmuştur. Mehmet Nâil Tuman,
Yûnus Emre’nin vefat tarihinin bazı
kaynaklarda 828 (1425), bazılarında
843 (1439) olarak verildiğini
kaydeder (Tuhfe-i Nâilî, II, 12291230). Bursalı Mehmed Tâhir, bir
kısım kaynaklarda Yûnus’un vefat
tarihinin “gülşen-i tevhîd” terkibinin
karşılığı olan 843 (1439) şeklinde
verildiğini, ancak risâlesindeki,
“Târih dahı yedi yüz yedi idi / Yûnus
cânı bu yolda kodu idi” beytine göre
bu tarihten çok önce vefat etmiş
olması gerektiğini söyler (Aydın
Vilâyetine Mensup Meşâyih, s. 31;
Osmanlı Müellifleri, I, 193). Bazı
araştırmacılar, Yûnus’un Risâletü’nnushiyye’sini tamamladığı 707
(1307) yılını tarikata intisap ettiği yıl
olarak değerlendirip Beyazıt Devlet
Kütüphanesi’ndeki belgede kayıtlı
vefat tarihini (720/1320) doğru
kabul etmemekte, bu tarihten sonra
öldüğünü ileri sürmektedir.
Eserleri:
Risâlet’ün-Nushiye; Divan
D Tunç

İNKILAB YAYINLARI

eser, İslâm’ı içten dışa, Batılı ilim adamlarınca göz ardı edilen yahut tahrif
edilen birçok gerçeği açık, hayatî ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymakta;
bütün insanlığın yaklaşık bir çeyreğini arkasından sürükleyen bir dinin
bütün gerçeklerini dile getirmektedir.
Bu kitap, her kütüphane için tamamlayıcı bir eser olduğu kadar, İslâm ve
genelde dinî tecrübeyle ilgilenen herkes için vazgeçilemeyecek bir kaynaktır.
“Burada arz edilen materyaller sonsuz türdeki bilgiler arasından seçilmiştir.
Bu seçime yol açan prensip ideale yakındır ya da verilen tarihi bilgilerin İslam medeniyetinin özünü müşahhas örneklerle sunmuş olduğu söylenebilir.
Ayrıca her bölüm elindeki malzemeyi İslam medeniyetinin özünü teşkil
eden tevhid akidesine bağlamaya, özün bahis konusu tezahürlere nasıl
zemin ve şart oluşturduğunu göstermeye çalışır.
Fenomenolojik bakış açısından bu öz gerçekten yeterli bir sebep, mecazi
anlatım ve kanıtları anlamada başvurulacak bir ilkedir.
---◄◄
(Luis Lamia el-Faruki, İsmail Raci Faruki)”

----◄◄
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Tebrik Taziye Şifa dileği
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Weert kasabası sakinlerinden
Necati, Nilüfer, Ayfer,, Gülfer, Meltem ve aynı
zamanda ASBİR Hollanda Başkanı Sevgili Göksel
Soyugüzel’in biricik valideleri Perihan Soyugüzel’in
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz.

- Taziye...
Rotterdam Kocatepe
Camii üyelerinden ve
Tahsin ile Oruç Sürücü’nün
kıymetli babaları İlhami
Sürücü’nün vefat ettiğini
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Helalfood BV sahiplerinden
Sevgili Abdurrahman Akbulut’un amcası ve aynı zmaanda kayınbabası olan Hacı
Eşref Akbulut’un vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Rotterdam Anadolu Camii
Başkanı Sevgili Fehmi
Karaaslan’ın değerli kardeşi
Osman Karaaslan’ın vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
HDV Oss Ulu Camii kurucularından ve ilk yöneticilerinden
olup uzun yıllar cami derneği başkanlığı yapan Yasin
Doğruyol’un kıymetli babası,
ve Millî Görüş Oss Camii
Başkanı Aydemir Doğruyol’un kayınbabası Mecit
Doğruyol’un vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Mevlana Camii cemaatinden Sevgili Bayram Erdal ile Şaban Şahin’in vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Sefa
Aydoğan’ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş
bulunuyoruz. Kendisine
Allah’tan rahmet, yakınlarına
da başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. 66 yaşında hayata veda eden Sefa
Aydoğan, 2017- 2019 yılları
arasında Hollanda Türkiyeli
İşçiler Birliği (HTİB) adına IOT
Yönetim Kurulunda sekreter olarak görev almıştı. IOT
yöneticiliği döneminde toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele konularında aktif olarak
yer aldı. Sefa Aydoğan, HTIB’in yanı sıra, Amsterdam
Anadolu Vakfı ile Kültür ve Sanat kurumları yöneticiliği,
KNVB lisanlı futbol hakemliği ile çeşitli gençlik ve spor
kulüplerinde aktif olarak faaliyet gösteriyordu.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Süleyman Koyuncu’nun
kıymetli dedesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Özcan, Özdoğan, Özgür,
Ömer ve Öznur’un biricik
ablaları Gülenden’in vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Latife Sazak-Arıkan’ın kıymetli
validesi Gülcihan Arıkan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Vildan Evren’in kıymetli teyzesinin
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Ayasofya Camii yöneticilerinden Sevgili
Numan Talas’ın değerli dayısı Mehmet Muratdağı’nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Önder Kaya’nın kıymetli dedesi Ömer Kaya’nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Versaar Türk İslam Kültür Merkezi yöneticilerinden Sevgili Metin Çelik’in kıymetli
dedesinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Aslen Karamanlı olup Hollanda’da ikamet eden, 4 yıldır
lösemi kanseriyle mücadele
veren ve geçtiğimiz günlerde
ambulans uçakla Türkiye’ye
gönderilen 21 yaşındaki Salih
Kör’ün vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Şölen
Pastanesi sahibi Sevgili
Vahit Dilek’in kıymetli
babasının vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Klasik Türk Müziği
Korosu Müdürü Sevgili Erhan Günbulut’un kıymetli
validesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır
ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Türk İslam Kültür Vakfı
Başkanı Sevgili Tahsin Çetinkaya’nın kıymetli
amcası Cemil Çetinkaya’nın vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Ali Varlık’ın değerli babası,
Engin Vurun’un dayısı
Mehmet Varlık’ın vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Anadolu
Camii cemaatinden, Aksaraylı
Sevgili Adem Akin’in biricik
evladı Ahmet Akin’in genç
yaşta vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.

- Taziye...

Millî Görüş’te yaprak dökümü...

Saadet Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Necdet
Nalbantoğlu, Tarım Eski Bakanı yapan, Refah Musa
Demirci ve Refah Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı,
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet
Tekdal’ın vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve camiaya
sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Konya eşrafından Ali Nugayoğlu’nun
oğlu Usame Nugayoğlu’nun (19)
genç yaşta elim bir kaza sonucu vefat
ettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Tilburg şehrinin ilk gurbetçilerinden,
pek çok insana ehliyet kazandıran, Kırşehirlilerin ağabeyi Derviş Aslan’ın
vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii imamı
Sevgili Ali Şahin’in yeğeninin genç yaşta (32) vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Şifa dileği...
Okurlarımızdan, ve DSDF önceki başkanlarından ve eski siyasetçilerimizden Sevgili Ertuğrul Gültekin’in rahatsızlığı
nedeniyle hastanede müşahede altında bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Hastamıza ve yakınlarına, geçmiş olsun
diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.
- Şifa dileği...
Doğuş stajyerlerimizden Sevgili Zeynep Aktalan’ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede müşahede altında bulunduğunu ve bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Hastamıza ve yakınlarına, geçmiş olsun diyor, acil ve
hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.
- Şifa dileği...
Gazetemiz yazarlarından ve yayın kurulu üyelerimizden Sevgili Havva Koç’un annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede müşahede altında bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Hastamıza ve yakınlarına, geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı
şifalar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.
- Tebrik..
Okurlarımızdan Sevgili Gazi Baş, Özgür Yılmaz, Veysel
baş ve Zekeriya Arslan’ın dede olduklarının haberini aldık.
Dedeleri ve genç çiftleri tebrik ediyor, hayata merhaba diyen
canlara hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik..
Hoş geldin Demir Kaya! Yaşama sırası sende...
Okurlarımızdan Sevgili Ercan Torunoğulları’nın kız kardeşi Özlem ve eşi Reyhan’ın 10 Mayıs 2020 tarihinde Demir
Kaya adını verdiği bir evladı dünyaya geldi. Genç çifti ve
beşinci kez dayılık makamına oturan Ercan ve dede Turgut
Torunoğulları’nı tebrik ediyor, Demir Kaya’ya hayırlı ve
uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik..
Hoş geldin Umeyr Yusuf! Yaşama sırası sende...
Okurlarımızdan Sevgili Murat ve Kadriye Kalan - Tekin’in
17 Haziran 2020 tarihinde Umeyr Yusuf adını verdiği bir
evladı dünyaya geldi. Genç çifti tebrik ediyor,
Umeyr Yusuf’a hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik..
Gazetemiz Doğuş emektarlarından ve Birlik Cemiyeti önceki başkanlarından Saadet Partisi Hollanda yöneticilerinden
Sevgili Ahmet ve Leyla Şengönül’ün kerimesi Nurten ile
Erol Akkanoğlu pandemi sürecinde düzenlenen örnek bir
merasimle dünya evine girdiler. Genç çifti tebrik ediyor, iki
cihan saadeti diliyoruz.
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puzzels - raadsels

bilmece-bulmaca

Bulmaca

Hazırlayan: Mücahid Çeçen

Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen 12 Mart 2018 tarihi itibariyle Deventer Başkonsolosumuz. 2- Kükürdün simgesi * Dünya (Gök bilimi) * Zaman ölçen alet * Gözleri görmeyen. 3- Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa * Bir nota * Alfabemizde on beşinci
harf * Yüksek ses, nara. 4- Azodun simgesi * Namaz çağrısı * Hz.
Muhammed’in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla
yazılan kaside * İyodun simgesi * Argonun simgesi. 5- Yavrusu
olan dişi hayvan * Öç * Kısaca metre. 6- (Tersi) toplama, bir araya
getirme * Kısaca metre * İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili * Ağır,
korkulu, çok tehlikeli, 7- İnanç * (Tersi) beyaz * Üye. 8- İstenilen,
beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
* Argonun simgesi * Alfabemizde ilk harf * Paylama. 9- Bir işin
yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen * Uyanık,
gözü açık, müteyakkız * Hahniyum elementinin simgesi. 10- Bir
tür cetvel * Matem * Dağ kırlangıcı * Alfabemizde son harf. 11Alfabemizde on beşinci harf * Bilgisiz, cahil * Tombul, gürbüz, iri.
12- Genişlik * Gelmekten emir * İlenme, beddua * Azotun simgesi
* Dolaylı anlatım. 13- Herhangi bir sayıda olan şey, adet * Büyük
Okyanus’tan sonraki en büyük ikinci okyanustur. Bir zamanlar tek
parça olan ana kıtanın bölünmesiyle oluşmuştur * Bor’un simgesi.
14- Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu * Kükürdün simgesi * Bir tür cetvel. 15- Kötü, fena *
Demiryolu * Bir erkek adı * Kükürdün simgesi.
Yukarıdan aşağıya:
1- -Denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz
altındaki nükleer patlamalar, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize
geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgası * Vücudu gelişmiş, biçimli. 2- Uranyumun simgesi * İtriyum elementinin
simgesi * Sonuç * Mektup. 3- Turunçgiller * Azotun simgesi * Ün.
4- Huysuz, yaşlı kadın * Kimyacı. 5- Derin olmayan * Su (eski dil)
* Geri verme * Rütbesiz asker. 6- Şan, şöhret * Nikelin simgesi *
Uzaklık işaret eder * Yardımcı yemek. 7- Karbonun simgesi * Kükürdün simgesi * Sodyumun simgesi * Azotun simgesi * Bir hava
yolu şirketimiz. 8- Belli belirsiz hissedilen hafif yel * Alfabemizde
altıncı harf * Karışık renk. 9- Bir nota * İlgilendiren, ilişkin, ilişik,
ilgili * Uydurma sebep. 10- Manda yavrusu * Et satan dükkan *
Rutubet. 11- Nebat * Bir mutfak aleti * Bolu’nun 34 km güneybatısında bulunan bir gölümüz * Alfabemizde yirmi birinci harf.
12- Döteryumun simgesi * Argonun simgesi * Su (eski dil) * Akıllı
* Bir Peygamber adı. 13- Duyduğu bir haberi, bilgiyi, başkalarına
nakleden kimse * Hoşlanma, zevk * Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan * Hidrojenin simgesi.
14- Gözleri görmeyen * Gülmece * Bin metre * Trityumun simgesi.
15- İlçe, kaymakamlık * Hastalık * Gereksiz, yersiz, boş.



BU SAYFA SOFA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...
Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz

Tebrik...
“Sofa Bedding
Boxspringpro ailesi

Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz

olarak Bayramınızı tebrik
ediyor, hayırlı izinler
diliyoruz...

vleeswaren

Koç Et Mamulleri B.V.

Hikmet Gürcüoğlu

Adres Productieweg 48 2382 PD Zoeterwoude
İleti: info@sancak.nl - Web www.sancak.nl
Telefon +31(0)71 581 00 30
Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz

Bayramınızı kutluyor, hayırlı izinler diliyoruz
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ve M a a s

tri

Bezoekadres: Paradijsplein 1 - 3034 SL Rotterdam www. sipor nl - T. (010) - 240 94 46

Al-Ghazali

Van Lennepstraat 17
3027 SP Rotterdam
Tel. (010) - 415 21 67
E-mail nbelah@sipor.nl
www.al-ghazali.nl

Ibn-i Sina

Zegenstraat 120
3082 XZ Rotterdam
Tel. (010) - 428 25 90
E-mail adurmus@sipor.nl
www.ibn-i-sina.nl

Ikra

Spirea 3
3317 JP Dordrecht
Tel. (078) - 639 01 51
E-mail ssalem@sipor.nl
www.ikra.nl

Noen

Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam
Tel. (010) - 240 94 46
E-mail fkocak@sipor.nl
www.ibsnoen.nl

Risala

Hollandsestraat 74
3074 TM Rotterdam
Tel. (010) - 448 48 750
E-mail aarabou@sipor.nl
www.ibsrisala.nl
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Bayramınızı tebrik ediyor, hayırlı izinler diliyoruz...
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