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>> S 13

Son Nokta.(mı?!)
2021 yılında işçiye, emekliye, dar gelirliye Devlet
Planlama Bürosu’nun hesaplarına göre ayda 25
ile 40 avro net artış bekleniliyor. Koronaya inat,
çok iyi bir perspektif. Gerileme bari olmayacak
inşallah, cüzdanımızı etkileyecek ve karamsarlığa
itecek bir durumla karşı karşıya değiliz...

e-mail: dogus@dogus.nl www.dogus.nl

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...
VOEL DE GASTVRIJHEID VAN TURKIJE

hukukburosu.nl - info@koselaw.nl - (0031) 10 - 486 45 64

meram.nl

Ölümü gösterip, sıtmaya razı edecekler...

BUYUK OYUNUN

IKINCI PERDESI ACILIYOR
O

>> SOSYAL YARDIM ALANLAR

DOLANDIRICI SAYILMAYACAK

>> POLİS, HIZ YAPANLARI GİZLİ

ARABALAR İLE TAKİP EDECEK

>> KASITSIZ İNSAN

ÖLDÜRMENİN CEZASI 25 YIL

>> HOLLANDA'DA MÜSLÜMAN
MEZARLIKLARIN BEDELİ...

>> BELEDİYELER, PARK ÜCRETİ

ÖDEMELERİNİ NASIL YAPIYOR?

>> "HELAL KESİM YASAĞI AB

HUKUKUNA UYGUN DEĞİL"

>> ORGAN BAĞIŞI YASASI...

Fotoğraf: AA



2021 Yılı Mali Bütçesi Açıklandı...

DONÖR TERCİHİNİZİ YAPIN!

>> BİR AYAĞI HOLLANDA'DA BİR

AYAĞI TÜRKİYE'DE OLANLAR...
KORONAVİRÜS
ETKİLERİ VE
BİLİNMESİ
GEREKENLER
<<S 03

>> S 02-12

TÜRKÜLER
VE DE
KORONALI
GÜNLER...
<<S 05

Hollanda Temsilciler Meclisi’nin Raporu:
“Bir İtham Politikası Oluşmuş Durumda”

"BAŞKASI NE
DER?" DEĞİL,
"BEN
BİLİRİM!"

ANA DİL
ETRAFINDA

<<S 07

<<S 09

Avukat Ejder Köse: “Türkiye’ye tatil için
gidiyorum ama buraya gömüleceğim”

Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Kurumsal İletişim Başkanı
Kenan Aslan ile Hollanda’da camilere yönelik meclis soruşturmasının muhtemel sorunları ve çıkmazlarını konuştuk.
“Hollanda’daki İslami kuruluşların ezici bir çoğunluğu oldukça
şeffaf bir yapıya sahipler. Buradaki esas sorun, tekil sorunların
genelleştirilmesi. Nieuwsuur programında belirli camilerin ders
içeriklerinden hareketle oluşturulan “sorun” algısının İslami
kuruluşlar adına genellenmesi sıkıntılı. İslami eğitim kurumlarının
eğitim modellerini tartışmaya açabiliriz. “

>> S 14

İNSANLAR
UYANIŞTA...

NASİHATSIZ
YAŞAMAK,
ÇÖLDE SUZUZ
KALMAKTIR...

<<S 12

<<S 18

Bu Hollanda sağduyusuna benziyor...
(Gülüyor) “Bu aynı zamanda bizim ofis sloganımız:
“Hollanda itidali/sağduyusu, Türk tutkusu/cesareti.”
Kendinizi gerçekten Hollandalı bir Türk olarak görüyor musunuz?
“Türk kökenimin olduğunu söylemeliyim. Ama şimdi sadece
orada tatile gidiyorum. Hollanda’da yaşıyorum ve buraya
gömüleceğim.”.

HAKİKAT
VE
HURAFE...
<<S 19

>> S 16
ÜLKELER ARASI
OTOMATİK
BİLGİ DEĞİŞİMİ
HAYATA GEÇİYOR
<<S 21
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redactie

yayın odası

Zeynel Abidin Kılıç

İnsan olmaktan ve
İnsanca yaşamaktan
vazgeçmeyeceğiz

N
Kim olduğunuzu
biliyoruz...
Yaşlı bir adama sokakta yürürken
bir bisikletli çarpmış ve hafif
yaralanmış. Etraftakiler hastaneye
götürmüşler. Hemşireler,
röntgen çekerek herhangi bir
kırık veya çatlak olup olmadığını
inceleyeceklerini söylemişler.
Yaşlı adam huzursuzlanmış;
“acelesi olduğunu, röntgen
istemediğini” söylemiş.
Hemşireler merakla acelesinin
nedenini sormuşlar. “Eşim huzur
evinde kalıyor. Her sabah birlikte
kahvaltı etmeye giderim, gecikmek
istemiyorum” demiş. Hemşire
“Eşinize haber iletir gecikeceğinizi
söyleriz” deyince; Yaşlı adam
üzgün bir ifade ile: “Ne yazık ki
karım Alzheimer hastası hiç bir
şey anlamıyor, hatta benim kim
olduğumu dahi bilmiyor” demiş.
Hemşireler hayretle: “Madem sizin
kim olduğunuzu bilmiyor neden
her gün onunla kahvaltı yapmak
için koşuşturuyorsunuz?” diye
sormuşlar. Adam cevaplamış:
“Ama ben onun kim olduğunu
biliyorum” Kıssanın hissesi:
Ermenistan bizim kim olduğumuzu
unutmuş, bilmiyor olabilir amma,
biz hem onun hem de bizim kim
olduğumuzu çok iyi biliyoruz...
Daha dün, Asala’dan, Hocalı
Katliamından biliyoruz...
Soykırım, Soy’a çekimdir biraz…
Bence siz soyunuzu hesaba
çekin…

EDİTÖR

zeynel@dogus.nl

eler umduk neler bulduk…
Hiçbir konuda eski duyarlılığımız
kalmamıştı. “Nemelazımcılık” bir
virüs gibi dolaşıyordu damarlarımızda.
Bütün olaylara ve gelişmelere siyasi perspektiften
baktığımız için âdeta “kör” olmuştuk.
Ahlâk, adalet, doğruluk, sevgi, saygı, hoşgörü,
sorumluluk, iyilik gibi insani duygu ve
vasıflarımız âdeta buz gibi donmuş, hissiz,
duyarsız birer robot hâline dönüşmüştük.
Ne ölümler, ne katliamlar, ne şehit haberleri bizi
üzmüyor; ahlâksızlıklar, rezaletler, haksızlıklar
karşısında sesimiz duyulmuyordu.
Maddiyat, menfaat, çıkar ve “ben” eksenli
bir hayattan zevk almaya çalışıyor, bunu
başaramayınca da çağın vebası stres ve
cinnetle boğuşuyor, mutluluğa, huzura hasret
duyuyorduk.
İnsanlığın geldiği, getirildiği bu korkunç hâli
gördüğümde çok kez etrafımla şu düşüncemi
paylaştığım olmuştur: “Allah’ımız o kadar
merhamet sahibi ki, şu yaşadıklarımız
karşısında başımızdan taş yağdırmıyor.
İnsanlık nankörlük alanında en zirve hâlini
yaşıyor. Bu dünyanın bir dakikası için
ebedi hayatını pazarlıyor. Haksızlıklara,
adaletsizliklere seyirci kalıyor. Nereden
hangi vurgun ve soygunu yapacağının
planını yapıyor. Helal ve legal diye bir
mefhum tanımıyor. Ne kendisini yaratanı
ne de ailesini tanıyor... Bu gidiş nereye?
Başımıza taş yağmıyorsa, bu Rabbimizin
sonsuz rahmetindendir”
Korona’dan önceki hâlimiz...
Ne aile bağları ne akraba ilişkileri ne komşu ile
münasebetimiz hiç de istenilen düzeyde değildi.
Nasihatler fayda etmiyordu. Bir musibet
gelecekti ki, aklımızı başımıza alalım. Sen geldin
Korona, “her şey düzelir” diye beklerken, sen
tamamen darmadağın ettin, her şeyi yeniden
şekillendirdin.
Cami ve cemaat ile olan ilişkilerimiz kopma
dercesine gelmişti. Politik kirliliğin camilere
kadar uzanması bu ilişkinin kopma dercesine
gelmesinde en büyük etkendir.
Bedenlerimiz aynı safta, gönüllerimiz fersah
fersah uzaktaydı sen gelmeden önce.
Sen geldin, gönüllerimiz gibi saflarımızı da
ayırdın. Sohbetlerimizi, candan, samimi
ilişkilerimizi tamamen bitirdin.

Aile, akraba, eş-dost, tanıdıklarla aramız açılmış,
mesafeler girmiş, duvarlar örülmüş. Aile içi
kavgalar, küslükler, dargınlıklar ömrümüzü,
ruhunuzu törpülüyordu.
Sanki herkes böyle bir anı bekliyormuş gibi,
bu durumu fırsata çevirdi, herkes birbirine
sırt çevirdi; aile, akraba ilişkileri çok büyük
bir sekteye uğradı; gidip gelmeler, hal hatır
sormalar, dertleriyle dertlenmeler, kucaklaşmalar
tarih oldu.
Bu, küresel şer odaklarının sahneye koyduğu
çok büyük bir oyun idi, ancak Allah, bu oyunun
onlar lehine dönmesine mani oldu, tuzak
kurucuları kendi tuzaklarında avladı.
Düğünlerimiz ayrı bir dert idi. Ödenmek zorunda
kalınan 20 bin avroluk korkunç rakamlarla
salonlar tıka basa dolduruluyor, en ufak bir keyif
alınmadan –dostlar alışverişte görsün misalionca saat o gürültü içerisinde oturmak zorunda
kalınıyor ve alternatif düğün modelleri üzerinde
tartışılıyordu.
“Bu özel günlerin hep 150-200 kişilik
aile, eş-dost, akraba arasında olması
gerektiğini” söylemişiz ama uygulamakta
zorlanmışız. Ta ki, bu musibet bizim
düğünlerimizi bu şekilde şekillendirene kadar.
Her alanda varlığını hissettiren bu illet, pek
çok sektörü de olumsuz etkiledi. Hükümetlerin
“tedbir” diye öne sürdükleri her şey, tüketim
ürünlerinin üzerine eklenerek vatandaşa “ilave
gider” olarak yansıyacaktır, hiç şüphesiz.
Mesela market önünde bekleyen görevli,
dezenfekte ilacı, peçete gibi gözle görünen ve
görünmeyen her önlem bizim hayatımıza “zam”
olarak yağacaktır.
Hollanda’da kanser, damar ve kalp hastalığından
dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü
aşarken, bu oran Koronavirüsü nedeniyle
ölenlerde bir buçuk iken; hâlâ bu alanda
insanları korkutarak yaptırım uygulamak ne
kadar mantıklı ve ne kadar manidar…
“Oyunun İkinci Perdesi Açılıyor”
Dünyayı şekillendirmek için yola çıkan küresel
eşkıyalar ilk denemeleriyle hedeflerinin ilk
durağına ulaştılar.
Dünya Sağlık Örgütü de bu şer gücün diğer
ayağını oluşturmakta. Bu oyuna alet olan
kişiliksiz ülke idarecileri de bu kirli oyunun
kukla ve maşaları olarak adlarını tarihe
yazdırmaktalar..
Yukarıdan gelen talimatları ülke insanına tedbir
olarak uygulatmaya çalışmaktalar.
Her uygulamaya koyulan tedbirler birbiriyle
çelişmekte. Bu oyunu bozacak tek güç, oynanan
bu kirli oyunun ve bu şer güçlerin farkında
olanlardır.

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini 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

Onlar da kendilerini biliyor...
Virüsün, Avrupa’ya yayıldığını söyledikleri
günlerde “ikinci dalga”dan bahsediyorlardı.
Yani 6 ay önce bugün geleceğimiz durumu
öngörmüşlerdi. Bence bu bir tahmin ya da
öngörü değil, yukarıdan gelen talimatın aşağılara
duyurulmasıydı. Efendi/ağababaları öyle
buyurdular, köleler boyun eğdiler.
Allah yâr ve yardımcımız olsun.
Göç mevsimi...
Sonbaharla beraber göçmen kuşlar da yurtlarını
değiştiriyorlar. Onların göç vakti gelir de
insanoğlunun gelmez mi?
Bizim de göç mevsimimiz başladı…
Bir ay içerisinde, çok yakından tanıdığım, sevip
saydığımız, yaş ortalaması 55 olan 6 güzel insanı
ebediyete uğurladık.
Yaşadığımız bu zorlu sürecin bile bize büyük
bir ders vermesi gerekirken, maalesef ölüm gibi
müthiş bir ibret hâli de bizim uyanmamıza sebep
olamıyor.
Bu süreçte kaybettiğimiz canlarımıza Rabbimden
rahmet diliyorum.
Giderken geride hoş bir sada bırakmak ve
rahmetle, iyilikle anılmak insanoğlunun en büyük
sermayesidir.
İfsad/kargaşa çıkarma örgütü…
Kendi gibi düşünmeyenlerin “hain” ilan edildiği,
hoşgörünün bitirilip, tahammülün, edep, ahlâk
ve hayanın raflara kaldırıldığı bir sosyal medya
cinneti yaşıyoruz.
Adam(!)’ın ismi de yalan, cismi/görüntüsü de
yalan/sahte. Açtığı sosyal medya hesaplarından
da bu yüzden yalan pompalanıyor, pislik
fışkırıyor. En mümtaz şahsiyetler hakkında –kendi
gibi düşünmediği için- yalan, iftira, karalama gibi
seviyesizce saldırılar yapmaktan utanmıyorlar.
Fotomontaj gibi ahlâksız bir uygulamadan
medet umuyorlar. Yaptıkları alçaklıklara “dur”
diyenlere bel altı organlarıyla saldırıp, cevap
veriyorlar. Zira onların akılları kiralıktır, zihinleri
bulanıktır. Gözleri kör, kulakları ve vicdanları
sağırdır. Kendi oluşturdukları dünyada, sadece
kendi gibi düşünenlere yer vardır; diğerlerine
asla yer vermezler. Bir Siyonizm düşüncesi gibi.
Bu gibi çukur taifeye karşı yapılacak tek şey,
onlardan uzak durmaktır. Uzaklaşarak onların
etrafa yaydıkları pislik elbette temizlenmeyecektir
ama, en azından size bulaşmaz.
Elbette hakkı, doğruyu söylemekten asla
vazgeçmeyeceğiz. Ondan vazgeçtiğimiz gün,
öldüğümüz, insanlıktan vazgeçtiğimiz gündür.
Yazarlarımızın yazılarının önümüze bir fener
yakacağından şüphem yok. Dolu dolu bir sayı
ile sizleri selamlıyorum. Güncellenen sitemizden
bizleri takip etmenizi istiyorum.
---◄◄
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Mine Gümüş

ons rechten

haklarımız

HUKUK

m.gumus@erasmusak.nl

Koronavirüs etkileri

ve bilmeniz
gereken hususlar...
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Temmuz 2020’den itibaren bazı
kurallarda esneklik görüyoruz ve mesela
bir ortamda kişiler birbirine yeterince
mesafeyi (1,5 metre) korurlarsa
topluluk oluşturulmasına izin veriliyor. Bunun
doğrultusunda işveren gerekli tedbirleri almak
zorunda.

Daha hâlâ şu günlerde
koronavirüsüyle
pençeleşiyoruz ve bu durum
bir çok kişiyi etkilemeye
devam ediyor.
Maalesef korona virüsü
nedeniyle can kaybı
yükseliş göstermekte. Tatil
döneminin sona erdiği şu
günlerde aldığımız bilgilere
göre bir çok kişi işvereni ile
çeşitli sorunlar yaşıyor. Bu
yazımızda korona virüsüyle
alakalı çeşitli konulara
değinip gelen sorulara
açıklık getireceğim.
Korona virüsü ve işyeri
tedbirleri
Hollanda’da her işveren
personeline güvenli
ve sağlıklı bir iş ortamı
sunması gerekir. Korona
virüsü nedeniyle bu husus
daha önemli bir yer aldı.
Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre
Enstitüsü (‘RIVM’) zaman
zaman uyulması gereken
kuralları gündeme taşıyor.
Bazı işiler için evde çalışmak
bir çözüm yolu olsa da,
bir başkası için bu böyle
olmayabilir. Bu durumda
işveren daha sıkı tedbirler
almak zorundadır.

03

Korona virüsü semptomları ve maaş
Hollanda’da korona virüsü semptomları (üşütme
şikâyetleri, öksürük ve hapşırma) olan bir işçi
evde kalmak zorunda. Eğer aileden bir kişinin
ciddi şikâyetleri (ateş, solunum şikâyetleri
vesaire) varsa, bütün ev halkı evde kalmak
zorunda. Eğer bir işçinin rahatsızlıkları varsa
ama buna rağmen iş görebiliyorsa ve yine de
önlem almak için işyerine gitmeye çekiniyorsa,
bu durumda işveren bu kişinin maaşını kesintisiz
ödemek zorunda. Böyle bir durumda işveren
bu işçiye izin günlerini kullanmasına mecbur
tutamaz.
Hangi durumlarda mecbur değilsiniz?
Eğer bir işveren çalışma alanında yeterince
tedbir almıyorsa, personeli o ortamda
çalışmayı reddedebilir. Bu durumda personel
hangi nedenden dolayı çalışmayı sürdürmek
istemediğini iyi bir şekilde işverene ifade etmesi
gerekiyor. Buna rağmen işveren gerekli tedbirleri
almazsa, isçi çalışmak zorunda değildir.
Sadece korona virüsüyle alakalı genel bir korku
işe gitmemek için bir neden değildir ve o gibi
durumlarda işverene maaşı durdurma hakkı
doğar.
Bir işveren personelinin korona virüsüne
yakalandığından şüpheleniyorsa, o kişiyi derhal
eve göndermek ve işyeri hekimine bu durumu
bildirmek zorunda. İşyeri hekimi hastayı korona
testi yapabilir ve evde kalmasına karar verebilir.

destek verildikten sonra, 1 Ekim 2020’den
itibaren “NOW 3.0” yürürlüğe geçecektir ve 9
ayla bu destek paketi uzatılmıştır. Bu 9 aylık
süre 3 bölüme ayrılmıştır ve bu dönemlerde
şartlar değişiyor. Dolayısıyla Haziran 2021
sonuna kadar mağdur olan iş yeri sahipleri bu
sübvansiyondan yararlanabilecekler.

Bu bahsettiğim ve henüz yeni yürürlüğe giren
destek paketleri iş yeri sahipleri ve personel için
bir çok soruyu da beraberinde getiriyor. Diğer
yandan bir şirkette görevliyseniz Koronavirüsü
nedeniyle zor günler geçiriyor olabilirsiniz.
Bu gibi durumlarda destek ve bilgi için bana
ulaşabilirsiniz.

Hükûmet tarafından sunulan imkânlar
nelerdir?
NOW 1.0 ve NOW 2.0 destek paketlerinden
yararlanmak için şirket gelirinde %20’lik bir
kayıp yeterliydi. NOW 3.0 destek paketinde
bu şartta bir değişiklik görüyoruz. NOW
3.0’ün ikinci döneminde şirket gelirlerinde
%30’luk bir kayıp yaşayan iş yeri sahipleri bu
sübvansiyondan yararlanabilecek. Bu yeni
dönemde %30’un altında şirket gelirlerinde
korona virüsü nedeniyle düşüklük yaşayan
iş yeri sahipleri 1 Ocak 2021’den itibaren bu
sübvansiyondan yararlanamayacaklar.

UWV’den ödenek almak zorunda kalan
kişilerin dikkatine!..
Eğer UWV’den ödenek alıyorsanız veyahut
almak istiyorsanız ve bu durumla alakalı UWV
doktoruyla randevunuz varsa, dikkat etmeniz
gereken bazı noktalar var. Korona virüsü
etkisini göstermediği dönemlerde UWV doktoru
kişileri UWV ofislerine davet edip kişinin sağlık
durumuyla alakalı durum tespiti yapıyordu.

İş yeri sahipleri “NOW 1” ve “NOW 2” destek
paketlerinde devlet desteği olarak maaşların %90
oranında katkı olarak sübvansiyon alabiliyordu.
Şirket gelirlerinde tamamen bir kayıp yaşayan
şirketin en yüksek alabileceği destek dolayısıyla
%90’dır. Ve bu alınabilecek destek orantılı bir
şekilde uygulanıyor.
Şirket gelirlerinde %50 kayıp yaşayan bir
şirketin alabileceği sübvansiyon %45 olacaktır.
“NOW 3” destek paketinde bu oranlarda bir
değişiklik görüyoruz. İş yeri sahipleri NOW 3’ün
birinci döneminde %80, ikinci döneminde %70
ve üçüncü döneminde %60 oranında destek
alabilecek. NOW 3 destek paketi bu bahsettiğim
değişikliklerin yanı sıra farklı değişiklikleri de
beraberinde getirmekte.

Mart ayından itibaren kişiler UWV ofislerine
davet edilmiyor ve görüşmeler telefondan
gerçekleştiriliyor. Bu durumda olan kişilerin ve
rahatsızlıklarıının ciddiye alınmadığı yönünde bir
çok şikâyet aldık.
UWV bu bahsettiğimiz görüşmelerden sonra
kişilerin ödenekleriyle alakalı kararlar aldığı için,
bir çok kişi mağdur oluyor. UWV tarafından bu
şekilde verilmiş bir kararı yanlış buluyorsanız
veyahut tereddüt içerisindeyseniz, bu karara 6
hafta içinde itiraz etmeniz gerekiyor.
Gördüğünüz gibi korona virüsü çoğu alanlarda
etkisini göstermeye devam ediyor. Gelecek
dönemde millî sağlığımız ve güvenliğimiz için
halk olarak, Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre
Enstitüsü’nün (RIVM’in) tavsiyelerine uyarak
bu zor dönemi bir an önce ve sağlıklı bir şekilde
atlatmanızı diliyorum.
---◄◄

NOW (Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging voor behoud van
Werkgelegenheid)
Koronavirüsü mücbir bir sebep olduğu için
Hollanda Devleti iş yeri sahiplerine yardım
amaçlı bazı imkânlar sundu. NOW, bir
sübvansiyon çeşididir ve daha önce iş yeri
sahipleri “NOW 1.0” ve “NOW 2.0” şeklinde

HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!
Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini 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
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Hollanda’da hayat

Hollanda, Türklere vize
verme kararı aldı

Hollanda’da Pedoﬁli Çoçuklar alay ve
Partisi (PNV ) kuruldu zorbalık kurbanı

Hollanda, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 18 Mart’ta aldığı,
Avrupa Birliği üye ülke vatandaşları dışında başka bir ülke vatandaşının
Hollanda’ya giriş yasağını kısmen kaldırdı.
Hollanda hükümetinin konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada. aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Birliği üye ülkeleri dışındaki üçüncü
dünya ülkelerinden Hollanda’ya gelmek isteyenlere kısmî vize verilmeye
başlanacağını duyurdu.
İlk etapta profesyonel sporcular 14 Eylül’den, iş adamları ise 21 Eylül’den
itibaren bulundukları ülkelerdeki Hollanda temsilciliklerine vize başvurusu
yapabilecekler.
Kişiler, Hollanda’ya gerçekleştirecekleri kısa ziyaretlerde 10 günlük ev
karantinasından muaf tutulacak.
Haber: HP ---◄◄
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Parti yönetimi, önümüzdeki yıl Mart ayında ülkede yapılacak
olan genel seçimlere katılmak için çalışmalara başladı. Oy
pusulalarında yer almak isteyen partiye, ülkede büyük bir kesim de tepki gösteriyor.
Partinin seçimlere katılmaması için başlatılan imza kampanyasına kısa sürede katılanların sayısı 500 bini buldu.
PEDOFİLİ NE DEMEKTİR?
Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik
öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan
çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip
kişilere “pedofil” ya da “sübyancı” denir.
---◄◄

Tepkiler sonuç verdi

Sosyal yardım alanlar
‘dolandırıcı’ sayılmayacak
Hollanda’da sosyal yardım ödeneği alan ve
bununla geçinen bir çok insanın formlarda
yaptığı hatalar sonucu “dolandırıcı” olarak
damgalanmasının önüne geçecek bir kanun
teklifi hazırlandı.
Bazı insanların formlarda hatalar yaptığını ve
sadece bu sebeple dolandırıcı olarak damgalanarak problem yaşadıklarını belirten CDA ve
ChristenUnie vekilleri, belediyelere bu hataların
affedilmesine olanak sağlayan yetki verilmesini
içeren bir kanun teklif hazırladılar. Teklifin mecliste görüşülmesi bekleniyor.
Hata yaptığı tespit edilenlerin, daha önce memurlar fark etseler bile kanunen
ve mecburen dolandırıcı olarak damgalandıklarına ve bunun sonucunda
maddi ve manevi bir çok sıkıntı çektiklerine dikkat çekilen yasa teklifi ile,
yaptığı küçük işleri bildirmekte geciken ya da formların zamanında vermediği
için dolandırıcı olarak damgalanan kişilerin affedilmesi ve normal ödeneklerini devam etmesi hedefleniyor. Sosyal yardım ödeneği kuruluşları tarafından dolandırıcı olarak damgalanan kişiler, borçları konusunda herhangi bir
düzenleme yaptırma haklarını da kaybediyorlar ve kimseden bu konularda
resmi bir yardım alamıyorlar. CDA vekili René Peters, “sosyal yardım alanlardan dolandırıcılıkla damgalananların çoğunun kasıtlı değil yanlışlıklar sonucu
olduğunu ve bunun da normal olduğunu” söylerken, kuralların çok karmaşık
olduğuna dikkat çekti. Ancak gizlice çalışmak veya kasıtlı olarak belediyeyi
aldatmak dolandırıcılık olarak damgalanmaya devam edilecek.
Bu gibi durumlarda ancak mahkemelerde açılacak davalar sonucu bu damga
kaldırılabilecek. Bunun dışındaki basit hatalar sonucu verilen dolandırıcılık
kararlarında belediye yetkili olacak ve sosyal yardım ödeneği ve borç yardımı
bölümleri ortak çalışarak, insanların mağdur olmalarını engelleyecekler.
---◄◄
www. ufuk.nl

İşsizlikteki artış düşüşe geçti
Merkez İstatistik Bürosu (CBS) Perşembe günü, işsizliğin Ağustos ayında
önceki aylara göre daha az arttığını bildirdi. Geçen ay Hollanda’da 426.000
kişi işsizdi. Bu, çalışan nüfusun yüzde 4,6’sına denk geliyor. UWV, Ağustos
sonunda toplam 292.000 mevcut işsizlik yardımı kaydetti. Temmuz ayında
işgücünün yüzde 4,5’i işsizdi. Hollanda İstatistiklerine göre, son üç ayda ortalama 32.000 işsiz eklendi. Aynı dönemde çalışan kişi sayısı ayda ortalama
18.000 arttı. İş arayan ve hemen işe başlayabilenlerin sayısı son aylarda
önemli ölçüde arttı. Nisan ayında, korona krizi ve buna eşlik eden önlemler
nedeniyle çok sayıda kişi işgücü piyasasından çekildi. Alınan tedbirler başvurmalarını zorlaştırdı, bu yüzden, işsiz kalanların çoğu hemen iş aramıyorlardı. Bunun da işsizliği azaltıcı bir etkisi oldu. İşgücü piyasasının büyüklüğü,
korona krizi öncesiyle yaklaşık aynı büyüklükte. Hollanda İstatistikleri’nden
baş ekonomist Peter Hein van Mulligen, “Çalışan ve işsizler grubu aynı
büyüklükte. Korona krizinin hemen öncesine kıyasla yaklaşık 100.000’den
fazla insanın işsiz olduğunu görüyoruz” diyor.
Korona krizinden önce halkın yüzde 3’ünden azı işsizdi.
---◄◄
Önümüzdeki yıl işsizliğin yüzde 5,9’una yükselmesi bekleniyor.

Hollanda’da 9 ile 13 yaş arasındaki çocukların yarısından
fazlası, alay, dalga veya zorbalık kurbanı
Hollanda’da kamu televizyonu NOS, 9 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda yaptığı bir araştırmada her 10 çocuktan
6’sının öğretmenlerinin bilgisi dışında alay, dalga veya zorbalığa maruz kaldığını ortaya çıkardı.
9 ile 13 yaş arasındaki öğrenciler, okullardaki öğretmenlerinden bu konuda daha fazla ilgi görmek istiyor. 1
000 çocuk arasında yapılan araştırmada, çocukların çoğunluğu bu konuda öğretmelerden yardım talebinde bulunuyor,
fakat öğretmenlerin bu konuya duyarsız olmalarından dert
yanıyor.
---◄◄

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

Polis, hız yapanları, asosyal davrananları
(gizli) radar arabaları ile tesbit edecek
Ulusal Polisten Altyapı Proje Müdürü Egbert-Jan van Hasselt Cuma günü De Telegraaf’ta
bir röportajda, “Polis, hız yapan sürücülerle mücadele etmek için Hollanda’nın her yerinde
radar arabaları kullanacak. 2022’ye kadar elli ila yüz radar arabası konuşlandırılmış
olacak. Göze çarpmayan polis arabaları, sürüş sırasında anında otomobilin hızını ölçüyor.
Radar arabalarının kullanımıyla ilgili bir deneme zaten başarılı olmuştu” dedi.
Proje yöneticisine göre, trafikte farklı bir şekilde antisosyal davranan ve otomobili hızlı
kullananlar pek çok kazaya ve ölüme sebep oluyorlar. Geçen yıl Hollanda’da 661 karayolu
ölümü meydana geldi. Radar arabalarının sorunun büyük bir bölümünü çözeceğine inandığını vurgulayan Van Hasselt, “Trafikteki insanların davranışları aslında toplumdaki davranışın bir yansımasıdır.
Ve buna karşı düzeltici önlem almazsanız işler daha da ters gidecektir. Ayrıca toleransın azaldığını da görüyorum.
Çünkü bu tür davranış sergileyenler kendilerini ‘trafiğin efendisi’ sanıyorlar ve sadece ‘ben, ben, ben’ diyorlar.
Yeni uygulama ile bu olumsuz gidişata bir son verilecek.
Sanki bazı sürücüler kendilerini dokunulmaz hissediyor ve diğer kullanıcılarına yol vermek istemiyor. Mağazaya girdiğinde
---◄◄
sırayı beklemeden kasaya yanaşan müşteri gibi, kimseyi yola almak istemiyorlar” ifadelerini kullandı.



Hollanda’da, Türklerin kurban gittiği 12. cinayet işlendi
Hollanda’da infaz edilen Türk işadamlarının ardı arkası kesilmiyor. Ülkede son 2,5 yıl içinde
öldürülen Türk işadamı sayısı 12’ye ulaştı. Son kurban işadamı Mehmet Tahiroğlu oldu.
Son cinayet, Rotterdam kentinde gerçekleşti. Çarşamba akşamı işlenen cinayette 3 çocuk babası
Trabzonlu Mehmet Tahiroğlu (52) otomobili içinde silahla vurularak öldürüldü. Türklerin yoğun
olarak yaşadığı Rotterdam’ın Feyenoord bölgesindeki Paralelleweg Sokağı’nda vurularak olay
yerinde hayatını kaybeden Tahiroğlu, sevenlerini yasa boğdu. Saat 21:00 sularında işlenen cinayeti, Mehmet Tahiroğlu’nu park halindeki otomobilinde ağır yaralı olarak görenler polise bildirdi.
İlkyardım ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Trabzonlu işadamı yaşamını yitirdi. Gri renkli Opel
marka aracın içerisinde hayatını kaybeden Türk iş insanının kimin tarafından ve neden vurulduğu
bilinmiyor. Polis, görgü tanıklarından yardım istedi.
Silahla işlenen cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Tahiroğlu’nun cenazesi,
defnedilmek üzere memleketi Trabzon’un Araklı ilçesine gönderildi. Tahiroğlu, Hollanda’da esrarengiz cinayetlere kurban
giden 12. iş insanı oldu. Son olarak temmuz ayında yine Trabzonlu Mehmet Kılıçsoy vurularak öldürülmüştü. Kılıçsoy da
sokak ortasında saldırıya uğramıştı.
Hollanda’da son 2,5 yıl içinde öldürülen Türklerin isimleri şöyle: Burak Arslan (29), Hakan Zatsan (43), Mustafa Ateş (50),
Zeki Yumuşak (41), Kemal Zengin (44), Ergin Başakçı (41), Ömer Köksal (22), Ali Aydın (44), Ali Ekrem Kaynak (55),
Şaban Berk (57), Mehmet Kılıçsoy (49) ve Mehmet Tahiroğlu (52).
Fatih Özyar ---◄◄

Kamuoyu yoklamaları VVD’nin yükselişe geçtiğini gösteriyor
Hollanda’da kamuoyu yoklamalarına göre, Tunahan Kuzu ve Selçuk
Öztürk’ün kurduğu DENK Partisi erimeye devam ediyor
Yapılan kamuoyu son yoklamasına göre, ülkede önümüzdeki yıl Mart
ayında yapılacak olan genel seçimlerde Başbakan Mark Rutte’nin lideri
olduğu VVD, seçimlerden oy sayısını artırıp, meclisteki sandalye sayısını
artı 7 ile 40 sandalye çıkarıp birinci parti olacak. Aşırı sağcı Müslüman ve
yabancı karşıtı Geert Wilders’in lideri olduğu Özgürlük Partisi ( PVV ) ise,
eksi 2 sandalye ile meclisteki sandalye sayısı 18 olacak ve mecliste ikinci
büyük parti konumuna gelecek. Son dönemde parti içi kavganın ön plana
çıktığı DENK Partisi’nde ise Tunahan Kuzu ile Selçuk Öztürk’ün aday olmayacak olması, partiye büyük bir oy kaybı yaşatıp, meclisteki sandalye sayıları 3’den 1’e düşecek.

---◄◄

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...
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Ergün Madak

aktüalite

Koronalı
Günler...

B

ütün dünyanın hâli malum; önce
tedbirler sıkı başladı, yaz dönemi
girdi. Kimi izinini yaptı geldi, kimi de
evinde kaldı. Biz de evde kalanlardanız
ve evde çalışanlardanız. Artan zamanlarda
evde uzun vadeli yapılmasını düşündüğümüz
işleri böylelikle öne çekme durumunda kaldık.
Elime boya fırçasını aldığımda radyodan türkü
kanallarını seçip, yıllardır duymadığım türküleri
dinlemek beni mutlu etti.

Oysa, toplum belki
son 15-20 yıldır bir
Tsunami gibi değişime
maruz kalıyor ve önüne
geleni silip süpürüyor.
Erkeklerin değişimi
bundan soyut mu?
Asla değil. Ama benim
gözlemim pastanın
büyüğü bayanlarda.
Tsunami’yi durduracak
gücümüz yok. Ama en
azından susmaktansa
konuşulmasını yeğlerim.
Acaba, Doğuş olarak
yazarlarla internet
üzerinden bu konuları
tartışsak nasıl olur?
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ergunmadak@hotmail.com

Türküler ve de





actualiteit

Türküleri dinlerken, hem yaptığım işe hem de
türkü sözlerine odaklanmam pek de zor olmadı.
Türkü metinlerinden kadın mı yoksa erkek mi eli
değmiş hemen anlaşılabiliyordu.
Ağıt yakan, gurbet acısı çeken, özlem duyan
insanların duygularına hemen şahit oluyorsunuz.

Bu türkünün müziğini bilen vardır belki ama ben
bilmiyorum. Peki ya şu türkü:
“Şu garip halimden bilen işveli nazlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?
Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen
Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?”

Sizlere Neşet Ertaş’tan iki besteyi
paylaşayım:
“Türlü türlü meyva vardır
Yardan tatlısı bulunmaz
Elma vardır ayva vardır
Yardan tatlısı bulunmaz”

Her iki beste de aynı kişiye ait. Ama duygu
yoğunluğu, kullanılan kelimeler açısından
birbirlerinden ne kadar farklılar değil mi?
“Neredesin sen!” Bu türkünün zihinlerde yer
edinmesindeki en temel nedeni, hem bestesi
hem de müziği. İnsan olarak düşüncelerimizi
anlatmak en çok zorlandığımız konulardan bir
tanesi. Bazen anlatmakta zorluk çekeriz, bazen
anlattığınız ise karşı taraftan anlaşılmayabilir.
Ahenk, ‘Neredesin Sen’ türküsünde olduğu
gibi hem anlatan sarih konuşacak, anlayan da
önyargısız dinleyerek algılayacak. Yoksa;
“Çarşıda bal var, Sende bir hâl var…”
dersen, ‘dam üstünde saksağan, vur beline
kazmayı’ gibi bir metin de olabiliyor.
Demem o ki, lafı dondurup dolaştırmadan,
sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ‘Gönül Dağı’ndan
coşarcasına rahatlıkla anlatabilmek ne güzel
olurdu.

“Şeker şerbet tatlı dili
Dudağında tutar balı
Sinesinde gonca gulu
Yardan tatlısı bulunmaz”

Doğuş ve Yazarlar
Korona’dan dolayı, röportajların Youtube
üzerinden yapıldığına sizler de şahit
olmuşsunuzdur. 2 yıl önce Doğuş Panelleri’ne

Bu türkü pek favorim olmasa da örneğin, ‘Huma
Kuşu yükseklerden seslenir’ isimli Erzurum
türküsünün, kocasını bekleyen bir geline,
kayınpederi tarafından yazıldığını öğrenmek
oldukça enteresandı.

niyet ederek yola çıkmış ve ilk olarak
‘Düğünlerimiz’ konusunu işlemiştik. Ardından,
kadın giyimlerinin sergilenip satıldığı fuarları
konu alan ve sosyal medya kullanıma eleştirel
bir bakışla değerlendirileceği bir kaç tane daha
panel düzenlemek istemiştik. Maalesef, konuların
muhatapları arasında hanımlar önemli bir
paya sahipken, nedense bir türlü konuşmacı
bulamadık. Teklif götürdüklerimizden bazıları
başta tamam derken, sonra çeşitli mazeretlerle
hayır dediler. Herhangi bir konu tartışılırken
benim yoğunlaştığım daha çok meselenin ana
amacı olur.
Neyi tartışalım istiyorduk: Birey ve toplum olarak
nereye doğru gidiyoruz? Gittiğimiz yer, dini
referanslar ele alındığında, endişe duymamız
gereken bir gidişat mı yoksa her şey normal
seyrinde mi ilerliyor? Bundan ne fazlası ne de
eksiğiydi. Hâlâ da öyle.
Şöyle bir iddiam var: Akil insanların sesi, yine
edep kuralları içerisinde, duyurulmazsa, dini
referans kaygısı fazla yüksek olmayan insanların,
bu boşluktan istifade ederek, kültürel bir değişimi
çorap söküğü gibi peşinden getirebilirler.
Açıkçası, benim görebildiğim, atı alan Üsküdar’ı
çoktan geçti. Bu aşamada, erkekler olarak bizler
kendi aramızda tartışsak, hanımlardan ‘bizim
sorunumuzu siz neden kendi aranızda
tartışıyorsunuz’ eleştirisi de geliyor, gelmişti de
geçmişte. Kendi aralarında tartıştıklarına, sadece
bir kaç bayan köşe yazarının yazılarının dışında,
karşılaşmıyoruz. Hele hele hanım yazar bulmak
ise işin ayrı çabası. Oysa, toplum belki son 15-20
yıldır bir Tsunami gibi değişime maruz kalıyor
ve önüne geleni silip süpürüyor. Erkeklerin
değişimi bundan soyut mu? Asla değil. Ama
benim gözlemim pastanın büyüğü bayanlarda.
Tsunami’yi durduracak gücümüz yok. Ama en
azından susmaktansa konuşulmasını yeğlerim.
Acaba, Doğuş olarak yazarlarla internet
üzerinden bu konuları tartışsak nasıl olur diye
içimden geçirdim. Olur mu acep?
---◄◄

Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları (NIF) sezonu açtı

I

GMG Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları uzun bir aradan
sonra sezonun ilk Genişletilmiş Şube Birim Toplantısını yüz yüze
gerçekleştirdi.
Leerdam ‘het Dak salonunda gerçekleştirilen toplantıya NIF’e bağlı
şube yöneticileri iştirak ettiler. Açılışı Kur’an tilavetiyle başlayan toplantı,
yoklama ve faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Federasyon
Başkanı Mustafa Aktalan’ın selamlama ve değerlendirme konuşmasının
ardından şube yöneticilerine söz verildi. Yaşanan pandemi sürecinde
yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda bu günden sonra
yapılacak olan çalışmalar da ele alındı.
Toplantıya konuşmacı ve gözlemci olarak IGMG İrşad Başkanı Celil
Yalınkılıç da katıldı. Toplantı, soru-cevap faslının ve ikramın ardından sona
erdi.
Genel Merkez Ziyareti...
Bu arada, aynı günlerde IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş ve Yurtdışı
Koordinatörü Ünal Koyuncu da Hollanda’ya gerçekleştirdikleri bir
seyahatte, NIF Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, yöneticilerle sohbet ve
istişare etme fırsatı buldular.
BYK Toplantısı da Gerçekleştirildi...
NIF, sezonun ilk Genişletilmiş Bölge Yönetim Kurulu Toplantısını (BYK)
Yıldız İslam Merkezi salonunda gerçekleştirmiş, yeni çalışma yılının
takvimini belirlemişti. BYK toplantısında IGMG Teşkilatlanma Başkanı
Murat İleri de hazır bulunmuştu.
DogusNieuws ---◄◄

Şube Yöneticileri Toplantısı

Bölge Yönetim Kurulu Toplantısı

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

IGMG Sekreteri ziyareti
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Gündem

2021 yılının malİ bütçesİ açıklandı

H

ollanda’da
2021
yılının bütçe tasarısı ve
mali planı açıklandı.
Koronavirüs önlemleri
nedeniyle Prens Günü’nde bir çok
etkinlik iptal edilirken Kral Willem
Alexander ile Kraliçe Maxima’nın
şövalye salonu olarak bilinen
Ridderzaal’a gelmek için kullandığı,
Altın
Payton
(goudenkoets)
kullanılmadı.
Koronavirüs nedeniyle gelenekler
terk edilse de, içerik değişmedi.
Maliye Bakanlığının Temsilciler
Meclisine sunduğu gelecek yılın
bütçesinin detayları ise şu şekilde:
1.) 2021 yılında, her hane halkının
alım gücünün yüzde 0,8 oranında
artacağı hesaplanırken, çalışanlar
için bu oranın yüzde 1,2 olması
bekleniyor.
Ödenek alanlar için yüzde 0,5 ve
emekliler için ise yüzde 0,4 oranında
bir alım gücü artışı planlanıyor.
2.) Hollanda’da halkın gelir
vergilerinde yapılacak indirim için
1 milyar euro ayrıldı. Bu indirimi

herkesin az da olsa hissetmesi
bekleniyor.
3-) Küçük girişimcilere uygulanması
planlanan indirimle, girişimciler ve
çalışanlar arasındaki vergi farkının
azaltılması sağlanacak
4-) Sağlık sektörü çalışanlarına
düzenli bir maaş artışı yapılmayacak,
daha önce kararlaştırılan bin euro
ikramiyenin yanında ek olarak 500

euro daha ikramiye eklenecek.
Ayrıca 130 milyon euro gibi bir
bütçe sağlık sektöründe çalışmayı
teşvik amacıyla ayrılacak
5-) Küçük girişimcilere uygulanması
planlanan indirimle, girişimciler ve
çalışanlar arasındaki vergi farkının
azaltılması sağlanacak
6-) Öğretmen açığıyla mücadele
etmek için 32 milyon euro bütçe
ayrılacak
7-) Kara ve demir yolları ile su işleri
ve savunma yatırımlarına toplamda
2 milyar euro artış sağlanacak.
8-)
Adalet
ve
Güvenlik
Bakanlığı’nın bütçesi de 300 milyon
euro arttırılacak ve daha sonraki
yıllar için bu artış 350 milyon euro
olarak devam edecek. Bu paranın
150 milyon euro’luk kısmı suç
örgütleri ve uyuşturucu çeteleri ile
mücadeleye ayrılacak
9-) Öğrenci sayısında görülen artış
üzerine, eğitime ayrılan bütçeye ek
olarak 450 milyon euro daha bütçe
ayrılacak.
(AA) ---◄◄

GENÇLER DEVİR VERGİSİ ÖDEMEYECEK
Hollanda, ilk evini satın alan
gençlerden ‘devir vergisi’ almayacak
Hollanda’da ilk evini satın almak
isteyen 18 -35 yaş arası gençler,
1 Ocak 2021’den itibaren ‘devir
vergisi’
(Overderachtbelasting)
ödemeyecek.
Basına sızan bilgilere göre Eylül

ayının üçüncü Salı günü açıklanan
olan ‘Milyonlar Notası’nın vergi
paketinde önümüzdeki yıl ciddi
değişiklikler olacağı ortaya koydu.
Pakette gençlere indirim gelirken,
ikinci evini satın alanlara vergi
artışı, satın alınan iş yerlerin ‘devir
---◄◄
vergisinin’ arttığı görüldü.

YASAKLAR İSLAMOFOBİYİ ARTIRIYOR
Hollanda’da İslamafobiyi Bildir
Vakfı, geçtiğimiz yıl Ağustos
ayında toplu taşıma araçları,
devlet daireleri, eğitim ve sağlık
sektöründeki binalarda yürürlüğe
giren Burka Yasağı’nın kaldırılmasını
istiyor. Vakıf, konu hakkında
hazırladığı raporda Burka Yasağı’nın

Hollanda’da İslamafobiyi arttırdığını
ortaya koydu.
Rapor sonucunu
Temsilciler Meclisine gönderen vakıf,
temsilciler Meclisi’nden bu yasağın
yeniden gözden geçirmelerini ve
kaldırmalarını talep etti. Hollanda
genelinde 200 ile 400 kişi peçe veya
---◄◄
burka takıyor.

POLİS-UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İŞBİRLİĞİ
Hollanda’da çok sayıda polisin
uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği
yaptığı ortaya çıktı. Avrupa’da yasa
dışı örgütlerin de yoğun şekilde
kullandığı şifreli telefon şebekesi
EncroChat mesajları, Hollanda’daki

çok sayıda polisin uyuşturucu
kaçakçıları ile işbirliği yaptığını ortaya
çıkardı. Olayın ardından özel bir
yolsuzlukla mücadele ekibi kurulurken
yetkililer
kimsenin
dokunulmaz
---◄◄
olmadığını ifade etti.

“PRENSESİM ÇOK YAŞA!”

Grapperhaus evlendİ

HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Basına sızan düğün resimlerinde Adalet ve Güvenlik
Bakanı Grapperhaus’un düğün sonunda çekilen aile
resminde 1,5 metre sosyal mesafe kuralının ihlal
edildiği görülüyor.
Kuralın ihlal edilmesi büyük tepki çekerken “Bakan
bu resimle güvenirliliğini kaybetti” ifadelerini kullanan
bir kesim Grapperhaus’un istifasını istedi.
İhlal sonrasında para cezası kesilmeyen Bakan
Grapperhaus, halktan özür dileyip, vicdanının
rahatlaması için Hollanda’nın Kızılay’ı olan “Kızıl
Haç’’a ( Rodekruis) 390 eurodan toplamda 780 euro
göndererek maddi destek verdi.
---◄◄

Hollanda’da erkek arkadaşının kurşununa hedef
olan 21 yaşındaki Türk kızı Kezban Avcı, hastanede
ölüm kalım savaşı veriyor. Middelburg kentindeki
Burggangstraat sokağında meydana gelen olayda Türk
kızı, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 26 yaşındaki
(Surinam veya Antilyalı) br kişi tarafından silahlı
saldırıya uğradı. 21 yaşındaki sağlık sektörü çalışanı
Türk kızı, olay yerine gelen helikopterle Rotterdam
kentindeki Erasmus Hastanesine kaldırıldı. Yoğun
bakımdaki Kezban Avcı, hastanede hayat mücadelesi
veriyor. Türkiye’ye kesin dönüş yapan Baba Arif Avcı
---◄◄
kızının başında dualarla nöbet tutuyor.

Hollanda’da 2021 mali bütçesinden
prenses Amalia’ya masraflarını
karşılaması için 2021 yılı için 1,6
milyon euro ödenecek.
Her yılın Eylül ayının üçüncü Salı
günü kutlanan Prens Günü, dün
yapılan sade törenle kutlandı.
Kral Willem Alexander, yaptığı
geleneksel
konuşmasında
koronavirüsle mücadelede birlik
ve beraberliğin önemine vurgu

yaparak hükümetin 2021 yılı mali
bütçesi açıklandı. Yapılan konuşma
sonrasında Maliye Bakanı 2021
mali bütçesini Temsilciler Meclisi’ne
sundu. Meclise sunulan mali bütçede
7 Aralık’ta 18 yaşına girecek olan
Kral Willem Alexander ve Kraliçe
Maxima’nın en büyük kızı Prenses
Amalia’nın bütçeden bu yıl için 107
bin euro, önümüzdeki yıl için de 1,6
milyon euro alacağı belirtildi. ---◄◄



RDW’DEN SÜRÜCÜLERE UYARI VAR...
Hollanda Trafik Hizmetleri Kuruluşu
RDW tarafından yapılan uyarıda:
Ruhsat, araç devri, plaka ve
ehliyet gibi işlemlerin sadece
kendileri tarafından yapıldığını,
bu işlemleri internet üzerinden
yapan aracı internet sitelerine
güvenilmemesi gerektiği belirtildi.

Bazı sitelerin RDW resmî sayfasına
benzer bir tasarımla, arama motorları
üzerinden insanlara ulaştıklarını ve
dolandırdıklarını belirten yetkililer,
rdwservice.nl
ve tenaamstellen.
nl’i sitelerini örnek göstererek bu ve
buna benzer sitelere güvenilmemesi
---◄◄
gerektiğini söylediler.

De Jongeren Ambassade (NIF Jongeren)
Als burgers maken we een periode
mee waarbij vele maatschappelijke,
politieke en culture ontwikkelingen
plaatsvinden. Hoewel de overheid de
betrokkenheid van de burgers blijft
stimuleren, is het voor de gemiddelde
burger (vaak) lastig om al deze
informatie te verkrijgen, te filteren en
te verwerken.
Als een maatschappelijk betrokken
organisatie wil NIF Jongeren op
deze veranderingen inspelen en een
uitkomst bieden voor de burgers om
de betrokkenheid te vergroten. Ook
dragen wij een warm hart toe aan
de politieke betrokkenheid van onze
jongeren.
Ons streven is daarom om bij de
jongeren een stevige basis te leggen
voor politieke en maatschappelijke
interesses en gedrevenheid. Het
traject zal daarom (op een objectieve
en constructieve manier) focus leggen
op de (actuele) ontwikkelingen

in Nederland, hoe het land wordt
bestuurd, hoe besluitvorming tot
stand komen (en beïnvloed kunnen
worden), trainingen (o.a. debatteren
en soft skills), rondleidingen in de
Tweede Kamer, de gemeenten en
een excursie naar het buitenland.
De seminars zullen verzorgd worden
door professionals die de seminars
inrichten vanuit de dagelijkse praktijk.
Gedurende het traject krijgen de
deelnemers ook mogelijkheden om
hun politieke netwerk te bouwen of
te vergroten door in contact te komen
met politici.
Wij hopen met dit project niet alleen
politici op te leiden, maar ook
maatschappelijk betrokken individuen
die zich inzetten in deze samenleving.
Contact
Voor meer vragen kunt u contact
opnemen met onze projectcoördinator
Yusuf Tuncer (0614457554) en
voor aanmeldingen verwijzen wij u
naar www.nifjongeren.nl/DJA --◄◄
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Başkası ne der değil,

Ben Bilirim!

B
Buna göre mahalle
baskısına maruz
kalan kişi, hayatın
her alanında kendi
isteğine göre
değil, çevrenin
ondan beklentisi
doğrultusunda
hareket eder. Bu
nedenle kişi, ‘başkası
ne der’ telaşı ve
korkusuyla hayatını
sürdürür.

ilindiği üzere, muhafazakâr çevreler
içerisinde mahalle baskısının olduğu
sıkça dillendirilir. Buna göre mahalle
baskısına maruz kalan kişi, hayatın
her alanında kendi isteğine göre değil, çevrenin
ondan beklentisi doğrultusunda hareket eder.
Bu nedenle kişi, ‘başkası ne der?’ telaşı ve
korkusuyla hayatını sürdürür. Aslında benzer
duruma sadece dinî inançların güçlü olduğu
toplumlarda değil, dünyanın her yerinde
rastlamak mümkün. Örneğin özgürlüğün sıkça
vurgulandığı Batı Avrupa ülkelerinde, kişinin
giyim-kuşamı, sosyal medyadaki paylaşımları,
mensup olduğu değerler dünyası ve hatta siyasi
tercihleri, iş ve meslek hayatındaki başarısını
etkiler.
Ne var ki, dünya genelinde dinlerin ve onun
şekillendirdiği değerler dünyasının toplumsal
baskı aracı olduğunun sıklıkla vurgulanması
ilginçtir. Buna alternatif olarak kişinin bireysel
özgürlüğün manifestosu olarak “başkası ne
der değil, ben bilirim ve istediğim gibi
yaşarım” demesi dünyanın hâkim kültürü
tarafından teşvik edilmektedir. Tam da bu
noktada şu soruyu sormak kanaatimce önemli:
ben bilirim demek insanı özgür kılar mı?
Bu soruyu cevaplandırmak için öncelikle hâkim

Kuzu’dan meclise ayar...

D

kültür ve onun öne sürdüğü ‘ben bilirim’
iddiası üzerinde durmak gerekir. Acaba bugün
“ben bilirim” diyenler, gerçekten kendi istekleri
doğrultusunda mı yaşıyorlar, yoksa farkında
olmadan belirli bir yaşam tarzının esiri mi
olmuşlardır?
Günümüz dünyasında küreselleşme ile birlikte,
insanlığın tek tip kültür ve yaşam tarzı yolunda
ilerlediği sır değil. Facebook, Instagram, Netflix
ve YouTube üzerinden insanların düşüncesi,
yaşantısı ve değerler dünyası şekillendirildiğini
bilmekteyiz. Peki bu hâkim kültürün oluşturduğu
yaşam tarzının mahiyeti nedir? Bu yaşam
tarzının en temel özelliği, tüketime dayanıyor
olmasıdır. Fakat burada ihtiyaca dayalı tüketim
değil, aksine keyif ve gösterişe dayalı tüketimden
bahsediyoruz. Her ne kadar tüketim toplumunun
hatırı sayılır bir geçmişi olsa da, özellikle
sosyal medya ile birlikte tüketim toplumu güç
kazanmıştır. Zira sosyal medya üzerinden yapılan
paylaşımların insanları etkilediğini ve insanların
birbirine karşı üstünlük kurma arzusuyla daha
fazla tükettiği bilinmektedir. Bu nedenle tüketim
arzusuyla yaşayan bir insanın istediği kadar
‘ben bilirim’ desin, hakikatte özgür olduğunu
söylemek güç.
Çünkü özgür insan, Nurettin Topçu’nun işaret
ettiği üzere, her istediğini yapabilen değil,
istediğini yapmama kudretine sahip kişidir.
Çünkü insan iradesinde iki ayrı kuvvetten söz
edilebilir. Birisi harekete geçme kuvveti, diğeri
yasak edici kuvvettir. Topçu bu iki kuvvet
çeşidini “itici” ve “frenleyici” kuvvet olarak
niteler. İnsanın özgürlüğü, bu iki kuvvetin ahenk
içinde hareket etmesine bağlıdır. Bu bağlamda

itici kuvvet haz isteğinden, maddî menfaatten,
alışkanlıktan ya da toplumun beklentisinden
meydana gelebilir. Olması gereken, itici kuvvet
harekete geçtikten sonra frenleyici kuvvetin
kontrol mekanizmasını devreye koymasıdır.
Bir başka ifadeyle, frenleyici kuvvet insan
zihnindeki sağduyuyu temsil eder, yapılacak işin
önünü-arkasını hesap eder ve insanın hazzın ve
menfaatin esiri olmasını engeller.
Konuyu anlaşılır kılmak için, Topçu’nun
açıklamasını modaya uyarlayalım. Modanın
sık sık değiştiğini biliyoruz. Bugün çok saçma
görülen bir kıyafet tarzı ya da saç stili, yarın
moda olduğu için herkesin uymak zorunda
olduğu bir kurala dönüşebiliyor. Dolayısıyla
burada itici kuvvet moda ve toplumun
oluşturduğu modaya uyma beklentisidir. Eğer
kişi, modaya uymayı kendi isteğiyle değil
de toplumdan dışlanmamak için uyuyorsa,
iradesindeki frenleyici kuvveti harekete
geçirmemiş demektir. Haliyle bu şekilde hareket
eden kişiye Topçu’nun kriterine göre “özgür”
denilemez.
Başka bir örnekle devam edelim: Sosyal
Medya’da popüler olan bir restorana gitmeyi
arzuladığımızı var sayalım. Burada itici kuvvet
yeme arzusu ve o restoranda yemek yediğimizi
sosyal medyada paylaşma isteğidir. Eğer herkes
o restoranda yemek yediği için o restorana
gidiyorsak ve yediklerimizi sosyal medyada
paylaşmanın zorunlu olduğunu düşünüyorsak,
irademizdeki frenleyici kuvveti hareket
geçirmedik demektir. Çünkü burada gösterişe
dayalı davranış vardır.
Dolayısıyla bu örnekte de Topçu’nun kriterine
---◄◄
göre özgürlük söz konusu değildir.

Kutuplaşma ile mücadele

Tunahan Kuzu:
“Yunanistan, Avrupa Birliği’nden aldığı
destek paralar ile Türkiye’ye savaş açamaz!”

ENK Partisi milletvekili Tunahan
Kuzu,
Hollanda
temsilciler
Meclisinde, Doğu Akdeniz’deki
sıcak
gelişmelerle
alakalı
çıkışı: “Yunanistan Avrupa Birliğinden
aldığı destek paralar ile Türkiye’ye savaş
açamaz!” Hollanda Başbakanı Mark Rutte
parlamentoda Temmuz ayında gerçekleşen
AB zirvesi ve 750 milyar euroluk ekonomiyi
canlandırma paketi konulu oturumda
bir araya geldi. Ekonomik paketi ile
Yunanistan’a 20 milyar euro destek
sunulacak listede İtalya, İspanya, Polonya
ve Macaristan gibi ülkelerde bulunuyor.
Diğer taraftan Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin
topraklarına sahip çıkması üzerine 31
Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan
Hükümeti buna karşı 34 milyar euroluk
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bütçe ayırdığını açıklamıştı. Ayrılan bütçe
ile savaş gemileri ve Fransız savaş uçakları
temin edileceği Yunan yetkililer tarafından
kamuoyuna sunulmuştu.
Yapılan
araştırmalar
sonrasında
Yunanistan’ın yine 2010 yılında AB
destek paketlerinden aldığı paraları askerî
bütçeye ayırdığı ortaya çıkması sonrasında
DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu:
“Hükümet,
Hollanda
vatandaşlarının
ödediği vergiler ile, ekonomik destek adı
altında, Yunanistan’ın askeri harcamalarının
finansı kabul edilemez! Hollanda’da hiç
kimse Yunanistan’a savaş uçakları ve savaş
gemileri hediye etmek istemiyor” diyerek,
Başbakan Rutte’nin tekrar diplomasi
masasına oturması tasarısını sundu
DogusNieuws
---◄◄

Farid Azarkan, Denk’in yeni lideri oldu

Hollanda’nın farklı politik duruşlarıyla bilinen
DENK partisinin cumartesi yapılan kongresinde,
parti lideri olarak Farid Azarkan seçildi.
Tek aday olarak seçime giren Azarkan böylece
partinin 2021 parlamento seçimlerindeki lideri
olarak resmen seçilmiş oldu. Farid Azarkan,
2017 yılında DENK hareketini başlatan Tunahan
Kuzu’dan liderlik görevini devralırken, Kuzu’nun
gelecek seçimlerde yeniden aday olmama
kararını değiştirmesini umut ettiğini ve partinin
vekili olarak 2021’de yola birlikte devam etmek
istediğini açıkladı.
Azarkan, 2021 seçimleri için hedef olarak
halen DENK’i temsil eden 3 vekil sayısını ikiye
katlayarak 6’ya çıkarmayı belirlediğini belirtti
ve mevcut politik arenada bunun mümkün
olduğunu ilave etti. Konuşmasında, “eşit ve adil
bir Hollanda” için çaba sarf edeceklerini anlatan
Azarkan, “adaletsizliğe karşı yükselen bir
ses” olmak istediklerini belirtti. Partilerinin
sağlık, ekonomi ve korona krizinin toplumsal
etkileri konusunda planları olduğunu ve seçim
programlarında bunları açıklayacaklarını ilan etti.

Farid Azarkan kimdir?
Marokko’nun Tefersit (Ighmiren) kasabasında
1971 yılında dünyaya geldi. Babası Hollanda’da
işçi olarak bulunan Azarkan, 8 yaşında ailesiyle
birlikte Hollanda’ya yerleşti. Babasının işsiz
kaldığı dönemlerde zor bir gençlik geçirdi
ve geçimini sağlamak için, kendi ifadesiyle
savaşmak zorunda kaldı. Ancak yöneticilik
eğitimini tamamladı ve 2008 yılından itibaren
devlet kurumlarında çalışmaya başladı. Kültür,
eğitim ve bilim alanlarında farklı pozisyonlarda
müdürlük veya başkanlıklar yaptı. Marokkaan
Hollandalılar için ortak platformu SMN
Başkanlığını yürüttü. Sık sık Marokkaan gençlerin
durumlarıyla ilgili yayınlarda görülen Azarkan,
halkının sorunlarıyla ilgilendi. 2016 yılında
DENK’e katılmak için SMN başkanlığından istifa
etti. 2017 seçimlerinde 61.876 tercihli oyla vekil
seçildi. Parti Başkanlığına ise Avukat Ejder
Köse’nin getirilmesinde karar kılındı.
Öte yandan, siyasi hayatını sonlandıracağını
duyuran Tunahan Kuzu için de “partiye geri
dön” çağrısı başlatıldı.
ufuk.nl ---◄◄

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini 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’da hayat

HOLLANDA’DA
CEMİYET/SOSYAL HAYAT



HABERLER...

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

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...

BÜLENT TÜRKER’DEN HEMŞEHRİLERİNE
ORGANİK GIDA DESTEĞİ

Ressam Gülay Yıldırım’ın resİm
sergİsİne yoğun İlgİ

KAN DONDURAN CİNAYETİN SEBEPLERİNE
ULAŞILIYOR

Hollanda’nın renkli simalarından biri olan Bülent Türker tatil
için gittiği memleketi Vize de kendi arazisinde yetişen sebze ve
meyvelerden hazırladığı bir tezgahı ilçe pazarında sergileyerek
ücretsiz dağıttı.
Doğduğu ilçede kendi tarlalarından elde ettiği patates ve soğanları, yanında birçok köylü üreticiden satın aldığı sebze ve
meyveyi pazarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtan Bülent Türker “İçinde bulunduğumuz bu koronalı günlerde
ihtiyaç sahiplerine destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Vatandaşlarımız ve üreticiler çok zor durumda onlara
böyle destek vermeyi düşündüm. Önümüzdeki günlerde yine
bu desteklere devam edeceğiz. Kendi 4 dönümlük bağımdan
elde ettiklerimin yanında bir çok köylü ve üreticinin ürünlerini
alarak pazarda ihtiyacı olanlara ücretsiz verdim.
Çok mutluyum. Dünyada sevmekten sonra en güzel duygu insanlara yardım etmektir. Yıllarca bunu yapıyorum. İnsanlarımızı mutlu görmek benide mutlu ediyor.” dedi.
---◄◄

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 3 Eylülden- 31 Kasım
arası düzenlenen resim sergisi açıldı.
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.
Ressam Gülay Yıldırım’ın Arnhem şehrindeki resim sergisini
MÜSİAD Hollanda Başkanı Ümit Akbulut, Anadolu Verzekering
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Baştimar ve Anadolu Hukuk
Bürosu çalışanları da ziyaret ettiler.
Resim sergisi 31 Kasım 2020 tarihine kadar aşağıdaki adreste
ziyarete açık olacaktır.
Yer: Bibliotheek Rozet Kronenburg
Winkelcentrum Kronenburg
Kronenburggalerij 7 - 6831 ET Arnhem
---◄◄

Dünya Almanya’nın Solingen kentinden gelen korkunç bir
haberle sarsıldı. Şehirde bir apartman dairesinde 5 çocuğun ölü
bulunduğu haberi bir anda dünyada haber sitelerinde ilk manşet
haline geldi. Bu korkunç olayın detayları ise belli oldu ve yaşanan
korkunç aile trajedisi herkesin kanını dondurdu. Yapılan otopsi
sonucu çocukların annesi 27 yaşındaki Christiane K.’nın, Melina
(1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) ve Luca (8) isimli çocuklarına önce uyuşturucu bir madde uyguladığı, ardından ise boğduğu
belirlendi. Cinayet masası başkanı Marcel Maierhofer açıklamasında, olay yerine geldiklerinde kahvaltı kaselerinin hala masanın
üzerinde durduğunu ve evde çok acı bir tabloyla karşılaştıklarını
söyledi.
Wuppertal Savcılığından Heribert Kaune-Gebhardt ise çocukların
beşinde de ilaç ve boğulma belirtileri olduğunu açıkladı.
Trenin altına atlayarak intihar girişiminde bulunup ağır yaralanan
ancak hayati tehlikesi bulunmayan anne için ise 5 ayrı cinayet talebiyle tutuklama kararı çıkarıldı.
---◄◄

HDV’den Hollandaca İslam İlmihali
İslam İlmihalinin Hollandaca tercümesi tamamlanıp yayına girdi. İlmihal kitabı
ile alakalı Vakıf yönetimi adına şu açıklama yapıldı:
“Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) tarafından tercüme edilen bu eser, 873 sayfadan oluşmaktadır. Eser ayrıntılı şekilde; akaid, fıkıh, helaller ve haramlar, İslam
ahlakı ve siyer gibi konuları içermektedir. İslam İlmihali tercümesi, bilimsel standartlara riayet edilerek, Hollanda’da yüksek lisans eğitimi almış dini tercümeler
uzmanı tarafından tercüme edilmiş bulunup, uzman akademisyenler tarafından
redakte edilmiştir. Önümüzdeki aylarda resmi tanıtım programı düzenlenecektir.
Programın detayları kesinleştikten sonra sitemizde duyurusu yapılacaktır.
Kitapseverleri bekletmemek için ilmihal kitabının satışına başlanıldı. Kitabın satış fiyatı € 9,99 olup, sipariş için HDV Kitap satış birimiyle irtibat kurulması
gerekiyor. Kitabı www.isnshop.nl’den online olarak temin edebilirsiniz. Camii
şubelerimize indirim uygulanacaktır. “Handboek van de Islam” İlmihali kitabının basılmasında, yayına hazırlanmasında maddi ve manevi her türlü desteği veren 19. dönem HDV Yönetim kuruluna ve paydaşlarına
teşekkür ederiz.”
Vakıf BV adres bilgileri: Oder 13, 2491 DD Den Haag.
HDV’nin Hollandaca Hadislerle İslam ve Açıklamalı Hollandaca Kur’an-ı Kerim Meali projeleri, HDV yayın takvimine göre önümüzdeki
---◄◄
dönemlerde tamamlanıp hizmete sunulacaktır.



İnsanlık dışı eziyet kameralara yansıdı
Hollanda kamu yayın kuruluşu
NOS, Yunanistan’ın uluslararası hukuku ihlal edip göçmenlere
eziyet ederek değerli eşyalarına,
telefonlarına ve paralarına el koyduktan sonra şişme botlarla deniz
ortasına bırakılarak ölüme terk
edildiklerini ekranlara taşıdı.
NOS televizyonunda yer alan haberde, Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına ulaşan göçmenleri,
denize geri itilmesi konusu işlendi. Geri itmelerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve yardım kuruluşlarının bu konuda uyarılarını
artırdığı kaydedilen haberde, söz konusu geri itmelerin yeni olmadığına dikkat çekildi.
Haberde, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki kara sınırında
bunun yıllardır yaşandığı ve bu yılın nisan ayından itibaren önemli
ölçüde arttığı ifade edildi. Ayrıca Yunanistan tarafından göçmenlerin zaman zaman botlarının patlatıldığı ve motorlarının tahrip edildiği belirtilen haberde, erkek veya kadın gözetmeksizin göçmenlere
şiddet uygulandığı kaydedildi.
---◄◄

NUH’UN GEMİSİ (!) KRIMPEN A/D IJSSEL LİMANINDA
Hollandalı müteahhit Johan Huiberin Nuh’un Gemisi’nden etkilenerek yaptığı günümüz teknolojisi ile döşenmiş MODERN
NUH’UN GEMİSİ suya indi ve Krimpen a/d Ijssel limanına
demirledi.
Hollandalı müteahhit doğup büyüdüğü, üç tarafı denizlerle çevrili
Kuzey Hollanda’da çocukluğundan gelen denize olan düşkünlüğünün de etkisi ile efsanevi eserinin temelini 1992 de attığı,
Nuh’un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapmaya başlamış, Okuduğu
dini kitaplar ve izlediği filmlerden etkilenerek Nuh’un Gemisi’ne
benzer bir yapı inşa etmeye karar vererek bu hayalini gerçekleştirmiştir. Johan, Nuh’un Gemisi’ne benzer bir şeyi 2005-2007 yılları
arasında toplamda 1 milyon euroya Schagen Limanı yakınlarında
inşa etti. Ancak bununla da yetinmedi ve 2012 yılında daha büyük bir projeye imza attı ve adını Johan’ın Gemisi koydu.
Sekiz kişinin de yardımıyla dört yılda 7 katlı bir yapıyı inşa etti.
21 dubayla destekli olan bina yüzen bir yapı olarak tasarlandı.
Yapımı ise 4 milyon euroya mal oldu. 119 metre uzunluğunda, 30
metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğinde ki yapı Hz. Nuh’un
gemisine göre tasarlandı ve yapıyı şimdiye dek 280 bin kişi gördü.
Binanın inşası için çam ve sedir ağaçlarından toplam 12 bin ağaç
kullanıldı.

Johan Huiber ilk önce “Johan’ın Gemisi” olarak adlandırdığı
gemiyi sonradan Nuh’un Gemisi olarak yeniden isimlendirdi. Gemide inek, penguen, zürafa, timsah, fil ve su aygırı gibi hayvan
figürleri bulunuyor. Bunun dışında içinde iki sinema ve bir restoran bulunmakta.
2012 yılında halka açılan Nuh un Gemisi’nde iş toplantıları, düğün ve diğer özel etkinliklerinde düzenlenebildiğini dile getiren Johan İncil’deki bilgilerden yola çıkarak gemiyi inşa ettiğini belirterek “Aslına uygun olarak her türden hayvandan ikişer tane
olmak üzere uygun yerlere yerleştirdik. Gemiyi seyyar bir
müze ve hayvanat bahçesi gibi dizayn ettik. Gemi içerisinde tufanın kopmasının sesli olarak ekranlara getirdik, ayrıca, plazma TV’lerle de olayın tarihçesi konusunda yazılı
bilgiler yayınlıyoruz.” dedi.
Gemi şuanda Krimpen a/d Ijssel de liman yapmış durumda. Korona virüsü nedeniyle içeride bir aktivite bulunmuyor. Normal şartlarda girişi ücretli olan bu gemiyi en azından dışarıdan görmek
isteyenler Krimpen a/d Ijssel limanına giderek gemiyi görebilirler.
Gemi dört bir tarafında bulunan güvenlik kameralarının ve yangına duyarlı cihazlar tarafından 7/24 korunmakta.
Haber: Özcan Özbay - Fotoğraf: Refii Kileci ---◄◄
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Mehmet Şükrü Oflaz

opinie

görüş

Etrafında...

P

erspektif Dergisi 291. sayısında
“Avrupa’da Türkçe Edebiyat’
konusunu ele aldı. Avrupa’da yaşayan
bizlerin, bulunduğumuz hâlin ne
olduğunu ve bizi bekleyen yarınların nasıl
olacağının ip uçlarını dil/edebiyat üzerinden
izleyebileceğimizi düşündürdü bana. Derin
ve nitelikli bir arşiv çalışmasıyla Avrupa’daki
serencamımızı edebiyat çalışmalarımızdan
okumamız mümkün olabilir. – Bu arşiv
çalışmasını proje hâlinde çalışmak harika olurdu-

İnsan dil üzerinden
varlığa gelir. Dil ile
ünsiyet kurar. Dil
üzerinden millet olma
vasfını kazanır. Geçmişin
gerisinde kalmak
söz konusu olursa
bu ana dile gerekli
ilginin gösterilmemiş
olmasından ileri
gelebilir. Okuma
oranlarımız ortada.
Popüler yayıncılık ve
buna rağbet ortada. Dil
zevki ve bunu besleyen
edebiyat hayatımız bu
ülkede ortada...

KALEMDÂR

oflaz-aliya@hotmail.com

Ana Dil

‘İşçi göçü’ nitelendirmesi içinde, yarım asrı
aşan varlığımızla Avrupa’da bizlerin önünde
önemli problemler bulunmakta.
Dönem dönem çeşitli tartışmalarla günleri
geçirdik. Bu tartışmalar bazı önemli hususları
erkenden görüp tedbir almamızı engelledi.
Aslında pek değişen bir şey yok. Zira aynı
tartışmalar biçim veya içerik değiştirerek
devam etmekte. Bugünlerin farkı belki iletişim
araçlarının gelişmiş olmasının sağladığı değişim
ve bu değişimin hızlı olması. Bugün önemli bir
sorun olarak dilimizin geleceği konusu en baş
sırada yerini almış bulunmakta. (Herkes için
böyle mi?).
Bu tür konular üzerinde düşündüğümde hali
ifade edecek kelimenin ‘kopukluk’ olabileceği
kanaatindeyim. Memlekette büyük bir tarih
ve medeniyet kopukluğu oldu, işçi olarak
geldiğimiz buralarda yine bir kopukluk yaşadık
ve kanaatimce bu hala devam ediyor. Misafir
işçiler olarak toplumsal bütünlüğü sağlamamız
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mümkün olabilir miydi bilemiyorum. Fakat
burada bir bütünlüğü sağlayacak zaman ve çevre
imkanlarını siyasi, ideolojik önyargılara kurban
ettik. Bu gerçek.
Vatanından göçerek farklı bir ülkeye gelen
bir insanın yaşadığı duyguları toplumun
geneline hamledebiliriz. Göçmen bir insan
için dil dünyanın kenarına itilmiş olmanın
verdiği unutulmuşluk duygusunun ağırlığından
kaçabileceği bir ada olarak belirir.
Konuşabilmek ve anlaşılabilmek insana güven
verir. Sadece güven değil aynı zamanda emniyet
duygusu. Bundan sonra dışarı çıkabilir.
Ufka bakabilir. Varoluşunu temellendirebilir.
Bu kenara itilmişlik iki taraflı memleketten
buraya, buradan memlekete.
Şimdi yarım asırdan fazla geçmişimizle bizler
bu kenara itilmişlik duygusunu, dilimize sahip
çıkarak aşma konusunda mesafe alabildik mi?
Bunun cevabını verebilmek için elimizde yeterli
veri yok. Dil konusu bizde ilk zamanlar neslimizi
kaybetmeyelim endişesinin tahrik ettiği bir
konuydu. Yerel dil öğrenildikçe sonraki nesillerin
yakaladığı imkanlar ve yükselen yaşam düzeyi
ana dilin ikinci plana atılmasına sebep oldu.
Kitle iletişim araçlarının yaygınlığıyla sanal ve
gerçek arasında geçişler kolaylaştı. Burada
var iken ve buraya ait sorunlarımız var iken,
uzaklara ait meselelerin yanında kendimizi
konumlandırdık. Bu arada ana dil ise özverili
edebiyatçılarımızın ilgi alanı içinde sınırlı kaldı.

Mesela ana dilde yazılmış bir ilmihali yerel
dile çevirdiğimizde, ne yapmış oluyoruz? Veya
buraya ait bir ilmihal yazmak istediğimizde,
geriye doğru hangi güzergahı takip edeceğiz
beslenmek için?
İnsan dil üzerinden varlığa gelir. Dil ile ünsiyet
kurar. Dil üzerinden millet olma vasfını kazanır.
Geçmişin gerisinde kalmak söz konusu olursa bu
ana dile gerekli ilginin gösterilmemiş olmasından
ileri gelebilir. Okuma oranlarımız ortada.
Popüler yayıncılık ve buna rağbet ortada.
Dil zevki ve bunu besleyen edebiyat hayatımız
bu ülkede ortada. İnatla ve özveriyle Türkçe
edebiyat ürünleri ortaya koymak gayretinde olan
edebiyatçılarımız her türlü takdiri hak ediyorlar.
Var olsunlar.
“Ana dil” diyoruz, ana sütü gibi. Anne sütünü
bırakıp hazır mamalara rağbet ettikçe büyük
bir endüstriyi harekete geçirmiş oluyoruz. Türk/
çe konuştuğumuzda bir hayat görüşünü takip
ettiğimizi bilmeden daha ne kadar idame-i hayat
edeceğiz. Göreceğiz.
---◄◄

Devamlı dillendirilen, ana dilin ilk iki nesli
ilgilendiren bir konu olduğu, sonraki nesillerin
ana dilinin yerel dil olduğu düşüncesi şu andan
yaygın kanaat hâlinde. Buradan hareketle
sorulması gerek soru şu olabilir. Bizler ana
dilimizi geriye itersek, kendimizi varoluşsal
olarak nereye konumlandıracağız ve bunu
nasıl temellendireceğiz? Bunun hayati bir soru
olduğunu düşünüyorum.

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...
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Gençlere rol modeller...

Kısa haberler

SİM, sağlık İçİn herkesİ pedal çevİrmeye davet edİyor…

S

chiedam İslam Merkezi Cami yöneticileri
ve üyelerinin başlattığı “Sağlık İçin Pedal
Çevir” sloganı adı altında düzenlenen
bisiklet turuna 8 kişilik bir gönüllü grup
katıldı. Başkan Zekeriya Budak’ın da aralarında
bulunduğu grup, Schiedam-Arnhem arasını bisikletle
kat ederek, gidiş-dönüş yaklaşık 230 km’lik yol
yaptılar. Molaların da verildiği tur sonrası ekip,
cami yönetimi tarafından coşkuyla ve ikramlarla
karşılandı. Bundan sonra da bisiklet turlarını
sürdüreceklerini ifade eden ekip, sosyal sorumluluk
bilinci ve farkındalık oluşturmak adına farklı temalar
başlığı ile bu etkinliği sürdüreceklerini belirttiler.



“Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın diye…”
Schiedam Yıldız İslam Merkezinin Başkanı, eski
yöneticileri ve üyelerinden oluşan bir grup gönüllü bu
Korana sürecinde cemaat olmanın, birlik ve beraberliğin
zorluğuna dikkat çekmek için bir bisiklet maratonu
organize etti. Organizeye Muhammet Başalan, Erkan
Koç öncülük ederken iş adamı Mustafa Ayda sponsor
oldu. Başlangıç Arnhem Millî Görüş Ayasofya Camii,
bitiş noktası olarak da Schiedam İslam Merkezi
belirlendi. Bisiklet turuna, Adem Malkoç, Ümit Erdal,
Muhammed Başalan, İdris Kondu, Erkan Koç, Refik
Malkoç, Talha Aydın ve Cemiyet Başkanı Zekeriya
Budak katıldı.
---◄◄

ESKİ SİYASETÇİ VE SOSYAL DANIŞMAN
ZEYNEP KARATAŞ NIF’İ ZİYARET ETTİ

Haber-Fotoğraf: Zeynep Aktalan
Siyasetçi ve Sosyal Danışman Zeynel Karataş Hollanda İslam Federasyonu’nu
ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mustafa Kayak ile görüşen
Karataş, Başkan Mustafa Aktalan’ı da makamında ziyaret etti. Karataş,
kendisinin çalışmaları hakkında da başkanı bilgilendirdi. Zeynep Karataş,
Doğuş gazetesi için önümüzdeki sayılarda tecrübelerini, birikimlerini bizlerle
paylaşacak ve uzmanlık alanlarında yazmaya başlayacak.
---◄◄

SANATÇI EGE COŞKUN’UN YOLU
HOLLANDA MEHTERAN’LA KESİŞTİ

HİKâYENİ YOLLA, ÖDÜLÜ KAZAN!

Y

urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),
gurbetçi vatandaşları, tecrübelerini ve yaşanmışlıklarını
gelecek nesillere aktarmak adına “İnsan Hazineleri Serisi
– Birinci Nesil hikâyeleri Çağrısı” ile video çekmeye,
hatıralarını video çekimi ile kayıt altına alma çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, “İnsan Hazineleri Serisi – Birinci Nesil hikâyeleri
Çağrısı”yla 1961-1975 yılları arasında vatanlarından, ailelerinden,
sevdiklerinden ayrılıp gurbet yoluna çıkan emek göçü kahramanlarının
hikâyelerinin gelecek kuşaklara taşınacağı belirtilerek, kabul edilen
başvurular arasından en beğenilen hikâyelerin ödüllendirileceği
kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yaş sınırlaması olmayan
ve tüm dünyaya açık olan başvurular ‘sozlutarih@ytb.gov.tr’
adresinden e-posta yoluyla alınacak olup, hikâye ve çekim detayları
hakkındaki bilgilere ise ‘www.ytb.gov.tr’ adresinde yer alan
şartnameden ulaşılacak.
1961-1975 yılları arasında Avrupa’ya göç etmiş birinci nesil bir
göçmenin hikâyesinin video ile kayıt altına alınması isteniyor. Jüri
değerlendirmelerinin ardından ise seçilen hikayelere 4 bin lira para
ödülü verilecek.
Programa son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2020.”
--◄◄



Haber-Fotoğraf: Zeynep Aktalan
Pandemi sürecinde askıya alınan düğün ve etkinlikler, Eylül ayının girmesiyle
kontrollü olarak yeniden başladı. Bir düğün merasiminde gösteri yapacak olan
Hollanda Mehteran ekibi, aynı salonun başka bir bölümünde konser verecek
olan sanatçı Ege Coşkun ile buluştu. Mehter müziğine karşı ayrı bir sempatisi
olan Ege Coşkun, “böyle bir ekibin Hollanda gibi bir ülkede tarihimizi
yaşatma adına bulunması bir kazançtır” dedi. Ekip de bu karşılaşmadan
duyduğu memnuniyeti ifade edip, başarı dileyerek vedalaştı.
---◄◄

RESİMLER/FOTOĞRAFLAR DİLE GELSE

Tebrik Taziye Şifa dileği
- Tebrik.. Evlendik!..
Okurlarımızdan Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili Mecnun Biciş’in mahdumu Enes’in,
Selami Erdoğan’ın kerimesinin, Yıldıray Çınar’ın mahdumunun, Mücevver Ünüvar Konuksever’in
mahdumunun ve Tahsin Öz’ün kerimesinin pandemi sürecinde düzenlenen sade merasimlerle dünya evine
girdiklerini öğrendik. Genç çiftleri tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz. Çıktıkları yolculuğun hem kendileri hem de aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii eğitmenlerinden Sevgili
Ömer Erdoğan’ın kıymetli babasının vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda Türk İslam
Kuruluşları Birliği yönetim kurulu üyesi,
Tiel Bölge Başkanı Murat Öktem’in
kıymetli valideleri Nuray Öktem’in
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Tebrik.. Hoş geldin Yavuz Selim!
Yaşama sırası sende...
Doğuş gazetesi yazar ve emektarlarından Sevgili Bayram Altıntaş’ın üçüncü kez dede olduğunu duyduk.
Ahmet ve Feryat
çiftinin 28 Eylül
2020 tarihinde
Yavuz Selim adını verdikleri bir evladı dünyaya geldi.
Genç çifti tebrik ediyor, Yavuz Selim’e
hayırlı ve uzun
ömürler diliyoruz.

Afyonkarahisar’daki Ulu Camii
Anadolu'da ahşap direkli camilerin en eskilerinden,
Sahipata Nusretiddün Hasan tarafından, ahşap
ustası Neccar Emir Hacı Bey'e 1272 yaptırılan Ulu
Cami, Selçuklu ahşap ve taş işçiliğini yansıtan en
önemli örnekler arasında gösteriliyor.
Ağaç kurtlarının yemediği abanoz ağacından
yapılan 9 asırlık kapının, hiçbir korucuyu madde
---◄◄
olmadan günümüze kadar gelmiştir.
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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!

KAZA HUKUKU HOLLANDA
DIŞINDAKİ KAZALAR
21 yıldır Hollanda’da ve 10 yıl İstanbul’da
zaman içerisindeki farklı markalar altında Kaza
Hukuku hizmeti veren Randstad Kaza Hukuku
Kurumu (Randstad Personenschade BV –
Interculturele Letselschadepraktijk) her ay farklı
konularda hazırladığı yazıları siz okurlarımızla
memnuniyetle paylaşmaktadır.
Bu ay sizlerle paylaşmak istediğimiz konu ise,
Hollanda dışındaki (trafik) kazaları hakkında
olacaktır.
Hollanda dışındaki kazalar en yakın komşular
Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkeler olabileceği
gibi Balkan ülkeleri ve Türkiye’de olabilir.
Yasalara göre kazanın olduğu ülkenin kaza
hukuku geçerli olmaktadır. Böyle bir dosyada,
sorumlu taraf o ülke plakalı araç (araba), yoksa
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başka ülkeye ait plakalı araç mı diye bakılır.
Araba hasarı ve bedensel+manevî zararlar
(letsel) söz konusu olabilir. Bu durumda sizin ne
tür sigortalı olduğunuza bakılarak dosya o ülkede
ya da Hollanda’da açılabilir.
Schade Verzekering Inzittende (SVI)
sigortası
Bu sigorta yurt içi ve yurt dışı kazalarda kimin
haklı ya da haksız olduğuna bakmaksızın dosya
açılmasına imkân tanımaktadır. SVI sigortası
elbette ki kazadaki sorumlu sigorta ya da
temsilciliği ile irtibat hâlinde olacaktır. Kendi
sigortanız olan bu SVI sigortası bir an önce sizin
dosyanızı işleme alır ve zararları öder. Daha
sonra da bu masrafları sorumlu (karşı) sigortadan
talep eder. Böylece siz zaman kaybetmemiş ve
masraflarınız karşılanmış olur.

Ayrıca Hollanda’daki bir yan kuruluşumuz
olan Türk Hukuku Kurumu’da görevli avukat
arkadaşlarımız, kaza dâhil her tür Türk hukuk
davalarına Hollanda’dan bakmaktadır. İnternet
sayfasından www.turkhukuku.nl geniş bilgi
alabilirsiniz.
Müşteri için ücretsiz hizmet
Bizim vereceğimiz hukuksal hizmetler için,
müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmaz.
Bu masraflar sorumlu sigortadan ayrıca talep
edilir. Müşterinin hak ettiği kaza tazminatı sigorta
tarafından doğrudan müşteri hesabına yatırılması
sağlanır. Kaza hukukunda yalnız değilsiniz!
www.letseladvies.nl. Tel: 088-8087878 ---◄◄

SVI sigortası haricinde araba hasarınız için
de kasko (All-Riks) sigortası yaptırmanızı
tavsiye ediyoruz. Araba hasarınız da yukarıda
anlattığımız prensipte işlem görür.
Bir an önce bizimle iletişim kurunuz
Yurt dışı kazalarınız için bir an önce bizimle
iletişim kurunuz. Mevcut sigortanız dikkate
alınarak, kaza analizi yapar ve en hızlı bir şekilde
dosyanızı işleme alırız. Siz sadece sağlığınızla
ilgilenirken, biz de hukuksal haklarınızı garanti
altına almış oluruz.

- Gratis rechtshulp
- Deskundig advies
- In uw eigen taal
- Snel uw vergoeding

Gençlerin kutlu yolculuğu...

Hollanda Bölgesi iki kategoride de birinci oldu
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2. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm
Tilavet
Yarışması’na
katılımın tesbiti için 4
ayrı yerde bölgelerarası
elemeler yapıldı
İslam Toplumu Milli Görüş İrşad
Başkanlığının organize ettiği Avrupa
Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışmasının
32’sinin hazırlıkları tamamlandı.
Yarışmaya
katılabilmek
için
bölgelerarası elemelerde birinci
olmak gerekiyor. Dört ayrı bölgede
yapılan elemelerde birinci olanlar
finalde yarışmaya hak kazandı.
Yarışmacılar, yıl içinde önce

cemiyetlerinde daha sonra da bölgelerindeki yarışmaları
kazandıktan sonra bölgelerarası elemelere katıldı.
IGMG 32. Avrupa Kur’an-ı Kerim bölgeler arası yarışmasında
küçükler ve büyükler kategorisi yarışması Kuzey Avrupa bölge
yarışması Yıldız İslam Merkezi salonunda gerçekleştirildi.
Hollanda İslam Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen
bu yılki yarışmada, Hollanda Bölgesi bu yıl iki kategoride de
birincilik elde etti.
Rotterdam İskender Paşa şubesi öğrencilerinden FURKAN
VURAL (küçüklerde) ve SELİM CAN GÜNER (büyüklerde)
Avrupa genelinde ön elemelerde birinci oldular.
Bölgeler arası elemelerde birinci olan öğrenciler TemmuzAğustos aylarında düzenlenecek Yaz Kur’ân-ı Kerîm Tilavet
Kursu (YAKUT)’ta ihtisas eğitimi de alacaklar.
Doğuş Haber Merkezi ---◄◄

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...
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nieuws

haber

Havva Koç

kochavva@live.nl

AYNA
Elma yiyoruz lakin ne elmanın elma lezzetini
alıyoruz, ne de elma içerisinde normalde olması
gereken besin değeri, vitaminler mevcut.

Insanlar

UYANIŞTA...

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,
Allah’a şükürler olsun ki, dünyanın
farklı ülkelerinde yaşayan insanlar bir
bir uyanışa geçti.
İsviçre, Londra, Berlin ve dünyanın bir çok farklı
yerlerinde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde
alınan maske takma kararına karşı protesto
gösterileri devam ediyor. Bu durumu umut verici
buluyorum. Küreselciler, deccal komitesi her ne
kadar bir çok platformu kullanarak korku yaymak
istemiş olsalar da, insanların uyanışlarına mani
olamayacaklar.
Tekelci bir dünya düzeni kurmak için dünya
insanını köleleştirmek, kolayca teslim almak
için, her türlü hile ve desiseye baş vurmaktalar.
Siyasi liderlerin her dediğini yapmaya zorlanıyor,
sürükleniyoruz. Ruhunu ilaç şirketlerine satmış
siyasilerin maymunu olmayacağız. İnsanlar artık
bunu fark ediyor. Bir çok hastalık, yediklerimiz,
içtiklerimiz sonucu bulaşıyor. Kimse yediklerimizi,
içtiklerimizi gerektiği gibi denetleme düşüncesi
içerisinde değil. Kovid-19 için alınan tedbirler,
bir çok hastalıkları tetikleyici besinler için
alınsaydı, şuan yol kat etmiş olurduk.

Unutmayın ki maske köleliğin bir simgesi…
Bugün maske, yarın aşı, diğer gün çip. Özellikle
gençler üzerinde etkisi olması için şimdiden çip
reklamları başladı bile.
Mutlu ederek, mutlu olmak diye bir şey
var…
Bu başlığı test etmeye ne dersiniz? Etrafınız da
her hangi birini, bir şekilde mutlu edin. Emin
olun ki, siz daha çok mutlu olacaksınız.
Nereden biliyorsun?
Ne garip ki, insan kendisinin ağaç olduğunu
unutuyor ve etrafta tutunacak dal arıyor. Hep bir
birilerine bağımlı.
Ey insanoğlu Rabbim bizi öyle muazzam yaratmış
ki, O’nun ipinden başka tutunacak dal arama.
Hayat zor olabilir lakin unutma ki güçlüsün.
Toprağa sağlam bas, Yaradan’a teslim ol ve
gücünün farkına var.
Ne demiş Şems-i Tebrizi; “Hakk’ın karşına
çıkardığı değişimlere direnmek yerine,
teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil,
seninle beraber aksın. Düzenim bozulur,
hayatımın altı üstüne gelir diye endişe
etme. Nereden biliyorsun hayatın altının
üstünden daha iyi olmayacağını?”

Altyapı çalışması devam ediyor...

Y

Uluslararası ölçekte vergi kayıp
ve kaçağı ile mücadelede temel
ilkeleri ortaya koymak amacıyla
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı (OECD) ve G20’nin
çalışmaları sonucunda Türkiye’nin
de aralarında bulunduğu 136 ülke
2011 yılında “Vergi Konularında
İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ni
kabul ederek mutabakata varmıştı.

Müjde çocuklar CasvaChannel sizlerle!..
Çocuklarına emek harcayan değerli ebeveynler,
sizlere güzel bir müjde. Dava şuurunda,
değerler eğitimini dert edinen ve bu doğrultuda
günümüzün teknolojisini kullanarak ortaya
çocuklarımızın gönül rahatlığı ile izleyebileceği
çocuk programı sizlere çok yakın. Elimizde
ki akıllı telefonları açıp tüm sosyal medya
hesaplarından CasvaChannel’i bulup takibe
alıyoruz.
CasvaChannel’in tüm paylaşımlarını izliyor ve
çocuklarınızın izlemesi için öneride bulunuyoruz.
Tabi bununla da kalmayıp, etrafımızdaki aile,
akraba, arkadaş vs. tüm çevremize duyuruyoruz.
Bu arada bilmeyenlerimiz için Casva’nın ne
demek olduğunu da ufak bir araştırma yaparak
öğreniyoruz;)
---◄◄

Tebrik...
Yazarımız, Yayın Kurulu Üyemiz
Sevgili Havva Koç ve Regenboog
Kültür Sanat Merkezi ile Doğuş Medya
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atıf’ın
biricik evladı Buhari’nin evliliğe ilk
adımı atarak sözlendiğini duyduk.
Gençleri tebrik ediyor, iki cihan
saadeti diliyor, çıkacakları yolculuğun
hem kendileri hem de aileleri için
hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Gündem

YTB’den, Finansal Bilgilerin
Paylaşımına İlişkin Uyarı Geldi
urtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı (YTB)
Abdullah Eren, Türkiye’nin
de aralarında bulunduğu
136 ülkenin taraf olduğu vergi
konusunda işbirliği sözleşmesine
ilişkin
yurt
dışında
yaşayan
vatandaşlara uyarılarda bulunarak,
finansal veri paylaşımına yönelik
teknik alt yapı çalışmalarının devam
ettiğini belirtti. Başkan Eren, alt
yapı çalışmaları tamamlanmadığı
için 2020 yılında; Almanya, Fransa,
Hollanda, Belçika ve Avusturya’nın
bilgi paylaşılacak ülkeler arasında
bulunmadığını da aktardı.

Uluslararası müzakereler sonucunda ülkeler,
vergide şeffaflık sağlanması amacıyla dünya
genelinde banka bilgilerinin gizli tutulmaması
konusunda uzlaştı. Bu şeffaflığın temel amacı,
vergi cenneti olan ülkeleri uluslararası finans
piyasalarından dışlayarak, vergi kaçaklarını
en aza indirmekti. Bu kapsamda 112 ülke kara
listeye girmemek için OECD nezdinde otomatik
bilgi değişimi yapmayı taahhüt etti. Nitekim
otomatik bilgi değişimi yapmayan ülkelere karşı
da hem OECD hem de Avrupa Birliği tarafında
birtakım yaptırımlar uygulanması kararı alındı. Bu
yaptırımlardan kaçınarak finans piyasalarındaki
varlığını sürdürmek isteyen OECD çatısı altındaki
100’den fazla ülke “Finansal Hesap Bilgilerinin
Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili
Makam Anlaşması”nı da imzalayarak otomatik
değişim kurallarını kabul etmiş oldu.
Türkiye de bu anlaşmayı 21 Nisan 2017 tarihinde
imzalamış olup 31 Aralık 2019 tarihinde
Cumhurbaşkanı Kararıyla onayladı. Anlaşma
çerçevesinde kişilerin, ikamet eğittiği ülke dışındaki
finansal hesap bilgileri yerleşik olunan ülkeye her
yıl vergi idarelerince otomatik olarak gönderiliyor.
Türkiye’nin de ilk otomatik bilgi değişimi, 2018
yılında Norveç ve Letonya ile başlamış olup, 2020

itibarıyla anlaşma kapsamında bilgi gönderilmesi
söz konusu olan toplam 54 ülke bulunuyor. Bu
anlaşmaya ilişkin detaylı rehber ise Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından yayımlandı.
FİNANSAL BİLGİLER İKAMET EDİLEN
ÜLKELERE GÖNDERİLECEK
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yakından
ilgilerinden anlaşma hakkında Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Başkanı
Abdullah Eren, açıklama yaptı. Başkan Eren,
paylaşım yapılacak ülkelerin listesine ve finansal
paylaşımın kapsamına ilişkin detaylı bilgilerin yer
aldığı rehberin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
yayımlandığına dikkat çekti. Anlaşma gereği yurt
dışında ikamet eden vergi mükellefi durumundaki
kişilerin Türkiye’deki finansal hesaplarına ait
bilgilerin ikamet ettikleri ülkelere gönderileceğini
belirten Eren, “Gelir İdaresi Başkanlığı ‘Finansal
Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı
Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme
Rehberi’nde hangi yıllara ait bilgilerin paylaşılacağı
ve kişiye ait hangi finansal detayların ilgili ülkelere
gönderileceği yer alıyor. Vatandaşlarımız bu
rehberden merak ettikleri sorulara ulaşabilirler.”
diye konuştu. Haber-AA
Haberin tamamı için doğus.nl’e bak.
---◄◄

Olumsuzluklarda
artış sürüyor

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.



Hollanda’da mecburi sağlık sigorta primi,
yeni yılda 60 euro zamlanacak.
Koronavirüsle mücadele eden Hollanda’da
18 yaşından büyükler için mecburi olan sağlık
sigortası, önümüzdeki yılda da zamlanacak. İki
hafta sonra açıklanacak olan yeni yılın bütçe
planlamasında, sağlık sigorta primlerinin yıllık
olarak kişi başına 60 euro zamlanacağı ortaya
çıktı.
Bu da, aylık olarak primlere 5 euro zam geleceğini
gösteriyor!
...
Hollanda’da ev fiyatları yüzde 8 arttı
Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu’nun son
açıkladığı rakamlara göre, ülkedeki ikinci el ev
fiyatları, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına oranla
yüzde 8,2 oranında arttığını ortaya çıkardı.
Bu artış, son 1,5 yılın en yüksek artışı olarak
kayıtlara geçti
...
Sosyal ödenek alanların sayısı arttı
Nüfus oranına göre koronavisrüsten en sert
şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alan
Hollanda’da 2020 yılının ikinci çeyreğinde
sosyal yardım ödeneği alan ve bununla geçimini
sağlayan kişilerin sayısı 12 bin kişi artarak, genel
sayı 427 bine ulaştı.
---◄◄

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...

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



Farklılıklarımız...

• 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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Drs. Ahmet Yıldırım

gündem

Nokta.(mı?!)

K

raliyet Günü, Prinsjesdag 2020…
“Lang leve de Koning!” “Kralım
çok yaşa!”

Prinsjesdag 2020 Koronadan dolayı sakin ve
sessizce geçiverdi. O şaşalı hazırlıklar yoktu bu
sene. Lahey’in meydanları, sokakları turuncu
bayraklarla donatılmadı...
Tarihî at arabasıyla gezinti olmadı, balkon
selamlaması olmadı... Olan, günün ve geleceğe
dönük planlarını, arzularını, hesaplarını,
beklentilerini, yatırımlarını, geleceğe bakışı,
öngörüsü yazılan Milyonlar Notası Kralımız
Willem-Alexander tarafından okundu. Yanında
her zaman olduğu gibi Prenses Maxima vardı.
Onun eşliğinde okundu. Bazen prenses mi
yönetiyor, kral mi yönetiyor bu ülkeyi, ben bile
yanılıyorum, tahminlerim tutmuyor.
2021 yılında işçiye, emekliye, dar gelirliye Devlet
Planlama Bürosu’nun hesaplarına göre ayda 25
ile 40 avro net artış bekleniliyor. Koronaya inat,
çok iyi bir perspektif.
Gerileme bari olmayacak inşallah, cüzdanımızı
etkileyecek ve karamsarlığa itecek bir durumla
karşı karşıya değiliz.
Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği Korona
Destek Fonu’nda, Hollanda Hükûmeti, öyle
veya böyle, tüm çıkarlarını koruyarak, zararlarını
karşılayacak teminatı aldı bile. Süre yeter
ki uzun olmasın, ekonomik dalgalanma kısa
tutulsun. Eğer bizi “L” veya “V” tipi ekonomik
dalgalanmasına sürüklerse bu Korona illeti, işte
o zaman Brüksel de bir çare olamaz haberiniz
olsun.
“Ahmet Bey, anlamadık bunu, bu ekonomik
dalgalanmaların harfleri mi var?
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Son

Yaz tatilimiz bitmek
üzere, inşallah sağlıcakla
işimize, yuvalarımıza ve
Hollanda’ya döndük.
Burada kalanlar
ise Korona vizesine
başvurmayanlar olsa
gerek.... Neyse bu yıl da
değişik(lik) oldu işte.
Sizlere Korona
periyodunda fazla bilgi ve
araştırma konuları ele alıp
da aktaramadım, kısmet
olmadı. Tekrar Doğuş
gazetemiz aracılığıyla
zaman bulduğumuz
sürece; konuları seçerek
sizlere aktarmaya devam
edeceğim...
Sözüm olsun siz değerli
okurlarımıza. Takdir
ediyorsunuz, bunun
haberini alıyorum.

agenda

Açar mısınız bizlere” diye sesler
ta kulağıma kadar geldi.
Normal süreçte, ekonomik
dalgalanmalar “U” şeklinde oluyor.
Düşüp hemen tekrar toparlanma
yaşanıyor. Bunun haricindeki
dalgalanmalar, normal ve sıra dışı
olarak belirtiliyor. En kötüsü işte
“L” tipi. Ucu bucağı olmayan,
belirtisiz ve hesaplanmayan bir
şekilde cereyan ediyor. Yani tüm
etkenler karma karışık hâle geliyor
ve ekonomin çarkı alıştığımız gibi
dönmüyor.
Harpler, savaşlar, kavgalar, ekonomik
boykotlar, dünya dengesizliği,
eşitsizliği, ayrımcılığı, çıkarcılığı ön
plana atılan durumlarda, daima
dalgalanmalar sert ve uzun süreli
olmakta. Yani tamir ediliyor ya
da total loss toptan/kayıp olarak
anlayacağız.
Gözle görünmeyen küçücük bir
virüs, dünyayı etkiledi, dengeler
değişiverdi. Alışkanlıklarımız
unutuldu, yeni hayat başladı âdeta.
Zaman neyin nasıl olduğunu,
nelerin veya kimlerin tarafından
sergilendiğini gösterecek, veya
Wikileaks amca gibi kişiler tarafından
yazılacak, eğer tarih yazılmazsa, bilin
ki ucu bucağı olmayan bir sürece
doğru gidiyor dünyamız.
2021 yıla ait gelir gider beklentisi:
De totale inkomsten van de Rijksoverheid zijn
naar verwachting in 2021 € 293 miljard. En de
totale uitgaven zijn € 336,6 miljard.
Buna göre bütçede 40 milyar avro açık
bekleniyor, ve bu miktarın Avrupa Fonu’ndan
garanti olarak alınacağı belirtiliyor. yani anlaşma
böyle.
Sunumlar, toplantılar ve bol bol seyredilen diziler
uzadıkça, insanın konsantrasyonu dağılıyor,
bende bu açıdan, “bu kadar bilgi yeter” diye
düşünüyorum.

Kral Napolyon, “para- para- para” diye
sesleniyordu tüm dünyaya...
Kral Julius Sezar, “Veni Vıdı Vici: Geldim,
Gördüm, Kazandım” diye haykırdı dünyaya.
Hazreti Mevlânâ Rumi: “Dün akıllıydım,
Dünyayı değiştirmek istedim, bugün ise
bilgeyim, kendimi değiştirdim” diye haykırdı
dünyaya.
İşte seçenekler bunlar gibi Korona dönemimizde,
artık “son nokta.”yı da siz koyun gitsin!
Sağlıcakla kalın...

---◄◄

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı... Katı önlemler kapıda...

K

oronavirüs vaka sayısının hızla artışta
olduğu Hollanda’da Başbakan Mark
Rutte ile Sağlık Bakanı Hugo de
Jonge, bu akşam (28 Eylül 2020)
saat 19:00 da düzenledikleri ortak basın
toplantısında önümüzdeki 3 hafta için geçerli
olacak yeni önlem paketini açıkladılar.
Başbakan Rutte: “Sert müdahale gerekli”
Başbakan Mark Rutte, koronavirüsünü kontrol
altına almak için daha katı önlemlere ihtiyaç
olduğunu söyledi.
İşte yeni önlemler:
– Hollanda’da ülke çapında kafe, bar, restoran
gibi işyerleri, saat 21:00’den sonra içeriye
müşteri almayacak ve en geç saat 22:00’de
tüm müşteriler işyerini terk etmiş olacak
– Yiyecek içecek endüstrisinde aktif olan
işyerleri müşterilerin iletişim bilgilerini kayıt
altına alacak. Anıtlar, kütüphaneler ve müzeler
gibi ziyaretçi akışının olduğu kapalı alanlarda

(perakende ticaret ve pazarlar hariç) randevu
usulü ile hizmet verilecek
– Amsterdam, Rotterdam ve Den Haag’daki
mağaza ve dükkânlarda maske takılması
tavsiye ediliyor. Maske takmayan müşteriler,
mağaza veya dükkân personelleri tarafından
dükkân veya mağazaya girişlerine yasak
konulabilir.
– Ülke genelinde futbol karşılaşmaları dahil,
tüm spor karşılaşmaları, 29 Eylül 2020 saat
18:00 itibariyle 3 hafta boyunca seyircisiz
olacak
– 3 hafta boyunca evden çalışmaya daha özen
gösterilecek. Çalışanlarını işyerine getiren
işyerleri, yaşanabilecek bir vakada, işyerleri 14
gün boyunca tamamen kapatılacak.
– Süpermarketlerde alışveriş arabası zorunlu
olacak. Yaşlılar ve riziko grubunda olan kişiler
için süpermarketler, günlük özel olarak saatler
belirleyecek

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...

– Ev ziyaretleri, 13 yaşından küçükler hariç 3
kişiyle sınırlı olacak.
– Sahibinin oturduğu konut dışındaki
binalarda en fazla dört kişiden oluşan grup bir
araya gelebilir. Bu, bir sinema veya lokantada,
çocuklar hariç bir hane veya en fazla dört kişi
için rezervasyon yapılabileceği anlamına gelir.
– Sokak yasağını (lock down) önlemek amacıyla
ülke bazında yeni tedbirler alınacaktır.
– Evden çalışma tavsiyesi tekrar edilmiştir,
işverenler buna hassasiyetle uyması gerekir.
Aksi takdirde 14 gün kadar kapanma
mecburiyetine tutulabilirler;
– Kapalı alanlarda 30 kişilik sınır geçerlidir,
masa başı ise 4 kişilik bir limit uygulanacaktır.
Yani restoranlar, kafeteryalar gibi mekânlar için
geçerlidir. Daha büyük salonlar için (mesela:
düğün salonları) Belediye Başkanları özel izin
verebilecektir.
– Dışarıda bir araya gelme sınırı ise 50 kişi

olacaktır.
– Müze ve hayvanat bahçelerine ise rezervasyon
ile giriş yapılabilecektir.
– Amatör ve profesyonel spor müsabakalarına
seyirci kabul edilmeyecektir.
– Rotterdam, Amsterdam ve Den Haag
şehirlerine sadece mecbur olan seyahatler
gerçekleştirilmelidir. Ana ve orta okullar
devam edecektir, Üniversiteler (MBO/HBO/
WO) için daha sonra açıklama yapılacaktır. bu
alınan kararlar tekrardan değerlendirilecektir.
Sonbahar tatili (herfstvakantie) için yukarda
belirtilmiş şehirlerde, bölge dışından gelen
kişiler için otellerde konaklamak mümkün
olmayacaktır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler
daha sonra sunulacaktır.
– Şu an için sokakta maske takma mecburiyeti
yoktur. Önümüzdeki hafta bazı araştırmaların
sonuçlanmasının ardından bu konu ile ilgili
yeni açıklamalar yapılacaktır…
---◄◄

HİZMETLERİMİZ...
Gözlük, ileri/yakın/güneş ve prizma
gözlükleri, kontak lens (silikon, sert
yumuşak lensler), göz ölçümü,
Göz sağlığı & göz muayenesi vekatarakt
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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Kenan Aslan:



“Mesele sadece Temsilciler Meclisi’nin araştırması değil. Bir toplumsal kesime yönelik şüphe algısından hareketle oluşturulan
bu tarz tartışmaların tekrarlanmaması için aktif bir çalışma gerçekleştirmek gerek”

Hollanda Temsilciler Meclisi’nin Raporu:

“Bir İtham Politikası Oluşmuş Durumda”

H

ollanda İslam Federasyonu (NIF) Kurumsal İletişim Başkanı
Kenan Aslan ile Hollanda’da camilere yönelik meclis soruşturmasının muhtemel sorunları
ve çıkmazlarını konuştuk.
Hollanda’da şubat ayında “istenmeyen yurt dışı finansmanı”
sebebiyle camiler ve İslami kurumlar meclis soruşturmasına
tabi tutuldu. Bu soruşturmayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Üzüntü verici, çünkü öncelikle
kendileri hakkında herhangi bir
şüphe olmayan kurumların bir
“soruşturma”ya tabi tutulması,
onları hiç de alakaları olmayan
bir “suç”la itham etmek anlamını
taşıyor. Müslüman kurumların bir
meclis komisyonu karşısında “ifade
vermesi”, onlara doğrudan örtülü
bir ithamda bulunmak demek.
Söz konusu soruşturmanın çıkış
noktası, Hollanda’da finansal açıdan şeffaf olmadığı iddia edilen iki
cami. Bu iki caminin Suudi Arabistan ve Katar’dan finansal destek aldıkları belirtiliyor. Bu iddiadan hareketle, anayasal düzenin imkânları
“suç” işleyenlere karşı yeterliyken
ve soruşturma yalnızca bu iki dernekle sınırlı tutulabilecekken; ülkedeki büyük İslami kuruluşların
hesap vermesi durumuyla karşı
karşıyayız.
“Parlementaire ondervraging”,
yani “Meclis Soruşturması”
Hollanda siyasi sisteminde en ağır
yöntemlerden biri. Bu yöntemin
diğer İslami kuruluşları da kapsayacak şekilde genelleştirilmesi ise,
Müslümanlara ve kurumlarına yönelik önyargının doğrudan meclis
eliyle teşvik edilmesi demek.
Burada şunu da belirtmek gerek:
Bizim herhangi bir soruşturmadan
hiçbir şekilde bir çekincemiz de
yok; çünkü soruşturma neticesinde
ortaya çıkmasından endişe edebileceğimiz herhangi bir faaliyetimiz
yok. Hollanda İslam Federasyonu
(NIF) olarak bu soruşturmaya tabi
tutulmadık. Fakat bizim de üyesi
olduğumuz çatı derneğimiz CMO,
bu meclis soruşturması kapsamında ifade verdi.
NIF olarak kendi cemiyetlerimizi
çok iyi tanıyoruz. Meclis soruşturması olsa da olmasa da, kendi ce-

tan’dan para mı alıyorsunuz”
şeklinde sorular sordu. Bu, Temsilciler Meclisi’nin ortaya atmış olduğu sorunun, toplumdaki karşılığını
gösteriyor.

miyetlerimizdeki şeffaflık konusunda zaten senelerdir yürüttüğümüz
tutarlı bir duruş var. Bunun dışında
camilerimizin bütün faaliyetlerini
de “hesap verilebilirlik” ilkesi
etrafında şekillendiriyoruz. Bu angajmana rağmen Hollanda’da meclis soruşturmasında bütün İslami
kuruluşların mercek altına alınması, bizim açımızdan bir hayal kırıklığı demek.
“Özgür Olmayan Ülkelerden
Gelen Finansman”
Söz konusu meclis soruşturması kapsamında kilise ve
sinagogların
incelenmemesi
eleştiri topladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu anda Hollanda Meclisi’nin verdiği talimat doğrultusunda Brüksel’de bir araştırma şirketi ülkedeki dinî cemaatlerle ilgili ikinci
bir araştırma yapıyor. Bu ikinci
araştırma camiler, sinagoglar ve
kiliselere yönelik. Ülkedeki dinî cemaatlerin mevcut durumuyla ilgili
bilimsel araştırmalar yapılması elbette sevindirici. Böylece bizler de
kurumsal temsilciler olarak “dışarıdan bir göz”le kendimizi analiz
etme şansına kavuşuyoruz. Nitekim
Brüksel çıkışlı bu araştırmada biz
de NIF olarak sorulara cevap verdik.
Temsilciler Meclisi’nin şubat ayında yaptığı soruşturma ise yalnızca
Müslümanlara yönelikti. İlk başta
soruşturmanın başlığında yalnızca
“Müslümanlar”ın yer alması tepki çekince, soruşturmanın başlığı
da “özgür olmayan ülkelerden gelen finansman” şeklinde düzeltildi.
Fakat bu durum yine de Müslüman

cemaatten haklı olarak büyük tepki
topladı.
Bahsettiğiniz “özgür olmayan
ülkeler” kavramı da çok tartışmalı. Bu kavramın içinin net
bir şekilde doldurulamamasının nedeni nedir?
Bunun nedeni, bu kavramın sosyolojik ya da hukuki değil, siyasi bir
kurgu olması. Hollanda’nın siyasi
zemininde ya da uluslararası ilişkilerinde “özgür olmayan ülkeler”
diye bir liste yok. Temsilciler Meclisi de bu terimin içini tam manasıyla
doldurabilmiş değil.
“Özgür olmayan ülkeler” ile kimin kastedildiğini yine soruşturma
raporunda öğreniyoruz. Soruşturmada Katar, Suudi Arabistan ve
Türkiye bu şekilde sınıflandırılmış
oluyor. Türkiye doğrudan “özgür
olmayan ülke” olarak nitelendirilmemiş olsa da, soruşturmada Diyanet’in de ele alınması bu anlama
geliyor. Buradaki eurosentrist bakışa bir itirazımız var. Neye göre bazı
ülkeler “özgür olmayan ülke”
olarak tanımlanıyor? Ve her şeyden
önce buradaki “özgürlük” tanımını kim belirliyor?
Var olan bir sorundan hareketle,
somut deliller ortaya konulmadan
tüm İslami kuruluşları bir torbada
değerlendirmek doğru değil.
Bütün İslami cemaatlere, “Siz de
özgür olmayan ülkelerden finansal destek alıyor musunuz”
şeklindeki sorularla bir itham politikası oluşturuldu.
Şöyle bir örnek vereyim; iş hayatında iletişimde olduğum birçok
insan bile, “Siz Suudi Arabis-

“Bu Çok Komik Bir İddia”
Şeffaflık ve yurt dışı finansmanı tartışmaları Hollanda’da uzun
senelerdir konuşuluyor. Özellikle
“Nieuwsuur”un yaptığı yayından
sonra siyasi ajandada bu gündem
daha belirgin şekilde yerini aldı.
Hollanda’daki camilerde ve Kur’an
okullarında, demokrasiye ve Hollanda’ya uygun olmayan söylemlerin ve eğitimlerin verildiği, bu
durumun yurt dışı finansmanıyla
dayatıldığı iddia ediliyor. Bu iddianın temeli nedir?
Hollanda’daki İslami kuruluşların
ezici bir çoğunluğu oldukça şeffaf
bir yapıya sahipler. Buradaki esas
sorun, tekil sorunların genelleştirilmesi. Nieuwsuur programında
belirli camilerin ders içeriklerinden hareketle oluşturulan “sorun”
algısının İslami kuruluşlar adına
genellenmesi sıkıntılı. İslami eğitim
kurumlarının eğitim modellerini
tartışmaya açabiliriz.
Hollanda’da İslami eğitimin temel
çerçevesi nedir, bu eğitimin pedagojik gereklilikler ekseninde eksiklikleri var mı gibi sorular çok değerli sorular. Fakat burada tartışmanın
yapıcı yürütülmediğini, içeriğe dayalı bir tartışmadan ziyade önyargıları destekleyen adımların atıldığını görüyoruz. Örneğin Diyanet de
dâhil olmak üzere buradaki İslami
kuruluşların çok büyük bir çoğunluğu, eğitim müfredatlarını buranın
toplumsal şartlarına göre yine burada oluşturuyorlar. Mevcut kamuoyu algısı ise, camilerin tamamında
Müslüman çocuklara indoktrinasyon gerçekleştirildiği yönünde. Bu
elbette komik bir iddia.
Peki bu genellemeci bakış karşısında ülkedeki Müslüman
cemaatin tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Etkili ve sivil
bir tepki söz konusu mu?
Hollanda’daki Müslüman cemaat olarak güçlü bir sivil inisiyatif
oluşturabildiğimizi söylemek zor.
İnsanlar biraz bu tartışmalardan
bıkmış durumdalar. Diğer yandan
tamamı gönüllülüğe dayanan insan

gücü sermayesi, bu tarz tartışmaları
uzun vadede yönetebilmek için zayıf. Yine de tüm bunlar, Müslümanları ilgilendiren konularda eylemsiz
kalmaya bahane değil.
Şunu da söyleyebilirim: Hollanda’daki Türkiye kökenlilerde bir
geriye çekilme gözlemliyorum. 11
Mart 2017 tarihinde Rotterdam
Başkonsolosluğu ekseninde gerçekleşen olaylardan dolayı Türk
toplumu ciddi bir darbe aldı. Haklarını savunma konusunda gençler
eskisi gibi atılgan değiller; fikirlerini söylediklerinde yaftalanmak ve
büyük bir medya dalgasıyla mücadele etmek onlara zor geliyor. İkili
ilişkilerde devletler yaralarını belki
daha çabuk sarıyor; ama bireyler
daha uzun vadede etkileniyor.
Biz NIF olarak Temsilciler Meclisi’nin raporunda geçmiyoruz; fakat
elbette duyarsız da kalmayacağız.
Sonuçta bu soruşturma, Hollanda’daki Müslüman toplumu yakından ilgilendiriyor. CMO ve Rijnmond İslami Kuruluşlar Platformu
(SPIOR) ile istişare edeceğiz. Bizim
de üyesi olduğumuz CMO, Temsilciler Meclisi’nin raporuyla ilgili
itirazlarını Meclis’e iletip gerekli
görüşmeleri gerçekleştirecek. NIF
hukukçuları da raporla ilgili bir çalışmayı sürdürüyor.
Mesele sadece Temsilciler Meclisi’nin araştırması değil. Bir toplumsal kesime yönelik şüphe algısından hareketle oluşturulan bu tarz
tartışmaların tekrarlanmaması için
aktif bir çalışma gerçekleştirmek
gerek.
Önümüzdeki sene Hollanda Temsilciler Meclisi seçimi var. Seçim
ile alakalı bilgilendirme çalışmaları
yapacağız. Ayrıca bu tarz tartışmalar Meclis gündemine gelmeden
altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek istiyoruz.
Daha çok orta ve uzun vadede yapabileceklerimizle ilgili bir planlama sürecimiz var.…
---◄◄
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Recep Soysal

pusula

A

yasofya Allah’ın izni ile, 24
Temmuz 2020 Cuma günü kılınan
cuma namazı ile yeniden ibadete
açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaptığı bu
hamle, Birinci Dünya Savaşı’ndan beri açık
ve gizli kuşatma altında bulunan ülkemizin
kuşatmayı yarmaya çalışmasının bir
göstergesi oldu.
Bu hamle elbette küresel güçlerin ve
dünyayı sömüren sömürgecilerin hoşuna
gitmedi. Kuyruklarına basılmış refleksi
ile hareket ettiler. Yunanistan’ın başta
Selanik olmak üzere bazı şehirlerinde
protestolar yapıldı, sudan bahanelerle
arama yapılan ve kapatılan camiler oldu.
Bana göre Doğu Akdeniz’de yaşadığımız
bu kriz de Ayasofya’nın açılmasının verdiği
rahatsızlığın bir göstergesi.
Buradan şunu anlıyoruz ki, yarım asır
önce kurulan Millî Görüş hareketinin ve
Erbakan Hoca’nın Ayasofya’nın açılmasını
gündemde tutması çok haklı bir dava
imiş. Allaha şükürler olsun ki Millî Görüş
hareketi bütün yan kuruluşları vasıtası ile
Ayasofya’nın açılmasını gündemde tuttu.
Bunu, ilk partisi olan Millî Nizam Partisi
MSP ile başlatıp son partisi Saadet Partisi
ile sürdürdü.
Davanın gazetesi Millî Gazete, bıkmadan
usanmadan manşetler attı, televizyonu TV5
gündemde tuttu. Gençlik yapılanması Millî
Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği,
nerede ise her hafta Ayasofya önünde sabah
namazı kıldı; lideri Necmeddin Erbakan
Hoca birçok konuşmasında Ayasofya’nın

açılmasını dile getirdi. Evet Ayasofya’nın
açılması Millî Görüş hareketinin hep
en önemli hedeflerinden biri oldu. Yeni
bilgilerle birlikte şimdi yeniden ve bir kez
daha anladık ki açılması çok önemli imiş ve
Allah’a şükürler olsun ki açıldı. Tekrar emeği
geçen herkesten Allah razı olsun.
Peki bundan sonra ne olabilir,
isterseniz buna bir bakalım.
ABD ve küresel güçler büyük ümitler
bağlayarak Türkiye’nin doğusuna muazzam
bir silah yığdı ve PKK/YPG aracılığı ile
Türkiye’ye bir işgale hazırlandı. Maalesef
güvendiği dağlara karlar yağdı ve istediği
hedefine ulaşamadı. Bu hedefini ertelemek
zorunda kalsa da ikinci hamlesini FETÖ’ye
darbe yaptırmak sureti ile yaptı.
Karşısında vefakâr ve cefakâr milletimizi
buldu.
Son olaylardan anladığımız kadarı ile
Fransa da, küresel güçlerin taşeronluğuna
soyunmuş görünüyor. Afrika’da, Mali
başta olmak üzere onlarca Müslüman
ülkeyi sömürdüğü yetmiyormuş gibi diğer
sömürgecileri de arkasına alarak Yunanistan
eliyle yoklamalar yapıyor. Türkiye’nin
doğusunda PKK/YPG’yi silahlandıran
Amerika Birleşik Devletleri Ege Denizi’nde
de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni
silahlandırmaya başladı.
Aynı şekilde Yunanistan da Lozan
anlaşmaları gereği silahlandırmaması
gereken ve bizden beleş olarak konduğu
adaları silahlandırmaya başladı.
Bulgaristan’ın da yakın zaman önce
silahlanmaya başladığını göz önünde
bulundurursak, sınırlarımızdaki bu
silahlanmaların amacı ne olabilir?
Küresel güçler, ABD ve Fransa ile birlikte
olmak üzere, darbe yaptırarak kukla
yönetimi ile kendilerine bağladıkları
Mısır’ı, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve Suudi
Arabistan’ı yanlarına aldılar.
Bölgede âdeta yalnızlaştırılan Türkiye
biran önce D8’leri güçlendirmenin yollarını

aramalı ve İslam Birliği’nin kurulmasına
öncülük etmelidir. Ortak para birimi olması
gereken İslam Dinarını tedavüle sokmalıdır.
Önümüzde başka bir seçenek kalmamış gibi.
Doğu Akdeniz’de yaşanan son olaylarla
birlikte Türkiye’yi tekrar işgal etmek
isteyenler Türkiye’nin savunma ve savaşma
gücünü küçük bir testten geçirdi. Âdeta
keşif atışı yaptılar. Şimdilik bunun mümkün
olmadığını gördüler ama bu hedeflerinden
vazgeçtikleri anlamına gelmez.
Unutmayalım ki Siyonizm ve küresel güçler
hedeflerinden asla vazgeçmezler, mecbur
kalırlarsa ertelerler fakat asla vazgeçmezler.
Eğer bizler de teslim olmak, yutulmak
istemiyorsak D8’i güçlendirmeli ve biran
önce İslam Birliği’ni kurmalıyız yoksa Allah
korusun hep beraber batar gideriz.
Unutmayalım ki atalarımız boşuna
dememişler, “Sû/asker uyur düşman
uyumaz”
Biz Virüse Mecburuz Virüs Bize mahkûm..
Koronavirüs ile yaşamaya yavaş yavaş
alışıyor olsak da hâlâ bu gizemli virüsün,
bizleri ve hayatımızı esir almasından
kurtulamadık. Bu küçüğün de küçüğü
varlık karşısında aya ayak basan devletler
de, uzaydan dünyayı adım adım izleyen
teknolojiyi ortaya çıkaran dev şirketler de
çaresiz kaldı. Bilim adamları hastalıktan
korunmak için hangi önlemleri teklif
edeceğine şaşırdı. Doktorlar hastaları tedavi
ederken bile kendi meslektaşlarını kurban
vermekten kurtulamadı.
Velev ki bu virüs bir grup tarafından
mutasyona uğratılıp piyasayı sürülmüş olsa
bile, diğer büyük çoğunluk çaresiz kaldı,
virüse teslim oldu. Anlaşılan o ki bir süre
daha virüsle kol kola beraber yaşamaya
mahkûmuz. Virüs te hem çoğalabilmek, hem
yaşayabilmek için insanoğlunun vücuduna
mahkûm. Biz ona mecburuz o bize mahkûm,
Allah hayırlısı ile eski günlere dönmeyi
---◄◄
nasip etsin.

Hukuk ağır yaralı

Hak gasbı...

Wilders hakaretten suçlu bulundu ama,
ceza verilmedi

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı: “Helal Kesim
Yasağı AB Hukuku’na Uygun Değil”

H

ollanda’da yüksek mahkeme, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert
Wilders’i “azınlık bir gruba hakaret etmekten” suçlu buldu.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Mart 2014’te Faslılar hakkında yaptığı
açıklamalar nedeniyle 6 yıldır yargılanan Wilders’in “bir gruba hakaret”
nedeniyle suçlu bulunduğu ancak 4 yıl önce alt mahkeme tarafından verilen kararda
belirtilen “ayrımcılığa teşvik” ve savcının taleplerinden biri olan “nefret söylemi”
suçlarından beraat ettiği belirtildi.
Açıklamada, demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yıllardır yaptığı açıklamalardan
dolayı yeterli bir bedel ödediğinden dolayı Wilders’e savcılık tarafından talep edilen 5 bin
avro cezanın ayrıca verilmeyeceği kaydedildi.
“Az mı Faslı İstiyorsunuz? Gereğini Yaparız”
PVV liderine karşı yargı süreci, 19 Mart 2014 tarihinde düzenlenen yerel seçimler sırasında
yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı. Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği
toplantıda parti üyelerine, “Bu şehirde ve Hollanda’da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?”
sorusunu sormuş, ardından aldığı “Az, az” cevabı üzerine, “Gereğini yaparız” açıklamasında
bulunmuştu. Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil
toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim
tarafından Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Mahkeme, Wilders’i azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu
bulmuş ancak bunun demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yeterli bir ceza olduğu
gerekçesiyle Wilders’e ayrıca ceza verilmemesine hükmetmişti. Wilders, hakkında açılan
davada “nefret söylemi” suçundan ise beraat etmişti. Hem Wilders, hem de Hollanda
Savcılığı alınan kararı yüksek mahkemeye taşımıştı.
Haber: (AA) Fotoğraf: Shutterstock.com ---◄◄
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AYASOFYA’YI AÇTIK
KÜRESEL GÜÇLERIN
KUYRUĞUNA BASTIK...

Son olaylardan
anladığımız kadarı
ile Fransa da küresel
güçlerin taşeronluğuna
soyunmuş görünüyor.
Afrika’da, Mali
başta olmak üzere
onlarca Müslüman
ülkeyi sömürdüğü
yetmiyormuş gibi
diğer sömürgecileri
de arkasına alarak
Yunanistan eliyle
yoklamalar yapıyor.
Türkiye’nin doğusunda
PKK/YPG’yi silahlandıran
Amerika Birleşik
Devletleri Ege
denizinde de Güney
Kıbrıs Rum Yönetimini
silahlandırmaya
başladı.

kompas

A

vrupa Adalet Divanı Başsavcısı Gerard Hogan, Belçika’nın Flaman bölgesinde yürürlüğe
giren helal kesim yasağının Avrupa Birliği (AB) hukukuna uygun olmadığı yönünde görüş
bildirdi. Lüksemburg merkezli AB’nin en yüksek hukuk mercii Avrupa Adalet Divanının
Başsavcısı Hogan, Belçika’nın Flaman bölgesinde geçen yıl yürürlüğe giren helal kesim
yasağına karşı Müslüman ve Musevi toplum tarafından açılan davada mütalaasını açıkladı.
Helal Kesim ve Odak Noktasındaki Müslümanlar
Başsavcı Hogan, mütalaasında, dinî yöntemlerle gerçekleştirilen kesimler de dahil bayıltma yapılmadan
hayvanların kesilmesini yasaklayan Flaman yasasının AB hukukuna aykırı olduğuna dikkati çekti.
Hogan, AB üyesi ülkelerin helal kesim konusunda dinî özgürlüklere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Başsavcı’nın görüşü bağlayıcı olmasa da büyük ölçüde mahkemenin kararını yansıtması bekleniyor.
Süreç Hakkında
Belçika‘nın Flaman ve Valonya bölgesinde helal kesim yasağının yürürlüğe girmesinin ardından
ülkedeki Müslüman ve Musevi toplum sert tepki göstermişti. İslam inancında “helal”, Yahudi inancında
“koşer” olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar,
ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumu rahatsız etmişti.
İslam’da Hayvan Etiği
Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların
şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dinî özgürlüklerini
kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.
Kararın, Flaman bölgesinde kabul edilmesinin ardından yasağa karşı Belçika İslam Temsil Kurumu
(Exécutif) ve Belçika İslam Koordinasyonu gibi çeşitli kuruluşlar Belçika Anayasa Mahkemesinde dava
açmıştı. Belçika Anayasa Mahkemesi, davayı Avrupa Adalet Divanına sevk ederek görüş istemişti.
(AA)
---◄◄
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Ejder Köse:

“Türk köklerim var ama Hollanda’da kendimi evimde hissediyorum.
Partinin tepesinde daha fazla çeşitlilik istiyorum.”

Denk Partisinin yeni başkanı olarak gösterilen avukat Ejder Köse:



Kısa Haber

Hollanda’da ölüm oranı
ve sebepleri...

“Türkiye’ye tatil için gidiyorum ama buraya gömüleceğim”

A

vukat Ejder Köse (48),
Denk’in yeni parti genel
başkanlığına aday gösterildi.
Köse, AD gazetesine verdiği
mülakatta, “Türk köklerim var
ama Hollanda’da kendimi
evimde hissediyorum. Partinin
tepesinde daha fazla çeşitlilik
istiyorum.” dedi.
Ejder Köse (1972) 2001 yılından
beri avukatlık yapmakta, Köse
Advocaten ve Hollanda Türk Hukukçular Derneği’nin kurucusudur.
Uluslararası ve Avrupa Hukuku
alanlarında uzmanlıkları bulunmaktadır.
Ejder Köse için internette yapılan
ilk arama, hemen göze çarpan
bir davayı ortaya çıkarıyor: Köse,
2017 yılında çok sayıda kargaşayla
Hollanda’dan sınır dışı edilen Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya’nın (AK Parti)
avukatıydı.
Söyleşiye bu konuyla başlayan
muhabire avukat Köse, “Bunun
hakkında hemen konuşmaya
başlamanız beni şaşırtmadı”
dedi ve şunları söyledi: “Ben bir
avukatım ve insanları savunuyorum. Biliyor musunuz, bu
benim mesleğim. Sıradan biri
de olur, rütbeli biri de olur savunduğunuz. Ama savunduğun
birileriyle aynı fikirde olmak
zorunda değilsin.
Evin bacası tütmek zorunda.
Ve şunu da bilin ki, artık bu
bayanın avukatı değilim.”

Gündem

G

Ve şu anda dört avukatla birlikte
davaları benden devralabilen bir
ofisim var.”

Bu Hollanda sağduyusuna
benziyor...
(Gülüyor) “Bu aynı zamanda bizim ofis sloganımız: “Hollanda
itidali/sağduyusu, Türk tutkusu/cesareti.”
Kendinizi gerçekten Hollandalı bir Türk olarak görüyor
musunuz?
“Türk kökenimin olduğunu söylemeliyim. Ama şimdi sadece orada
tatile gidiyorum. Hollanda’da yaşıyorum ve buraya gömüleceğim.”
Neden Denk partisine başkan
olmak istiyorsunuz?
“Partideki tüm tartışmalardan
sonra, yıllardır üye olduğum için
sorumluluğumu almam gerektiğini düşündüm. Hayat tecrübemle
Denk’in iyileşmesine ve herkesi
kucaklayan, kapsayan geniş bir
yelpazede hareket edecek bir
parti olmasına yardımcı olmak için

uygun bir katkı yapabileceğimi
düşünüyorum.
Parti başında bulunan Türk
kökenli üç kişiyle mi çeşitliliği sağlayacaksınız? Bu çok
çeşitli görünmüyor...
“Bununla ilgili içimizde uzun
tartışmalar yaşadık. Ve bu ayın
sonunda üyeler tarafından seçilirsek, kesinlikle zirvede daha fazla
çeşitlilik olması için çağrı yapacağız. Sonra daha iyi bir kadın-erkek
ilişkisindeki dengeye de dikkat
edeceğiz. Ayrıca, her etnik kökenden insanın parti yönetiminde yer
almasını düşünüyorum.”
Başarılı bir avukat olarak bu
iş için zamanınız var mı?
“Bunu dört gözle bekliyorum
ve bunun için zaman ayırmak
istiyorum. Başkanlık görevi, benim
haftada 1-2 günümü alacak. Ancak
yirmi yıllık bir deneyimimiz var.

Başkanlık görevini aldığınızda, çözmeniz gereken zor bir
mesele sizi bekliyor: Denk
üyeleri hala mevcut milletvekili Tunahan Kuzu’nun olası
bütünlük ihlallerine ilişkin bağımsız bir soruşturma istiyor.
Böyle bir şey olacak mı?
“Oraya varır varmaz bunu tartışmalıyız. Ve sonunda bir karar
gelecek, bunu henüz tahmin edemiyorum. Ancak üyeler, daha önce
kabul edilen önerilere göre bunu
önemli bir konu olarak görüyorlar.
Bu yüzden kesinlikle gündem maddesi olarak yer alacaktır.”
Aradığımızda, “Ankara’nın
uzun kolu” gibi düşünmek konusunda haklı olacağımızdan
korktunuz mu?
“Ahh! Denk hakkında pek çok
önyargı var. ‘Ankara’nın uzun
kolu’ bunlardan biridir.
Ve endişelendiğim kadarıyla,
geçmişte yaptığım bazı şeyler göz
önüne alındığında, bu bağlantıyla
ilgili de tekliflerim, düşünce ve
öngörülerim olacaktır.
Ama şimdi bir avukat olarak nasıl
çalıştığımı açıkladım ve bu Türkiye
saplantısını da başkalarına bırakıyorum.”
---◄◄

Müslüman ve İslam Düşmanlığına Karşı
“Yetkinlik Ağı” Görevine Başlıyor

eçen yıl Müslümanlara
ve camilere 871 saldırı
kaydedildi.
Ocak ayında kurulan
İslam ve Müslüman karşıtlığı
yetkinlik ağı (Alm. Kompetenzwerk)
artan Müslüman karşıtlığına dikkat
çekmek istiyor.
Almanya’nın Hanau ve Halle’de
kentlerindeki terör olayları, on
farklı eyalette camilere planlanan
baskınlar,
Müslümanlara
ve
Müslüman
kurumlara
yönelik
saldırılar ve son olarak günlük
yaşamda karşılaşılan ayrımcılık,
ülkede Müslüman karşıtı ırkçılığın
gündelik hayatın bir parçası hâline
geldiğini gösteriyor. Ocak ayında
kurulan İslam ve Müslüman karşıtlığı
yetkinlik ağı (Alm. Kompetenzwerk)
17 Eylül Perşembe günü ilk kez
kamuoyuna tanıtıldı.
Kompetenzwerk’in amacı, İslam
ve Müslüman karşıtı düşmanlık ve
Müslüman karşıtı ırkçılık alanındaki
uzmanlıkları bir araya getirerek
geliştirmek ve elde edilen verilerin
eğitim, siyaset, yönetim ve sivil
toplumun tasarrufuna sunulması
olarak açıklandı.

Oluşum
Almanya’da
faaliyet
gösteren İslam ve Müslüman
Düşmanlığı Karşıtı İttifak CLAIM
(Alm. Allianz gegen Islam – und
Muslimfeindlichkeit);
Almanya
Protestan Gençler Çalışma Ortaklığı
Derneği (Alm. Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend -aej) ve
Avrupa ve Doğu Kültürü Merkezi
(ZEOK) adlı üç farklı derneğin ortak
bir girişimi olarak hayata geçirildi.
Kompetenzwerk’in çalışma alanı
eğitim, veri toplama, danışmanlık ve
stratejik iletişim gibi temel konuları
ve bilhassa Müslüman sivil toplumun

güçlendirilmesi hedefini kapsıyor.
İslam Karşıtı Tutumların Tespiti
Hedefleniyor
Kompetenzwerk aynı zamanda
ülkedeki İslam ve Müslüman
karşıtlığına dair bilimsel saha
çalışmaları da yapacak.
Buna göre, eki ayında Müslüman
karşıtı saldırılar ve ayrımcılıktan
etkilenenlere yönelik danışmanlık
konularının ele alındığı ilk kısa
çalışma yayımlanacak.
Önümüzdeki yıl ise, gençler arasında
İslam karşıtı tutumların yayılmasını
konu alan bir araştırma yapılacak.

Kompetenzwerk’in
çalışmaları
önümüzdeki beş yıl için finanse
edilecek.
Müslüman
Düşmanlığıyla
Topyekun Mücadele
CLAIM’den Nina Mühe, “Yaygın
Müslüman karşıtı tutumlar göz
önünde
bulundurulduğunda,
Almanya’daki Müslüman karşıtı
ırkçılıkla mücadele adına İslam
ve Müslüman karşıtı tutumlar için
bir yeterlilik ağının teşvik edilmesi
önemli bir adımdır” yorumunu
yaptı.
Almanya
Protestan
Gençlik
Çalışma Ortaklığı Dernegi’nden
Onna Buchholt V. ise Müslüman
karşıtı ırkçılık ve Müslüman ve
İslam düşmanlığına karşı sadece
mağdurların ve onlara ait örgütlerin
değil, aynı zamanda çoğunluk
toplumunun temsilcilerinin de net
bir duruş sergilemeleri ve kendi
toplulukları içinde bu konuda
duyarlılık oluşturmaları gerektiğini
dile getirdi. (mk)
Haber: Perspektif
Fotoğraf: Shutterstock.com
---◄◄

Hollanda’da günde koronavirüsten
1,6 kişi hayatını kaybederken bu sayı
kanserde 124 olarak açıklandı.
Hollanda’da günlük ölüm sayıları ile
nedenleri açıklandı. Açıklanan verilere
göre; günlük olarak şu anda Hollanda’da 1,6 kişi koronavirüsten hayatını
kaybederken, kanserde bu sayı 124
kişi olarak belirtildi.
Ölüm sayısı ve nedeniyle ‘kanser’ ilk
sırada yerini aldığı Hollanda’da, damar ve kalp hastalıkları nedeniyle
günde hayatını kaybedenlerin sayısı
ortalama olarak 104 olarak açıklandı.
Diğer hastalıklar ve sayılarının günlük
verileri ise şu şekilde:
1- Kanser: 124 kişi
2- Damar ve Kalp hastalıkları: 104 kişi
3- Sinir sistemi bozuklukları: 54 kişi
4- Nefes alma hastalıkları: 37 kişi
5- Doğal yollardan olmayan ölümler:
25 kişi
6- Diğer hastalıklar: 70 kişi
7- Kovid-19: 1,6 kişi.
---◄◄

Van Gogh’un tablosu
1,6 milyona satıldı
Den Bosch kentinde bulunan Kuzey
Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü
ressam Vincent van Gogh’un “Kadın
Başı” adlı tablosunu, Londra’daki
Christie’s Müzayede Evi’nden 1,6 milyon euroya satın aldı. Müze yetkilileri,
Noordbrabants eyaletinde doğan ve
yaşamının bir bölümünü burada geçiren Van Gogh’un tablosunun, uzun
süredir peşinde olduklarını ve Londra’daki müzayededen 1 milyon 600
bin euroya satın aldıklarını ve tabloyu
doğduğu topraklara getirdikleri için
mutlu olduklarını vurguladı. Köylü
bir kadının portresi olan “Kadın Başı”
tablosu, Van Gogh’un Kasım 1884 ile
Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant
eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı
çalışmalardan biridir.
---◄◄



Avrupalı Türkler bu yıl
yaz tatiline gidemedi
2020 yaz döneminde Avrupalı Türklerin yüzde 70’i yaşadıkları ülkede kalmayı tercih etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl Avrupalı Türklerin
çoğunluğu Türkiye tatiline gidemedi.
Son verilere bakıldığında tatil tercihini
Türkiye’den yana yapan gurbetçi sayısında ciddi bir düşüşün olduğu görüldü. Son verilere bakıldığında 2019
yılının 1 Haziran - 24 Ağustos tarihleri arasında Kapıkule’den Türkiye’ye
giriş yapan yolcu sayısı 1 milyon 352
bin 787 olarak kayıtlara geçerken, bu
sayı bu yıl 471 bin 287’de kaldı.
2019 yılının aynı döneminde Kapıkule’den 1 milyon 31 bin 93 yolcu çıkış
yaparken, bu sayı bu yıl 357 bin 783
olarak kayıtlara geçti.
---◄◄

Hollanda-Belçika sınırları yeniden belirleniyor
Hollanda ile Belçika, sınırların yeniden belirlenip çizilmesi konusunda
anlaştılar. Komşu ülke Hollanda ve
Belçika, sınır belirleme çalışmalarına
başlarken, yeni belirlenecek olan sınırlar ile Hollanda, 1,80 metre daha
genişleyecek
---◄◄



pusula

info@bekircebeci.com
Bugün neden İslam Dünyası geri, Batı
Dünyası ileri?
Bu ve benzeri sorular üzerinde bütün
İslam âleminin düşünmesi ve kafa yorması
gerekmez mi?

İSLAM

MEDENİYETİ

İ

slam dini tarihte medeniyet oluşturmuş
tek bir dindir.
İslam medeniyeti nasıl meydana geldi?
Tek kelimeyle bilim ile dinin yan yana
medreselerde öğretilmesiyle ortaya çıktı.
Camilerin yanında gökyüzünü rasat eden
rasathaneler vardı.
Hacı Bektaş -ı Veli “İlimden gidilmeyen
yolun sonu karanlıktır,” diyerek herkesi
bilim yoluna davet etmiştir.

“İslam dünyada birinci
uygarlık olduğu 8. ve 15.
asırlar arasında İslam
Kültürü, entelektüel,
liberal, hoşgörülü ve
aydınlatmacıydı. Bin
yıl önce Bağdat’ta
Müslümanlar, cebiri
buldular. Hastane ve
robot Müslümanların
buluşudur.
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Dünyada astronomi yani gök bilimleri ile
ve de insan sağlığı ile tıp ve anatomi ile ilk
uğraşan İslam âlimleri olmuştur.
İbni Haldunları, İbni Sinaları (Avicena),
İmam Gazâlî leri daha nicelerini
unutmayalım.
İmam Gazâlî diyor ki : “Anatomi ve
astronomi bilmeyenler Allah’ın
varlığını ve kudretini anlayamazlar.”
İslam medeniyeti nasıl ortaya çıktı?
Ve bugün neden yeni bir medeniyet
kurulamıyor, oluşturulamıyor?

ÖNCÜ İSLAM YAZISI
Hollanda’da liberal demokrat görüşlü
haftalık Elsevier (1) dergisinde İslam
Medeniyeti ile ilgili çok güzel bir yazı
yayımlandı.
Elsevier dergisinde “ÖNCÜ (ilerici)
İSLAM” başlıklı yayımlanan bu yazının
önemli bölümlerini sizler için tercüme edip
aşağıda paylaşıyorum.
“İslam, dünyada birinci uygarlık olduğu
8. ve 15. asırlar arasında İslam Kültürü,
entelektüel, liberal, hoşgörülü ve
aydınlatmacıydı.
Bin yıl önce Bağdat’ta Müslümanlar, cebiri
buldular. Hastane ve robot Müslümanların
buluşudur.
Dünyanın hiç bir yerinde Müslümanlar
kadar kitap okuyan bir millet yoktu.
Bağdat kütüphanelerin merkeziydi.
Hz. Muhammed, bilim adamlarının
teröristlerden çok ama çok daha değerli
olduğunu söylüyordu. O zamanlar, Batı
Dünyası geri, İslam Dünyası ileri ve öncü bir
medeniyeti temsil ediyordu.
Orta Çağ’da Hıristiyan Dünyası kış
uykusunda iken, Bağdat’ta Müslüman bilim
adamları, Yunan klasiklerini, Arapça’ya
çevirip okuyorlardı. İslam bilim adamlarının

geliştirdiği robotlar, eğlencelerde misafirlere
hizmet sunuyorlardı. Camilerin yanında
gökyüzünü rasat eden rasathaneler vardı.
Bilimin her dalında Müslümanlar ileri bir
konumdaydı. Çünkü Kur’an’ın 6.000’den
çok olan ayetlerinin 750’i insanı, tabiatı
incelemeye davet ediyordu. (Yani bir
Müslümanın ilimle, bilimle uğraşmasını
emrediyor.) İslam peygamberi, “Âlimlerin
mürekkebi, şehitlerin kanından daha
kutsaldır” diyordu.
Sonuç olarak; İslam güzel ahlâk, terbiye,
doğruluk, eğitim, bilim ve barış dinidir.
İslam kılıç değil; kalem ve âlim dinidir. İslam
cahillik değil, eğitim ve öğretimi emreden
bir dindir. “Bilim, Çin’de de olsa gidin
alın. Hiç bilenler ile bilmeyenler bir
olur mu? Beşikten mezara kadar bilim
öğrenin.” diyen bir dindir.
Öyleyse Einstein’in dediği gibi “Bilimsiz
din kör, dinsiz bilim ise topaldır,”
sözünden de hareketle din ile bilim eğitimini
çocuklarımıza ve gençlerimize birlikte
öğretmeliyiz.
Çünkü nasıl ki bir kuş uçmak için iki kanata
ihtiyaç duyar. İlerlemek ve kalkınmak
için de insanın bilim ve din gibi iki önemli
kuruma ihtiyacı vardır.
Yazımızı Atatürk’ün; “Hayatta en
doğru yol gösterici bilimdir,” sözü ile
noktalayalım.
Kaynakça
---◄◄
(1)Elsevier dergisi, 10 Aralık 2005

Eğitim

Açılış...

HDV Camileri kapılarını öğrencilere açtı

Selimiye Camii’nde bilgilendirme toplantısı

H

H

ayrılarak ikili eğitime geçilerek mümkün mertebe
sınıflardaki öğrenci sayıları azaltılacak. Geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da, “Camiye Gidiyorum”
adlı kitaplar kayıtlı öğrencilere ücretsiz
verilecek. Ayrıca koronavirüs tedbirlerini
gösteren afiş ve veli bilgilendirme bülteni de
camilerin mail adreslerine gönderildi. Eğitim
ve öğretimin başladığı camilerde velilerin ve
öğrencilerin heyecanlı oldukları ve korona
kurallarına uyulduğu gözlendi.
---◄◄

ollanda okullarında yüz yüze
eğitimin başlaması üzerine HDV
Yönetim Kurulu, camilerde hafta
sonu Kur’an-ı Kerim ve Dinî Bilgiler
derslerine başlatma kararı aldı. Bölgelere göre
okulların açılışından iki hafta sonra camilerde
eğitim ve öğretime başlandı. Koronavirüs
nedeniyle ek tedbirler alarak öğrenci velilerinin
rızası ve sorumluluğu doğrultusunda hafta sonu
derslerine devam edilecek. Öğrenciler gruplara

aarlem HDV Selimiye Camii’nde eğitim konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay ve Lahey Din Hizmetleri
Müşavir vekili Dr. Ali Parlak konuşmacı olarak katıldılar.

Ana dilini bilmeyen bir çocuğun ne kültürünü ne de dinini yaşayabilmesinin mümkün olmadığını
belirten konuşmacılar, bu alanda verilecek olan eğitiminin önemine vurgu yaptılar.
Toplantıya ev sahipliği yapan Haarlem Selimiye Camii Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit
ve ekibinin de hazır olduğu toplantı, soru-cevap ve ikramın ardından sona erdi.
---◄◄

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...
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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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NASİHAT OLMADAN YAŞAMAK

ÇÖLDE SUSUZ
KALMAK GİBİDİR

G
Hayatta en önemli
şey, zoru başarmaktır.
Bazı İnsanlar her şeyin
kolayına kaçarak
başkalarına haksızlık
ettiklerini düşünmezler.
Çünkü zor olandan
kaçanlar, başkalarına
bıraktıkları yükten dolayı
sorumlu olduklarının
bilincinde değildirler.
Her kaçış, kişiye
sorumluluk borcunu
bırakır. İyi niyetle yapılan
ve işlenen sevapları,
ağzından çıkan bir lafla
yok etme. Zira İslam’da
kötü söz yasaklanmıştır.
Yasaklanan bir fiilin
işlenmesi hâlinde, yerine
getirilen âmeli yaralar.
Yaralı şeyin iyileşmesi,
kişinin iradesini doğru
kullanarak yaşamında
temiz sayfa açmasıdır.

Gündem

H

ünümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz
şey, yaşam ve yaşam sonrası hayat
için nasihat dinlemek, bilgilenmek ve
bu edindiğimiz birikimi hayatımızda
pratize etmektir. Bundan dolayıdır ki bu
makalemizde sizlere bazı nasihatlerde bulunmak
ve acizane düşünce hayatınıza bir pencere açarak
yeniden sizinle hemhal olmaktır.
Buyurun başlayalım...
Ey Mümin! Nerede ne konuşacağını bil ve
muhatabın sosyal hayattaki konumunu göz
önünde tutarak davran. Herkese eşit şekilde
konuşamazsın. Çünkü herkesin eğitim seviyesi
aynı değildir.
Kişilerin yaş durumlarına göre konuşabilmek için,
özel gayret göstererek kendini yetiştirmen gerekir.
İnsan olmanın erdemine erişemeyen ve buna
göre davranmayanlar, sonuçta hayata ve hatta
kendilerine bile faydaları olmayacaktır.
Dünya hayatının imtihan yeri olduğuna inanır ve
yine bildiğimizi okursak, buradaki sorun, büyük
gaflet ve vurdumduymazlık olduğu kesindir.
Ne olursan ol olgunluktan taviz verme. Zira
bununla emrolunduk.
Bilgili olmaya bak, zira olumsuz iş cehaletten
kaynaklanır. Büyüklerine saygılı ol, zira saygısız
davranmak kişiyi alçaltır. Küçüklerine merhamet
et, zira bu sıfat imanla bağlantılıdır. İnsanlara
yardım etmeyi unutma! Zira sonuçta kazanan sen
olacaksın...
Hayatta en önemli şey, zoru başarmaktır. Bazı
İnsanlar her şeyin kolayına kaçarak başkalarına
haksızlık ettiklerini düşünmezler. Çünkü zor
olandan kaçanlar, başkalarına bıraktıkları yükten
dolayı sorumlu olduklarının bilincinde değildirler.
Her kaçış, kişiye sorumluluk borcunu bırakır.
İyi niyetle yapılan ve işlenen sevapları, ağzından
çıkan bir lafla yok etme. Zira İslam’da kötü söz
yasaklanmıştır. Yasaklanan bir fiilin işlenmesi
hâlinde, yerine getirilen âmeli yaralar. Yaralı
şeyin iyileşmesi, kişinin iradesini doğru
kullanarak yaşamında temiz sayfa açmasıdır.
Kişiye günah olarak bencil davranması yeter.
Bazıları, (bilamerhame) kendi penceresinden

olaylara bakarak başkalarına etiket yapıştırması,
kendini temize çıkartma ameliyesinden bigane
olmadığı ortadadır. Bunu bildiğin hâlde hâlâ
kendini kandırmaya devam edecek misin? Sen
bilirsin!
İhsan ile imkân arasındaki fark, “bir vücutta
iki aza gibidir” formülasyonundan ibaret bir
hakikattir. Bu kavramlar birbirine bağlıdır. Biri
olmazsa öbürü olmaz. Netice itibariyle kavramlar,
bir mekânı inşa eden tuğlalar gibidir. Onları
yerinde ve zamanında kullanmak gerekir...
Koronavirüsünün yaz ayında azalacak beklentisi,
maalesef boş çıktı. Daha da yayılarak devam
ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de,
insanların kurallara uymamasıdır. Kendi canlarını
tehlikeye atmaları mantıklı bir davranış değildir.
Unutma! Kurallara uymak, mü’mince bir duruş
ve bu musibetten kurtulmanın yegâne ilacıdır...
Kişiyi başkalarından en çok uzaklaştıran şey
gönül koymaktır. Bu tür davranışların semeresi
yalnız kalmaktır. Önemli olan hiç bir zaman
küsmemektir. Hayatı anlamlandıran şey, insanlar
içinde ve onlarla birlikte sorunlarını dinleyerek
çözüm yollarını aramak ve böylece Allah’ın
muradına vasıl olmaktır.
Taban tabana birbirine zıt olan kişiler,
birbirlerinden uzaklaşmaları söylem anlamında
belki bir şey ifade edebilir. Fakat pratikte fiile
döküldüğü an, iman bağlamında sorumluluğun
devreye girdiğini unutmamak gerekir. Gerek
eylemde ve söylemde dikkat edilmesi genel
ilkedir!
İnsanoğlu o kadar zayıf ki ne sıcağın ve ne de
soğuğun fazlasından hoşlanır. Şikâyeti bitmez bir
varlık. Oysa onun en büyük hasleti sabretmek
ve imtihanı kazanmak olmalıdır. Sabır, mü’minin
en büyük vasıflarındandır. Hayatın hikmetine bu
zaviyeden bakılırsa ancak anlaşılabilir. Kul ve
insan olmak buna bağlı kalmaktır.
İnsanoğlunun acizliğini bilmesi, mütevazı
davranmasına sebep olan ve hayata tutunmasına
yardımcı olan vasıftır. Küçük ve büyük dağları
ve her şeyi yaratan Allah’tır. Halk dilinde
gururlanan kişi için alaysı kullanılan bu tabire
işaret etmek, uyarmaktır. Hikmetin aslı kendini
bilmektir!
Yokluğun varlığında ebedilik aramak, sonsuzluk
inancının inkârında ve yokluk girdabına
düşüşün göstergesidir. Hâlbuki insan için
bütün mahlukatın var edilmesi, onun ne kadar
mükerrem ve eşrefi mahlukat bir varlık abidesi
olduğunun göstergesidir.

Unutma! En temiz ve faydalı şey, insan vücudu
ve zihni faaliyetleri için her şeyin sustuğu,
ortalığın durulduğu ve aklın yorgunluktan
kurtulduğu andır. Bu an sabahın yaklaştığı ve
karanlığın aydınlıktan ayrıldığı zamandır. Her anı
yakalamak zordur. O anı beklemek kararlılıktır.
Bilinmelidir ki, sosyal iletişimde hukuk,
insanların bir arada iletişime geçtikleri ve
sosyal hayat nizamının devamlılığıyla başlayan
ve topluma sistematik yaşam alışkanlığı
kazandırmak için birleştikleri sözleşmedir.
Bu sözleşmeye uyularak, haktan ve hukuktan
bahsedebiliriz. Bu muahedenin dayandığı temel
referans, aklın ve vahyin birlikteliğidir.
Adalet ise, bu işin ruhudur! Buna uymak
vaciptir... Sosyal adaletin zedelendiği yerde
İnsanlar, birbirinden uzaklaşır ve kaos
hâkim olur. Şunu tekrarlamada fayda vardır:
Koronavirüsü ile birlikte bu hâl zirve yapmıştır.
Hâlbuki içtima-i hayat anlayışımız ve inancımız
gereği bunun tam tersi olmalıydı. Hiç bir insan:
“Ben inzivaya çekildim huzur buldum”
iddiasında bulunamaz ve kendini bu hâle adapte
edemez. Huzur, birlikte yaşamadadır!
Nihayet İnsan, evvel emirde neyin hesabını
yapması lazım geldiğini unutması hâlinde,
istikbale dair hedeflerini belirlemede boşlukta
kalır ki, yaradılış hikmetini anlamada ve buna
göre hayat anlayışını inşa etmede ve pratiğe
dökmede geç kalmış olur. İşte, bu anlamda
zamanı israf etmemek gerekir.
Bir mevzuda taraflar tartışmaları, var olan
sorunu çözme ve herkesin düşünce bazında
rahatlamalarını sağlamak içindir. Yanlış algılanan
veya yanlış fiile aktarılan sorunların tartışma
ortamında ele alınması, medeni bir tasarruftan
ibarettir. Kaçınmanın anlamı ve mantığı yoktur.
“Her şey göründüğü gibi olmadığı ve her
görünenin dünyada alıcı bulamadığı”
hakikatini idrak etmekten uzak yaşayanlara dil
dökerek tebliğ etmenin zevkine varmak, hilkatin
sorgulanmasından vareste kalmamaktır.
İşte marifet burada tecelli ederek yaşanır
maksad...
Yaşamla ölüm arasında dengeli ve düzenli
hayat yaşamak, bu kâinatı yaratanın kulları için
koyduğu hak ve hukuk umdelerini açıklanan
inanç esaslarına uymakla mümkün olduğunu
Kur’an ve sünneti açıklayan âlimlerin ortaya
koydukları eserlerden okuyoruz. Salt akılla her
---◄◄
şey anlaşılmaz! Selam ve dua ile...

Hollanda’da Yeni Organ Bağışı Kanunu Yürürlükte…

ORGAN DONÖRÜ TERCİHİNİZİ YAPIN!

ollanda’da yeni Organ
Bağışı Yasası 1 Temmuz
2020’de yürürlüğe girdi.
Hollanda’da
yaşayan
18 yaş ve üzeri herkes için geçerli
olan yasaya göre tüm vatandaşlar,
vefatlarının ardından organ veya
doku donörü olup olmayacaklarını
“Donör Kütüğü’ne kayıt ettirmek
zorunda.
7 milyondan fazla Hollanda
vatandaşı
veya
Hollanda
belediyelerine
kayıtlı
oturum
sahipleri, organ bağışı konusundaki
tercihlerini Organ Bağışçı Kütüğü’ne
kaydetmiş durumda.
1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle bu
kaydı henüz yapmamış olan kişilere,
1 Eylül 2020 ila 31 Mart 2021 tarihleri
arasında bu kaydı yapmalarının
gerekliliğini vurgulayan bir mektup
gönderilecek.
Henüz Organ Bağışçı Kütüğü’ne
kaydedilmemiş olanlar 6 hafta
içinde cevap vermezlerse, bir
hatırlatma mektubu daha alacaklar.
Bu
hatırlatmaya
da
cevap
vermeyen herkes, organ ve doku
bağışına “itiraz etmeyen” kişiler
olarak Organ Bağışçı Kütüğü’ne

Örneğin vefat eden kişinin ailesi,
kişinin
organlarını
bağışlamak
istemediğinden eminler ise ve
bu konuda doktora mevtanın
gerçekten bağışçı olmak istemediğini
açıklayabilirlerse, organ bağışı
gerçekleşmeyebilir.

kaydedilecek. Ardından bu otomatik
kaydı da teyit eden bir mektup
gönderilecek. Kısacası, otomatik
kayıtla ilgili son mektupla birlikte
toplamda üç mektup gönderilecek.
Böylece
Hollanda’da
2021
yazından itibaren 18 yaş ve üstü
herkes, Bağışçı Kütüğü’nde kayıtlı
olacak. O andan itibaren, sadece
18 yaşını dolduran gençler ve yeni
Hollandalılar Bağışçı Kütüğünden
yeni bir mektup alacaklar.
Vefat Eden Kişinin Varisleri
Organ Bağışını Durdurabilir
Yeni kanunla birlikte Hollanda’da
organ bağışı konusunda hangi
düzenlemelerin değiştiğini gözden

geçirmekte fayda var: Eski kanunda,
organ bağışçısı olmanın belirlenmesi
isteğe bağlıydı. Yani bir kişi organ
donörü olup olmamak konusunda
bildirim yapma yükümlülüğüne
sahip değildi.
Yeni kanunda ise her Hollandalı
potansiyel bir organ bağışçısı olarak
kaydedilecek. Bu yasaya göre
organ bağışçısı olmak istememe
durumunun özel olarak belirtilmesi
gerekiyor. Bununla birlikte Bağışçı
Kütüğü’ne kayıt olduktan sonra
da istisnai düzenlemelerin olması
mümkün. Yeni kanun kapsamında
Bağışçı
Kütüğü’ne
kaydolmuş
olanların organ veya doku bağışını
durdurma imkânı da var.

Hollanda’daki
Müslümanlar
Organ Bağışı Hakkında Ne
Düşünüyor?
Hollanda’daki Müslümanların organ
bağışı konusundaki görüşleri ise
hayli çeşitli. İslam Toplumu Millî
Görüş (IGMG) ve Diyanet İşleri
Başkanlığının Din İşleri Yüksek
Kurulu Başkanlığı fetva kurulları
organ bağışının caiz olduğuna dair
fetvalar verdiler.
Bu
durumda
Hollanda’daki
Müslüman cemaat içerisinde birçok
kişi de bu konuda müsbet bir şekilde
seçimlerini kayıt altına alıyor.
Fakat elbette Müslüman cemaat
içerisinde organ bağışı konusunda
müsbet düşünmeyen ve herhangi
bir nedenden dolayı organ donörü
olmayı tercih etmeyen kişiler var.
Bu kişilerin olumsuz seçimlerini de
kayıt altına almaları gerekiyor. Aksi

hâlde bu kişiler vefat durumlarında,
bu kayıp haberini yeni almış ve yas
tutmakta olan ailelerini zor bir karar
alma zorunluluğuyla karşı karşıya
bırakabilir.
Öte yandan Hollanda’daki Müslüman
toplum organ bağışı ve önümüzdeki
aylarda gündemde olacak Organ
Bağışı Kanunu hakkında kısmen
bilgisiz.
Bu konuda Müslüman kuruluşların
aktif kampanyalarla bilgilendirme
yapması bir ihtiyaç.
Hollanda’daki
Müslümanların
organ bağışı konusunda seçimlerini
yapmaları ve bunu “Organ Bağışçı
Kütüğüne”
(Donor
Register)
girmeleri önemli. İnternet üzerinden
kolayca
yapılabilecek
seçim
kaydının yanı sıra belediye veya
kütüphanelerden temin edilebilecek
formlar aracılığı ile de bu kayıt
gerçekleştirilebilir.
Şu anda Bağışçı Kütüğüne kayıtlı
olanların kaydı, yeni yasa yürürlüğe
girdikten sonra da geçerliliğini
koruyacaktır.
Mustafa Aslan
Fotoğraf: Shutterstock
---◄◄
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HAKİKAT VE

HURAFE

B
Merhaba değerli dostlar!..
Hayat hikâyemiz devam
ediyor ve yeni dönem için
Allah’tan irade/ gayret, aşk,
şevk, takva ve hikmetle
kulluk etmeyi niyaz
ediyoruz.
Bu yazımızda “Hakikat
ve Hurafe” konusunu
işlemeye çalışacağız ama ne
baykuşun ötmesi, ne kara
kedinin geçmesi ve ne de
nazar boncuğu falan...
Sonuçtan daha çok
sebepleri anlatmaya
çalışacağız.
Çünkü insanın eylemleri,
düşüncesinin, düşüncesi,
itikadının ve itikadı (ile
birlikte eylemi de) aslında
Kur’an’a göre ahlâkının bir
sonucudur.
Bütünlüğünden koparılan
(Tevhid.) varlık algısı,
sonuç olarak sınıfsal
ayrımlara dönüşüverir.
Örnek olarak dinî sohbet,
dinî film ve müzikte
ilâhi diye kategorik
isimlendirmeler vs...
Hâlbuki ilâhi demek ilâh’a
dair demektir. Peki ilâh’a
dâir olmayan (Onun
yaratmadığı, bilmediği ve
dokunmadığı) bir şey var
mı âlemde?..
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u ayrıştırıcı seküler ve ruhbanlık
inancı, zaten her devirde
olagelmiştir.
Reel ve doğal olan kutsalın/ dinin
dışında, “olağanüstü” mucizevî olan da
dinin ta kendisiymiş gibi bilinip, sıradan,
hayatın içinde insana yakışır şekilde
yaşamak değerli görülmemiş, reddedilmiştir:
“Bu nasıl Peygamberdir ki, bizim gibi
yiyip (içiyor, bizim gibi giyiniyor) ve
çarşı pazarda gezip dolaşıyor. Ona
kendisiyle birlikte uyarıcı bir melek de
indirilmeli değil miydi?” demişlerdir.”
(Furkan 7.)
“Dindar bilincin en büyük sorunu:
İnsani olan ne varsa onu “tanrı” adına
değersizleştirme isteğidir.” Dücane
Cündioğlu.
“Vicdan, insanın içindeki Tanrı’dır.”
diyor Victor Hugo.
Vicdan sahibi, (fıtratı bozulmamış)
insanlar, “dinî, millî, örf ve âdet adına
uydurulan bazı öğreti ve hurafelere
karşı -referans alacak tam bir bilgiye
de sahip olmayınca- tereddütle küfre
girer miyim veya hain olur muyum?”
diye sessiz kalabiliyorlar.
Arada bir gördüklerimiz de vicdanının
sesine tercüman olarak, “bu gerçek ve
doğru olamaz” diye hakikati arıyor.
Kainata, insana, vd. varlıklara dâir tek ve
yegâne gerçek bilgiyi sadece Kur’an ve
sahih hadislerde bulabiliriz ancak. Kur’an’la
inşa olmuş ve nurlanmış bir zihinde
hurafeler tutunamaz.
Çünkü Kur’an, varlık/ evren bilincine
öyle şaşmaz bir hakikat ölçüsü koyar
ki, neye dair bir şey olsa veya söylense
onun rengini, sûretini, nicelik ve niteliğini
gerek kavramlar, gerek mecaz, misaller ve
semboller aracılığı ile tam gösterir.
Fakat Hz. Ali efendimizin buyurduğu gibi
“Kur’an’ın kendisi konuşmaz, insanlar
onu konuşturur.” Peki nasıl konuşturur?..
Ya Onun en nadide inci mercan cevherlerini
köhne zihniyle toza, gübüre, hurafeye
bulayarak...
Ya da, Onun nuru ile münevver olup

karanlıkları aydınlatarak...
Allah cc. Kur’an’ın hem açık hem de
kolay anlaşılan bir kitap olduğunu
söylüyor. (Yusuf 2. Kamer 22.)
Fakat açık ve kolay olmasını Kur’an’ın
şanına yakıştıramayan hurafeci, Onu hemen
uçuruverir. Esrarengiz/ gizemli bir hava
katar. İyice karışık/ girift hâle sokar ve sonra
onu, anlamanın değil, anlamamanın makbul
olduğunu anlatmaya çalışır. Kutsal ya hani,
kolaylaştırmak ayıp olur.
Batı da roman, doğu medeniyetinde de
hikâyeler çok anlatılır, kıssadan hisse
çıkarmak için.
Mesela Mevlânâ, Mesnevî’de bir çok
hayvanları ve nesneleri konuşturur.
Cismi olmayan veya görünmeyen Kaf Dağı
ve Zümrüdü Anka Kuşu’nu bile. Hatta bir
hikâye içinde başka birkaç hikâye daha
anlatır ama anlam bütünlüğü içinde konuyu
maksadına, aslına bağlar.
Buna mukabil kaba softa ham yobazın eline
de en anlamlı bir cümle verseniz, (Kur’an
ayetleri dahi!..) onu heba eder.
“Bir fikir, toza veya tılsıma
dönüşebilir. Mühim olan, onu
ovuşturan elin maharetidir.” der Basho.
Allah cc. Kur’an’da, Ashab-ı Kehf’in (genç
yiğitlerin) zalim yöneticilere karşı nasıl
mücadele ettiğini örnek olsun diye överken,
bunu bırakıp sayıları ve ne kadar uyudukları
üzerinde yoğunlaşıp tartışma meselesi
hâline getirenleri,-zaten gerçek bir bilgide
olmadığı için- “ğaybı taşlamak” olarak
nitelendirir.
İşte bu hurafeci kafanın, (ister avamdan
olsun, ister belirli bir makamda olsun hoca
gibi şeyh gibi vs...) faiz, fuhuş, adaletzulüm gibi veya peygamberlerin toplum
ve zalim idarecilerle mücadelesini anlatan
ayetleri okurken vardığı sonuç ne olabilir?..
Dağın fare doğurması gibi bir şey, koskoca
manayı toz edip, esâtirul evvelin
-eskilerin masalına - çevirmek.
Çünkü belirli ezber/klişelerden oluşmuş
din algısı ve nefsine hoş gelen hurafeler,
hakikatin renksiz(!) tatsız(!) ve zorlayıcı
külfetinden daha sevimli gelir.
Buna mukabil Hasan el- Benna, Seyyid
Kutup ve Necmeddin Erbakan gibi
-ruhlarına selam olsun- münevverler de
aynı ayetleri okuyorlardı. Peki aynı ayetler
bunlarda nasıl canlanıp, ete kemiğe
bürünüp kitlelere ruh üflüyordu?...
Çünkü faiz ayetlerini okurken her harfine şu
kadar sevap alacağını anlatmıyordu sadece;
bu beladan nasıl kurtuluruz bunun çarelerini
dile getiriyordu.
Zalim ve şer güçlerin zayıfları ezdiği ve

sömürdüğü bu asırda, sadece ellerini açarak
bağıra çağıra lanet okumakla yetinmiyor,
D8’lerin kurulmasının zaruret ve Allah’ın bir
emri olduğunu bilerek okuyordu Kur’an-ı.
Peygamberlerin mücadelesini bir takım
yaldızlı cümlelerle bin bir gece masallarına
çevirmeyip, şimdi, burada, “asrın idrakine
sunarak” bugüne kıyaslayıp, “Kur’an’dan
nizam” çıkarıyordu günümüze. İşte hakikat
ve hikmet budur!...
Yoksa her batıl ve hurafenin içinde de bir
takım hakikat kırıntıları olabilir.
Ve bu hurafeci tiplerin genelde dinden
anladığı ve zevk aldığı şeyler; keramet,
mucize/olağanüstü şeyler: havada uçmak,
suda yürümek, kalpte olanı bilmek, cin,
melek vs..
Üzerine vazife olmayan ama nefsine hoş
gelen ezoterik, fantastik şeyler...
Hâlbuki dürüstlük, merhamet, herkese
karşı adil olmak, küfre ve zulme karşı cihat
etmek, suda yürümekten daha büyük bir
erdemdir, kerametin en yücesidir.
Bir insanın kalbinden geçenleri bilmekten,
karnının açlığını yüzüne bakarak bilmek ve
karnını doyurmak (Bak. Bakara 273.), daha
olağanüstü, yani harikulade bir durumdur.
Enteresandır, gerek Kur’an’da ana
hatlarıyla, gerek İslam tarihi kitaplarında
teferruatıyla yüzlerce yaşanmış tarihi veriler,
altı bin küsur ayet, binlerce hadisler varken
birine tesadüf edemeyip acayip, garaip aslı
ve anlamı da olmayan uyduruk masal ve
misalleri nereden buluyorlar?..
Bunların durumunu peygamberimizin (sav.)
“Şu adam gibi olmayın...” dediği kişiye
benzetebiliriz herhalde:
‘Bir adam acıkır, canı et yemek ister ve
koyunların sahibinden bir koyun ister.
Koyunların sahibi de (cömert bir adammış)
“Git, en iyi koyunu seç, al.” der.
(Peki bizimki ne yapsa iyi?...)
(Beş yüz tane koyunun içinden) gider
karabaşı/köpeği kulağından tutar getirir.’
Bu hadis aslında, bir toplumda bir çok
güzelliğe şahit olup, en güzel sözleri duyup
da ön kötüsünü alan/anlatan kişi için
söylenmiştir.
İşte batıl hurafecilerin hâli de aynı böyle.
Allah cc., “Biz gökleri, yeri ve ikisi
arasındaki varlıkları elbette ki boşuna
değil, gerçek bir gaye ve hikmetle
yarattık...” (Hicr 85.) derken, hak ve
hikmetle yaratılmış bu sonsuz kainat içinde
nasıl oluyor da, batıl (lüzumsuz, sahte,
anlamsız/abes) hurafelere isabet ediyorlar
hayret doğrusu. ---◄◄

Oyunun ikici perdesi açılıyor

Taziye...
Okurlarımızdan, Rotterdam
Anadolu cemaatinden ve
Metin Slagerij sahibi Sevgili
Zekeriya Metin’in kıymetli
babası Ahmet Metin’in
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

Şifa Dileği...
Hollanda İslam Federasyonu
İrşad Başkanı Sevgili Uğur
Demirci ve yazarlarımızdan,
Sabahattin Zaim Üniversitesi
öğretim üyelerinden Sevgili
Özcan Hıdır’ın Kovid-19
tanısıyla hasta olduklarını ve
tedavi gördüklerini duyduk.
Hastalarımıza, aile ve
sevenlerine geçmiş olsun diyor,
acil ve hayırlı şifalar diliyor,
dualarınızı bekliyoruz.

H

Dikkat!.. Rotterdam’da cebinizdeki paraya yasak geliyor...

ollanda’nın Liman kenti, geçmiş yılların Dünya Şehri
Rotterdam’da artık cebinizde 2 bin avro dan fazla para
bulunduramayacaksınız. Eğer üzerinizde 2 bin avro
üzerinde bir para ile yakalanırsanız, o parayı teslim
etmek zorunda kalırken ayrıca 2 bin beş yüz Euro da para cezası
ödemek zorunda kalacaksınız.
Kısa adı VVD olan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin
(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) Mecliste verdiği kanun
teklifine göre artık Rotterdam içerisinde vatandaşlar ceplerinde 2
bin avronun üzerinde para taşıyamayacak. Herhangi bir kontrol
sırasında cebinde 2 bin avronun üzerinden para bulunduranlar
tespit edildiğinde ceplerindeki paraya el konulacak ve 2 bin 5 yüz

Tebrik... Hoş geldin Hüdanur
Okurlarımızdan Sevgili Muhammed ve Esra
Baysaloğlu çiftinin 19 Eylül 2020 tarihinde
Hüdanur adını verdikleri bir bebeleri dünyaya
geldi. Genç çifti ve dedelik ninelik makamına oturan
İbrahim-Mediha Baysaloğlu ile Yılmaz ve Fatma
Bülbül’ü tebrik ediyor, Hüdanur’a hoş geldin diyor,
sağlık dolu mutlu bir ömür diliyoruz.

euro ceza kesilecek. Özgürlük ve
Demokrasi için Halk Partisi’nin
(Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie) bu teklifi vermesinin
sebebinin şehirde uyuşturucu
satıcıları ile mücadele olarak
gösterildiği açıklandı.
Normalde Hollanda’nın nakit
paraya karşı olduğu düşünülmeye başlanırken bu teklifin ayrıca
pahalı eşya ve mücevher alışverişlerinde de satıcıların en çok 5
yüz avro nakit para kabul etmeleri üzerinin banka ile ödenmesini
istemeleri gerekecek.
Haber: Özcan Özbay---◄◄
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Nejat Sucu:



UWV, belediyeler ve SvB gibi kurumlardan ödenek alanların izin dönemlerinde mutlaka izin alması gerekmektedir”

Bir Ayağı Hollanda’da, Diğer Ayağı Türkiye’de Olanların Dikkatine!..
Geri dönmeyi hayal ederken yeni imkânların oluşması, Hollanda’da yaşayan Türk toplumu da kendine yeni bir yaşam biçimi
oluşturdu.Emekli olanlar yılın büyük bir bölümü Türkiye’de geçirmeye başladı. Böyle bir durumda vatandaşların sahip oldukları
bazı hakların yanı sıra, uymaları gereken bazı zorunlulukları da bulunmaktadır. (Kaynak: Platformmedia)
veya adresinizin olması Türkiye’de
yaşamakta olduğunuz gerçeğini
değiştirmez.
Hollanda
pasaportuyla
Türkiye’de sürekli yaşayanlar
nelere dikkat etmeliler?

Nejat Sucu - Sosyal Danışman

V

atandaşlarımızı genelde
üç
gruba
ayırmak
mümkün…
Birinci grup olarak;
Hollanda’da yaşamış ve Türkiye’ye
kesin dönüş yapmış bulunan
emekliler, geri dönüş ödeneği
alanlar, dul ve yetimler.
İkinci
grup;
Hollanda’dan
malullük ödeneği alanlar.
Üçüncü grup ise; Hollanda’da
yaşamaya devam eden, emeklilik
ödeneği veya malullük ödeneği
alan göçmenler. Bu bilgi ve
araştırmam yasal bir zemin ve belge
teşkil etmemekle birlikte, kişinin
kendi bireysel sorumluluğunda,
kendi yaşamını kurallar içerisinde
düzenleyerek daha az riskli bir
yaşam sürmesi mümkündür.
Uzun dönem Türkiye’de ikamet
edenlerin dikkat etmeleri gereken
kurallar nedir?

3.1 Ödenek alınan UWV ve
SvB’den kesinlikle kesintisiz Türkiye
yaşayacağınıza dair yazılı izin belgesi
alınız.
3.2 Çocukların eğitimi için gerekli
olan okul denklik ve diğer işlemleri
yaptırmak.
3.3 Hollanda’da devam edecek
işlemlerin takibi için güvenilir
bir dost veya aile yakınına genel
vekaletname vermek.
3.4 Vergi daireleri ve geri ödenecek
borçla tavsiyesini yapmak ve geri
ödemelerin yapılmasını sağlamak.
Hollanda plakalı, azami iki
yıl süreyle Türkiye’de araba
kullanma…

2.1 Ödenek alınan kurumdan
izin almak gerekli mi?

UWV, belediyeler ve SvB gibi
kurumlardan alınan ödeneklerin
izinle alakalı kuralları değişik
olduğundan, gerekli olan izin
dönemlerinde mutlaka teferruatlı
bilgi ve izin almak gerekmektedir.
2. 2 Türkiye’de hastalık sigortası
Hastalık sigortasına bilgi verme ve
gerekli olan izni almak, Türkiye’de
gerekli sağlık ve bakım giderleri için
gereklidir. Ayrıca hastalık sigortasının
hastalık giderleri ile ilgili Türkiye
bakım
giderleri
şartnamelerini
bilmek gerekir. Bunun yanında
ek bir sağlık ve yolculuk sigortası
yaptırmak beklenmeyen hastalık
ve sigorta giderlerini karşılama da
gerekli olabilmektedir.
Son yıllarda bazı Sağlık sigortalarının
(Zorgverzekeringen) Türkiye’ye tatile
gidenlere 111- formları vermedikleri
bilinmekte.
2.3 Türkiye’de ikamet süresi 6
ayı geçenlerin dikkatine!
Bir yıl içerisinde 6 aydan daha
fazla bir süre Türkiye’de ikamet
etmek, yaşadığınız ülkenin Türkiye
olduğunu ve ödeneklerin SvB veya
UWV’den Türkiye kasasına (AOW/
WIA Turkije) aktarılmasını gündeme
getirebilir. Hollanda’da ödenek
almanız, bir banka numaranızın

Son yıllarda Hollanda’da bindiğimiz
arabamızı azami iki yıl Türkiye’de
Hollanda plakası ile (kenteken)
kullanma hakkı bulunmaktadır.
Yalnız son günlerde, sigorta ve vergi
gibi Hollanda işlemlerini ve kayıtları
yaptırmayanların mağdur olduklarını
gözlemekteyim.
Bu konuda Türkiye’ye yola
çıkmadan önce, Hollanda Vergi
Dairesi’nden, Hollanda Karayolları
Trafik Bürosu’ndan, www.rdw.nl ve
Türkiye Gümrük Müdürlüklerinden
bilgi almak ve işlemleri yaptırmak
önemlidir.
https://www.belastingdienst.
nl/wps/wcm/connect/nl/wonenof-werken-buiten-nederland/
content/emigreren-checklist
Trafiğe Katılma ve Araba Kayıt Sicil
Kayıt Kurumu www.rdw.nl
T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, https://www.
egm.gov.tr

Hollanda’da belirli yıllar ikamet
eden ve çalışanlar Türkiye’ye kesin
dönüş yapsalar bile, kendileri ve
eşleri emeklilik yaşına geldikleri
zaman (66 /67) Hollanda’dan
emeklilik hakkı (AOW) için ikamet
ettikleri Sosyal Güvenlik Kurumuna
(SGK) Hollanda’dan Emekli olmak
için başvuru yapmaları gerekir.
5.2 Yaşamını yitiren anne ve
babanın, dul kız çocuklarına
ödenek bağlanır mı?
Hollanda yasaları, yetim kız
çocuklarına azami 21 yaşına kadar
Yetim Ödeneği (ANW) alma hakları
vardır. Yaşamı sona eren anne ve
babanın aylığından dul kız çocukları
Türkiye’de belirli bir ödenek
alamazlar.
5.3 Gençlere Hollanda’da eğitim
ve burs imkânı var mıdır?

Hollanda tabiiyetine sahip olan
gençler, eğitim şartlarını, dil ve
diploma şartlarını yerine getirdikleri
takdirde, Hollanda’ya yerleşip bir
eğitim takip etme imkânları vardır.
Eğitim bursu ve ona sahip olmak
için gerekli olan şartları yerine
getirmek gerekir. Bu konuda bilgi
için: ww.duo.nl
5.4 Türkiye’de bir Yüksek eğitim
ve Üniversite hakkı var mıdır?
Sadece Hollanda tabiiyeti ile, Lise
(VWO) ve Orta Dereceli Meslek
Eğitimi MBO Nivo 4 diplomalarına
sahip olan, bir Hollandalı yabancı
olarak, Türkiye Yüksek Öğretim
Kurulu’nun Üniversitelerin sunduğu
yabancı öğrenci kontenjanından
faydalanarak ve Türkiye’de bir
akademik eğitim takip etme imkânı
vardır. Bilgi adresi: https://www.
yok.gov.tr.
Eğitim için gerekli olan harcamalar
ve burs için Bologna Sürecinin
Türkiye’de uygulanmasına uygun
olması gereklidir. Ayrıca Hollanda’da
var olan burs sistemine de uygunluk
teşkil etmesi gereklidir.
Hollanda pasaportu ve kimlik
kartını Türkiye’de yaşarken
yenilemek…
6.1 Hollanda pasaportuna nasıl
ve nereden başvuru yapabiliriz?

Hollanda’da Sosyal Güvenlik
5.1 Hollanda’da çalışarak ve
ikamet ederek sigortalı olanların
durumu...

Hollanda
Krallığı
Ankara
Büyükelçiliği, Hollanda Krallığı
İstanbul Başkonsolosluğu, Schiphol
Havalimanı ve Hollanda sınır
belediyeleri; Paspoort of IDkaart aanvragen bij Nederlandse

grensgemeenten: Bergeijk, Bergen
op Zoom, Breda, Den Haag, EchtSusteren, Enschede, Maastricht,
Montferland, Oldambt, Sluis, ve
Venlo.
Hollanda tabiiyetine geçen bir kişi
1 Nisan 2003 tarihinden sonra,
Hollanda pasaportuyla en fazla 10 yıl
Türkiye’de sürekli kalma ve ikamet
etme olanağına sahiptir. Hollanda
tabiiyetini koruyabilmek için, 10 yılı
doldurmadan önce, sahip olunan
süresi bitmekte olan ve 10 yıl daha
geçerli olacak Hollanda Pasaportunu
yenilemek gereklidir.
Türkiye’de
ikamet
edenler,
Geri Dönüş Yasası’ndan (De
Remigratiewet) faydalanabilirler
mi?

1 Ocak 2025 tarihine kadar
yürürlükte olacak olan Geri Dönüş
Yasası’ndan (De Remigratiewet)
faydalanmak için, son 8 senenin
Hollanda’da ikamet edilme şartı
vardır. Ayrıca eşlerden birisinin,
başvuru anında 55 yaşını doldurmuş
olması ve Hollanda’dan bir yıllık
süreli sosyal ödenek almış olma
şartı bulunmaktadır. Ödeneklerin
Türkiye’de Ödenmesini Düzenleyen
Yasa (Wet Beu, Wet beperking
export uitkeringen)…
1 Ocak 2000’den itibaren yürürlükte
olan yasa ile, Hollanda’dan ödenek
alan ve kesintisiz Türkiye’de ikamet
edenler, Hollanda Sosyal Güvenlik
Sistemine göre gönüllü temelde
sigortalıdırlar.
Sigortalarını
gönüllü
temelde
devam ettirmeyen, Hollanda Sosyal
Güvenlik Sistemine göre; emekliler
AOW, dul ve yetimler ANW
ödenekleri için sigortalı değillerdir.
Bu emeklilik yaşına ulaşıldığı zaman
daha az sigortalı yıllar için daha az
emekli aylığı (AOW) ve ölümlerde
geride kalanların bir Hollanda’dan
belirli bir süre dul ve yetimler (ANW)
ödeneği alamayacakları anlamına
gelir.
Türkiye’de
ve
eğitim imkânı…

Hollanda’da

Çocukların Hollanda dilini ve
kültürünü
unutmamaları
için
Hollandaca dili ve edebiyatı eğitimini
sağlayan ve belirli illerde hizmet
veren Yurt dışında Hollandaca
Eğitim Vakfı’ndan bilgi almanız
mümkündür.
İş ve eğitim olanakları Hollanda
sermayesinin Türkiye’de ve Türk

sermayesinin Hollanda’da varlığı
gözle görülür artış göstermektedir.
Hollanda’da ve Türkiye’de yaşayan
iki dilli gençlere Hollanda ve Türkiye,
akademik meslek eğitimin yanı sıra
çeşitli olanaklar sunmaktadırlar.
Bu konuda gerekli bilgi için; eğitim
ve Burs Kurumu, www.duo.nl,
Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu;
www.yok.gov.tr,
Hollanda
Büyükelçiliği,
www.
mfa.nl, Yurt dışında Hollandaca
Eğitimi Vakfı, www.stichtingnob.
nl, Türkiye Cumhuriyeti Lahey
Büyükelçiliği; www.lahey.be.mfa.
gov.tr.
T.C.Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı. İletişim:
https://www.ytb.gov.tr. Yabancı
diploma denklik ve tavsiye kurumu
www.nuffic.nl adlı sitelerden bilgi
alınabilir.
Türkiye’de yaşayan Hollandalı Türk
göçmenlerinin kendi kurumlarını
ve vakıflarını kurmaları ve geleceğe
yönelik Türkiye ile Hollanda arasında
köprü vazifesini kurarak Hollanda
sermayesi ve Türkiye ekonomisi için
aranan kişi ve kurumlar olmaları
neden mümkün olmasın?
Ben kısaca sizler için küçük bir
araştırma gezintisi yaptım, gerisini
düşünmek ve bulmak sizlerin
görevi. Faydalı bilgimi sizlerle
paylaşabildiysem ne mutlu bana.
Sağlıklı ve mutlu bir tatil dileklerimi
sevgilerimle sunar, düşünce ve
önerilerinizi beklerim.
Hollanda hükûmeti verdiği sözü
tuttu!..
Hollanda Covid–19 salgını ile
mücadele,
bakım
hizmetleri
kurullarında
çalışan
sağlık
personeline Hollanda hükûmeti 1000
Avroluk aylık ikramiye sözü vermişti.
Toplam 800 bin sağlık çalışanının bu
ekstra desteğin maliyeti 800 milyon
Avroyu bulmaktadır.
Ayrıca sağlık çalışanlarına gelecek
yılın
bütçesinde,
ekstra
500
Avroluk bir ikramiyede eklenmiş
bulunmaktadır.
1000 Avroluk net ikramiye, hak
sahiplerinin yıllık gelirlerine brüt
gelir olarak eklenmeyecek. Bu
şekilde geliri düşük olanların almış
bulundukları, çocuk, kira ve sağlık
giderleri desteği gibi ek yardımları
olumsuz etkilemeyecek.
Verilen
sözün
unutulduğunu
söyleyenler de oldu. Ben verilen
sözün
yerine
getirileceğini
düşünmüştüm.
Politikacının bu şekilde verdiği sözü
yasal düzenleme veya bir Kraliyet
genelgesi ile yerine getirilmiş olması
güzel. Tabi ki 17 Mart 2021’de
yapılacak
Hollanda
Temsilciler
Meclisi (Tweede Kamer) seçimlerini
de unutmamak gerek.
1 Ekim 2020‘den sonra, Hollanda
devletinin
resmî
web
sayfa
bilgisine göre, işverenler belirli
sağlık çalışanları için başvuru
yapabilecekler. Bilgi, kaynak ve Web
adresi: https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/zorg/zorgbonus
Bu konuda sorumlu olan, Hollanda
Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı’dır.
(Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport)
---◄◄
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Bilgi Değişimi

B

u köşede hukuksal haklarımızla
ilgili sizlere de faydalı olacağını
düşündüğüm bazı bilgileri sizinle
paylaşmak istiyorum.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığı tarafından yayınlanan Otomatik
Bilgi Değişiminin Arka planı:
Vergi alanında uluslararası iş birliği, pek çok
ülkenin katılımıyla sürdürülen ve Avrupa
Birliği (AB) ile Türkiye’nin de bir parçası
olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) ve G20 gibi uluslararası kuruluş ve
oluşumlarca da takip edilen bir süreçtir. Ülkeler
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının
kendilerine sağladığı sınırlar dâhilinde
talep üzerine bilgi değişimini uzun yıllardır
yürütmekteyken, vergi kayıp ve kaçaklarını
önlemek konusundaki iş birliğinin hem çok
taraflı hem de otomatik temelde gerçekleşmesini
sağlamak üzere OECD tarafından Vergi
Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma
Sözleşmesi oluşturulmuştur.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamının yanı
sıra İsviçre, Norveç, Brezilya, Hindistan gibi
ülkeler de dahil bugün itibarıyla 136 ülkenin (EK
1) taraf olduğu Sözleşme, uluslararası vergisel iş
birliği ve şeffaflığın bir gereği olarak 2011 yılında
Türkiye tarafından da imzalanmıştır. Bu tarihten
6 yıl sonra, uygulamayı düzenleyen ve sayıları
her yıl artmakla birlikte bugün itibarıyla 107
ülkenin (EK 2) taraf olduğu “Finansal Hesap
Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin
Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nı”
da Türkiye 21.04.2017 tarihinde imzalamış ve
31.12.2019 tarihinde onaylamıştır.
Bu anlaşmaya göre, imzacı ülkeler, karşılıklılık
temelinde, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal
hesap bilgilerini, finansal kuruluşlardan toplayıp
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Ülkeler Arasındaki

Otomatik Bilgi Değişimi;
kişilerin, yerleşik
(mukimi) olduğu ülke
dışındaki diğer ülkelerde
bulunan finansal hesap
bilgilerinin, yerleşik
(mukim) olunan ülkeye,
her yıl diğer ülke vergi
idarelerince, vergisel
amaçlarla kullanılmak
üzere mütekabiliyet
esasında (karşılıklı)
ve otomatik olarak
elektronik ortamda
gönderilmesidir.
Bu kapsamda; • Mevduat
hesapları, • Saklama
hesapları, • Ortaklık ve
borç ilişkisi menfaati,
• Nakdi değer sigorta
sözleşmeleri,
• Düzenli ödeme
sözleşmelerine ilişkin
finansal bilgiler
paylaşılacaktır.

ons rechten

ayrı bir talep gerekmeksizin (otomatik olarak)
her yıl ilgili ülkeyle paylaşacaktır. Türkiye’de
otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplamaya
ve paylaşmaya yetkili makam, Hazine ve Maliye
Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığıdır.
Esasen 10 yıllık bir geçmişi bulunan,
(mütekabiliyet) karşılıklılık esasına dayalı ve
global bir konu olan otomatik bilgi değişimi
mekanizması çerçevesinde diğer ülkelerle birlikte
ülkemiz de 2018 yılında bilgi değişimine başlama
taahhüdünde bulunmuştur. AB ülkeleri ile pek
çok diğer ülke ise kendi aralarında otomatik bilgi
değişimine 2017 ve 2018 yıllarında başlamıştır.
Anlaşmaya taraf ülkelerden Almanya, Hollanda,
Belçika, Avusturya ve Fransa, Türkiye’nin (2019
yılına ait bilgilerin paylaşılacağı) 2020 yılı bilgi
değişimi takvimine alınamamıştır. Bununla
birlikte, Avrupa Birliği, tüm üye devletlerle
otomatik bilgi değişimi yapmayan ülkeleri
listeleme yoluyla izlemekte ve bu ülkelere
yaptırım uygulamayı tartışmaktadır.
Önümüzdeki süreçte bilgi değişimi yapılan ülke
sayısının arttırılması söz konusudur.
Otomatik Bilgi Değişiminin Kapsamı:
Otomatik Bilgi Değişimi; kişilerin, yerleşik
(mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde
bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik
(mukim) olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi
idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere
mütekabiliyet esasında (karşılıklı) ve otomatik
olarak elektronik ortamda gönderilmesidir.
Örneğin; İsveç’te yerleşik bir Türk vatandaşının
Türkiye’de bulunan ve kapsama giren banka
hesabına ilişkin bilgilerin mütekabiliyet
(karşılıklılık) esasında paylaşımıdır. Türkiye’de
yerleşik bir İsveç vatandaşının İsveç’te sahip
olduğu banka hesabının bilgisi de İsveç’ten
alınacaktır.
Bu kapsamda; mevduat, saklama ve yatırım
kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki;
• Mevduat hesapları,
• Saklama hesapları,
• Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,
• Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,
• Düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin
finansal bilgiler paylaşılacaktır.

Otomatik bilgi değişimi kural olarak karşılıklı
şekilde, mütekabiliyet esasında yapılmaktadır.
Bununla birlikte, bilgi değişimi yapılacağı gün
itibarıyla veri güvenliği noktasında OECD
sekretaryası tarafından sorun tespit edilen
ülkelere bilgi gönderilmeyecektir. Ayrıca, bazı
ülkeler tek taraflı bilgi göndereceğinden bu
ülkelere bilgi gönderilmesi söz konusu değildir.
Hangi dönemin bilgileri paylaşılacaktır?
Otomatik bilgi değişimi geçmiş yılları
kapsamakta mıdır?
Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve
Belçika hariç, 2019 yılına ilişkin bilgiler
karşılıklılık sağlanan ülkelere 2020 yılında
gönderilecektir. Bu tarihlerden önceki yıllara
ilişkin otomatik bilgi değişimi yapılması söz
konusu değildir. 2020 yılında bilgi alınacak
ve gönderilecek ülkelerin listesi de aşağıdaki
linkte yer almaktadır. Norveç ve Letonya ile ise
otomatik bilgi değişimi kapsamında 2018 ve
2019 yıllarında karşılıklı olarak bilgi paylaşımı
yapılmıştır. Otomatik bilgi değişimi kapsamında
olmamakla birlikte, talep üzerine bilgi paylaşımı
uzun yıllardır çifte vergilendirmenin önlenmesi
anlaşmaları çerçevesinde geçmiş yıllara ilişkin
sürdürülmektedir.
Otomatik bilgi değişimi kapsamında bilgi
paylaşımı başladı mı?
Türkiye’nin ilk otomatik bilgi değişimi, 2018
yılında Norveç ve Letonya ile başlamış olup,
21.08.2020 itibarıyla Anlaşma kapsamında
2020 yılında Türkiye’nin otomatik temelde
bilgi göndermesi (ve karşılıklılık temelinde bilgi
alması) söz konusu olan 54 ülkenin isimleri
aşağıdaki linkte paylaşılmıştır. Ayrıca güncel liste
de aşağıdaki linkten takip edilebilir.
Listenin önümüzdeki yıllarda da değişiklik
gösterebilmesi, yeni ülkelerin eklenmesi ya da
çıkması söz konusu olabilecektir. Otomatik bilgi
değişimi süreci zaman içerisinde anlaşmaya taraf
tüm ülkeleri kapsayacak şekilde ilerleyecektir.
https://www.oecd.org/tax/automaticexchange/international-framework-for-thecrs/exchange-relationships/
Emeklilik Uzmanı-Konsoloslukta kayıtlı yeminli
tercüman
Doç. Mehmet Yamaç 06 222 056 33 ---◄◄

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...

Bütçenizi düşünerek hazırlanan özel indirim kampanyamızdan mutlaka yararlanın!

Marketlerimize uğramanız menfaatinizedir...
AMSTERDAM ŞUBEMİZLE
HİZMETİNİZDEYİZ!..

We hebben weer nieuwe winnaars
Regelmatig verloten wij leuke
cadeaus aan willekeurige klanten
die boodschappen komen doen
bij een van onze vestigingen of
online bestellen.
Kom uw boodschappen doen of
bestel gemakkelijk online en wie
weet wint u volgende keer.

maandblad/aylık gazete doğuş
nr. 263-264 Eylül-Ekim/September-Oktober 2020

archief

22

arşiv

Ahde Vefa...



dogus@dogus.nl

GECMIS ZAMAN OLUR KI... “Sevda ne yana düşer, hasret ne yana?”
O

O

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

Niyazi Koçak, 1971 yılında Stuttgart’tan yazdığı mektupta
unutulmanın nasıl bir acı olduğunu kelimelere döküyor...

‘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...

Aliya İzzetbegoviç’in tarihe geçen sözleri...
“Din hurafeleri yok etmezse,
hurafeler dini yok eder.”
“Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve
intikam peşinde koşmayacağız.”
Altın sözler...
“Kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu tatbik
edecek insanın içerisine hak ve adalet sevgisi girmemişse, netice
tersine tecelli edecek, adalet yerine adaletsizlik, sosyal adalet yerine
sosyal istismar hâkim olacaktır.”
“Kırk çürük yumurta bir tane sağlam yumurta etmez.”
“Malıyla canıyla cihad eden bir Müslüman olarak anılmak isterim.”
“Cihad izzet ve aydınlık, gevşeklik ise zillet ve karanlıktır.”
“Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır.”
(Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

A

O

n iki işçi Köln’de bir
pansiyonda kalıyorduk.
Bizim pansiyonun en
yaşlısı Muharrem abinin
okuma yazması yoktu.
Bir gün elinde mektupla geldi,
‘Yengen yollamıştır belki şunu
bana okur musun Bayram?’
dedi. Bir kıyıya geçtik, mektubunu
tane tane okudum. Yenge
yollamıştı.
Hem dinledi, hem ağladı. Birkaç
gün sonra ‘Bir de cevap yazalım
Bayram’ dedi. Oturduk iki sayfa
yazdık. Gel zaman git zaman bu iş
benim üstüme kaldı. İki haftada bir
mektup okuyup cevap yazıyorduk.
Artık aileden biri sayılırdım, her
şeylerini biliyordum.
Son mektupta Muharrem abinin
hanımı ‘Sağ olsun bizim
komşunun kızı Gülizar ne
zaman istesem sana mektup
yazıyor’ diye not düşmüş.
Meğer yengenin de okuma yazması
yokmuş, o da tanıdık birine
yazdırıyormuş.

A

lmanya,
İstanbul’un
Tophane semtinde bir
irtibat bürosu kurdu.
Almanya’ya
gelmek
isteyen
insanlar
bu
büroya
müracaatta bulunuyor, ardından
memleketlerine geri dönüp, bürodan
gelecek “Almanya
kağıdını”
bekliyorlardı. Mektubu alan İrtibat
Bürosu’na koşuyor ve Almanya’ya
gidiş çilesi başlıyordu.
Aralarında belki de hiç doktora
gitmemiş kişilerin de bulunduğu
işçiler, Alman doktorlar tarafından
sıkı bir sağlık kontrolünden
geçiriliyordu. İşçiler, dişlerine kadar
kontrol ediliyorlardı.
Sağlam olanlar, köylerine kentlerine
gidip, Almanya’ya gitmek üzere
tahta bavullarını hazırlıyor ve 1-2
yıllığına, 3-5 kuruş biriktirdikten
sonra geri dönme düşüncesiyle uzun
bir yolculuğa başlıyorlardı.
Türkiye’nin zor yıllarıydı. Almanya
macerası için yüzbinlerce kişi
başvurdu.
İş için en önemli koşullardan
biri sağlıklı olmaktı. Bu nedenle,
sırası gelenler İş ve İşçi Bulma
Kurumu’nun büyük şehirlerindeki
merkezlerinde sıkı bir sağlık
taramasından geçiriliyordu.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu
gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları,
kusurları örtmekte gece gibi ol. (Mevlânâ)
Muharrem abi cevabı mektubunda
şöyle yazdırdı:
‘Allah razı olsun bizim Bayram
da beni kırmıyor, hem okuyor
hem yazıyor.’
İşte her şey o günden sonra başladı.
Ben Muharrem abiden habersiz
mektubun sonuna ‘Gülizar hanım
yazınız pek güzelmiş, okunması
çok kolay’ minvalinde bir not
düşünce o da bana bir şeyler yazdı.
O notlar zamanla çeyrek sayfa,
hatta yarım sayfayı bulmaya
başladı.
Tabii ne Muharrem abi ne de yenge
hanım bu durumdan haberdar. Öyle
öyle biz işi büyüttük.
Gülizar, ailesinden çekindiği
için kendi ismine mektup
yazamıyordum.
Muharrem abinin mektubunun
bir kısmını kendime ayırıp öyle
haberleşebiliyordum.

O da aynısını bana yapıyordu.
Yani onların gurbet mektupları
bizim de aşk mektuplarımız olmuştu
aynı zamanda. Çok vakit geçmeden
konuyu Muharrem abiye açtım.
‘Ulan Bayram ben bir
söylüyorum sen üç yazıyordun
meğer ondanmış’ dedi, gülüştük.
Gülizar’ı istemeye gittik, dört ay
içinde evlendik çok şükür. Ama o
mektupları bize vermediler. Aşk
mektuplarımız onlarda kaldı.
Alıntı ---◄◄

“Çiş”in karaborsaya düştüğü
1960’lı yıllar..
Adaylar,
üstündekileri
çıkarıp
yüzlerce kişiyle birlikle sıraya
giriyordu.
Yüzlerde hiç tanımadıkları, yabancı
bir ülke insanının önünde çırılçıplak
soyunmasının
yarattığı
utanç
vardı. Aralarında, bu fırsatı ele
geçirmek için 8 yıl beklemiş olanlar
bulunuyordu.
Sonuçta, sağlamlar çürüklerden
ayrılıyordu. Sağlam çıkamayanların
oranı, beşte birdi. Kısa boy bile
umutların bitmesi için geçerli neden
olabiliyordu.
Bazı konularda ise işi garantiye
almanın yolları vardı. İş ve İşçi Bulma
Kurumu’nun arkasındaki sokakta,
karaborsa “çiş” satılıyordu. Kendi
idrarlarının bozuk çıkabileceğinden
korkanlar “normal idrar”dan
alıyordu.
Muayeneden sağlam çıkanların
göğsüne ve bileğine keçeli kalemle
bir numara yazılıyordu.
Böylece sağlamlar çürüklerden
ayırt ediliyor, kendi aralarında
sınıflandırılıyordu.



Bu damga, büyük ikramiyeyi
kazanan
bir
piyango
bileti
numarasından farksızdı.
Sirkeci’de başlayan ve yaklaşık 3
gün süren yolculuktan sonra Münih
garında yeni bir hayata başlanıyor,
gardaki camsız odalarda insanlar
gidecekleri kentlere göre ayrılıyor ve
ellerine tren biletleri ve kumanyaları
veriliyordu.
Gittikleri kentlerde çalışacakları
firmalarda Türk tercümanlar ve firma
yetkilileri tarafından karşılanan
işçiler önce, “Heim” adı verilen
kalacakları yurtlara yerleştiriliyordu.
Bunların çoğu, 2, 4, 6 kişinin
kalabileceği odalar, müşterek tuvalet
banyo ve mutfağı olan barakalar,
bekârların kaldığı yurtlardı.
Ve sonrası…
En ağır, en zor ve en pis işlerde
çalışarak, emek ve alın terleriyle
Avrupa’nın gelişmesi için canlarını
feda eden bir nesil…
2-3 yıllığına gelenler bugün 50 yılı
geride bırakmış ve dönüşleri ancak
tabutla olmakta.
Alıntı ---◄◄

Neydi bizi memlekete çeken?

lmanya’da
doğdum,
büyüdüm,
eğitimimi
orada
tamamladım.
Seneden seneye gelirdik ailece
Türkiye’ye. Son 3 yıl içinde yılda
4-5 kez gelmeye başlamıştım. Ta ki geçen yıl
Ağustos ayında Samsun’a yerleşmeye karar
verene kadar. İlk defa gelmiştim Samsun’a.
Çok beğendim. Ve Eylül’de Almanya’ya dönüp,
pılımı pırtımı toplayıp 16 Aralık’ta Türkiye’ye
doğru yola çıktım. Bir kaç ay memleketim
Ayancık’ta yaşadıktan sonra 28.07.2019
tarihinde Samsun’daki evime taşındım.
Herkes “nasıl radikal bir karar aldın
da doğup büyüdüğün yerleri böyle terk
ettin?” diye sordu. “Vatan Sevdası. Ayrıca
hiçbir yeri terk ettiğim yok. İşim, evim,
Almanya’da duruyor. Sıkılırsam dönerim.”
dedim.
Şu 11 ay içinde neler gördüm, neler yaşadım şu

memlekette tarif bile edemem.
Almanya’da yaşadığım 33 yılda görmediğim
şeyleri gördüm ben bu memlekette. Bana
olağanüstü gelen şeyler ama Türkiye’de
yaşayan insanımızın alışık olduğu ve gayet tabii
gördüğü şeyler. Ben şunu bilir şunu söylerim:
Bu memleketin sorunu hükûmet falan değil, bu
memleketin sorunu insanımız! Bizim insanımız
sorun! Bizim insanımız sıkıntı! Herkes sadece
ve sadece kendi çıkarının derdinde.
“Kul hakkı” diye bir şey yok bu memlekette.
Herkes herkesin sırtından en kolay şekilde
çıkar elde etme derdinde. Dostluklar dahi
çıkar üzerine kurulmuş. Ele geçirilen fırsatlar
şuursuzca değerlendirilmekte. Ne vefa var
ne vicdan. İnsanlar yüzleri kızarmadan yalan
konuşuyorlar. Yalanların üstünü örtbas
ediyorlar. Varlıklı olan doymuyor, yokluk çeken
ise kendi başarısızlığını hükûmete yüklüyor!

Kimse kendine karşı dürüst değil!
Kendine karşı dürüst olmayan insan başkasına
karşı nasıl dürüst olabilir ki... Türkiye’de
yaşayan insanlarımızın bir çoğu Almanlardan
“GAVUR” diye bahsederler. Çok tiksindiğim
ve asla kullanmadığım bir kelime. Gavur,
Allah’ı olmayana denir, başka dinden olana bu
şekil hitap edilmez!
Evet, Alman’ın biz Türklerden öğreneceği
bir çok şey vardır mutlaka. Merhamet gibi,
samimiyet gibi. Ama bizim insanımızın elin
Alman’ından öğrenmesi gereken çok daha fazla
şey var! Bundan emin olabilirsiniz!
“Gavur” dedikleri asla kişiye göre fiyat
belirlemez, kimseye saygısızlık etmez, kimsenin
hakkını gasp etmez. Kendisine verilen görevi
en iyi şekilde yerine getirir, kimsenin hakkına
girmez, fırsatçılık etmez.
Bu memlekete en iyi hastaneler, en iyi şirketler

de kurulsa bizim insanımız insan olmadıktan
sonra bu memleket hiçbir yere varamaz.
Birinci kalite hastane yapılır, doktor vaktinde
odasında olmaz, temizlikçi temizliği düzgün
yapmaz, hemşirelerin elinden telefon düşmez,
hastalar desen herkes herkesin sırasını kapma
derdinde.
Kimsenin kurallara uyduğu yok. “Cezalar
caydırıcı değil” diye sitem ederler, suçluya
ceza verildiğinde hükümete küfür ederler.
Katil müebbet yer, katilin ailesi hükümet’e
söver, katil serbest kalır, bu sefer öldürülenin
ailesi hükümet’e söver. Hâkimler, savcılar kime
göre adil belli değil, herkesin adalet anlayışı
bir garip bu memlekette. Bizim insanımız insan
olmayı başaramadığı sürece yeryüzünün en
iyi yöneticisi de geçse bu devletin başına, biz
arpa boyu kadar yol alamayız. Önce zihniyet
değişmeli. Şebnem Yalçın (Alıntı) ---◄◄
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BAKIŞ AÇISI

Elif Bayraktar

TELEVİZYONA HAPSEDİLMİŞ

ÇOCUKLAR

Y

“Çocuk,
televizyonu; her
gereksinimini
bilen elektronik bir
anne gibi kullanır.
Oysa televizyon
evrensel bir
annedir” (s.48).
Bary Sanders bir
kitabında kullanır
bu ifadeyi.
Hem anne, hem
baba, hem bakıcı
olmuştur artık
televizyon. Hayatın
içinden evden biri
gibi kanıksanmıştır
artık o.

Caydırıcılık devrede

K

adın cinayetine kurban
giden
Hümeyra’nın
anısı Hollanda’daki ceza
şartlarını değiştirdi.
Kasıtsız insan öldürme cezasının üst
sınırı 25 yıl oldu. Hollanda’da 2018
yılında kadın cinayetine kurban giden
16 yaşındaki Hümeyra Ergincan’ın
katiline yalnızca 14 yıl hapis cezasının
verilmesinin tekrardan gündeme
gelmesiyle, cinayet suçuna verilen
cezaların azlığı kamuoyunda tepki
topladı. Hükümet, tepkileri göz
önüne alarak kasıtsız insan öldürme
cezasının üst sınırını 15 yıldan 25 yıla
çıkardı.
Hollanda’da cinayet suçuna verilen
cezanın azlığı 2018 yılında kadın
cinayetine kurban giden 16 yaşındaki
Hümeyra Ergincan ile yeniden
gündeme geldi. Ergincan’ın katili

BAKIŞ AÇISI

elif-1705@hotmail.com

eri geldiğinde “çocuğuma bir
zarar gelir” düşüncesi ile çocuğunu
komşusuna dahi emanet edemeyen
ebeveynler, rahat bir şekilde
‘televizyon’a bırakabilir çocuklarını.
Kontrol anne/babada olduğu müddetçe, sınırlar
dâhilindeyken televizyon izlemenin bir sakıncası
yok elbette. Benim bahsettiğim kontrolsüz ve
sınırsızca çocuğu ekrana hapsetmek!
Hayatları “Korono’dan önce ve Korona’dan
sonra” diye ikiye ayırdığımız şu pandemi
günlerinde; evlere kapanmışlığın bunaltısı âdeta
ekranlara kitlenmiş çocuklar ve Netflix’e bağımlı
bireyler olarak atlatılmaya çalışıldı. Beyinleri
uyuşturmanın en etkili yolu değil mi? Bir de
bunlarla beraber çocuklara online eğitimler
zorunlu hâle getirilince ellerinden telefon, tablet
düşmez oldu.
“Kontrollü olmak” neden bu kadar
önemli?” Çünkü çocukların izledikleri çizgi
filmler, animasyonlar, Youtube programlarının
içinde onların ahlâkını bozacak çok fazla figür,
resim, mesajlar var. Ölüm, cinsellik, şiddet,
gerçek üstü unsurlar ve millî duyguları yıpratan
olumsuz mesajlar bilinçaltı ikna yöntemleri ile
çocuklara sunuluyor. İşte tam da bu sebepten
çocuğumuz “hangi çizgi filmi izliyor, hangi
Youtube kanalına bakıyor veya hangi
oyunları oynuyor?” diye merak ederek,
araştırma yapmalıyız.
Çocuklar kiminle uzun vakit geçirirse, onun
alışkanlıkları, konuşma tarzı, bakış açısı ile
biçimlenir. Bir zaman sonra çocuklar izledikleri
çizgi film karakterleri ile kendilerini bütünleştirip,
onları örnek almaya başlıyorlar. Her ebeveyn
bu soruyu kendine sormalı: “Çocuklarımızın
örnek almalarını istediğimiz kişiler
kimlerdir?”

İslami çizgide yaşayan birçok kişi bu soruya,
“Efendimiz (s.a.v.) veya sahabeler”
diyeceklerdir eminim. Ya da “İslam
öncülerinin, fikir adamları, bilim
adamlarının isimlerini” verecektir. Onları
tanımayan bir çocuğa, “hadi sende onlar gibi
ol” demek; ya da böyle bir beklentiye girmek ne
kadar mantıklı olabilir, biraz düşünelim.
Film sektöründe olduğu gibi, çizgi filmleri de
genellikle yabancı kaynaklı yapımlardan izledik,
izlemeye devam ediyoruz. Hâl böyle olunca
istedikleri ahlâkî konuları, ideolojileri filmlerin
içine yerleştirebiliyorlar. Bu konuda çok fazla
araştırma konuları var, onlardan sadece birini
burada paylaşmak istiyorum: ‘Tele-tabiler’ çizgi
filmi. Hollandaca ismiyle ‘Teletubbies’.
‘Çizgi filmlerdeki subliminal/bilinçaltı
mesajların çocuklar üzerindeki etkisi’
konulu makalede bu çizgi filmin, çocukların
bilinç altına verdiği gizli mesajları araştırmışlar.
Çizgi filmde renkler oldukça canlıdır.
Tele-tabiler kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renge
sahiptir. Yeşilliğin üzerinde de renkli çiçekler
vardır. Işık önden vurmakta, gölgeleri arkalarında
kalmaktadır. Hava bulutlarla kaplıdır. Gökyüzü
âdeta görünmez. Çizgi film 0-3 yaş aralığındaki
çocuklara hitap eder.
Çizgi filmdeki göstergeler (Yani görsel olarak ön
planda olanlar) ise şöyledir:
Birinci gösterge insansı bir varlıktır.
Bunu Tele-Tabiler gösterir. Bunlar; tombul,
farklı ten renklerine sahip, aynı beden özellikleri
gösteren, göbeklerinde ekran bulunan insansı
varlıklardır. Bireylerde cinsiyet ayrımının gereksiz
olduğu gösterilmektedir.
İkinci gösterge şapkadır.
Bir sihirbaz şapkasıdır ama rengi siyah değil,
alacalıdır. Siyah renk, Tele-Tabilerin neşeli
hayatında kötü, mutsuz bir unsur olacağından
bu renk tercih edilmemiş olmalıdır. Gösterilen
ise büyüdür. Ardında “baş edemediğin ya da
anlamlandıramadığın metafizik konuları
büyü ile açıklamalısın” mesajı vardır.
Üçüncü gösterge, oyuncaktır.

Çocukların hayatındaki vazgeçilmez unsur
oyuncak eğlenceyi ifade eder.
Dördüncü gösterge mekândır.
Yayla gibi bir yer gösteren durumundadır.
Gösterilen ise kendi küçük grupları ile mutlu
olan bu insansı varlıkların toplumun diğer
elemanlarından uzak durmayı tercih etmeleridir.
Beşinci gösterge ise iletişimdir.
Göbeklerindeki ekran sayesinde uzak durdukları
toplumla iletişim kurabilirler.
Üzülerek belirtilmelidir ki bu sevimli çizgi film
subliminal/bilinçaltı mesajlarla doludur.
Çizgi filme yerleştirildiği düşünülen
subliminal/bilinçaltı mesajlar şunlardır:
• Kişi kendine uygun, kendine benzeyen küçük
bir grupla gayet neşeli bir ömür sürebilir. Grup
bunun için toplumdan kendini soyutlamalı,
toplumun kurallarının geçerli olmadığı yeni bir
dünya oluşturulmalıdır.
• İhtiyaç hâlinde, topluma ulaşılabilecek
teknoloji yanlarında bulundurulmalıdır.
• Grubu oluşturan elemanların kadın ya da erkek
olması önemli değildir. Toplu hareket edilir. Her
şeyde beraber olunur, her zevk birlikte tadılır.
Çizgi film boyunca hemen her yerde “sarılalım
sıkı sıkı” ifadesi kullanılır. Bu cümlede masum
bir kardeşlik var gibi görünse de ne yazık ki
arka planda sapkın bir cinsellik duygusunu
barındırdığı düşünülmektedir.
• Çizgi filmdeki büyü unsuru Yaratan’ı
yok sayma, eş koşma anlamına gelir. Başa
çıkılamayan bir mesele kendinden güçlü ve hiçbir
şeye ihtiyacı olmayan bir varlığa sığınmakla değil
büyü ile çözülmek istenmektedir.
Hâl vaziyet bu şekilde olunca, “çocuklarımız
neden dinden soğuyor, neden şiddete
meyilli, neden anne-babaya asi
davranıyor?” anlayabiliyor insan.
Ve günümüzde en büyük tehlikelerden biri de
yukarda açıklama yapıldığı gibi tek cinsiyet
üzerinde vurgu yapılıp kadın-erkek cinsiyetlerinin
ortadan kaldırılmaya çalışılması.
Bu konu da apayrı, uzun uzun konuşulması
gereken bir konu.
Her şekilde uyanık olmak lazım!
---◄◄

Hollanda’da kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu
Bekir Eraslan’a verilen 14 yıl hapis cezasının
az olduğuna ilişkin tepkiler üzerine, hükümet
ceza yasasını değiştirme kararı aldı. Hollanda’da
1886’dan bu yana, kasıtsız cinayet suçu en fazla 15
yıl ile cezalandırılıyor. 2006 yılında ceza yasasında
yapılan değişiklikle, kasten öldürme cezası 20
yıldan 30 yıla çıkarıldı. Hollanda Güvenlik ve
Adalet Bakanlığı ile Yasal Koruma Bakanlığı’nın
ortaklaşa hazırladığı teklifte, cinayetle, tasarlayıp
öldürme cezaları arasındaki farkın azaltılması
öngörüldü. Meclise gönderilen yasa teklifinde,
kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 15
yıldan, 25 yıla yükseltildi.
ÖLDÜRME İÇİN VERİLEN CEZALARIN AZ
OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Hükümete göre, öldürme için verilen 15 yıllık
en yüksek ceza, suçun ciddiyeti ile bağdaşmıyor.
Bu ciddi suç, kurbanların yakınlarında telafisi
imkansız acılara neden oluyor, aynı zamanda
toplumda tiksinti ve güvensizlik duygularına yol
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açıyor. Meclisteki partilerin büyük çoğunluğunun,
yasa değişikliğine olumlu baktığı belirtiliyor.
Yasa değişikliği, Hollanda’nın Rotterdam kentinde
2018 yılında öldürülen tasarım koleji öğrencisi
Hümeyra Ergincan’ın davası nedeniyle gündeme
geldi Mahkeme, 16 yaşındaki Hümeyra’nın katili
30 yaşındaki Bekir Eraslan’a, cinayeti planlayarak
cinayet işlemediği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası
verdi.
CEZA KAMUOYUNDAN TEPKİ TOPLAMIŞTI
Hümeyra’nın ailesi, kadın örgütleri ve kamuoyu
tarafından az bulunarak eleştirilen cezaya ilişkin
olarak mahkeme başkanı, kasıtsız öldürme
olaylarında ceza üst sınırının 15 yıl olduğuna
dikkati çekti. Mahkeme başkanı, “Şimdi yasanın
belirttiği gibi, en fazla 15 yıl hapis cezasının hala
iyi olup olmadığını görmek politikacılara kalmıştır”
dedi. Hollanda Başsavcısı Gerrit van der Burg de,
bu yılın başlarında öldürme ile kasten öldürme
konularında verilen hapis cezaları arasındaki

farkın büyük olduğunu vurgulayarak, yeni bir yasal
düzenleme önerisini gündeme getirmişti. Başsavcı,
kasıtsız öldürme için verilen hapis cezasının üst
sınırının artırılması gerektiğini vurgulamıştı.
OLAY, PLANLI BİR CİNAYET
Şu anda temyiz aşamasında olan Hümeyra
davasında savcılık, olayın ‘planlı bir kadın
cinayeti olduğunu’ kanıtlamak için, öldürme
anını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin
mahkemede gösterilmesini istedi. Savcılık,
Hümeyra’nın katili Bekir Eraslan’a verilen 14 yıl
hapis ve klinikte zorunlu tedavi cezasını az bularak,
kararı temyiz etmişti.
NE OLMUŞTU?
Olay, 2018 yılında Hollanda’nın Rotterdam
kentinde yaşanmıştı. 16 yaşındaki Hümeyra
Ergincan, eğitim aldığı tasarım okulunun önüne
bisikletini bıraktığı sırada daha önce kendisini
rahatsız eden Bekir Eraslan’ın silahlı saldırısı
sonucu yaşamını yitirmişti. BBC Turkce ---◄◄
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Hollanda Gazetelerinde

MÜSLÜMANLAR

A
Araştırma sonucuna
göre, Telegraaf ve
Algemeen Dagblad
gazeteleri, Müslümanları
terörizm ile bağdaştıran
haberlere ağırlık veriyor.
Bu tip haberlerde,
Müslümanlardan çok,
Müslüman olmayanlar
konuşturuluyor.
Üç ay süren araştırmaya
göre, gazetelerde
Müslüman haberlerinin
yüzde 20’si terör
konusunu kapsıyor.
Terörizm haberlerinin
yüzde 83’ü ise ‘İslam
terörü’nden, Müslüman
haberlerinin yüzde
11’inde kültürlerarası
çatışmadan
söz ediyor...



lgemeen Dagblad, De Telegraaf,
de Volkskrant ve NRC gazeteleri
büyüteç altında...
Adı geçen gazetelerde, Müslümanlar
hakkında yazılanları üç ay mercek altında tutan
ve bu konuda bir dosya hazırlayan kuruluşlar,
çok ilginç gelişmeleri gözler önüne serdiler.
Araştırma sonucuna göre, Müslümanlar
hakkındaki haberlerde olumsuzluk hâlâ hükûm
sürüyor.
Yapılan açıklamaya göre, özel bir ekip, tam üç
ay boyunca adı geçen gazeteleri incelemeye aldı.
Gözlemciler, gazetelerin Müslümanlar hakkında
sürekli olarak aynı olumsuz kelime ve cümleleri
kullanmakta olduklarını saptadılar.
Yıllardır süregelen yabancı ve Müslüman
aleyhtarı yayınların, yıllar sonra ilk defa
araştırılmış olmasını eleştirenler olduğu gibi,
takdirle karşılayanlar oldu.
Araştırma sonucuna göre, Telegraaf ve Algemeen
Dagblad gazeteleri, Müslümanları terörizm ile
bağdaştıran haberlere ağırlık veriyor. Bu tip
haberlerde, Müslümanlardan çok, Müslüman
olmayanlar konuşturuluyor.
Üç ay süren araştırmaya göre, gazetelerde
Müslüman haberlerinin yüzde 20’si terör
konusunu kapsıyor. Terörizm haberlerinin yüzde
83’ü ise ‘İslam terörü’nden söz ediyor.
Müslüman haberlerinin yüzde 11’inde
kültürlerarası çatışmadan söz edilirken, hür
olmayan Müslüman kadınlarından yüzde 8
bahsediliyor.
Yine, Müslümanlar hakkındaki haberlerin yüzde
7’sinde, istenmeyen göçmenler ve ilticacılardan
söz ediliyor.
NRC Handelsblad gazetesi, Müslümanlar için
en az olumsuz haber yayınlarken, De Telegraaf
gazetesi Müslümanları sürekli olarak “terörizm”
ile bağdaştırıyor.

Siyaset bilimci Ewoud Butter, gazetelerdeki bu
alışkanlığın 30 yıldır sürdüğünü ileri sürerken,
gazetelerin yayın yönetmenleri bu araştırmanın
değersiz olduğunu savunuyorlar.
Araştırma sonunda yayınlanan raporda,
gazetelerde yayınlanan olumsuz haberin çoğunda
çarpıtma ve yalan olduğu, örnekleri ile açıklandı.
1 Kasım 2018 ile 7 Ocak 2019 arasında
yayınlanan haberlerin grafiğini çıkaran
araştırmacılar, Müslümanlar ve yabancılar
aleyhine yapılan yayınların çok çirkin olduğunu
ortaya serdiler.

Terör olaylarında, sürekli olarak Müslümanları
suçluymuş gibi gösteren yayınların asılsız
olduğunu ortaya çıkaran araştırmacılar,
teröristlerin genellikle Avrupalılar olduğunu da
örnekleriyle gözler önüne serdiler.
2001 yılında, tam bir İslam düşmanı olarak
siyaset dünyasına atılan Pim Fortuyn,
‘Elimden gelirse hiçbir Müslümanı ülkemize
sokmayacağım’ dedikten sonra bir suikast
sonunda öldürülmüştü. Suçlu olarak tabii
ki hemen bir Müslüman düşünülmüştü. Ne
var ki, cinayetten birkaç saat sonra zanlı
olarak yakalanan sapsarı bir Hollandalıydı.
Çevreci bir aktivist olan Volkert van de Graaf
yakalanmasaydı, suç yine Müslümanlara atılacak
ve belki de çok vahim girişimlerde bulunulacaktı.
Fortuyn’in ölmesinden sonra bu kez Somalili
Ayaan Hirsi Ali adında bir başka çirkin politikacı
ortaya çıktı ve Hz. Muhammed’i aşağılayan
sözleri ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Öyle
ki, O’nun da öldürülmesinden korkan güvenlik
güçleri, ani bir karar ve uygulama ile O’nu
özel bir uçakla Amerika’ya götürdüler ve bir
apartmanda aylarca sakladılar.

Ayaan Hirsi Ali öldürülmekten kurtulmuştu
ama, O’nunla birlikte, Hz. Muhammed’i ve
Müslümanları karalayan ‘Sumission’ filmini
yapan Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri
tarafından öldürülmüştü.
Bu olaylar tabii ki Hollanda medyası için, iyi bir
karalama kampanyasına malzeme olmuştu.
Hollanda yazılı medyasında Müslümanlar için yer
alan olumsuz haberlerin, televizyonlarda da aynı
şekilde kullanıldığını ileri süren araştırmacılar, bu
yayınlardan da çeşitli örnekler sundular.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Yazılısı,
sözlüsü ve görüntülüsü ile Hollanda medyası,
Müslümanlar ve yabancılar için, genellikle kötü
ve olumsuz haberler düzmecesi ile ilgilendiler.
Bu konuda benim de De Telegraaf gazetesi ile
yaşadıklarım var.
Bir gün bu konudaki yazımı sizlerle yeniden
paylaşacağım.
---◄◄



Tebrik Taziye Şifa dileği
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Yeşildal
Sigorta Şirketi sahiplerinden
Sevgili Rasim Yeşildal’ın
kıymetli validesi Şerif
Yeşildal’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Sevgili
Mehmet Tahiroğlu’un
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Mimar Sinan Teşkilatı
önceki başkanlarından
Sevgili Necdet Acer’in
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Fotoğraf Sanatçısı Sevgili Mehmet
Köse’nin amcasının vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mustafa Çelikkaya’nın dayısı
Alibeke Koşar’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve gazetemiz emektarlarından Sevgili
Yaşar İçyüz’ün yengesinin vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan rahmet, kederli
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollandaca Dili eğitmenlerinden
Sevgili Mehmet Uz’un annesinin vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Fahrettin Aydemir’in kıymetli
kardeşi Hacı Aydemir’in vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, Karamanlı Halil İbrahim Çetintürk
ve oğlu Ali Çetintürk’ün kısa aralıklarla vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumlara Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Mimar Sinan Teşkilat
Başkanı Sevgili Aşır Aydın’ın kıymetli babası
Ahmet Aydın’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Songül Akkaya’nın teyzesini
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Anadolu Camii cemaatinden Mehmet Bektaş’ın, Ede
cemaatinden İsmail Görgülü’nün, Sadi Tekelioğlu’nun, Muradiye Camii cemaati Kemal Ekinci’nin,
Mahmut Aksu’nun eşinin, Mustafa Altun’un, Tilburg
Camii cemaatinden Ömer Faruk Dönmez’in vefatlarını teessürle öğrendik. Merhum ve merhumelere rahmet,
kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Şifa dileği...
Okurlarımızdan, Sevgili Gökhan ve Derya Sungur’un biricik evladının ciddi bir rahatsızlığı olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza ve yakınlarına, geçmiş olsun
diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.
- Şifa dileği...
Okurlarımızdan NIF ve Schiedam Camii muhasibi Sevgili
Ömer Korkmaz’ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza
ve yakınlarına, geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.
- Şifa dileği...
Okurlarımızdan, ve yazarlarımızdan Sevgili Özcan Hıdır’ın,
Uğur Demirci’nin, Ahmet Ünver’in, Versaar Teşkilat
Başkanı Muammer Bilgişli’in ağabeyi Baki Bilgişli’nin
rahatsızlıkları nedeniyle hastanede müşahede altında bulunduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Hastalarımıza ve yakınlarına, geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyor,
dualarınızı bekliyoruz.

- Taziye...
Çınar Cenaze Vakfı üyelerinden Oss kentinden
Arife Çanta-Irmak, Nijmegen kentinden Fatimah
Bdiwi, Tilburg kentinden Nurettin Yurt, Zevenaar
kentinden Nuur Mahamed Nur vefat ettiler.
Merhum ve merhumelere rahmet, kederli ailelerine sabır ve
başsağlığı dileriz.
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Müslümanların imajı

bilinçli olarak
zedeleniyor

S
Çoğu öğrenci toplu
taşıma araçları ile
okula gitmekte.
Bu öğrencilerin
okula ulaşımlarını
kolaylaştırmak için
bisiklet şart. Ama bir
bisiklet almaya herkesin
maddi gücü maalesef
yetmiyor. Belediye her
sene kullanılmayan
binlerce bisikleti
toplayıp depoluyor.

25

elamün Aleyküm değerli kardeşlerim,
Öncellikle yazıma başlamadan önce, siz
değerli okuyucuların güzel bir yaz tatili
geçirmiş olmanızı diliyorum.
Bizler de yaz tatilinden sonra geçen hafta
yeni siyasi doneme başladık. Bu yeni sezonun
hepimize hayırlı olmasını dilerim.
Maalesef sezona hayırlı haberlerle başlayamadık.
Geçen hafta bildiğiniz üzere Yunan adası
Lesbos’da Moria kampında, yangın sonucu
13.000 mülteci kardeşimiz kendilerini sokakta
buldular. Üstelik koronavirüs salgını zamanında
vuku bulan bu olay, kardeşlerimizi daha da
zor bir duruma sokmakta. Bu zor durumda
kalan kardeşlerimize yardım elimizi uzatmak
için, Hollanda hükûmetinin bu kardeşlerimizi
Hollanda’ya getirip güvenliklerini sağlaması için
bir soru önergesi verdim.
Malumunuz koronavirüs salgını hâlâ yaygın.
Bu konu hakkında medyada her gün haberler
verilmeye devam ediliyor.
Haberleri takip ederken bir konu dikkatimi
çekti. Bazı medya organları bilinçli bir şekilde
başörtülü kardeşlerimizin fotoğraflarını
koronavirüsü ile alakalı olan haberlerde
kullanmaktaydı.
İster istemez kendime şu soruyu sordum:
“Neden hep olumsuz haberlerde başörtülü
kardeşlerimizin fotoğrafları kullanılıyor? Bir

başarı hikâyesinde aynı fotoğraflar kullanılır
mıydı?” diye kendi kendime sormadan
edemiyorum. Bu şekilde özellikle başörtülü
kardeşlerimizin boy boy fotoğraflarını kullanan
medya organlarına şiddetle tepkimizi gösterdik.
Bazı çağrıştırılmalar yapılmadan temkinli
davranmaları gerektiğini söyledim.
Bu şekilde yayın yapan medya organlarına
duyarlı olmalarını isterim.
İlkokul öğrencilerine kahvaltı teklifi...
Daha önce kaleme aldığım yazılarda size
Rotterdam’da ilkokul çocuklarının büyük
çoğunluğunun aç okula gitmelerini önlemek için
yaptığım çalışmalar hakkında bilgilendirmiştim.
Kabul gören önergem sonrası ilkokul çocuklarına
kahvaltı verileceğinin müjdesini vermiştim.
Şimdi sizlere bir müjdem daha var. Kahvaltıdan
sonra şimdi de ilkokullarda çocuklarımıza öğle
yemeği verilmesi için çalışmalar yapılacak. Yakın
zamanda bu konu hakkındaki gelişmeleri sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyarım.
Bunun dışında yaz tatili sonrası ilk meclis
toplantımızı geçen hafta yapmış bulunmaktayız.
Bu salgın sırasında herkesin güvenli bir şekilde
spor yapabilmesi için bir önerge verdim. Birçok
spor salonunda havalandırma iyi olmadığından
dolayı, koronavirüsü daha kolay yayılabiliyor.
Küçük spor salonların tek havalandırma yöntemi
çoğu zaman sadece kapıları açmak oluyor. Bunu
önlemek için verdiğim önerge meclis tarafından
kabul olmuş bulunmakta. Rotterdam’da tamiri
yapılacak ve yeni inşa edilecek spor salonlarında
bundan sonra ventilasyon sistemlerine daha çok
önem verilecek ve özel havalandırma filtreleri
ile koronavirüs ve diğer virüslerin yayılmasının
önüne geçilecek.

Kullanılmayan bisikletleri kullanma
teklifi...
Bildiğiniz üzere yaz tatilinden sonra bütün
okullar tekrar açıldı. Okulların tekrar açılması bizi
derinden sevindirdi. Ama okulların açılması ile
beraber bazı sorunlarında çözüme kavuşturulması
gerekiyor. Bunlardan biri de ulaşım sorunu.
Çoğu öğrenci toplu taşıma araçları ile okula
gitmekte. Ama yeni düzenleme yüzünden belirli
saatlerde ve zamanlarda toplu taşıma araçlarını
kullanamamaktalar. Bu öğrencilerin okula
ulaşımlarını kolaylaştırmak için bisiklet şart.
Ama bir bisiklet almaya herkesin maddi
gücü maalesef yetmiyor. Belediye her sene
kullanılmayan binlerce bisikleti toplayıp
depoluyor.
Biz soru önergesinde belediyeden bu bisikletleri
tamir edip, ihtiyacı olan çocuklara vermelerini
istedik.
Bu sene de biz, sizler için daha güzel bir gelecek
hazırlamak için elimizden geleni yapacağız.
Çalışmalarımızı sosyal medya kanallarımızdan
takip edebilirsiniz. Sizleri zaman zaman bu
yazılarım ile oluşan gündemleri ve yaptığımız
çalışmaları paylaşmaktan mutluluk duyarım.
Dualarınızı eksik etmeyin. Allah bu sene de yâr
ve yardımcımız olsun.
Sorularınız veya önerileriniz var ise benimle
iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin.
Ben sizlerin görüşlerinize her zaman açığım.
Sağlıcakla kalın,
Soru, görüş ve önerilerinizi benimle paylaşmak
isterseniz lütfen bildirin.
Bana, e.yigit@raadrotterdam.nl mail
adresinden ulaşabilirsiniz.
Allah’a emanet olun. Selametle,
---◄◄





Ölmek kurtuluş mu?

İş hayatı anneliğe engel mi?

Hollanda’da Müslüman
mezarlıklarının bedeli

Kadınların eğitim ve iş hayatında daha fazla
yer alması nedeniyle doğum oranı düşüyor

M

H

ü s l ü m a n
mezarlıkların
t a h s i s i n d e
her ne kadar
siyaseten engel olmasa da,
bu mezarlıkların ücretleri
konusunda
Müslümanların
zorlandığı biliniyor.
Hollanda’da eyaletlerin ve
belediyelerin kendilerine ait bir
fiyat tarifesi var. Bu nedenle
Müslüman mezarlıklarına defin
hakkında tek bir fiyat vermek
oldukça zor.
Fakat genel mezarlıkların ülke
çapındaki
ortalamasından
bahsetmek gerekirse; bunun
takriben 1.700 Avro olduğunu
söyleyebiliriz.
Bu
fiyat
Müslüman
mezarlıklarına kıyasen oldukça
ucuz.
Hollanda’da
Müslüman
mezarlıklarının sayısı az, fiyatı
ise fazla. Örneğin Bergen
op Zoom’daki Müslüman
mezarlığında bir mezarın ücreti
8.400 Avro civarında.
Bununla birlikte bağışlarla
satın alınan Batı Avrupa’nın

en büyük mezarlığı olan Riyad
Al Jannah adındaki mezarlıkta
bir mezarın fiyatı 2.750 Avro.
Hollanda’da
vefat
eden
kimselerin defin masrafları
normalde sigortalar tarafından
karşılanıyor.
Yüksek
mezar
fiyatları
ise birçok aile için zorluk
oluşturuyor. Son zamanlarda
Hollanda’ya
defnedilecek
cenazelerin
masraflarının
karşılanması
için
birçok
yardım kampanyası da hayata
geçirildi.
Bilhassa
korona
pandemisinden
dolayı
Müslümanların
yaşadıkları
ülkelerde defnedilmesinin bir
ihtiyaç olduğu konusunda
farkındalık ve duyarlılık artmış
durumda.
Müslüman
mezarlıkları
konusunda
siyasetin
engel teşkil etmediği de
gözlemleniyor. Fakat yine de
Hollanda’da İslami defin için
Müslüman cemaatin kat etmesi
gereken daha çok uzun bir yol
var. Platformmedia ---◄◄

ollanda İstatistik Kurumu
(CBS) ile Demografi
Enstitüsü’nün
(NIDI)
ortak araştırmasına göre,
2010 yılında ülkede 184 bin çocuk
dünyaya gelirken, 2018’de bu sayı
169 bine düştü.
Hollanda’da yapılan bir araştırmaya
göre, kadınların daha fazla yüksek
öğrenime devam etmesi ve giderek
daha esnek çalışma koşullarına sahip
olması nedeniyle, doğum oranında
keskin bir azalma yaşanıyor.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS)
ile Demografi Enstitüsü’nün (NIDI)
ortak araştırmasına göre, 2010
yılında ülkede 184 bin çocuk
dünyaya gelirken, 2018’de bu sayı
169 bine düştü.
Ülkede kadın başına ortalama
çocuk sayısı da 2010’da 1,8 olarak
belirlenirken, bu oran 8 yıl içinde
1,5’e geriledi. Araştırmacılara göre,
bu durum kesinlikle ekonomik
nedenlere dayanmıyor.
Çünkü Avrupa’daki 2009 krizi
sonrası ekonomi daha kötüyken,
çocuk sayısının düştüğü 2018
yılında, ekonomik açıdan durum
oldukça iyiydi.

Çocuk sayısındaki keskin düşüş,
kadınların daha fazla yüksek öğrenim
ve iş dünyasında yer almasına
bağlanıyor. Zira son yıllarda 22-27
yaş arasındaki kadınlar arasında
üniversite ve yüksek okula devam
eden kadın sayısı, ciddi bir şekilde
arttı. Esnek çalışma koşulları da
etkili oldu. Eğitim sonrası iş gücü
piyasasına geçiş yapan kadınların,
daha az çocuk sahibi olduklarını
vurgulayan
araştırmacılara
göre, özellikle 33 yaşın altındaki
kadınlarda çocuk sahibi olma oranı
çok düşük. Uzmanlara göre, son
yıllarda kadınlar arasında giderek
artan esnek çalışma koşulları da,
çocuk sahibi olmayı etkiledi.
Esnek çalışma ortamına sahip
kadınlar, kalıcı iş sözleşmesi olan
kadınlara göre, daha az çocuk sahibi
oluyor. Hollandalı uzmanlara göre,
kadınların eğitimde harcadıkları
süreden bağımsız olarak genel
olarak eğitim düzeylerinin artması,
ilişkilerdeki bağımlılığın azalması
ve konut piyasasındaki gelişmeler
gibi etkenler de, özellikle genç
kadınlar arasında doğum sayısının
azalmasına neden oluyor.
---◄◄

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

oedd
spoe
or sp
Vo
Voor
nt uu
ku
kunt
n!
llen!
belle
/7 be
24
24/7
76
77 76
49 77
06
06 -- 49

78
78

26

haber

Bir izin hatırası...

T

maandblad/aylık gazete doğuş
nr. 263-264 Eylül-Ekim/September-Oktober 2020

nieuws



“Bu davranışlarla sanki ‘sakın bir daha bu ülkeye gelmeyin!’ demek istiyorlar...”

KOVID-19 testi ve bir yılan hikâyesi...

ezatlar ülkesiyiz ya hani.
Dün (15 Eylül 2020)
Dalaman Havalimanı’nda
COVID-19 testi yaptırdım.
Bu sabahta sonucunu Sabiha
Gökçen Havalimanı’ndan
öğrenecek ve elimize belgemizi
alıp uçacağız. Tabi sonuç negatif
çıkarsa.
Dalaman Havalimanı’nda bize
verilen barkod ile sabah Sabiha
Havalimanı’nda test yapılan
yere gittim ve çalışan elamana
olayı izah ettim. Cevap şu:
“Buradan istediğiniz belgeyi
size vermemiz mümkün değil.
Nerede yaptırdı iseniz oradan
almalısınız.”
Nazik bir dille, “efendim
bize; sonucu buradan da
barkodumuzu göstererek
alabileceğinizi söylediler...”
Neyse, arkadaş bizi başka birilerine
yönlendirdi. Orada insanlar
sıradalar ve kuyruk uzamış gitmiş.
Ne zaman sıra gelecek, ne zaman
giriş yapıp, ne zaman uçağa
bineceğiz, meçhul...
Bekliyorum ve sıram gelince
barkodunu elamana veriyorum.
Görevli, “Burada
yaptırmamışınız nerede yaptırdı
iseniz oradan almalısınız, size
yardımcı olamam” demesin mi...
Durumu bir de bu insana izah
ediyorum nazik bir lisan ile
“Efendim, iki saat sonra
uçuşum var ve bana evrakı

buradan da alabileceğim bilgisi verildi ve işte barkodum”
Büyük uğraş neticesinde, barkodu okutup evrakı basıp elimize veriyor fakat
bu sefer de “mühür vuramam” diye diretmesin mi!..
“Ya kardeşim mühürsüz evrak neye yarar” diyorsam da fayda
vermiyor ve itirazım üzerine beni müdüre yönlendiriyor. Artık o mekânda
müdürü aramaya başlıyorum. Biri nihayet bizi vatandaşa (müdür)
ulaştırıyor. Mutfakta yakaladığımız vatandaş (müdür) bize eli ile öyle
bir tepki veriyor ki, “acaba bu adam kimle konuşuyor?” diye
düşünüyorum fakat muhatabın ben olduğumu hatırlayıp donakalıyorum.
Zira “Müdür Bey dert dinler, bu gün maruzat günü” deyip ses
çıkarmamaya gayret edip, sonucun nereye gitmesini beklemeye karar verip,
sabretmeyi tercih ediyorum.
Neyse, olayı bir de Müdür Bey’e izah ediyorum, fakat nafile. Müdür Bey
“Nuh” diyor “Peygamber” demiyor.
Ben diretiyorum, “kardeşim bu testi yapan makam devlet makamı,
sizde öylesiniz, mesele testin olumlu çıkması. Almanlar mührün
nereden vurulduğuna değil, test sonucuna bakıyor. Gel bize
kardeşlik yap” falan filan derken, nihayet ikna ediyoruz ve lütfedip
mührü basıyor.
Bu biiirrrrrr...
Anadolu Jet’e geçiyorum, kuyruk uzamış da uzamış. Bir saat kesin işlem
sürer. Kuyruğa duruyorum ve bir elamana nüfus cüzdanımı veriyorum ve
sağ olsun bileti otomatik olarak basıp veriyor ve evraklarımı kontrol ediyor.
Devam ediyorum ve sıranın ipli olan kısmına geldiğimizde bir Anadolu Jet
görevlisi tekrar bir kontrol yapıyor.

“Nereye uçuşunuz?”
“Berlin’e efendim”
“Covid-19 testiniz var mı?”
- Buyurun...
Ve ilerlemeye devam ediyoruz.
Önümüzde 10-15 kişi var ve
herkesin evraklarını tekrar kontrol
eden bir görevli ile karşılaşıyorum.
Sıra bana gelince evrakları istiyor
ve ben itiraz ediyorum.
“Girişte kontrolümüz yapıldı,
biletler basıldı, ikinci kontrol
de yapıldı, şimdi bu nedir?”
Tepki yüksek perdeden:
“Evrakları gösterin!”
“Size evraklarımı
göstermeyeceğim. Bir
eksikliğim varsa beni zaten
uçurtmazlar. Elimde biletim
var. Size evrak gösterme
zorunluluğum da yok.”
“Göstermezseniz sizi
uçurtmam!”
“Gücünüz yetiyorsa
uçurtmayın!..
Konuşma uzuyor ve ben bu arada
giriş yerine doğru devam ediyorum.
Nihayet benimle uğraşmayı
bırakıyor. O da biliyor ki böyle bir
uygulama saçma ve karşı koyan
çetin bir ceviz.
Giriş yapıp polis kontrolüne doğru
yöneldiğim anda, o görevlinin giriş
yaptığım elemanın yanına gelip
bilgi aldığını veya bilgi verdiğini
görünce tekrar o elemanın yanına
giderek “bana veya boğazıma
bir zarar gelirse” diye tehdit edip
tepkimi koyuyor, cevap vermesini

beklemeden çekip gidiyorum.
Bir de polis kontrolüne sıraya
durunca bir görevli tekrar soru
yağmuruna tutmasın mı…
“Nereye uçuş?”
“Covid-19 testiniz var mı?”
“Biletinizi göreyim..”.
Nihayet, polis kontrolünden sorunsuz
geçip uçuş noktasına gidiyoruz.
En son uçağa binmek için bilet
kontrolü yapılıp uçağa geçerken bir
de ateş kontrolü yapılmasın mı! Nedir
bu şimdi.
Uçağın kapısından içeri girdiğimde
hostes hanıma sual ediyorum: “Ateş
kontrolü yapmayacak mısınız?”
diye. “Hayır onun yerine maske
veriyoruz, lütfen bizim maskemizi
kullanın” diyorlar. Gülüyoruz ve
geçip yerime oturuyorum.
Üç saatlik bir uçuş ile Berlin’e
iniyoruz hamd olsun. Polis
kontrolünden geçip bagaj beklerken,
her zaman yaşadığım ve bir türlü
çözemedikleri bant bozulması
olayını tekrar yaşıyoruz Tegel
Havalimanı’nda ve nihayet bavulumu
alarak sessizce dışarı süzülüyorum.
Ne soran, ne ilgilenen, ne çeviren, ne
Covid testi isteyen, ne de “kimsin?”
diye yüzüme bakan yok! “Niye
geldiniz?” dercesine bir ilgisizlik.
Eve giderken bunları düşünüp güzel
ülkeme nasıl acıyorum.
Acaba diyorum, Sağlık ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nda gizli eller mi var?
Ülkemize zarar verme adına?!
Alıntı ---◄◄



Belediyeler, park ödemelerini daha kolay kontrol ediyorlar

P

ek çok belediyenin müfettişleri,
sürücülerin şehirdeki park yeri için
ödeme yapıp yapmadıklarını kontrol
etmek için artık arabalarından,
mobiletlerinden inmek zorunda değiller.
Belediye görevlileri, araçları kontrol etmek için
tarama arabalarını kullanıyorlar.
Yeni yazılım ve denetleme sistemi ile bu kontrolü
ofiste de yapabiliyorlar. Tarama arabası, aracın
park ücretinin ödenmediğini kaydediyor
ve o görüntü doğrudan kontrol merkezine
gönderiliyor. Oradaki görevliler, araca park
cezası verilip verilmeyeceğini değerlendiriyor.
Görüntü şüpheli ise, mesela fotoğraflar
sürücünün hala araçta olduğunu gösteriyorsa,
tarama
arabasının
yeniden
arabayı
görüntülemesi gerekmektedir.

Rotterdam, 2015’ten beri ücretli parkın geçerli
olduğu alanlarda çok sayıda plakayı hızlıca
tarayabilen tarama arabaları kullanıyor.
Rotterdam Belediyesi 2019 yılında park
ücretlerinden 17 milyon avro ekstra gelir elde
etti.

Tarama arabası ile park kontrolü
Çoğu belediye park kontrolü için tarama
arabaları kullanıyor. Tarama arabası, bir aracın
o yere park edilmesine izin verilip verilmediğini
kontrol eder. Tarama arabası, plakanın bir
fotoğrafını çeker ve sistemdeki park izni veya
ödeme detaylarını kontrol eder.
Tarama arabasını tavandaki kameralar ve yan
taraftaki “Aracı tara” ve ‘Scanauto’ en
‘Handhaving Gemeente …..’ metinlerinden
tanıyabilirsiniz.
Bilinmesi gerekenler…
• Tarama arabası, plakanın bir fotoğrafını
çeker.
• Aracınızın ödemesini ayarlamak için yeterli
zamanınız var. Tarama arabası, 10 dakikalık bir
zaman aralığını hesaba katar. Bu vakit marjı her

belediyeye göre değişmektedir.
• Geçerli bir park izni olup olmadığı veya park
için yeterli ödenip ödenmediği kontrol edilir.
• Geçerli bir park izni yoksa veya park ücreti
ödenmemişse, plaka sahibine 2 hafta içinde
park cezası verilir.
Yükleme ve boşaltma yerine park etmek…
Bu alanda yükleyebilir ve boşaltabilirsiniz.
Yükleme ve boşaltma yaptığınızı tarama
aracının çektiği fotoğraflardan anlaşılır olması
gerekmektedir.
Gizlilik
Sadece bir park cezası gönderildiğinde aracın
fotoğrafları kaydedilmektedir. Fotoğraf, olası
bir itiraz prosedürü sırasında kanıt olarak
istenebilir. İtiraz süresinin ardından fotoğraf
imha edilir.
---◄◄

OKULLARIMIZIN BAŞARI GRAFİĞİ HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR...
BİZİ TANIMAK İSTERSENİZ, BİZLER BURADAYIZ!..
BEKLERİZ, EFENDİM...

Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...
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Haftanın Hutbesi

hayat ve inanç

ur’an’da en çok sevdiğim sözcüklerden
birisi ‘muhsin’ kelimesidir.
‘Muhsin’ ihsan masdarının özne
ismidir. İhsanda bulunan kişiye, ihsan
edene, ihsan ile davranan, ihsan ahlâkına sahip
olan kimse demektir.
‘Muhsin’ Kur’an 4 yerde tekil, 35 yerde de
“muhsinûn, muhsinîn” şeklinde çoğul olarak
geçiyor. Allah (cc) mü’minlerin ‘muhsin’ olarak
kendisine yönelmelerini istiyor. “.. Kim muhsin
olarak yüzünü Allah’a döndürürse onun
ödülü Rabbi katındadır...” (Bakara 2/112)
Muhsin olma konusunda da en iyi örnek Hz.
İbrahim’dir. (Nisâ 4/125)
Muhsin olarak özlerini Hakk’a bağlayanlar
gerçekten kopmaz bir İp’e bağlanmış
olurlar. (Lukman 31/22)
Allah muhsinleri (güzel davrananları,
güzellik üretenleri) sever: (Bakara 2/195.
Âli İmran 3/134, 148. Mâide 5/13, 93) Dahası
Allah’ın rahmeti muhsinlere yakındır. (A’raf
7/56) Allah takvalı olanlarla ve muhsinlerle
beraberdir. (Nahl 16/128. Ankebût 29/69)
Takva sahipleri, yani Allah’a karşı sorumlu
davrananlar ile muhsin olanlar, yani
Allah’ı görüyormuş gibi güzel işler
yapanlar cennette olacaklar. (Zariyât 51/16)
Muhsinlerin ödülü böyledir. (Mâide 5/85.
Zümer 39/34. Mürselât 77/44 ve diğerleri)
Soru şu: Kur’an’ın bu kadar övdüğü,
yaptıklarına karşılık çok şey vadettiği bu
güzel insanlar kimlerdir?
Cevap: Muhsin; iyilik yapmayı ve güzel
davranmayı ilke ve kişilik haline getiren, bunda
sebat eden, güzel düşünüp güzel eylemler yapan,
Allah’ı görüyor gibi hareket eden kimsedir. Ya da
iyilik eden, iyi davranan, iyi işler yapandır. Bir
anlamda o ‘aktif iyi’dir.
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Müslüman Kur’an’dan
ve Peygamber’den
ihsan ahlâkını
öğrenerek muhsin
olmaya çalışır. Sonra
da ne yapıyorsa
onu güzel, maksada
uygun, doğru, hayırlı
yapmaya çalışır.
Onun konuştuğu
zaman düzgün,
edepli, doğru, az ve
güzel konuşması,
yalan, gıybet (dedi
kodu), iftira, malayani
(boş laflardan), sövme
ve çirkin sözlerden
uzak olması beklenir.

leven en religie

Muhsin, ister iman etsin, ister ibadet etsin, isterse
herhangi bir iş, eylem yapsın; her yaptığını
güzel yapan müslümandır. Bir kimsenin ‘ben
müslümanım’ demesi yetmez. O müslümanın
aynı zamanda ‘muhsin’ de olması gerekir.
Kur’an muhsin olmayı Müslümanların sıfatı
olarak sayıyor ve herkesi muhsin, yani aktif
iyi olmaya davet ediyor. Muhsin kendisi güzel,
hayırlı, faydalı işler yaptığı, iyilik (ihsan) ettiği
gibi; bunların insanlar arasında yayılması için de
çaba gösterir. Demek ki Müslümanın iyi olması
yetmez, aktif iyi olması da gerekir. Kur’an aktif
iyilere ‘muhsin’ ve ‘sâlih’ diyor.
Muhsin, yaptığı her işi güzel yapan insandır,
yani iyi insandır, canlı ihsandır. O bütün işlerini
Allah’ın razı olacağı şekilde güzel ve takvaya
uygun yapar. O, çirkin, bayağı, kötü, zararlı
eylemlerden, faaliyetlerden, boş işlerden uzaktır.
Muhsinler, toplumda güzel davranışların, işleri
güzel yapmanın, güzel ahlâkın, ihsan cömertliğin,
efendiliğin sembolüdürler. Onlar hayatlarının
her alanında güzellik üretirler, iyi işler ve iyilik
yapmaya devam ederler.
Muhsin, hangi davranışın iyi, hangi davranışın
kötü olduğu konusunda hem bilgi sahibidir,
hem de bilinçlidir. Çünkü o Allah’ın kendisini
gördüğünün farkındadır.
‘Muttaki’, yani takva sahibi kimse Allah’a karşı
sorumluluk bilinciyle davranan, Allah’ı hesaba
katarak yaşayan, bu uyanıklılık ile hareket
eden anlamındadır. Bu yönüyle ‘ihsan ahlâkımuhsin olma’ ile takva bilinci arasında bir ilişki
söz konusudur. Her ikisi de Allah’ı görüyormuş
gibi ve sorumluluk şuuruyla davranmaktır.
Müslüman Kur’an’dan ve Peygamber’den ihsan
ahlâkını öğrenerek muhsin olmaya çalışır. Sonra
da ne yapıyorsa onu güzel, maksada uygun,
doğru, hayırlı yapmaya çalışır.
Onun konuştuğu zaman düzgün, edepli, doğru,
az ve güzel konuşması, yalan, gıybet (dedi kodu),
iftira, malayani (boş laflardan), sövme ve çirkin
sözlerden uzak olması beklenir.
Bir yerde memur, işçi veya görevli ise işini dürüst
ve sözleşmesinde yazılı olandan daha güzel
yapmalı, hile yapmaya, kalkmamalı, koltuğunu
ve yetkisini çıkarına alet etmemeli.

Odasını/evini döşediği zaman imkânı nisbetinde
güzel, düzenli ve estetiğe uygun döşemeli.
Sofra kurduğunda, bahçe düzelttiğinde, elbise
giydiğinde hepsini güzel ve estetiğe uygun
yapmalı.
Usta, sanatkâr, üretici, tüccar ise işini temiz,
dürüst ve güzel yapmalı. Sürücü ise herkesin
hakkına saygı göstermeli, trafik kurallarına
uymalı.
Anne- babasına, büyüklerine, çocuklara,
komşularına, ilişkide olduklarına, diğer
insanlara, hatta hayvanlara ve tabiata bile güzel
davranmalı, iyilik etmeli, ihsanda bulunmalı.
İbadet ediyorsa, kulluğunu güzel yapmalı. Dini
hakkında ve kulluk konusunda sağlam bilgi
edinmeli. İbadetinde bilinçli, samimi, ihlaslı
olmalı. İbadetlerini Allah’ın razı olacağı şekilde
yapmalı.
Müslümanlar; çirkin, bayağı, kötü, zararlı ve
faydasız amellerden (işlerden), faaliyetlerden
uzak olmalı. Başkaları kötülük yapsalar, çirkin
davransalar, kavga etmek isteseler, düşmanlık
gösterse veya haksızlık yapsalar bile, Müslüman
ısrarlı bir şekilde iyilik yapmaya, ihsan etmeye,
âdil olmaya devam etmeli. Güzel davranmayı
ilke edinmeli. Zira Müslüman çıkara, dünyalık
hedeflere göre değil; doğru/hak ilkelerle hareket
eder. Onun amacı menfaat ve haz değil, hayırdır
ve ilahî ödüldür.
Allah’ın uygun gördüğü muhteşem ‘muhsin’
sıfatını kazanmak isteyen bir Müslüman, kim
ne derse desin, kim hangi kötülüğü, kabalığı,
ayrımcılığı, ırkçılığı, hasımlığı, hainliği, kirliliği
yaparsa yapsın; o iyi davranmaya, güzellik
üretmeye, hakkaniyetle hareket etmeye devam
eder.
Muhsin olmak aynı zamanda sorumlu olmak,
sorumlu davranmak, yaptıklarının hesabını bir
gün vereceği bilincinde olmaktır.
Bugün yeryüzünün her tarafında, özellikle
çevremizde Kur’an’ın ‘muhsin’ dediği insan
tipine, ahlâkına ne kadar ihtiyacımız var!
Gönlümüzden geçiyor: Her Müslüman, hepimiz
muhsin olma çabasında olsak...
---◄◄

“Evliliği teşvik etmek ve kolaylaştırmak Müslümanlar olarak bizim görevimizdir”

“Ne kadar masraf, o kadar kıymetli ve önemli algısını yıkalım!”

M

uhterem Müminler!
Evlenmek, aile kurmak
insan için en temel
ihtiyaçlardan birisidir.
Bu sebeple ilk aile ilk insanla birlikte
başlamıştır.
Evlenmek ayrıca Allah ve resulünün
teşvik ettiği bir eylemdir. Bu
bağlamda
kişinin
kendisine,
gençlerin ailelerine ve topluma
düşen yükümlülükleri vardır.
Öncelikle evlenme çağına gelmiş
olanlarımızın bu süreyi uzatmamaları
ve evliliğe hazır olmaları, bunu
istemeleri gerekir. Çünkü bütün
kutsal
metinlerde
evlenmenin
cinsel arzuları disiplin altına alan
ve iffeti koruyan işlevine vurgu
yapılmaktadır.
Kur’ân-ı Kerîm bunu birçok kez
açıkça ifade ettiği gibi, bir örneğini
de Hz. Yûsûf (a.s.) üzerinden
vermiştir. Her kulun nefsiyle
sınandığı gibi Hz. Yûsûf (a.s.) da
sınanmıştır ve Allah’ın yardımıyla
bu sınavı başarıyla geçmiştir.
Hz. Peygamber şehvet gücüne
karşı evliliğin önemini şöyle ifade
eder: “Kişi evlendiği zaman
imanın yarısını tamamlamış
olur. Geriye kalan yarısı için
de Allah’a karşı gelmekten
sakınsın.” [1] Görüldüğü gibi
Efendimiz (s.a.v.) nefsî arzuların en

yoğun ve en güçlü olduğu dönemden geçen gençlere seslenerek imkânı iyi
olanların evlenmelerini özellikle istemiş, sağlığı ve mali imkânları yerinde
olanların evlenmekten kaçınmalarını sünnete muhalefet saymıştır.
Aziz Cemaat!
Evliliği teşvik etmek ve kolaylaştırmak Müslümanlar olarak bizim görevimizdir.
Bugün biliyoruz ki, Müslüman ailelerin içerisinde baskın görüş olan; kariyer
yapma baskısı, iş hayatında iyi bir konum elde etme ve mümin kızlarımız için
kendi ayakları üzerinde durana kadar okuma ve yükselme hususları evliliği
en çok geciktiren faktörlerdendir.
Gençlerimiz okuma sürelerini uzatırlarken evlilik yaşı gecikmekte ve yeni
kurulan Müslüman aileler de bu sebeple azalmaktadır. İlimin her yaşta ve
herkes için farz olduğu aşikâr bir husustur. Zira Rabbimiz “Kulları içinden
ancak âlimler Allah´tan (gereğince) korkarlar.” [2] buyurmaktadır.
Fakat her konuda olduğu gibi, burada da altın dengeyi gözetmeliyiz. Aileler
olarak gençlerimizin evlilik yaşı geldiğinde kariyer ve evlilik arasında
kalmamaları için onları evliliğe teşvik etmeli ve okumanın asıl amacının
Allah’a iyi bir kul olmak olduğunu daima hatırlatmalıyız.
Yoğun olarak bencilliğe sevk edecek şekilde bir bireyselliğin savunulduğu
günümüz dünyasında ilim gençlerimizin sosyal, duygusal ve kalbi ihtiyaçlarını
göz ardı edecek şekilde olmamalıdır. İyi bir iş sahibi olmak ve topluma
faydalı olmak için çalışan gençlerimizi evlenirken hem maddi hem de manevi
olarak desteklemeli, kendi içlerinde oluşan ikilemleri ve maddi sıkıntılarını
gidermek için uğraş vermeliyiz.
Aile kurmanın hayatın önemli bir parçası olduğunu ve bunun da Allah’ın
rızasına erişmek için önemli bir adım olduğunu daima hatırlatmalıyız.
Gençlerimize doğru eş seçiminde de yardımcı olmalı ve onları bu hususta
yalnız bırakmamalıyız.
Kıymetli Kardeşlerim!
Evliliğe yönelen gençlerimiz için yapılan düğünlerde ve diğer merasimlerde
israf sınırlarını çokça aşan masraflar aile ilişkilerinin erkenden gerilmesine
yol açmaktadır. Bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v.) bereket bakımından
kadınların en iyisinin masrafı en az olanlar [3] olduğunu ifade etmiştir.
Dolayısıyla aile kurumunun asaletini ve nikâhın büyülü yapısını gölgeleyecek

ölçüde kıran kırana lüks ve şatafatlı
düğünlerde israf ve savurganlığa
gitmek evliliğin bereketini giderecek
bir eylemdir.
Gençler
evliliklerinde
Allah’ın
rızasına odaklanmak yerine geride
kalan borçları kapatma yükü ve
gerginliğine girmektedir. Evlenip
evlendirirken Müslümanlar olarak bu
eylemin her aşamasında gözetmemiz
gereken en önemli ölçümüz, takva
ölçüsü olmalıdır.
Kıyafet, verilen yemek, altın, fotoğraf
çekimi ve bunun gibi diğer tüm
masraflar bir değer biçme unsuru
olarak görülmemelidir. Günümüz
dünyasında büyük bir yanlış olarak
yerleşen, “ne kadar masraf, o kadar
kıymet ve önem” algısını yıkmak en
büyük görevimizdir.
Zira Peygamber Efendimiz sadeliği
överek şöyle buyurmuştur: “Siz
işitmiyor
musunuz?
Sade
yaşamak
imandandır;
sade
hayat sürmek imandandır.” [4]
O’nun bizden talebi, evlenecek
gençlerde aranacak tek ölçünün
dindarlık ve emanet ehli, yani
sorumluluk bilinci taşımak olduğunu
belirlemiştir: “Kızınıza
talip
olanın, dindar ve emanet ehli
birisi olduğundan emin iseniz
hemen onunla evlendirin. Eğer
ilişkilerinizi böyle kurmazsanız
yeryüzünde fitne ve büyük

bir fesadın fitilini
olursunuz.” [5]

ateşlemiş

Değerli Müslümanlar!
Bugün kariyer tutkusu ile birlikte
ilmin amacından soyutlanması, buna
ilaveten düğün masrafları evlilikleri
zorlaştırmaktayız. Fakat takva sahibi
inananlar olarak evlilik müessesine
ait her prosedürü kolaylaştırmalıyız
ve evlenecek olan gençlerimizi
desteklemeliyiz.
Zira mutluluğun kaynağı güzellik,
yakışıklılık, zenginlik, meslek, kariyer
ya da statü gibi dünyevi özellikler
değildir. Mutluluk ve kalıcılığı sağlayan
sadece dindarlık ve sorumluluk bilinci
ile temellendirilmiş bir ahlaka sahip
olmaktır. İşte bu tür gençlerin işini
kolaylaştırmak bizim görevimizdir.
Başlarken zikrettiğimiz ayet de bu
hususa değinmektedir: “İçinizdeki
bekârları,
kölelerinizden
ve
cariyelerinizden
iyi
olanları
evlendirin. Eğer bunlar fakir
iseler, Allah kendi lütfu ile onları
zenginleştirir. Allah lütfu geniş
olan ve her şeyi bilendir.” [6]
[1] Taberâni: El-Mu’cemu’l-Evsat,
H.No:7647.
[2] Fâtır suresi, 35:28.
[3] Bkz. Ebû Dâvûd, 2/591.
[4] Ebû Dâvûd, Tereccül 2.
[5] İbn Mace,Sünen, Nikâh, 46.
[6] Nûr suresi, 24:32.
---◄◄
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HURAFATTAN
HAKİKATE...

Mehmet Şükrü Oflaz
oflaz-aliya@hotmail.com
Bismillah...
Bu sene farklı bir izin sezonu
oldu pandemi sebebiyle. Bu kadar
yoğun ve hızlı iletişim imkanlarına rağmen, insanların eksikliğini
hissettiği ‘güven’ duygusu, pandemiyi daha tehlikeli hale getiriyor. Bu süreç pek çok şeyi – her
alanda- değiştirecek. Nasıl? Hep
birlikte göreceğiz. Kıymetli insanlar sırlandı. Yakınlarımızdan
göçenler oldu. Menzilleri mübarek olsun.Amin.
Perspektif dergisi 283. sayısında
“Avrupa’da Cami Mimarisi’, 291.
sayısında ise “Avrupa’da Türkçe
Edebiyat’’ konularını inceledi.
Okumanızı tavsiye ederim. Türkçemiz ve camilerimiz. dil ile mimari arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Dil zevki olan ve dilini
özenle koruma hususunda mutaassıp olan insanlar mimaride de o
estetik zevki yakalayabilirler mi?
Şu bir gerçek ki, dil ve mimari
konusunda bu kadar yıllık Avrupa
geçmişimize rağmen hissedilebilir etkinliğe sahip çalışmalarımız
maalesef yok. Bunun üzerinde
düşünmemiz gerekiyor.
Bu sayıda rahmetli mimarımız
Turgut Cansever’i konuk ediyoruz. Söylediklerini biz de özellikle kulak arkası ettik. Zira
toprak,bina ve şehir bizim için
para ve rant demekti. Kıymetini
bilemediğimiz büyüklerimizden.
Teklifleri ve şikayetlerine kulak
kesilmeliyiz.
Bir diğer büyüğümüz Ayşe Şasa
Hanımefendi. İlginç bir hayatı
yaşadı. ‘İlginç hayat’ın karşılığı
‘imtihan’dır. Yaşadığı hayat, ardına düştüğü hakikat ve onu bulma
gayreti satır satır tetkik edilmeli. Her iki büyüğümüze rahmet
olsun. Yaşadığımız bu hal geçici.
Her şey Allah’ın kudret elinde.
Dedelerimizin dediğini diyoruz
ve her dem demeliyiz; “Allah var
gam yok”. İyi okumalar...

AY’IN KİTABI

Postmodern Dünyada
Kıbleyi Bulmak

S

ehirlerimizin giderek berraklıktan uzaklaştığı ve
bu bulanmanın bizi doğal
olandan ayırdığı bir dönemi yaşıyoruz.
Medeniyet tahayyülünü medeniyetle alakası olmayan vahşi şehirler üzerinden oluşturan bir ülkenin
evlatları olarak gerçeklikten ve incelikten uzaklaşıyoruz. Estetikten
ve güzel olandan… Oysa inandığımız dinin ve âlemlerin peygamberi, bir sahabe defnedilmeden önce
onun kabrine girip toprağı düzleştiriyordu. Son derece ince ve derin. İhlasın özü…
İhlas; bir eylemi o eylemin özüne uygun şekilde yapmaktır. Yani
olması gerektiği gibi… Yani adil.
Her şeyi yerli yerine koymak…
Dolayısıyla hiçbir şeye zulmetmemek, bir Müslüman’a yakışır gibi.
Aksi takdirde yaşanacak şey çok
açık; çirkinlik ve pespayelik. Kof
bir çağdaşlık prototipi… “Çevrenin sorumluluğunun idraki ve
yüklenişi yoksa orada insan da
yoktur. Bu sorumluluğu yüklenemeyen bir toplumun yalnızca dünyayı çirkinleştirme
ihtimali var”Kubbeyi Yere Koymak- T. Cansever)
Peki, yaşadığımız yerleri şekillendiren mimarlar nerede duruyor
bu konuda? Bölge plancıları, tasarımcılar… İçlerinden bir tanesine özellikle kulak vermekte fayda
var. Turgut Cansever… Hayatını;
ülkesini ve dünyayı güzelleştirmeye adamış bir fikir işçisi. Sadece
bir mimar değil. Aynı zamanda bir
entelektüel… Onu okuduğunuzda
İbn-i Arabi ile Heidieger, Mevlânâ
ile Nietzsche’yi beraber görüyorsunuz. Onun için; tevhid bilincini
hayatına oturtmuş bir mütefekkir
demek yanlış olmaz. Cansever
hocaya göre estetik, inancımızdan
ayrı bir şey değildir.

İflasa Yüz Tutmuş Kentlerde

Turgut Cansever’i Anlamak

I

T. J. Winter
(Abdülhakim Murad)

Oliver Lieman da aynı gerçeği şöyle
dile getirir. “Hareket eden ve değişen herhangi bir şey ilahi sonsuzluğu ve faaliyeti temsil edebilir ki
zaten birçok araştırmacı ve yazar
da İslami tezyinin arkasında yatan
anlamın bu olduğunu söyler”(İslam
Estetiğine Giriş) Çünkü biçim, İslam
sanatının ayrılmaz bir parçasıdır.
Biçime ait güzelliği kuramamışsak, tevhidi yaklaşımdan yoksunuz demektir
Cansever’e göre. Cansever hocanın
üzerinde durduğu bu husus “şey”lerin
inancımızın bir yansıması olduğudur.
Mimar dergisinde yayınladığı manifestoda sanat felsefesini açıklayan Cansever şunları diler getirir:
“Sanat eseri, varlık-kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır.
Eserini ortaya koyarken aldığı her
karar, sanatkârın varlık ve varlığın
güçleri hakkındaki tasavvuruna
göre şekillenir. Bu özellikleri ile
sanat, din ve ahlâk alanında yer
alır”
Gerçekten de bugün biçimsiz şehirler
kuruyoruz ve bunu malum olduğu üzere modern çağın ruhuna göre yapıyoruz. Günde beş vakit içine girip secde
ettiğimiz yerleri bile teşhir aleti olarak
kullanıyoruz.
Mütevazılık olgusunun her konuda öncelendiği dinin mabedleri, artık büyüklüğün ve ihtişamın göstergesi olarak
kullanılıyor. Hunharca ve vahşice…
Rahat ve imkânları sonradan bulmanın
sonucu…
Sonradan görme, kendini var edebilmek için kibir dolu bir sergilemeye
girmek zorundadır. Peki bunun incelik
ve derinlikle alakası olabilir mi? Dahası
ihlasla… Alakası olan şey ise pornografi…

TİMAŞ YAYINLARI

Kim ki lütuflar için şükretmez,
O’nu kaybetme riskiyle karşı karşıyadır;
Kim ki şükreder, o lütufları manevi bağlarla
Kendine bağlamış olur.
(İbn Atâullah)
Şehir boğuluyor, şehrin sakinleri de öyle. Güzide
dimağların pervasızlığı, anlayışsızlığa dönüşmüş.
Modern hayatın cazibesi kısa süreliğine başımızı
göğe erdiriyor; ama ardı sıra, külleri kalıyor
geriye ve insanlık boşanma, intihar, depresyon
ve uyuşturucu yüklü kişisel ve sosyal kabristana
düşüyor. İlerlemeye dair sloganlarımıza rağmen,
Machado’yla birlikte acı çekiyoruz: “İnsanlarla
barış içinde, ama iç organlarımızla savaş
içinde yaşayış.” Ve Nabokov gibi, “beşiğin
dipsiz bir kuyuya doğru yuvarlandığı”na
kâniyiz.
Tevhidin tarihi, kurtuluş anlarını dinler adını
verdiğimiz parlak ve erişilebilir ışığın burçlarını,
yahut kadim ihtişamın katışıksız bakiyelerini
belgeliyor. İslâm, bütün ihtişamıyla, başlangıçta
bize verilen insaniyetimize, fıtratımıza yeniden
erişme imkânı sağlıyor. Postmodern yaşayış okyanusları boyunca selametle yol almamızı
mümkün kılan bir cankurtaran gemisi olarak kılavuzluk ediyor. Modern insan daima bekleme
odasında duran, daha gerçek bir gelecek umudu taşıyan, ama asla buna tamı tamına erişemeyen
puer aeternus olarak gözüküyor; oysa İslâm insanı, homo Islamicus kemale ermiş biridir,
makinelerin ve nefsinin getiremediği türden bir seyr u sülûku tecrübe etmiş bir yetişkindir.
Sosyalliğin yurdu, işte burasıdır: Erkekler ve kadınlar, çocuklar ve yaşlılar arasındaki ilişkiler
için mevcut bir norm, kişisel arınma ve nefis terbiyesi arayışının yüreklendirdiği, kutlu hayat
tecrübesine dair içtenlikli ve neşe yüklü bir vizyon.
T. J. Winter (Abdülhakim Murad), postmodernitenin ve bütün sahte kurtuluşların kadehinden
içmiş ve sonra İslâm’ı insanın anlam arayışına götüren kesin bir anahtar olarak tanımış bulunan
bir postmodern dönem çağdaşı ve düşünür olarak Allah’ı bütün isimleriyle öğreten tek dinin
---◄◄
potansiyel ihtişamını ortaya seriyor.

“Sonradan görmeliğin tezahürü pornografiktir”
(Mimari ve Felsefe- Dücane
Cündioğlu)
Artık minareler, gökdelenlerle
yarışır hale gelmiştir. Çünkü her
ikisi de kendini göstermek mecburiyetindedir. İnsanları, kendilerine çekmek isterler. Dahası ve en
kötüsü birbirlerini ezmek isterler.
Görgüsüzleşen dindarlık artık camiyi bir mabed olarak değil, siyasi
gücün bir nişanesi olarak kullanıyor. Yani hürmetten uzaklaşıyor.
Olması gerekenden, yani adaletten… Taşa toprağa zulmettiği gibi
gözlerimize de zulmetmekten geri
durmuyor. Tam bu noktada Sultanahmet Cami’ni anmak gerekir.
Bugün binlerce turistin akın ettiği
cami ilk zamanlar yıllarca cemaatsiz kalmıştır. Çünkü henüz genç
bir padişah olan 1.Ahmed’in kaprislerinin bir eseri olarak görülmüştür. Ulema ve arifler de camii
yapımına destek vermemiştir.
Turgut Cansever, İslam mimarisinin temeline tasavvufu oturtur.
Örneğin “Daha yüksek manevi
makama ulaşmak için mücadele
eden Müslümanın özlemini yansıtan hüznün ile Hristiyan kültürünün cehennemi karanlık ve umutsuzluğa benzer bir tarafı yoktur.”
der. (İslam’da Şehir ve Mimari-T.
Cancever) Hristiyan inancı, insanı dünyaya günahla başlatır. Oysa
İslam’da herkes en güzel şekilde
ve günahsız olarak dünyaya gelir.
Üzerinde durduğu bir diğer konu
ise sanatın insan ile olan ilişkisidir.
(Bu konuyu açıklarken İslam’daki

resim ve heykele karşı olan yasaklara da farklı bir bakış açısı
getirir.) Sinema, roman, opera,
müzik gibi sanatlar tamamıyla seyirlik iken; mimari, insanı
içine alan ve insan etkisinin yoğun olduğu bir eylemdir. Çünkü
mimari, yapanı da kullananı da
işlevsel bir biçimde kullanılan bir
yapıya sahiptir. Batı mimarisinde
insanı yönlendiren, bir nevi programlayan bir biçim mevcutken;
İslam mimarisinde varlık üzerine
düşünmeye sevk eden bir yapıya sahiptir. “Dramatik yahut
dayatmacı olmaktan ziyade
güzelliğe ve tezyiniliğe yöneliktir”. (İslam’ Şehir ve MimariT.Cansever)
Modernitenin Tahakkümü
Turgut Cansever, modern mimari
ve bu işleyişin sıkıntıları üzerinde sıklıkla durur. Sadece modern
mimari değil, modernliğin dahası
modernlikle beraber gelen boşluğun sıkıntıları dile getirir. Açıktır
ki, modernizmin teknolojiyi zorunlu hale getirmesi, daha doğrusu, teknoloji fetişizmini empoze
etmesi insanı bir çıkmaza götürür.
Turgut Cansever, bu fetişizmi şirk
olarak tanımlar. Bu şirkin yol aştığı şey ise trajik bir bilinçsizlik çağıdır ona göre. Bu gerçeği şöyle
dile getirir:
“Sonuç olarak, her şeyin mühendislik, teknoloji ve güçlerin yeni imkânlarıyla değiştirileceği inancı beşeri insan
yapan her şeyi tahrip ederek
insanlığa egemen olmaya
başladı ve onun çevre bilinci
ve sorumluluğunu inkâr edildi (ortadan kaldırıldı).”
(İslam’da Şehir ve MimariT. Cansever)
(Devamı var)
BİLAL FATİH ÇALIŞKAN
Anadolu Gençlik Dergisi /
---◄◄
Ocak 2014
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Gâle Mukîmü’s-sünneti
Aleyhi’t-tahiyyetü ve’l-minnetü
Es-suyûfu miftâhu’l-cenneti

Kılıçlar, cennetin anahtarlarıdır.

Cihad, emr-i ilahidir. Her müslüman Allah yolunda mücadele yapacak ki
kurtuluşa ulaşsın! “Efendim şimdi Cihad zamanıdır, eskilerin ortaya koyduğu nefis
terbiyesiyle vakit geçirecek zaman değildir” diyenler İslamı bildiklerini zanneden
cahillerdir, gafillerdir. İslam yaşayarak öğrenilir. Öğrendiğini yaşamıyorsan,
sırtında istifade edemediğin bir yük taşıyorsun demektir.
Cihad Hakk’a davettir. Cihad, iyiyi güzeli söylemektir. Cihad kötülüğü önlemektir.
Kişi kendi nefsine güç yetiremezken başkalarını neye çağıracaktır? Cihad’ın özü
iyiliği emir, kötülükten nehyetmektir. Allah’ın emirlerine Peygamber’in Sünnet’ine
sarılarak yaşayacaksın, kötülükten, haram olan şeylerden de ateşten kaçar gibi
kaçacaksın ki, bu kaçışın batıldan Hakk’a kaçıştır, zulmetten nura kaçıştır. Gerçek
cihad da budur. Yoksa bir iki kitap okuyup onların tesirinde kalarak yalın kılıç
insanlar içine dalarak onlara kılıç sallamak cihad değildir. Veya sanki kendine
bu konu görev verilmiş gibi, bir eliyle insanları cennet’e diğer eliyle cehennem’e
koymak cihad değildir. En güzel cihad, İslâm’ı yaşamak ve yaşarken de bir güzel
örnek olmaktır.
Nîce mecrûh eylediyse rûhunu emmâre nefs,
Sen de gürz-i zikr ile dön başına eyle kısâs.
Çok kere kötülüğü emreden nefsin rûhunu yaralasada,
Sen de zikr tokmağı ile, kılıcı ile dön başına kısâs et.
Ey yolcu! Nefs ile ona muhâlefet ederek, şeytan’la Allah’ı zikr ederek, dünya ile
kanaat getirerek savaşabilirsin!
Her nefes aldığın zaman son nefes alıyormuş gibi düşünerek Lâ ilahe illallah’ı
eksik etmemek lâzımdır. Lâ ilahe illallah en büyük zikirdir. “Lâ” söylerken
derin bir nefes al. Ağızdan alınacak. Nefesi vermeden “ilahe” denilecek. (Kılıcı
kınından çekercesine) “İllallâh” dediğin zaman kalpte nefes verilecektir. (kılıcı
---◄◄
hedefe indirircesine)
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ısaca Hayatı:
İstanbul’da 1941’de
dünyanın zor ve sıkıntılı
bir döneminde hayata
gözlerini açan Ayşe Şasa, Çerkez
bir aileden geliyordu. 12 yaşına
geldiğinde mürebbiyelerden
kurtulan Ayşe Şasa, şimdiki adı
Robert Koleji olan Amerikalılar
tarafından kurulan Arnavutköy Kız
Koleji’nde yatılı olarak okumaya
başlar. Bu okulda, öğrencilerini
savaş sonrası edebiyata yönlendiren
Amerikalı hocaların telkinleriyle,
Sartre, Camus, Kajka gibi yazarların
eserlerini okur. Aile ve gelenek
düşmanı bir edebiyatın galebe
çaldığı bir ortamda, erken yaşta, bu
yazarların eserlerinden karamsarlık,
nihilizm ve Batı’nın günahlarının
cazibesiyle karşı karşıya kalır.



Şasa, Arnavutköy Amerikan Kız
Koleji’nden 1960’ta mezun olur.
Halit Refiğ’in Yasak Aşk adlı filmi
için yazdığı, ancak başarısız olduğu
için kullanılmayan diyaloglarla,
Ayşe Şasa sinema dünyasına
ve Marksist çevreye adım atar.
Dönemin yaygın tercihlerinden olan
Marksist görüşlere o dönemde sahip
olan Şasa Kemal Tahir ile güçlü bir
dostluk kurar. Tahir’in kendine özgü
Marksist yorumundan etkilenen
Şasa senaristliğe 1963’te başlar.
Şasa, 1980’li yıllarda geçirdiği
ağır bir travma sonrası sinema
sektöründen 10 yıl boyunca çekilir.
Bu inziva döneminde keşfettiği
ve okuduğu Thomas Kuhn’un
Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı
kitaptan sonra bilime ve Batı’ya
dair görüşleri değişir. Bu dönemden
sonra, düşünsel anlamda kendisini
değiştiren ünlü senarist, İbn Arabi
ve Andrei Tarkovsky üzerine
düşünmeye ve üretmeye başlamıştır.
Yaşadığı travmaları Muhyiddin
İbni Arabi’nin Fususu’l Hikem’ini
okuyunca atlatan bu müstesna
zat, bir film düşünürü olarak
ülkemizde dünyaya özgü bir sinema
dilinin oluşmasının temellerini
atarak 1993 yılında yayınladığı
“Yeşilçam Günlüğü” kitabıyla aynı
zamanda sinema üzerine düşünen
ve yazan, film çeken, estetik ve
kültürel katkılar gerçekleştiren yeni
sinemacıların öncüsü oldu.
16 Haziran 2014 tarihinde bir süre
tedavi gördüğü zatürre rahatsızlığı
sebebiyle hayatını kaybetmiş
ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na
defnedilmiştir.
Fikri Serüveni:
Ali Şeriati‘nin “Av avcıya tutkun”
diyerek ifade ettiği bir batılılaşma
hayranlığı içerisinde zengin
ve köklü bir ailenin kızı olarak
dünyaya gelen yazar, daha küçücük
bir çocukken, her çocuğun haklı
beklentisinden; aile şefkatinden
özellikle anne sevgisinden mahrum
bırakıldığından çeşitli travmalar
yaşamak zorunda bırakılmıştır. O
yaşlarda hakikat (truth) kelimesine
aşırı bir ilgisinin olduğunu
söyleyen yazar, hayatının da bu
kelime etrafında geçeceğini daha
küçüklüğünden sezmiş gibi

kültür ve sanat

göçtü kervan kaldık dağlar başında

Tek Yürekte İki Hayat:

AYŞE ŞASA

Çocukluğunda kendi medeniyetinin,
kültür birikiminin, müziğinin
farkında olmayan, alay edilen bir
ortamda, II. Dünya savaşından
kaçıp gelen Avrupalı Yahudi,
Katolik, Protestan dadıların,
mürebiyyelerin ellerinde büyümek
zorunda bırakılan, anadilden önce
“dadıdil” öğrenmeye başlayan,
Allah‘ın ismini “Gott” şeklinde
öğrenerek, dua edeceği zaman
“Gott” kelimesini kullanan bir
çocuktur Ayşe Şasa. Toplumda
özellikle akranları içinde hep
bir korku, tedirginlik ve endişe
içerisinde kendisini ezik hissederek
büyüyen, büyüdükçe yalnızlığı
artan Ayşe Şasa, Amerikan Kız
Koleji‘nde okurken mürebbiyelerden
kurtulmanın verdiği rahatlıkla
herkesin gıpta ettiği başarılı bir
öğrenci olur ve çeşitli ödüller alır,
derecelere girer. Bu ödüller kendi
ifadesiyle uzun yıllar hırpalanmış
egosunu tamir eden merhemlerdir.
Batılı hayat tarzının öğretildiği
ve eğitim sisteminde Batı‘daki
fikir akımlarının aşırı bir şekilde
idealize edildiği bir ortamda,
insanı ilah konumuna getiren
hümanist felsefeyle birlikte yavaş
yavaş nihilistçe bir dünyaya
başlayan lise yılları... Yazdığı ve
adı sanat çevrelerinde ‘‘ilginç bir
kabiliyet‘‘ olarak anılacağı günler
başlamıştır ama aynı dönemlerde
yaşadığı yalnızlık içindeki cevapsız
sorularının büyümesine yol açmıştır.
Derslerindeki başarısına rağmen,
ailesi hiçbir şekilde ilgilenmez.
Kafka‘nın etkisiyle birlikte Sait
Faik‘in yalnızlığıyla kurulan bağ,
Cevat Çapan‘ın vesilesiyle başlayan
sinemada merak, senaristlik
yapmaya kapı aralayacaktır. Kemal
Tahir‘in “Maskaralık yaptığın sürece
alkışlarlar, ciddi bir şey yaptığında
kimse suratına bakmaz, yolunu ona
göre seç! ‘‘sözlerini ölçü bilerek,
seçimini ciddi ve zor olandan yana
yapacaktır
Beşir Ayvazoğlu Ayşe Şasa‘nın
Batıya karşı olup da Batılı
fikirlerden kurtulmaya çalışmasını,
Batılı mürebbiyelerden gördüğü
zulmü ve Batılı hayat tarzına
takındığı menfi tavrı, yine Batıdan
gelen sosyalist fikirlerle bertaraf
etmesini “trajedi” olarak yorumlar,
Ayşe Şasa‘da bu tespite katıldığını
ifade eder. Mustafa Kutlu‘nun
da “Bende adalet fikri o kadar
kuvvetliydi ki az kalsın sosyalizme
kaptıracaktım kendimi!” tespitine
katıldığını ifade eden Ayşe Şasa,
adalet fikrinin bu topraklarda ırsî
bir durum olduğunu, dolayısıyla
da boşlukta kaldığımız zaman
sürüklenebileceğimizi belirtir.
Üstün İnanç‘ın kendisine Sezai
Karakoç kitapları hediye etmesiyle
birlikte Sezai Karakoç kitapları
okumaya başlayan Şasa, ilk
evliliğini sırf ailesine karşı çıktığı
biri olan ve geçim sıkıntısı çeken
Atilla Tokatlı ile yapar. Çok fazla
sürmez bu beraberlik ve bir buçuk
sene sonra nihayetlenir. Atıf
Yılmaz ile sinema alanında birlikte

HEDİYELİ SORU

“Akışkan Modernite”
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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.

çalışmaya başlayan süreç, ikinci
evliliğin kapısını aralar ve Ayşe
Şasa ile Atıf Yılmaz evlenirler.
Kutu kadar bir evde olsalar da,
mutludurlar. Kolejli kız, bir yandan
ev işi yaparak diğer yandan senaryo
çalışarak ev kadını olmuştur.
Nevrotik sıkıntılardan ve geçmişe
ait birikimlerden bir nebze de
olsa uzaklaşmıştır. Buna rağmen
ailesinin kayıtsızlığı yine ara ara
canını sıkar
Evlilikle birlikte bu yıllarda,
Atilla Tokatlı vesilesiyle tanıştığı
Kemal Tahir ile sık sık bir araya
gelirler ve Ayşe Şasa‘nın düşünce
dünyasını etkileyecek görüşmeler
yaparlar. Ayşe Şasa‘nın yetiştirildiği
çevreden uzakta, ilk defa, yerli
olmaktan bahseden Kemal Tahir
ile bir araya gelmeleri, Şasa‘nın
etrafında bulunan Batıya hayran
olan insanlarla alay edilmesi
açısından mühimdir. Kemal
Tahir‘in entelektüel dünyasında
gezinen Ayşe Şasa, giderek Batı
düşüncesinin etkisinden sıyrılmakta,
kendi medeniyetine ve kültürüne
farkında olmaya başlamaktadır.
Kemal Tahir ile muhabbetlerde
açılan düşünce dünyasında Ayşe
Şasa, zamanla ilerleyerek düşünce
ufkunu yükseltir. İlerledikçe Kemal
Tahir‘de eksikliğini düşündüğü “din”
vurgusunu ileride, Kemal Tahir‘in
vefatından sonra, İbn Arabî‘nin
ünlü eseri olan Füsûs‘u okumaya
başlayınca asıl anlayacaktır. Kemal
Tahir‘in İslam medeniyetinin derunî
akışıyla tam bir bağ kuramadığını,
tarihimizi ve kültürümüzü de sadece
seküler açıdan değerlendirdiğini
ifade eden Şasa, Kemal Tahir‘in
sanatın geleneksiz yapılamayacağı
fikrine katılıyor fakat Kemal Tahir‘in
gelenekle irtibatının kifayetsiz
olduğunu belirtiyor.
Şerif Mardin vesilesiyle de Thomas
Kuhn‘un kitaplarıyla tanışan Şasa,
düşünce dünyasında basamakları
bir bir çıkmaya başlamıştır.
Bir yandan paranoid korkuları
artmakta, diğer yandan Bülent Oran
ile birlikte Gayrettepe‘deki evinde
hayata tutunmaya çalışmaktadır.
Şasa, Bülent Oran‘dan, kendisini
eve hapis günlerinden kurtaran
ve yeniden hayata döndüren kişi
olarak bahsedecektir.
On altı yaşında Şişli‘deki La Paix
Hastanesi‘nin önünden geçerken
bir gün “hakikati bulmama vesile
olacaksa buradan geçmeye razıyım”
dediği hastaneye “perseküsyon
kompleksi” geçirirken gelen Ayşe
Şasa‘nın, akıl hastalarının kaldığı
hastaneye kaldırılması annesi ve
babasını şok etmiştir. Bu duruma
inanmak istemezler, uzun süre
kabullenemezler. Ciddi olarak dua
etmeye başlayan ve Rasulullah‘ı
(s.a.v.) düşünmeye başlayan Şasa,
ağır bir depresyon halindedir.

Kemal Tahir‘in de vefatıyla
artık Şerif Mardin okumalarına
başlamıştır.
İbn Arabî (Şeyh‘ül-Ekber) ile
tanışması, Ayşe Şasa‘nın iç
dünyasında müthiş bir deprem
oluşturur, hayatını değiştirerek onu
hakikatle tanıştırır. İbn Arabî‘nin
Füsus‘ul Hikem‘ini yanından
ayırmaz, sürekli okur. Hastalığından
dolayı bazen günde bir paragraf
bile okuduğu olur ama sürekli olan
okuyuşu, ruhunda derin boşlukları
doldurmaya başlamıştır. Kendisini
seven ve hep destek olan eşi
Bülent Oran‘ın ve Almanya‘dan
gelen Bülent Oran‘ın arkadaşı
Doğan Soyumer‘in gayretleriyle
hastalığının en şiddetli günlerini
geride bırakır. Zamanla Doğan
Soyumer‘in tedavisiyle hap
kullanmayı da bırakan Ayşe Şasa,
Füsûs ışığında yeni bir dünyaya
“merhaba” diyen bir kelebek gibidir
âdeta.
Cihan Ünal‘ın kendisine İsmet
Özel kasetleri getirmesiyle birlikte
İsmet Özel‘in önce Waldo Sen
Neden Burada Değilsin kitabıyla,
sonra da kendisiyle tanışan Şasa,
İsmet Özel‘in de katkılarıyla iç
dünyasındaki soruların cevabını
bulur.
Entelektüel aydın kimliği
Ayşe Şasa bu ülkede sinema
üzerine derin düşünebilmiş,
yazdığı senaryolarla ve kuramsal
yaklaşımlarıyla bunu yazıya
aktarabilmiş ender aydınlarımızdan
biridir. Türk sinemasının imkânları
üzerine düşünme heveslilerinin
bakması elzem olup, Batıya
gerçekten de alternatif olacak bir
sinema oluşturmamız gerektiğinin
de altınızı çizmiştir. Son Kuşlar, Ah
Güzel İstanbul, Gramofon Avrat,
Cemo, Her Gece Bodrum, Kanayan
Bosna gibi Türk sinemasının yüz
ağartan filmlerinin senaryosuna
imza atan Şasa, ortaya koyduğu
işlerle sinemanın başka ülkelerin
sinemasından öğrenilecek bir şey
olmadığını dile getirmiştir.
Türk sinemacısının ancak kendi
kültür zenginliğinin idrakine
varıp Batı sinemasını taklit
etmekten vazgeçtiği zaman
kendine varabileceğini ve o
zaman başarıya ulaşabileceğini
belirten Ayşe Şasa, bu konuda
görüşlerini şöyle belirtiyor Yeşilçam
Günlüğü‘nde: “Sinemamızın kan ve
can kazanması, tekniğin sanatsal
/ entelektüel yorum ve işlev
kazanması, ölü doğmuş, taklitçi
bir sinema tekniğini bırakıp kendi
kültürümüze özgün bir gözlükle
bakmamıza bağlı.” Temelini
metafizikten alan bir sinema
anlayışının temelini oluşturan Ayşe
Şasa, yaklaşık otuz yıl bu ülkede
sinema üzerine düşünmüş, kafa
yormuş aydınlarımızdan biridir.

Enis Batur gerçek aydın olan kişinin
kendisini durmadan aydınlattığını,
aydın kişinin aydınlanırken
başkalarının da karanlık bölgelerine
ışık tutacağının bilincinde olduğunu,
o yüzden de aydın kişinin kendisine
tuttuğu ışığın başkalarının
üzerinde daha güçlü bir biçimde
yansıdığını ifade eder. Ayşe Şasa,
aydınlanırken hakikat arzusuyla
dolan kalpleri de aydınlatıyor. Bunu
yaparken de kendi medeniyetini,
kültürünü, örf ve adetlerini, gelenek
ve göreneklerini sahiplenerek,
kendi toprağında yapıyor. Çünkü
Heidegger‘in vurguladığı gibi, aydın,
kaynaklarını bulduğu, kendini
“yuva”sında saydığı yerde aydındır.

Eserleri
“Son Kuşlar”, “Ah Güzel İstanbul”,
“Utanç” ve “Gramofon Avrat” gibi
filmlere senarist olarak imza atan
Ayşe Şasa, “Bir Ruh Macerası”,
“Yeşilçam Günlüğü”, “Delilik
Ülkesinden Notlar”, “Şebek
Romanı” adlı kitapları kaleme aldı.
Sadık Yalsızuçanlar ve İhsan Kabil
ile “Düş Gerçeklik Sinema”, Ömer
Tuğrul İnançer ve Berat Demirci ile
de “Vakte Karşı Sözler” kitaplarını
kaleme yazdı. 1963’te “Çapkın Kız”,
1965’te “Son Kuşlar” ve “Murat’ın
Türküsü”, 1966’da “Toprağın Kanı”
ve “Ah Güzel İstanbul”, 1967’de
“Harun Reşid’in Gözdesi”, “Balatlı
Arif” ve “Kozanoğlu”,1968’de
“İlk ve Son”, “Köroğlu” ve
“Cemile”,1971’de “Battal Gazi
Destanı”, “Unutulan Kadın”,
“Güllü” ve “Yedi Kocalı Hürmüz”,
1972’de “Utanç” ve “Cemo”,
1973’te “Kambur”, 1981’de “Deli
Kan”, 1982’de “Hacı Arif Bey”,
1983’te “Ve Recep ve Zehra ve
Ayşe”, 1984’te “Ölmez Ağacı”,
1986’da “Merdoğlu Ömer Bey”,
1987’de “Gramofon Avrat”, 1988’de
“Arkadaşım Şeytan”, 1989’da
“Hiçbir Gece”, 1992’de “Her Gece
Bodrum”,1993’te ise “Kanayan Yara
Bosna” adlı yapımların senaryosuna
imza attı.
“Delilik Ülkesinden Notlar” kitabı
Şubat 2003’te piyasaya sunulan
Ayşe Şasa, son olarak 2008’de
“Dinle Neyden” isimli filmle
sinemaya dönüş yaptı.
(Bu yazı, 16 Aralık 2009 tarihli
Milli Gazetede yayınlanan
----◄◄
yazıdan özetlenmiştir)
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Tebrik Taziye Şifa dileği
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda’da pek çok talebenin yetişmesinde emeği bulunan Sevgili
Mehmet Emin Dündar
Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Millî Görüş Teşkilatları emektarlarından ve önceki Gençlik
Teşkilatı Başkanlarından Sevgili Teyfik Taşpınar’ın vefat
ettiğini üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Ayasofya Camii
üyelerinden Sevgili Hacı
Turan Meral’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Yazarlarımızdan Sevgili Halil
Yanar’ın kayınbabası, Selma Yanar’ın babası, Rijssen
Cami cemaatinden Şaban Yüksel’in vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Hollanda Mehteran ekibinden
Emrullah Köse’nin kayınbabası, Gülay Köse’nin babası
Ziyattin Yılmaz’ın vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Güven
Mobilya sahipleri Yunus,
Bekir, Muzaffer ve
Dilaver Kartaler’in kıymetli
valideleri Zarife Kartaler’in
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve değerli
sanatçılarımızdan Sevgili
Vedat Gültekin’in kayınvalidesi, Mediha Aslan’ın kıymetli validesi Naime Aslan
Yılmaz’ın vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Karadeniz’in sevilen sanatçıları arasında yer alan
rahmeti Ekran Ocaklı’nın yengesi, Şenol ve Remzi
Ocaklı’nın 94 yaşındaki annesi Nazire Ocaklı’nın
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Metin
Yazarel’in kıymetli ağabeyi
Osman Yazarel ve Kayınbiraderi Muhiddin Yılmaz’ın
vefatlarını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumlara
Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Versaar
Dernek yöneticilerinden Sevgili
İlyas, Erdal ve Bade Özdemir’in biricik babaları, Şükrü
Çimen’in kayınbabası Ahmet
Özdemir’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Abonelerimizden Sevgili Yaşar Sevinç’in biricik
ağabeyinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Adem, Selami
ve Fazlı Erdoğan’ın kıymetli
validelerinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
- Taziye...
Kuzey Hollanda İrşad Başkanı Ali Kartal’ın amcası
Mehmet Emin Kartal Hoca’nın vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii yöneticilerinden Sevgili
Şuayip Akpınar’ın kayınbabası Ökkeş Koyuncu’nun
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii imam hatibi Sevgili
Ali Şahin’in kıymetli validelerinin vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Birlik Camii üyelerinden Sevgili Tahsin Tan’ın
kuzeninin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Geylani Vakfı üyelerinden
Sevgili Saim Akin’in
kardeşinin genç yaşta vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Yusuf
Beyaztaş’ın amcası Seyit
Mehmet Beyaztaş’ın vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Sevgili Orhan Selim Bayraktar’ın kıymetli ablası
Rahime Bostan’ın vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Başkonsolosluğu personelinden Sevgili
Osman Yüksel’in kıymetli validesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Yahya Arslan’ın kıymetli
ablası Pakize Arslan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye... Okurlarımızdan Sevgili Bülent Akkaş’ın
eniştesi Ahmet Güven’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve NIF önceki İrşad Başkanlarından
Sevgili Ahmet Yılmaz’ın baba ve annesinin vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. göçen canlara
Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ali Rıza, Cengiz ve Ahmet
Basuğuy kardeşlerin kıymetli babaları Tahir
Basuğuy’un vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...

Millî Görüş’te yaprak dökümü...

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kardeş
Kemalettin Erbakan, Çorum eski Belediye Başkanı ve
Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Arif Ersoy, Millî Gazete yazarlarından Mevlüt Özcan’ın
vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve camiaya sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Rotterdam Birlik Camii üyelerinden
Sevgili Hüseyin Görer’in vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
KHMG Teşkilatı önceki yöneticilerinden Sevgili Şükrü
Karacabay’ın kayınbabası Bahri Aslan’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
NIF Kadınlar Teşkilatı yöneticilerinden Esma Taner’in
teyze oğlu Hüdai Baş’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili Sezgin Fırat’ın kayınbabası, Serap Atay’ın kıymetli babası Alaattin Atay’ın
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Şifa dileği...
Okurlarımızdan, ASBİR Hollanda Başkanı Sevgili Göksel
Soyugüzel’in, Osman Düzgün’ün, Zekeriya Açkalmaz’ın, Latife Uğur’un, Ömer Faruk Çelik’in, Emir ve
Mahi Metin’in, Elif Fırat’ın, Baki Bilgişli’nin, Remzi
Duran’ın, Ebubekir Turgut’un kardeşi Osman Turgut’un
rahatsızlıkları nedeniyle hastanede müşahede altında bulunduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Hastalarımıza ve yakınlarına, geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyor,
dualarınızı bekliyoruz.
- Tebrik...
Gazeteci (AD personeli) gazetemiz emektarlarından ve
Satılmış Subaşı’nın kerimesi Sevgili İffet Subaşı 15 Temmuz 2020 tarihinde, sade bir düğün merasimiyle dünya evine girdil. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Yusuf ve Nevcihan Türkmen’in kerimesi
Gülsüm’ün, Ali ve Fatma Mert’in mahdumu Yusuf’un,
Nurullah ve Zehra Akbıyık’ın kerimesi Beyza’nın,
Bayram ve Ganimet Altıntaş’ın mahdumu Necip
Fazıl’ın, Ömer ve Havva Yaralı’nın mahdumu Buhari’nin
sözlendiklerini duyduk. Genç çiftleri tebrik ediyor, iki cihan
saadeti diliyoruz.
- Tebrik. Hoş geldin Amir Taha! Yaşama sırası sende!
Gökkuşağı Sanat Merkezi ve NIF yöneticilerinden Sevgili
Sezerhan ve Ayşe Değmez’in 20 Ağustos 2020 tarihinde
Amir Taha adını verdiği bir evladı dünyaya geldi. Genç çifti
tebrik ediyor, Amir Taha’ya hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Murat İhsan! Yaşama sırası sende...
Saadet Partisi Hollanda Temsilciliği yöneticilerinden
Selahattin Salman’ın dördüncü kez dede olduğunu
duyduk. Şeyma ve Zafer çiftinin 27 Ağustos 2020 tarihinde
Murat İhsan adını verdikleri bir evladı dünyaya geldi. Genç
çifti tebrik ediyor, Murat İhsan’a hayırlı ve uzun ömürler
diliyoruz.
- Tebrik.. Hoş geldin Sare! Yaşama sırası sende!..
NIF Gençlik teşkilatı yöneticilerinden Sevgili Furkan ve
Raziye Aktalan’ın 1 Eylül 2020 tarihinde Sare adını verdiği bir evladı dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik-ninelik
makamına oturan Kadir (Gaymağam) ve Fikriye Aktalan’ı
tebrik ediyor, Sare’ye hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Mustafa ve Emine Çelikkaya’nın
kerimesi 15 Temmuz 2020 tarihinde, pandemi sürecinde düzenlenen örnek bir düğün merasimiyle dünya evine girdiler.
Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Ömer ve Safiye Demir’in kerimesi
Naciyenur ile Gürbüz ve Arife Karataş’ın mahdumu
Yasin 28 Ağustos 2020 tarihinde, pandemi sürecinde düzenlenen örnek bir düğün merasimiyle dünya evine girdiler.
Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
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bilmece-bulmaca

Bulmaca

Hazırlayan: Mücahid Çeçen

Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen İş Adamları Derneği, (HOTİAD) Başkanı ve aynı
zamanda Sancak Holding Yönetim Kurulu Başkanı. 2- Kalın ve kaba
kumaş * Bir nota * Potasyumun simgesi * Bir haber ajansımız. 3- Bir
sebze * Esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer * Dikkati çekmek, uyarmak için kullanılan bir ünlem. 4Ölüm cezası * Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya
açıklama, tarif * Önder. 5- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle
yapılan bir yemek * Kısaca metre * Akdeniz bölgesinde bir ilimiz. 6Köpek için lakap * Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör * Argonun simgesi * Doğu Anadolu’da, Bingöl dağlarından
doğup, Kızıldeniz’e dökülen bir ırmak. 7- İtriyum elementinin simgesi
* Evet anlamında bir söz * Sodyumun simgesi * Trityum elementinin
simgesi * İtriyum elementinin simgesi. 8- Batı Anadolu köy yiğidi *
Kısa zaman parçası * Yemin, kasem * Bir nota. 9- Atama * Silah olarak
kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak. 10- Deniz veya göl
suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire * Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi,
belde * Karışık renkli. 11- Paylaşmak * Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm * Azotun simgesi. 12- Afabemizde
yirmi birinci harf * Gerçek * Fosforun simgesi * Güçlük. 13- Asker
şapkası * Az görülür, görülmedik, seyrek görülen * Geri verme. 14- Bir
işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, mesai, zahmet * Hz.
Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) mezarının bulunduğu şehir * Bir tür
geyik. 15- Bir tür kış sporu * Yasaklama * Kapak, cilt.
Yukarıdan aşağıya:
1- Egemenlik * Çekingen. 2- Dinin buyruklarını yerine getirme * Çok
çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif * Bağırsaklar. 3- Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen üst giysisi *
Azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş. 4- Kısaca metre * Hazır * Yedirip
içirme, besleme, bakma * (Tersi) beyaz renk. 5- Kudret, iktidar * Ev,
yurt * Yasaklama * Potasyumun simgesi. 6- Bir tür cetvel * Güvenilir
* Söz. 7- Alfabemizde sekizinci harf * İneğin, sütten kesildikten sonra
bir yaşına kadar olan yavrusu * Beyaz renk * Çayda kıvam. 8- Mahsul
* Azotun simgesi * Kükürdün simgesi * Ramazan ayının vazgeçilmez
ekmeği. 9- Yükselti * Beyaz renk * İnanç. 10- Karbonun simgesi * Kilometre * Valide * Ara sıra. 11- Tersi) Akümülatör * Argonun simgesi
* Başkentimiz * “Öyle ise, öyle olunca, mademki öyle” anlamlarında
bir söz. 12- Oksijenin simgesi * Seslenme * Uzaklık işaret eder * Ahilik
ocağında olan kimse * Potasyumun simgesi. 13- (Tersi) İplik, sicim,
tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü * Bir kış ayı *
Türkiye’nin bölgelerinden biri. 14- Bir kış sebzesi * Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el
ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma * İyi ahlak, incelik, terbiye. 15Uranyumun simgesi * Elması ile önlü Karadeniz bölgesinde bir ilimiz
* Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların
transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz.
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11- ÜLEŞMEK * KARAR * N. 12- R * REEL * P * ZAHMET.
13- KEP * NADİDE * İADE. 14- EMEK * MEDİNE * REN.
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AHİ * K. 13- ĞA * MART * MARMARA. 14- LAHANA * FAL
* EDEP. 15- U * AMASYA * ANTEN.
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NEDEN EĞİTİM PROJELERİ?
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre; dünyada 152 milyon çocuk okula gitmesi gerekirken işe gitmek zorunda kalıyor. Bilhassa gelişmemiş ve az gelişmiş
ülkelerde, ekonomik sıkıntıların zorunlu bir sonucu olarak çocuklar eğitim almaları gereken yaşta ailelerine destek olmak zorunda kalıyor. Eğitim projesi; eğitimde gözüken
bu geri kalmışlığın önüne geçebilmek için yürütülüyor. İhtiyaç sahibi kimselere eğitim alanında yardım yapmakla, onları pasif yardım alan durumdan, kendi ayakları üzerinde
duran, kendi imkânlarını kullanarak üreten bir konuma taşımayı amaçlanıyor. Eğitim projeleri balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreten bir nitelik taşıyor.



NEDEN SU KUYUSU PROJESİ?
İnsan vücudunun üçte ikisini oluşturan su yaşam için vazgeçilmez bir kaynaktır. Dünya nüfusunun 6’da 1’i sağlıklı suya ulaşamıyor. Sağlıksız su kullanımı sebebiyle yılda milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Afrika’da yaşayan insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol katetmek zorunda kalıyor; ulaşılan su ise ancak yağmur sularının oluşturmuş
olduğu çamurlu su ya da dere ve gölet gibi kirli su kaynakları oluyor. Su temini için ailelerine destek olan çocuklar eğitimlerini aksatmak zorunda kalıyor.

NEDEN
YETİM
PROJESİ?
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan araştırmada; dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuk savaş ve doğal afetler sebebiyle hayatlarını

yetim ve öksüz olarak sürdürüyorlar. Sahipsiz vee savunmasız durumda olan yetimler, kendilerine destek bulamazlarsa organ mafyaları, insan tacirleri gibi şer odaklı güçlerin
ağlarına düşebiliyorlar.
(Bu hayır projelerinde yer almak, katkıda bulunmak isterseniz Hasene Yardım Derneği’nin yukarıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz)



