Sevgiye, Özgürlüğe, Adalete, Barış’a Doğuş...

Hollanda Hollanda olalı, böyle seçim görmedi...
>> S 12-13
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IRKCILIK
BIZDENSE BEN BIZDEN DEGILIM
.

BIR TURK DAHA AZALDI
“Tarihî bir ana şahitlik ettik”

>> S 16

Kaynaklarımız ve
Geleceğimiz...



Raşit Bal

>> S 21

28 Nisan’dan sonra hayatın
normale dönmesi bekleniyor

>> S 02-15

ÇOCUK
BAKIMINDA
ÜCRETSİZ
DESTEK <<S 03
Şerife Süzen Akdemir

"Z" KUŞAĞI MI,
"S" KUŞAĞI MI?
<<S 05
Ergün Madak

Salgının o tarihe kadar beklenen düşüşü
sağlanırsa, mağazaların ve terasların
açılabileceği müjdesini verdiler.

BİR YÜCE DAĞ:
"ANNEANNEM"
<<S 09
Behçet Ali Şeker

“Güven ve desteğiniz boşa
çıkmayacak”

Doğuş Nieuws bir “ilk”i
gerçekleştirdi

Eindhoven Mevlana Camii ve Eğitim Merkezi Başkanı
Arif Balcı: “Yapılan yardımların Allah katında kabul
olmasını diliyorum. Bizlere olan
güveniniz ve desteğiniz asla boşa gitmeyecek.
Bu merkezde hem bu topluma hem de İslam toplumuna
hizmet edecek binlerce genç yetişecek.”
>> S09

Hollanda’da gerçekleşen Temsilciler Meclisi seçimlerinin akşamı 17 Mart’ta, “Seçim Özel Programı”ında uzman konuklarla seçim sonuçları ve Hollanda’nın geleceği
konuşuldu. Doğuş Medya Yayın Kurulu Başkanı Ömer Atıf ve
ekibi tarafından hazırlanan canlı yayının stüdyo misafirleri NIF
Başkanı Mustafa Aktalan, TICF Başkanı Ömer Altay, İş Kadını
Sevgi Önal ve NIF Dış İlişkiler Sorumlusu Kenan Aslan idi.

MÜ'MİNİN
HİKMETLE
HAREKET
ETMESİ

<<S 18
İbrahim Turgut

BÖYLE GİDERSE,
GENÇLER EVDE
KALACAKLAR
<<S 24
Havva Koç

BARIŞ ÖNCE
YÜREKLERDE
OLUR

<<S 27
H. Kerim Ece

>> S 25

GARANTİ FONU
MOTORLU
TAŞITLAR

<<S 13
Özgür Ekiz

>> S14

BİR YİTİK ŞAİR:
İLHAMİ ÇİÇEK

<<S 29
Kültür ve Sanat
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yayın odası

Zeynel Abidin Kılıç

IRKÇILIK BİZDENSE
BEN BİZDEN
. DEĞİLİM

B
Döneklik...
“Dün dündür bugün
bugündür” mantığı
Osman Yüksel Serdengeçti
1965’te Adalet Partisi’nden
Antalya milletvekili olmuştur.
Meclise ilk gidişinde, bir
dostuna kendisini götürmesini
söyler. Meclis binasının kapısı
döner kapıdır. Kendisini
götüren dostu kapıdan
girerek devam eder. Üç beş
adım sonra Serdengeçti’nin
arkasında olmadığını fark
eder. Dönüp baktığında ise
manzara görülmeye değer bir
durumda. Meğer Serdengeçti
döner kapıdan içeriye girer
ama çıkamaz. Kapıyla beraber
dönmektedir. Arkadaşı
kolundan tutup çıkarır ve
sorar: “Abi ne diye çıkamadın
kapıdan?”
Serdengeçti hazırcevaplığı
ile mırıldanır: “Dostum,
döneklik meclisin kapısında
başladı, ben buraya ayak
uyduramam” der..
(Not: Bu kıssa, son zamanlarda
Hollanda siyasetçilerinin
raydan çıkışlarıyla
alakalı değildir.)

EDİTÖR

zeynel@dogus.nl

ir seçimi daha geride bıraktık.
Seçim sonrası yaşanan garip olaylar
sizin de gözünüzden kaçmamıştır.
Koalisyonlar ülkesi olan Hollanda nasıl
oldu da tek partinin yörüngesine girdi. 45 yıldır
da o partinin güdümünde yürütülüyor pek çok
şey.
Yıllar önce koalisyonların analizini yaparken,
“iktidar ortağı olmasına rağmen ortaklarını
nasıl eritip de kendisinin semirerek/
büyüyerek seçime gittiğini anlamakta
zorlandığımı” yazdığımı anımsıyorum.
Evet, tahmin ettiğiniz gibi VVD Partisi’nden
bahsediyorum.
Hem PvdA hem de CDA partileriyle yaptığı
bütün ortaklıklardan en kârlı VVD çıkmıştı.
Onları küçültürken kendisi büyümüştü. Bugüne
kadar VVD’nin nasıl bir siyasi zihniyete sahip
olduğu çok konuşulmadı. Sadece “Patronlar ve
Burjuva” partisi olduğundan dem vuruldu.
15 yıl önce yazdığım, o partinin iç dünyasında
yaşadığı ikilemi anlatan öngörüm bugün biraz
daha belirgin hâle geldi.
Vergi Dairesi’nde yaşanan kurumsal ırkçılık ile
başlayan süreç, Rutte III hükûmetinin istifasıyla
sonuçlandı. Sorunun müsebbibi olduğu hâlde bu
durum bile VVD’ye yaradı.
Pandemi sürecini doğru kontrol edemeyen bir
hükûmetin büyük ortağı olmasına rağmen VVD
yine güçlendi.
Seçim sonrası koalisyon çalışmaları için
görevlendirilen arabulucuların tuttuğu notlar
kamuoyuna sızıyor, bu durum VVD’nin bir oyunu
olmasına rağmen parti hâlâ güçleniyor.
Meclisin, başbakan hakkında verdiği gensoru
önergesi yine “kurtarıcı” rolündeki partiler
sayesinde reddedildi. Yani yine VVD kazandı.
Bunca kirlenmeye rağmen seçim sonrası yapılan
anketlerde bile hâlâ VVD az bir sandalye
kaybıyla birinci parti olarak görünüyor.
Bu durum da beni hayli tedirgin ediyor.
Zira Hollanda sosyal, hukuk devleti anlayışından
sürekli uzaklaşıyor. Devletin kurumları, birimleri
içerisinde yaşanan aleni ırkçılığın örtbas edilmesi
için çaba sarf ediyorlar. Gelir dağılımındaki
eşitsizlikler, yaşanan adaletsizlikler, akıl almaz
uygulamalar ve bu duruma susan bir toplumun
inşa edilişi...
Başbakan, bir oyun kuruyor, oyuncular oynuyor.
Bu oyunun içeriği soruluyor, “ben işin içinde
yokum” diyor. Sonra oyunun kurgulayıcısı
olduğu belgeleniyor, bu sefer de “söylemiş,

yapmış, görev vemiş olabilirim” diyor.
Bu denli birine nasıl güven duyulur, nasıl ülke
yönetimi emanet edilir? Aldatan ve aldatılan
tarafından idare edilmek bir “zül”dür aslında...
1977 yılında kurulan van Agt hükûmetiyle
koalisyon ortağı olan VVD, bugüne kadar hep
hükümette olmayı başarmış. 2010 yılından
beridir de başbakanlık koltuğu bu partide
bulunuyor.
Kısacası, koalisyonlar ülkesi olan Hollanda’da,
45 yıldır tek bir parti bu ülkenin kaderini
belirleyici olmuştur. VVD ile ortak olan partiler
kendi özünden, yolundan, düşünce, söylem ve
felsefesinden vazgeçtiler, farklı birer hüviyete
büründüler. Âdeta o partinin düşüncelerini
savunur oldular. Sonuçta da seçmenini kaybetti,
erim erim eridiler.
Vergi Dairesi’nin, kiminin iflasına, kiminin
ölümüne, kiminin ailesinin dağılmasına sebep
olarak mağdur ettiği yüzlerce ailenin hesabı
ödenen tazminatlarla kapanmaz.
Canımızı, güvenliğimizi teslim ettiğimiz polisin
“bir can daha eksildi” sözünün bedeli
ödetilmeli.
İş müracaatına çağrılırken, staj başvurusu
yaparken, ev ararken adımızın “Peter” ya da
“Petra” olmamasından dolayı ötelenmemizin
hesabı verilmeli.
Bunlara karşı, “kör”, “sağır” ve “dilsiz”
olunursa Almanya gibi acı hadiselerin
yaşanmasına engel olamayız.
‘90’lı yılların başında, Almanya’da başlayan bu
türden ırkçılık eylemleri herkesi tedirgin eder
hâle gelmişti.
Önceleri, yazı-çiziyle, karikatür, fıkralarla
ırkçılar, içindeki kini kusmuşlar daha sonra yıllar
geçse de kapanmayacak yaralar açmışlar ve
belleklerimize Solingen gibi, Hanau gibi derin
izler kazımışlardı.
Unutmuyorum, Nazilerin o günlerde güldükleri
fıkralar bizleri ağlatmıştı. Şöyle bir fıkra
paylaşmışlardı o günlerde…
“Çöp torbasına konulup Ren Nehri’ne
atılmış bir Türk görsen ne düşünürsün?”
El cevap: “Ziyankârlık!. İsraf… Rahat iki
Türk sığardı o çöp torbasına…”
Yine o rezil fıkralardan biri:
“Alman otobüs şoförü 38 Türk yolcusunu
Türkiye’ye götürürken kaza yapıyor ve kendisi
hariç herkes ölüyor. Olay yerine gelen polisler
şoförü dizlerine vurarak ağlayarak buluyor: “38
Türk, 38 Türk… Hepsi öldü… 38 Türk…”
Polisler acılı şoförü yatıştırmaya çalışıyorlar:
“Senin bir kabahatin yok, üzme kendini.
Kaza bu.”
Şoför polislere bakıp acısının, üzüntüsünün
sebebini şöyle açıklıyor: “Otobüs 42 kişilikti,
arkada daha 4 kişilik yer vardı…”

Bunlar ve bunlara benzer pek çok hadsiz söz
söylendi. Bunlar yazılıp çizilirken devlet erkanı
bu gidişata “dur” demedi, seyretti ve bazen
de “polisler ikinci bir şansı hak ediyor”
denilerek âdeta cesaretlendirildiler ve sonuçta
evler kundaklandı, canlar yakıldı, ocaklar
söndürüldü… Bugün de yaşadığımız o günlerden
farksız değil. Wilders, meclisi bu sözleri söyleyen
polisleri çiçeklerle özür dilemeye davet ediyorsa,
yaşanacak olumsuz olaylara artık kimse dur
diyemez, Allah muhafaza…..
“Düşmanımın düşmanı dostumdur...”
İçimizde türeyen Türklük ve İslamiyet karşıtı
taifeye her zaman bir kesim sahip çıkmış,
onları kendi zihinsel kirlilikleriyle beslemiş,
büyümelerine zemin hazırlamışlardır.
Tarihin çöplüğü bu gibilerin kalıntılarıyla dolu.
Ciddiye alınacak bir tarafı yok. Kimler geldi
kimler geçti. Ama ne oldu, değerlerimize dil
uzatanların adları bile unutuldu. Her dönemde
bu gibi kukla ve maşalar birilerinin emrine
amade olarak hizmet ederler ve işleri bitince de
hak ettikleri yere yollanırlar. Henüz kendisinin
kim olduğunu anlayamamış bir çocuğun aklına
gir, yaşadığı olumsuzluklardan medet umarak
ona kitap yazdır; tanıtımını en üst düzeyde yap
ve onun yazdıklarıyla İslam’a vurmayı hedefle.
Biz bu filmi çok izledik. Artık zevk vermiyor. Yeni
icatlar keşfetmelisiniz ki, emelinize ulaşasınız.
Ama biliniz ki güneş balçıkla sıvanmaz...
Bu kızımızın derdinin ne olduğunu ailesi
bilmeliydi. Ve o kızımız ailesinin sırlarını
gizlemeliydi. Ailesinin üzerinden İslam’a saldırma
cehaletini göstermemeliydi. Kendi sosyal
medya hesaplarındaki paylaşımlarının ardından
NRC’nin, FvD’nin ve PVV’nin görevlendikleriyle
görüşen bu kızımızın, onlardan aldığı telkinle
ve hatta yazılım/bilgi, maddî anlamda aldığı
destekle bu işe başladığı aşikâr.
“Bana arkadaşını söyle sana kim
olduğunu söyleyeyim”, “Düşmanımın
düşmanı dostumdur” sözleri sanki bu
manada kullanılmış. Elbette Müslümanların
aile içerisindeki dinî yaşayışları da bu gibi
durumlarda ele alınmalı, irdelenmelidir.
Mensubu olduğumuz dinin üzerimize yüklediği
sorumluluk ve mükellefiyet ile hareket etmeliyiz.
Ama bu gibi içi boş meseleler yüzünden
aileye sırt çevrilmemeli ya da onları sırtından
hançerlememeli. Kimse senin ayaklarına pranga
takmıyor, özgürlüğünü kısıtlamıyor, bizim gibi
inanmanı istemiyor. Git ama tertemiz git. Maksat
bağcıyı dövmek olunca, arkada böyle utanç
veren manzaralar bırakılıyor. Olayları incelerken,
analiz ederken biz bize yansımasının bir de
arka planını görerek, düşünerek ele almalıyız.
Daha fazla söz onu muhatap alma, ciddiye alma
anlamına gelir ki, değmez...
---◄◄

NIF, ‘HER EVE LAZIM’ olacak
muhteşem bir eser hazırlattı

H

ollanda İslam Federasyonu’nun (NIF) çalışması
olan Hollandaca Kur’an-ı Kerim meali yayımlandı.
Uzun süre üzerinde titizlikle çalışılan eser,
Hollanda’da büyük bir boşluğu dolduracak.
Çocuklarımızın ve gençlerimizin içerisinde yaşadığı toplumun
diline daha çok vakıf olmasından dolayı; onların kitabımızı
okuması, anlaması ve hayatına uygulaması amacına matuf
olarak hazırlanan Hollandaca Kur’an-ı Kerim, aynı zamanda
yerli toplumun da bu konudaki ihtiyacına cevap verecek
bir nitelikte hazırlandı. Hollanda İslam Federasyonu (NIF)
Başkanı Mustafa Aktalan ve Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak’ın
gayretleri ile hazırlanan eseri temin etmek için aşağıdaki
iletişim bilgileri vasıtasıyla ilgili birime ulaşabilirsiniz.
Tel: 010 471 6847 - 06 21 67 43 35
e-mail: info@nifonline.nl - egitim@nifonline.nl ---◄◄
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ons rechten

haklarımız

Şerife Süzen-Akdmemir

HUKUK

info@erasmusak.nl

"Çocuk Bakım Parası"

zamanda gizlilik yasasının ciddi ağır ihlali olduğu
tespit edildi.

OLAYINDA ÜCRETSİZ
HUKUKİ DESTEK İMKÂNI

G

Vergi Dairesi’nin belirli olan kriterler üzerine
değil de, uyruk üzere yaptığı çalışmalar
kaydedildi. Cifte uyruğun kesinlikle çocuk bakımı
ödeneği başvurusunda bir kriter olmadığı kesin.
Buna rağmen 2014’ten beri sistemde çifte
uyruk bilgilerini barındıran Vergi Dairesi,
değerlendirmelerde bu bilgileri de öne sürdüğü,
ve hatta sırf uyruk bilgilerine bakarak, bu
insanları dolandırıcılıkla suçlayarak karar aldığını
açıklamak zorunda kalmıştı.

Bildiğiniz gibi, Vergi Dairesi, çocuk bakımı
ödeneği başvuruları değerlendirmesinde, ilk önce
vatandaşların uyruğuna bakıp, ona göre karar
aldığını itiraf etmişti.
Bu değerlendirmenin haksız, ayrımcı ve aynı

Bu haksızlığın ortaya çıkmasından sonra
büyük eleştiriler alan Vergi Dairesi haksızlığa
uğrayanlara € 30.000 tazminat ödeme kararı
aldı. Araştırmadan sonra mağdur durumda
kaldığı belirlenen insanlar, eğer başvuru
yapıldıysa bu miktarı 1 Mayıs’tan önce almaları
gerek.

ündemi bir süredir meşgul eden
çocuk bakım yardımlarının hatalı
yönetilmesi krizinde son olarak
hükûmet, geçtiğimiz aylarda istifa edip
aynı zamanda mağdur edilen 470 aileden oluşan
ilk gruba 30 bin Euro tazminat ödeme kararı
almıştı.

DOĞUŞ, RAMAZAN AYI ÖZEL PROGRAMLARI
Misafirlerimize ileteceğiniz sorularınızı bekliyoruz...

HER HAFTA PAZAR VE PERŞEMBE GÜNÜ
SAAT 19:00’DA FARKLI KONU VE KONUKLARLA,
CANLI YAYINDA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİYORUZ... in
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O6 398 28 987 numaralı telefona mesaj atın, yayınlarımızdan anında haberdar olun!

Sebahattin Uçar

Özcan Hıdır
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Murat Altun

Raşit Bal

Peki kimler bu tazminat hakkına sahip?
- 2005 ile 2019 arası çocuk bakımı ödeneği
haksız yere durdurulan, ve(ya) haksız yere
çocuk bakımı ödeneği geri ödemek ile mahkûm
edilenler;
- Bu süre içinde en az €1.500 geri ödemeniz
gerekti, veya çocuk bakımı ödeneği hakkınız en
az €1.500 ile düşürüldü, veya en az €1.500 geri
ödemek zorunda kaldınız ama bu miktarı taksit
ile ödemeye izin vermediler.
Eğer sizde bu şartlara uyuyorsanız ve mağdur
edildiğinizi düşünüyorsanız en kısa zamanda
bir avukata başvuru yapmanızı tavsiye ederim.
Şunu da belirtmek isterim ki, mağdur olan
vatandaşlar ücretsiz hukuki destek imkânına
sahipler. Tamamen devlet tarafından karşılanan
bu hukuki destek için bu konuda bizimle irtibata
geçebilirsiniz.
Adaletle ve sağlıkla kalın.

---◄◄

Hollanda’da hayat

Oxford-AstraZeneca aşısı durduruldu
Hollanda, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca’nın geliştirdiği yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını 60 yaşın altındaki kişiler için durdurduğunu açıkladı. Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenlediği basın toplantısında, Hollanda Sağlık Konseyince verilen tavsiye kararı üzerine 60 yaşın
altındakilere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulduğunu
bildirdi. De Jonge, 60 yaşın üstündekilere söz konusu aşının uygulanmaya devam
edeceği bilgisini paylaştı. Aşının yan etkilerinin genellikle 60 yaşın altındakilerde
görüldüğünü vurgulayan De Jonge, “60 yaşın üstündekiler için AstraZeneca iyi ve
güvenli bir aşı.” dedi.
Sağlık Konseyinin tavsiyesine göre, ilk dozu AstraZeneca aşısıyla olan 60 yaşın
altındakilere ikinci doz yine aynı aşıyla yapılabilecek.
- Bakanlık, “geçici durdurma” kararını açıklamıştı
Hollanda Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısı yapılan 8 kadında yan etkiler
görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasını 3 Nisan itibarıyla geçici durdurulduğunu açıklamıştı.
Yaşları 25 ile 65 yaşındaki kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü bildirilmişti.
Geçici durdurma kararının ardından Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği
(GGD GHOR), aşı israfını önlemek için 60 yaşın üzerinde 700 kişinin randevusunu iptal etmişti. Hollanda Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 15 Mart’ta tedbir amaçlı
AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
- Avrupa İlaç Ajansının “kanda pıhtılaşma” kararı tartışılıyor
AB’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca’nın Kovid-19’a karşı
geliştirdiği aşının faydalarının risklerinden daha çok olduğunu tekrarlayarak
kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir “bağlantı” bulunduğunu ancak bunun “çok nadir görülen yan etkiler” olduğunu bildirmişti.
Kararın ardından toplanan AB Sağlık Bakanları, ortak bir karara varamamıştı.
Hollanda’nın yanı sıra Almanya, İtalya ve İspanya da AstraZeneca aşısını 60 yaşın
---◄◄
üstündekilere uyguluyor.

HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!

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. T. Erdal
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Hollanda’da hayat

4.500 Hak Sahibine 30 Bin
Avro’luk Tazminat Ödenecek

Hollanda Politikalarına Kasetin Mucidi Lou
Karşı Güven Artışı Var Ottens Hayatını Kaybetti

Hollanda Maliye Bakanlığı Devlet Sekreteri Alaxandra Huffelen’nın, Hollanda Temsilciler Meclisine göndermiş olduğu mektupta; Rutte III Kabinesinin
istifa etmesine sebeb olan, Çocuk Bakım Yardımı Skandalı olarak bilenen
(Kinderopvang toeslagenaffaire) mağdur ailelere 30 bin avro ödenmesi kararlaştırıldı. “Catshuisregeling “(Başbaka’nın Lahey’deki çalışma ofisi) olarak da
bilinen uygulamada, ilk başvurulardan 4.500 aileye, aile başına 30 bin avroluk ödemeleri yapılmış bulunmaktadır. 24.752 başvurunun yapıldığı ve ilk
incelemeler de 4 bin başvuruya olumsuz cevap verilmiş olup, geri kalanlar en
son 1 Mayıs 2021’e kadar incelenip hak sahipleri olan aile başına 30 avroluk tazminat ödemeleri yapılacaktır. Bu uygulama “De Uitvoeringsorganisatie
Herstel Toeslagen” incelenmekte olup, hak sahiplerinin aldıkları tazminatları
---◄◄
Hollanda devletine geri ödemeleri gerekmemektedir.

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu’nun yapmış bulunduğu
araştırmaya göre; Hollanda halkının Hollanda devletinin kurumları olan, polis teşkilatına, Adalet sistemine ve Hollanda
Temsilciler Meclisine (Tweede Kamer) karşı güvenin de rekor
artış gözlendi.

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

Irkçılık bizdense ben bizden değilim

Öldürülen Türk genciyle ilgili
ırkçı söylemler protesto edildi

1980’li yıllardan günümüze damgasını vuran ses ve müzik
kasetlerinin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens, Hollanda’nın Kuzey Brabant eyaletine bağlı Duizel köyünde 94
yaşında hayatını kaybetti.
Hollandalı kaset mucidi Ottens’in 1960 yılında Philips’te
ürün geliştirme mühendisi olarak çalışırken ekibiyle birlikte
ses kasetlerini ürettiği ifade edildi.
Müzik endüstrisini köklü bir şekilde değiştiren Hollandalı
kaset mucidi Ottens, Sony ve Philips’le kasetin patenti kullanmaları için anlaşma imzalamıştı. Öte yandan, 1960’lı
yıllardan bu yana tüm dünyada 100 milyarı aşkın ses kasetinin satılmış olabileceği tahmin ediliyor.
---◄◄

Hollanda Temsilciler Meclisine 2019’da var olan yüzde
39’luk güven oranı 2020 yılında yüzde 52’ye yükselmiş
bulunmaktadır. CBS verilerine göre en önemli faktör ise,
Korona salgınından sonra, Hollanda Temsilciler Meclisi’nin
ve Hollanda koalisyonun almış bulunduğu tedbirler olarak
değerlendirildi.
Lahey / Nejat Sucu ---◄◄
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Kovid-19’dan ölen Türklerin sayısı 316 oldu
ÇİN’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs
salgını nedeniyle Hollanda’da yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı 316’ya yükseldi.
27 Şubat tarihinde ilk vakanın görüldüğü Hollanda’da koronavirüsten yaşamını yitiren
vatandaşlarımızın sayısı toplam 316 oldu.
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, 2 Aralık 2020 tarihinden 29 Mart 2021 kadar 316 vatandaşımız koronavirüse yenik düştüğünü duyurdu.
Aşılamanın başlandığı Hollanda’da, virüsün yayılması ve önlenmesine ne kadar etken
olacağı ve vatandaşlarımızın aşılanacakları gün merakla bekleniyor.
Hollanda gecikmeli de olsa almaya çalıştığı değişik tedbirlere rağmen tam istenilen
---◄◄
gerilemeyi sağlayamadı.
Haber – Fotoğraf: Sedat TAPAN

Belediyeler nitöz oksit/gülme gazı yasağı getiriyor
Hollanda’da polisin, öldürülen 16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı söylemlerini protesto eden göstericiler, azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik
ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç edilmesi istedi.
Hollanda’da, Rotterdam polis teşkilatındaki polislerin, öldürülen 16 yaşındaki
Türk kızıyla ilgili ırkçı yorumuna karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Rotterdam kentindeki Marconi Meydanı’nda bulunan polis teşkilatı önünde
toplanan yüzlerce gösterici, “ırkçı polislerin ihraç edilmesi” talebiyle slogan
atarak, dövizler taşıdı.
BIJ1 Rotterdam Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, 2019’da
sosyal medya grubunda 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E’nin ölümüyle
ilgili, “bir Türk daha azaldı” ifadesini kullanan, azınlıklara, göçmenlere ve
Afrikalılara yönelik ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç
edilmesi istendi.
Hümeyra E’nin ailesinin ve yakınlarının da Türk bayrağı ile katıldığı gösteride,
“Polis şiddetine ve ırkçılığına karşı” ve “Irkçılarla konuşmayacaksın, onları durduracaksın” yazılı pankartlar açan göstericiler, “Irkçılığı inkar etmek
ırkçılıktır”, “Bizi ırkçı polislere karşı kim koruyacak”, “Polisten önce insan
hakları” ve “Irkçılığa karşı beraber” yazılı dövizler taşıdı.
Göstericiler, Hümeyra E. için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Rotterdam Designcollege’da eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018’de
okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.
Hümeyra E, tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulunmuş ancak
şikayeti dikkate alınmamıştı.
25 Mart’ta, Hollanda polisinin sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra E’nin ölümüyle ilgili “bir Türk daha azaldı” ifadesini kullandığı basına yansımıştı.
Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E’nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve “aşağılayıcı” olduğunu söylemiş,
polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü
kaydetmişti. Westerbeke ayrıca, teşkilatındaki polisler adına Türk toplumun---◄◄
dan ve genç kızın ailesinden özür dilemişti.

Her Üç Hollandalıdan Biri,
Kendini Yalnız Hissediyor!...
Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) yapmış bulunduğu yalnızlık
araştırmasına göre; 2019 yılında kendini yalnız hisseden Hollandalı yüzde 25
iken, 2020 yılında Korona salgını ile, Sosyal yalnızlık oranı yüzde 5 artarak
her 3 Hollandalıdan 1’i kendini sosyal yalnız hissetmektedir.
Evde kalarak, çalıştığı işle sosyal ve bire bir ilişkileri yok olanlar ve yalnız
yaşayanlar daha çok aile doktorlarını ziyaret etmekteler.
Sosyal yalnızlığın maliyeti ekstra 2 milyar avro olarak da bilinmektedir.
Korona tedbirleri ve Korona virüsünden korunma dijital ilişkileri artırmış olsa
da, bire bir ilişkilerin yerine geçmemektedir. Bu arada sosyal yalnızlığa karşı
yakın akrabalarla birlikte geçen zaman ve ilişkilerde belirgin bir artış olmuştur.
Korona salgını ile cami, mescit, dernek ve vakıflarda zamanlarını geçiren Hollanda’da yaşayan Türklerin sosyal yalnızlığının dramatik ve rekor bir düzeyde
Nejat Sucu / PM
---◄◄
artığı bilinmektedir.



Belediyelerin yarısı, kabineyi beklemiyor. Kendileri de bir nitröz oksit/gülme gazı yasağı getiriyor.
Hollanda belediyelerinin yarısından fazlası nitröz oksit/lachgas yasağını uygulamaya koydu.
NOS’un verdiği bilgiye göre ulusal bir yasağın olmaması, birçok belediyenin Genel Yerel Yönetmelik (APV) aracılığıyla kendi adımlarını atmasını kolaylaştırıyor.
Bugüne kadar, 352 belediyeden 184’ü, farklı şekillerde olsa da gülme gazına yasak getirdi.
Kardiyolog Robert Riezebos, eğlence amaçlı nitröz oksit kullanımına ulusal bir yasağın hızla getirilmesi gerektiğini savundu.
OLVG Kalp Merkezi’nin başkanı olan Riezebos, “kardiyologlar, aşırı nitröz oksit kullanımının ardından yirmili yaşlarındaki insanlar arasında kalp krizi ve trombozun artması konusunda alarm
veriyorlar” diyerek, tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
Riezebos, “Gülme gazının eğlence amaçlı kullanımının yasaklanacağını umuyoruz, çünkü bu, genç yaşamları yok ediyor. İlk
ölümü beklemek gibi görünüyor.” dedi.
Rehabilitasyon doktorları ayrıca daha önce aşırı nitröz oksit kullanımı nedeniyle omurilik yaralanmalarında artış olduğu
---◄◄
konusunda uyardılar.

İşsizlik oranı Şubat’ta 3,6’da kaldı
Ocak 2021’de olduğu gibi işgücünün yüzde 3,6’sı olan 340 bin
kişi işsiz kaldı. Ortalama olarak son üç ayda işsiz sayısı ayda 13
bin azaldı. Aynı dönemde ücretli işle birlikte ayda ortalama 16 bin
kişi eklendi. Şubat ayında istihdam edilen işgücü 9 milyon kişiden
oluşuyordu. Hollanda İstatistikleri bunu yeni rakamlara dayanarak
rapor etti.
UWV, Şubat ayı sonunda 286 bin mevcut işsizlik yardımı kaydetti.
UWV: Şubat ayında işsizlik ödeneğinde küçük bir azalma
Şubat 2021 sonunda UWV 286 bin işsizlik yardımı sağladı. Bu, bir
ay öncesine göre 2,5 bin daha az (yüzde -0,9). Şubat ayında 31,8
bin yeni işsizlik ödeneği eklendi ve 34,2 bin işsizlik ödeneği kesildi.
UWV: Şubat 2020’den bu yana daha az ödenek başvurusu
Bir yılda mevcut işsizlik ödeneği sayısı 45,9 bin arttı. Çoğu insan 6 aydan daha kısa bir süredir işsiz. Şubat 2021’de bu, 177
bin fayda içeriyordu. Geçen yıl yüzde 21,8 artışla 145 bin oldu. Süresi 1 yıl veya daha uzun olan işsizlik yardımlarının sayısı
fiilen azaldı (yüzde -7.9): Şubat 2020’de 50.000’den 2021’de 46.000’e.
Şubat 2020’den bu yana yaşanan artış da yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor. 27 yaşına kadar olan gençler arasında
mevcut işsizlik yardımlarının sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 67,3 daha fazla, 27-50 yaş grubunda yüzde 20,9 ve 50 yaş ve
üstü grupta 9,0 yüzde.
İşgücü katılımında artış
Şubat ayında 9 milyon kişi çalışıyordu, bu sayı 2020’nin başındakilerle hemen hemen aynı. Bunlar, çalıştıkları saat sayısına
bakılmaksızın çalışan olarak ücretli çalışan veya serbest meslek sahibi kişilerdir. Mart 2020’de korona krizinin patlak vermesinden hemen önce, istihdam edilen işgücü altı yılda yaklaşık 900 bin kişi artmıştı.
Mart ve Mayıs ayları arasında çalışanların sayısı 184 bin azaldı ve işgücüne katılım oranı nispeten keskin bir şekilde düştü.
Daha sonra tekrar arttı ve şimdi 25-45 yaşları arasında bir yıl öncesine göre daha fazla insan çalışıyor. 45 yaşın üzerindekiler
arasında işgücüne katılım oranı bir yıl önceki ile aynı. İstihdam en çok geçen yıl gençler arasında düştü ve bu yaş grubunda
işgücüne katılım oranı henüz 2020’nin başlarına dönmedi.
Ortalama işsiz sayısı son üç ayda düştü
Son üç ayda işsiz sayısındaki düşüş, çalışan, işsiz ve çalışmayan nüfus arasındaki temelde yatan akışların bir sonucudur.
---◄◄
Fotoğraf: CBS
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"Z" Kuşağı mı,

"S" Kuşağı mı?

K

oronalı günlerin ilk yılını geride
bıraktık ve daha ne kadar süreceği ile
ilgili bir fikrimiz yok. 1-2-3- derken
dalgalar birbirini izliyor. Lockdown,
yani şarteli indirsek mi indirmesek mi derken,
akşamları sokağa çıkma yasakları geldi. Aylar
birbirini kovaladı ve yaz kapıya dayandı. Ne
olacağı meçhul? Allah’u âlem.
Açıkçası biraz pragmatik düşünüp, “hayatı nasıl
yaşanabilir hâle getirebiliriz?” sorusunu
sorarak kendi tempoma göre koşuyorum bir
kaç aydır. Yapı gereği zamanı değerlendirmeyi
sevdiğimden, bir yandan koşarken bir yandan
da Youtube’daki bazı konferansları dinlediğimi
önceden de yazmıştım diye hatırlıyorum (winwin). Anadolu İlahiyat Akademisi, İlem Tv, İslam
Düşünce Enstitüsü sayfalarından ilgimi çeken
konferansları dinliyorum. Bazen çok öğretici
olurken, bazen de geçmiş yılları ve bugünü
kıyaslama imkânı da buluyorum.

Youtube Doğuş
Nieuws sayfasında
Yusuf Ziya Kavakçı
Hoca ile yapılan
bir röportaj var ve
söyleşide mealen
şöyle diyor: “Bence
Türkiye ve Katar’ın
İslam Nasa’sı kurması
lazım. Yani İslam
Dünyası’nın âlimlerini
Nasa mantığıyla bir
araya getirecek ve
sorunlarımızı çözmek
için çalışacaklar…”
Bence çok yerinde bir
düşünce. Olur mu?
Valla her iki ülkenin
devlet başkanları buna
evet derse neden
olmasın!

“Din sadece ilahiyatçıların tekelinde
olmamalı”
Yapı gereği insan geçmişi, genelde bugünden
daha iyi bulur ve nostalji diyeceğimiz bu duygu
ve kanı, kimi zaman doğru olurken kimi zaman
da doğru olmayabiliyor. Örneğin dün, Alev Alatlı
Hanım ile Mehmet Görmez Bey’in “Murakabe
Günleri” çekimini dinledim.
Her ikisini de beğendiğimi en baştan söyleyeyim.
Dinlerken Alatlı’nın kafasının ne kadar karışık
olduğunu (kendisi kafamdaki sorular diyor) ve
sübjektif bazı olaylardan çıkarak genellemelerde
bulunduğu dikkatimi çekti. Yerinde yaptığı
tesbitler yok mu? Var tabii, örneğin, “din
sadece ilahiyatçıların tekelinde olmamalı,
örneğin sosyologlar, psiko sosyalciler,
vs. de bir şeyler söylemeli.” Hemfikirim.
Fakat dini de okumuş olma şartını da koymam
gerekiyor.
Örneğin kendi branşımdan yola çıkarak,
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sadece birey ve toplumu gözlemleyerek dintoplum konularında düşünceleri paylaşmak
yeterli olmuyor. Ama dinin onlara, onların da
dine ihtiyacı var. Neden? Doyurucu, yerinde
tesbitlerde ve çözüm önerilerinde bulunabilmek
için. Hemfikir olmadığım konular da var tabii.
Örneğin, İmam Hatip okullarında kopya çeken
öğrenciler metaforundan yola çıkarak bir sonuca
varmaya çalışıyor. Vermek istediği mesaj şu:
‘Din eğitimi alan bir öğrenci böyle şeylere
tevessül etmemeli. Eğer o bile böyle bir şey
yaparsa, diğerleri ne yapsın!’ Biraz daha ileri
gidelim, eğer İslam dünyası bugün bu hâldeyse,
bu türlü aksaklıklardan dolayı demeye çalışıyor.
Görmez Hoca’ya da şaka yollu iş teklif ediyor,
‘gel bizde gençlere ders ver’ diyor.
Yani gençlerle konuşunca, toplum hemen
dönüşecek mi? Veya 1-2 yıl ders vererek,
zihninde kurduğu ideal dünyaya mı ulaşacağız?
Ya da 10-20 yıl zaman harcansa yeterli olacak
mı? Biraz girift bir konu ama ‘veya’ yerine ‘ve’
diye düşünebiliriz. Yani, okullarda eğitim önemli
ve camilerde din önemli ve sokakta, mahallede,
apartmanda insan ilişkileri önemli ve ve ve.
Alev Hanım’a şu soruyu sormak lazım:
Z (zevk) kuşağı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Kolay kolay negatif düşünmemeye özen
gösteriyorum. O hâlde sadece veriler üzerinden
gitmeye çalışalım.
Yine bir örnek: Youtube’da dinlediğim ve 7080-90 yıllarında İslami yayıncılık yapanlarla
hatırat babında söyleşilerde bir yayıncı şöyle
diyordu: “Bizde bir baskıda en az 5000 kitap
basılırdı. Hatta bir yayınevi, 4 ciltlik ve her bir
cildi 1000 sayfa olan İhya’yı 10.000 basıyor ve
1 yılda bitiriyordu. Başka hangi kitaplar vardı?
İslam Tarihi, Fizılal’il Kur’an, İbn-i Kesir vs. vs.
hep temel eserlerdi. Durmadan baskı üstüne
baskı yapıyordu. Emanet alıp 1 cildi götürüp
de getirmediğinden dolayı, İstanbul’da tefsir
basan yayınevine gitmiş, sadece o cildi almış ve
satışların nasıl gittiğini sorduğumda ‘artık eskisi
gibi satılmıyor’ demişti.”
Yani eskisi ile kıyaslandığında kitap neredeyse
hiç okunmuyor. Bazen bazı kitaplar için “20-30
baskı yapmış” diye görürsünüz.
Eğer 1000 adet basıyorsa, 10 baskı yapmışsa,
eski hesaptan 2 baskıdır. Yani durum bu.

Evet şimdiki kuşağın ‘Z’evk kuşağı olduğu belli,
yoksa buna “S” kuşağı mı demek lazım? Yani,
gerçekten hem öğrenimini görüp hem de ilave
kitap okumak için çırpınan gençlerin oranı nedir?
Kendi kütüphanemizdeki kitapları karşılıksız
verecek kitap meraklılarını dahi bulamıyoruz.
Tekrar Alev Hanım ve Mehmet Beye’ dönelim.
Bazen yerinde tanımlarla şu anki yaşadığımız
dünyayı çok güzel analiz ettiğini söyleyebilirim
Mehmet Bey’in. Ama nedense hep bir kaç adım
ilerisini düşünüyorum. Belki kendisi de öyle
düşünüyor olacak ki, İslami İlimler Enstitüsü’nü
kurmuş ve orada konferanslar, seminerler
yapılıyor. Kesinlikle lazım. Zihnimde şu oluşuyor
ister istemez: Acaba İslam dünyasının sorunlarına
bakıldığında daha neler yapılabilir?
Youtube Doğuş Nieuws sayfasında Yusuf Ziya
Kavakçı Hoca ile yapılan bir röportaj var
ve söyleşide mealen şöyle diyor: “Bence
Türkiye ve Katar’ın İslam Nasa’sı kurması
lazım. Yani İslam Dünyası’nın âlimlerini
Nasa mantığıyla bir araya getirecek ve
sorunlarımızı çözmek için çalışacaklar…”
Bence çok yerinde bir düşünce. Olur mu? Valla
her iki ülkenin devlet başkanları buna evet derse
neden olmasın! Üstelik İslam Dünyasında da bu
iki ülke dışında bu konuya duyarlı kaç ülke var
sizce?
Düşünsenize, İslam Nasa’sı kurulsa hangi
konulara el atması elzemdir sizce?
Savaşlar: Afgan mı, Somali mi, Mali mi,
Etiyopya mı, Sudan mı, Nijer mi?
Fakirlik: Yukarıdaki benzer ülkeler.
Eğitim ve Sağlık: Bütün İslam ülkeleri.
İlahiyat: Bütün İslam ülkeleri
Listeyi uzatmak mümkün.
Türkiye kendi iç sorunları ve komşularla olan
meselelerinden başını kaldıramıyor. Katar ise
2022 Dünya Futbol Şampiyonası için stadyumlar
yaptırıyor, gündeme ise işçi ücretlerindeki
yolsuzluklarla oturuyor.
Yani anlayacağınız bu hamur daha çok şu
kaldırır.
Ramazanınız ve bayramınız mübarek olsun.--◄◄

Yaptıklarıyla anılacak...

S

Selçuk Öztürk siyasete veda etti

elçuk Öztürk sosyal medyada
yaptığı paylaşımın ardından bir de
açıklama göndererek siyasete veda
ettiğini bildirdi.
15-16-17 Mart seçimleri doğrultusunda
yeni dönem milletvekilleri heyecanla yemin
törenlerini beklerken, meclise veda edecek
vekillerinde veda heyecanı oluştu.
Hollanda’da
Müslümanların,
Türklerin
ve bütün azınlıkların desteğini alan ve
aynı zamanda sesi olan DENK partisi
kurucularından olup, ilk parti başkanlığını ve
milletvekilliğini yapmış olan Selçuk Öztürk
bugün Hollanda Parlamentosunda veda

edenler arasında yerini aldı. 25 yıllık siyasi
kariyerini tamamlayan Öztürk, yapmış olduğu
hizmetlerden dolayı Hollanda Kralı tarafından
şövalye unvanına layık görüldü.
Sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada
Öztürk 25 yıllık siyasi hizmetini değerlendiren
bir açıklama yaptı. Yazılı olarak paylaşılan
mesajda Öztürk bugüne kadar desteklerini ve
dualarını daima hissettiğim halkımıza ebedi
şükranlarımı arz eder ve daima hizmetlerinde
olacağımı belirtmek isterim dedi.
İşte Öztürk’ün yaptığı açıklama:
“Sevgili Vatandaşlarım, 25 yıl önce Roermond
şehrinde Belediye meclis üyeliği ile başlayan

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

uzun soluklu bir yolculukla siz değerli
halkımızdan aldığım dua ve destek ile Limburg
Eyalet Meclis üyeliği ve Hollanda Parlamentosu
Milletvekilliği görevini üstlendim.
Milletimiz için görev yaptığım dönemlerde
bizzat öncülük ettiğim ve ismini verdiğim yeni
bir siyasi hareket olan DENK Partisini bugünün
Hollanda’sına ve ebedi tarihine kazandırmış
olmanın mutluluğu ile Hollanda temsilciler
meclisinde
bulunduğum
Milletvekilliği
görevimden ayrılıyorum. Geçtiğimiz yılların
samimi bir muhasebesini ve değerlendirmesini
yapmak istiyorum.
Öncelikle halkın temsilcisi olan Hollanda

parlamentosunda ağırladığımız ziyaretçilerle
demokrasinin merkezini her bir vatandaşa
açtık. Hollanda’da yaşayan azınlık halklarının
da katılımcı siyasette yeri olduğunu
kabullendirdik.”
Metnin tamamını dogus@dogus.nl sitesinden
okuyabilirsiniz.
---◄◄
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Hollanda seçimleri ve

SEÇMENLERİN
GÜVENİ...

H

ollanda’da, 150 üyeli Temsilciler
Meclisi’nin belirlendiği milletvekili
genel seçimlerinden, VVD (34 koltuk)
ve D66 (24 koltuk) zaferle çıktı.
Sol partiler ise, ciddi oy kaybı yaşadı. Seçim
sonuçlarına göre en az 4 partili bir koalisyonun
oluşması bekleniyor.

Denk meclis üyeleri,
Kauthar Bouchallikht
ve Sylvana Simons’un
yabancı kökenli
vatandaşlarımız için
başarılı olmasını ümit
ediyorum.

Bu yılın başında, vergi dairelerinin, özellikle
yabancı kökenlilere uyguladığı haksız girişimlere
duyarsız kaldığı gerekçesi ile suçlanan ve istifaya
zorlanan hükûmetin başındaki Mark Rutte’ye,
yaklaşık 2 milyon seçmen tekrar güvenip oy
verdi.
Kabine oluşumunda ciddi krizler yaşanıldı ve
Mark Rutte’nin itibarı ciddi şekilde zedelendi.
Başbakan Rutte koalisyon kurma görüşmesi
sırasında CDA meclis üyesi Pieter Omtzigt’in
dışladığını inkâr edip yalan söylediği anlaşılınca
siyasi kriz yaşandı. Omtzigt’in koalisyona ait

Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfı Başkanı Ömer Atıf:

olmasına rağmen eski hükûmeti en çok eleştiren
meclis üyelerinden biri olduğunu gördük.
Bu tabi bazı siyasetçiler ve bakanların işine
gelmedi ve “başka yerde görev alırsa yeni
hükümetin istikrarı için daha olumlu olur”
diye düşünenler oldu.
Meclis’ten özür dileyen Rutte, ‘güvensizlik’
önergesinden ucuz kurtuldu fakat ‘kınama’
önergesine tüm partiler onay verdi. Acaba
gelecek dönem pozisyonunu muhafaza
edebilecek mi?
Seçimlerin başka sonuçlarına bakarsak koalisyon
ortaklarından, Hollanda’nın köklü partisi
Hristiyan Demokrat Parti (CDA) bu seçimlerde
ancak 15 milletvekilliği kazanabildi ve 4 koltuk
kaybetti. Onun yanı sıra sol partileri ciddi bir
şekilde kayıplar yaşadı.
PvdA, SP ve Groenlinks tarihte hiç bu kadar
küçük olmadılar.
Evet, Geert Wilders’in PVV partisi 3 koltuk
kaybetmiş olsa da aynı keseye koyabileceğimiz
JA21 partisi yeni bir parti olarak 3 koltuk
kazandı ve Thierry Baudet’in Forum voor
Democratie partisi toplam 8 koltuğa yükseldi.
Yani aşırı sağ olarak tanımlayabileceğimiz
partilerin toplam 28 koltuğu var.
Seçmenlerin nerdeyse yüzde yirmisi
Müslümanlardan nefret eden partileri

desteklemeleri çok üzücü ve bizi tedirgin etmeli.
Bundan sonra hep beraber daha da sağduyulu
olmamız ve haklarımıza sahip çıkmamız lazım.
Ne yazık ki İslam’ı sorun olarak değil, çözüm
yolu olarak gören NIDA Partisi ilk kez katıldığı
genel seçimlerinde koltuk çıkaramadı. Gelecek
dönemde parti stratejisini tekrar belirleyecek.
Ama bu seçimlerde olumsuz sonuçlar
görmüyoruz.
Denk Partisi gecen yıl geçirdiği krize rağmen 3
koltuğu muhafaza etmeyi başardı. Aynı zamanda
Hollanda tarihinde ilk kez başörtülü bir bayan
meclis üyesi oldu. Seçim kampanyasında sırf baş
örtülü olduğu için yoğun bir şekilde eleştirilen
GroenLinks adayı Kauthar Bouchallikht tercih
oylarla meclise girdi.
Öbür yandan Hollanda tarihinde ilk kez siyah bir
siyasi liderin, Sylvana Simons, meclise girdiğini
görüyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen bunlar
bu seçimlerin olumlu olarak görebileceğimiz
tarafları.
Denk meclis üyeleri, Kauthar Bouchallikht
ve Sylvana Simons’un yabancı kökenli
vatandaşlarımız için başarılı olmasını ümit
ediyorum.
---◄◄

“Sanal kahramanlara alternatif olarak gerçek ve ayakları yere tam basan
Hacivat ve Karagöz’ü çocuklara aşılamaya çalışıyoruz”

Hacivat ve Karagöz’ü çocuklar için yaşatıyorlar

H

ollanda’da bir vakıf
Hacivat ve Karagöz’ü
çocuklar için yaşatıyor
Hollanda‘da Hacivat ve
Karagöz’ü çocuklar için yaşatan ve
onlara sevdiren Gökkuşağı Sanat
Merkezi Vakfı Başkanı Ömer Atıf,
“Hedefimiz Türk kültürü olan
Hacivat ve Karagöz’ü başta
Hollanda‘da olmak üzere
Avrupa’da yaşatıp çocuklarda
iz bırakmak.” dedi.
Karaman ilinin Kızılkuyu köyünde
1971 yılında doğan ve 1991’de
Hollanda‘ya gelen Atıf, başkanı
olduğu vakfın Hacivat ve Karagöz
geleneğini ülkede nasıl yaşattığını
AA muhabirine anlattı.
Atıf, Hollanda‘ya geldiği ilk
günden beri sanat ile meşgul
olduğunu belirten Atıf, “Hacivat
ve Karagöz geleneksel Türk sahne
sanatlarında en çok bilinen ve
tanınan ve 7’den 70’e herkesin
sevdiği bir karakterdir.” dedi.
Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfı
olarak ilk etapta gölge oyunlarını
sahneleyerek işe başladıklarını
belirten Atıf, “Daha sonra Hacivat
ve Karagöz’ü sanatçı dostum Sezer
Han ile beraber orta oyunlarına
taşıdık. En son ise Avrupa’da
yaşayan çocuklara hitap etmek
için Hacivat ve Karagöz maskotları
yaptırdık.” ifadesini kullandı.
Atıf, çocukların evlerde interaktif
gösteriler yapabilmeleri için Hacivat ve Karagöz peluşları tasarlayıp

dillerinde oynanacak. Ayrıca 0-6
yaş grubuna hitap eden Casva
Channel adında Youtube kanalı
oluşturduk ve burada Hacivat ve
Karagöz’ün maskotlarının oynadığı kendi ürettiğimiz eğitici filmler
yayınlıyoruz.”
Atıf, Hacivat ve Karagöz’ün
boyama ile masal kitaplarını ve
oyunlarını hazırlayarak çocukların
kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirterek, çocuklar için
ayrıca ahşap ve organik olmasına
özen gösterdikleri oyuncaklar
yaptırdıklarını vurguladı.

Ömer Atıf - Sezer Han
Hollanda’da Hacivat ve Karagöz’ü çocuklar için yaşatan ve onlara
sevdiren Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfı Başkanı Ömer Atıf,
“Hedefimiz Türk kültürü olan Hacivat ve Karagöz’ü başta Hollanda’da
olmak üzere Avrupa’da yaşatıp çocuklarda iz bırakmak.” dedi.
Hacivat ve Karagöz’e farklı etnik kökenli çocuklar da ilgi gösteriyor. AA
yaptırdıklarını ifade ederek, “Bu
şekilde Hollanda ve Avrupa genelindeki çocuklara Hacivat ve Karagöz’ü sevdirmek için 1998 yılından
beri çaba gösteriyoruz. Hedefimiz
Türk kültürü olan Hacivat ve Karagöz’ü başta Hollanda‘da olmak
üzere Avrupa’da yaşatıp çocuklarda iz bırakmak ve Hollandalılara
da tanıtmaktır.” diye konuştu.
– Dünyada ilk kez Hacivat ve
Karagöz müzikali
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)



salgını öncesinde Hacivat ve
Karagöz müzikali hazırladıklarını
söyleyen Atıf, şöyle devam etti:
“Hacivat ve Karagöz’ün dünyada
ilk olacak müzikalini hazırladık.
Tasarım, müzik ve seslendirmeler yapıldı fakat salgın sürecinde
sahne sanatları iptal edildiği için
bunu maalesef henüz hayata geçiremedik. Bütün hazırlıklarımız tam
olduğu için şartlar tekrar el verdiği
zaman müzikali sergileyeceğiz. Müzikal ilk başta Türkçe daha sonra
Hollandaca, Almanca ve Fransızca

– “Hacivat ve Karagöz’e farklı
etnik kökenli çocuklar da ilgi
gösteriyor”
Hacivat ve Karagöz’e ilginin
beklenenden daha fazla olduğunu
vurgulayan Atıf, “Sadece Türk
kökenli değil Hollandalı gibi diğer
etnik kökenli çocuklar da çok ilgi
gösteriyor. Diğer yabancıların
organize etmiş olduğu festivallerde
de Hacivat ve Karagözle Türk kültürünü temsil ediyoruz.” dedi.
Atıf, Avrupa’da çocuklar için birçok sanal kahraman bulunduğunu
ve bunlara bir alternatif oluşturmak istediklerini belirterek, “Biz
de bu sanal kahramanlara alternatif olarak gerçek ve ayakları yere
tam basan Hacivat ve Karagöz’ü
çocuklara aşılamaya çalışıyoruz.”
diye konuştu.
Gökkuşağı Sanat Merkezi’nin 1998
yılında sadece bir tiyatro ekibi ile
yola çıktığına dikkati çeken Atıf,
Hacivat ve Karagöz’ün yanı sıra
Türk kültürünün değerleri olan
Nasreddin Hoca ve Keloğlan oyunları, halk oyunları, mehteran, sema
gösterileri ve tasavvuf musikisi gibi
sanat gösterilerini sergilediklerini
dile getirdi.
Atıf, sahne sanatlarının yanı sıra tiyatro dersleri verdiklerini ve müzik
atölyeleri kurduklarını söyledi.
---◄◄

Hollanda’da hayat
Huizen Selimiye Camii’nin duvarına ırkçılığa karşı dostluk
mesajı veren tabela asıldı



Hollanda’nın Huizen kentinde bir grup
semt sakini, “Çözüm Bizde” diyerek
mahallelerinde yaşanan sorunların
çözümü için bir araya geldi.
Farklı köken ve kültürlerden insanların yaşadığı 1276 posta kodlu semtin sakinleri, “Sorunların çözümü
için karşılıklı anlayış gerekli.
Karşılıklı anlayışın yolu da insanların birbirini tanımasından
geçer” diyerek bir toplantı düzenlediler. Toplantıya büyük ilgi gösterildi.
Karşılıklı anlayış ve saygının, birlikte yaşama kültüründe büyük önem
taşıdığına işaret edilerek, sorunların
çözümünün yalnızca yerel yönetimlere
bırakılamayacağı, insanların kendilerinin de çözüme katkı sağlamaları gerektiği vurgulandı.
Bu örnek girişimin belediye arşivlerinde yer almasının önem taşıdığına
işaret edilerek, proje kapsamında toplanan yaklaşık 150 imza, proje koordinatörü Joan van Haaften’e, semtteki
Türk toplumunu temsil eden Sedat
Tapan, Selahattin Asal , Satılmış Dolgunyürek ve Mehmet Halıcı tarafından
teslim edildi. Huizen Belediye Başkanı
Niek Meijer’de törende hazır bulundu.
Bu iki toplum için Türkçe ve Hollandaca dilinde hazırlanan tabloya
“Hepimiz birlikte toplumuz”
(Samen zijn we de samenleving) yazısı
levhaya yazıldı. Levha asma töreni
Belediye Başkanı Niek Meijer tarafından yapıldı. Daha sonra, çeşitli faaliyetlerin düzenlendiği semt evinden
sonra Selimiye Camii’nin duvarına da,
“Toplumu bizler birlikte oluşturuyoruz” (We vormen de samenleving) sloganının yazılı tabelası törenle
asıldı. Törenin ardından Belediye
Başkanı camiyi gezerek yöneticilerden
bilgi aldı ve ayrılmadan önce cami
yöneticileri Niek Meijer’e Türk kahvesi
ikram ettiler. Haber: Sedat TAPAN
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Müziğe

YAKINLIK

Kendimi bildim bileli
müziğe ilgi duymuşumdur.
Özellikle ilk ve orta okul
yıllarında çevrenin etkisiyle
dönemin popüler müziğini
dinlemekten hoşlanırdım.
O dönemde kimileri sadece
popüler müziğin değil,
def ve davul dışındaki
çalgı aletlerini dinlemenin
haram olduğunu söylerdi.
Kısa da olsa bir dönem bu
yasağa uymaya çalıştığımı
hatırlıyorum. Bu dönemi
kısa olarak niteliyorum,
çünkü müzik her daim beni
cezbetmeyi başarmıştır.

07

Konusu açılmışken, müziğin haramlığı ile
ilgili bir kaç cümle sarf etmek istiyorum.
Öncelikle İslam tarihinde kimi âlimlerin bazı
ayet ve hadislere dayanarak müziği “haram”,
“harama yakın mekruh” ve “mekruh”
olarak nitelendirdikleri bilinmektedir. Buna
karşılık İmam Gazzâlî gibi âlimler, ayet ve
hadislerden böyle bir sonuç çıkmadığını ve
müziği değerlendirirken, müziğin hangi neticeyi
doğurduğuna dikkat edilmesi gerektiğini
söylemiştir. Buna göre dünya arzusu ve şehvet
hislerini coşturan müziği dinlemenin hükmü
haram olduğu gibi, kişiyi Allah sevgisine
yönlendiren müziği dinlemek müstehabdır; yani
din açısından makbul ve güzel bir davranıştır.
Dolayısıyla bu bakış açısına göre çalgı aletlerin
kendisi değil, çalgı aletleri ile ne yapıldığı
belirleyicidir.
Buradan yazının asıl konusuna geçebiliriz.
Yukarıda müziğin her daim beni cezbetmeyi
başardığını söylemiştim. Malum olduğu üzere
birçok müzik türü var. Bu liste rap müzikten
başlayıp arabeske kadar uzar gider. Peki bu
kadar farklı müzik türleri arasında, kişi kendini
neden belirli müzik türü ya da türlerine yakın
hisseder? Şimdi bunun üzerinde duralım.
Müzik, sanatın bir parçasıdır. Sanat ise insanın
duygu dünyasına hitap eder. Sanat eserini ortaya
koyan sanatkâr muhatabına vermek istediği
mesajı, sanat eseri üzerinden verir. Sadettin

Ökten, bir sanat eserinin, sanatkârın iç dünyası
ile yaşadığı hayat serüveninin karşılaşmasından
doğan bir duygunun yansıması olduğunu söyler.
Burada iki temel kavramla karşı karşıyayız: İç
dünya ve hayat serüveni. Kişinin iç dünyası
mizacı, fıtratı, irsiyeti, inancı ve kabulleri
gibi etkenlerle biçimlenir. Hayat serüveni ise,
yaşadığımız olaylar üzerinden oluşan hayat
maceramızdır. Hayat macerası dediğimizde, bu
hayatta yaptıklarımız ile yapamadıklarımız ve
aklımızdan geçirmeyip hayatımızı alt üst eden
hadiselerden bahsediyoruz. Ökten’e göre iç
dünya ve hayat serüveninin karşılaşmasından
uyum ya da çatışma duygusu ortaya çıkar.
Şayet uyum ortaya çıkarsa, huzur, mutluluk,
hayranlık gibi haletler, çatışma ortaya çıkarsa
hüzün, gerilim, ümitsizlik gibi haletler meydana
gelir. Öyleyse kimi müzik türlerinin yoğun olarak
mutluluk veyahut ümitsizlik içermesi, sanatkârın
iç dünyası ve hayat serüveninin karşılaşmasından
doğan uyum ve çatışma duygusundan
kaynaklanır.
Kanaatimce yukarıda anlatmaya çalıştığım vakıa
müzik severler için de geçerlidir.
Şu hâlde kişinin neden rap müziği ya da
arabeske yakın hissettiği, kişinin iç dünyası
ve hayat serüveninin karşılaşmasından doğan
duygudan kaynaklanır. Bir başka ifadeyle kişide
olmuş duygular, kişiyi belirli bir müzik türüne
yönlendirir ve o müzik türü kişinin duygularına
tercüman olur.

yasaklanmış müzik kategorisinde değerlendirmek
mümkün. Zaten üretim ve tüketime dayalı bir
dünya düzeninden başka bir sonuç beklemek
beyhude olurdu. Buna Türk müziğinin bazı
parçalarında yer alan isyan ve küfür sözleri de
ekleyebiliriz. Akıllı telefonlar ile birlikte bu müzik
türlerinden kaçınmak imkânsız hâle geldiği için,
bundan kaçınmak için sağlam bir irade dışında
bir seçenek kalmamıştır.
Peki bu durumda ne yapılabilir?
Öncelikle müzik konusunda tercihimizin iç
dünyamız ve hayat serüvenimizin karşılaşmadan
doğduğunu bilmemiz gerekir. İç dünyamızı
oluşturan mizaç ve irsiyet gibi etkenleri çok
fazla etkilememiz mümkün olmamakla birlikte,
inancımız ve ona dayanan kabullerimizi kendi
irademizle seçeriz. İşte bu inanç, hayatımızda
karşılaştığımız zorluklar ve sevinçler karşısında
nasıl tavır takınmamız gerektiğini bize söyler.
Örneğin, hayatta karşılaştığımız zorluklara
olgunlaşmamıza vesile olacak imtihan olarak
görürsek, kendimizi ‘derman arardın derdime,
derdim bana derman imiş’ gibi Allah
sevgisine yönlendiren müzik türlerini dinlerken
buluruz. Öte yandan karşılaştığımız zorluklara
olumsuz açıdan yaklaştığımızda, ‘batsın bu
dünya’ ya da ‘kaderin böylesine yazıklar
olsun’ sözlerini dinlemek, o an ki duygularımıza
tercüman olan sözler olur.
---◄◄

İsterseniz buradan İmam Gazzâlî’nin müziğin
hükmüne dair taksimine geri dönelim. İmam
Gazzâlî müziğin hükmünün, müziğin hangi
neticeyi doğurduğundan kaynaklandığını
söylemişti. Malum olduğu üzere günümüzde
özellikle popüler müzik türleri, dünya arzusu
ve şehvet hislerini coşturan ve bu nedenle

- Tebrik...
Hoş geldin Hüsna Nihan!..
Yaşama sırası sende!
Yazarlarımızdan Sevgili Talha Yıldız’ın
10 Nisan 2021 tarihinde Hüsna Nihan
adını verdiği bir evladı dünyaya geldi.
Genç çifti tebrik ediyor, Hüsna Nihan’a
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.





Güven ortamı oluşmalı...

Hollanda Polis Teşkilatının Yüzde 35’inin
Yabancılardan Oluşması İstendi!..

Türk iş adamının arabasını
ve işyerini yaktılar

O

rta Hollanda Polis Emniyet Genel
Müdürü Martin Sitalsing ve Güney
Hollanda Polis Emniyet Genel
Müdürü Gery Veldhuis’ın yapmış
bulundukları “Millî Polis Eylem Planında “
Hollanda’nın Randstad dediğimiz Amsterdam,
Lahey, Rotterdam ve Utrecht şehirlerindeki
polislerin yüzde 35‘nin yabancılardan oluşması
gerektiğini belirttiler.
Gelecek 5 yılda emekliye ayrılacak polislerle
birlikte, Hollanda Polis Teşkilatında yeni 17
bin Polis görevlisine gereksinim olduğunu ve
polislerin yüzde 35‘nin zorunlu yabancılardan
olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Şehirlerdeki bazı mahallelerde ikamet eden
nüfusun yüzde 60‘nın yabancı olduğunu,
Utrecht şehrindeki Kanaleneiland semtindeki

D

yabancı oranın yüzde 80 olduğunu
belirtmişlerdir.
Gelecek
yıllarda
yabancı
polislerin
görevlendirilmesi gerektiğini ve bazı ikamet
bölgelerinde
sokakta
Hollanda
polis
geleneğinin devamı için zorunlu bir hal
aldığını belirtmişler, yeni insan kaynakları ve
görevli seçimlerinde ekstra gayret gösterilmesi
gerektiğini açıklamış bulunmaktadırlar.
Nejat SUCU PM ---◄◄

ordrecht kentinde 20 yıldır inşaat işleriyle uğraşan ve NedKozijn
adında kurduğu firmayla PVC kapı
pencere satışı yapan İsmail Yıldırım’ın başı yangınlarla dertte. Önce iş arabası, daha sonra da işyerinin ateşe verilmesinden sonra uykuları kaçan Yıldırım, faillerinin
yakalanmamış olması nedeniyle de uykusuz
kaldı.
Dordrecht kentinin Dordtse Kil II sanayi bölgesindeki işyerine yapılan saldırıların güvenlik kamerası ile an be an kayıt altına alındığını söyleyen Yıldırım, “Bu görüntüleri polise
verdik. Fakat henüz olayın failleri yakalanmış değil. Bizim bir düşmanımız da yok, hiç
bir kimseyle de kavgalı değiliz. Neden önce
iş arabamızı, daha sonra da işyerimizi ateşe

verdiler anlamış değiliz. Şimdi evimde rahat
uyku uyuyamaz oldum. Acaba, evimizi de mi
yakarlar diye düşünüyorum. gece her saatte
bir uyanıp, telefonumdan işyerinin kameralarına bakıyorum. Her an bir şey olacak gibi
yaşamaktan bıktım. Tekrar huzur içinde uyuyabilmekten başka bir şey istemiyorum. Bunun olması için de olay faillerinin bir an önce
yakalanması gerekir” diyerek olay hakkında
bilgisi olanlardan kendine yardımcı olmalarını
istedi. Dordrecht polisinin geniş çaplı soruşturması ise devam ediyor. H.Postaası ---◄◄

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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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... Doğuş WhatsApp hattı olan O6 398 28 987 numaraya
mesaj yollayabilirsiniz. Gazetemizde yayımlanan haberlerin tamamını dogus.nl sitemizden dijital olarak okuyabilir, paylaşabilir ve arşivinize ekleyebilirsiniz...

AVRUPADA’Kİ SİVASLILARDAN
HEMŞEHRİLERİNE AKÜLÜ ARAÇ

“İSTİKLAL MARŞINI GÜZEL
OKUMA YARIŞMASI” DÜZENLENDİ

AVRUPADA’Kİ YOZGATLILARDAN
“ENGELLERİ KALDIRIYORUZ” PROJESİ

Avrupa Sivaslılar Birliği Hollanda ile Gardaş kuruluş Avrupa Sivaslılar Birliği Belçika’nın ortaklaşa başlattıkları yardım
kampanyasına yoğun bir katılım oldu. Sadece Sivaslılar değil,
Avrupa’da yaşayan Türklerin de destek olduğu, katkı yaptığı
yardım kampanyası insanımızın bu konudaki duyarlılığını bir
kez daha ortaya koydu.

Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hollanda Diyanet Vakfı işbirliğiyle her yıl düzenlenen geleneksel “İstiklal marşını güzel okuma
yarışması”nın finali bu yıl Soest HDV Fatih Camii’nde yapıldı.
Coronavirus tedbirleri kapsamında gerçekleşen yarışmaya Hollanda’nın farklı şehirlerinden 13 finalist çocuk katıldı. Vakfımızın
sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan yarışmaya
halkımızın ilgisi yoğundu. Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr.
Haluk Songur, Rotterdam ve Deventer Din Hizmetleri Ataşeleri
Dr. Ali Parlak ve Mustafa Yeşilorman istiklal marşının ehemmiyeti
ve tarih içerisindeki konumu hakkında çok önemli bilgiler arz ettiler. Tüm finalistlere Vakfımız tarafından hediyeler takdim edilerek
çocukları yetiştiren hocalarına ve velilerine teşekkür edildi.
Programın sonunda İstiklal marşını bize hediye eden Mehmet Akif
Ersoy’un ve toprağın altında kefensiz yatan tüm şehitlerin ruhları
için Fatiha okundu.
Dereceye girenler:
Suden Kayra ELKAYA / Zwolle HDV Ulu Camii,
Azra BOZ / Utrecht HDV Eyüp Sultan Camii
Yusuf Can KAYA Eindhoven Fatih Camii - Sedat Tapan ---◄◄

Hollanda Yozgatlılar Federasyonu, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ve Avrupa’daki Yozgatlılar Federasyonu ortaklaşa
olarak Yozgat’ta bulunan engelli vatandaşlara yardım amacı
ile 90 adet akülü araç gönderdi.
“Yozgat ve ilçelerinde engelleri kaldırıyoruz” adı altında başlatılan kampanyaya katılan hayırseverlerin katkılarıyla Hollanda Yozgatlılar Federasyonu’nun öncülüğünde önceki gün
90 tane akülü araç Yozgat’a ulaştırmak için gönderildi.
Konu ile ilgili olarak konuşan Hollanda Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Zeki Baran “Gönderdiğimiz araçlar 20 Mart
Cumartesi günü Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve İlçe
belediye başkanlarımızın da katılımı ile Yozgat merkezde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Bu kampanyaya destek veren Yozgatlı iş adamlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza ve
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.
---◄◄

30 Mart tarihinde Hollanda’dan, ASBİR Hollanda Sivaslılar Birliği Başkanı ve ASBİR Belçika Sivaslılar Birliği başkan
yardımcısının nezaretinde yüklenen tır, 87 akülü ve 12 tane
manuel araba ve bazı yedek parça ile, Sivas ve komşu illerde
yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sivas’a doğru yola
çıktı.
Konu ile ilgili olarak konuşan Hollanda Sivaslılar Birliği Başkanı Göksel Soyugüzel ve ASBİR Belçika Birliği Başkanı Kadim
Argu şunları dile getirdiler:
“Bugüne kadar hem içinde yaşadığımız ülkedeki hemşehrilerimiz hem de memleketimizdeki ihtiyaç sahiplerine pek çok alanda hizmet götürdük. Sosyal, kültürel
ve yardım amaçlı sayısız etkinlik düzenledik, hayır hizmetleri, kampanyalar gerçekleştirdik. Ancak, engelleri
ortadan kaldırmak adına başlattığımız bu proje bizleri
çok daha mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi insanımızın gözlerinde gördüğümüz o ışık, umut, mutluluk bizlere ayrı
bir memnuniyet veriyor. Bugün de aynı güzel duyguları
yaşıyoruz.
Gönderdiğimiz araçlar 10 ya da 11 Nisan tarihinde Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve İlçe belediye başkanlarımızın da katılımı ile Sivas merkez başta olmak
üzere diğer illerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Bu
kampanyaya destek veren hayırsever hemşehrilerimize,
ve Türkiye’mizin farklı illerinden yardım eden tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”
(Aşağıdaki linkten görüntüleri izleyebilirsiniz)
https://www.facebook.com/asbir.hollandnederlandnetherlands/
videos/922161021868116
---◄◄



AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ,
BAKÜ KATLİAMI ŞEHİTLERİNİ ANDI
CAMİLERE İSLAM KARŞITI MEKTUP GÖNDERİLDİ
İslam karşıtı mektup cami cemaatinin yanı sıra sosyal medyada da
büyük tepki çekti. Enschede’deki HDV’ye bağlı Selimiye Camii’ne
bir yıl içerisinde ikinci defa mektup postayla atıldı. Enschede HDV
Selimiye Camii Yönetim kurulu Başkanı Abdurrahman Biçici “bu
gibi olayların artık sonu gelsin, suçluların yakalanmasını istiyoruz
Hollanda’da ibadet özgürlüğü var buna uymaları gerekiyor” dedi.
Biçici, gelen mektubu belediyedeki güvenlik danışmanına ve mahalle polisine araştırılması için teslim ettiğini söyledi.
---◄◄

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği 31 Mart 1918 yılında yaşanan Bakü Katliamı Şehitlerini dualarla andı.
Lahey’de bulunan Şehitler Anıtı’nda Korona tedbirleri doğrultusunda gerçekleşen anma töreninde Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın, bir daha böyle
katliamlara izin verilmeyeceğine dikkat çekti. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Aşkın, o gün
yaşanan acı olayları katılımcılarla paylaştı.
Program, duaların okunmasının ardından anıta çelenk konularak sona erdi..
---◄◄

OKULLARIMIZIN BAŞARI GRAFİĞİ HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR...
BİZİ TANIMAK İSTERSENİZ, BİZLER BURADAYIZ!..
BEKLERİZ...
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5 Mart 2021 tarihinde perde ardına
geçen muazzez anneannem Refiye
Şeker’in kıymetli hatırasına özlem
ve hüzünle...

Kar yağmış, evi tamamen kapatmıştı. Ahali
için sıradan, benim için hayretler uyandıran bir
durumdu. Tünel kazıp evin kapısına ve güzel
evimize ulaşmıştık. Eve doğmuştuk âdeta. Çok
heyecanlı ve unutulmaz günlerdi.

Ellerinde ve
yüzlerinde çizgiler...
Gel saçını keseyim
derdim, bazen
tülbendini açıp saçını
gördüğümde, bana ,
‘yok yok, o saçlardan
tutup beni cennete
atacaklar’ derdi.
Öyle olacak mı?
Biliyordu olacaktı,
inanıyordu. Korkuyor
muydu? Bilemem.
Ama her zaman nazı
vardı. ‘Beni alacaklar
cennete. Öyle böyle
gireceğiz cennete’
derdi.
Ne güzel derdi...
Ah bir bilseniz..

Arif Balcı:

KALEMDÂR

oflaz-aliya@hotmail.com

BİR YÜCE DAĞ:

O evin, kendisine zor ulaştığımız o evin
kendine has bir kokusu, bir büyüsü vardı.
Âdeta dünyanın en güvenli alanıydı o ev.
Yokluk zamanlarıydı. Ben nereden bilebilirim
ki yokluğu. Daha doğrusu yokluk bile güzeldi,
insanın insanlığından bir şeyler eksiltmiyordu.
Zeytinimiz yoktu ama ekmeğimiz vardı ve büyük
bir neşeyle, özlemle yiyebiliyorduk.
Biz o eve neden giderdik? Deniz dalgalarından
korunmak için. Çok büyük, hatta devasa
dalgalar olurdu. ‘Neyimiz var ki götürecek?’
diyemezdik, canımız vardı. Dalgalardan
kurtulmak ve korunmak için o eve giderdik.
İlginçtir, o muazzam dalgalara rağmen benim
üstüm hiç ıslanmazdı. Bunun bir sırrı var mıydı?
Yok.
O evden içeri girdiğimizde bizi büyük bir istekle
karşılardı. O evden uçan kuşların yavrularını
candan sarardı. Ya da ben öyle görüyordum.
Nasıl bir istek? “Bu çiçeğin toprağı benden”
der gibiydi. Usulünce ve kimseye bir şey belli
etmeden herkesi yerleştirirdi. Akmaya devam
ederdi hayat. Soba zengin yanardı. Üstünde
güğüm. Bazen portakal kabukları. En güzelinden,
çok az yiyebildiğimiz yiyecekler vardı.
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Ve en önemlisi televizyon vardı. Turgut Özal’ı
orda gördüm ilk. Benim için önemli değildi ama
öyle.
Evin arkası ova idi. Gözün görebildiğine geniş
ova. Güneşin doğuşu ve batışını orada keşfettim.
“Keşfettim” dediğime bakmayın. Aslında
kendimi keşfediyordum galiba. Cırcır böcekleri.
Yıldızlar. Tatlı bir serinlik. İnsanı âdeta yücelten
bir serinlik. Tamda esenlik gibi. Ve bir de
alabildiğine geniş oyun alanı. Park değil. Her yer
ve her şey bizimdi, bizdendi sanki. Bizden başka
kimse yok gibiydi. Kardeşimle koştururduk,
onunla yorulurduk. İtiraf ediyorum yaramazlık
yapardık. Hatta bir defasında iki parmağımı
birden kesmiştim. Başka bir zaman kereste
atölyesinde, nasıl olduysa (bende soruyorum!)
gözüme ağaç parçası gelmişti ve yaralanmıştım.
Atölyenin yönetim odasında, masa takvimine
‘gözüm ağrıyor ve eve gidiyorum, merak
etmeyin’ diye yazmıştım. O yaşta böyle bir notu
yazabilmem çok hoşlarına gitmişti.
Kereste atölyemiz vardı. Eşraftandı. Herkes
hürmet eder ve severdi. Küçük bir kasabanın
az eşrafından birisiydi. Arkasını dayadığı dağı
vardı ve buna çok güvenirdi. Erliğinin payını
o kuvvetlendirirdi zira. O zamanlar bana ilginç
gelen şeylerden biri de, herkes para isterdi ve
kimseyi reddetmeden para verirdi, para alırdı.
Bir defasında ‘herkese para veriyorsun
da bana niye haçlık vermiyorsun, nasıl
dedesin’ diye çıkışmıştım bacak kadar boyumla.
Hatırladıkça ve hatırlattıkça güleriz. O zamanlar
insanı güldürürdü.
Biz oynamak –tabi yaramazlık yapmak- dışında
bir şey yapmazdık. Bir de işler vardı. Ev işleri,
tarla işleri. Çok iş vardı ve hiç kimsenin gözüne
batmadan, büyük bir maharetle çekip çevirirdi
işleri. Aslında işleri değil, dünyayı, hayatı çekip
çevirirdi. Ama yok gibi değildi. Dağ gibiydi
ve dağın ardını bilirdi. Bilirdi ve bizi güçlü bir
şekilde sarardı. Çok görmüşlüğün ve tecrübenin
bir ağırlığı vardı yüzünde. İki adım sonrasını
sezebiliyordu. O sebepten sözleri, ikazları anı
yaşayanlara anlamsız gelirdi.

İşler dedim, dünya işleri, hayat işleri... Bizi de
yanına alırdı bazen tarlaya giderken. O, o yorucu
işleri yüksünmeden maharetle yapardı. Biz evcilik
oyardık tarlanın bir kenarında. Yıllar sonra, o
tarlanın kenarında bıraktıklarımıza uzun zaman
bakıp ağladığını anlattığında, beraber ağlamıştık.
Ağlardık, hep diriltirdi bizi gözyaşlarımız.
Akşam olunca herkes eve dönerdi. Herkes
yorgun, lakin ruhen dinç olarak sığınırdık eve ve
biz de o büyüklerin yanına, koynuna sığınırdık.
Akşam ezanı okunmadan evdeydik. Bu bir
kuraldı. İhlal edilmesi tahayyül bile edilemeyecek
bir kural. Yemek hazırlıkları, telaşe. Salça
kokusu. TRT haberleri. Sofra etrafında bir bütün
hâlinde ev halkı ve sonra namaz. Ben kendimi
bildim bileli, mümkün olduğunca cemaatle
kılınan namazlar. Müslüman evi ve cemaatle
namazlar. Hafız oğullar, hoca damatlar. Maharetli
kızlar. Leke sürülmesine, örselenmesine müsaade
edilmeyen çizgiler.
Ellerinde ve yüzlerinde çizgiler...
“Gel saçını keseyim” derdim, bazen
tülbendini açıp saçını gördüğümde, bana,
‘yok yok, o saçlardan tutup beni cennete
atacaklar’ derdi. Öyle olacak mı? Biliyordu
olacaktı, inanıyordu. Korkuyor muydu? Bilemem.
Ama her zaman nazı vardı. ‘Beni alacaklar
cennete. Öyle böyle gireceğiz cennete’
derdi. Ne güzel derdi... Ah bir bilseniz.
“Dağ gibiydi” dedim. Bir yüce dağ gibi. Ardını
bilen ve ona göre sevdiklerine kol kanat germeye
çalışan birisiydi. Dünyanın ağır yükünü, bizim
yükümüzü kemikleri un ufak oluncaya kadar
çekti. Dünyaya baktı, bize baktı. Yataklara
düştüğünde bunun çok uygunsuz bir şey
olduğunu bildik ve söyledik. Dağ nasıl yatağa
sığar.
Doksan üç yıllık uzun ve bir o kadar çileli hayatı
noktalandı. Sırlandı. Neşet Ertaş’ın, hasta
yatağında ziyaret eden yakınına uzun uzun
bakıp ‘artık ben noktalandım’ demesi gibi,
noktalandı. Elif gibi noktalandı.
Bir yüce dağ noktalandı.
O yüce dağ benim annemim annesi, nenemdi.
Rahmet ve özlemle Refiye Sultan.
---◄◄

“Allah’ın mescitlerini (dinî ve manevî hizmet merkezlerini), yalnızca Allah’a ve ahiret gününe iman edenler onarabilir. “

“GÜVEN VE DESTEĞİNİZ BOŞA ÇIKMAYACAK”
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-7 Mart tarihlerinde Eindhoven Mevlana Eğitim Merkezi yararına düzenlenen Online Hayır Çarşısı programına yoğun bir katılım oldu.

Ne diyor yüce Mevlâ’mız, “Allah’ın mescitlerini (dinî ve manevî
hizmet merkezlerini), yalnızca Allah’a ve ahiret gününe iman
eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkup çekinmeyenler (halis niyetle başlayıp) onarabilir.
İşte, hidayete erenlerden oldukları umulanlar bunlardır.” dedi.

Gökkuşağı Sanat Merkezi’nin hazırlayıp sunduğu programa
dünyanın her yerinden yardım yağdı.
Pek çok önemli misafirin de hem fizikî hem de online olarak
katıldığı program hayli verimli ve coşkulu geçti.
2500 metrekarelik çok geniş bir alanda hizmet verecek olan
Eindhoven Mevlana Camii ve Eğitim Merkezi yöneticileri bu yıl
ramazan ayında cemaati ağırlamak için kolları sıvadılar ve gece
gündüz uğraşmaktalar.
İhtiyaç olan meblağın 250 bin Euro civarında olduğunu söyleyen Başkan Arif Balcı, insanlarımızın duyarlılıklarına güvendiklerini ve bu miktarı hayırseverlerin katkılarıyla bulacaklarını
ifade etti.
Programda, yerel yönetim yetkilileri de hazır bulundu ve caminin bölgede büyük bir eksikliği dolduracağını, topluma katılım
noktasında büyük hizmetler vereceğine olan inançlarını yinelediler.
Eindhoven Mevlana Camii Başkanı Arif Balcı’nın bitmeyen
enerjisi, bu alandaki mücadelesi ve davaya olan aşkı düzenlenen hayır çarşısında karşılığını buldu ve 220 bin Euro civarında
bir yardım vaadinde bulunuldu, toplandı.
Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları Bölge Başkanı Mustafa
Aktalan, Bölge Gençlik Başkanı Ömer Kıraç, pek çok cami başkanı ve imamı da program boyunca izleyenlerle birlikte oldu ve
izlenimlerini paylaştılar.
Gökkuşağı Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atıf’ın
sunumuyla başlayan program, Eindhoven Mevlana Camii imam
hatibi Mehmet Canatan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Adnan Şahin’in okuduğu ilahilerle devam etti.

Yardımda bulunmak isteyenler için hesap bilgileri:
Eindhoven Mevlana Eğitim Merkezi
IBAN NL53 ABNA 0534 5049 14
---◄◄

Programda, çocuklar cep harçlıklarını da cami hayrına vererek
duygulu anların yaşanmasına vesile oldu.
Arif Balcı: “Bu merkezde hem bu topluma hem de İslam toplumuna hizmet edecek binlerce genç yetişecek.”
Programın sonunda bir teşekkür konuşması yapan Eindhoven
Mevlana Camii ve Eğitim Merkezi Başkanı Arif Balcı, “Yapılan
yardımların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Bizlere olan
güveniniz ve desteğiniz asla boşa gitmeyecek. Bu merkezde hem
bu topluma hem de İslam toplumuna hizmet edecek binlerce
genç yetişecek. Hizmete açacağımız bu külliyemiz hem eğitimin hem de insanlarımızın buluşma merkezi olacak. Omuzlarımızdaki yükün hedefe ulaşması için verdiğimiz mücadelenin
muvaffakiyetle neticelenmesi için dualarınıza ihtiyacımız var.
Bizler de yaptığınız bu hayrın kabul olması ve sizleri cennetle
mükafatlandırması için duacıyız. Rabbimiz bu konuda bizlere
bir yol haritası çizerek görev ve sorumluluklarımızı da belirliyor.
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TÜRKİYE KÖKENLİLERİN KATILIM ORANI, İDDİALARIN
AKSİNE YÜZDE 40-45 DEĞİL, YÜZDE 80 OLDU...

H



Gençlere rol modeller...

MİLLETVEKİLLERİ 31 MART’TA YEMİN
EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

ollanda’da resmî seçim sonuçları
açıklandı ve Türkiye kökenli adayların
aldıkları tercihli oy ne kadar işte cevabı...

İlginç verilerin ortaya çıktığı seçim sonuçlarına göre,
her seçim sonrasında ‘Türk kökenliler Hollanda
seçimlerinde yüzde 40-45 oy kullanırken,
Türkiye’deki seçimlere yüzde 75 olarak
katılıyorlar’ iddialarının aksine, Türk kökenli
seçmenlerin, yüzde 80 oranında katılmış olduklarını
saptadım.
Elde ettiğim verilere göre, Türk kökenli adaylara
tercihli oy veren Türk kökenlilerin sayısı 223.600
oldu. Türk kökenli adaylar içerisinde yer alan Dilan
Yeşilgöz 44.430 tercihli oy almış.
Yeşilgöz’e mutlaka 20 bin kadar Hollandalı tercihli oy
vermiştir. Bu nedenle kendisine verilen Türk kökenli
oylarının 24 bin olduğunu düşünelim.
Nilüfer Gündoğan da 40.635 tercihli oy almış.
Gündoğan’a da 20 bin Hollandalının oy verdiğini
kabul edersek, Türk kökenlilerin verdiği tercihli oy
sayısı da 20 bin olur.
Tunahan Kuzu’nun almış olduğu tercihli oyların
hemen hemen tamamı Türk kökenlilerdendir.
Ama yine de her ihtimale karşı, Türk kökenli olmayan
5 bin kişinin Kuzu’ya oy verdiğini düşünelim.
Böyle bir hesaplama sonunda, Türk kökenlilere
verilen 223.600 oydan, 45 bin oy düştüğümüz zaman
geriye kalan sayı 178.600 oluyor.
Tabii ki, Türk kökenlilerin tamamı tercihli oy
kullanmıyor. Partilere direkt olarak oy veren Türk
kökenlilerin sayısını 30 bin olarak kabul edersek,
Türk kökenlilerin verdiği oy sayısı 208.600 olur.
Hollanda’da Türk kökenli seçmen sayısı 260 bin olarak
kabul ediliyor. Bu duruma göre sandığa giden Türk
kökenlilerin oranı yüzde 80 oluyor. Hollandalıların
katılma oranı yüzde 82 olduğuna göre, demek ki Türk
kökenliler de seçime aynı ilgiyi göstermişlerdir.
Hollanda medyası, Türk kökenlilerin varlığını
küçümsemek için, her seçim sonrasında, Türk
kökenlilerin yüzde 40-45 oranında sandığa gittiklerini
kasıtlı olarak yazar. Ben de her seçim sonrasında
yaptığım hesaplamalarda, Türklerin yüzde 65-70’inin
oy kullandığını ileri sürerdim. Demek oluyor ki, bu
seçimler, Türk kökenlilerin ilgisini daha çok çekmiş ve
katılım oranı yüzde 80 olmuş.
Bu hesaplamaya karşı çıkan bir akıllı çıkabilir ama,
sizler de iyice incelediğiniz zaman, gerçeğin bu
olduğunu anlayacaksınız.
Aşağıda sizlere, Türk adaylara verilen tercihli oyları
görebileceğiniz listeyi sunacağım.
İLGİNÇ VERİLER
Seçim sonuçlarına göre, 3 milletvekilliği kazanan
DENK Partisi, Rotterdam, Amsterdam, Lahey ve
Harderwijk’teki 11 seçim bürosunda en çok oy alan
en büyük parti olmuş. DENK Partisi Utrecht’te de
VVD ile birlikte en çok oy alan parti olmuş.
Başbakan Rutte’nin Partisi VVD ise 42 kentte en
büyük parti konumunda.
Kendisini çok övdüğümüz Sigrid Kaag’ın Demokrat
66 Partisi, Amsterdam ve Lahey’de en büyük parti
olurken sandalye sayısını 24’e çıkararak, koalisyonun
en güçlü adayı olmuştur.
Mektupla oy kullanan 70 yaş üstü seçmenlerin
oylarında da bir ilginçlik var. Yaşlı seçmenler genellikle
İşçi Partisi, Hıristiyan Demokratlar Birliği CDA,
Demokrat 66 ve 50 Yaş Üstü Parti’ye oy vermişler.
Yaşlı seçmenlerin, ırkçı Demokrasi Forumu’na ilgi
göstermemişler.
Seçimlerin sonu analiz edilirken, diğer ırkçı Wilders’in
partisine değinmemek olmaz tabii.
Seçim öncesinde 40 sandalye çıkaracaklarını iddia
eden Wilders, sadece 17 sandalye elde ederek,
seçimin kaybedeni oldu.
Yeşil Sol Partisi ve Sosyalist Parti de, oylarını yarıya
düşürerek, seçimin kaybedeni oldular.
Türkiye kökenli Nilüfer Gündoğan’ın da yer aldığı,
Avrupa Birliği’nin desteklediği sanılan Europa VOLT
Partisi, ilk defa girdiği seçimde başarı elde ederek 3
sandalye elde etti.
DENK ile, geçen seçim öncesinde yollarını ayıran
Slyvana Simons, bu defa uzun bir çalışma dönemi
bulduğu için tek başına da olsa parlamentoya girmeyi
başardı. Simons’un aldığı oyların yarıdan fazlası
DENK’e gidecekti.

TERCİHLİ OYLAR
Tercihli oylar için söylenebilecek tek şey, ‘Boylarının
ölçüsünü alan çok oldu’ lafıdır.
Seçilebilmek için en az 30 bin oy almaları gerekenlerin
çoğu iki yüzlü, üç yüzlü oylarda kalarak boyunlarının
ölçüsünü aldılar.
Tabii ki sürpriz sonuçlar da oldu. Örneğin, Demokrat 66
Partisi listesinin 30’uncu sırasında yer alan ve tercihli
oylarda çok iddialı olan Avukat Nazmi Türkkol, sadece
2.502 oy alabildi.
Buna karşın, listede 17’inci sırada yer alan Hülya
Kat, 15.372 tercihli oy aldı ama, partisi 24 sandalye
kazandığı için direkt olarak parlamentoya girdi.

Milletvekilleri yemin ettiler...
Hollanda’da, 15,16 ve 17 Mart 2021 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde
Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başaran millletvekilleri yemin ederek
mazbatalarını aldılar. DENK Partisinden seçilen Stephan van Baarle, Farid
Azarkan ve Tunahan Kuzu yemin sonrası Temsilciler Meclisi koridorlarında
görülüyor.
---◄◄

ÇOCUK KULÜBÜ YARIŞMASINDA ÇOCUKLARIN
HEYECANI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Burada şunu da açıklamam gerekecek. 30’uncu sırada
yer alan Nazmi Türkkol’un, çok yakında parlamentoya
girme şansı var. Zira kurulacak olan koalisyona mutlaka
girmesi beklenen Demokrat 66 Partisi, kabineye en
az 6 Bakan ve Devlet Sekreteri verecektir. Buralara
seçilenlerin, parlamentodaki yeri boşalacağı için,
listedeki yedekler sıra ile meclise gireceklerdir. Nazmi
Türkkol da böylece parlamentoda altıncı Türk kökenli
olarak yerini alacaktır.
Hollanda’da hükümetin oluşması için atanan iki
arabulucu, görüşmeleri gözlerine yüzlerine buladılar.
Bu nedenle değiştirildiler. Yeni atanan iki arabulucu
şimdi koalisyon çalışmalarını sürdürecek. Hükümet
oluşturmanın biraz gecikeceği sanılıyor.
Hollanda’da en uzun koalisyon kurma süresi 225 gün,
en kısası da 25 gün sürmüştü.
TÜRK KÖKENLİLERİN TERCİHLİ OY LİSTESİ
Dilara Yeşilgöz-Zegerius, VVD: 44.430 (Beşinci sıradan
seçildi. Tercihli oyu ile de kazandı)
Mustafa Bal, CDA: 504
Hülya Kat, D66: 15.372 ( On yedinci sıradan seçildi.
Tercihli oy ile seçilemezdi))
Nazmi Türkkol, D66: 2.502
Meyrem Çimen, D66: 1.526
Suat Kutlu, D66: 732
Yasin Elmacı, D66:158
Fatma Koşer Kaya, D66: 528
Nevin Özütok, Yeşil Sol: 10.600
Serpil Ateş, Yeşil Sol: 4.270
Ufuk Kâhya, Yeşil Sol: 444
Mahir. Ö. Alkaya, Sosyalist Parti: 4.405 (Üçüncü
sıradan seçildi. (Tercihli oyla seçilemezdi)
Murat Memiş, Sosyalist Parti: 1.352
Songül Mutluer, İşçi Partisi: 4.836
Alptekin Akdoğan, İşçi Partisi: 895
Yasin Torunoğlu, İşçi Partisi: 620
Tunahan Kuzu, DENK: 70.374 (İkinci sıradan seçildi.
Tercihli oyu ile de kazandı))
Stephan van Baarle, DENK: 2.417 (Üçüncü sıradan
seçildi. Tercihli oyla seçilemezdi)
Ahmet Erdoğan, DENK: 4.600
Nur İcar ,DENK: 3.307
D. Enes Sarıakçe: DENK, 638
Gürcü Polat-Işıktaş: DENK, 1.816
Doğukan A. Ergin, DENK, 1.571
Ahmet Kaya, DENK: 2.378
A.Taha Çoban, DENK: 411
Nihal E. Altmış, BIJ1: 1.343
Öner Çatalpınar, CODE ORANJE: 205
Nilüfer Gündoğan, VOLT: 40.635
Nurullah Gerdan, NİDA: 397
Alihan Z. Uzun, NİDA: 186
B. Emre Şahin, NİDA: 239
Önder Duran, NİDA: 52
Aytaç Alpdoğu, NİDA: 120
Leyla Çakır, NİDA: 179
Şener Aslan, Birlik Partisi: 36
Zeliha Gündem Şen, Birlik Partisi: 33
---◄◄



Gökkuşağı Çocuk Kulübü Bilgi Yarışması Düzenlendi
Hollanda’da bir ilk olan yarışmaya, Rotterdam Ayasofya, Rotterdam İskender
Paşa, Rotterdam Birlik, Schiedam YEM ve Vlaardingen şubeleri katıldı.
Yarışmacılar 5’er soru üzerinden yarıştılar.
Jüri heyetinde NIF Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak ve Mehmet Öztürk,
Çocuk Kulübü Sorumlusu Süleyman Küçükuysal bulundular.
Eğitim Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilgiç tarafından sunulan yarışmanın teknik
ekibi Zeynep Aktalan ve Arif Emre’den oluşuyordu.
İlk turda Schiedam YEM, Rotterdam Birlik Cemiyetini Vlaardingen de
Rotterdam Ayasofya’yı eledi.
İkinci turda ise Schiedam YEM, Rotterdam İkender Paşa’yı eledi.
Bu turu geçen Vlaardingen oldu. Finalde Schiedam kazandı. Yarışmacı Melek
Aktalan 75€ ve Çocuk Kulübü üyeliğiyle birlikte çeşitli hediyeler kazandı.
İkinci olan Vlaardingen 50€ ve Çocuk Kulübü üyeliğiyle birlikte çeşitli
hediyeler kazandı. Diğer yarışmacılara da Çocuk Kulübü üyeliğiyle birlikte
çeşitli hediyeler verildi. Çok eğlenceli bir ortamda geçen yarışma ile
hedeflenen, çocuklara aidiyet bilinci kazandırmak ve onları diğer öğrencilere
güzel bir örnek olarak gösterilebilmekti.
Yarışmaya kayılan isimler: Beren Oğuz, Sude Aktaş, Mustafa Sinan Kırmıt,
Muhammed Yasin Yılmaz, Melek Aktalan, Eren Akmeşe
---◄◄



spotlar
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GARANTİ FONU VE

MOTORLU TAŞIT
TRAFİĞİ

R

ANDSTAD PERSONENSCHADE
BV SUNAR!

WAARBORGFONDS (WBF)
MOTORVERKEER

Biliniyor ama sigortası yok
Biliniyor ama, araba çalıntı
Sigortalı ama, sahibi iflas etmiş
Sigorta yapma sorumluluğu olmayan biri

bilinen bir kaza dosyası gibi; hastalık, yol, evde
bakım, gelir ya da eğitim kaybı, kendine ait
eşyalar, motorlu araç ve acı parası vb. masraf
kalemleri ödenir.

Halk arasında herhangi bir motorlu araç
tarafından kazaya maruz olan kazazede; taşıt
kaçmış, plakası bilinmeyen (yabancı plaka
da olabilir) sigortasız durumlarında, WBF’e
başvurmak mümkündür.

Temsilci seçmek ve başvurular
Tüm kaza dosyalarında olduğu gibi, mutlaka işin
ehli kaliteli bir temsilciye başvurmak gerekir.

Hani durumlarda WBF’den yararlanılmaz?
- Başkasının malına zarar verme (vandalisme)
- Havai fişek (vuurwerk)
- Kundaklama, yangın çıkarma (brandstichting)
- Doğal afet (natuurgeweld)
- Hırsızlığa teşebbüs (poging tot diefstal)

WBF nasıl bir kurumdur?
1965 yılında kurulan WBF, kazanç amaçlı
çalışmayan bu kurum, motorlu taşıtlar
sigortaları ve zorunlu trafik kazası (Wettelijke
Aansprakelijkheid) sigortaları desteğiyle
kurulmuş ve kaza hukukunda belirli şartlar yerine
getirildiğinde, aynı normal sigortalar gibi hizmet
veren bir kurumdur. 2016 yılında da VNN (Veilig
Verkeer Nederland) kurumu ile etkin işbirliği söz
konusudur. Buradaki amaç; trafik güvenliğini
iyileştirmek ve trafik kazalarını azaltmaktır.

Hizmetlerimiz ÜCRETSİZDİR.
Çünkü hizmet masrafları
sorumlu sigortadan talep
edilmektedir. Herhangi bir
kazaya (trafik, iş ve diğer)
maruz kalmış, bedensel ya da
psikolojik zarar mı gördünüz?
Hemen bugün bizimle
iletişim kurunuz.
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HAKLARIMIZ
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WBF’dan yararlanmak için başka neler
yapılması gerekir?
- Polise ifade vermiş olmalı
- Şahit(ler) olmalı
- İspat şartı gerekir
Ne zaman içinde başvuru yapmak gerekir?
Genelde 2 hafta içinde başvurulması
gerekmektedir.

Hangi durumlarda WBF’den yararlanmak
mümkündür?
- Kazaya sebep olan motorlu araç kimdir
bilinmiyor

WBF hangi masrafları öder?
Aynen kazaya sebep olan ve sorumlu sigortası

Hollanda’da 20 yılı aşkın bir süredir kaza hukuku
hizmeti veren Randstad Kaza Hukuku Kurumu
Hollanda’daki 8 ofisinden size hizmet vermeye
hazırdır.
Temsilciler ve hukukçular aranmaktadır
Randstad Kaza Hukuku kurumu, müşterilerine
daha yakından hizmet sunabilmek ve daha çok
kazazedeye yardımcı olabilmek için temsilciler
aramaktadır.
Ayrıca özellikle HBO okulunu yeni bitirmiş
genç hukukçular ve ileri yaşta olup az gün
çalışabilecek hukukçulara özel ilgi göstermekte
ve kadrosunu sürekli genişlemektedir.
Bu konuya ilgi duyanlar CV ve açıklayıcı
yazılarını info@letseladvies.nl e-mail adresine
yazabilir ya da doğrudan
06 39 11 02 43 telefonundan Ethem Emre ile
görüşebilirler.
---◄◄

Oyunun perde arkası...

Hollanda’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hollanda’da kısıtlamalar 28 Nisan’a
İçişleri Bakanı bilgileri yanlışlıkla dışarı sızdırdı kadar uzatıldı ülke karıştı!
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o l l a n d a ’ d a
koronavirüsle (Kovid-19)
mücadele kapsamında
uygulanan tedbirleri ve
hükümeti protestolar sürüyor. Polis
toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve
tazyikli suyla müdahalede bulundu.
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“İslam
okulları
Cito’da en
başarılı,
en iyiler”
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De Stichting Islamitisch
Primair Onderwijs Rijnmond

GAZLA MÜDAHALE
Polis,
eylemcilere
dağılmaları
uyarısında bulundu. Protestolarda
yer yer polis ve eylemciler arasında
arbedeler çıktı. Polis toplanan
gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli
suyla müdahalede bulundu.
Protestocuların
maske

tri

ch

“başka yerde görev” notlarının
yer aldığı aktarıldı.
Hoekstra,
sosyal
medya
hesabından
notların
fotoğraftan gözükmesinin tuhaf
olduğunu
belirtip
“Hiçbiri
benimle tartışılmayan ve onu
ilgilendirmeyen
konular.”
paylaşımını
yaparak
tepki
gösterdi.
Ollongren ve VVD Senato
Üyesi Annemarie Jorritsma’nın
bilgilerin dışarıya sızmasından
sonra görevlerinden istifa ettikleri
belirtildi.
AA ---◄◄
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için Halk Partisi (VVD) ve Demokratlar
66’nın (D66) ikinci turunda dikkat
edilecek noktalar” başlığın altında,
“Sol partiler tam anlamıyla birbirine
tutunmuyor”, “Senato çoğunluğu
kimse için olmazsa olmaz değil”, bir
azınlık hükümeti olasılığı hakkında
“çok az ilgi/az destek” gibi notların yer
aldığı kaydedildi.
Ayrıca, Hristiyan Demokrat Parti
(CDA) lideri Wopke Hoekstra’nın
müzakere tarzı ile yeni hükümetteki
olası konumu ile ilgili bazı notların ve
CDA’nın ikinci adamı olan milletvekili
Pieter Omtzigt’in pozisyonu ile ilgili

Hollanda’nın
başkenti
Amsterdam’da
Kovid-19
kısıtlamaları protestoları devam
ediyor. Başkent Amsterdam’ın
merkezindeki
Museumplein’da
(Müze Meydanı) toplanan kalabalık,
kısıtlamaların
Nisan’a
kadar
uzatılmasını protesto etti.

ır t m a s o n

o l l a n d a ’ d a
hükümeti
kurmakla
görevlendirilen İçişleri
Bakanı
bilgileri
yanlışlıkla dışarı sızdırdı
Hollanda‘da
15-17
Mart
tarihlerinde yapılan genel seçimin
ardından hükümeti kurmakla
görevlendirilen geçici hükümetin
İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren,
görüşmelerdeki bilgileri yanlışlıkla
dışarı sızdırdı.
Yerel medyada çıkan haberde,
yaptırdığı yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) testi sonucu pozitif
çıkan Ollongren’in Temsilciler
Meclisi’nden arabasına doğru
yürürken görüşmelerde alınan
notların
elinde
bulunduğu
belirtildi.
Haberde, notların foto muhabirler
tarafından çekilen bir fotoğrafta
gözüktüğü ifade edildi.
Ollongren’in elinde bulunan
kağıttaki “Özgürlük ve Demokrasi

cu
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Nieuwe school

IBS Isra

Wilgenlei 149
3053 CG Rotterdam
010-7660080

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

kullanmaması ise dikkat çekti.
ÜLKE ARALIKTAN BU YANA
KAPALI
Hollanda’da Aralık ayından bu yana
kısıtlamalar sürüyor. Hükümet, son
aldığı kararla kısıtlamaları Nisan’a kadar
uzattı.
Ülkede restoranlar, kafeler, tiyatrolar,
müzeler, spor salonları, havuzlar,
güzellik salonları ve barlar kapalı.
Öte yandan, ülkede alınan kararlar
kapsamında 16 Aralık’ta uzaktan eğitime
geçildi.
---◄◄
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Kaynak-Fotoğraflar: Wikipeida

SON 20 YILDA HOLLANDA’NIN HÜKûMETLERİ

Kabinet-Balkenende I

Kabinet-Balkenende IV

Kabinet-Rutte III

BALKENENDE I 22 OKTOBER 2002

BALKENENDE I V 22 FEBRUARI 2007

RUTTE III 26 OKTOBER 2017

De bordesscène van de ministers van het kabinetBalkenende I met in het midden vooraan koningin Beatrix
bij Huis ten Bosch op 22 juli 2002

Bordesscène van de ministers van het kabinet-Balkenende
IV met in het midden koningin Beatrix bij Huis ten Bosch
op 22 februari 2007

De bordesscène van de ministers van het kabinet-Rutte
III met in het midden vooraan koningin Beatrix bij Huis ten
Bosch op 26 oktober 2017

Coalitie:
CDA, LPF, VVD
Zeteltal TK
43 + 26 + 24 = 93
Premier mr.dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Beëdiging
22 juli 2002
Demissionair
16 oktober 2002
Ontslagdatum
27 mei 2003
Voorganger
Kok II
Opvolger
Balkenende II

Coalitie
CDA, PvdA, ChristenUnie
Zeteltal TK
41 + 33 + 6 = 80
Premier mr.dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Beëdiging
22 februari 2007
Demissionair
20 februari 2010
Ontslagdatum
14 oktober 2010
Voorganger
Balkenende III
Opvolger
Rutte I

Coalitie
VVD, CDA, D66, ChristenUnie
Zeteltal TK 33 + 19 + 19 + 5 = 76 (Tot 7 oktober 2019)
32 + 19 + 19 + 5 = 75 (7 oktober 2019 - heden)
Premier Mark Rutte
Beëdiging
26 oktober 2017
Demissionair
15 januari 2021
Voorganger
Rutte II

Kabinet-Balkenende II

Kabinet-Ruute I

BALKENENDE , RUTTE VE
2000 YILI ÖNCESİ
HÜKûmetler...
Kabinet-Kok (Paars) I

BALKENENDE II 27 MEI 2003

RUTTE I 14 OKTOBER 2010

De bordesscène van de ministers van het kabinetBalkenende II met in het midden vooraan koningin Beatrix
bij Huis ten Bosch op 27 mei 2003

De bordesscène van de ministers van het kabinet-Rutte
I met in het midden vooraan koningin Beatrix bij Huis ten
Bosch op 14 oktober 2010
Coalitie
VVD, CDA (met gedoogsteun van de PVV)
Zeteltal TK 31 + 21 = 52 (+ 24 zetels van de PVV = 76)
(tot 20 maart 2012)
31 + 21 = 52 (+ 23 zetels van de PVV = 75)
(tot 21 april 2012)
Premier drs. M. (Mark) Rutte
Beëdiging
14 oktober 2010
Demissionair
23 april 2012
Ontslagdatum
5 november 2012
Voorganger
Balkenende IV
Opvolger
Rutte II

Coalitie
CDA, VVD, D66
Zeteltal TK
44 + 28 + 6 = 78
Premier mr.dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Beëdiging
27 mei 2003
Demissionair
30 juni 2006
Ontslagdatum
7 juli 2006
Voorganger
Balkenende I
Opvolger
Balkenende III

Kabinet-Balkenende III

Kabinet-Ruute II



KOK I 22 AGUSTUS 1994
De bordesscène van de ministers van het kabinet-Kok I
met in het midden koningin Beatrix bij Huis ten Bosch op
22 augustus 1994
Coalitie
PvdA, VVD, D66
Zeteltal TK 37 + 31 + 24 = 92
Premier W. (Wim) Kok
Beëdiging
22 augustus 1994
Demissionair
6 mei 1998
Ontslagdatum
3 augustus 1998
Voorganger
Lubbers III
Opvolger
Kok II

Kabinet-Kok (Paars) II

BALKENENDE III 7 JULI 2006
De ministers van het kabinet-Balkenende III met zittend
derde van rechts premier Balkenende in de Trêveszaal op 7
juli 2006
Coalitie
CDA, VVD
Zeteltal TK
44 + 27 = 71
Premier mr.dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Beëdiging
7 juli 2006
Demissionair
22 november 2006
Ontslagdatum
22 februari 2007
Voorganger
Balkenende II
Opvolger
Balkenende IV

RUTTE I I 5 NOVEMBER 2012
Bordesfoto van de ministers van het kabinet-Rutte II met
in het midden vooraan koningin Beatrix
Coalitie
VVD, PvdA
Zeteltal TK 41 + 38 = 79 (tot 13 november 2014)
41 + 36 = 77 (13 november 2014-27 februari 2015)
40 + 36 = 76 (27 februari 2015-7 november 2016)
40 + 35 = 75 (7 november 2016-23 maart 2017)
33 + 9 = 42 (sinds 23 maart 2017)
Premier Mark Rutte
Beëdiging
5 november 2012
Demissionair
14 maart 2017[1]
Ontslagdatum
26 oktober 2017[2]
Voorganger
Rutte I
Opvolger
Rutte III

KOK II 3 AGUSTUS 1998
De bordesscène van de ministers van het kabinet-Kok
II met in het midden vooraan koningin Beatrix bij Paleis
Noordeinde[1] op 3 augustus 1998
Coalitie
PvdA, VVD, D66
Zeteltal TK
45 + 38 + 14 = 97
Premier W. (Wim) Kok
Beëdiging
3 augustus 1998
Demissionair
16 april 2002
Ontslagdatum
22 juli 2002
Voorganger
Kok I
Opvolger
Balkenende I
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Hollanda’yı Seçİmler Sonrası
Nasıl Bİr Koalisyon Beklİyor?

H

ollanda genel seçimlerini, 35 milletvekili
çıkaran geçici hükümetin Başbakanı
Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük
ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD)
kazandı. Sigrid Kaag liderliğindeki koalisyon
ortaklarından Demokratlar 66 (D66) da ikinci oldu.
Hollanda genel seçimlerini, 35 milletvekili
çıkaran geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte
liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk
Partisi (VVD) kazandı. Sigrid Kaag liderliğindeki
koalisyon ortaklarından Demokratlar 66 (D66) da
ikinci oldu. Geert Wilders liderliğindeki İslam ve
yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) bir
sıra gerileyerek üçüncü parti olsa da meclisteki aşırı
sağcıların sandalye sayısı 6 arttı.
Rutte, 2017 seçimlerinde kazandığı 33 sandalyeyi
artırdı ve 35 milletvekili çıkardı, böylece VVD yapılan
son 4 genel seçimde 4 kez üst üste birinci parti oldu.
Seçimin ikincisi ve en fazla kazançlı çıkanı ise Sigrid
Kaag liderliğindeki D66 oldu. 2017 seçimlerinde 19
sandalye kazanan D66, 23 milletvekili elde etti.
Bu sonuçlara göre, en az 4 partili bir koalisyon
hükümeti kurulması bekleniyor.
1918’den Beri İlk Defa 17 Parti Meclise
Girmeyi Başardı
Ülkede 15 Mart Pazartesi günü yerel saatle 07.30’da
başlayan oy verme işlemi, 17 Mart saat 21.00’de
sona erdi. 1579 aday ve 37 partinin 150 sandalye
için yarıştığı seçime katılım oranı yüzde 82,6 oldu.
Rekor bir sayıyla 1918’den beri ilk defa 17 parti
Meclise girmeyi başarırken, bunlardan 4’ü ilk kez
mecliste temsil hakkı elde etti.
“Hollanda’yı Kovid-19 Krizinde Yönetmeye
Devam Etmek Zorunda Kalacağız”
Sonuca ilişkin konuşan Rutte, VVD’nin seçimlerden
4’üncü kez en büyük parti olarak çıkmasından
dolayı çok mutlu olduğunu belirterek “Önümüzdeki
haftalarda ve aylarda, Hollanda’yı Kovid-19 krizinde
yönetmeye devam etmek zorunda kalacağız. Bu
güzel bir akşamdı; ama yapacak daha çok işimiz var.”
dedi. Rutte, halkın 4’üncü kez VVD’ye güvenip oy
vermesinin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.
“Hollandalıların Aşırı Değil Ilımlı Olduğunu
Görüyoruz”
Rutte’nin partisi VVD’yi 23 sandalye ile takip eden
Kaag da Hollanda’nın D66’nın iyimserliğine ve
vizyonuna hazır olduğunu ifade ederek “Sonuçlara
baktığımız zaman Hollandalıların aşırı değil ılımlı
olduğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaag, Hollanda’nın “iklim felaketi” ile “daha
ilerici, daha adil ve daha yeşil bir şekilde”
mücadele etmek için daha fazla beklemek
istemediğine dikkati çekerek “Bunu başarmak için
birlikte çalışmak istiyoruz. Bize duyulan güveni çok
ciddiye alıyoruz ve buna hazırız.” ifadesini kullandı.
“En Büyük Muhalefet Olmaya Devam Edeceğiz”
D66’yı, 17 sandalyeye ulaşan aşırı sağcı Wilders
liderliğindeki PVV takip etti. 2017’de 20 milletvekili
çıkaran aşırı sağcı parti PVV, 3 sandalye kaybetti.
Wilders, “Daha fazlasını tercih ederdik; ancak
bu yine de harika bir sonuç. Koalisyonda
bize yer olmadığını düşünüyorum. Ancak en
büyük muhalefet olmaya devam edeceğiz.
Bunun için çok enerjim var ve bunu dört gözle
bekliyorum.” diye konuştu.
Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki
Demokrasi için Forum Partisi (FvD), 2017 seçimlerine
göre sandalye sayısını 2’den 8’e çıkarırken, ilk defa
genel seçimlere katılan FvD’den ayrılanların kurduğu
JA21 Partisi de 3 sandalye kazandı. Buna göre, aşırı
sağcıların meclisteki toplam sandalye sayısı 22’den
28’e çıktı.
PVV’yi seçimde sandalye kaybeden koalisyon
ortaklarından Hristiyan Demokrat Parti (CDA) takip
etti. 2017 seçimlerinde 19 milletvekili çıkaran CDA,
bu sefer 15 milletvekilliği kazanabildi. Bir başka
koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5
sandalye ile aynı kaldı.
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Hollanda Seçİmlerİnİn Kazananı
Mark Rutte OLDU





dossier

MARK RUTTE
Sol Partilerin Kaybı Büyük
Jesse Klaver liderliğindeki Yeşil Sol (GroenLinks), 6
sandalye kaybederek 8 milletvekili, Lilian Marijnissen
liderliğindeki Sosyalist Parti (SP) de 2017 seçimlerine
göre 5 milletvekili kaybederek 9 sandalye elde ederken,
İşçi Partisi (PvdA) 9 sandalye ile 2017 seçimlerindeki
aynı sonucu elde etti.
DENK 3 Sandalye Kazandı
Üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan ve geçen
seçime göre bir sandalye kaybeden Denk Partisi ise 3
milletvekili ile temsil edilecek. İlk defa genel seçimlere
katılan, kendisini “İslam’dan ilham alan parti” olarak
tanıtan NIDA Partisi başarı elde edemedi.
Seçim Sonuçları Müslüman Toplum için Ne
Manaya Geliyor?
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Dış İlişkiler Başkanı
Kenan Aslan, seçim sonuçlarıyla ilgili şu yorumlarda
bulundu: “Bu seçimde özellikle aşırı sağcı partilerin
ciddi bir başarı elde ettiğini görüyoruz. Bunun
haricinde seçime yeni katılan partiler oldu. Bu partiler
de büyük başarı elde ettiler. Seçimin kaybedeni ise
sol partiler oldu. Bunun nedeninin sol partilerin son
senelerde kendi eksenlerinden çıkıp sağ partilere
yaklaşmaları olduğunu düşünüyorum. Gördüğümüz
üzere sol partileri kendi tabanları cezalandırmış oldu.”
Aslan, seçmenlerin merkez parti olan D66’ya ve
iklim değişikliğinden hayvan haklarına kadar farklı
konuları savunan yeni partilere kaydıklarını belirtti.
Kenan Aslan, özellikle sol partilerin düşüşe geçip sağ
partilerin yükselişte olmasının Hollanda’da yaşayan
Müslüman toplumu ilgilendiren önemli bir konu
olduğunun altını çizdi.
NIF Dış İlişkiler Başkanı Aslan, seçim sonuçlarının
ülkedeki yabancı kökenliler ve Müslümanlar açısından
önemiyle ilgili şunları dile getirdi: “Mark Rutte,
bir önceki dönemde olduğu gibi ülkedeki yabancı
kökenliler ve Müslüman topluma dair olan politikalarda
sağlam bir duruş sergilediği takdirde önemli bir sıkıntı
yaşamayacağımızı düşünüyorum. Öyle olmasını da
temenni ediyoruz. Mark Rutte, halihazırda bu sinyali
de verdi.”
En Az 4 Partili Koalisyon
Sonuçlara göre, hiçbir parti tek başına hükümet
kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Bir partinin hükümet
kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden
en az 76’sının desteğini alması gerekiyor.
26 Mart’ta resmi sonuçların açıklanmasının ardından
koalisyon görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili
çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi
götürmesi ve sürecin çok fazla sürmemesi bekleniyor.
Rutte liderliğindeki VVD’nin, D66 ve CDA ile tekrar
hükümet kurmak isteyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
			
(AA, P)
---◄◄

H

ollanda vatandaşları 15-17 Mart tarihleri arasında oyunu kullandı.
Nihai sonuçlar henüz belli olmasa da, hangi partilerin kazandığını
ve hangilerinin kayba uğradığını sandık çıkış anketlerine bakarak
tahmin etmek mümkün.

Hollanda’da 2021 genel seçimlerinin galibi bir önceki seçimlerde olduğu gibi
Başbakan Rutte‘nin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) olurken,
Demokratlar 66 (D66) en fazla oy alan ikinci parti oldu. 2017’deki seçimlere
göre 3 sandalye kaybeden Geert Wilders’ın Özgürlük Partisi (PVV) ise üçüncü
sırayı aldı.
Sol Partiler Düşüşte, Sağ Partiler Yükselişte
Hristiyan Demokrat Parti (CDA), 4 sandalye kayıpla dördüncü sırada yer
alırken, en büyük kaybı ise sol partiler yaşadı. Yeşil Sol partisinin (GroenLinks)
koltuk sayısı 14’ten 8’ye inerken, Sosyalist Parti (SP) de önemli ölçüde
küçülerek 5 sandalye azalarak 9 sandalyeye düştü.
Buna karşılık, popülist sağ partilerin oylarında ciddi bir artış görüyoruz.
Geert Wilders’ın partisi küçülmesine rağmen, diğer iki sağ parti bir başarıya
imza attılar. Demokrasi için Forum partisinin (FvD) sandalye sayısı 2’den 8’e
yükselirken, yeni kurulan Ja21 partisi ise 3 sandalye kazandı. Böylece sağcı
partilerin meclisteki toplam sandalye sayısı 28’a ulaşıyor.
NIDA Meclis Dışı, DENK’in Oylarında Gerileme
İlk defa genel seçimlere katılan ve kendisini İslam’dan ilham alan parti olarak
tanıtan NİDA partisi kesin olmayan seçim sonuçlarına göre mecliste hiçbir
sandalye elde edemedi.
Göçmen kökenli ve Müslümanların ilgi gösterdiği ve seküler bir çizgi izleyen
DENK partisi ise bir önceki seçime göre aynı sandalye sayısı ile mecliste 3
milletvekili ile devam ediyor. DENK partisinden meclise giren isimler parti
lideri Farid Azarkan, Tunahan Kuzu ve Stephan van Baarle oldu.
Koalisyon İhtimalleri
Merak edilen en önemli soru seçim sonrası Hollanda’yı nasıl bir koalisyonun
beklediği. Meclisteki en büyük parti olarak VVD’nin koalisyon görüşmelerini
başlatması ve D66 ile iş birliği yapması bekleniyor. Aynı zamanda her iki parti
de CDA ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtiyor. CDA ve D66‘nın
bazı konulara yaklaşımlarındaki benzerliklerden dolayı Hristiyan Birlik (CU)
partisi ile bir koalisyon mantıklı görünüyor. Bu durumda Hollanda geçen yılki
kabineyi tekrarlamış olacak. Ancak VVD ve D66, tıbbi etik konularda CU ile
aralarındaki pozisyon farklılıkları nedeniyle koalisyon için başka olasılıkları
da araştırıyor.
PVV ile yapılacak bir iş birliği ihtimali ise kesinlikle söz konusu değil. Zira D66
ve CDA, seçim sonrası sağ partilerle iş birliği yapmak istemediklerini daha
önce açıklamıştı. Bu durumda, sağcı FvD partisi ile de bir anlaşma ihtimali
görünmüyor. Dolayısıyla, (eğer CU ile iş birliği gerçekleşmez ise) sol partilerle
kurulacak bir koalisyon ihtimalinin daha yüksek olduğu değerlendirmesi
yapılıyor.
CU dışında gerçekleşebilecek bir başka koalisyon senaryosu ise, GroenLinks
ve SP ile bir iş birliği içeriyor. VVD lideri Mark Rutte, sonuçlardan bu yana
SP hakkında dikkat çekici övgülerde bulunsa da, D66, SP’nin Avrupa Birliği
karşıtı tutumu nedeniyle bu işbirliğine çok sıcak bakmıyor. Öte yandan,
Groenlinks de geniş kapsamlı iklim planları nedeniyle Rutte’nin ilgi alanına
girmiyor.
Durumu ilginç kılan CDA’nın seçimlerden bu yana ilgisiz davranıyor olması.
Bunun belli gereksinimleri karşılayan bir strateji olması da muhtemel.
Nihayetinde bu siyasi dansın bir önceki dönemde olduğu gibi VVD, D66, CDA
ve CU’dan oluşan merkez-sağ bir koalisyonla sonuçlanacağı düşünülüyor.
Hollanda’nın İlk Başörtülü Kadın Vekilleri
Dahası, (büyük olasılıkla) iki Müslüman kadın, Hollanda tarihinde meclise
giren ilk tesettürlü Müslüman vekiller olarak tarihe geçecekler. GroenLinks’den
9. sırada aday olan Kauthar Bouchallikht, (yaklaşık 19 bin) tercihli oyla
meclise girdi.
Diğer isim ise D66 partisinden 27. sırada aday olan Fonda Sahla. Şu anda
meclise girmesi için yeterli oyu alıp alamadığı kesin olmamakla birlikte,
D66’nın kabineye girip bakanları tedarik etmesi hâlinde meclise girebilecek.
Yusuf Tuncer
Schiedam Şehri Meclis Üyesi olan Yusuf Tuncer (CDA), aynı zamanda NIF
Gençlik Teşkilatı Dış İlişkiler Başkanlığı görevini yürütmektedir.
---◄◄
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Zorların zoru: Kadın olmak

Seçim Özel Yayını

Doğuş Nieuws bİr İlke İmza attı

H

ollanda’da gerçekleşen Temsilciler Meclisi
seçimlerinin akşamı 17 Mart’ta, “Seçim
özel Programı”ında uzman konuklarla
seçim sonuçları ve Hollanda’nın geleceği
konuşuldu.
Doğuş Medya Yayın Kurulu Başkanı Ömer Atıf ve
ekibi tarafından hazırlanan canlı yayının stüdyo
misafirleri Hollanda İslam Federasyonu Başkanı
Mustafa Aktalan, Türk İslam Kültür Dernekleri
Federasyonu Başkanı Ömer Altay, İş Kadını Sevgi
Önal ve NIF Dış İlişkiler Sorumlusu Kenan Aslan idi.
Üç tur halinde gerçekleşen Seçim Özel Programının
ilk tur moderatörlüğünü siyasetçi/sendikacı
O. Osman Elmacı yaptı. Elmacı, Hollanda’nın siyaset
yapısı hakkında bilgi vererek ilk misafiri olan yazardüşünür Raşit Bal’ı stüdyoda ağırladı. Raşit Bal,
program boyunca üç turun da konuşmacısı olarak
düşüncelerini, izlenimlerini paylaştı.
Ardından da TICF Başkanı Ömer Altay stüdyoda
görüşlerini paylaştı. Türkler arasında katılımın az
olduğuna dikkat çeken Altay, daha ne yaşamalıyız
ki oy verme duyarlılığını yakalayalım diye serzenişte
bulundu.
Elmacı,
canlı
bağlantılarla
ağırladığı
misafirlerle
açılan
sandık
sonuçlarını
değerlendirdi.
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Organizasyona ev sahipliği yapan Saadet Hollanda Kadın Kolları Başkanı
Sümeyye Betül Bakan ve Hollanda Bölge Başkanı Ali Yücel birer konuşma
yaptılar.
adlı programlarla partileri ve programlarını tanıtan
program düzenlediklerini belirtti.
Stüdyo misafirlerinden olan iş kadını Sevgi Önal da
toplumumuzun oy verme noktasındaki sıkıntısına
değinerek “bu sorunu aşmanın bir yolu olmalıdır,
Türkiye seçimlerine gösterilen yoğun ilginin birazı
Hollanda seçimlerine gösterilse tablo çok farklı bir
şekilde değişir” dedi.
Programın ikinci turu Doğuş Gazetesi yazarı ve Yayın
Kurulu Üyesi Recep Soysal tarafından sunuldu.
Soysal, Raşit Bal ve Osman Elmacı’nın açıklanan
sonuçlar üzerinden değerlendirmelerini alarak
programa devam etti.
Recep Soysal canlı yayın bağlantılarında Türkevi
Topluluklar Başkanı Veyis Güngör, Birinci Meclis
(Senato) üyesi Hamit Karakuş ve D66 adayı avukat
Nazmi Türkkol ile hem seçim öncesi hem de sonrası
Hollanda’yı değerlendirdi.

Elmacı’nın ilk canlı bağlantı konuğu eğitimci/yönetici
Halil Karaaslan idi. Karaaslan konuşmasında genel
bir değerlendirme yaparak seçim sonuçlarının geçen
seçime yakın bir şekilde sonuçlanacağını ifade etti.

Elmacı’nın üçüncü canlı yayın misafiri kanaat
önderlerinden Ayhan Tonca idi. Tonca da oy
uğruna siyasilerin nasıl da özünden çıkarak ırkçılığa,
ayrımcılığa kapı araladıklarını, insan hak ve
özgürlüklerine nasıl da pranga vurulduğuna dikkat
çekti.
Elmacı’nın ikinci stüdyo konuğu ise NIF Başkanı
Mustafa Aktalan idi. Aktalan tabanına oy vermeleri
noktasında çağrıda bulunduklarını ve bu konuda
insanları bilinçlendirmek adına “Politiek Arena”

Saadet Hollanda Temsİlcİlİğİnden
“Hayata Değer Katan Kadınlar”

Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Saadet Hollanda Bölgesi
Kadın Kolları Başkanlığı tarafından “Hayata Değer Katan Kadınlar”
programı düzenlendi.
Parti Merkez binasında gerçekleşen programa pandemi süreci
nedeniyle sınırlı bir katılım oldu.

Programın üçüncü turu ise Adem Uzunca
moderatörlüğünde gerçekleşti. Uzunca’nın stüdyo
konuğu iş adamı ve NIF Dış İlişkiler sorumlusu Kenan
Aslan idi.
Hollanda’nın ekonomisinin de değerlendirildiği
sohbette genel anlamda seçim sonuçları üzerinde
duruldu. Sonuçların nasıl bir tablo çıkaracağı ve nasıl
bir politik zemin oluşturacağı hususunda görüşlerini

İzmir’den görüntülü telefon bağlantısı ile programa
katılan IOT Başkanı Zeki Baran, Hollanda’nın siyasi
ikliminin sağa doğru evrilişinin göçmenler için büyük
bir risk oluşturduğunu, bu nedenle oyların mutlaka
doğru adrese kullanılması gerektiğini belirtti.



belirten Aslan, teşkilat olarak seçimin önemi üzerinde
durduklarını ve oy vermenin önemini insanlara
ilettiklerini ifade etti.
Uzunca, NIDA Partisi adayı Nurullah Gerdan ile DENK
Partisi adayı Doğukan Ergin’den telefon bağlantılarıyla
seçim sonuçlarını aldı. Sonuçları değerlendiren
adaylar, Türk toplumunun katılımının bu sene de
yeteri kadar olmadığı endişesini taşıdıklarını ifade
ettiler.

Telefonla programa katılacak olup farklı -özelsebeplerle bağlanamayan KHMG Teşkilatları Başkanı
Mustafa Hamurcu, HTF Genel Sekreteri Erim Uğurlu,
HOTİAD Başkan yardımcısı İlhan Döne, MÜSİAD
Hollanda Başkanı Ümit Akbulut, Eğitimci A. Kemal
Kadı ve Ekonomist K. Turan Koçak programa
katılamadılar.
---◄◄

– “Kadın intihar ve cinayetleri, şiddet ve istismar vakaları, dünyada
yaşanılan en derin yaralardır.”
Sümeyye Betül Bakan konuşmasında şunları dile getirdi: “Değerli
misafirlerimiz, bu gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Bu vesile ile kadınların,
hayatta yaşadığı sorunları ve beraberinde çözüm yollarını sizlerle paylaşmak
istiyorum. Bugün kadınların en büyük problemi geçim sıkıntısıdır. Dünya
genelinde çalışmak zorunda kalan kadınlarımız “çalışma hayatı” içinde büyük
zorluklar yaşamaktadır.
Evine gelir getirebilmek için, ağır şartlarda, uygun olmayan zaman ve
zeminde, sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz işgücü olarak ,çalışmak
durumunda kalmaktadırlar.
Her ne kadar çıkarılan yasalar ve iyileştirmeler olsa da, bu yasaların
uygulanmasındaki keyfilik ve denetimsizlik, özel sektör başta olmak üzere, bir
çok alanda dünya genelinde büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır.
Çalışan kadının şartlarını, eşitlik ilkesinden ziyade adalet ilkesi ile düzenlemek
devletlerin asli vazifesidir. Özellikle düşük ücret ile çalışan kadınların, sorumlu
oldukları çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin, bulunduğu devlet tarafından
“sosyal devlet” anlayışıyla karşılanması için ,gerekli düzenlemelerin yapılması,
atılacak önemli adımlardandır.
Yaşadığımız Dünyada ki, bir başka önemli gerçek ise, üreten insan mutludur.
Ancak üretimin karşılığı sadece para ile ölçülmemelidir. Bu yargı, tüm
hayatını, ailesi ve çocuklarına adayan ve bunu tercih eden “ev hanımı”nı
değersizleştirmektedir. Kadın, yaradılışı gereği analık vasfı ile toplumu
oluşturan en önemli unsurdur. Bu nedenle kıymetli ve önemli sorumlulukları
vardır. İlk mürebbiyedir. Yapıcı, onarıcı, toparlayıcı ve koruyucu özellikleri ile
ailenin bel kemiğidir. Bu yüzden geleceğimizi şekillendiren ve evde ağır işçi
olarak çalışan kadınların, ev hanımlarının, “özlük haklarının verilmesi” için
yapılacak düzenlemeler bir lütuf değil, en doğal hakkının teslim edilmesidir.
Kadın intihar ve cinayetleri, şiddet ve istismar vakaları, dünyada yaşanılan
en derin yaralardır.
Bu konuda en yüksek hassasiyeti göstermek hepimizin insanlık vazifesidir. Tek
bir kadının, bir insanın uğradığı zulmün karşısında ayağa kalkmak öncelikle
inancımızın gereğidir.
Kişinin “biricik hayatı” hiç kimsenin tekelinde değildir. … Ve fiili duruma
ceza, en üst seviyeden verilmelidir.



-“Kadın; ailenin temeli, gelecek nesillerin teminatıdır”
Bu gün kadını; yazılı-görsel-sosyal medyada, reklamın ve tanıtımın bir unsuru,
şiddetin ve tacizin bir mağduru olmaktan çıkarıp, çalışan, düşünen, öğreten,
iyileştiren, güzelleştiren, ilham veren yanının görülmesine, bilimin, sanatın,
ekonominin, eğitimin, huzur ve barışın, sevginin öznesi olarak, gelecek
yarınlarımıza olan katkısının desteklenmesine hepimizin ihtiyacı vardır.
Toplumun inşasındaki büyük etken sahibi olarak kadın, anne olarak,
öğretmen, doktor, mühendis, gazeteci, yazar-çizer, bilim insanı olarak,
fabrikada işçi, tarlada köylü, pazarda esnaf, ticaret erbabı, iş kadını, yönetici
olarak, toplumun her alanında çalışan ,üreten, iradesini kimsenin etkisinde
kalmadan, her türlü insanın baskısının dışında, özgür ve özgün şekilde
ortaya koyarak, daha güzel bir yarını şekillendirecek en önemli unsurdur.
Sahip olduğu özelliklerin farkında olarak bu potansiyelini; iyinin, güzelin,
faydalı ve doğru olanın gerçekleşmesi için kullanan kadın, dünyayı imar eder,
medeniyeti inşa eder, toplumu ihya eder…
Son söz olarak, kadınların cesareti, dirayeti ve fedakarlığı ile aşamayacağı hiç
bir engel yoktur. Ve biliyoruz ki, kadınların değer katmadığı hayat, siyaset,
ekonomi, sivil toplum eksik kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime
son verirken, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı
sunuyorum.”
Program, plaket takdiminin ardından, ikram ile sona erdi.
---◄◄
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Kurumsal ırkçılık:

dün vergİ daİrelerİ, bugün polİs teşkİlatı…

H

ollanda’da ve tabii ki
Avrupa’da kurumsal
ırkçılığın ve elbette
ayırımcılığın sistematik
olduğunu en yetkili ağızlardan
duymaktayız. Hatırlayalım, Hollanda Başbakanı Rutte, Black Lives
Matter Hareketi’nin gösterileri
üzerine çıkan tartışmalarda, ‘sistematik ırkçılık’ vardır demişti.
Hatta, üç dört ay önce yayınlanan
bir rapor doğrultusunda, Hollanda
hükûmeti istifa etmek zorunda
kalmıştı. Çünkü, rapor, Vergi
Daireleri’nin, “Çocuk Bakım
Yurdu Ödeneği” uygulamasında
etnik ayrımcılık ve ırkçılık yaptığını
açıkça ortaya koymuştu.
O zaman da belirttiğimiz gibi, etnik ırkçılık ve ayrımcılık, ne yazık
ki, Vergi Daireleri ile sınırlı değildir. İşte, bu doğrultuda, geçtiğimiz
aylarda polis teşkilatında, ırkçı
söylemlere yer veren yazışmalar
ortaya çıktı. NRC gazetesinde yer
alan habere göre, Rotterdam’da
ırkçı yazışmalar yapan polis
memurları hakkında soruşturma
başlatılmış.
Polis teşkilatında ortaya çıkan
kurumsal ırkçılığın kısa hikâyesi

Ali Develioğlu

Olayın su yüzüne çıkmasıyla,
bölgesel bir televizyona açıklamalar yapan Emniyet Müdürü,
Türk toplumundan özür dilerken,
memurlara her hangi bir işlem yapılmayacağını söyledi. Zira gönderilen ihtar, turuncu tonda olup, on
yıl geçerliymiş. Yani suça bulaşan
polis memurları, on yıl süreyle bu
lekeyi taşıyacaklarmış.

İnsanların güvenliğini korumakla görevli emniyet çalışanlarının
kendi aralarında bu tür ifadeler
kullanmaları kaygı verici olmaktan
daha çok, ürkütücü ve korkutucudur. Hollanda polis teşkilatında,
mensupları arasında Hollandalı
olmayanlara karşı ayırımcılık
yapıldığı, yıllar önce gündeme gelmişti. Ancak, ırkçı ifadelerin kendi
aralarındaki yazışmalarda kullanılması, polis teşkilatında ırkçılık
ve ayrımcılığın ayyuka çıktığının
göstergesidir.

Tabii ki olay orada kalmadı. DENK
Partisi Rotterdam Belediye Meclis
Üyesi Stephan van Baarle, anında
harekete geçti. Belediye Başkanının Türk aileden özür dilemesini
istedi. Ayrıca, polislerin memurluktan men edilmesini talep etti.
Devamla, Rotterdam Emniyet Müdürünün yetersiz kaldığını, güven
tazelemesi gerektiğini belirtti. Yani
olay siyasetin ve karar vericilerin
gündemine getirildi.
Polisler alınlarında turuncu ihtar
işlemiyle görev yapacaklar. Hangi
haleti ruhiye ile Türklere ve
yabancılara bakacaklar Allah bilir
tabii ki. Yabancılara nasıl diş bileyecekler varın siz düşünün.

Rotterdam Emniyet Müdürü, olaya
karışan beş polis memuruna yazılı
bir ihtar göndermekle yetinmiş.

Vergi Daireleri’ndeki memurların
ırkçı ve ayrımcı tutumu, polis
teşkilatındaki ırkçı ve ayrımcı

Veyis Güngör
şöyle: Rotterdam polis teşkilatında
bir grup polis memuru, WhatsApp
üzerinden yaptıkları yazışmalarda ırkçı ifadeler kullandılar. Polis
memurları, 2018 yılında Rotterdam’da işlenen hunharca bir
cinayet sonucu hayatını kaybeden
bir Türk kızının ardından, kötü
ifadeler kullanmışlar. Polisler,
Türk kızının öldürülmesinden
sonra “Bir Türk daha eksildi”
şeklinde cümle kurmuşlar. Aynı
polisler, “yabancılar silahla vurulmalı” ifadelerini kullanırken,
daha çok küfür sayılan “kanserli
yabancılar” gibi ırkçı cümleler de
yazmışlar. Söz konusu yazışmalar
insanın kanını donduruyor.

söylemler, bize, Hollanda’da ırkçılığın hem de kurumsal ırkçılığın
ulaştığı boyutları bir defa daha
göstermiştir. Kanaatimiz, hatta
öngörümüz ne yazık ki, kurumsal
veya sistematik etnik ırkçılığın
bu iki kurumla sınırlı olmadığı
yönündedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında boy gösteren ırkçılık,
Hollanda toplumunun geleceği
için tehlike arz etmektedir. Tarih
boyunca, farklı toplumlarla tanışık
olan Hollanda’nın, nasıl bu hâle
düştüğü, insanı kara kara düşündürmektedir.
Geçen hafta yapılan Temsilciler Meclisi seçimleri sonucunda
150 kişilik Mecliste, ırkçıların 28
milletvekili çıkarmaları neyle izah
edilebilir. Oysa, Hollanda’nın altın
çağı, Hollanda’nın dünya üzerindeki hoşgörü imajı, Hollandalı olmayanların da katkılarıyla gerçekleşmiştir. Bu ne çabuk unutuldu?
Dün, Vergi Daireleri’ndeki ırkçı
ve ayrımcı tutum ve muameleler,
bugün polis ve emniyet teşkilatındaki ırkçı ve aşağılayıcı söylemler.
Umarız, yarın başka kurumlar da
ırkçılığın habercisi olmazlar.
Kaynak: www.eurovizyon.co.uk
		
---◄◄

info@platformmedia.nl

ASTRAZENECA AŞISI VE ÖLÜMLER?

GÜCÜN VARSA ALDIR ÖNLEMİNİ VE SAT AŞINI!

A

lmanya,
AstraZeneca
aşısını 60 yaşından genç
olanlar için tekrar durdurdu.
Aslında mart ayı başında AB ülkelerinin çoğu tehlikeli tromboz vakalarının görülmesi üzerine bu aşıyı
tamamen durdurmuştu. Ama AB
aşı otoritesi EMA her zamanki gibi
bu kez de “Aşı güvenlidir” diye
aşı tüccarlarını kollayan karar alınca, tekrar serbest bırakılmıştı.
Norveç, İsveç ve Danimarka ise
EMA’nın ciddiyetsiz tavsiyesine
uymayarak, bu aşıyı bırakmıştı.
Geçen hafta Norveç ve Alman bilim adamları AstraZeneca aşısıyla
tromboz ölümleri arasında kesin
bağ olduğunu açıkladı.
Bu arada çoğunluğu kadın olmak
üzere Almanya’da AstraZeneca aşısından 7 insan daha yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Berlin ve Münih
aşıyı 60 yaşından gençler için durdurdu, çünkü ölümler 60 yaşından
aşağı. Bugün ise tüm Almanya’da
durduruldu.
Hollanda Sağlık Bakanı De Jonge
ise AstraZeneca aşısı olmayanları tehdid etti: “Aşıyı reddedene
başka bir aşı için aylarca aşı
sırası vermeyeceğiz”
Avrupa’nın en sağcı mı, yoksa en

Ali Develioğlu
insancıl ve demokratik hükûmeti
mi var acaba Hollanda’da?!
Haa, bu arada Merkel, Macron ve
Putin Rus aşısı Sputnik’i AB’ye almak için telefon görüşmesi yaptılar.
Halbuki daha 6 ay önce AB liderleri “Putin’in aşısı da kendisi
gibidir, güvenilmez, uyduruk
aşı” diye medyalarında karalıyorlardı. Güvenilmez aşı kendilerininki
çıkıverdi!
Sorum şu: EMA mı doğrudur?
Almanya’nın sadece 60+ kararı mı doğrudur? Norveç, İsveç ve
Danimarka`nın tamamen durdurma kararı mı doğrudur? Yoksa
Hollanda`nın “Olmayanı uzun
süre bekleterek cezalandıraca-

ğız” kararı mı doğrudur? Ve hangi
medya haberi doğru?
Büyük siyasal ve ekonomik çıkarlar
insanın gözünü hele bir karartmaya
görsün!
İŞTE BÖYLE BİRBİRİNE TERS
4 TANE “DOĞRU” ÇIKARIVERİR İNSANIN ÖNÜNE!
GÜCÜN VARSA ALDIR
ÖNLEMİNİ VE SAT AŞINI!
Korona aşısı korumanın yanı sıra,
başkalarına bulaştırmayı da aynı
zamanda önlüyor mu?
Sağlık Bakanı De Jonge yanıtladı:
“Yeterince bilmiyoruz. Aşılandıktan sonra da tabii ki virüsün yayılmasında rol oynayabi-

lirsin”.
Yani AB Komisyonunun hazırladığı
aşı pasaportuyla Yunanistan veya
İspanya’nın plajlarında güneşlenirken de virüsü yaymaya devam
edeceğiz, De Jonge’ye göre.
Ee, o zaman bu pasaportun ne kıymeti kaldı! Var kıymeti olmaz olur
mu: AB turizm şirketlerinin gözü
doysun, rakipler çatlasın patlasın.
Ve sadece aşı pasaportu olanın virüs bulaştırmaya hakkı vardır!..
Tokyo Olimpiyatları, Rotterdam
AHOY’da Eurovizyon Şarkı Yarışması , büyük dans festivali Ziggo
Dome? Bunlar serbest, ama önlem
alınarak, mesafe, hijyen, maske ve
girişte zorunlu hızlı test yapılarak...
Peki, bir kafede veya salonda küçük bir konser düzenlesek, aynı önlemleri alarak?
“Yok, o olmaz, küçüksünüz de
ondan. önlemeleri kimin gücü
yetiyorsa o belirler, büyük balık küçük balığı yer.”
Sayın De Jonge, İngiltere günde 1
milyon aşı yaparken, siz 100 bine
ulaşamadınız. Londra’yı kıskanmıyor musunuz? De jonge: “Aaah bu
AstraZeneca ahh, sözünde durmuyor, göndermiyor aşı.”
Ee, niye hala sipariş veriyorsunuz
o zaman? Dünyada başka aşı yok!

Hem o bizim aşımız. Sayın de Jonge, tramboz ve insan ölümlerine
yol açan astraZeneca ne olacak,
siz “bi şey olmaz” diyerek yeniden başlattınız ama, Norveç, İsveç,
Danimarka başlatmamakta ısrar
ediyor!.. Hatta Norveç ve Alman
bilimcileri AstraZeneca ile tromboz
vakaları arasında “KESİN” bağ
bulmuşlar, ölen sayısı az da olsa.
Hollandalı bilimciler ise “bi şey
bulamadık kesin” diyor hala! Sizin sayenizde mi?
De Jonge: “Benim etkim yok. Öyle
kesin bir bağ olmadığını EMA da
belirtti zaten, Norveçliler ve Almanlar bu işten anlamaz. AstraZeneca aşısı olmayan gözüme gözükmesin, mecburi değil ama bir daha
aylar boyu aşı sırası gelmez onlara.
Biz gayet demokratiğiz, baskı yok!”
Evet, aşı, test ve önlem piyasası
böyle, bu alıntılar tam ağızdan çıktığı gibi olmasa da.
Hollanda ve çoğu AB hükûmeti sınıfta kaldı. Sürekli birbirleriyle çelişiyorlar. Vatandaş hangi açıklamaya güveneceğini bilemez duruma
geliyor yavaş yavaş.
ACABA
KİMİN
ÇIKARINI
DOĞRU BULALIM KORONAYI
ÖNLEMEK İÇİN?
Platformmedia ---◄◄
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Hollanda’da tarihî bir gün daha yaşandı: İHL Programı mezun vermeye devam ediyor

H

ollanda Açık Öğretim
İmam Hatip Lisesi Programı; İslam Toplumu Millî
Görüş Eğitim Başkanlığının çabaları ve Hollanda İslam
Federasyonu (NIF) Eğitim Başkanlığının katkılarıyla, Belçika İbn-i Sina
Enstitüsü’ne bağlı olarak 20172018 eğitim yılında Schiedam Yıldız
Eğitim Merkezi’nde başladı. 2020
yılı itibariyle 25 öğrenci diplomasını
aldı. Şu an 47 öğrenci ile eğitime
devam edilmektedir.
Niçin İmam Hatip Lisesi?
Şu an için Hollanda’da İmam-Hatip
eğitimi veren bir kurum bulunmamaktadır. Halbuki gün geçtikçe
ve Müslüman nüfus çoğaldıkça
bu konudaki açık ortaya çıkmakta
ve doldurulamamaktadır. Bundan
dolayıdır ki; Hollanda’da yetişen,
buranın kültürünü bilen, gelenek
ve göreneklerine aşina, Hollandacanın inceliklerine sahip ve bu dilin
kodlarını bilen imamlar yetiştirmek
amacına matuf bir girişim olarak
başlatıldı.
Diploma ve Sonrası?
Açık Öğretim İmam Hatip Programını başarıyla bitiren öğrenciler,
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim
Bakanlığı’ndan AÖHL Diplomasını
alacaktır. Bu diploma Türkiye’de
verilen İmam Hatip Lisesi Diploması ile aynı denkliktedir. Öğrenci
diplomasını aldıktan sonra istediği
takdirde Türkiye’de üniversite sınavlarına girebileceği gibi Hollanda’da İslam üniversitelerine, HBO
ve Hogeschool’a kayıt yaptırabilmektedir.
Mezuniyet töreninde coşkulu ve
duygulu anlar yaşandı
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi
Programı geçtiğimiz hafta sonu
mezuniyet töreni düzenleyerek,
ikinci mezunlarının sevinçlerine
ortak oldu.
Derslerin verildiği Schiedam Yıldız
Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen
programa, IGMG Teşkilatları Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı
Abdulhalim İnam, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Lahey Din
Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk
Songur, Rotterdam Din Hizmetleri
Ataşesi Dr. Ali Parlak, Lahey Eğitim
Müşaviri Niyazi Kaya, Hollanda
İslam Federasyonu Başkanı Mustafa Aktalan, Kuzey Hollanda Millî
Görüş Teşkilatları Eğitim Başkanı
Cemil Uslu, NIF Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak, Amsterdam İlahiyat
Üniversitesi Rektörü Bahaeddin
Budak, Yıldız Eğitim Merkezi Müdür
Yardımcısı Zeynep Eker, Belçika
Açık Öğretim İmam hatip Lisesi Sorumlusu Elif Topal, NIF Dış İlişkiler
Sorumlusu Kenan Aslan, Schiedam İslam Merkezi Camii Başkanı
Zekeriyya Budak, öğretim görevlisi
Erol Musab Adıgüzel, Çiğdem Biçer,
İmam Hatip Lisesi Programı öğrencileri ve aileleri katıldılar.
Schiedam Yıldız Eğitim Merkezi Eğitim Başkanı Mustafa Yüce
tarafından sunulan program, kurs
talebelerinden Mehmet Ali
Kırmızıyüz tarafından okunan
Kur’an-ı Kerîm ile başladı.
Ardından IGMG Teşkilatları Başkan
Yardımcısı ve Eğitim Başkanı
Abdulhalim İnam bir selamlama
konuşması yaptı.

“Tarihî bir ana şahitlik
ediyoruz”

Abdulhalim İnam konuşmasında
özetle şunlara değindi: “Bugün burada tarihî bir ana şahitlik ediyoruz.
2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin emri, bilgisi ve desteği
ile Batı Avrupa’da başlatılan İmam
Hatip Lisesi programının bugün
burada meyvelerini toplayacağız.
İmam hatip neslinin Türkiye’de
ortaya koyduğu güzellikleri bütün
dünyaya yaymak istedik. İlk önce
Belçika İbn-i Sina İmam Hatip
Lisesi’nde temeller atıldı. Ardından
Danimarka, Avusturya, Fransa,
Avustralya ve Hollanda’da bu eğitim çalışmalarımız devam etmekte.
Bazı ülkelerde İslamofobi nedeniyle
yavaş ilerlese de bugün burada
benzersiz bir heyecana ve güzelliğe
tanıklık edeceğiz.
Bizler, çocuklarını, kültür ve
değerleriyle barışık yaşayan, millî
ve manevî değerlerle yetiştirmek
isteyen ebeveynlerin ayağına imam
hatip liselerini getirmek istiyoruz.
Hatta içerisinde yaşadığı ülkenin
diliyle dersler verilmekte. Avrupa
ülkeleri zaten kendi imamımızı, din
eğitimcimizi, manevî rehberimizi
yetiştirmemiz için zaman zaman
tavsiye ve telkinlerde bulunuyor.
Bu manada değerlendirildiğinde
bizim başlatmış olduğumuz bu
çalışmalar hayli önem kazanmakta.
7’den 77’ye ilimle meşgul olmak
bizim önceliğimiz olmalı. Buradan
mezun olan talebelerimiz içerisinde
yaşadıkları ülkeye İslam’ın evrensel
mesajını ulaştıran, davet ve tebliğ
elçilerimiz olacaklardır. Zira bizler
artık buralıyız, Avrupalı Müslümanlarız. Kökümüz, tarihimiz Türkiye’de
ancak burada da kök salıyor ve bir
tarih yazıyor, tarih oluşturuyoruz.
Bu kutlu hizmete öncülük eden başkanlarımızı ve yöneticilerimizi tebrik
ediyor, başarılar diliyorum.”
“Shakespeare birlikte
Gazzâlî’yi, harmanlayabilme
ayrıcalığı var sizlerde”

“Tarihî bir ana şahitlik ettik”

Mezun kardeşlerim, kaliteli ve
önemli bir eğitim alarak mezun
oldunuz. Öncelikle hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Hayatınızın
en verimli dönemine adım atmak
üzeresiniz. Bir konuya özellikle
dikkat çekmek istiyorum. İmam
hatipli kardeşlerimizi, diğer öğrenci
kardeşlerimizden farklı kılan önemli
bir özelliğin, bu kardeşlerimizin batı
ilim metodolojisi ile birlikte İslami
ilimler metodolojisini bir arada
görmeleri olduğuna inanıyorum.
Shakespeare birlikte Gazzâlî’yi,
Beethoven ile birlikte Itri’yi Dede
Efendi’yi harmanlayabilme ayrıcalığı var sizlerde. Bu, hiç şüphesiz
sizin bireysel gelişiminizde de inanılmaz bir katma değer sağlamaktadır. Bahsettiğim mukayeseli bakış
açısının ne kadar kıymetli olduğunu
bundan sonraki hayatınızda yakından göreceğinizi söyleyebilirim.
Sizler yaşadığınız ülkelerde, aldığınız eğitimle mütenasip şekilde ilkeli,
ahlaklı ve erdemli bireyler olacaksınız. Öncelikle, sizlerin altyapınız
sağlam. Kök sağlam olduğu zaman
gövdeden de verim alırsınız. Sizler
yaşadığımız bu interaktif çağda,
hem kendi değerlerinize sahip
çıkacak, hem de bulunduğunuz
ülkelerdeki sosyal, iktisadi ve beşeri
hayata katkılar sağlayacaksınız. Yerelde hareket edecek, ancak küresel
düşüneceksiniz.
Genç kardeşlerime bundan sonraki
hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Selam, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.”
“Buradan 10 yıl sonra
Avrupa’ya bir ışık yayılacak”

Abdulhalim İnam’ın ardından
kürsüye gelen Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz konuşmasında
şunlara değindi: “Değerli misafirler,
maalesef bu salgın hepimiz açısından önemli sınamaları beraberinde
getirdi. Ancak şunu da gururla
söyleyebilirim ki, bu zorlu süreç
toplumumuz bünyesindeki dayanışmanın da ne kadar kavi ve kuvvetli
olduğunu gösterdi. Bu sürede sevdiklerine, komşusuna, arkadaşlarına
sahip çıkan tüm kardeşlerimize, bu
istikamette yoğun çaba sarf ettiğini
bildiğim Hollanda İslam Federasyonu’na şükranlarımı sunuyorum. Bu
toplumla gerçekten ne kadar gurur
duysal azdır.

Programda söz alan Lahey Din
Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk
Songur da verdiği bir örnek ile Avrupa’da kurumsallaşmaya çalışılan
İmam Hatip Liselerini kıyas ederek
bu gibi oluşum ve müesseselere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
Songur özetle şunlara değindi:
“Burada büyük uğraşlar ve azimli
çalışmalar neticesinde bir kurumun
temelleri atılmaya çalışılıyor. Tunus-

lu zengin biri, 850’li yıllarda Fas’a
göç eder ve orada vefat eder. Geride kalan kızları Fatıma ve Meryem
babasının adına bir medrese yaptırırlar. UNESCO tarafından tescillenmiş tarihin Karayibi Üniversitesi
kısmen işlev yürütmekte. Ben bütün
kurumlarımıza bu gözle bakıyorum.
10 yıl sonrasında buradan yayılan
ışık bir çok yeri aydınlatacaktır
inşallah. Rabbim bereketli kılsın,
hayırlara vesile olsun inşallah”
“Diplomanın açamayacağı kapı
yoktur”
Lahey Eğitim Müşaviri Niyazi Kaya
da konuşmasında şunlara değindi: “Tahsili olmayan bir anne ve
babanın çocuğu olarak eğitimimi
tamamladım ve Hollanda’ya Eğitim
Müşaviri olarak atandım. Kariyerime baktığınızda zengin güçlü bir
ailenin çocuğu olmadığımı göreceksiniz. Siyaset torpili olmayan biri
olarak buralara eğitimimle, sınav
kazanarak ve yükselerek geldim.
Eğitimin, tahsilin, diplomanın size
açamayacağı kapı yoktur. Bunun
canlı örneği olarak karşınızda duruyorum. Rabbimiz bizim en hayırlımızın, kendisinden ilim ve fehim
isteyen olduğunu buyuruyor. İlim
sahibine mal da veriliyor, zenginlik
de.”
Din Ataşesi Dr. Ali Parlak da kısa
bir selamlama konuşması yaparak
bu kurumun çok önemli hizmetler
vereceğine olan inancını yineledi.
“Malın zekâtı gibi ilmin zekâtı
da var”
Hollanda İslam Federasyonu Başkanı Mustafa Aktalan konuşmasında
özetle şunlara değindi:
“Bizler ekilen bu fidanların
meyvesini yiyenlerdeniz. Bizden
önceki bölge, cemiyet ve eğitim
başkanlarımızın çok büyük emekleri
var. Her birine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Rabbim onlardan razı
olsun ve yaptıkları hizmetleri kabul
etsin. Mezun olan öğrencilerimizi
de tebrik ediyorum. Onlar da artık
malın zekâtı olduğu gibi ilimlerini
insanlığın faydası uğruna kullanarak
zekâtlarını verirler.”
“Sefer bizden, zafer Allah’tan”
NIF Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak da kısa bir selamlama konuşması yaptı. Kızılırmak konuşmasında, Rabbimize güvenerek bir aşk ile

yola çıktık. ‘Sabreden zafere ulaşır’
sözünden hareketle bizler de bu
aşk ile bu kutlu yolda ilerleyeceğiz.
Sefer bizden zafer Allah’tan. Desteğinizi, yardımınızı ve dualarınızı
bizden esirgemeyin. Biz çıktığımız
bu yolda yürümeyecek koşacağız.
Buraya başlayan öğrencilerimize ön
kayıt için sorduğum sorulara aldığım cevaplar beni çok duygulandırmış, endişelendirmişti. Bugün onlar
donanımlı, birikimli, ilim tahsil
etmiş birer nefer olarak karşımızda
duruyorlar. Bundan güzel bir tablo
olur mu? Bundan dolayıdır ki bu
güzelliği birlikte tadalım, yaşayalım,
bu yolculuğu beraber tamamlayalım”
“Avrupalı Müslümanlar asimile
olmayacak inşallah”
Yaşadığı bir hatırayı anlatan Kuzey
Hollanda Millî Görüş Teşkilatları
Eğitim Başkanı Cemil Uslu şunları
söyledi: “Deventer’de imam hatip
olarak görev yaptığım bir dönemde Endonezyalı iki kadın geldi ve
babalarının vefat ettiğini ve İslami
usullere göre defnedilmesini vasiyet
ettiğini söylediler. Bu konuda bilgimize başvurdular. Ben de gerekeni
söyledim. Bazı halleri kabul etmediler ancak biz babalarının vasiyeti
bunu gerektiriyor diyerek, yıkmamasını ve kefenlenmesini sağaldık.
Bizler de göçmen topluluklar olarak
eğer inanç ve değerlerimize sahip
çıkmazsak, eğitimden, ilimden uzaklaşırsak hiç şüphesiz o insanlar gibi
bu toplum içerisinde asimile olur,
kaybolur gideriz. Ancak bugün burada gördüğümüz tablo bizim geleceğe olan umudumuzu heyecanımızı arttırıyor. Avrupalı Müslümanlar
olarak biz asimilasyona uğramayacağız, dinimizi yaşayacağız ve onu
anlatacağız, yayacağız”
“İlim yağmurdur, güneştir,
kalplerimizde ışıktır”

Amsterdam İlahiyat Üniversitesi Rektörü Bahaeddin Budak da
konuşmasında şunlara yer verdi:
“İlim kadar güzel bir şey yoktur.
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Ağaçlar meyveye durdu

İlim yağmurdur, güneştir, kalplerimizde
ışıktır. İlimsiz yürek karanlıktadır. Ama
ilme âşık olma gerek. İlmi sevmek ve
talep etmek gerek ki, geri dönüşü olsun;
dünyamıza yağmur olsun yağsın, güneş
olsun doğsun, ışık olsun aydınlatsın. Zamanında âlimler, bir hadis öğrenebilmek
için ta Buhara’dan Mısır’a, Mısır’dan
Medine’ye gitmişler. Zamanımızda ilimler
insanların ayağına kadar geliyor, ancak
onu talep eden yok. İlme, toplum olarak
sahip çıkmak, sarılmak zorundayız. Hele
ki Hollanda’ya kök salmak gibi bir niyetimiz varsa, mutlaka Hollanda dilinde
ilahiyat eğitimi veren müesseslerin varlığı
bizi sevindirmeli, heyecanlandırmalı. Bunun ne kadar önemli olduğunu
konuşmacılarımız ifade ettiler. Bundan
dolayı da kurmuş olduğumuz Amsterdam
Uluslararası İlahiyat Fakültesi’nde lisans
seviyesinde imam ve manevi rehberlik
bölümümüz, İslam din dersi bölümümüz
ve bunların yanı sıra mastır düzeyinde
ilahiyat eğitimimiz devam etmektedir.
Her yöneticimizin, her eğitim veren
kardeşimizin en azından lisans seviyesinde bir eğitim görmesi gerekmekte. Böyle
olursa hem bu toplumu iyi anlamış olur
hem de İslam’ı ödün vermeden en iyi
bir şekilde temsil eder, anlatır, aktarır.
Şu an buradan mezun olan kardeşlerimizin ikinci adımı da Amsterdam İlahiyat
Üniversitesi olmalıdır. Neslimizin en iyi
ve güzel bir şekilde yetişmesi için bu
çalışma ve hizmetlerimiz aksamadan,
eksilmeden artarak devem edecektir.”
“Bu kurumların yaşaması için daha
fazla emek vereceğiz”
SİM önceki eğitim başkanlarından
Kenan Aslan konuşmasında kendisiyle
alakalı yaşadığı bir hatıradan yola çıkarak, “Bizler görev almaktan uzak idik,
Zekeriya Budak Hocamız bizlere görev
verdi ve eğitim kurumunun tepeden
tırnağa yenilenmesine, hafızlık kursunun
başlatılmasına ve yüzlerce talebenin
yetişmesine vesile oldular. Sizler de bu
yolla hareket edin. En az bir insanın elinden tutun ve ona görev verin, yetiştirin.
Bu yolculuk, emek verilmedin, zahmet
çekilmeden, kendi hayatından bazı fedakârlıklar yapmadan tamamlanmıyor.”
ifadelerini kullandı.
Programda, ev sahibi olarak bulunan
SİM Camii Yönetim Kurulu Başkanı
Zekeriyya Budak, Erol Musab Adıgüzel,
Belçika Açık Öğretim İmam hatip Lisesi
Sorumlusu Elif Topal, kurs müdür eski
yardımcısı Çiğdem Biçer ve bazı talebeler de birer konuşma yaparak düşüncelerini paylaştılar.
Program, toplu fotoğraf çekiminin ve
verilen ikramın ardından sona erdi.
Mezuniyet diploması alan talebeler:
Ali Kırmızıyüz, Nefise Kondu, Zehra
Türkan, Rabia Kaya, Esra Büçgün, M.
Ali Koç, Yeter Öztürk, Songül Kaynarca,
Esma Acer, Selim Kaya, Sümeyye Karagöz, Yusuf Kaya, Güllü Demir, Büşra Erdoğan, Rabia Yeşil, Serhat Ünal, İbrahim
Özel, Havva Demirci, Ayşegül Korkmaz,
Bilal Bilgin, Sümeyye Boysak, Beyzanur
Baştuğ, Sabri Kaya, Talha Çelik ---◄◄
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İbrahim Turgut

MÜMİNİN HİKMETLE

HAREKET ETMESİ

G

ünümüzde insanoğlu hayat içinde
çeşitle sebeplerle imtihan edilirken,
kulun hikmetle hareket etmesini
bilerek, geniş bir ufukla olayları
değerlendirmesi ve değişmez kural olarak
hayatının merkezinde yer alması, yeni bir
dünyanın kurulmasına adım atması demek olan
ve fıtratla çelişmeyen güvencesi hükmünde
olduğunu bilmesi gerekir.

Hayal olmadan ne istikbal
ne de dünya ölçeğinde
sözünüz olabilir. Bu yoksa
neyle projeler üretmeniz
mümkün olacaktır?
Önemli olan bu nimeti
eğitimle terbiye ederek
bilgiye dönüştürerek ilmi
keşiflerde bulunmaktır.
“Ateş düştüğü yeri
yakar” atasözünün
içerdiği manayı ancak,
çalışmalarınızla
anlamlandırabilirsiniz.
İşte bu şuurda olanlar,
başkalarını anlamada
sıkıntı çekmezler.

MİHENK

ortaummet_45@hotmail.com

Düşünmeden işlenen fiilin neticesi pişmanlıktan
başka bir netice vermeyeceği ortadayken
aklıselim olarak sebep sonuç ilişkisi bağlamında
olayları tahlil etmek, neticeye bağlı hayatı inşa
etmek demektir.
Unutmamak gerekir ki “ilim” ile “cehalet”,
birbirine zıt İki kavramdır. Bu kavramlar zaman
zaman yer değiştirmekte ve “tam bilgi veya
eksik bilgi” karışımı yeni kavramlar ortaya
çıkmaktadır. Bundan dolayı halkı bilgilendirme
hususunda yanlışlara kapı aralanmakta ve
yeni oluşumların bireylerin algıları üzerinden
kotarılmaktadır.
Mesela, kadınlar üzerinde gündem oluşturmaya
çalışanlar, kendi dünyalarında insani ve İslami
ilgi ve alakayı bihakkın gösteriyorlar mı?
Yoksa egolarını şişirme peşinde ve bildikleri
ve kurguladıkları dünyevi parsanın
hürmetine gayretkeşlik göstererek amaçlarını
insanlardan gizleyerek hedeflerine ulaşmayı mı
planlamaktadır?

Şiddetti reddeden İslâm, erkek ve kadın ayırımı
olmaksızın Allah’ın yarattığı ve mukaddes varlık
sıfatını atfettiği eşref-i mahlukat olarak bildirdiği
insan değeri üzerinden olaylar ele alınırsa,
çözüm üretmek mümkün olacaktır.
Aksi hâlde insanların algılarını ipotek altına
alan vicdan yoksunu mahluklar, amaçlarını
gerçekleştirme adına paronayak hezeyanlarını
devam ettireceklerdir.
İşte önemli olan hayal gücünüz bu dünya
sınavında, inanç bağlamında üretken olmasıdır.
Bunun anlamı mevcudatı hangi pencereden
izlediğinizdir. Her insan aldığı kültür ve eğitimle
olayları değerlendirirken meydana getireceği
müktesebat o ölçüde olacaktır.
Hayal olmadan ne istikbal ne de dünya
ölçeğinde sözünüz olabilir. Bu yoksa neyle
projeler üretmeniz mümkün olacaktır?
Önemli olan bu nimeti eğitimle terbiye ederek
bilgiye dönüştürerek ilmi keşiflerde bulunmaktır.
“Ateş düştüğü yeri yakar” atasözünün
içerdiği manayı ancak, çalışmalarınızla
anlamlandırabilirsiniz.
İşte bu şuurda olanlar, başkalarını anlamada
sıkıntı çekmezler.
Tıpkı musibete duçar olan ve birebir muhatap
olduğu travmayı hissetmesi ve ikinci şahısların
bunu hissetmemesini normal bir hadise olarak
görmesidir.
Önemli olan bu durumda olanlara manevî destek
vermektir.
Bir işi başarmak için şartlara uygun davranmak,
hikmete tabi bir eylem ortaya koymak anlamına
gelmektedir.
İmtihan şuuruyla yola çıkmak için yolda lazım
olan ihtiyaçları temin etmek neyse, Allah’ın

mağfiretini ve muttakiler için hazırladığı cennetini
hak etmek içinde hazırlıklı olmak gerekir.
Mü’minin mütevazi davranması, dünyevi
korkudan ve menfaatten vareste, İslami ve insani
davranış eylemidir.
Bu edebi davranıştan yararlanmak isteyen
yarasaların varlığı, azımsanmayacak kadar
fazladır. Fakat bilmezler ki bunun anlamı,
yaradılış hikmetine uygun ve kulun Allah’a karşı
mahviyetidir.
Mevlânâ: “Hayat bir nefestir, aldığın kadar.
Hayat bir kafestir, kaldığın kadar. Hayat
bir hevestir, daldığın kadar” der.
Yaşanan hayatı bu hikmetli cümleler formüle
ederek, hayat imtihanını unutmadan insanların
algılarıyla oynamamak, hile hurda işlerini
bırakarak fıtrat neyi gerektiriyorsa onun
istikametinde hikmet bağlamında bir hayat
felsefesiyle inşa edilecek sosyal yapının
saadete dönüşerek huzurun egemen olacağını
---◄◄
bilmelidir.
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BİR GÖĞÜSTE İKİ KALP

YARATMAMIŞ ALLAH

M
Hidâyete eren Avrupalı
bir kardeşimiz
anlatıyor... Ben
Müslüman olunca ailem,
arkadaşlarım karşı çıktı
ve beni terk ettiler. İş
ve statü konusunda
da sıkıntılar başladı.
Ve bana sordular:
“Müslümanlığın sana
bu kadar zarar veriyor.
Sıkıntı üzerine sıkıntı.
Her şeyini kaybettin,
mutlu musun şimdi,
ne düşünüyorsun?...”
dediler. “Evet, hem
de o kadar mutluyum
ki anlatamam. Şimdi
kendi özümü buldum,
vicdanım rahat...

erhaba değerli dostlar.
Yaşadığımız şu kısıtlı, sıkıntılı,
şer gibi görünen korona süreci
inşallah hayrımıza olur.
Dünya meşgalesi, iş, eğlence, toplu yaşam,
bütün bunlar güzel şeylerdi.
Ama insanın alabildiğine içine daldığı
dünya hem kendini hem de Rabb’ini
unutturuverdi. Belki bu yasaklardan dolayı
oluşan yalnızlaşma süreci, dağınık zihnimizi/
kalbimizi toparlayıp hakikate eriştirir.
Çünkü insan, şehrin trafiğinde ve kalabalık
mekânların gürültüsünde değil, yalnız ve
tenhada kendi sesinin yankısını duyar.
Tıpkı bir filmde işlendiği gibi, “Ancak
ıssız ve sessiz mekânlarda hakikatin/
tanrının sesi duyulur.” Ve “Hakikate,
yığın yığın topluluklarla değil, tek
başına erişilir.”
Allah cc. Hz. Musa (as.) ile Tûr
Dağı’nda konuştu ve Hz. Muhammed
(sav.) Efendimize Nur Dağı’nda, Hira
Mağarası’nda vahyetti. Yani hakikat
tenhâda geldi. Aydınlık/ Nûr, medeniyet,
şehir merkezindeki bir akademiden değil,
bir dağdan, daracık bir mağaradan dünyaya
yayıldı.
İnsan örf, âdet, kültür ve dinlerin öğretisiyle
yetişir. Bu saydıklarımız insana değer katar
elbette ama yanlış öğretildiği zamanda cahil
kalır, canavara dönüştürür.
Bir çocuk ise bir çok konuda yetişkinlere
göre bilgisi, tecrübesi az olsa da bozulmamış
fıtratıyla hakikati daha doğru kavrar.
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Bu konuyla ilgili küçük bir hikâye
anlatayım: Bir çocuk vardı, ana- babası
“Allah var.” demişler. O’da Gören, Duyan,
Bilen Allah’ın varlığını olduğu gibi kalbinde
ve hayatında hissetmişti.
Bir alış-veriş gününde yüksekçe bir yere
durmuş ve pazarda insanların hâl ve
hareketlerini müşahede etmiş.
Fakat “Allah var” diyen insanların yaşam
içinde Allah yokmuş gibi davranmaları,
“dünya fâni” diyen insanların dünyaya
böyle taparcasına bağlanmaları çocuğun
küçük kalbini karıştırmıştı. Nasıl olur?..
“Koskoca adamlar tiyatro mu
oynuyorlar bana” diye düşünmüştü bir an.
Fakat kendisine oyun oynayacak bir gerekçe
de yoktu.
Peki bu anlamsız (Allah’sız) abes durumu
nasıl anlayacaktı?. Tâki Kur’an’la tanışıp
insanlar hakkında: “Onların çoğunun
akletmediği, şükretmediği ve iman
etmediği; mal ve evladın fitne oluşu,
dünyanın ve şeytanın da aldatıcı
olduğu” ile ilgili ayetleri okuyana kadar.
Bu bağlamda tevhid, sadece rakamsal
anlamda teklik değil, her şeyi Allah’a
atfederek aynı zamanda tüme varımdır.
Yani yaratılan ne varsa Yaratanla anlam
kazanır.
Kesrette vahdet (çoklukta birlik) işte budur.
Allah’ın yarattığını, yaşatıp- öldürdüğünü
bilmenin yanında, rızık verdiğini, yasa
koyduğunu da bilmek ve hiç bir şeyde,
-sevgide-korkuda- Ona eş (şirk) koşmamak
Allah’ın cc. en temel hakkıdır.
“Tanrı farklılığı, renkliliği (çokluğu)
sevdi.” sözü doğrudur. Bu çokluğa (var
olan her şeye de) ‘âlemler’ denir.
Ve alemlerin Rabbi de Tek olan Allah’tır.
Dolayısıyla ferdi hayattan sosyal hayata,
camiden, okuldan iş hayatına, haramdanhelalden mübaha, ibadetten, siyasetten
hayatın her alanına, her zaman ve mekânda
Allah’ı devre dışı bırakmak veya Ona sınır
çizmek tevhidi kırmak demektir ve bu şirktir.

Hidâyete eren Avrupalı bir kardeşimiz
anlatıyor...
Ben Müslüman olunca ailem, arkadaşlarım
karşı çıktı ve beni terk ettiler. İş ve statü
konusunda da sıkıntılar başladı. Ve bana
sordular: “Müslümanlığın sana bu kadar
zarar veriyor. Sıkıntı üzerine sıkıntı.
Her şeyini kaybettin, mutlu musun
şimdi, ne düşünüyorsun?...” dediler.
“Evet, hem de o kadar mutluyum ki
anlatamam. Önceden kalbim tatminsiz,
darmadağın, paramparça ve kendimde
değildim. Şimdi kendi özümü buldum,
vicdanım rahat ve kalbim huzur
içinde...” diyerek tevhidi bulmanın
bahtiyarlığını dile getirmiş.
“(Hidayeti ve istikameti bulan)
Şunlardır ki, onlar iman etmiştir ve
kalpleri Allah’ın zikriyle itminana
(huzur ve sükûnete) erişmiştir. Şunu
kesinlikle biliniz ki kalpler ancak
Allah’ı zikretmekle tatmin olur/ huzur
bulur.” (Rad 28.)
İnsan aynı anda hem doğuya hem de
batıya gidemediği gibi, kalpte de iki şey
aynı anda olmaz. Allah’ın zikri varsa şeytan
tutunamaz, fakat Allah’ın zikri yoksa orası
da boş kalmaz. Şeytan hemen oraya sokulur
ve o kalbin sahibiyle canciğer arkadaş olur.
(Bak. Zuhruf 36.)
Bakınız şu ayette rabbimiz: “Allah bir
kişinin göğüs boşluğunda iki kalp
yaratmamıştır...”(Ahzab 4.) buyuruyor.
Demek ki insanın iki veya daha fazla kalbi
olsa, birini Allah’a, birini eşine, diğerini
işine vs.. vererek paramparça, dağınık ve
çok tanrılı (itaat, aşk, korku ve saygıda)
şirket (şirk) oluşacağı için, Rabb’imiz
kalbimizi de tek yaratmış, sadece Ona ait
olsun diye.
“Al yüreğim senin olsun, yüreğim
bende kalırsa yaşayamam.” cümlesinde
olduğu gibi, yüreği sahibine vermeli. ---◄◄

Taşıma su ile değirmen dönmez...

B

140 bin esnaf ve işveren faaliyetlerine son verdi!..

aharla
birlikte
ekonomisinde
olumlu
gelişmeleri gözlenmekle
onun yanında dikkatli bir
devam ediyor.

Hollanda
büyüme
birlikte,
yaklaşım

Hollanda Temsilciler Meclisi Seçimi
Koalisyon hükümeti seçmenden güvenoyu
alarak, daha güvenli ve yeni koalisyon
gelecekte var olan sorunlarla daha iyi
mücadele edeceğine dair plan ve projelerine
bir an başlamak istiyor.

HDV Kuzey Hollanda Komisyonu heyetinden Selahattin Köse ve Sedat Tapan,
T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli’yi, T.C. Rotterdam Başkonsolosu Aytaç
Yılmaz’ı, T.C Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Haluk Songur ve T.C. Rotterdam
Din Hizmetleri Ataşesi Ali Parlak’ı makamlarında ziyaret ettiler.
---◄◄

İflaslar Düşük Seyir Ediyor!..
İflasların 20 yıl öncesine göre daha düşük olması bizleri yanıltıyor. Ekonomide daralmanın en
büyük göstergesi 2020 yılında 140 bin işvereni, esnafın ve serbest girişimcinin faaliyetlerine son
verdiğini biliyoruz.
İkinci Marshall Planı mı Yolda?
Geçen dönemde işveren, esnaf ve serbest meslek sahiplerine, Hollanda Vergi Dairesi’nin ertelediği
vergi borçlarının toplamı 16 milyar Avro’yu geçmekte. Bu yıl sonuna kadar destek paketlerine ve
tedbirlere gidecek bütçe miktarı 50 milyar Avro’yu bulması beklenmekte. Hollanda‘nın 2021’deki
Bütçe açığının 100 milyar ve Devlet borçlarının 503 milyar Avro’yu bulması beklenmekte.
Hollanda’nın kendi ulusal kurtarma planı (Nationaal herstelplan) hazır ama, yetmez. Dünyadaki
bu yıkımı ve bu bunalımın üstünden gelebilmek için mutlaka yeni İkinci Marshall Planı mı gerekli?
Lahey / Nejat SUCU
PM ---◄◄

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

maandblad/aylık gazete doğuş
nr. 270 Nisan/April 2021

archief

20

arşiv

Ahde Vefa...

dogus@dogus.nl

GECMIS ZAMAN OLUR KI...
O
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Hazırlayan: Osman (Pala) Turan
Fotoğraf: Doğuş

Yanda okuyacağınız hikâyenin kahramanları...
Sol başta Mehmet (Paşa) Kılıç, Ortadaki İsmet Arıkan...

‘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...

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın tarihe geçen sözleri...
“İslâm Dini, bir bütündür. Ona bir şey katılamaz ve ondan bir şey
çıkarılamaz. Baştan sona Hak’tır, hayırdır ve hepsi, herkes için ve her
yerde lazımdır. Çünkü İslâm, dünya ve ahiret saadetinin tek ilacıdır.”

“Menfaat beklemeden verdiler,
karşılıksız sevdiler”

B

u sayıda yine gurbette
yaşanan bir hatırayı
sizinle paylaşmak
istiyorum. İlk gelen
nesil bizlere örnek olacak pek
çok anı bırakıp gitti arkasında.
Paylaşmanın, dayanışmanın,
dostluğun, kardeşliğin ne olduğunu
gözler önüne serdiler. İşte öyle
birinden unutulmaz bir hatıra…
Paşalara yakışır bir hatıra...
2006 yılının 27 Eylül’ünde, babam
Mehmet (Paşa) Kılıç’ı 79 yaşında
iken ebediyete uğurladık.
Onu gidişinin on üçüncü yıl
dönümünde sevgiyle, saygıyla,
rahmet, minnet ve büyük bir
özlemle anıyor ve onu anlatan
bir arkadaşının hatırasını sizlerle
paylaşmak istiyorum...

Akıl bir kuzu, nefîs bir kurt, iman ise çobandır.
İman kuvvetli olmazsa nefîs aklı yer.
(Mevlânâ)

Elimi tuttu sıkıca ve sıcacık; elimi
tutan eli öptüm.
Kucakladı, sarıldı. Kendini tanıttı
ve babamla yaşadığı bir hatırasını
anlattı.
Onu dinledikten sonra, öyle bir
babanın evladı olmaktan bir kere
daha gurur ve mutluluk duydum.
“Baban” dedi, İsmet Arıkan amca,
“çok saygıdeğer bir insandı.
1969 yılında Hollanda’ya
kardeşimle ayak bastık. Pek
çok akrabamız vardı, onların
yardımına güvenerek gitmiştik.
Onurlu bir duruş, gurur vesilesi Oturum alabilmemiz için kişi
bir hayat...
başı 500 Gulden’e ihtiyacımız
O adam benim babam!..
vardı.
Geçen yıl, iznimizi geçirdiğimiz
Pansiyonda kalan
kasabamız Şarkışlada’ydım.
tanıdıklarımız ve amca
Hollanda’da yaşayan bir dostla
çocuklarımız da dahil hiç
karşılaştım. Çay ocağının kaldırım
kimseden bu parayı bulamadık.
bölümüne atılmış taburelere
Halbuki herkesin bu parayı
oturduk. Çay söyledi arkadaş,
verecek gücü vardı. Zira çoğu
beklerken sohbet ediyoruz.
bizden çok önceleri gelmiş ve
Aynı çay ocağının diğer masasında çalışıyorlardı.
yaşı 80’e yaklaşmış biri beni
Kardeşimle oturduk, biçare
süzüyor sürekli. Birine benzettiğini olarak kara kara düşünürken
düşünerek merakını gidermek
çok yakından tanımadığımız
için yanına vardım, selam verip
ama aynı pansiyonda kalan
masasına oturdum.
baban Mehmet Paşa geldi.
“Amcam, birine benzettiniz
Bizim o hâlimizi görünce
galiba, ben Maksutlu köyünden meraklandı ve “neyiniz var
Mehmet Paşa’nın oğlu
gençler?” diye sordu.
Abidin’im” dedim.
Babamın adını duyar duymaz
Biz de çekinerek durumumuzu
yerinden kalkar gibi irkildi,
anlattık. Ondan yardım istemek
heyecanlandı; yüzüne, insanı
bile aklımızın ucundan geçmiyordu
rahatlatan, görülmeye değer bir
zira onu çok iyi tanımıyorduk. Ama
tebessüm yayıldı.
sordu diye anlattık.

Elindeki iş çantasını yatağının
üzerine bıraktı ve yatağın kenarını
hafifçe kaldırarak bize seslendi:
“Buradan ihtiyacınız kadar
alabilirsiniz”.
Ve lavaboya doğru yürüdü.
Kardeşimle donup kaldık.
Yatak altında herkesin kolayca
ulaşabileceği bir miktar para
koymuş ve ihtiyaç sahipleri oradan
ihtiyacı kadar alıyormuş.
Sevindik, hatta gözyaşları içinde
öyle güzel insanların varlığı için
dualar ettik, şükrettik.
Biz de ihtiyacımız olan 1000
Gulden’i aldık ve yasal oturum
sahibi olduk.
Elbette kısmetimizde Hollanda’da
kalmak, yaşamak varmış ancak
buna vesile olan o güzel insan, yani
babandır. Allah ondan razı olsun.”
Babamın bu ve buna benzer pek
çok hatırasını duymuştum ancak bu
hatıra beni daha çok etkiledi.
İsmet amcayla vedalaşıp ayrılırken,
benim yüzümde, gözlerimde
babamı ararmışçasına ardımdan
özlemle ve minnetle baktığını fark
ettim. Benim gibi onun da içinin
acıdığını hissettim.



2006 yılının Eylül ayının 27’nci
gününde, ramazan ayının dördüncü
günü rahmeti Rahman’a kavuşan
babamı göçüşünün 13. yılında o
eşsiz insanı rahmet, sevgi, özlemle
anıyorum.
(Zeynel Abidin) ---◄◄

Dostluğun, saflığın diğer adıydı Ahmet Amca...

G

aziantepli Ahmet amca, 60’lı
yıllarda Hollanda’ya gelmiş, farklı
işlerde çalışmış, rahatsızlığı nedeniyle
malulen emekli olmuş ve 2013
yılında da hayatını kaybetmiş çok özel ve güzel
insanlarımızdan biriydi.
Elbette onu tanıyanlar onunla pek çok kayda
değer anı biriktirmiş, emsalsiz olaylar yaşamıştır
ama benim onunla yaşadığımız bir hatırayı hem
onu hem de göçen canlarımızı rahmet, minnet
ve özlemle anmak adına paylaşmak istiyorum...
Ahmet amca çok saf, temiz, iyi kalpli,
yardımsever biriydi.
Baba dostuydu. Gözlerinin içine baktığınızda
gördüğünüz şey, bir çocuk masumiyeti idi.
Gülüşü, o doyumsuz Antep şivesi ile konuşması
ayrı bir sevecenlik veriyordu kendisine.
Adana’da ikamet ederlerdi ama aslen Antepliydi.
İki kentin de iklimi Sivas’a benzemezdi.
Sanıyorum 1982 yılının izin sezonundaydı.
O yıl Ahmet amca, eşi Hüsne teyze ve biricik
kızları Sibel ile bizleri köyümüzde ziyarete
geldiler. Temmuz’un ortaları, Sivas bile o
mevsimde sıcaklıkta 40’lı dereceleri yakalamış,
bunaltıcı bir hâl almıştı.
Ahmet amcaların memleketinin sıcaklığını
varın siz tahmin edin. Zaten geldiklerinde ilk
kıyaslamaları iki kentin sıcaklıklarıydı.
Sohbet, yeme içme sonrası sıra, misafirleri en
iyi şekilde ağırlamaya gelmişti. Yün yatakları
yere serdik, Hüsne teyze ile Sibel’i odalarına
yolladık.

Ahmet amcayı, memleketi Antep ve Adana’da,
balkonda ya da damda yattığı için içeride
yatmaya ikna edemiyoruz.
“Bu havada içeride yatılır mı, beni diri
diri mezara mı koyacaksınız” diyor ve
“balkona bir yatak serin, bir battaniye
verin, ben orada yatarım” diyor...
Oysa ki, akşam saatlerinde her zaman olduğu
gibi bizim köyde sıcaklık neredeyse yarı yarıya
düşerdi.
Ahmet amca bunu nereden bilsin.
Babam, meseleyi bildiği için “Oğlum siz
Ahmet amcanız için balkona bir yatak
serin, ama içeriye, odaya da bir yatak
hazırlayın,
yalnız
odanın
kapısını
kilitlemeyin, Ahmet gece üşüdüğünde
odaya gelebilir.” diye talimat verdi.
Biz de hem balkona hem de balkonla iç içe olan
hemen yanındaki odaya yatağı serdik.
Ben de Ahmet amcaya oda arkadaşı olacaktım.
Ben geç vakte kadar Ahmet amca gelir diye
bekledim. Pencereden baktım, dilinde yanık bir
türkü, yıldızları ve ayı seyrediyor.
Gelmeyeceğine kanaat getirdiğim için kapıyı
kilitledim ve beklerken uykuya dalmışım.
Öyle bir gürültü ile uyandım ki, ya zelzele
oluyordu, ya savaş çıkmış da bomba sesleri
duyuluyordu sanki.
Bir an yatakta oturduğum yerde neler olduğunu
anlamaya çalıştım.
Adım çağrılıyordu. “Abidiiiiin, aç şu kapıyı,

dondum oğlummmm...”
Eyvah, Ahmet amcanın sesiydi bu. Nasıl
uyudum, nasıl ettim de kapıyı kilitledim...
Pencereden baktım, uyku sersemliği ile sanki
hikâyelerdeki Gulyabani’yi görür gibi oldum,
irkildim.
Ahmet amca, battaniyeyi kafasına kadar bütün
bedeni kapatacak şekilde çekmiş, durmadan
kapıyı tekmeliyor, bir yandan da; dişleri
üşümekten birbirine vuruyor, küfürlü sözlerle
söyleniyor: “Hay ben sizin memleketinizin
içine tüküreyim (aslında burada iyice bir
sövüyor) bu nasıl memleket lan böyle,
Temmuz’da kışı yaşatıyor...”
Ben bir an korktum, kapıyı açtığımda bana
tekme tokat girer diye ama daha fazla
bekleyemedim ve açtım kapıyı...
Zaten bir dakika daha açmasam o kesin kırarak
girecekti; o tekmelerle...
Ahmet amca zaten söyleyeceğini söylediği için
gözü hiç bir şeyi görmeden yerdeki yün yatağa
attı kendini.
Epey bir süre dişlerinin birbirine vuruşundan ve
“ııııııhhh” sesinden başka bir şey duymadım.
Saat gece 03.00 olmuştu.
Ahmet amca yün yatak ve yorgan arasında
kaybolmuş, donu çözülmüş buz gibi dağılmıştı.
Ve biraz önceki gürültüyü andırır bir horlamayla
Ahmet amca uykunun koynuna bıraktı kendini.
Sabah, babam Ahmet amcaya balkon
sefasını sordu. (Zeynel Abidin) ---◄◄

Sakinlemiş, rahatlamıştı. Olan biteni anlattı,
herkes kahkaha atarken o hâlâ Sivas’ın havasına
en üstü açılmadık küfürlerle sövüyordu.
Seni, rahmet ve özlemle anıyorum güzel insan...
---◄◄

Ahmet Gökçe aslen Gaziantepli idi.
Uzun yıllar Hollanda’da bulunmuş,
çalışmış ve 2013 yılında da hayata
veda etmişti. Kendisini rahmetle,
sevgiyle anıyoruz.
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KAYNAKLARIMIZ VE

GELECEĞİMİZ

P
Bütün Müslümanlar
bilir ki, İslam’ın
başlangıcı çok zor
geçmiştir. Peygamber
Efendimiz tek
başına başlamıştı
zor görevine. Çok
tanrılı bir toplumdu
Araplar. Üstelik aşiret
ilişkileri değişimi
imkânsız kılarken,
yerleşik çıkarları ve
ilişkileri çok baskın
yapıyordu. Kadınlar,
köleler ve yabancılar
alabildiğine
kırılgandılar. Keyfilik
hâkimdi. Egemen
olan örf ve âdetler
sürekli seçkinlerin,
kabile efendilerin
ve erkeklerin lehine
işliyordu. Mekke’nin
ticaret ilişkileri
ve çok tanrılı dinî
yapısı bu sosyal
yapılanmayı hem
meşrulaştırıyordu
hem de sürekli
kılıyordu.

eygamberin daveti yerleşik ilişkiler için
ciddi bir tehdit içeriyordu. Çok tanrılı
dinî inanışların ve ritüellerin yanlış ve
uyduruk şeyler olduğunu ifade etti.
Zayıf, kırılgan ve dışlanmış kesimler için adalet
çağrısı yaptı. Peygambere göre onlar da insandı
ve şehrin efendilerinden bir farkları yoktu.
Tevhide çağrısı ve toplumsal adaleti önermesi,
saygın ve hâkim kabilelerin öfkelenmelerine
neden oldu. Ve bildiğimiz, peygamberi ve bir
avuç yeni Müslümanları dışlama, boykot etme,
ayrımcılık ve tehdit dönemi başladı. On seneden
daha fazla. Peygamber ve yeni dinin bir avuç
inananları için hayat zehir olmuştu. Allah’ın
vahiy yolu ile tesellisi dahi inananları teselli
etmeye yetmiyordu ve ‘ne zaman yardım
gelecek’ diyorlardı. Hatta peygamber o kadar
daralmıştı ki, Allah onu teselli ve motive etmek
için Miraç’a çıkarmıştı.
Ancak ne Peygamber davetinden vazgeçti, ne
de Mekke’nin önde gelen liderleri peygamberle
mücadele etmekten vazgeçtiler. Sonunda
çatışma kaçınılmaz oldu. Mekke’nin önde
gelenleri Peygamberi öldürmekten başka seçenek
göremiyorlar. Peygamber için ise hayatını
kurtarmak için kaçamaktan başka seçenek
kalmamıştı. Birbirine düşman olan kabilelerden
oluşan Arap toplumu içinde sığınacakları bir
yerleri de yoktu. Yakın bir yerleşim yerine veya
kabileye sığınmak, Mekke’nin önde gelenler
ile düşman olmak demekti. Bunu göze kimse
alamazdı. Çöl hiç seçenek değildi. Mekke’nin
yakınlarında, Mekke’nin kabilelerinden bağımsız
hareket edebilecek bir yerleşim yeri de yoktu. Bir
tarım şehri ve yeterli uzakta da olan tek seçenek
Yesrib (daha sonra Medine) idi. Hayatlarını
kurtarmak için kaçtılar Medine’ye. Üstelik
tarımdan da anlamıyorlardı. Ailevi ilişkileri
de farklı idi. Farklı farklı kabilelerden kopmuş
insanlardı. Bütün varlıklarını da Mekke’de
bırakmışlar ve oldukça da muhtaç hâldeydiler.
Muhacir olmuşlardı ve kaderleri vardıkları
yerin merhametine, misafirperverliklerine, hoş
görülerine ve gösterecekleri alakalarına kalmıştı.
Orada da tutunamayabilirlerdi. O zaman da
İslam’ın geleceği de yok olabilirdi.
Bu kritik dönemde Peygamber Efendimizin
Medine toplumda tutunabilmek için olağanüstü
bir gayret gösterdiğini görüyoruz.

Liderlik yapıyor. Medine’nin yerleşik kabileleri
ile, dinî grupları ile ve saygın insanları ilişki
kuruyor, muhacirleri onlarla buluşturmaya
çalışıyor. Her bir muhaciri Müslüman olan
yerlilerle birine bağlayıp, bireysel rehberlik
uygulaması yapıyor. Medine’nin bütün
kesimleri ile anlaşma yapıyor ve ‘şehrimizi
beraber savunalım’ diye öneriyor. Toplumsal
gerilimlerin giderilmesi için rol üsleniyor.
Arabuluculuk yapıyor. Adaletine güvenip
toplumun ihtilaflarını çözümü için aracı ve önder
oluyor. Belli ki, Yahudilerin, Hristiyanların ve
müşrik Arapların güvenini kazanmış. Halbuki
Muhacir olarak Medine’ye gelen Müslümanların
sayısı, yetişkin erkekleri esas alırsak, 50
veya 60 kişiden oluşmaktadır. Buna rağmen,
Medine’nin yerleşik toplumu için dengeleyici
olmuş ve belirgin bir katkı sağlamıştır. Üstelik
bu katkı ne dinî ve ne de ekonomiktir. Belli ki
Peygamber önce ‘katkı yaparak saygınlık
ve güven elde etmeliyiz’ diye düşünmüş
olmalıdır. Müslüman azınlığın dinî pratiklerinin
Yahudilerinkine benzemesi hiç sorun olmamıştır.
Hatta ‘tabi ki benzer’ tutumu hâkimdir. Diğer
taraftan da İslami pratikler yerleşik toplumun örfi
uygulamaları ile de büyük oranda örtüşmüştür.
Hiç kimse ‘bu da nereden çıktı’ dememiş ve
uygulamalar düzen bozucu nitelikte olmamıştır.
Giysiden tut, dile, hitap şekillerine ve pratik
davranışlara kadar her şey yaygın olanla uyumlu
olmuştur. Peygamberin ‘biz sizden değiliz’
tutumu hiç olmamıştır. Yerleşik olanlar arasında
ortaya çıkan dışlayıcı tutumlara karşı peygamber
her seferinde yapıcı çözümler üretmiştir.
Toplumsal kutuplaşandan kaçmış ve gerilimleri
gidermiştir.
Hicretten sonra iki sene geçmeden Müslümanlar
Medine’nin kalıcı, güvenilir ve yönlendirici
kesimi olmuştur. Mekke dönemi nerede Medine
nerede? Ve olan oluyor. İslam toplumsal olarak
sürdürülebilir bir din oluyor. Kök salıyor. Sorun
çözücü bir işlev üstleniyor. Düzen kurucu
oluyor. Şiddet odaklı kabile ilişkileri yerine
barış ve özgürlük getiriyor. Kadınların, kölelerin
ve yabancıların toplumsal konumu devrimsel
düzeyde iyileşiyor. İrrasyonel olan, zulmü
ve ayrımcılığı meşrulaştıran çok tanrılı din
yerini tevhid ve adalet odaklı dine bırakıyor.
Bu aşamadan sonra, Arabistan yarımadası
kendiliğinden ikna oluyor. Pek çok aşiret
siyaseten Peygamberin liderliğini birleştirici
ve güvenliği artırıcı olduğu için kabul ediyor.
İslam’ının önerdiği yeni kimlik, perspektif, dünya
görüsü ve pratikleri bütün Araplar için anlamlı
oluyor.
Peygamber efendimizden sonra gelenler bu
temelin üzerine dayanarak bütün bölgeyi İslam’a

Çocuklar farklı kategorilerde yarıştılar

T

.C.
Lahey Din Hizmetleri
Müşavirliği, Hollanda Diyanet
Vakfı
ve
Rotterdam
Din
Hizmetleri Ataşeliğince ortaklaşa
düzenlen Ayet, meal-hadis ezbere ve ezan
okuma yarışması Rotterdam Kocatepe
Camii’nde gerçekleşti.
Pandemi kuralları gereğince düzenlenen
yarışmaya öğrenciler, eğitimciler ve velileri
katıldı. HDV’nin değişik kategorilerde,
düzenlemiş olduğu yarışmalarda dereceye
girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.
Yarışmanın ilk üçü şu isimler oldu:
Birinciliği Eindhoven Fatih Camii’nden
Yunus Emre KAYA, ikinciliği Bergen
Op Zoom Ulu Camii’nden Esilanur
ÖZDEMİR,
üçüncülüğü Schiedam
Muradiye Camii’nden Mikâil SOYAL
aldı.
Ezan-ı Muhammediye güzel okuma
yarışması Hollanda geneli sonuçları:
1. Ali Demir.
3. Semih Armağan.
40
Hadis
Hollandaca
Türkçe
yarışması:
1. Azra Özgül.

Kur’an-ı Kerim güzel okuma ve aşr-ı
şerif ezber:
1. Osman Solak.
40 Ayet Arapça Türkçe:
1. Hayrunisa Bektaş
3. Mikail Soysal.
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açıyorlar, istikrarlı ve güçlü devletler kuruyorlar.
Çöküntü de yaşıyorlar, iç savaşlar da. Ancak
her seferinde, İslam’ın kaynaklarına ve
Müslümanların tarihsel tecrübelerine dayanarak
‘doğru’ olanı buluyorlar ve sorunlarını çözerek
tekrar düzenlerini kuruyorlar. Nitekim Avrupa’ya
nazaran İslam Dünyası bin seneden fazla daha
istikrarlı ve kapalı bir bölge oluyor.
Dünya dârülharp ve dârülislâm kategorilerine
ayrılıyor. Dârülharp Müslümanlara düşman olan
yerler oluyor. Oraların dinleri, kültürleri, giysileri
ve davranışları İslam’ın zıttı, karşıtı ve düşmanı
olarak konumlanıyor. İslam hukuku, bireysel
olarak bir Müslümanın İslam toplumunu belli
amaçlar dışında uzan süreli olarak terk etmesini
yasaklıyor. Müslüman olmayanlarla ilişkinin ve
uzun süreli kontağın İslami yaşantıyı aşındıracağı
varsayılıyor. İslam ülkesinden çıkmayı dört şarta
bağlıyor. Her şeyden önce kısa süreli olmalı,
birkaç ayı geçmemesi gerekiyor ve gerekçe
kalktığında hemen geri dönülmeli İslam yurduna.
İslam yurdunun dışına çıkmak ise üç gerekçe ile
mümkün oluyor: Cihat, ticaret ve ilim tahsili.
Yirminci asırda ortaya çıkan ticaret, uluslararası
ilişkiler, bilimsel bilgini yaygınlaşması ‘kapalı
dünyalar’ ilişkisinin çökmesine neden oluyor.
Özellikle ikinci dünya savaşından sonra, ülkeler
arası sınırlar kalkmaya başladığını görüyoruz.
İnsanlar, bilgi, ürünler, sermaye alabildiğine
mobil oldular. Her yer herkesin pazar yeri
olmaktadır.
Bu asrın sonuna geldiğimizde Avrupa ülkelerinde
20 milyonun üzerinde Müslüman yaşamaktadır.
Kalıcı olarak. Yerlilerle birebir muhatap olarak.
Onların iş yerlerinde çalışarak. Hollanda’da
yaşayan Müslümanların yarısı göçmen yarısı
ise burada doğma büyüme. Kimse dönmeyecek
gibi. İkinci ve üçüncü nesil Müslümanlar
nereye dönecekler? Onlar için Türkiye veya Fas
‘gurbet’ ve ‘başka’. Oraya gittiklerinde yoğun
‘yabancılık’ çekecektir. Tarık Ramazan’in ifade
ettiği gibi geleneksel dârülislâm ve dârülharp,
sınıflandırması gerçekliğe uymuyor. Yusuf
el Kardavi’nin ‘fikh akaliyati’ da hiç işe
yaramıyor. Açıklayıcı da değil, işlevsel de değil.
İslam tarihinde ortaya çıkmış hangi deneyim
referans alınabilir? Hâlimizi anlamak ve
sorunlarımıza doğru çözümler üretebilmek için,
bir dinî çerçeveye oturtmak gerek.
Dinî kaynaklardan, çağrışımsal da olsa, ilham
almak gerek. Tamamen seküler ve rasyonel
bir yöntem kullanamayız. Mekke dönemi mi?
Medine’nin ilk dönemleri mi? Yoksa tedvin
döneminde geliştirilmiş fıkıh ve dinî pratikler
mi? Ya da yeni bir dinî yaklaşım mı gerekiyor?
Bu sorun oldukça çetin görünüyor. Belki de ilk
başlangıç kadar çetin!..
---◄◄

AEB’den DENK’e Ziyaret ...
Amsterdam Esnaflar Birliği (AEB) Soner Atak
başkanlığında Denk Partisi Genel Başkanı Ejder
Köse’yi parti merkez binasında ziyaret ederek,
seçimlerde almış oldukları başarılarından dolayı
tebrik ettiler.
Hoş karşılama ve sıcak bir ortamda gerçekleşen
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden
Ejder Köse, heyete teşekkür etti. Seçim değerlendirmesinin yapıldığı ziyarette esnafların
içeirisinde bulunduğu sorunlar da dile getirildi.
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Bakış Açısı
Elif Bayraktar

S

aat gece yarısını çoktan
geçmişti. Gecenin karanlığında yatağına öylece
uzanmış, telefonuna gelen
mesajlara cevap vermeye çalışıyordu. Yine o kadar mesaj gelmişti ki
takipçilerinden, hepsine yetişmesinin mümkün olmayacağının farkındaydı. Bu kadar fazla ilgi olması
hoşuna gitmiyor değildi.
Kimi “eteğini nereden aldın?”
diye soruyor, kimi “eşarbını nasıl
bağladın?” diye merak ediyor,
kimi de ona olan hayranlığını dile
getiriyordu. Bazen de eleştirilere
maruz kalıyordu. Böyle zamanlarda
mesajları hemen siliyordu. Canının
sıkılmasına tahammülü yoktu. Zaten
takipçiler buna fırsat vermezler,
eleştiri yapan kişiye gerekli cevabı
verirlerdi. Gerçekte bu kadar dostu
yoktu Rabia’nın. Fakat burada
herkes onu çok seviyordu. İşte
‘Intagram dünyası’ diye düşündü
içinden.
Elinde telefonla oyalanırken zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı bile.
Birden odasının kapısı açıldı ve
içeriye annesi girdi.
Teheccüd namazına kalkmış olmalıydı. Üzerinde namaz elbisesi ve
başında kenarları iğne oyalı büyük
beyaz eşarbı vardı. Annesi sesini biraz yükselterek, kızgın bir ifade ile:
- Sen hala uyumadın mı? diye
sordu.
- Uyku tutmadı, öyle telefonda
geziniyorum.
- Hadi abdestini al namaz
kılalım.
- Yaa işim var şimdi gelemem.
- Senin işin hiç bitmez zaten,
yine koydun o güzel fotoğraflarından değil mi? Kaç kere
dedim sana yapma, günaha giriyorsun diye. Allah’ım sen akıl
fikir ver şu kıza.
- Off anne yine aynı şeyler.
Herkes beğeniyor beni bi sana
beğendiremedim kendimi değil
mi?
Ben yatıyorum iyi geceler, diyerek
yatağa yattı.
Annesi bi hışımla odadan çıktı.
Nasıl yapacağını, ne diyeceğini
bilemiyordu artık. Hangi yolu denediyse vazgeçirememişti kızını şu
Instagram sevdasından.

“İşte, imtihanın en büyüğü oldu bize bu kızın güzelliği” diye düşündü. Rabia dünyaya
Güzellikte bir imtihan mıdır? İşte,
“imtihanın en büyüğü oldu bize
bu kızın güzelliği” diye düşündü.
Rabia dünyaya gelmeden önce ne
çok dua ederdi, “huyu-suyu güzel, yüzü güzel bir kızım olsun”
derdi. Yüzü çok güzeldi de, “ahh
bir de huyu güzel olsa” diye
iç geçirdi. Namazdan sonra uzun
uzun yalvardı Allah’a, kızının güzel
ahlâklı ve edepli olması için.
Rabia bir türlü anlayamıyordu
annesinin ona bu şekilde tepki vermesini. Kötü bir şey yapmıyordu ki!
Hem para kazanmaya da başlamıştı
takipçiler sayesinde. Bir çok giyim
mağazaları ona tanıtım yapması için
kıyafetler gönderiyorlardı. Böylece
kıyafetleri bedavaya geliyordu. Bir
kaç defa makyaj ürünü de tanıtmıştı
sayfasında. “Belki onu yapmamalıydım” dedi içinden, ama
“gerçekten başkalarına zarar
verecek bir şey yapmıyorum”
diye düşündü. “Keşke annem de
babam gibi beni anlasa” diye iç
geçirdi. Babası durumdan hoşnuttu.
Kızının “fenomen” olmasında bir
sakınca görmüyordu. Kendi parasını
kazanması hoşuna gidiyordu.
Bu düşüncelerle uykuya daldı
Rabia. Tabi uykuya dalmadan önce
takipçilerine ‘İyi geceler’ mesajını
göndermeyi de ihmal etmedi.
Sabah uyanır uyanmaz aynanın
karşısına geçti ve uzun uzun kendine baktı. “Gerçekten insanların
söylediği kadar güzel miyim?”
diye sordu kendine. Yemyeşil
gözleri vardı, doğuştan sürmeli
gibi. Biraz da makyaj yapınca daha
çekici oluyordu. Bir de dişlerini gösterip güzel bir gülümseme yayıldı
mı çehresine, işte en çok bu hâlini
seviyordu. Sanki karşısında bir fotoğrafçı varmış gibi bir gülümseme
attı kendisine. “Yine harikayım”
deyip giysi dolabına yöneldi.
Bugün her zamanki gibi şık olmalıydı, herkes onu konuşmalıydı.
Dolabını açtı. Bir kısım kıyafetler
kapağın açılmasıyla beraber üzerine
doğru düştü. Kaç defa düzeltmişti,
iki günde yine karışıyordu.
Dolabına sığmıyordu kıyafetler.
Bir kısmını kardeşinin odasına koy-

FONEMEN

muştu. Abiyeleri ve ayakkabıları da
çatıya kaldırmıştı.
Renk renk tunikleri arasından mavi,
omuzları dantelli olanını seçti.
Altına dar paça, ayak bileğinde
biten bir pantolon giydi. Topuklu
bir ayakkabı bu kombin için ideal
parçaydı ve eşarpları arasından
koyu mavili olanı da alıp hızlıca
giyindi. Bu seçimi yapmak için epey
vakit geçmişti tabi. Şimdi sırada
makyaj yapımı vardı. İlk zamanlar
makyaj yapıp video çeken kızlara
sinir olurdu.
“Hem kapalılar hem makyaj
yapıyorlar” diye eleştirirdi. Şimdi
kendi de onlar gibi olmuştu. Telefonu karşısına koyup video çekerken makyajını yaptı. Bir de eşarp
bağlarken video çekti. Takipçiler
“nasıl bağladın eşarbını?” diye
sormadan video çekeyim diye düşündü. Her şey hazırdı, şimdi yola
çıkabilirdi.
Arabasına biner binmez çektiği
videoları sayfasında paylaştı.
On dakika içinde bin kişi beğendi

ve üç yüze yakın mesaj geldi.
Çok mutluydu.
O gün Rabia’nın doğum günüydü.
Arkadaşları onu bir restorana çağırmışlardı. İçlerinde tanımadığı daha
birçok davetli de vardı. İçeriye girer
girmez büyük bir ilgiyle karşılandı.
Kızların çoğu onunla konuşabilmek
için sıraya giriyorlardı.
“Yaa abla gerçekte fotoğraftakilerden daha güzelmişsin”
“Senin giyim tarzına bayılıyorum.”
“Makyaj video’su çok işime
yaradı Rabia”
“Üzerindeki harikaaaa, hangi
mağazadan aldın?”
“Abla ben kaç defa denedim
senin gibi bağlayamadım şu
eşarbı” dedi utangaç bir ifade ile
biraz kısa boylu olanı.
Rabia hepsine tebessümle cevap veriyor. Sonra birlikte fotoğraf çekilip
instagramda paylaşıyorlardı.
Pastalar kesildi, mumlar üflendi.
‘Happy birthday to you’ deyip alkış
tutuldu. Tam da istediği gibi bir

kutlama ile arkadaşları ona sürpriz
yapmıştı.
O esnada annesinden bir mesaj
geldi: “Gözbebeğim, canım kızım.
Sabah evden erkenden çıkmışsın,
sana sarılıp bu sözleri söylemek
isterdim. Yirmi beş sene evvel seni
kucağıma aldığımdaki heyecanı kalbimde hâlâ hissediyorum. Rabbimin
bana verdiği en güzel emanetsin
sen. Çoğu zaman sana bazı konularda kızsam da, seni Allah için çok
sevdiğimi söylemek istedim. Bil ki
canparem, sana olan kızgınlıklarım
da Allah için. Emanetine nasıl sahip
çıktın diye sorunca Rabbim, mahcup olmamak için. Bir gün sende
emanetlerini kucağına aldığında ne
demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Ne olursa olsun, başkaları
ne düşünür deme, Allah benden ne
istiyor de. Instagramda fenomen
olup başkalarına kendini beğendirmen mi daha önemli, Allah’ın
rızasını kazanmak mı?
İsmin gibi yaşayasın güzel kızım.
Yeni yaşın hayırlı olsun!”

Hollanda’da var olan sorunlarımız
ve kurulacak hükûmetten beklentilerimiz

H

ollanda
Temsilciler
Meclisi
Seçimlerini geride bıraktık. Artık
politikacıları, nasıl oldu ne oldu, kim
seçildi ve kim neden seçilmedi diye 4
yıl boyunca konuşmayacağız.
Geçmiş bilgileri, gelecek için yine de biz
belleğimizde (Memory) hafızamızda saklamak
gerek. Gelecekte bireysel tercihlerimizde ve
düşüncelerimizi yazıma dökerken mutlaka
gerekli olacaktır.
Koalisyon
kurulma
aşamasındaki
hükümete tavsiyeler
Gönül ister ki Hollanda politik partilerine, en
sağdan ve en soldan Hollanda Türkler için var
olan temsilci Federasyonlar, Danışma kurumları
sorunlarımızın çözümü için, gerekli olan
tavsiyeler ve çözüm önergelerini sunabilsinler.
Var olan sorunlarımız nelerdir?

• Korona ile işsizlik ve istihdam kaybımız
Hollandalı emsallerimize göre daha hızlı
artmakta.
• Göçmenlerin yalnızlık, fakirlik, borçlar, ruhsal
sorunlarına daha çok bilgi, ilgi ve destek.
• Kadınlarımızın bir kısmı Hollanda iş
istihdam ve sosyal yaşamına katılımda uzak
kalmaktadırlar.
• Geri dönüş yasası uygulaması (Remigratiewet
1 Ocak 2025 tarihinde sona ermektedir. Yasa
yeniden gözden geçirilmeli ve en az bir 15 yıl
daha uzatılmalıdır.
• Gençlerin büyük bir kısmı eğitimlerini
tamamlayıp, iş pazarına ve Hollanda yaşamına
eşit şartlarda katılım sağlamaktadır. Belirli bir
kısmı ise, Hollandalı emsallerine göre daha
fazla olan diplomasız (zonder diploma ve
startkwalificatie) okullarını terk etmektedirler.
Korona ile sorunun daha büyüyeceğini
beklemekteyim.
• Yaşlılık ve Gurbette yaşlılık zor ve yanında

beklenmeyen sosyal, ruhsal ve sağlık sorunlarını
yanında getirmektedir,
• Gençlerin eğitiminde, staj yeri bulmalarında
ve iş bulmalarında var olan ayırımcılıkla
mücadele edilmeli ve bu konuda kesin çözüm
getirecek pilot projeler yaşama geçirilmelidir.
Bu sorunları takip edecek bir komisyon
kurulmalı ve bu komisyon gelecek yılda Türk
toplumu adına sorunları takip etmeli, gerekirse
Hollanda politik partileri ve koalisyon hükümeti
ile görüşmelidir.
Bu komisyon belirli sorunları gündeme
getirebilmeli, bağımsız basın ve yıllık rapor
olarak değerlendirme yapabilmelidir. Bu
komisyon en azından 12 kişiden olmalı ve
hiçbir kuruma vakfa ve siyasi partiye bağlantılı
olmamalıdır.
Bu konuda ben bir başlangıç yaparak,
sizlerin değerli fikirlerini bekler saygılarımı
sunarım.
Nejat Sucu PM ---◄◄
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gelmeden önce ne çok dua ederdi, huyu-suyu güzel, yüzü güzel bir kızım olsun derdi”

Rabia, annesinden gelen mesajı
göz ucuyla okuyup, arkadaşlarıyla
sohbete kaldığı yerden devam etti.
Gülüşmeler, kahkahalar...
Güzelliği dillere destandı. Öyle
zarif, edepli ve mahcup bir hâli
vardı ki, onu tanıyanlar bu zamana
kadar gördükleri en ahlâklı genç kız
olduğunu söylüyorlardı. Babasına
çok benziyordu. Yüzü, oturuşu,
kalkışı, yürüyüşü, gülüşü.
Annesi, babası ve kardeşleriyle
zorlu bir hayatları olmasına rağmen
her zaman Rablerine sığınarak
huzur içinde yaşamayı bilmişlerdi.
Çok sevdiği annesinin vefat haberini aldığında çok üzülmüştü.
“Yetimlik, dünyadaki en zor
imtihanlardan biriymiş” diye
düşündü. Babası da sevgili eşinin
kaybına çok üzülmüştü. Onca imtihanın içinde annesinin şefkatinden
mahrum kalacağını bilmek çok ağır
gelmişti küçük kalbine. Fakat Rabbi
vardı. Rabbine dua etti. Cennette
anneciğiyle buluşabilmek için.

Babasına sığınmıştı. O’nun kollarının altında, O’nun sevgisinin
himayesinde. O’nun hep yakınında
olmak istedi. Çünkü babası bu
dünyada yaratılmış insanların en
hayırlısı Hz Muhammed (s.a.v)’ idi.
Ve güzeller güzeli kızı Hz Fatıma..
‘O’nu sevenleri, Allah’ın
cehennemden uzaklaştıracağı
için kızıma Fatıma adını verdim.’ demişti babası.
Günlerden bir gün çok sevdiği,
“canım sana feda olsun” dediği,
sevgili babacığı da ölüm döşeğindeyken, ağlamaktan bi çare olmuş
gözleriyle ona son kez hasretle baktı. Kızının mahzun bakışını gören
biricik babası kendisine en erken
kavuşanın O olacağını söyleyince
yüzünde tebessüm belirmişti.
Çok değil aradan bir kaç ay geçtikten sonra güzeller güzeli Hz Fatıma,
yirmi beş yaşındayken babasının
hasretinden yatağa düştü.
Bi’çare kalmıştı.

Hastalığı sebebiyle çok zayıflamıştı.
O gün rüyasında babacığını gördü
ve ölümün geldiğini anladı. Hemen
hasta hâli ile kalkıp, çocuklarını
yıkamaya başladı. O esnada eve
değerli eşi Hz Ali geldi. O’nu hasta
hâlde ağır işler yaparken görünce yüreği sızladı. ‘Çocuklarım
bugünden sonra yetim kalacaklar, onları son kez ellerimle yıkamak istedim’ dedi Hz
Fatıma. Şefkat duygusunun Allah’ın
annelere verdiği en değerli şey
olduğunu tüm insanlara göstermek
istercesine.

Şimdiye kadar hep başkaları için
yaşamıştı. Zaten ‘Instagram dünyası’ denilen yer de insanları böyle
kandırmıyor muydu? Başkaları seni
mutlu görsün, gülümse, selfie çekil ve
paylaş. ‘Allah benden ne istiyordu, ben ne yaptım, ahhh!’ diyor
bir yandan ağlıyordu.
Güzelliği başkalarıyla kıyaslanamayacak kadar güzeldi belki Hz. Fatıma.
Peygamberimiz’in “dünya kadınlarının en hayırlısı” dediği kişilerden
biriydi. Takip edilmeye en layık olanı
da o değil miydi öyleyse. Bizi yalan
bir dünyada oyaladılar diye düşündü.

Cılız sesi ve yorgun bedeniyle
şunları söyledi: ‘Bu, Resulullah’ın kızı Fatıma’nın vasiyetidir. O
bu vasiyette bulunurken Allah’tan
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü
olduğuna, cennetin ve cehennemin
hak olduğuna, kıyamet gününün
gelmesinde şüphe bulunmadığına
ve Allah’ın kabirlerde bulunan
herkesi dirilteceğine şahitlik etmektedir.
Ey Ali! Ben, Muhammed’in kızı
Fatıma’yım. Allah beni seninle
evlendirdi ki, dünya ve ahirette
senin olayım. Sen başkalarından
daha çok bana yakınsın. Na’şımın
üzerine kafur dök, beni yıka ve
geceleyin beni kefenle. Namazımı
kıl ve cenazemi geceleyin defnet.
Hiç kimse bilmesin. Seni Allah’a
emanet ediyorum ve çocuklarıma
selam söyle kıyamete kadar.’
Sessizce ve kimsenin haberi olmadan dünyaya veda etti güzeller
güzeli.

‘Ahh annem. Keşke yanımda
olsan da görsen kızın Rabia’nın
nasıl değiştiğini’ dedi gözyaşlarını
silerken. Annesi bir ay önce kalp
krizi geçirip dünyadan ebedi âleme
göç etmişti. Hz Fatıma, kitabını da
Rabia’nın doğum gününde annesi
hediye etmişti. Güzel, kırmızı bir
paketle süsleyip Rabia’nın yatağının
baş ucuna koymuştu. O akşam eve
geç gelmişti Rabia, annesinin elinden
almak nasip olmamıştı. Şimdi ondan
kalan en güzel hatıraydı.

Son cümleyi de okuyunca Rabia,
elindeki kitabı bıraktı ve hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Sessizce ve
kimsenin haberi olmadan, Na’şını bile kimse görmesin istiyordu
Hz. Fatıma. Annesinin ona engel
olurken ne demek istediğini şimdi
anlıyordu. Tüm güzelliğini binlerce
insana sergilediği günler geldi aklına. Erkek-kadın binlerce insanın
bakışlarına maruz kalmıştı. Değişik
elbiseler, eşarplar. “Benim niyetim Allah rızası için olmalıydı”
dedi. Annesinin “başkaları ne
der?” diye düşünmemelisin dediğini hatırladı.

Annesini ahirete gönderdiği günden
beri namazlarını aksatmıyordu Rabia.
O gece de uyandı. Annesinin namaz
elbisesini giyip, onun her zaman
taktığı beyaz, iğne oyalı eşarbı takıp
namaza durdu. Dua dua Rabbine
yalvararak tövbe etti.
Uçağa bindiğinde çok heyecanlıydı
Rabia. İlk defa Mekke’ye gidiyordu.
Annesini ahirete göndereli bir sene
olmuştu. Babasına çok yalvarmış ve
onu ikna etmişti Umre’ye gidebilmek
için.
Bir sene içinde çok değişmişti Rabia.
Artık uzun feraceler giyiyor ve tesettürüne daha çok dikkat ediyordu.
Bu süreçte Instagram’da paylaşım
yapma hastalığından da kurtulmuştu.
Artık “fenomen” değildi.
Sanki üstünden büyük bir yük gitmiş
gibi hafif hissediyordu şimdi kendini.
Özgürlüğün, sadece ve sadece Allah’a
kul olmakta olduğunu anlamıştı.
“Başkaları ne der, nasıl düşünür, diye dert edenler gerçek
tutsaklardır” dedi içinden. Ve bunu
anlayabilecek basireti verdiği için
Allah’a şükretti.
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Kabe’yi ilk defa gördüğünde kalbi
yerinden fırlayacak gibi oldu. ‘İşte,
evine geldim Allah’ım beni affet,
bana güzellikler lutfet.’ diye
dua etti. Bir köşeye çekilip Kur’an
okumaya başladı. Öyle bir dalmıştı
ki okumaya, kendisine seslenen kızı
duymadı bile. Kız bir kaç sıra ilerde
yüksek sesle bir daha bağırdı.
“Rabiaaaaaaa.”
Sesin olduğu yöne doğru çevirdi
başını. Kendisine seslenen kişiyi daha
önce hiç görmemişti. Yirmili yaşlarında bir kızdı seslenen, ona el sallıyordu sevinçle.
Bir yandan insanları ittire ittire
Rabia’nın yanına doğru geliyordu.
Heyecanla ve bir çırpıda hiç susmadan konuşmaya başladı:
“Rabia, inanamıyorum bu sensin.
Seninle tanışmak burada karşılaşmak ne kadar güzel. Allah’ım
kaç yıl düşünsem aklıma gelmezdi seninle burada karşılaşacağım. Ben senin en sıkı takipçilerindendim. Uzun zamandır
görünmüyordun instagramda.
Annen vefat etmiş duydum başın
sağ olsun. O yüzden mi bıraktın
artık intagramı? Ama senden
bişey isticem lütfen beni kırma;
Kabe’nin önünde selfie çekilelim. Instag..”.
Rabia kızın daha fazla konuşmasına
tahammül edememişti. Kıza sarıldı ve
ağlamaya başladı.
Ona kızamıyordu, çünkü eski aklı
olsa kendisi de aynısını yapardı.
Genç kızların ‘Instagram dünyası’nın tuzağına nasıl kapıldıklarını ve
oradakilerden nasıl etkilendiklerini
şimdi daha iyi anlıyordu.
O’na döndü ve; “Sana bundan
daha güzel ve anlamlı bir hediye
vermemi ister misin?” dedi.
“Benim annem Rabia’tul
Adeviye’yi çok sevdiği için bu
ismi bana vermiş. O’nun gibi ihlaslı, Allah’a çokça ibadet eden
saliha biri olmam için.
Sana bu güzel insanın bir duasını armağan etmek istiyorum.
Bu duayı hiç dilinden düşürme,
olur mu?
‘Ya Rabbi beni kendinle meşgul
eyle ve senden alıkoyacak
şeylere beni bulaştırma.’ ---◄◄
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GENÇLER EVDE
KALACAK

K
İnanç olayı içten gelir,
gelmeli de. Zorlama ile
asla inanç inanç olmaz.
İnsanlar kendi bireysel
tercihlerini yapmakta
hürdürler
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BÖYLE GİDERSE

ovid-19 nedeniyle uzun süredir
uygulanmaya devam eden yasaklar
beni farklı bir konuda düşünmeye
sevk etti ve bu endişemi de siz
ookuyucularımızla
kuyucularımızla paylaşmak istedim. Evlenme
niyetinde olan erkek/kız tüm gençlerimiz içinde
bulunduğumuz bu döngüde ne durumdalar acaba
hiç düşündünüz mü? Kaçımız evlenme çağına
gelmiş ve evlenme niyetinde olduğunu belirten
gençlerimize yardımcı olabiliyoruz? Söz, nişan,
düğünden bahsetmiyorum. Bu durumların ön
hazırlıklarından bahsediyorum. Kimse kimseye
gidemediği gibi, kimse kimseyi de göremiyor,
sosyal medya dışında. Görücü usulü bile zor bu
şartlar altında.
Ramazan; yenilenmek için verilen bir fırsat
Ramazan ayı, bir çoğumuz için kendimizi
yenileme, fabrika ayarlarımıza dönme fırsatı
olduğu gibi kıymet ve öneme haiz apayrı bir

zaman dilimi. Zira mübarek ve sevabı sınırsız
gecelerin varlığına ev sahipliği yapan Ramazan
ayıdır. İlahî rahmetin, merhametin ve mağfiretin
sağanak bir yağmur gibi dünyamızı kuşattığı
mübarek bir ay. Umarım bu mübarek ayı
lehimize kullanabiliriz.
Ayrıca bu ayın tebliğ niyetini gözetirsek;
“Tüm gün yemek yemeyecek misin?”
“Su da mı içmeyeceksin?”
“Öğlen de mi yemeyeceksin?”
Müslüman olmayan çevremizden gelecek olan
bu tip benzer soruları hoş karşılayıp, güzel bir
şekilde cevaplayabiliriz.
Hoş geldin be güzel dost. Gelişin ile bir
çoğumuzun yüreğine su serptin, huzur verdin,
bizleri bahtiyar ettin. Ne iyi ettin de geldin!

Ah be Lalegülüm…
İsimler üzerinden konuyu dile getirmeyeceğim
lakin gördüğümüz lüzum gereği konuyu
ele alacağım. Son zamanlarda ismi sıkça
zikredilen, medyada sürekli gündem olan profile
baktığımızda ilk kez bize sunulan bir şey değil.
Öncesinde de bir çok kişi üzerinden İslam’ın ne
kadar bağnaz, çağa uymayan bir din olduğu dile
getirilmek istenildi.
İnanç olayı içten gelir, gelmeli de. Zorlama ile
asla inanç inanç olmaz. İnsanlar kendi bireysel
tercihlerini yapmakta hürdürler. Kimse kimseyi
inanç konusunda zorlayamaz, zorlamamalıdır da.
Tebliğ yapmak ayrı, zorlamak çok ayrı bir durum.
Acizane en güzel tebliğin her alanda “örnek”
olmak olduğunu düşünüyorum.

“Hollanda’da bir insan daha eksildi.”
Nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce ki; gencecik
bir kızın öldürülmesinden memnuniyet duyan
bir tavır sergileyerek, mesaj atabilen polis
memurumuz var! Irkçılık bugün var olmadı,
yarın da bitmeyecek. Şayet bu tip zihniyetler sağ
cenah politikacılardan, medyadan beslendiği
taktirde hep var olacaklar. Bu yüzden hepimiz
dünya insanı olana kadar ırkçılık ile mücadele
etmemiz gerekiyor. Hiç kimse ana ve babasını
seçemediği için, ırkını, milliyetini de seçemez.

Klavyesine dokunan herkes hikâyeler çıkartır
ortaya. Kimi fantezi, kimi kurgu, kimi de gerçek
hayatta yaşadığı, duyduğu şeyleri kaleme alır.
Her hikâyenin mutlak okuyucusu vardır. Kimileri
benimseyerek okur, kimileri meraktan, kimileri
de tenkit etmek için.

Irkçılık diz boyu

R

Ek yaptırım yok
Emniyet Müdürü, öldürülen Hümeyra Ergincanlı’nın ailesini ziyaret ederek, özrünü
şahsen iletmek istediğini belirtti. “Bir Türk
daha eksildi” mesajını paylaşan polis memurlarının da, aileden bizzat özür dilemek
istedikleri bildirildi.
Ancak, Hümeyra’nın koruma için başvurduğu karakolda görevli olan ve kendi
aralarında yaptıkları ayrımcılık içeren

Zaman zaman karşılaştığımız bu tip olaylar
bizi çok da meşgul etmemeli. Gündemimizi biz
belirlemeliyiz. Popüler kültürün gündemimizi
belirlemesine müsaade etmemeliyiz.
---◄◄

Kısa haberler

‘Bir Türk daha eksildi’ ifadesi nedeniyle
polislere kınama dışında ceza yok
otterdam kenti Emniyet Müdürü
Fred Westerbeke, polislerin,
16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı’nın, yasal koruma istediği
32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından
öldürülmesi üzerine, “Bir Türk daha
eksildi” ifadesini kullanmaları nedeniyle
Türk toplumundan ve Ergincanlı ailesinden
özür diledi.
Hollanda’nın Rotterdam kenti Emniyet
Müdürü Fred Westerbeke, polislerin, 16
yaşındaki Hümeyra Ergincanlı’nın, yasal
koruma istediği 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından öldürülmesi üzerine, “Bir
Türk daha eksildi” ifadesini kullanmaları
nedeniyle Türk toplumundan ve Ergincanlı
ailesinden özür diledi.
Ancak, ırkçı ve ayrımcı mesajları nedeniyle
geçen ay kınama ile cezalandırılan 5 polis
memuruna ek yaptırım uygulanmayacak.
Hümeyra Ergincanlı ve diğer göçmenlerle
ilgili ırkçı ifadeler içeren WhatsApp mesajlarını ihbar eden Fas kökenli polis memuruna ise Marconiplein Karakolu’ndaki
diğer polisler tarafından zorbalık yapıldığı
belirtildi.
Rotterdam’daki yerel kanal Rijmond TV’ye
konuk olan Emniyet Müdürü Westerbeke,
kendisini tehdit eden Bekir Eraslan’dan
korunmak için defalarca başvuru yaptığı
polislerin, koruma sağlamak yerine ayrımcı
mesajlar paylaşmasının “ekstra trajik”
olduğunu söyledi.
Bu durumun, Hollanda’daki Türkiye kökenli göçmenlerin polise duyduğu güveni
azalttığını söyleyen Westerbeke, “Hümeyra’nın ailesi, Türk toplumu ve bu mesajlardan incinen herkesten samimi olarak özür
diliyorum” dedi.



WhatsApp yazışmaları medyaya yansıyan 5
polis memuru hakkında ek yaptırım uygulanmayacak.
Polislerin, ırkçı mesajlar nedeniyle kınama
cezasına çarptırıldığını söyleyen Rotterdam
Emniyet Müdürü, “sarı kart” anlamına gelen bu cezanın yeterli olduğunu öne sürdü.
Fred Westerbeke, 10 yıl yürürlükten
kalacak olan kınama cezasının, memurlar
üzerinde bir baskı oluşturacağını savunarak, bu süreçte benzer bir suçun işlenmesi
durumunda polislerin “kırmızı kart” göreceklerini ve görevden uzaklaştırılacağını
söyledi.
Polisin bağlı olduğu Rotterdam Belediye
Başkanı Ahmed Aboutaleb de, ayrımcılıktan suçlu bulunan polisler için kınamanın
yeterli olduğunu savunarak, “herkes
ikinci bir şansı hak eder” diyor.

polislere verilen kınama cezasının yeterince
caydırıcı olmadığı görüşünde. Siyasi parti
temsilcileri, belediye meclisi toplantısında,
polis içindeki ırkçılıkla mücadele konusunda daha sert yaptırım önerisinde bulundular. Rotterdam’daki bazı siyasi parti
temsilcileri ile insan hakları savunucuları,
Pazar günü Marconiplein Karakolu önünde,
polislerin ırkçı tutumunu protesto etmek
için bir gösteri düzenleyecek.
Bu arada, Hümeyra Ergincanlı ve diğer
göçmenlerle ilgili ırkçı ve ayrımcı ifadeler
içeren WhatsApp yazışmalarını ihbar eden
Fas kökenli polis memuruna, Marconiplein
Karakolu’ndaki diğer meslektaşları tarafından zorbalık uygulandığı bildirildi.
Yazışmaların yapıldığı WhatsApp grubunda
yer alan Fas kökenli memur, ırkçılık içeren
yazışmaları, üstlerine bildirdi.

Aile tepkili
Ergincanlı ailesi ise, polislere verilen ceza
nedeniyle tepkili. Ailenin avukatı Richard
Korver, Hümeyra’nın öldürülmesinin ardından, kendisini koruyamayan polislerin, “Bir
Türk daha eksildi” ifadesini kullanmalarının, Ergincanlı ailesini derinden yaraladığını vurguladı.
Hollandalı avukat, 16 yaşındaki bir kız
çocuğunun öldürülmesinin ardından son
derece ırkçı ve incitici açıklamalar yapan
polis memurlarının “ikinci bir şansı hak
ettikleri” yönündeki görüşleri anlaşılamaz
bulduklarını dile getirdi.
Korver, Hümeyra’nın ailesinin, ırkçı görüşlere sahip polislerin görevden alınmasını
istediğini belirtti.
Rotterdam Belediye Meclisi üyeleri de,

İhbarcı polise ‘hainlik’ suçlaması
NRC gazetesine göre, ihbarcı polisi “hainlikle suçlayan” meslektaşları, saldırganca
davranışlarda bulundular. Artan baskı be
zorbalık nedeniyle zor günler geçiren Fas
kökenli memur, müfettişliğe terfi ettirilerek,
başka bir bölgeye atandı.
Rotterdam Tasarım Koleji öğrencisi olan
16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı, Aralık
2018’de, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik
sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki
Bekir Eraslan tarafından okul bahçesinde
vurularak öldürülmüştü. Kendisini tehdit
eden Eraslan’a karşı koruma istemek için
defalarca Marconiplein Karakolu’na başvuran Hümeyra’nın bu isteğinin, polis tarafından yeterince ciddiye alınmadığı ortaya
çıkmıştı. Kaynak: BBCTURKÇE ---◄◄

Vera Bergkamp (D66),
Meclisin yeni Başkanı seçildi



D66 Milletvekili Vera Bergkamp (49) Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanı seçildi.
Temsilciler Meclisi eski Başkanı Khadija Arib
(PvdA) ve PVV’den Martin Bosma’ya karşı
yarışan Bergkamp oylamayı kazandı. Bergkamp’a göre Meclis Başkanlığı “Şampiyonlar Ligi”dir. Bergkamp kabul konuşmasında
“149 milletvekilinin hepsinin başkanı olacağım” dedi. “Parlamento için çok çalışan”
Arib’e de teşekkür etti. Bergkamp’ın seçilmesiyle 2016’dan beri başkanlık yapan Arib’in
beş yıllık görev süresi sona eriyor. Bergkamp,
2012’den beri Temsilciler Meclisinde yer almaktaydı. Yazılı ve gizli oylamadan önce yapılan tartışmada Bergkamp, esas olarak Meclisin bağımsız bir Başkanı ve “renk körü parti
siyaseti” yürütmek istediğini söyledi. “Ben
Bergkamp şirketi adına buradayım, D66 adına değil.” dedi.
Bergkamp kendisine “kuzu değil, aslan da
değil. Ortadayım. Kızım bazen saçımın aslan
gibi göründüğünü söylese de.” Bergkamp,
başkanlık toplantıları da dahil olmak üzere
önceki pozisyonlardaki deneyiminden bahsetti. Ancak, herhangi bir yeni başkan gibi,
kendimi de tanımam gerekecek. Parlamento
başkanlığı Şampiyonlar Ligi’dir.”
Bergkamp, diğer şeylerin yanı sıra, Meclis’teki azınlığa daha fazla dikkat etmek istediğini,
özellikle de güncel bir konu hakkında tartışmak istiyorlarsa ve parlamento çoğunluğu
bunu engellediğinde devreye gireceğini söyledi. Bergkamp, ”İşlerin nasıl gittiği hususunda kimse memnun değil” dedi. Bergkamp,
komite toplantılarındaki acil tartışmalar için
gündemde daha fazla yer istiyor.
Fas asıllı Arib 38 oy, ırkçıların adayı Martin
Bosma 27 oy alırken, yine Fas asıllı olan Vera
Bergkamp ise 74 oy alarak başkan seçildi.
Vera Bergkamp, Amsterdam’ın fakir bir mahallesinde, Faslı bir işçi ile tanışan annesinden doğdu. Faslı babası sıhhi malzemeler
satan bir dükkânda, annesi de bir deri dükkânında çalışıyordu. Babası çok titiz bir elemandı. İşine zamanında gitmek en iyi özelliğiydi. Vera da bu konuda babasını örnek
almış.
DM ---◄◄
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Çocuklarımız aç kalmasın

İşletmecilerimiz
destek alsın diye

S

elamün Aleyküm değerli kardeşlerim,
Bu zor korona sürecinde geçtiğimiz
aylarda durmak bilmeden elimizden
gelen gayreti göstermeye çalıştık ve
hükûmet kuralları çerçevesinde seçimler için
seçim kampanyamızı sonlandırdık.

“Eğitim” demişken, hâlâ
çocuklarımıza öğretilen
ders müfredatlarında,
Müslümanlar hakkında yanlış
şeyler çağrıştırabilecek
çeşitli konular anlatılmakta.
Maalesef bunun birkaç
örneğine daha rastladık.
Bazı kurumlar tarafından
kullanılan derslerde,
Müslüman çocuklarının daha
fazla yoksul olabileceği
hakkında bir örnek
verilmekte.

Çok yoğun ve zahmetli bir seçim kampanya
süreci sonu, Rotterdam’da alınan oylar ile
rekor seviyeye çıktık. Bu seçimlerden, daha
önce olduğu gibi alnımız ak bir şekilde çıktık ve
üç tane milletvekilimizi muhafaza ettik. Farid
Azarkan, Tunahan Kuzu ve Stephan van Baarle
gelecek dört sene boyunca ,hepimiz adına
güzel çalışmalar yapabilmeleri için güçlü bir alt
yapı oluşturduk. Bizlerin sesini en iyi şekilde
duyurmak için ellerinden geleni her zaman
yapacaklar. Bize destek veren ve oylarını bizden
yana kullanan herkese teşekkürlerimi sunmak
isterim.
Bu arada biz Rotterdam’daki çalışmalarımıza
yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz
meclis toplantılarında iki tane önergemiz daha
kabul edildi. Bunları sizinle kısaca paylaşmak
isterim.
Öncelikle çocuklarımıza eğitimlerinden geri
kalmamaları için “Zomercampus” diye, özel
bir yaz okulu hazırlandı. Bu yaz okulunda
“çocuklarımız aç kalmasın” diye, kahvaltı ve

öğlen yemekleri verilecek. Bu yemek paketlerinin
olabildiğince sağlıklı olması için önergemiz kabul
edildi.
Bu konuya çok önem vermekteyiz, çünkü korona
krizi yüzünden çocuklarımızın sağlığı gerilemekte.
Çocuklarımız geçtiğimiz sene ne spor yapabildiler
ne de okulda beden eğitimi görebildiler. Beden
eğitimini bir şekilde sürdürebilmeleri için özel
online beden eğitim dersleri hususunda soru
önergelerimizin cevabını beklemekteyiz.
Bunun yanı sıra bu yemek paketlerinin
olabildiğince çok, yerel işletmeciler tarafından
yapılmasını istedik. Korona sürecinde
Rotterdam’daki işletmeciler maddî olarak çok
ağır darbeler aldı. Onlara bu şekilde bir nebze
dahi olsa maddî destekte bulunmak istedik.
Bunun dışında bildiğiniz gibi, dar gelirli
ailelerimizin çocukları, okul gezilerinden
mahrum kalmamaları için belediye bu gezilerin
maliyetini karşılamakta. Ama bu gezilerde,
çocuklarımız ek aktiviteler yapmak için bazen
ayrı bir ücret ödemek zorundalar. Zor durumda
olan ailelerimiz, kısıtlı maddrî imkânlarından
dolayı çocuklarına her zaman cep harçlığı
koyamamakta. Bizim önergemiz sonucunda,
belediye bu çocuklarımıza cep harçlığı koymanın
yollarını arayacak ve her türlü imkânı zorlayacak.
“Eğitim” demişken, hâlâ çocuklarımıza öğretilen
ders müfredatlarında, Müslümanlar hakkında
yanlış şeyler çağrıştırabilecek çeşitli konular
anlatılmakta. Maalesef bunun birkaç örneğine
daha rastladık. Belirli kurumlar tarafından
kullanılan derslerde, Müslüman çocuklarının
daha fazla yoksul olabileceği hakkında örnekler
verilmekte.

Bunun dışında bir üniversitede İslam’ın
radikalizmin çekirdeği olup olmadığı teoriler
hakkında, öğrencilerin bu ve buna benzer
konularda birbiri ile söyleşiye girmeleri
isteniliyor. Biz de “neden hep İslam üzerinden
bu tür örnekler veriliyor?” diye kendimize
sorup duruyoruz.
Çocuklarımız ve gençlerimiz rastladıkları bu
durumu bize haberdar ediyorlar.
Biz de daha önce sergilediğimiz tutumu aynı
şekilde sergilemeye devam ettik ve mevzubahis
olan kurumları bu konu hakkında uyardık. Bize
bu müfredatları bir daha kullanmayacaklarını
açıkladılar.
Biz DENK Rotterdam olarak bu önyargılara karşı
olan tutumumuzu her zaman göstermeye devam
edeceğiz. Hollanda toplumuna nefret tohumlarını
ekmelerini önlemek için aynı kararlılıkta bu
konuları gündeme getirmeye ve gerekli itirazları
yapmaya devam edeceğiz. Ve hatta bu tür
örnekleri bildirebilmeniz için bir raporlama
noktası hazırlamanın çalışmalarına başlamak
üzereyiz.
Yazımı, Müslüman âleminin üç aylarını
kutlamakla bitirmek istiyorum.
En içten dualarım ile Ramazan ayının hepimize
mübarek ve hayırlı olmasını diliyorum.
Bu ve buna benzer daha nice çalışmalarımıza,
gece gündüz demeden sizler için elimizden geleni
her zaman yapmaya devam edeceğiz.
Sizlerin sorularınız veya önerileriniz var ise
benimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin.
Ben sizlerin görüşlerinize her zaman açığım.
Sağlıcakla kalın, selametle,
---◄◄

Cana kıymet ver!

Kutlu rehberin çağrısı

Genç kızlar Kur’an-ı Kerim okuma
yarışmasında kıyasıya yarıştılar

N

İF Kadınlar Teşkilatı
İrşad
Başkanlığının
düzenlemiş olduğu Şubeler
Arası Kur’an-ı
Kerim
Yarışması gerçekleşti.
Katılımcı kızlar bu yıl içerisinde
önce kendi şubelerinde yarışmaları
kazanarak şubeler arası gerçekleşen
yarışmaya katılmaya hak kazandılar.
Gerçekleşen yarışmada kızlar Kur’an-ı
Kerim’i en doğru ve güzel okumak
için birbirleriyle yarıştılar. Yarışma
salgın tedbirlerine uyarak büyük bir
titizlikle hazırlandı.
Küçükler ve büyükler olmak üzere
iki kategoride yapılan elemelerde
finalistler şu şekilde belirlendi:
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Küçükler Kategorisi
1. Ravza Demirci, Rotterdam Şafak
2. Ravza Sak, İskender Paşa
3. Hiranur Toker, Ayasofya
Büyükler Kategorisi
1. Beyzanur Bilgiç, Rotterdam Şafak
2. Zeliha Özdemir, Den Haag
3. Erva Albayrak, Tilburg
---◄◄

28 Nisan’dan sonra hayatın
normale dönmesi bekleniyor
Hollanda’nın geçici hükûmetinin bakanlar kurulu korona tedbirlerini yumuşatma kararı aldı. Eğer salgının o tarihe kadar bekelnen düşüşü sağlanırsa, mağazaların ve terasların açılabileceği müjdesini verdiler.
Kabine ve Salgın Yönetim Ekibinin (OMT) ortaklaşa olarak değerlendirdikleri
ve duruma göre alacakları kararlardan biri de sokağa çıkma yasağının tamamen
kaldırılması olacak. Hükûmete yakın kaynaklardan gelen bilgiler göre, bahsi
geçen normalleşme sürecinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Gözler, Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın 12 Nisan tarihinde yapacağı basın toplantısına çevrildi.
DM ---◄◄

Polisin, öldürülen Türk genciyle ilgili
ırkçı söylemleri protesto edildi

H

ollanda’’da
polisin,
öldürülen 16 yaşındaki
Türk kızıyla ilgili ırkçı
söylemlerini
protesto
eden
göstericiler,
azınlıklara,
göçmenlere ve Afrikalılara yönelik
ayrımcı
yorumlarda
bulunan
polislerin görevden ihraç edilmesi
istedi.
Hollanda’da polisin öldürülen
Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri
protesto edildi
Hollanda’da, Rotterdam polis
teşkilatındaki polislerin, öldürülen
16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı
yorumuna karşı protesto gösterisi
düzenlendi.
Rotterdam kentindeki Marconi
Meydanı’nda bulunan polis teşkilatı
önünde toplanan yüzlerce gösterici,
“ırkçı polislerin ihraç edilmesi”
talebiyle slogan atarak, dövizler
taşıdı.
BIJ1 Rotterdam Partisi tarafından
düzenlenen protesto gösterisinde,
2019’da sosyal medya grubunda
16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra
E’nin
ölümüyle
ilgili,
“bir
Türk daha azaldı” ifadesini
kullanan, azınlıklara, göçmenlere

ve Afrikalılara yönelik ayrımcı
yorumlarda bulunan polislerin
görevden ihraç edilmesi istendi.
Hümeyra E’nin ailesinin ve
yakınlarının da Türk bayrağı
ile katıldığı gösteride, “Polis
şiddetine ve ırkçılığına karşı” ve
“Irkçılarla konuşmayacaksın, onları
durduracaksın” yazılı pankartlar
açan göstericiler, “Irkçılığı inkar
etmek ırkçılıktır”, “Bizi ırkçı
polislere karşı kim koruyacak”,
“Polisten önce insan hakları” ve
“Irkçılığa karşı beraber” yazılı
dövizler taşıdı.
Göstericiler, Hümeyra E. için bir
dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Rotterdam
Designcollege’da
eğitim gören Hümeyra E, 16
Aralık 2018’de okuldan dönerken
eski erkek arkadaşı tarafından
öldürülmüştü. Hümeyra E, tehdit
edildiği
gerekçesiyle
polise
şikayette bulunmuş ancak şikayeti
dikkate alınmamıştı.
25 Mart’ta, Hollanda polisinin
sosyal
medya
gruplarında

yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra
E’nin ölümüyle ilgili “bir Türk daha
azaldı” ifadesini kullandığı basına
yansımıştı.
Rotterdam
Polis
Şefi
Fred
Westerbeke,
Hümeyra
E’nin
ölümü
üzerine
kullanılan
ifadenin kınanması gerektiğini ve
“aşağılayıcı” olduğunu söylemiş,
polislerin kınandığını ve haklarında
başlatılan
soruşturmanın
sürdüğünü kaydetmişti. Westerbeke
ayrıca, teşkilatındaki polisler adına
Türk toplumundan ve genç kızın
ailesinden özür dilemişti. ---◄◄
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Seçimlerden arda kalan

SEÇİMLER BİTTİ, YANKILARI SÜRÜYOR
Partiler

Aldıkları oy Sandalye

Fark

VVD (Volkspartij Vrijheid en Democratie)
Leider: Mark Rutte

2.279.126

34 zetels
22,7%

2

D66 (Democraten 66)
Leider: Sigrid Kaag

1.565.862

5

PVV (Partij voor de Vrijheid)
Leider: Geert Wilders

24 zetels
16,0%

1.124.482

3

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Leider: Wopke Hoekstra

17 zetels
11,3%

990.601

4

SP (Socialistische Partij)
Leider: Lilian Marijnissen

15 zetels
10,0%

623.371

9 zetels
6,0%

5

PvdA (Partij van de Arbeid)
Leider: Lilianne Ploumen

597.192

9 zetels
6,0%

-

GL (GroenLinks)
Leider: Jesse Klaver

537.308

6

FvD (Forum voor Democratie)
Leider: Thierry Baudet

8 zetels
5,3%

523.083

8 zetels
5,3%

6

PvdD (Partij voor de Dieren)
Leider: Esther Ouwehand

399.751

2

CU (ChristenUnie)
Leider: Gert-Jan Segers

6 zetels
4,0%

351.275

5 zetels
3,3%

-

SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)
Leider: Kees van der Staaij

215.249

-

DENK (DENK)
Leider: Farid Azarkan

3 zetels
2,0%

211.238

-

JA21 (JA21)
Leider: Joost Eerdmans

3 zetels
2,0%

246.620

3 zetels
2,0%

-

VOLT (Volt Nederland)
Leider: Laurens Dassen

252.480

-

50+ (50PLUS)
Leider: Liane den Haan

3 zetels
2,0%

106.702

1 zetels
0,7%

2

87.238

1 zetels
0,7%

1

33.834

0 zetels

-

BIJ1 (BIJ1)
Leider: Sylvana Simons
NIDA (NIDA)
Leider: Nourdin El Ouali

2021 YILI GENEL SEÇİM SONUÇLARI
150 sandalye için 1579 aday yarıştı.
Önümüzdeki 15-17 Mart 2021 tarihinde
yapılan Temsilciler Meclisi seçimlerinde yaklaşık 13,2 milyon Hollandalıya oy kullanma
izni verildi.
Seçimlerle ilgili birkaç rakam:
1918’den beri 29. ulusal seçimler gerçekleştirildi. (İlk genel oy hakkı olan tarih 1918).
Belediye sayısı: Hollanda’da 352 belediye
hizmet vermekte.
Karayipler’de üç özel belediye (Bonaire, St.
Eustatius ve Saba) bulunmakta. Belediyelerin yeniden yapılanması nedeniyle bu sayı,
2017’deki seçimlerden çok daha az.
O zamanlar Karayipler’deki üç özel belediye
dışında 388 belediye vardı. 2012 seçimlerinde Hollanda’nın 415 belediyesi vardı.
Katılan parti sayısı: 37.
Bu, Birinci Dünya Savaşı sonrası bir rekor.
1971, 1981 ve 2017’de 28 parti katıldı.
Mutlak rekor, 53 partinin katıldığı 1922
seçimlerinde kırıldı.
Meclise giren parti sayısı: 17
Aday sayısı: 1579.
2017’de 1116, 2012’de ise sadece 972 aday
vardı.
Seçmenlerin yaşı:
2,4 milyondan fazla seçmen 70 yaşında veya
daha yaşlı. Bu grupta olanlar posta yoluyla
oy kullandılar.
Seçim bölgesi sayısı:
Biri özel Karayip belediyeleri Bonaire, Saba
ve St. Eustatius dahil olmak üzere yirmi
bölge.
Oy verilebilecek kanal sayısı:
Seçmenler 40 istasyonda oy kullandılar.
2017’de insanlar 60’tan fazla istasyonda oy
kullanabildi.
Yurt dışında yaşayan ve oy kullanmak
için kayıt yaptıran Hollanda vatandaşlarının sayısı: Yaklaşık 93.000.
Bu, önceki seçimlerden çok daha fazla.
2017’de 80.000’den fazla Hollandalı,
yurt dışında seçmen olarak kaydedildi ve
2012’de 48.000’den fazla seçmen kaydedildi.

Seçime katılım oranı: 82,6
Türklerin de seçime katılım oranı bu yıl
genel katılıma eşit görünüyor. Yüzde 80
civarında...
2021 parlamento seçimlerine sırasındaki
katılım, yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Bu
katılım, dört yıl önceki katılımla hemen
hemen aynıydı.
Seçmen grupları arasında farklılıklar olduğu
gözlendi. Örneğin, bu seçimlerde çarpıcı
sayıda genç sandık başına gitti. 18-24 yaş
grubunda katılım yüzde 80, 4 yıl önce ise
yüzde 67 idi.
Erkekler ve kadınlar arasındaki katılım hemen hemen aynıydı. Parti başına farklılıklar
var. Hayvanları Koruma Partisi en çok kadın seçmeni çekti. Sağcı partilerin seçmeni
çoğunlukta erkeklerdi.
Eğitim seviyesi açısından, oylar adil dağıtılmamaktadır. Daha az eğitimli seçmenlerin oy verme olasılığı, yüksek eğitimli
seçmenlere göre daha azdı. Volt, D66 ve
GroenLinks’teki seçmenlerin yarısı yüksek
eğitimlidir.
Sağlık bakımı, bu parlamento seçimlerinde
seçmenlerin ana temasıydı. Seçmenlerin
yüzde 64’ü bu temanın oy seçimlerinde
önemli bir rol oynadığını söylüyor. Devletin
normları, değerleri ve güvenilirliği ikinci ve
üçüncü sırada yer almaktaydı.
Koronavirüsü ile mücadele sekizinci sırada.
Konu en çok Forum van Demokrasi seçmenleri için önemliydi, onu VVD ve PVV
seçmenleri izledi.



VVD seçmenleri ekonomiyi sandık başına
gitmek için en önemli konu olarak görüyordu. Standartlar ve değerler ikinci sırada idi,
Koronavirüsü ile mücadele üçüncü sırada.
D66 seçmenleri arasında eğitim, o partinin
seçiminde en büyük rolü oynadı. Sağlık
hizmetleri ve ardından iklim ve sürdürülebilirlik takip ediyor.
Sonra oy vermeyen milyonlarca insan.
Koronavirüs, seçmen olmayanların başarısız
olmasının önemli bir nedeniydi, ancak asıl
neden değildi.
Oy kullanmayanların beşte biri neden olarak Koronavirüsü verdi.
İnsanlar araştırmada birden çok neden
sundular. Önceki seçimlerde olduğu gibi, oy
vermeyenlerin temel nedenleri güven eksik---◄◄
liği ve siyasete karşı ilgisizlikti.

OFİS ALANI SATILIK / KİRALIK
KANTOORRUIMTE TE KOOP/TE HUUR

Strevelsweg 700 / 413 - 4e etage/kat
Rotterdam
Kantoorruimte/ Ofis alanı - Bestaat uit 8
delige kantoorruimte, 8 bölümlük ofis alanı
wc, keuken, zaal, magazijn
Metrage/Metrekare
370 m²
Type aanbod/Teklif durumu:
Te koop/Te huur/ Satılık/Kiralık
Koopsom/Satış bedeli: € 420.000
Huur/Kira bedeli: € 33.000 per jaar

Konum ve Erişilebilirlik
Verzamelgebouw Zuid, toplu taşıma ve Rotterdam trafik penceresine doğrudan
bağlantı gibi tüm olanaklarına sahip Zuidplein alışveriş merkezinin karşısında
yer almaktadır. Binanın önündeki otopark, (ücretli) park için yeterli
olanaklar sunmaktadır.
Araba ile ulaşım kolaydır. Vaanweg üzerinden A15 ve A29 otoyollarına
doğrudan bağlantı. Konum, “Zuidplein” metro istasyonu sayesinde toplu
taşıma ile kolayca erişilebilir. Otobüsler de önünde yer almaktadır.

İletşim/Contact:
Telefoon: 0031 6 22 60 88 52
e-mail: info@nifonline.nl
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Hüseyin Kerim Ece

leven en religie

hayat ve inanç
kerimece@hotmail.com

BARIŞ ÖNCE

YÜREKLERDE
OLUR

G

ruplar arası anlaşmazlıklar,
çekişmeler, düşmanlıklar, hır-gür,
kavga ve savaş güzel, istenen bir şey
değildir.
Hak ihlâlleri, başkasını rahatsız etmek,
küçümseme veya hakaret de öyle... Ama barış,
sosyal ahenk, karşılıklı anlayışlı olmak, haklara
riayet, uyum içinde bir arada yaşama daha
güzeldir. Öncekiler huzursuzluk, kaos, toplumsal
sorun sebebi, sonrakiler ise mutluluk, huzur ve
barış nedeni.

“Allah’ın rahmeti
sayesinde sen onlara
karşı yumuşak
davrandın. Eğer kaba,
katı yürekli olsaydın,
onlar senin etrafından
dağılıp giderlerdi. Artık
sen onları affet...”
Şu hadis bu
âyetin manasını
tamamlıyor: “Allah
refîktir (yumuşaktır),
yumuşaklığı sever ve
yumuşaklığı sebebiyle
(mü’minden)
râzı olur...”

Bazen insan kendi kendine sorar: Neden bazıları
barışa, huzura zarar verecek fikirlere sahip olur?
Bazıları neden kendisini ve başkasını huzursuz
edecek işleri yaparlar? Neden başkasını aşağılar,
küçümser, hakaret eder?
Bu gibi soruların cevabı yok. Maalesef her
toplumda barışın, hoşgörünün, haklara saygının,
birlikte ahenk içinde yaşamanın, imkânları hakça
bölüşmenin değerini bilmeyenler vardır. Böyleleri
de sorunlara, kötülüklere sebep olurlar.
İçinde yaşadığımız toplumda (ya da başka
yerlerde) barışa, toplumsal ahenge, insanî
ilişkilere zarar verecek fikirlere ve eylemlere
sahip olanlar olsa da biz; barış içinde, başkalarını
ve haklarını hesaba katarak hareket etmenin,
kötülere inat iyi bir insan olmaya çalışmanın
daha güzel, daha mutluluk verici olduğunu
biliyoruz.
İnsanlar toplu hâlde yaşamak zorunda. Bir
kimsenin toplumda bir hakkı varsa, diğerlerinin
de vardır. Ama herkesin görevi de vardır.
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HİKMET PINARI
Kişilerin dışarıda yaptığı işler başkalarını da
ilgilendirir. Yapılanlardan ve söylenenlerden
onlar olumlu veya olumsuz etkilenebiliyor.
Bundan dolayı herkesin toplumda dikkatli
konuşması, yazması ve hareket etmesi gerekir.
Başkalarıyla ilişkiler hakkında Kur’an’dan iki
âyeti ve Hz. Muhammed’den üç hadisi söz
konusu etmek istiyoruz. Bunlar Müslümanlara
her yerde ve her zaman uymaları gereken,
bununla beraber güzel sonuçlar kazandıracak
evrensel ölçüler getiriyor.
“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara
karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı
yürekli olsaydın, onlar senin etrafından
dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet...”
(Âl-i İmrân 3/159)
Âyet ne kadar Peygamber’e hitap etse de
getirdiği ölçü bütün Müslümanları bağlar.
İnsanlarla ilişkilerde, davette, eğitim-öğretimde,
sorunları konuşmada, hatta tartışmalarda bile
yumuşak bir kalbe sahip olmak. Bundan dolayı
merhametli, hoşgörülü, anlayışlı, iyilik sever ve
uyumlu olmak... Yüreğinde kin, nefret, haset,
katılık, zalimlik olmaması...
Şu hadis bu âyetin manasını tamamlıyor: “Allah
refîktir (yumuşaktır), yumuşaklığı sever ve
yumuşaklığı sebebiyle (mü’minden) râzı
olur...” (Muvatta’, İsti’zân/15)
Diğer ayet:
“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en
güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki,
seninle arasında düşmanlık bulunan kimse
sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussilet 41/34)
Kur’an Müslümanlara kötüleri ve kötülükleri bile
en güzel şekilde, en uygun biçimde savmalarını,
ya da mücadele etmelerini tavsiye ediyor. Zira
iyilik hiç bir zaman kötülük, haksızlık, yürek
katılığı gibi olmaz. İyilik hep öndedir, insana
yakışır, mutluluk sebebidir. Barış ve huzura
götüren güzel bir imkândır.

Hadisler de şöyle:
Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Sizden
biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi
din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe
gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî,
Îmân/7. Müslim, Îmân/17(71-72) no: 170-171.
Ayrıca bkz: Tirmizî, K.-Rekâik/59 no: 2515)
Kendi için sevip istediğin, uygun gördüğün
şeyi (her ne ise), başkaları için de
istemek... Kendin için hoşlanmadığın,
uygun görmediğin şeyi (her ne ise)
başkaları için de istemek...
İşte güzel metod daha:
“Mü’min; insanların kendisine nasıl
davranmalarını istiyorsa, o da onlara öyle
davransın.” (Müslim, İmâre/46)
Herkes kendisine iyi davranılmasını ister.
Öyleyse bu istediği şeyi onun da başkasına
göstermesi gerekir. İşte günümüzde empati
denilen şey. Kendini başkasının yerine koymak...
“En iyi Müslüman ahlâkı güzel olandır”
müjdesinden sonra, iyi Müslümanın bir tanımı da
şöyle:
Nebi (sav) şöyle dedi: “Müslüman,
başkalarıyla iyi geçinen ve kendisiyle
de iyi geçinilen kimsedir. Başkalarıyla
iyi geçinmeyen ve kendisiyle de iyi
geçinilemeyen kimsede hayır yoktur.”
(Ahmed b. Hanbel, 2/400, 5/225)
Evet Müslüman böyle olmalı... Çünkü güzel
ahlâk, iyi insan olma bunu gerektirir. (Bunlar,
her şeye boyun eğme, bir yanağını vurana öbür
yanağı da çevirme anlamında değil)
Bütün bu güzel ölçüler, insanî davranışlar, ahlâki
güzellikler, barış içinde yaşama isteği kişinin
yüreğinden başlar.
Bu duygular yürekte yoksa davranışlara
yansımaz. Günlük hayatta görülmez.
O yüzden diyoruz ki “barış önce yürektedir”.

---◄◄
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Spotlar
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Bizi kendi hâlimize bırakmayacaklar. Olan biten bunu
gösteriyor. Allah’ta bizi kendi başımıza bırakmayacağını
bildiriyor. Bu mücadele kıyamete kadar devam edecek.
‘Bizi’ dedim, ‘biz’ kimiz? Her
birimizin bir cevabı var. İnsani
değerlerin tehlikede oluşunu
aştık, bizatihi insanın kendisi
tehlikede. İnsanın sebep olduğu düzenli ve bilimsel kargaşa
sebebiyle.
Ramazan ayı geldi. Merhaba
diyerek karşılayacağız. On bir
ayın yoğunlu içinde, bizi bizden uzaklaştıran kargaşanın
bir ay boyunca durulduğu/durdurulduğu bir ay. Göğe bakma
fırsatı verecek bize Ramazan
ayı. İbn Ataullah el İskenderi bir sözünde şöyle diyor;
“Bayram, ancak dağınık işlerini toparlayan kimse içindir.’
Umarım toparlarınız ve bayram ederiz. Hayırlı bereketli
günler dua ederiz.
İlhami Çiçek bu ay misafirimiz. Şair İlhami Çiçek’i neden
misafir ettik. Nobran işlerin
döndüğü bu dünyada, naif bir
kalbin şiirini yazma çabası sebebiyle. Hayatın içinde, bazen
içine kaçan ve bazen de heyecanla dışarıya çıkan o kırılgan
ve naif ağabeyimizi yâd etmek
için. Rahmet olsun.
Kemal Sayar bu yazısıyla, bize
durun bir dakika diyor.
Durun, nedir bu aceleniz?
Göğe bakmamızı dahi bizden
alan bu hıza, bu aceleye, bu
telaşa durarak ara verin diyor.
Durup düşünün.
Yaklaşmakta/yaklaşmakta
olan...
Allah’ın her şeye gücü yeter.
Canımızı ve ruhumuzu sıkan
bu imtihan gümlerinin sonunda , ruhen olgunlaşarak ve
bilinçlenerek çıkacağız
inşallah.
Dua edelim.
İyi okumalar...

AY’IN KİTABI

HURAFATTAN
HAKİKATE...

Kemal Sayar

G

üneşin altında söylenmemiş hiçbir şey yoktur. Hâlbuki biz insanlar
tuhaf bir beklentiyle
yaşarız hayatlarımızı. Sanki biz hiç
ölmeyeceğiz ve her gün yeni bir
şeyler duyup yepyeni yaşantılara
kucak açacağız. Kişisel tarihimizi yapan onlarca ayrıntıyı ne kadar da kolay kaçırıveririz gözden.
Sanki onları yaşayan biz değilizdir, hayatımızın farklı evrelerinde
farklı insanlar yaşamıştır. Aslolan
zamandır. İnsanın bu dünyadaki varoluşunu tanımlarken, trajik
unutkanlığı da hesaba katmak gerekiyor.
Unutmak, bizi her şeyin geçici olduğu hissinden koruyor. Sanki biz
her an yeryüzüyle yeni tanışıyoruzdur, dolayısıyla hiçbir şeyi arkada
bırakmış sayılmayız. Unutmak insanın hayatından bilgece bir ders
çıkarılmasının önüne geçer, onun
hayatını rastgele bir araya gelmiş
yaşantılar yumağından ibaret kılar.
İnsan hayatını ne kadar ‘hızlı’ yaşarsa, kendisini geçmişe bağlayan
ilmikleri o kadar kolay söker atar.
Hızlı yaşamak modern dünyanın
ritmine ayak uydurmak demektir.
Çoğumuz işlerimize belirli saatlerde ve çoğunlukla motorlu taşıtları
kullanarak gideriz. Gözlerimizin
gördüğü dünya bize sürekli değişen görüntüler sunar. Görüntüler
âdeta akar ve bu akış içinde biz
dâima bir şeylere geç kaldığımız
yahut yetişemeyeceğimiz hissine
kapılırız. Modern dünyanın kandırmacası budur işte: Her şeye
yetişmek isterken hiçbir şeye yetişememek, her şeye sahip olmak
isterken aslında hiçbir şeye sahip
olamamak.
Gündelik hayatımızı bir film şeridi
gibi geriye sarma ya da hızlandırma şansımız yok. Ama büsbütün
de talihsiz değiliz. Hız kesip kulvarın dışına çıkmak ya da hatırlamak
her zaman mümkün.
Asrî zamanlar insanı talihsizleştirdi. İnsan belleği hiçbir zaman olmadığı kadar unutuşla sakatlandı.
Dirilerin ölülerle birlikte yaşadığı
şehirler zaman şuurundan ve gönül coğrafyalarından silindi. Müslüman saati tekledi.
Derken Ramazan geldi. Ölüm denen o eşsiz ülkeye bir gün bizim
de basacağımız hakîkati içimizde
kımıldadı. Saatler Müslüman saatine ayarlandı. Bellekler tazelendi,
bedenlerimizin görüntülerle ayarlı
hızı kesildi. Hatırlayışın ruha se-

Özgürlüğün Anayasası

ARKA KAPAK
Friedrich August von Hayek’in Kölelik
Yolu adlı eseri 1945’te ilk yayınlandığı
zaman, eleştirmenlerce John Stuart
Mill’in ünlü Hürriyet Üstüne adlı eseriyle
eş tutuldu. Özgürlüğün Anayasası’nda
ise Hayek bize, alan ve soluk itibariyle
daha çok Milletlerin Zenginliği’ne benzer
şekilde, özgür toplumun ilkelerinin
pozitif bir ifâdesini sunmaktadır. Genel
okuyucuya yönelik yazılan Özgürlüğün
Anayasası, Batı uygarlığının gelişmesine
kılavuzluk etmekte ve Batı’nın sürdürmesi
gereken özgürlük ideallerinin yeni bir
ifadesini ortaya koymaktadır. Eğer özgür
dünya yaşayacaksa, her şeyden önce
inandığımızın ve korumak istediğimizin
ne olduğunu bilmemiz gerektiği ikazında
bulunmaktadır.
Temel bir eser: Özgürlük ile özgür olmama
durumu ve bunların her birinden yana

EY UNUTUŞ KAPAT ARTIK PENCERENİ!

vinç ve saadet yayan esintisi inanan
insanları bir rahmet rüzgârı halinde
sardı. Unutuş, bir aylığına bile olsa
penceresini kapattı.
İbadet, hayatı yavaşlatmanın çok özgün bir biçimidir. İnsanlar, ibadete
ayırdıkları süreyle zamanın normal akışını durdurur, kendilerine ebedî âlemle
râbıta kuracak yepyeni bir zaman boyutu ihdas ederler. Böylece günübirlik
zamanın dışına çıkmak sûretiyle de
kendi kendileriyle daha fazla konuşmuş, kendi içlerine daha fazla bakmış
olurlar. İşte Ramazan; hayatı yavaşlatmanın; insanı maddî meşguliyetlerden
arındırarak aslî varoluşuna döndürmenin fırsatlarından biridir. Ramazan
ayında insanlar hem açlığı ve yokluğu
tecrübe ederek diğer insanlarla empati
kurmanın fırsatını bulurlar, hem de Ahmet Haşim’in ifadesiyle ‘Müslüman saati’nin kendine mahsus zarafetini doya
doya yaşarlar. ‘Modern zaman’ın hızlı
akışına vurulmuş bir sekte, bir mola,
bir silkiniş olarak değerlendirebiliriz
Ramazan’ı.
Ramazan; hayatı sadece hedonistik bir
eksende düşünen, insanın ancak maddî duygularının tatmin edilmesiyle bir
yere geleceğini savunan modern medeniyete de bir meydan okuyuş haline
gelir.
İnsanlar, rutin yaşayışlarından uzaklaştıkları zaman bir şaşkınlık hali yaşayabilirler. Pek çok insan; Ramazan’ı,
getirdiği uhrevî boyutla beraber bir
derinleşme, güzelleşme imkânı olarak
değerlendirir. Ramazan ayı, eşyadan
uzaklaşıp hakîkatin bilgisine ulaşmak;
eşyanın ve varlığın künhüne varmak
için çok güzel bir imkân sunar bize.
Açlık tecrübesi; insanı, dünyanın fânî,
bitişli bir yer olduğu duygusuna taşır.
İnsan, aç kalmak ve maddî zevklerden
uzak durmak sûretiyle hayatın sadece
haz üzerinde dönen bir tekerlek olmadığının farkına varır. Hazzın dışında
bir hayat da vardır. Biz, Ramazan’da
bu mânevî hazzı tecrübe ederiz. Mad-

F. A. Hayek

olan kurumlar üzerine derinlemesine düşünülmüş
bir bildiri. Bildiri üç kısma ayrılmış. Bu üçlü yapı
muhteşem bir başarı, birinci sınıf bir düşünürün
yüksek bir idealin hizmetindeki eseri.
(The Economist)
F. A. Hayek ahlâk ve antropolojiden, hukuk
bilimi ve düşünce tarihine, oradan refah devleti
ekonomisine uzanan sosyal felsefenin mükemmel
bir açıklamasını sunar. Kısım 1’de özgürlüğün
sadece bir değer olmayıp, tüm moral değerlerin
koşul ve kaynağının yer aldığı özgür toplumun
ahlâkî temellerini tahlil eder. “Özgürlük ve
Hukuk” üzerine olan Kısım 2’de Hayek, Batı
insanının bireysel özgürlüğü temin için geliştirdiği
kurumları inceler. Kısım 3’te de özel teşebbüs
ile sosyalist teşebbüs arasındaki ilişkileri tartışır
ve refah devletinin yöntemleri ve hedeflerinin,
ihtimallerinin ve tehlikelerinin tam bir tasvirini
verir. Bu şekilde, özgürlük ilkelerini, önemli
iktisâdî ve sosyal konulara uygulayarak test eder.
---◄◄
(Spectator)

BigBang YAYINLARI

dî hazlardan mânevî hazlar lehine
feragat ederiz. Böylece Ramazan;
hayatı sadece hedonistik bir eksende düşünen, insanın ancak
maddî duygularının tatmin edilmesiyle bir yere geleceğini savunan modern medeniyete de
bir meydan okuyuş haline gelir.
Çünkü Ramazan ayında insanlar;
bambaşka bir zaman, düşünme
ve varoluş boyutuna geçerler. Bu
boyuta küresel sistem müdahale
edemez. Ramazan, küresel sistemin dışındadır; bu bakımdan ben,
Ramazan’ı bir direniş ayı olarak
mütâlâa ediyorum.
Kimi insanlar, yemekle ve birtakım tiryakiliklerle olan ünsiyetleri
dolayısıyla öfkeli olabilirler. Ama
Ramazan’ın aynı zamanda kötü
söz, kötü davranış, öfke orucu olduğunu da hatırlamamız gerekir.
Ramazan’da biz, kötü olan ne varsa ondan oruç tutuyoruz aslında.
Dolayısıyla bu ay, insanın nefsini
terbiye etmesi, egoya çitler çevirmesi, egonun arsızlığını, şımarıklığını terbiye etmesi için çok iyi bir
fırsattır.
İnsanın insana zâlimliğinden kaynaklanan terbiye sistemleri bir
yere varamaz. Bu, insanda öfke,
sıkıntı ve aksü’l-âmel uyandırır.
İnsanlar, böyle bir şeye tepkisel
biçimde karşı çıkma ihtiyacı hisseder. Kimse kendi iradesi dışında
bir şekle, kıvama sokulamaz. Bir
insanı, yeryüzünde yaşadığı hissine götüren en temel etkenlerden
biri, kendisini kendi benliğinin
üzerinde yüce bir varoluşa istinâd
etmesidir. Bizler, bizimle beraber
çürüyüp gitmeyecek, yok olmayacak bir idealin düşünü kurarız. İşte
bu ülküyü yakaladığımız zaman
-dîn insana bunu kazandırır- en
büyük zorluklara bile katlanabiliriz. Batılılar, oruç ibadetini kolay
kolay anlayamazlar. Orucu, insanın kendi bedenine eziyeti olarak
mütâlâa ederler. Hâlbuki bizim
günün sonunda aldığımız o kadar
büyük bir mükafat; iftar sofrasında insanların bir araya gelmesiyle
yüzyıllardır bu topraklarda akıp
giden, bir kültürün bir ay daha
coşkuyla yaşanmasıyla bizi mutlu
eden o kadar çok şey vardır ki,
bedenin eziyeti, bunun yanında
hiç kalır.
İbadet, hayatı yavaşlatmanın çok
özgün bir biçimidir. İnsanlar, ibadete ayırdıkları süreyle zamanın
normal akışını durdurur, kendilerine ebedî âlemle râbıta kuracak

yepyeni bir zaman boyutu ihdas
ederler.
Ramazan ayı Müslümanların festivalidir. Kutlanacak bir şeydir.
Gündüz büyük bir derinleşme, Allah’a yaklaşma yaşarız. Gece de
insanlar sokaklara taşarak bunu
bir dostluk, bir bayramlaşma,
bir coşku havasına büründürür.
Bu çok mühim bir şeydir. Ramazan’da ev ziyaretleri olur, birbirini görmeyen dostlar buluşur,
teravihlerde camiler dolup taşar.
Ramazan, bu sebeple Müslüman
coğrafyasının kendine mahsus bir
zamanıdır; ‘Müslüman saati’dir,
Müslüman ayıdır. Ben, değişik
ülkelerde de bulundum. Mesela
Mısır’da o coşkuyu çok fazla hissettim. Sahura kadar hiçbir yer
durmuyor. İnsanlarda hep bir hareket, hep bir coşku hali var. Bu
da bizi biz kılan, dünyanın kalan
kısmından ayıran çok önemli bir
özelliğimiz. Müslüman dünyasının küresel sistem tarafından tamamen ezilip yutulamamasının
en önemli sebeplerinden bir tanesi Ramazan atmosferidir.
Ben, Ramazan’ın bir aile içerisinde yaşanmasının, bir çocuğun
ruhuna atılmış ilmik gibi olduğunu düşünüyorum. Bir ailede
ramazan layıkıyla yaşanıyorsa o
ailedeki çocuğun ruh koordinatları belirlenir. Çocuk, nereye ait
olduğunu, kim olduğunu, hangi
milletin ferdi olduğunu, hangi uygarlık dairesine mensub olduğunu anlar. Çocuklar, festival havasında kutlanan bu Ramazanlarla,
bayramlarla, Cuma namazlarıyla
fark ederler kim olduklarını. Çünkü çocuk, kendisinin çok büyük
bir anlam dairesine mensub olduğunu ve oraya mensub olmakla yüzyıllardır akıp giden bir
geleneği devam ettirdiğini telakki
eder. “Ben, buraya Mars’tan ışınlanmış bir varlık değilim; yıllardır
akıp giden bir geleneğin zincirinin son halkasıyım.” der. Bu
süreklilik duygusunun verilmesi
ve çocuğun ruh koordinatlarının
saptanması açısından Ramazanların fevkalâde değerli tecrübeler olduğunu düşünüyorum. Bu
tecrübeyi, çocuklarımızla coşku
içinde yaşamalıyız. Çocuklarımız;
yepyeni bir ayın geldiğini ve bu
ayın çok mübarek, çok güzel bir
ay olduğunu hissetmeliler.
Alıntı: Keşkül Dergisi,
Temmuz 2013, 27.Sayı ---◄◄
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Nikolai Yaroshenko’nun 1878 yılında yaptığı
“Hücresindeki Mahkûm” adlı eseri
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ayat Hikâyesi...
Erzurum’un Oltu
ilçesinde Kemal Bey ve
Letafet Hanım’ın çocuğu
olarak 1954 yılında dünyaya
geldi. Şairin dedesi Mehmet
Ağa’nın ailesi, 1829 Osmanlı-Rus
savaşında Ahıska sancağından
Posof’a göç etti. Aile sırası ile
Erzincan ve Muş’ta yaklaşık
yarım yüzyıl ikamet ettikten sonra
Oltu’ya taşındı. Çiçek, çok küçük
yaşlarda babasının dedesiyle ve
etrafındaki diğer büyükleriyle
ilgili destansı anıları dinleyerek
büyüdü. Anlatılanlara göre altı
yedi yaşlarında kardeşiyle samanlık
damında oynarken saman dökülen
delikten aşağı düştü. Yirmi dört saat
baygın kaldı ve bir hafta kendine
gelemedi. Kendine geldiğinde artık
onun için ürkeklik, duygusallık ve
durgunluk bir mizaç hâline geldi.
İlk ve ortaöğrenimi Oltu’da okuyan
Çiçek’in ilkokul beşinci sınıfa kadar
öğretmeni, babası Kemal Bey oldu.
Liseyi Erzurum’da bitiren Çiçek;
üniversiteye başlamadan önce
Hareket dergisinin Erzurum’da
açtığı Dergâh Kitabevini çalıştırdı.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde “Ahilik ve Yaşayan
Ahi Gelenekleri” adlı teziyle
yükseköğrenimini tamamladı.
Üniversitede okurken vekil
öğretmenlik yaptı. Üniversiteden
sonra 1978’de Kırıkkale Lisesinde
edebiyat öğretmenliğine başladı.
Çiçek, 1979’un yaz aylarından
itibaren Edebiyat dergisi çevresine
dâhil oldu. Daha sonra İstanbul’a
taşındı ve öğretmenliğini Pendik
Lisesinde devam ettirdi. 1980’de
nişanlandığı Hamiyet Hanım
ile 1981’de evlendi. 1982’de
Abdurrahman Nuri adında bir oğlu
oldu. “Hece Taşları. Kırıkkale’de
sağlığı bozulmaya başlayan Çiçek’in
rahatsızlığı İstanbul’a taşındıktan
sonra şiddetlendi. 1983’ün mart
ayında kısa dönem askerliğini
tamamlamak için Tokat’a gitti.
Epilepsi tanısı konulan şairin
hastalığı askerdeyken daha fazla
ilerledi ve bir süre Ankara Mevki
Hastanesinde tedavi gördü. İyileşti
sanılarak tekrar Tokat’a gönderildi.
Ağır ilaçlar kullandığı kısa dönem
askerlikte terhisine on beş güne
kala geçirdiği bir kriz sonrasında
1983 yılında vefat etti.
Kişiliği ve Sanatı
Çocuk yaşta okuma tutkusuna
kapılan Çiçek, zaman zaman
âşıkların toplantılarına katıldı. Şiire
ilgi duydu ve ortaokul ikinci sınıfta
Faruk Nafiz’in “Çoban Çeşmesi”
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Bir Yitik Şair:

İLHAMİ ÇİÇEK
şiiriyle katıldığı bir şiir okuma
yarışmasında birinci oldu. Lise
yıllarında yazdığı, aynı zamanda
yayımlanan ilk şiiri olan “Otel
Odası”, Anadolu Fikir Derneğinin
çıkardığı Adımlar dergisinin açtığı
şiir yarışmasında birincilik kazandı.
Lise yıllarında amatör düzeyde
tiyatro çalışmalarına katıldı.
1969’da on beş yaşındayken
Erzurum’da Hür Söz gazetesinde
“Büyük Emel” adlı şiirini
yayımladı.
Üniversite yıllarında yerel
gazetelerde halk edebiyatına
ilişkin yazılar yazdı. Bu yıllarda şiir
çalışmalarına ağırlık verdi ve “Son
Öğrence” şiirini vekil öğretmenlik
döneminde yirmi yaşındayken
yazdı. Öğretmen olarak atandıktan
sonraki yıllarda Nuri Pakdil’in
yönettiği Edebiyat dergisinin sürekli
şairlerinden biri oldu. Sağlığının
gittikçe kötüye gittiği bu evrede
“Satranç Dersleri” ortaya çıktı.
Satranç Dersleri’nin kitap olarak
yayımlanmasıyla vefatı aynı aya
rastladı.
Dostoyevski, Cengiz Aytmatov,
Kemal Tahir’i beğeniyle okuyan,
Nurettin Topçu’nun tüm eserlerini
dikkatle inceleyen Çiçek; Sezai
Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Cemal
Süreya, Attilâ İlhan, Edip Cansever,
Asaf Hâlet Çelebi’nin şiirlerini
önemsedi. Şiirlerinde divan ve
halk edebiyatının, II. Yeni’nin,
İsmet Özel ve Ataol Behramoğlu
gibi şairlerin etkisi izlenmekle
beraber kendine özgü estetik bir
dil geliştirdi. Yirmi dokuz yaşında
hayata veda eden, melankolinin
sanatkâr muhayyileyi besleyen ama
bir o kadar da tahrip eden yönüyle
yaşayan şair, edebiyat dünyasının
‘dalgınlığına geldiği’ sanatkârlardan
biri olarak Türk edebiyatı
tarihindeki yerini aldı.
Cumhuriyet döneminde şiirler
yazan İlhami Çiçek’i çalışmanın
ilerleyen kısımlarında ayrıntılı
olarak inceleyeceğiz ancak
onun şiirindeki farkındalık ve
duyarlılıkları daha iyi kavramak
adına şiirindeki bazı ipuçlarına
şimdiden yer vermenin faydalı
olacağını düşünmekteyiz. Söz
gelimi: “Filistin’de akşamüstleri,
sessizlik bir file somun gibi”
dizelerinde görüldüğü üzere şairin
dünyaya karşı aldığı tavrı Filistin
üzerinden okumaktayız. Bu tavır
aynı zamanda İslâmî duyarlılığın
Çiçek’in şiirindeki çıkış biçimini
ortaya koyar. 1980 darbesinden
sonra edebiyat sahası üzerindeki
baskı yoğun olarak hissedilmesine
rağmen kimi yazar ve şairler,

‘TÜRK(Ü)ŞİİR MEMLEKET’

kendisini ve kitleleri politize
etmemek adına seyrek fakat fikrî
tutumlarını da gizlemeden yazmaya
devam etmişlerdir. Aynı zamanda
sözünü ettiğimiz İslâmî duyarlılık
noktasında Çiçek’in şiirleri yalnızca
coğrafyalarda çekilen acıların
bireysel dışavurumu ile kalmaz,
bununla beraber dinî hadise ve
şahsiyetlere de zaman zaman
atıfta bulunmasıyla sivrilir. Onun,
şiirlerinde geleneksel motiflere yer
vermesi İslâmî duyarlılığa sahip
bir çizgide yol aldığına da emare
oluşturur. Tüm bu atıflar İlhami
Çiçek’in modern Türk şiirindeki
varoluşunda bizlere ışık tutmaktadır.
Tıpkı mistik yaklaşımla şiir yazan
diğer şairler gibi İlhami Çiçek
de özgün olabilmenin peşine
düşmüştür.
İlhami Çiçek’in çocukluk
yaşlarından itibaren vakur, az
konuşan ve yaşından çok daha
büyük bir tavır sergilemektedir.
Mahalledeki komşuları henüz çok
küçük olan Çiçek’in yanlarından
geçerken asaletinden kaynaklı
olarak kendilerine çekidüzen
verdiklerini ifade etmektedirler.
İlhami Çiçek’in gerek aile fertlerinin
söylemleri gerek bizim okuduğumuz
metinlerde göze çarpan en önemli
özellikleri arasında cömertliği ve
nezaketi göze çarpmaktadır. Kısa
yaşamı boyunca maddî olarak çok
rahat olmasa da buna rağmen her
koşulda çevresindekilere yardım eli
uzatmıştır. Şairin hayat arkadaşı
Hamiyet Hanım; kazandığı parayı
“dayanışma” adı altında hemen
bitirdiğini, ayrıca kendi işlerine
karşı mesafeli duran Çiçek’in
arkadaşları söz konusu olduğunda
hiç üşenmediğini söylemektedir.
Hamiyet Hanım’ın sözünü ettiği
“dayanışma” -İlhami Çiçek’in
de dâhil olduğu- Edebiyat
dergisinin sahibi Nuri Pakdil’in,
bazen toplantılarda bazen ise
mektuplarda belirttiği bir maddî
yardım çağrısıdır. Bu yardımlar
Çiçek’i zora soksa da derginin
sürdürebilmesi açısından hiçbir

BİR GELİN

çağrıya kayıtsız kalmamış ve
kendisinden isteneni fazlasıyla
yerine getirmiştir. Kimi zaman
İstanbul’daki çeşitli kitapçıları
dolaşıp cebindeki son parasıyla
dergileri satın almış kimi zamansa
evindeki İslam Ansiklopedisi
ciltlerini satarak bir şekilde
dergiye destek olmayı başarmıştır.
Bunlarla beraber entelektüel
yaşam arzusu Çiçek’in ilişkilerinde
titizlik göstermesini sağlamıştır.
Öğrenim yılları ve meslek hayatında
gelişen dostluklarını belli bir
donanım düzeyinde ilerletmiş,
kendisiyle aynı kaygı ve arzuları
taşıyan insanlarla münasebet
kurmayı tercih etmiştir. Ancak
yapısı gereği yakın dostlukları
arasında dahi şahsi problemleri
ve moral bozukluklarıyla gündem
olmaktan uzak durmuş, özel
hayatına yönelik soruları ise
geçiştirmeyi uygun bulmuştur.
Genel itibariyle sessizliği ve az
konuşmasıyla tanınan şair, kültürel
ortamlarda ise konuşmaktan ve
bilgilerini aktarmaktan büyük keyif
almaktadır. Her tarzdan okumalar
yapması, onda derin bir birikim
haznesi oluşturmuş ve bulunduğu
ortamda saygı uyandırmasına
olanak sağlamıştır.
Mizaç itibarıyla düşünmeyi
konuşmaya tercih eden Çiçek;
hayatın türlü olgularına,
kavramlarına ve hayat içerisindeki
konumuna dair bir tefekkür
evresine girmiştir. Yapısı gereği
ayrıntıları asla atlamayan şair,
özellikle üniversite yıllarında bu
ayrıntıları anlamlandırmada mahir
olmuş böylece hem kişiliğinin
hem de şiirinin olgunlaşmasına
hız kazandırmıştır. Dolayısıyla
İlhami Çiçek için sürecin oldukça
verimli geçtiği söylenebilmektedir.
Bu yılların hemen sonrası ise
şairin varoluş problemlerine denk
düşmektedir. İlk gençlik yıllarından
itibaren zihninde birike birike
ilerleyen tasavvurlar, Çiçek’in
“opus magnum”u olan Satranç
Dersleri şiirinin ortaya çıkmasına

âŞIK REYHANİ

Elleri koynunda pınar başında
Almanya’ya doğru bakar bir gelin
Yedi çocuğu var dördü peşinde
Feleğe dişini sıkar bir gelin

Yıkık avlusuna hasır sererek
Körpe yavrusuna göğüs gererek
Yıldızlarda haber var mı diyerek
Akşam dam üstüne çıkar bir gelin

Gücü yetse kanunları bozarmış
Kazma alıp toprakları kazarmış
Küçük oğlu babasına benzermiş
Umutla yüzüne bakar bir gelin

Zavallıya hayat olmuş işkence
Ona zehir olmuş zevk ü eğlence
Dışarıdan bir erke sesi duyunca
Postacı zanneder çıkar bir gelin

Çaresi yok derdi düşmüş derine
Uykusu yok hasret vurmuş serine
Kemerini vermiş borcun yerine
Belini iplikle sıkar bir gelin

Reyhani der gel bu gelini kına
On yıldır elleri görmemiş kına
Sofrada Mehmed’i gelir aklına
Çorbayı yemeden döker bir gelin

Sorunca derdini söylemez dili
Yirmibeş yaşında bükülmüş beli
Hatıra aldığı kirli mendili
Gözünün yaşıyla yıkar bir gelin

Aylar geçer senesinden habersiz
Kitap okur manasından habersiz
İplik düşmüş iğnesinden habersiz
Dikeceği yerde söker bir gelin

vesile olmuştur. Bu bilgilerden
hareketle İlhami Çiçek’in şiirlerinde
işlediği temaları şu şekilde
sıralayabiliriz: varoluş, hüzün,
yalnızlık, gelenek, umut, inanç,
ölüm. Nitekim İlhami Çiçek’teki
varoluş, şiirindeki diğer temaları
da meydana getirmiştir. Temalar
incelendiğinde bu hususta en ufak
bir çelişki doğmadığı net şekilde
söylenebilmektedir. İlhami Çiçek,
içinde bulunduğu çağa ayak
uydurmamış, mütemadiyen direnç
göstermiş bir şairdir. 20. yüzyılda
Batı’nın, kavramları rasyonel
formülasyonlarla açıklamaya
çalışması hayatta var olan sırların
yitirilmesine neden olmuştur.
Olayların sezgiden bağımsız olarak
kavranması insanın varoluşuna
ters düşmektedir. İlhami Çiçek
bunu fark etmiştir. Zira içinde
bulunduğu coğrafya kalbe akıldan
daha düşkündür. Nitekim şairin
özgünlüğü de buradan gelmektedir.
Ancak empoze edilen akılsal ve
mekanik yaşam biçimine şairin
kendini ait hissettiği toplum da
kapılmaya başlamıştır. Bu nedenle
İlhami Çiçek, şiirinde sürekli olarak
uyarıda bulunmaktadır. Böylelikle
Türk şiirinde bireysel ve toplumsal
yönelimi aynı potada eritebilen
şairlerden birisi olmayı başarmıştır.
İlhami Çiçek’in şiirindeki ana
damar, İsmet Özel’in şiiriyle de
benzerlik göstermektedir. Bununla
beraber Çiçek’i, bir akım içinde
değerlendirmek güç olsa da onu,
İslâmcı duyarlılığa sahip şairler ve
toplumsal amaç güden şairlerin
ortak çıkış noktalarında bulabilmek
mümkündür. Dolayısıyla İlhami
Çiçek, Satranç Dersleri şiirinde
oyuncu/okur karşısında kimi
zaman öğretisiyle yol gösteren
bir dost, kimi zamansa hatalar
sonucunda sürekli ikaz eden bir
hakem misyonu yüklenir. Bu
anlamda İsmet Özel’in Bir Yusuf
Masalı’nda yakaladığı masal/
hayat içkinliğini, İlhami Çiçek
Satranç Dersleri’nde oyun/hayat
olarak yakalar. İlhami Çiçek’in
şiirlerinin az denecek sayıda
olması ise ömrünün son birkaç
yılında hastalığının şiddetlenmesi
ile bağdaştırılabilir. Ancak İlhami
Çiçek’in şiirlerine genel olarak
bakıldığında onun şiir için ciddi
bir emek sarf ettiğini, bir şiiri
yayımlamasının tek koşulunun
tatmin olması ile orantılı olduğunu
söyleyebiliriz. Çünkü Çiçek’in her
şiirinde, mısradan şiirin bütününe
doğru uzanan bir tutarlılık ve estetik
kendisini fark ettirmektedir.
Eserleri
Satranç Dersleri, GöğEkin,
---◄◄
Bir Hüznün Mesnevisi

40 HADİS - (35)

Gâle Sâhibü’n-nûr ﷺ
Aleyhi salâtü’l-Ğafûr
Mâu’l-bahri tuhûr
“Deniz suyu temizdir.”
Denizin hepsi temiz ve temizleyici
ve ölüsü de helaldir.
(Ölmüşü çıkarıp yemek helal değildir.)
---◄◄
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Tebrik Taziye Şifa dileği

- Taziye...
Rotterdam Ayasofya Cemiyeti emektarlarından, Milli Görüş
Teşkilatları üyelerinden olan ve
Türkiye’de ikamet eden Sevgili
İsmail Çınar‘ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Aile ve sevenlerinin acısını
yürekten paylaşıyor, merhuma
Allah’tan rahmet, gözü yaşlı,
gönlü yaslı kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz
- Taziye...
Rotterdam Kocatepe Camii
cemaatinden Melik Gazi
Esen’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Leiden Mimar Sinan üyelerinden Bahattin Öncü’nün
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Celal Ankaralı’nın babası
ve Schiedam Merkez Camii
cemaatinden Kazım Hüsnü
Ankaralı’nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kuzey Hollanda bölge manevi
rehberlerinden Sevgili M. Raşid Uygun’un amcası
Süleyman Uygun’un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Sibel
Gökçe’nin kıymetli ağabeyi
Erhan Humur’un vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam
Mevlânâ Cami yönetim kurulu
üyesi Enver ve Güven Çini’nin
babası Ali Çini’nin vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Şifa Dileği...
Hollanda Mehteran Genel Koordinatörü, Doğuş emektar
ve bölüm editörlerinden Sevgili Ünal Fırat ve ailesinin,
Yayın Kurul üyemiz Adnan Şahin’in kardeşi İbrahim
Şahin’in ve HOTİAD Başkanı, Sancak Holding CEO’su
Sevgili Hikmet Gürcüoğlu’nun rahatsızlıkları nedeniyle
hastanede müşahede altında bulunduklarını, tedavi gördüklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Hastalarımıza ve yakınlarına,
geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı
bekliyoruz.

- Taziye...
Rotterdam Laleli Camii cemaatinden Sevgili Mehmet Akın’ın
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda
Nevşehirliler Vakfı üyelerinden,
iş adamları Suat ve Halil Çıtak
kardeşlerin kıymetli babaları
Yaşar Çıtak’ın vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Emekli eğitimci Ömer Osman
Kutlar’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
HDV Apeldoorn Eyüp Sultan
Camii Başkanı Ayhan Tonca’nın
muhterem babaları Alaattin
Tonca’nın vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Dordrecht Mescid-i Aksa Camii önceki imamlarından
Sevgili Cemil Gül Hocamızın kıymetli eşinin, T.C.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün değerli validesi
Saliha Gül’ün vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Cemil
Hocamız olmak üzere kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Tebrik...
Hoş geldin Liya... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili Burak ve Büşra Turan’ın 6 Şubat
2021 tarihinde Liya adını verdiği bir evladı dünyaya geldi.
Genç çifti ve dedelik-ninelik makamına oturan Zülfikar
ve Fevziye Turan’ı tebrik ediyor, Liya’ya hayırlı ve uzun
ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Rabia... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan ve eski yazarlarımızdan Sevgili Yaşar
İçyüz ve Cemal Solmaz’’ın mahdumu Ferit’in 8 Mart
2021 tarihinde Rabia adını verdiği bir evladı dünyaya
geldi. Genç çifti ve dedelik-ninelik makamına oturan Yaşar
Hanım ve Cemal Bey’i tebrik ediyor, Rabia’ya hayırlı ve
uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Mirza Ali Tahir Doğan...
Yaşama sırası sende!
NIF Sosyal Hizmetler Başkanı Sevgili Mustafa ve Rabia
Yar - Doğan’ın 12 Mart 2021 tarihinde Mirza Ali Tahir
Doğan adını verdiği bir evladı dünyaya geldi. Genç çifti
tebrik ediyor, Mirza Ali Tahir Doğan’a hayırlı ve uzun
ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Yiğit Alp... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan ve Birlik Gençlik üyelerinden Sevgili Samed
Akpınar’ın 28 Mart 2021 tarihinde Yiğit Alp adını verdiği
bir evladı dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik-ninelik makamına oturan Cengiz ve Fatma Akpınar’ı tebrik ediyor, Yiğit
Alp’e hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.



Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Yüksel Kök’ün dayısı Ali
Sevim’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Ahmet
Evsen’in kıymetli amcası
Recep Evsen’in (97) vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii cemaatinden Sevgili
Mustafa Caner’in kıymetli validesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Yazarlarımızdan Sevgili Nurullah Gerdan’ın eşinin
teyzesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ünal Utku’nun halasının
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Salih
Akpınar’ın dayısının vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.

TAZİYE...
Doğuş Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni
Sevgili Zeynel
Abidin Kılıç’ın
kıymetli halası

Fatma Tamer’in

vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet, evlatları,
Türkan, İsmail (Kayseri AKP Milletvekili), Cemile ve Özer olmak üzere kederli
aile ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler,
dualarınızı bekleriz.
- Tebrik...
Doğuş Gazetesi emektarlarından Sevgili Ahmet ve
Leyla Şengönül çiftinin evladı Şule ile, Murat
Mete’nin mahdumu Haydar Mete 12 Mart 2021
tarihinde dünya evine girdiler. Genç çifti tebrik ediyor,
iki cihan saadeti diliyoruz

TAZİYE...
Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Schidam’dan
Kazım Hüsnü Ankaralı, Rotterdam’dan Selahattin
Yılmaz, Middelburg’dan İsmet Çelik Hanımefendi ve
Schidam’dan Hatice Dudu Gülmüş Hanımefendi Allah’ın
Rahmetine kavuşmuştur. Merhum ve merhumelere Allah’tan
rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.
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Bulmaca

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen, ve Türkiye’nin önemli hadis âlimlerinden birisi olan, Tokat
1931 doğumlu olup, 19.02.2021 tarihinde vefat eden ve Fatih Camii haziresi’ne
defnedilen Hadis âlimi * Değişim. 2- Zaman zaman kendini kaybederek olduğu
yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir
hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi * İstek, eğilim, arzu, şevk *Azotun
simgesi * Nikelin simgesi. 3- Fasıla * Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp
piştikten sonra üzerine şerbet dökülen bir tatlı türü, revani tatlısı * Eski dilde su.
4- Antalya ilinin Manavgat ilçesine bağlı turistik bir mahalle * Ballıbabagillerden,
yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, güzel kokulu, yaprakları
baharat olarak kullanılan, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi * Güç, kuvvet. 5- Labada * Argonun simgesi * (Tersi) beyaz * Olağandan daha hacimli, olağanı aşan
büyüklüğü olan, ince karşıtı. 6- Neonun simgesi * Ulamak * Benzin, gaz yağı, mazot
vb. sıvı yakıt. 7- Bütün, tüm * Argonun simgesi * Kükürdün simgesi * Kriptonun
simgesi. 8- Argonun simgesi * Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı * Dar ve kalınca tahta * Bir ünlem. 9- Kuvars, feldspat, ortoklaz
ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir kayaç türü *
Kalsiyumun simgesi * Berkelyumun simgesi. 10- Rütbesiz asker * Alfabemizde
yirmi birinci harf * Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca,
alafranga karşıtı. 11- Ticaret malı * Fasıla * Çok olmayan * Açık oluk, karık. 12Kazakistanda yaklaşık iki milyon nüfuslu bir il * Acele * Argonun simgesi. 13- Hidrojenin simgesi * Argonun simgesi * Yasa koyma, yasa yapma, teşri * Ummak işi.
14- Olanak * Elmasıyla ünlü bir ilimiz * Kısa zaman parçası. 15- Radyumun simgesi
* Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin
sapmasıyla kütleleri tartan araç * Argonun simgesi * Binek hayvanı.
Yukarıdan aşağıya:
1- Kullanılmaya Zaten * Gümüşün simgesi * Becerikli, yetenekli. 2- Ustalık, hüner,
uzmanlık * Gerçek * Eski dilde su. 3- Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü,
istenç * Baştan çıkarmak, doğru yoldan saptırmak. 4- Sodyumun simgesi * Öge *
Haber ajansımız * Beyaz renk. 5- Kükürdün simgesi * Alfabemizde yirmi birinci harf
* Bir yerin ileri gelenleri * Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı
cam. 6- Uyum * Donuk renk * Cet, soy * Azodun simgesi. 7- Yakışır, yerinde, uygun
* Argonun simgesi * Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin dirilip
toplanacakları yer. 8- Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön * Bir
nota * Gözleri görmeyen. 9- Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sağlayan
kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad * Argonun simgesi * Alfabemizin
ilk harfi * Bayındırlık. 10- Bir nota * En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
* Denizli’de bir ilçe. 11- Trityumun simgesi * Atın yavrusu * Huysuz, yaşlı kadın *
(Tersi) Kamer. 12- Yâd etmek * Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat * Yakarış. 13- Potasyumun simgesi *
Parlak ve değerli bir taş * Argonun simgesi * Başka bir şeyin yerine geçen * Argonun
simgesi. 14- Kısa zaman parçası * Ark * Hava basıncı birimi * Donuk renk. 15- Bir
nota * Titreyen * Tarihte Moğol ve Çin hükümdarlarına verilen isim.
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Hollanda’nın kuruluşu ve 80 Yıl Savaşları

Mükerimin Ümit Gül

TARİH SAYFALARI

mukremin.umit.gul@gmail.com
olan Alva hemen harekete geçer ve
birçok yerde çıkan isyanı şiddetle
bastırır. Yüzlerce kişi mahkemede
yargılanıp idam edilir.

G

ünümüzde Hollanda
denilince aklımıza ilk
gelen belki de ufacık bir
ülke, gurbetçilerin gidip
yerleştiği Avrupa ülkelerinden biri,
sularla çevrili, Almanlara karşı
İkinci Cihan Harbi’nde sadece 4-5
günde teslim olmaları. Aslında her
ülkenin, her halkın belirli ölçüde
gurur duyduğu ve parlak dönemleri
vardır. Hollanda içinde bu bir
istisna değildir.
Hollanda’nın kuruluşu benim her
zaman ilgimi çekmiştir. Hem burada
doğup büyümemden dolayı hem de
bu milletin ve halkın acaba nasıl bir
geçmişi var sorusu sebebiyle sizlere
kısa bir yazı hazırlamak istedim.
Bilindiği üzere Hollanda
bağımsızlığını İspanya’dan 80 Yıl
Savaşları (1568-1648) sonrasında
kazanmıştı. Bu savaşın öncesinde
Hollanda, Katolik İspanya
imparatorluğunun egemenliği
altındaydı. Hollanda adeta 17
şehircik devletleri ile doluydu ve
birçoğu İspanya kralına bağlı valiler
olarak hüküm sürüyorlardı. Bu şehir
devletlerin önde gelenleri Holland,
Utrecht, Friesland, Groningen,
Gelre, Brabant, Zeeland,
Vlaanderen vesaire idi. O dönem
Belçika ve Lüksemburg bu şehir
devletlerine bağlıydı.

1568 senesine gelindiğinde hala
isyan devam etmekteydi, fakat asıl
patlama 1572 senesinden sonra
meydana geldi. Willem van Oranje
ve kardeşleri Adolf ve Lodewijk
birkaç başarısız teşebbüs sonrası
tekrar harekete geçer ve hem
deniz hem karadan orduları ile
birbir şehirleri ele geçirirler. Küçük
kardeşi Adolf 1568 senesinde
Heiligerlee muharebesinde
İspanyollar ile savaşta hayatını
kaybetmişti. Diğer kardeşleri
Lodewijk ve Hendrik ise 1574
senesinde Mookerheide savaşında
hayatlarını kaybetmişlerdi.
Böylece bağımsızlık mücadelesinde
Willem 3 kardeşini kaybetmişti.
Sadece en küçük kardeşi Jan
için “normal” bir ölüm nasip
olmuştu. Bunca bedele rağmen
hak olarak gördüğü davasından
vazgeçmemişti. İspanyollara
karşı savaş verirken aynı anda
bir iç savaşta sürmekteydi
Hollanda halkı arasında. Katolik
Hollanda ve Protestan Hollanda
arasında kıyasıya mücadele
vardı. Karşılıklı öldürülen din
adamları, yakıp yıkılan ve yağma
edilen ibadethaneler. Hollanda
toprakları adeta yakılıp yıkılmıştı.
Prens Willem esasında din
özgürlüğü savunucusu idi, fakat bu
hürriyet düşüncesi halkın tamamı
tarafından benimsenmiş değildi
çünkü Katoliklerin zulümleri hala
hafızalarda tazeydi.

İspanyollar ve Katolik kilisenin
baskısı Hollanda eyaletlerinde halkı
bezdirmişti. Bunun üzerine hoşnut
olmayan ve maaşlarını alamayan
İspanyol askerler civar köyleri
ve şehirleri yağmalayıp tahrip
ediyorlardı. Belki de geniş çapta
isyanın ilk habercisi 1566 senesinde
meydana gelen “Beeldenstorm”,
yani heykellere saldırı olayı diye
tercüme edebileceğimiz olaydı. Bu
olaylarda birçok Katolik kilise tahrip
ve yağma edilmiş, heykel ve putlar
parçalanmış ve birçok değerli eşya
ve anıt çalınmış veya yok edilmişti.
Hollanda halkındaki İspanyollara
karşı hissedilen husumet Protestan
isyancılar ile birleşmişti.

Hollanda ve Osmanlı-Müslüman
ilişkileri
Bu zulümler o kadar işlemişti ki
isyancılar çeşitli isyan şarkılarında
İspanyol Katoliklerine karşı Osmanlı
Türklerini tercih etmekteydi.
Bir başka ilginç tarihi vesika ise
günümüzde Amsterdam Gemicilik
müzesinde sergilenmekte. Hollanda
Geuzen (isyancı) madalyonun
üzerinde “Liever Turks dan Paaps”
yazmakta. Bunun anlamı ise
“Katolik Papa yerine Türkleri tercih
ederim”. Protestan Hollanda halkı
Osmanlı’nın İspanyollara karşı elde
ettiği başarı ve zaferlerden son
derece mutluluk duymuşlar ve şarkı
sözlerine işlemişlerdi.
Ayrıca Prens Willem 1569 senesinde
Osmanlı Sultanından yardım isteme
amaçlı elçi yollamıştı. Dönemin
Osmanlı Sultanı II. Selim ise
mektup ile desteğini iletmişti.
Willem van Oranje önderliğinde
isyancılar türkülerinde Türkler ve
Osmanlılar hakkında son derece
olumlu sözler söylemekte.
Bundan bir örnek verecek
olursak:
Liever Turcks dan paus bevonden
(Katolik Papa yerine Türkü
tercih ederim)
Al is den Turk gheen Christen
genaemt, Hy en heeft niemant om
tgeloove gebrant,
Als die papisten doen alle dage.
(Türk Hristiyan olmasa bile
dini inancı yüzünden kimseyi
yakmadı Katolikler ise günlük
yaktı)
Bunun gibi örnekler çoktur ve
isteyen araştırma yapabilir. Böylece
kısada olsa Hollanda ve Osmanlı
ilişkilerine göz atmış olduk.

Kral Filip isyanı bastırmak için Dük
Fernando Alva’yı görevlendirir. Son
derece sert ve tecrübeli bir komutan

1582 senesine geldiğimizde
İspanyollar Alessandro Farnese
önderliğinde 60.000 kişilik ordu

İspanya’nın başında 5. Şarlken
(Charles V.) bulunuyordu, fakat
uzun saltanat dönemi sona
eriyordu, bitmez tükenmez Fransa
ve Osmanlı ile savaşları Şarlken’i
yormuş ve hasta etmişti. 1558
senesinde yerini oğlu 2. Filip’e
bırakmıştı. Filip Temmuz 1559
senesinde Hollanda bölgesini
ziyaret etmiş ve hükümranlığını
sağlama almıştı. Kral Filip adına
Holland, Zeeland ve Utrecht
eyaletlerinde hüküm süren 26
yaşındaki Willem van Oranje (I.
William Oranj prensi) Hollanda
tarihinin belki de en önemli
şahsiyeti ve Hollanda’nın kurucusu
olarak kabul edilir.

ile karşı taarruza geçip Hollanda
ve Belçika topraklarını tekrar ele
geçirmişti. 1584 senesinin 10
Temmuz günü 51 yaşındaki Prens
Willem van Oranje suikast sonucu
Leiden şehrinde ölmüştü. Onun
ölümü ile Hollanda şehirlerini
bir arada tutan en büyük güç
kaybolmuştu. Willen van Oranje
son nefesini vermeden önce
söylediği kaydedilen sözler;
“Tanrım, Tanrım, bana ve
halkıma merhamet et”.
1585 senesine gelindiğinde İspanya
kontrolü dışında kalan bölgeler
Willem van Oranje’nın oğlu
Maurits ve kuzeni Willem Lodewijk
tarafından yönetiliyordu. İngiltere
ile ittifak yapılmış, silah asker
ve finansal yardım sağlanmıştı.
Ispanya’nın Fransa ile uğraşmasını
fırsat bilen Willem Lodewijk ve
Maurits saldırıya geçip birçok şehri
tekrar ele geçirir. Willem van Oranje
suikastı sonucunda vahim olan
durum tekrar düzelmeye başlamıştı.
1598 senesinde İspanyol kralı
II. Filip ölmüş ve yerine oğlu III.
Filip geçmişti. 1609 senesine
gelindiğinde ateşkes imzalanmış ve
bu ateşkes anlaşması 1621 senesine
kadar sürmüştü.
Elbette savaş sadece Hollanda
topraklarında meydana gelmiyordu,
dünyanın dört bir yanında İspanyol
sömürge topraklarında ve açık
denizlerde kıyasıya bir mücadele
devam etmekteydi. Sadece askeri
anlamda değil, ekonomik anlamda
birbirlerine darbe vurmaktaydılar.
Bunun en çarpıcı örneği hiç
şüphesiz ünlü Hollanda amirali
Piet Hein önderliğinde Hollanda
donanması Küba açıklarında altın
ve gümüş yüklü İspanyol gemilerini
ele geçirmesi olayıdır. Piet Hein
dışında Hollanda bir çok ünlü
denizci yetiştirmiştir. Bunlardan en
ünlüleri Michiel de Ruyter, Maarten
Tromp ve oğlu Cornelis Tromp.
1625 senesine gelindiğinde ateşkes
çoktan bozulmuş ve oldukça mühim
Breda şehri İspanyollar tarafından
işgal edilmişti. Aynı sene Maurits
51 yaşında ölmüştü. Yerini 41
yaşındaki kardeşi Frederik Hendrik
almıştı. Prens Frederik Hendrik
önderliğinde evvela Den Bosch,
daha sonra Venlo, Roermond ve
Maastricht İspanyollardan ele
geçirilmişti. Bu arada Breda şehri
tekrar alınmış ve Hollanda ve
Fransa arasında ittifak anlaşması
imzalanmış, Fransa bu vesileyle
İspanya’ya savaş ilan etmişti.
Nihayet 80 Yıl Savaşları dediğimiz
savaş 15 Mayıs 1648 senesinde
imzalanır ve Hollanda artık tam
anlamıyla bağımsız olmuştur.
Fransızca dili konuşulan günümüzün
Kuzey Fransa ve Belçika toprakları

Fransa’ya, geri kalan topraklar
Hollanda’ya kalmıştı. Bu anlaşma
ile İspanya Hollanda bağımsızlığını
tanımış ve Katolik kilisesinin
Hollanda topraklarında herhangi
bir söz hakkına sahip olmadığını
kabullenmek zorunda kalmıştı.
Hollanda bağımsızlığa giden yolda
özgürlük, eşitlik vesaire sözleri ile
İspanya kralına karşı çıkmıştı. Fakat
zaman geçtikçe bu kavramları yüz
binlerce Afrikalı ve yerli Güney
ve Kuzey Amerika halkına çok
görmüşlerdi ve köleliğe sımsıkı
sarılmışlardı.
Hollanda 17. Yüzyılda hem
bağımsızlık savaşını hem de
altın çağını aynı anda yaşamıştı,
gemicilik ve ticarette o dönemin
önde gelen devletlerine meydan
okuyabilmekte idi. İngiltere, Fransa,
Portekiz ve İspanya devletlerine
karşı birçok savaş vermiş ve
mücadele etmişti. Bağımsızlık
savaşında İngiltere ve Fransa
desteği alan Hollanda, güçlü
duruma geldiği dönemde ise o
dönemin önemli devletleri olan
Fransa ve İngiltere ile savaşlar
yapmıştı. İngiltere tarihinin
en ağır hezimetlerinden birini
Hollanda’ya karşı almıştı. 1667
senesinde Hollanda donanması
Chatham limanında bulunan İngiliz
donanmasını tahrip etmişti. 13
harp gemisi yakılmış ve İngiltere
donanmasının Sancak (Amiral)
gemisi olan HMS Royal Charles’ı
ele geçirmişti. Bu geminin amblemi
hala Amsterdam Rijksmuseum’de
sergilenmektedir.
Günümüzde New York olarak
bildiğimiz şehir aslında New
Amsterdam olarak Hollandalılar
tarafından kurulmuştu. Bunun
birçok örnekleri vardır. Bunun
yanı sıra birçok Hollanda
denizcisi Müslüman olup Osmanlı
donanmasında görev almıştı.
Bunlardan en ünlüleri Dirkie de
Veenboer olarak bilinen Süleyman
Paşa, ve Jan Janszoon olarak
bilinen Murat Paşa.
Bu anlatmış olduğum Birleşik
Hollanda devleti 1795 senesine
kadar devam etti. 1795 senesinde
ise Fransız işgali ile devlet sona
ermiştir. Kısa süreliğine Batavia
Cumhuriyeti kuruldu ve bu devlette
1806 senesinde sona erdi. Bir süre
sonra Büyük Güçler tarafından
Belçika ve Lüksemburg toprakları
ile Birleşik Hollanda Devleti
kuruldu. Napolyon’un yenilgisi
üzerine kurulan bu tampon devlet
fazla sürmedi ve Belçika isyanı
sonucu 1830 senesinde Belçika
bağımsızlığını kazandı.
Sonuç...
Hollanda tarih boyunca, Afrika,
Endonezya ve Uzak doğuda,

Güney Amerika ve Karayipler’de
sömürgeye sahipti. Hala belirli
yerlerde bu devam etmektedir.
En son ciddi sömürge savaşını
Endonezya ile yaşamıştı Hollanda.
İkinci Dünya Harbi’nden sonra
çoğu sömürge devletleri bağımsız
olmuş ve Endonezya’da bu
istekte bulunmuş fakat Hollanda
bunu reddetmiş ve adaya asker
yollamıştı. Uzun savaşlar sonucunda
Endonezya bağımsızlığını
kazanmıştı.
Ayrıca Hollanda bayrağı
günümüzde üç şeritten oluşan yatay
Kırmızı Beyaz Mavi renklerden
oluşmakta. Bir dönem bu Kırmızı
yerine turuncu renk kullanılmıştı.
Bu turuncu renk Oranj ailesine ithaf
edilmekte ve günümüzde turuncu
rengi Hollanda için hala önemini
korumaktadır.
Umarım bu vesileyle 80 Yıl
Savaşları ve Hollanda kuruluş
serüvenine kısaca birlikte göz atmış
olduk. Daha tafsilatlı bilgiler için
tabii ki herkes kendisi araştırma
yapabilir. Bu yazı genel bir
Hollanda tarihi yazısı değil, sadece
kuruluş hikayesi ve 80 Yıl Savaşları
konu almakta. Bir sonraki yazıda
görüşmek üzere hayırla kalın.
Yazıyı yazarken kullandığım
temel eser ve sayfalar:
80 jaar oorlog - Rijksmuseum, NTR,
Atlas Contact
https://www.groene.nl/artikel/lieverturks-dan-paaps
Mükremin Ümit Gül kimdir?
Adım Mükremin Ümit Gül.
14 Temmuz 1986 senesinde
Hollanda’da dünyaya geldim.
Hayatımın büyük bölümü Tilburg
şehrinde geçti. IT bölümünde
okudum ve 6 seneden beri Achmea
Interpolis şirketinde Functioneel
Beheerder olarak çalışıyorum.
Küçük yaşlardan itibaren tarihe ve
özellikle askeri tarihe ilgi duymaya
başladım. Bundan yaklaşık 20
sene evvel yaz tatilinde ilk tarih
kitabımı aldım ve okudum. Bu
son derece mühim eser merhum
Yavuz Bahadıroğlu’nun kaleme
almış olduğu Osmanlı Padişahları
ansiklopedisiydi. Zevkle okudum ve
yaz tatilini âdeta unuttum.
O andan itibaren farklı farklı
yazarları okumaya başladım,
Osmanlı ve İslam tarihine
yoğunlaşıyor ve bunun yanında
Birinci ve İkinci Cihan Harbi’ni
okumaya devam ettim.
Bu tarih sevgisi beni yazmaya
teşvik etti. Bilgiler paylaşıldıkça
mana kazanır. Amacımda kolay ve
anlaşılır şekilde insanlara kısa ve
öz yazılar ile hitap etmek. Onlara
tadımlık fakat can alıcı bilgiler ile
konuları daha derin araştırmaya
teşvik etmek. Ayrıca insan okuyup
yazdıkça bilgilerini pekiştiriyor.
Bunun dışında eski Osmanlıca
kitap, belge, doküman
koleksiyonum mevcut.
Buna ilaveten Osmanlı ve İslami
akçe, para koleksiyonum var ve
hâlâ aralıklarla devam etmekteyim.
Tarihi sevmek ve ilgi duymak
elbette gezi olmadan olmaz.
Mekânları bizzat yerinde görmek
ayrı bir güzellik katıyor. Elbette en
başta güzel İstanbul ve Türkiye’miz.
Kudüs ve Bosna baş tacıdır. Gidip
görmek nasip oldu. Hollanda’da
yaşıyor olmamdan dolayı ayrıca
burada birçok eser ve müze
ziyaretinde bulundum ve İnstagram
üzerinden bu paylaşımlara devam
---◄◄
ediyorum.
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Lale’nin söyledikleri
hangi husus yeni ve hiç
söylenmemiş?
Hepsini de biliyoruz.
Bu tip algılar İslam
dünyasında da dile
getiriliyor. Hatta
daha ağırı söyleniyor.
Peygambere hakaret
ediliyor, Allah’ın
bir illüzyon olduğu
söyleniyor, Allah’a
‘sadist’ deniyor. ŞiilerleSünniler arasında
tekfir, hakaret ifadeleri
yaygın olarak dolaşıyor.
‘Kader inancı insanı
pasifleştiriyor’ deyip
İslam’dan çıkanlar
oluyor. Bugünkü
dinî pratiğin, Emevi
döneminde oluştuğunu
söyleyip, ‘uyduruk’
olduğunu söylüyorlar.
Ve bu tip nitelemeler ta
İslam’ın başlangıcından
itibaren var. Kur’an’da
da bu yönde ifadeler var.
Dinde, inançta zorlama
yok. Bütün insanlar
inanmazlar. Hakaret
ve kutsalı rencide etme
yasaklanmış. Şiddet hiç
doğru olamaz. İnanç
gönülden/kalpten olmalı.
Ancak o zaman değerli.
İçten değilse, münafık
olmaya gerek yok.

I
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LALE GÜL VE

ristiyanlar da Yahudiler de yaşadılar. Hem de çok yoğun bir şekilde.
Dinî cemaatler geçtiğimiz asrın 60’lı
ve 70’li yıllarında çok hızlı bir şekilde
çözüldü. Savaş sonrası yeni nesil, babalarının
zoru ile kiliseye gidiyordu. Bu nesil, büyüdükçe,
babalarının otoritesine, kilisenin buyruklarına itiraz ediyordu. Dinî öğretiyi “irrasyonel” bulanlar
belirginleşmekte idi. Hristiyanlığın öğretileri ve
pratikleri artık hayata dair bir şey söylemiyordu.
Dinî hayatı katı olarak yaşayan aileler kapalı
‘hücrelere’ dönüşmüştü.
Yeni nesil, cemaati, ailesini, baba otoritesini çiğnedi geçti
‘İnanmıyorum, sizin saçmalıklarınıza’ diyerek terk etti babasının dinini. Kendisini aldatılmış
hissediyordu, bundan dolayı da öfkeli idi. Özellikle katı dindar ailelerin çocukları bu adımı attı.
Ailenin katı dinî yaşantısına dayanamamışlardı.
Bu nesil için din, “baskı, şiddet, ikiyüzlülük,
geri” ve “sıkıcı bir hayat” demekti. Onlar,
dinî olandan koptular ve öfkelenerek dinden
uzaklaştılar. Ve bir daha da hiç dönmediler.
Ben yirmi senedir bu konuda yazıyorum ve
söz söylüyorum
Müslümanlar toplumdan soyutlanarak, gettolaşarak kendilerini, dinî hayatlarını ve inançlarını
korumaya ve yaşanır kılmaya çalıştılar. Hem
de topluma rağmen. Hiç değişmeden. Hatta
daha da katılaşarak ve dış dünyadan sakınarak.
Hollandacayı öğrenmeden kaçarak, toplumun
gündemini takip etmeyerek, sosyal düzenini
öğrenmeden ve kavramadan. Şimdi yeni nesil
geliyor. Sayıları hızla çoğalıyor. “Bu neslin
İslami hayatla ilgili tutumları ne olacak?”
sorusunu sormak gerekmez mi? Hollandacayı bilmeyen, toplum hakkında hiçbir görüşü olmayan,
sosyal ilişkilerde garip olarak algılanan anneler,
babalar, hocalar kendi çocukları tarafından nasıl
algılanacaklar?
Hele baba ve anne katı, kuralcı ve baskın
dindar iseler...
Bu ailenin çocukları, toplumun yadsıdığı yaşama
tarzını kabul edecek mi? Yoksa sekülerleşecek
mi? Genç, 20 yaşlarına geldiğinde, niçin İslami
bir hayatı seçecek? İslami öğretilerine ikna
olduğu için mi? Annesinin, babasının hatırı ve
rızası için mi? Yaşadığı sosyal çevrede tutunmak
için mi? Yoksa İslam’ı, toplumun dışlamasından
dolayı mı seçecek?
Oldukça karmaşık bir durum.
İslami kuruluşların ve dindar ailelerin bu hususa
ilgi duyduklarını hiç fark etmedim. Ne bu mekanizmayı anlamak için ne önlem almak için ve
ne de kendi donanımlarını artırmak için. Kapalı
ve katı dindar kesimler için, anlaşılır kılmak dahi
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sorunlu olabilir. Sanki sapmayı, yoldan çıkmayı,
günah olanı normalleştirmiş veya teşvik etmiş
gibi olursun. Halbuki görmezden gelerek sorun
hiç çözülmez. Hristiyanlar ortada. Belki de
Müslümanlar düşündü ki, ‘İslam hak din’dir,
Hristiyanlık ise ‘batıl’. Niçin onları öğrenme
durumu olsun?
Anlaşılan bu süreci, Müslümanlar da yaşayarak
deneyimleyecek. Tıpkı Hristiyanlar gibi. Dindar ailenin baskın ve buyurgan eğitimine kendi
çocukları kafa tutacak, camiye gitmek azalacak,
cemaatlerin ortak kimliği ‘getto kimliği’ olarak
nitelenecek.
İslami terk eden ilk nesil,
dindar ailelerin çocukları
olacak gibi...
Geçtiğimiz senelerde, Hollanda kamuoyu tartışmalarında bu hususun sık sık gündeme geldiğini
gördük. Toplumun yaygın öngörüsüne göre, Müslümanlar yerleşikleştikçe İslam’dan kopuşların
artması beklenmekte. Son haftalarda Amsterdamlı Lale Gül ve yaşadıkları bu bağlamda öne
çıkmaktadır. Lale, geldiği yere, aslına baş kaldırıyor. Babasına ve annesine öfkeleniyor. İçinde
yaşadığı cemaati ‘otoriter’, ‘kapalı’, ‘tutucu’
ve ‘hayatı kısıtlayıcı’ olarak niteliyor. Kendi
bireysel yaşantısını ‘iki yüzlü’ olarak niteliyor.
Ailede ve cemaat içinde ‘dindar’ dışarıda ise
‘özgür’. ‘Dayanamıyorum’ diye çığlık atıyor.
Yazdığı kitabın adı da, bu arka plana atıfta bulunarak, “Yaşayacağım.” koyuyor.
Kitap otobiyografik roman. Lale’nin algısını,
duygularını ve düşüncelerini yansıtıyor. Okuyucunun tasvir gücünü tetikleyici. Annesine ve
babasına olan öfkesi belirgin olarak öne çıkıyor
romanda. Abartarak. Millî Görüş’ün dinî karakterini ‘ultra-Ortodoks’, ‘otoriter’ ve ‘katı’
olarak nitelendiriyor. Yaşadıklarını, annesini ve
cemaati bu şekilde yaşamış ve deneyimlemiş.
Bulunduğu çevreyi terk etmesini bu deneyimleri üzerinden ifade ediyor ve açıklıyor. Geldiği
çevreyi aynı zamanda kritik ediyor. Kırılgan ve
tutarsız yönlerini ortaya koyuyor.
Müslümanlarda yaygın, ancak ‘eski’ ve ‘geri’
olan inanışlara dikkat çekiyor. Erkek çocuğu ‘özgür’ eğitilirken, kız çocuğuna ‘yasak’ yağıyor.
Bu tip çelişkileri öne çıkartıyor. Sonrada, ‘ben
bunları emreden bir tanrıya inanmıyorum
ve artık hayatımı kendim belirleyeceğim’
diyor.
Lale’nin söyledikleri hangi husus yeni ve hiç
söylenmemiş?
Hepsini de biliyoruz. Bu tip algılar İslam dünyasında da dile getiriliyor. Hatta daha ağırı söyleniyor. Peygambere hakaret ediliyor,
Allah’ın bir illüzyon olduğu söyleniyor, Allah’a
‘sadist’ deniyor. Şiilerle-Sünniler arasında tekfir,
hakaret ifadeleri yaygın olarak dolaşıyor. ‘Kader
inancı insanı pasifleştiriyor’ deyip İslam’dan
çıkanlar oluyor. Bugünkü dinî pratiğin, Emevi
döneminde oluştuğunu söyleyip, ‘uyduruk’
olduğunu söylüyorlar. Ve bu tip nitelemeler ta
İslam’ın başlangıcından itibaren var.
Kur’an’da da bu yönde ifadeler var. Dinde,
inançta zorlama yok. Bütün insanlar inanmazlar.
Hakaret ve kutsalı rencide etme yasaklanmış.
Şiddet hiç doğru olamaz. İnanç gönülden/kalpten
olmalı.

Ancak o zaman değerli. İçten değilse, münafık
olmaya gerek yok. ‘Olduğun gibi görün’ denmiş.
İnsanları aldatmak, iki yüzlü yaşamak hem anlamsız ve hem de gereksiz olarak nitelenmiş. Bu
tutum sadece uzaktakiler için değil, aile içinde,
cemaat içinde de geçerlidir. Yani din olarak İslam
da Müslümanlar da aslında deneyimli.
Lale Gül uzun süre gereksiz olarak ‘iki
yüzlü’ yaşamış.
Annesini, babasını, akrabalarını ve cemaatini
‘kandırmış’. İnanmadığı hâlde ‘inanıyorum’
demiş. Yeni olan, Lale Gül’ün bu iki yüzlü
tutumu terk etmesi. Kendini bundan kurtarması
ve çevresini de aldatmaktan vazgeçmesi. Yani
‘olduğu gibi görünmeye’ başlaması. Bu adımı
atmak için çok zorlanmış.
Belli ki bu adımı atarken, annesini ve babasının
üzülmesinden ürkmüş. Ait olduğu çevreyi terk
etmekten çekinmiş. Şimdi ise ‘bir daha yazmayacağım, değmez’ demekte. Ailesini, çevresini,
yakın ilişkilerini sürdürmek için bedel ödemeyi
göze almakta. ‘Sadece kardeşim anlıyor
beni’ demekle de annesini ve babasını ne kadar
özlediğini ifade ediyor.
Ancak olan oldu ve bütün ailenin hayatı zindana
döndü. Artık öfkeyi yenip barışmak gerek.
Şimdi sorun ne? Lale’nin
İslam’dan çıkması mı?
Yoksa ‘iki yüzlülüğe dayanamıyorum’ deyip
olduğu gibi kendini ifade etmesi mi? Annesinin
ve babasının bir eğitici olarak başarısız olması
mı? Yoksa sorun Lale’nin başka bir hayat tarzını
seçmesi mi? Lale yetişkin birisi. Tercihini yaptı.
Lale, bu tercihini ifade ederken daha saygın bir
dil kullansa idi bu sorun olmaz mı idi? İfade ediş
şeklinden dolayı annesi ve babası ‘üzülebilirler’ ancak sorumlu değiller. Roman işte. Bundan
dolayı hayatlarını ‘zehir’ yapmaları doğru
olamaz.
‘Biz doğru bildiklerimize göre Lale’yi yetiştirdik, artık büyüdü’ demeleri imkânsız mı?
Lale’in tercihini, zor da olsa, içlerine sindirip,
ilişkilerini normalleştirmeli. ‘Hayat devam ediyor’. Ölenin arkasından da terk edenin arkasından da bu söylenir.
Anne de baba da kızlarını severler tabii ki. Öfke
de bu sevginin tersten ifadesi. “Kızım, biz senin bizi böyle algıladığını ve bunların seni
boğduğunu nereden bilebilirdik, biz doğru
bildiğimiz ile seni eğittik, koruduk, uyardık
ve elinden tuttuk” dese olmaz mı?
Bireysel tercihe saygılı davranarak, Millî Görüş
de niçin bir adım atamasın? Lale’nin cemaat algısı Millî Görüş’ün kastı olamaz. Millî Görüş üyelerini ve gençlerini ürküterekten uzaklaştırmak
için çalışıyor olamaz. ‘Millî Görüş üyelerinin
önünü açar, onlara imkân verir, toplumsal
katılımı destekler, Lale’nin algısını nasıl
oluştuğunu pek anlayamıyoruz’ diyebilir.
Öğrenmek ve Lale ile barışmak için henüz başlangıçtayız. Sanki Hristiyanların tecrübesi bizim
kaderimiz olmayabilir.
Üzerimize geleni, yaşadığımız toplumun koşullarını ve dinamiklerini anlarsak.
---◄◄

Hollandalı Müslümanlardan 500’e Yakın Aileye Gıda Yardımı

GMG Rotterdam Ayasofya Camii,
ihtiyaç sahipleri için temel gıda ürünleri
topladı. 500’e yakın aileye yetecek bir
kamyon dolusu ürün, Rotterdam Temel
Gıda Bankası’na teslim edildi.
IGMG Rotterdam Ayasofya Camii, 500’e yakın
aileye yetecek temel gıda ürünleri topladı
ve Rotterdam Temel Gıda Bankası’na teslim
edildi.
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Güney
Hollanda Bölgesi Rotterdam Ayasofya
Camii, örnek bir proje ile ihtiyaç sahipleri
için temel gıda ürünleri topladı. Bölgedeki
hayırsever Müslümanların yoğun katılımıyla
gerçekleştirilen proje kapsamında yaklaşık 500
aileye yetecek ürün toplandı.
“YARDIMDA BULUNMAK İSTEDİĞİMİZİ
SÖYLEDİK”

Konuyla ilgili Camia Haber’e açıklamalarda
bulunan Rotterdam Ayasofya Camii Başkanı
Mustafa Azmaz, projenin başlangıç süreciyle
alakalı konuşurken, camilerine yakın bir
noktada bir gıda bankasının açıldığını
gördüklerini ifade etti ve “Orada oluşan
kuyrukları görünce, ne kadar yardıma muhtaç
insanın bulunduğunu fark ettik ve bu sene gıda
bankasıyla irtibata geçelim diye düşündük.
Kendilerine yardımda bulunmak istediğimizi
söyledik.” diye kaydetti.
“ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK”
Bankanın bu teklifi memnuniyetle kabul
ettiğini belirten Azmaz, söz konusu yardım
kampanyasını sosyal medya üzerinden ve
cuma namazında duyurduklarını ve çok güzel
geri dönüşler aldıklarını kaydetti. “Cuma günü

herkes evinden olsun, caminin marketinden
olsun alışveriş yapıp getirdiler.” diye konuştu.
“BİRÇOK İNSAN AÇLIK SINIRINDA”
Hollanda’da mevcut durumda açlık sınırında
olan birçok insanın bulunduğunu da belirten

Başkan Azmaz, Müslüman olsun olmasın,
ayrım yapmadan, tüm yardıma muhtaç
insanlara yardımlarını ulaştırdıklarını sözlerine
ekledi. Ayrıca projenin
Hollandalılar tarafından da memnuniyetle
karşılandığını ifade etti. Camiahaber ---◄◄
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