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 “YALNIZLIK TEK KELİME, SÖYLENİŞİ ÇOK KOLAY

YAŞANMASI O KADAR ZORDUR"

CAMİLER 
KARARGÂMIZ,
CEMAAT, AİLE 
EFRADIMIZ

ASLI OLMAYAN 
YALAN 
UĞRUNA KAOS 
OLUŞTURMAK

<<S 15 <<S 21

   Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...   

RTÜK, MEDYA 
YÖNETİCİLERİ 
VE İLETİŞİM 
BAKANLIĞINA...

TOPLUMSAL 
SORUNLARIMIZLA 
MÜCADELE 
EDİYORUZ

<<S 23 <<S 25

Göz şikâyetleri ihmale 
gelmez!
Gözlerin ihmale gelmemesi gerektiğine vurgu yapan 
Özcan Mert, bu konuda yapılan erken teşhisin öneminin 
büyük olduğunu ve gözleri kurtardığını ifade etti. Mert, 
“İnsanlarımı korkmadan, çekinmeden dükkânımıza 
uğramalarını, gözlerini korumalarını bekliyoruz” 
diyerek herkesi ‘de Optiek’e davet etti. 

KHMG’de Hafızlık İcazet 
Töreni Yapıldı
2020 - 2021 Eğitim sezonunda Kuzey Hollanda 
bölgesinden 7 hafız, hafızlık seviye tesbit sınavına 
girerek diplomalarını aldılar. Kuzey Hollanda Millî 
Görüş İrşad Başkanlığı hafızlar için 3 Mayıs
2021 Pazar günü icazet töreni organize etti...

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

VOEL DE GASTVRIJHEID VAN TURKIJE

YALNIZLIK MI?
ALLAH KİMSEYİ 
YALNIZ 
KOYMASIN!<<S 03 <<S 04

PANDEMİ 
SONRASI HER 
ŞEY NORMALE 
DÖNECEK Mİ?

YÖNÜ 
OLMAYANIN 
YOLU DA 
OLMAZ<<S 06 <<S 07

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

BOŞANMA  
DURUMUNDA 
OTURUM 
DEĞİŞİKLİĞİ





Dijital  Eğitimde  Çığır  Açan  Türk:  
Şahin  Yıldırım
“Mister Einstein, Hollanda’da benzeri 
olmayan yeni dijital bir eğitim programıdır. 
“Mister Einstein sayesinde artık hiçbir 
soru cevapsız kalmıyor”   >> S 10

  >> S14

Şerife Süzen Akdemir Ergün Madak Nurullah Gerdan Talha Yıldız

Murat Altun Raşit Bal drs. Ahmet Yıldırım   Enes Yiğit

“Adil,  sevgi  ve  barış  dolu  bir  dünya  
dileği  ile  bayramınızı  tebrik  ediyor,  
esenlikler  diliyorum...”   >> S 12

  NIF Başkanı Mustafa Aktalan:

(Goethe)

Her  10  Hollandalıdan  biri  kendini  ‘çok  yalnız ‘  hissediyor”  (CBS) Bayram Mesajları...

>> S 02-04-24-26

  >> S13
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D osya konumuzu “Yalnızlık” olarak 
belirledik ve son yayımlanan raporlar 
ışığında çözümler sunalım istedik. 
Önümüzdeki sayılarda bu dosya 

konumuzla alakalı kamuoyu oluşturmak ve söz 
sahibi olanların inisiyatif alarak, kalıcı çözümlerle 
bu sorunun üzerine gidilmesi için bir alan 
oluşturmak istiyoruz. 
Yaklaşık 10 yıl önce kamuoyu ile paylaşılan bir 
araştırmada insanların giderek yalnızlaştığı sonucu 
çıkmıştı. Bu salgın sonrası yalnızlığın boyutunun 
birkaç misli arttığı kaçınılmaz bir gerçek olarak 
karşımızda duruyor. 
O araştırma raporunu yayımlayan Hollanda 
gazetelerinden biri, haber arasına bir de karikatür 
yerleştirmişti. Onca anlatılanların âdeta bir 
özetiydi karikatür. 
Yaşlı ve yalnız yaşayan bir adamın evine 
hırsız giriyor. Ev sahibi hırsızı güzelce 
ağırlıyor, ihtiyacı olanları hırsızın çuvalına 
dolduruyor, omzuna yüklüyor ve hırsızın 
şaşkın bakışları arasında uğurlarken 
gözleri dolu ve hüzünlü bir şekilde “tekrar 
geleceksin değil mi?” diye soruyordu… 
Yalnızlığın nasıl bir şey olduğu bundan iyi 
anlatılamazdı.
“Yalnızlık Allah’a mahsustur” sözü boşuna 
söylenmemiştir. Onun o ağır yükünü insanoğlu 
taşımakta zorlanır. Kapılar kapanınca, dört 
duvarlar arasında kalınca biner o yük omuzlara 
acımasızca. Bir kapı zili duyulsun, bir telefon 
sesi duyulsun ister; duyulmaz, çalınmaz, gelen 
giden olmaz… Pencere önünden yollara bakılır, 
kendinden tarafa bakan olmaz. İç dünyasından 
kopan fırtınalar, ruhundaki lav fışkırtan 
yanardağlar onun yalnızlığının yegâne dostudurlar. 
Bizler yanı başımızdaki bu durumda olanlara bir 
selam verecek, bir hâl hatır soracak, bir ihtiyacının 
olup olmadığını öğrenecek kadar onlarla beraber 
olsak. Yalnızlıklarını azaltacak kadar yanlarında 
bulunsak, evlerinde, evlerimizde, semt evlerinde 
onlar için ortamlar oluştursak, kısmen çözülür mü 
sorunlarımız?! Sizlerin de bu soruna dönük çözüm 
önerilerinizi bekliyoruz…

Dağınıklığımızın cezasını mazlumlar ödüyor
Her Ramazan ayında “Ey gaflet uykusundaki 
Müslümanlar, sizler birbirinizle uğraşırken, 
birbirinize düşmanlık beslerken, bakın ben 
yine üzerinizden ölüm yağdırıyorum” diye 
küstahça, alçakça meydan okuyarak Filistinlilere 
zulmeden İsrail devleti bu yıl da, bu şeytani 
düşüncesinden vazgeçmedi ve yine mazlum ve 
masumların üzerine ölüm oldu, yağdı. 

Bizler de dualarla onların yanlarında olduğumuzu 
duyurmaya çalıştık. Dua en güçlü silahtır. Ama 
onun öncesinde yapılması gerekenler var. Onlar 
olmadan dua boş bir silaha döner. Onun öncesinde 
yapılması gerekenler yapılınca da dualar, huzur 
olur, esenlik olur, rahmet olur, bereket olur,  barış 
olur, adalet olur, insanlığı korur ve sağanak olur 
üzerimize yağar.
Samimi, Hakk’ı ve hakikatleri söyleyenlere, 
izzetli bir duruş sergileyen mü’minlere, bizim 
düşüncemizden değil diye mesafe koyduğumuz 
deli yüreklere sahip çıkmadığımız, ümmet birliğini, 
kardeşliğini tesis etmediğimiz müddetçe bu 
canilikler, bu zulümler, bu ölümler hep olacaktır.     
Bu zalimin adı bazen Çin olur Doğu Türkistanlı 
kardeşlerimize zulmeder, bazen İsrail olur Filistinli 
çocukları katleder, bazen Amerika olur, mazlum 
coğrafyaları kan gölüne çevirir. 
Ey Müslümanlar, kaldırın artık aranızdaki şu suni 
duvarları, yeniden iman ederek Allah’ın ipine 
sımsıkı sarılın, İslam kardeşliğini ve vahdetini 
oluşturun. Bu sadece Müslümanlar için hayati 
öneme sahip değil, bütün insanlığın kurtuluşu, 
özgür, barış, adil bir dünyada nefes alınması 
için gereklidir.   İnsanlığın gözü önünde cereyan 
eden bu zulmü yapanları, bu alçaklığı görmezden 
gelenleri, zalimin yanında saf tutanları, hâlâ 
bunlara “dost” diyenleri nefretle kınıyorum.

Yazarlarımızla iftarda buluştuk
Hepsi birbirinden özel, güzel, birikimli, donanımlı 
insanlarla çeyrek yüzyıla yakındır yol arkadaşlığı 
yapıyoruz. Onlar her ay sizler için herhangi bir 
karşılık beklemeden bilgi ve tecrübelerini sizlerle 
paylaşıyorlar. Onların kapısını her ay bilgilerinin 
zekâtını almak için çalıyorum. Hepsi de bugüne 
kadar çok cömert davrandılar ve asla boş 
göndermediler.
Tam 23 yıldır, koca yüreklerinin imbiğinden 
süzülen damlaların her biri ayrı bir gönlü ihya ve 
irşad etti. Bundan hiç şüphem yoktur. 
Hem gönüllerine dokunduklarından hem de 
bizlerden çokça dualar aldılar. Bu yolda yürürken 
en çok da duaya ihtiyacımız var değil mi?
Onlar da sizler gibi yıllardır bu gazeteye “benim” 
diye sahip çıktılar. Emeklerini, birikimlerini 
paylaştılar, desteklerini esirgemediler. 
Kurumumuz ve sizler adına yazarlarımızın, bölüm 
editörlerimizin hepsini yürekten kutluyor, kalbi 
şükranlarımı sunuyorum.
Yazarlarımızla uzun zamandır bir araya 
gelememiştik. Yasakların gevşetilmesini fırsat 
bilip, bir iftar programı çerçevesinde buluştuk. 
Hasret giderdik, hasbihal ettik. Bu sefer çok 
sayıda eksiğimiz vardı, ilk buluşmamızda tam 
kadro olarak bir araya gelmeyi umut ediyor, 
diliyorum.  Davetimize icabet eden ve mazeret 
bildiren değerli yazarlarımıza sonsuz teşekkürler… 
Allah her birinizden memnun kalsın, hepinizden 
razı olsun.     

“Adın Salamon ise bedelini ödersin”
Nazi Almanya’sındayız. Ölüm korkusuyla 
eve hapsolan Yahudi Salamon, evde yiyecek 
kalmadığını görür ve çocukları için canı pahasına 
da olsa sokağa çıkıp fırından ekmek almak 
niyetiyle hareketlenir. 24 saat açık olan radyo 
bir anons geçer: “Şu bölgede oturan mahalle 
sakinleri lütfen dikkat! Şehrin hayvanat 
bahçesinden çok azılı bir aslan kaçmıştır, 
yakalanana kadar sakın dışarı adım atmayın! 
Gelişmelerden haberdar edileceksiniz…”
Salamon, Nazi askerlerinden korkarken bir de 
başına aslan belası çıkmıştır. Ama mutlaka dışarı 
çıkması gerekmektedir, aksi hâlde günlerdir aç 
olan çocuklar daha fazla dayanamamaktadır.
Salamon her şeye rağmen cebine bir bıçak alır. 
Sokağa çıkar, fırına yaklaşır ve tam o anda 
karşısına biraz önce anons edilen o vahşi, azılı 
canavar aslan çıkıverir. Kaçacağı hiçbir yer yoktur. 
Aslan avını bulmuşçasına sevinç hırıltıları 
çıkararak Salamon’un üzerine doğru yürümeye 
başlar. Salamon bir iki adım geri geri gitse de 
aslanla kucak kucağa gelirler. 
Epey bir boğuşmanın ardından Salamon 
cebindeki bıçağı çıkarır ve aslanın karnını deşer, 
içini dışına döker. 
Salamon bir süre aslanın altından korkudan 
kalkamaz, o hâlde kalır. Gürültüye mahalle 
sakinleri inerler ve gördükleri manzara korkunçtur. 
Kan gölüne dönen bir alanda aslanın altında bir 
insan yatıyor. Tabi medya kendini hemen orada 
gösterir. Radyo spikeri olayı yeniden dinleyicilerine 
duyurmaya çalışır: “Evet sayın dinleyiciler, 
biraz önce kaçtığını haber verdiğimiz vahşi 
aslan, cesur, yürekli bir Alman tarafından 
etkisiz hâle getirilmiştir. Şimdi  bu cesur 
kişiyi sizlere tanıtacağım” der ve mikrofonu 
Salamon’a uzatır. “Mahallemizi büyük bir 
tehlikeden korudunuz, teşekkürler. Adınızı 
öğrenebilir miyim?”
Salamon başına nelerin gelebileceğini bildiği için 
çekinerek “Salamon” deyiverir.
O anda radyo spikeri ani bir refleksle Salamon’un 
yanından uzaklaşır ve yayını şu şekilde sürdürür: 
“Sayın dinleyenler, bugün kentimizin 
hayvanat bahçesinden ayrılarak yolunu 
kaybeden masum bir aslan, vahşi, cani 
bir Yahudi tarafından karnı deşilerek 
katledilmiştir” 
Bu kıssayı “dünyada ve özellikle Türkiye’de 
yaşanan son olaylara hisse olsun” diye 
paylaştım… 
Medya simsarlarının, menfaat karşılığında 
birilerinin sözcülüğünü yapan taşeronların 
yalanları yüzünden kardeşinize buğzetmeyin. 
Allah’ın bu konudaki buyruğu hepimizin malumu: 
“‘Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir 
haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. 
Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük 
edersiniz.” Ölçümüz bu olmalı…            ---◄◄

ZULME SESSİZ KALMAK

 ZULMÜN İÇİNDE
YER ALMAKTIR

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Ölümü göster, 
hastalığa razı et!

Bir yılı aşkındır Koronavirüs 
salgını nedeniyle etrafımızda 
olup biteni duru bir zihin, 
açık bir kalp gözü ile takip 
etmede, anlama ve algılamada 
zorlanıyoruz. Israrla, büyük 
bir dayatmayla her gün bu 
illet, hayatımızın ilk gündem 
maddesi olarak bize sunuluyor. 
Perde arakasında ise yepyeni 
oyunlar oynanıyor, sahneye 
konuluyor.  Korkutarak, 
sindirerek, ölümü gösterip 
hastalığa razı ederek, ruhsal 
rahatsızlıkları tetikleyerek 
insanlığı bir bitişe doğru 
sürüklüyorlar. Sağımıza 
bakıyoruz hastalık, solumuza 
dönüyoruz ölüm; önümüzde 
ise dünyayı çepeçevre saran 
korkunç bir zulüm... Bunlar 
bize ayakta kalmamızı, nefes 
alıp yaşamamızı tembihliyor… 
Nasıl olacağını söylemeden…  
Aşılardaki güvensizlik 
vatandaşları korkutuyor, 
endişelendiriyor. Aşıların, 
mutasyona uğrayan virüse 
karşı etkili olmadığı, aşı 
olunduğu hâlde virüs kapma 
ihtimalinin bulunduğu bir 
ortamda elbette kimse aşı 
olmaya yanaşmaz.  
Önce bu kafa karışıklığını 
gidermek gerekmez mi?

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan TBMM Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya 
şunları dile getirdi:
“Saygıdeğer büyüklerim, Kıymetli kardeşlerim,
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye’de aşı olmak isteyen Mavi Kart 
sahibi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız ‘COVID-19 
pandemik aşılaması için belirlenen grupta’ ise e-Devlet 
sistemi üzerinden e-nabız uygulaması aracılığı ile randevu 
alarak aşılarını yaptırabilirler.
e-Devlet şifresi almak isteyen vatandaşlarımız aşağıdaki linkte 
yer alan ‘e-Devlet Kapısı Şifresi’ başlığından detaylı 
bilgilere ulaşabilirler.”
https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar 
Saygılarımla. Zafer Sırakaya 
AK Parti İstanbul MilletvekiliTBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı                            ---◄◄

Yurt dışında yaşayan Türkler, 
Türkiye’de aşı olabilecekler

maandblad/aylık gazete  doğuş
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Ramazan Bayramınızı kutluyor,   
sağlık ve esenlikler diliyoruz...



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

ons rechten
03haklarımız

      
G ünümüzde bir çok evliliğin 

boşanmayla bittiğini görüyoruz. 
Boşanmanın getirdiği bir çok değişiklik 
ve yükümlülük vardır. Nafakadan 

tutunda da mal paylaşımına kadar. Boşanmanın  
bazen aynı zamanda oturum hakkınızı da  
etkilediğini duymuşsunuzdur. 

Burada en önemli soru tabi ki boşandıktan sonra 
Hollanda’da kalmaya devam edebilir misiniz? 
Bu sorunun cevabı Hollanda’da ikamet ettiğiniz  
ve ilk oturum kartını aldığınız süreye bağlı. Bu 
süre 3 yıldan fazlaysa  oturum hakkınız devam 
edebilir. 
Öncelikle oturum kartınızın üzerindeki oturum 
veriliş nedenini (verblijfsdoel) kontrol etmenizi 
tavsiye ederim. Eğer oturum kartınızın arkasında 
“eşinin yanında ikamet” yazıyorsa  (verblijf 
bij echtgenoot/ partner), boşandığınız takdirde 
oturum kartınızı da değiştirmeniz gerekir çünkü 
kartınız  geçerliliğini kaybeder. Bir çok kişi 
maalesef bunu bilmiyor.  Halbuki bunun ihmali 
bazen yurt dışı edilmekle sonuçlanabiliyor. 
Boşandığınızı veya beraber yaşamadığınızı  
öğrenen Yabancılar Dairesi (IND) oturum 

hakkınızı geçmişe dönük olarak geri çekebilir. 
Yasal olarak şahsi durumunuzla ilgili ve 
oturumunuzla alakalı olan değişiklikleri IND 
kurumuna bildirmeniz zaten mecburidir. 

Oturum izninin  devamı için gereken 
şartlar nelerdir? 
1- 3 yıl eşinizle kesintisiz birlikte 
yaşamak: Başvuru öncesi en az 3 yıl eşinizle 
beraber Hollanda’da kesintisiz birlikte yaşamanız 
ve oturum kartına sahip olmanızdır. Bu 3 yıl şartı  
sadece Türk vatandaşları için geçerlidir. Diğer 
yabancılar için bu süre 5 yıldır. 
Eğer eşiniz ile 3 yıl kesintisiz yaşamamış iseniz, 
bağımsız oturum başvurunuz kabul edilmez. 3 
yılın başlangıcı eşinizle beraber yaşamak için 
yaptığınız oturum başvuru tarihidir.  
Evlilik süresinde şiddet gördüyseniz ve bunu  
belgeleyebilirseniz, (polis raporu ve doktor 
raporuyla)  veya eşinizin vefatı durumunda, bu 3 
yıl şartı aranmaz. 

2- Çalışmış olduğunuz iş: Eğer en az bir 
sene kesintisiz olarak bir iş yerinde işçi olarak 
çalıştıysanız ve başvuru yaptığınızda yine en az 
bir sene daha orda çalışma hakkınız var ise, iş 
üzerinden oturum alma hakkınız vardır. 
3- Yeni bir ilişki: Eğer yeni bir ilişkiniz 
varsa onun üzerinden de oturma izni almanız 
mümkündür. 
4- Çocuğunuz varsa:  Eğer bir çocuğunuz 
varsa onun üzerinden de oturma iznine başvuru 
yapabilirsiniz. 

Yukarıdaki belirtilmiş olan şartlara uyuyor iseniz, 
o zaman boşanma davasıyla beraber ‘oturumun 
devamı’ (voortgezet verblijf) için başvuruda 
bulunmanızı tavsiye ederim. Bunu boşanma 
davanıza bakan avukatınıza belirtmeniz son 
derece önemlidir. 
Başvurunuz kabul olduğu takdirde size 5 yıl 
geçerli olan yeni bir oturum kartı verilecektir. 
Oturum kartınızın arka kısmında iş izni olmadan 
çalışabileceğiniz yazmaktadır. Yani çalışma 
hakkınızda herhangi bir değişiklik söz konusu 
değildir. Başvuru prosedürü süresince de 
çalışabilirsiniz. 

Oturum veriliş nedeninin değişikliği için 
başvuruyu avukat aracılığıyla veya kendiniz 
yapabilirsiniz. Ancak yapılan basit hataların 
ya da eksik bırakılan prosedürlerin çok fazla 
zaman bazen de hak kaybına neden olduğunu 
unutmayınız. 
Emin değilseniz profesyonel yardım almanızı 
kesinlikle tavsiye ederim.
IND kurumunun sitesinde bulabileceğiniz, 
“aanvraag verlenging verblijfsvergunning 
humanitair tijdelijk en humanitair niet 
tijdelijk (vreemdeling)” formunu doldurmanız 
gerekmektedir. 
Başvuruyu postayla gönderebilirsiniz. Her zaman 
başvuru yapıldığına dair belge bulundurun. Bunu 
ilerde bir kanıt olarak kullanabilirsiniz. Başvuru 
formunun bir kopyasını da kendinize saklayın. 

Sağlıkla ve adaletle kalın.                        ---◄◄

Boşanma Durumunda

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdmemir

OTURUM DEĞİŞİKLİĞİNE
DİKKAT EDİN!

Nejat Sucu

Hollanda’da 1 milyondan fazla kişi, aldıkları ödeneklerle (Bijstand/WW/WIA/ZW/
IAOW, AOW ve Pensioen) ve çalıştıkları aylık kazançla ay sonunu getirememekteler.

1 milyon Hollandalı kronik borç batağının içinde
Borçlar genelde krediler, hastalık sigorta primleri, kira giderleri, gaz ve elektrik ödemeleri, alışveriş 
borçları, telefon aboneleri, eğitim bursu borçları, madde ve alkol bağımlılığının borçlarını da 
eklediğimiz zaman bu kronik borçlu sayısı 1 milyonu da geçer.

Konut satın alana ipotek kredisi 
Aslında satın alınan konutlar genelde 30 yıl kira gibi ödenen vadeli ipotek borçlanması ile 
alınmakta. 2000 yılında toplam gayrimenkul, konut ve iş yeri satın almak için bankerlerin 
ve bankaların finans ettiği ipotek borçları 250 milyar iken, bugün toplam uzun vadeli ve geri 
ödemeli ipotek borçları 550 milyar avroya ulaşmış bulunmakta.

Bunun en büyük nedeni ise, son 20 yılda konut fiyatlarının bazı şehirlerde 2 veya 3 kat artış 
göstermiş olması ve konut fiyatlarını olduğundan yüksek kılan ise, arz ve talebin birbirini 
karşılayamamış olmasından kaynaklanmakta. Yeterli sosyal kiralık konutlar inşa edilememiştir.
Burada konut sahiplerinin ödedikleri konut kredi ipotekleri borcu, genelde kiradan daha düşük 

Kısır Döngü, Borçlar ve Borçların Affı
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Öncelikle oturum kartınızın 
üzerindeki oturum veriliş 
nedenini (verblijfsdoel) 
kontrol etmenizi tavsiye 
ederim. Eğer oturum 
kartınızın arkasında “eşinin 
yanında ikamet” yazıyorsa  
(verblijf bij echtgenoot/ 
partner), boşandığınız 
takdirde oturum kartınızı 
da değiştirmeniz gerekir 
çünkü kartınız  geçerliliğini 
kaybeder.

olup, geçen yıllarda konutların değerlerinin artması 
(overwaarde) kullanılması avro zenginliği yaratmış 
bulunmaktadır.

Bütün yasalar, tedbirler, faaliyetler ve 
maliyetler 
Evet her alınan tedbir ve yasa önergeleri, uygula-
malar, borçların sahibine ödenmesini sağlamak ve 
borçlunun borçlarından kurtularak yaşamını gönül 
rahatlığı ve borçların stresten kurtularak toplum 
yaşamına devamını sağlamamayı amaçlamaktadır. 
Ama sonuç ve sorunun çözümü için yeterli değildir.
Aile yaşamı ve sağlıklı çocuk eğitimi için borçlu bir 
yaşam devam etmekte. 

Sosyal, iktisadi ve ticari anlamda kayıplar çok çok 
büyük ve tedavisi imkânsız sağlık sorunlarına sebep 
vermektedir. Her iktidara gelen parti ve seçimlerde 
yapılan çalışmalarda politikacılar “Zengin Hol-
landa’da 330 bin çocuk fakirlik içinde yaşa-
makta, bundan utanmak gerek” diyerek çözüm 
önergeleri sunarlar ama, iktidar olunca da iplikleri 
dökülen pantolonu tekrar tekrar yamamaya çalışır-

lar. “pantolon artık yama tutmuyor” yenilemek 
gerek.

Genel borçların affı ve final kanun ve tasfiye 
etmek... 
Mümkündür, Neoliberal ekonomistler ve para ba-
baları, bankalar, holdingler, ve onların temsili 
politikacılar bu yapacakları planda “Borçların 
millîleştirilmesi” politikasında, gelecek ve kazanç 
gördükleri zaman bu plan olur İnşallah.
Tabii ki, buna karşı olanlar, neden benim vergimden 
onun borcu tasfiye olsun gibi sadece yaşamda ken-
dini düşünen egosantrik insan grupları da olacaktır.

Borçların millileştirilmesi!
Ben inanıyorum, borçlara harcanan paralar, ve 
borçların ekonomiye verdiği zararlarla 5 yıllığına 
bir fon oluşturmak ve topyekûn borçların tasfiyesini 
mümkün kılar. O zaman bu bizim evren de, milyon-
larca insana iş, aş, istihdam ve de mutlu bir yaşam 
kılar. 

Sevgilerimle,       Kaynak: Platformdergisi ---◄◄

Ramazan Bayramınızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...
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M erkezi İstatistik Enstitüsü’nün 

yaptığı araştırmaya göre 15 yaş 
üstündeki insanların yüzde 26’sı 
kendilerini yalnız hissediyorlar. 

Bu demektir ki her 4 kişiden 1 kişide bu sorun 
yaşanıyor. Şimdi biraz daha detaylandıralım.

Biraz da tevafuk olacak ki, çalıştığım sektörde de 
her farklı birimdeki arkadaşlardan temsilcilerle 
bir grup oluşturduk ve önümüzdeki bir kaç yıl 
içinde ‘yalnızlık’ konusu ile ilgili bir politika 
oluşturmaya çalışacağız. Şu anda sadece ulusal 
ve bölgesel bazda veri toplamaya çalışıyoruz. 
Aslında makalenin girişinde çok genel olarak 
küçük bir veriyi paylaştık. Asıl önemli olan soru 
ise şu: Madem ciddi bir sorun yalnızlık, peki 
bundan sonra çözüm odaklı neler olabilir?

Olacağı şu: Yaşadığımız toplumun sosyal, 
ekonomik ve psikolojik durumunu da hesaba 
katarak, yalnızlık sorununu nasıl en aza 
indirgeyebiliriz? Refah sektörünün bu konuyla 
ilgili olarak topluma sunabileceği öneri ve 
imkânlar nelerdir, bunlara odaklanacağız. 
Yani özetle durum bu. Ha bundan şu sonuç 
çıkmasın, yalnızlıkla ilgili bu toplumda hiç bir şey 
yapılmıyor. Tabii ki yapılıyor, ama istenen şey şu: 
Güncelleyelim ve bakalım, yeni fırsatlar var mı?

Ben açıkçası konuya biraz da geçmişle 
kıyaslama yaparak bugüne de varmak istiyorum. 
Geçmiş derken 50-60 yıl öncesinden bugüne 
doğru gelmek kastım. O dönem aslında Batı 
toplumunda, birey ve toplum ilişkileri açısından 
ciddi kırılmaların yaşandığı bir döneme denk 
geliyor. Örnek olarak yaşlıları esas alacak 
olursak bu kırılma, Hollanda’da yaşayan bizlere 
ve şu an Türkiye’de yaşayan yaşlılara da belki 

son 15-20 yıllık dilime denk geliyor.  Eskiden, 
anne ve babalar yaşlandıklarında ömürlerinin 
son evrelerini kendi çocuklarının yanında 
geçirirlerdi. Zannetmeyin ki bu sadece Doğu 
toplumlarına has bir gelenek. Sanayileşmenin 
hız kazanıp, ekonomik refahın zirve yapmasıyla, 
Batı toplumlarının nasıl dönüştüğünü, şu an 
yaşlı olan nesilden duyabiliyoruz. Yani onlar da 
İkinci Dünya Savaşı’ndan önceki dönemlerde, 
bizim anne-babalarımıza tanıdık gelen bir yaşam 
tarzına sahiplermiş. Yani çocuklarının yanında 
oturuyorlarmış ölene kadar.

Yalnızlık denilince sadece çocuklarından 
ayrı yaşayan ebeveynlerden bahsetmiyoruz, 
aynı zamanda eşini kaybeden ya da ayrılan 
insanlardan da bahsediyoruz. Türkçe’de 
yalnızlıktan şikâyet edenlerin sık sık ‘evde 
kaldığım zaman duvarlar üstüme üstüme 
geliyor’ dediklerine şahit olduğum gibi 
Hollandalıların da ‘de muren komen op mij 
af ’ dediklerine de çok sık şahit oldum. Yani 
yalnızlığın hiç bir milliyeti yok, ortak yönü ise 
genel olarak bir çok insanın yalnızlıktan şikayet 
etmesi. Çünkü yalnızlık insanın fıtratına uygun 
değil.

Mesleki olarak en çok zorlandığım konulardan bir 
tanesi bu yalnızlık. Refah sektörü sizin için boş 
zamanlarınızı geçirebileceğiniz aktivite merkezleri 
açabilir, o merkezlerin içinde size resim yapma, 
dans etme, şarkı söyleme, enstrüman çalma, 
başkaları ile muhabbet etme gibi imkânlar 
sunabilir, ama o merkezden çıktıktan sonra 
evinize gittiğinizde duvarlarla karşılaşmak 
durumunda kalıyorsunuz. Daha geçenlerde bir 
danışanım şöyle demişti: “Netflix izlemekten 
bıktım usandım artık…”

Peki yalnızlığı aşmanın alternatifi var 
mı? Hollandalılar için “datingsite” denilen 
sitelerden kendinize eş arayışına girebilirsiniz. 
Ama inanır mısınız, bir arkadaşımın tabiriyle, 
ideal eşlerin büyük bir bölümü zaten birileri 
tarafından ‘kapılmış’ durumda. Bu tür 
insanlar kolay kolay eşlerinden ayrılmıyorlar 

da. Bazıları örneğin eşlerini kaybettiklerinde ise 
alıcısı o kadar fazla olduğu için hemen birileri 
tarafından kolayca kapılıyorlar. O yüzden 
ideal eş bulabilmek nerede ise imkânsız gibi. 
Böyle olunca ben de danışanıma sabretmesini 
ve yılmadan aramaya devam etmesini tavsiye 
edebiliyorum sadece. Evinizin dışındaki 
arkadaşlarınızla yürüyüşe çıkabilir, geziler 
yapabilir, bir yerde oturup yemek yiyebilirsiniz. 
Fakat evinize döndüğünüz andan itibaren aslında 
bir anlamda yalnızlığın kapısını açıyorsunuz her 
seferinde. Danışanım bana en son şöyle bir şey 
söyledi: “Geçenlerde ziyaretime birileri geldi, 
ortam o kadar güzeldi ki, ama bir anda içime 
bir hüzün çöktü, çünkü zihnimden şu düşünceler 
geçti bir anda: Şimdi buradalar, ama birazdan 
gidecekler ve ben yeniden yalnız kalacağım. 
Ve öyle de oldu. Onlar gitti ve bütün bir hafta 
sonunu depresyonda geçirmek zorunda kaldım.”

İçimi çok acıttı bu cümleler. O ne kadar 
kendini yalnız hissediyorsa, ben de kendimi 
ona yardımcı olamadığım için o kadar çaresiz 
hissediyorum. Dedim ya; insanı mutlu eden 
uğraşlar bulabilirsiniz, ama en güzel çözüm, 
ruhunuza uygun, sizi mutlu eden bir ruh ikizinizle 
aynı duvarların içinde hayatınızı paylaşabilmek. 
Aksi hâlde duvarları istediğiniz renge boyayın, 
üstüne doğa motifli duvar kağıtları çekin, duvar 
olmaktan öteye gidemeyecek, sizin yalnızlığınıza 
derman olamayacak maalesef.
Hazır datingsite örneğine girmişken, 
Hollandalılar, hatta bütün Batı dünyası bunu çok 
aktif kullanıyor. Hatta işin suyunu da çıkarmış 
vaziyetteler anladığım kadarıyla. 
Oysa Müslümanlar açısından, bilebildiğim 
kadarıyla Müslümanlar için de datingsite 
uygulamaları var ama açıkçası ne derece güvenli 
bilemiyorum. Belki bir Doğuş dosya konusu 
olabilecek bir tema. Ama sonuçta herkesin 
amacı, yalnızlıktan kurtulup, onları mutlu edecek 
bir ruh ikizi arayıp bulmak.
Özetle; Allah kimseyi yalnız koymasın, yalnız 
olanlara da en kısa zamanda onları mutlu edecek 
eş bulmayı nasip etsin.
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun        ---◄◄                                         

Eskiden, anne ve 
babalar 
yaşlandıklarında 
ömürlerinin son 
evrelerini kendi 
çocuklarının 
yanında geçirirlerdi. 
Zannetmeyin ki 
bu sadece Doğu 
toplumlarına has bir 
gelenek. Sanayileşmenin 
hız kazanıp, ekonomik 
refahın zirve 
yapmasıyla, Batı 
toplumlarının nasıl 
dönüştüğünü, şu an 
yaşlı olan nesilden 
duyabiliyoruz. 
Yani onlar da, bize 
tanıdık gelen bir
yaşam tarzına 
sahiplermiş. 

YALNIZLIK MI?
 Allah Kimseyi
Yalnız Koymasın!

 ergunmadak@hotmail.com  ANALİZ Ergün Madak

Dostların iftar buluşması

Y aklaşık çeyrek asrıdır yayım 
hayatını sürdüren Doğuş gazetesi 
pek çok ilklere imza attı.  Hem 
kendisiyle aynı zamanlarda hem de 

kendisinden sonra yayım hayatına başlayan 
pek çok gazete ve dergiye de içerik ve kalite 
bakımından örnek teşkil etti. 
Bu kutlu yola bizimle çıkan, yürüyen pek 
çok gönül dostumuz oldu. Bizleri ilk günden 
beri yalnız bırakmayan, en ufak bir beklenti 
içerisinde olmadan destek veren, yazılarıyla 
katkı sunan herkese sonsuz teşekkürler.
Geleneksel hâle getirdiğimiz yayın kurulu 
ve yazarlar buluşmamızı bu yıl pandemi 
gölgesinde iftar programıyla gerçekleştirdik. 
Bir yazarımızın bile katılamaması bizim için 
büyük bir eksiklikti ama bu davetimize sekiz 

Doğuş yazarları, iftarda bir araya geldiler
yazarımız mazeret bildirdi. Onların yokluğunu 
hissettik. En çok kadın yazarı olma unvanına 
sahip olmamıza rağmen, özellikle kadın 
yazarlarımızın olmaması büyük bir eksiklikti. 
Davetimize icabet eden, H. Kerim Ece, 
Raşit Bal, Recep Soysal, Ünal Fırat, Ahmet 
Şengönül, Ethem Emre, Mehmet Yamaç, 
Ahmet Yıldırım, Onur Emre, Hüseyin Başoğlu,  
Adem Kahramanoğlu, Adnan Şahin, Ergün 
Madak, Adem Uzunca, Sezer Han, Abdullah 
Aşıran, Hüseyin Tanrıöver, Arif Emre Lale, 
Zeynel Abidin Kılıç ile iftar öncesi stüdyo 
ortamında çekimler yaparak onları tanımaya 
ve Ramazan ile alakalı görüş ve düşüncelerini 
öğrenmeye çalıştık. 
Bu yayını Dogus Niews Youtube kanalı 
üzerinden izleyebilirsiniz.                       ---◄◄                                         

Ramazan Bayramınızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...

Ramazan Bayramınızı kutluyor,

sağlık ve esenlikler diliyoruz...
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Gündem

      
Hem Hollanda’da hem Türkiye’de 

Koronavirüs ile mücadelede 
normalleşme süreci başladı. 
Pandemi, bir seneden fazla bildiğimiz 

dünya düzenini ve günlük hayatımızı komple 
değiştirdi. Fakat normalleşme süresinden sonra 
gerçekten her şey ‘normale’ dönecek mi acaba?

Dünyayı kökünden sallayan salgının etkisi birçok 
alanda belli oluyor. Sadece sağlıkta değil. Her tür 
sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki değişimlere 
yol açtı. Sokağa çıkma yasakları, karantina 
ve sosyal mesafe uygulamaları gibi salgının 
üstesinden gelmek için alınan tedbirlerin kalıcı 
olacağını düşünmüyorum. Çeşitli aşamalardan 
geçtiğimizi görüyoruz. 
Birinci aşama, virüsten kurtulma ve bu 
sorunun çözülmesidir. Aradan bir sene geçse bile 
hâlâ bu aşamadayız. 
Fakat ikinci aşamanın yolu görünüyor. 
Bu aşamada devletin, şirketlerin ve toplumun 
yaralarını sarılması ve ‘normal’ yaşama 
dönülmesidir. 

Üçüncü aşama, pandemiden sonraki dönem. 
İlk başta herkes şok içine girmişti. Sonra bu şok 
krize dönüştü. Krizden sonra bazı şeylerin tekrar 
eski hâline döneceğine inanıyorum ama bazı 
şeylerin de kalıcı olacağını düşünüyorum. 

“Normale dönmek”, “eskiye dönmek” 
anlamına gelmez gibi görünüyor. Sağlık sorunu 
çözülecek olursa da bu krizin etkilerini uzun 
bir süre veya muhtemelen kalıcı olarak çeşitli 
alanlarda göreceğiz. Ekonomi, iş hayatında 
ve alışverişte, toplumsal sağlımız için alınan 
tedbirler sayesinde dijitalleşmenin de büyük bir 
hız ile geliştiğini görüyoruz. Online alışveriş, 
online yemek siparişi, evden çalışma gibi 
uygulamalar tabi ki virüs hayatımıza girmeden 
önce de vardı. Ama aradan uzun süre geçince 
kısa bir süre için ayak uydurduğumuz isler yavaş 
yavaş alışkanlık hâline gelmeye başlıyor. 

Benim işverenim mesela “eskiden olduğu gibi 
pandemiden sonra da artık her gün ofiste 
çalışamayacağımızı” söylüyor, çünkü haftada 
birkaç gün bile olsa evden çalışmanın avantajları 
da var. Her şeyin dijitalleşmesinin olumsuz tarafı 
da var tabi. Her insan ve şirket dijitalleşmeye 
ayak uyduramıyor. Bu hızlı gelişmelere uyum 
sağlayamayanlar; ortada kalabilir ve bu durum 
da toplumda ayrımcılığa yol açabilir. Dijital 
teknolojilere sahip firmaların var olan gücünün 
daha da artması muhtemeldir. Bu durum ise 

demokrasi ve kişi özgürlükleri açısından sorunlar 
doğurabilir. 

Pandemi sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim 
almak zorunda kaldı. Bu dönemde imkânları 
geniş olmayan öğrenciler hakkında eğitim 
sektöründe çalışanlar çok endişeli. Eğitimde 
her günü değerlendirmek, her gün yeni şeyler 
öğrenmek ve keşfetmek çok önemli. Fakat her 
ailede yeteri kadar bilgisayar, iyi bir internet 
bağlantısı ve her çocuğa evin içinde sakince 
ders yapabileceği ayrı yeri yoktur. Bu kaybolan 
zamanı geri kazanmak çok zor, bazı eğitimcilere 
göre hatta imkânsız. Devletin, okulların ve aile 
fertlerinin, çocukların geleceği için mücadele 
edip en iyi şekilde bu açığı telafi etmesi gerekir.  

Asıl mesele, sadece şuan zor durumda kalan 
sağlık sektörü, eğitim sektörü ve şirketler değil. 
Pandemi sınavından ders çıkarmak ve bunu 
avantaja çevirmek mümkün müdür? Bu soruyu 
devamlı kendimize hatırlatırsak ve ona göre 
davranırsak, bence mümkün. 
Ne kadar zor bir süreçten geçiyor olsak bile, 
insanların birbirilerine yardım ettiğini, aç ve 
açıkta kalanlara yardım edildiğinde gördük.
Bu dönemde herkesin kendine mahkûm olduğu 
gibi görünsene de, birbirimize sahip çıkıp ve 
toplumsal sorumların çözümlerini beraber 
üstlenirsek dünyayı eskisinden daha iyi bir hâle 
getirebiliriz.                                            ---◄◄ 

Normale dönmek, 
eskiye dönmek anlamına 
gelmez gibi görünüyor. 
Sağlık sorunu çözülecek 
olursa da bu krizin 
etkilerini uzun bir süre 
veya muhtemelen kalıcı 
olarak çeşitli alanlarda 
göreceğiz. 

 Kovid-19 Pandemisinden Sonra

 nurullahgerdan@gmail.com               YANKINurullah Gerdan

S ufi Trail’in son kitap 
çalışması: ‘Oezbekistan, 
parel van zijderoute’
(Özbekistan, İpek 

Yolu’nun İncisi) adlı kitap 
okuyucusu ile buluştur. Ülkenin 
önemli turistik beldelerinin tanıtıl-
dığı kitapta ayrıca farklı disiplin-
lerden yazarların makaleleri yer 
alıyor. Kitap, kültürel rotalarla ilgili 
yayın yapan Sufi Trail tarafından 
6. kitap olarak yayımlandı.

Kitabın editöryal çalışmasını ya-
pan gazeteci Burhanettin Carlak, 
kitapla ilgili şunları söyledi:
“Özbekistan sahip olduğu büyüle-
yici kültürel ve doğal güzelliklerin 
yanı sıra son yıllardaki demok-
ratikleşme, reform ve kalkınma 
hamlesi ile Orta Asya’nın yıldızı 
olmaya namzet. Türkiye’den 
olduğu kadar Hollanda ve Belçi-
ka’dan da hem turistlerin hem de 
yatırımcıların ilgi odağı. Bunda, 
Benelüks elçiliğinin etkisi büyük. 
Gönül ve kültür coğrafyamızı daha 
çok tanımak ve tanıtmak için çok 
sebebimiz var.
İlk olarak 2008 yılında Hollanda 

televizyon kanalında belgesel 
çekimi yapmak için Özbekistan’da 
bulundum. Daha sonra fotoğraf 
sergisi ve Türk medyasında yazı 
dizileri ile bölgeyi anlatmaya ça-
lıştım. Bir çok kültürel tur talepleri 
var. Özbekistan daha geniş anlam-
da Horasan Orta Asya veya Mave-
raünnehir bölgeleri sırf bizlerin ata 

Özbekistan, İpek Yolu’nun İncisi

yurdu olduğu için değil bilim ve 
sanata alan ciddi katkılarından do-
layı tüm insanlık ve medeniyet için 
çok önemli. Mütevazi bu çalışmayı 
Bağımsızlığının 30. Yıldönümünde 
Özbekistan’a hediye ediyoruz”.

Yaklaşık 170 sayfalık kitap, Türk-
çenin en büyük şairlerinden Ali Şir 

Neavi’nin şiiri ile başlıyor ve yine 
O’nun şiiri ile bitiyor.

Başlıca makaleler şunlardan 
oluşuyor:
Editör Burhanettin Carlak’ın 
düşsel ülke Özbekistan isimli artan 
ilgiyi işlediği bir makale; tarihi ve 
kültürel perspektiften Abdulwahid 
van Bommel’un uzun giriş yazısı; 
Belçikalı gazeteci – yazar John 
Reinhard ve gezi yazısı; Marle-
en Tutenel’in Özbek düğünleri 
incelemesi; Stichting Sovjet 
Ereveld başkanı Remco Reiding’ın 
Amersfoort’daki eski Nazi Kam-
pında şehit edilen 101 isimsiz 
askerle ilgili makalesi; Amsterdam 
Üniversitesi’nden Macar asıllı 
profesör Laszlo Maracz’ın gezgin 
ve dil bilimci Ármin Vámbéry 
hakkında makalesi; Saxin Yüksek 
Okulu’ndan Floor Herbrink’ın 
gezi notları; kağıt yapım ustası 
Leo Hoegen’ın Özbek geleneksel 
kağıt kültürü; ebru sanatçısı Yusuf 
Akkaya’nın aslında bir Özbek 
sanatı olan Ebru sanatı hakkında 
makalesi; Özbekistan Benelüks 
elçisi Dilyor Khakimov’un Özbeks-

Özbekistan sevdasını kitaba dönüştürdü

tan’ın ticari potansiyeli hakkında-
ki makalesi’; Özbekistan Turizm 
Bakanlığı’nın Özbekistan’ı görmek 
için 12 sebeb yayını; İris Bezuijen 
ve Sedat Çakır’ın Özbekistan sufi 
kültür turu tasarımı ve Özbek pilavı 
yer alıyor. Kitabın önsöz yazısını 
Özbekistan Turizm Devlet Komitesi 
Başkanı Ulugbeg Azamov yazdı. 
Bazı görsellerin temini için bakanlık 
destek oldu.

Siparişler için 
burhancarlak1971@gmail.com 
adresine yazabilirsiniz.
Kitap ücreti € 17.95                 ---◄◄ 

HER ŞEY NORMALE 
DÖNECEK Mİ?

Bölge Başkanları hayırlarınızı ulaştırmak için yollara düştüler
Yıllardır dünyanın en ücra köşesindeki mağdur 
ve mazlumlara uzanan el oldu Millî Görüş 
Teşkilatları. Adını bilmediğimiz ülkelerdeki 
ihtiyaç sahibi insanlar bu teşkilatı ve onun 
kurulmasına vesile olan Erbakan Hoca’yı çok 
iyi tanıyorlar. Bugüne kadar pek çok hayır ve 
hasenatlar gözlemciler tarafından ulaştırıldı. 
Bu yıl Hollanda Millî Görüş Teşkilatları Bölge 
Başkanları bizzat yardımlarınızı kendi elleriyle 
ulaştırdılar. Kuzey Hollanda Bölge Başkanı 
Mustafa Hamurcu 13-17 Nisan tarihlerine Batı 

Bir yüreğe umut olabilmek adına...

Afrika ülkelerinden Benin’e; Güney Hollanda 
Bölge Başkanı Mustafa Aktalan ise 5 - 9 Mayıs 
tarihleri arasında yine bir Batı Afrika ülkesi 
olan Sierra Leone’ye gittiler.
Açılan su kuyularını denetlediler, fitre, zekât ve 
hayırlarınızı kendi elleriyle ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdılar. Halen bu tür yardımları camiler 
aracılığı ile yapabilirsiniz.
Her iki başkan da gördükleri manzara 
karşısında duygulu anlar yaşadılar ve 
bağışçılara şükranlarını sundular.    ---◄◄  
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       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.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 

info@tur-ned.nl 
 www.tur-ned.nl 

+31(0)10 43  78 812  

prisma
07prizma

Rıza Deniz:

“Hepimizin TV olarak Hollanda merkezli 
yayınlar yapmaktayız”

“ Teknoloji çağı olan günümüzde sosyal 
medyanın da gücü ile beraber artık her 
yerden izlenilmekte, takip edilmekteyiz. 
“Yeni çalışmalarımızda yeni nesil için 

daha çok yer vermeliyiz” dedik.
Yeni nesil, evet öyle bir nesil geliyor ki tamamen 
teknolojinin içinde yoğuruluyor âdeta, hayatının 
en önemli kurallarını, en önemli öğretilerini de 
neredeyse sosyal medyalar üzerinden alıyor. 
Biz de bir medya kuruluşu olarak buna bir el 
atmalıydık ve Hepimizin TV olarak çocuklar, 
gençlerimiz ve aile adına televizyonumuzda bir 
bölüm kurduk. Özellikle gençlerin hazırladığı 
tiyatrolar ile, Risale-i Nur’dan, Bismillah 
her hayrın başıdır düşüncesinden hareketle, 
besmelenin ehemmiyetini anlatmak adına 
tiyatrolar hazırlıyoruz.  Ayrıca “Gülay Abla’nın 
Masal Saati” adlı programla çocuklarımıza 
ulaşıyoruz. “Çocuklarımız” derken, yaş düzeyi 
sübyan sınıfına girmekte olan çocuklarımız, 
onların diline vantrolog tarzı bir kuklayla 
inen terapist yazar Gülay Alpagut çocuklara 
Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini, 

      

H ollanda’da doğup büyümüş ve 
Türklerin üçüncü nesline mensup 
biri olarak, bir dönemi çocuk aklımla 
da olsa, 20 yıldan uzun süredir bu 

ülkedeki gelişmeleri yaşayarak tecrübe ettim. 
Mesela orta okul yıllarımda bir Türkün siyasetçi 
ya da avukat olmasının bizi gururlandırdığını 
hatırlıyorum. Hatta o kişiler, büyüklerimiz 
tarafından parmakla gösterilirdi. Çünkü 2000’li 
yıllarda ‘okumuşların’ sayıları çok azdı ve 
benim gibi gençlerin “rol model” bulması 
neredeyse imkânsızdı. Ne var ki, 2010 yılından 
sonra Türklerin eğitim seviyesi hızla yükseldi 
ve bugün mimardan tutun hekime kadar, çok 
farklı iş alanlarında çalışan Türklerle karşılaşmak 
mümkün. Dahası bugün eğitim hayatının başında 
olan gençlerimiz geçmişe nazaran daha fazla rol 
modele sahip.  

Burada özet geçtiğim gelişmenin toplum 
açısından olumlu olduğuna dair bir görüş 
birliğine ulaşmak zor olmaz kanaatimce. 
Bununla beraber eğitim alanında olumlu 

kazanımların elde edilmiş olması, bizleri görülen 
olumsuzlukları söylemekten alıkoymamalı. 
Benim gördüğüm olumsuzluklardan birisi, 
özellikle gençler arasında görülen “yön” 
sorunudur. Pekâlâ yön sorunu nedir?

Savaş Barkçin’e göre hayırlı işlerin ortaya 
çıkması için kişide üç özelliğin yan yana olması 
gerekir: Niyet, kabiliyet ve gayret. 
Aslında bu özelliklerin ne kadar önemli olduğunu 
hayatın her alanında tecrübe etmekteyiz. Fakat 
konumuz eğitim olunca, bu alandan örnekler 
vermekle iktifa edeceğim. Örneğin tıp eğitimi 
görmek için gerekli kabiliyete sahip olmayan 
kişinin çok gayretli olması, onu başarılı kılmaya 
yetmez. Bu örneği tersten okumak da mümkün. 
Şöyle ki, tıp eğitimi için gerekli kabiliyete sahip 
olan fakat hiç gayret göstermeyen kişinin de 
başarı sağlaması imkânsızdır.

Kabiliyet ve gayretle birlikte bulunması gereken 
bir diğer özellik ise niyettir. Bu noktada niyet, 
bir taraftan kişinin kabiliyet ve gayretini 
ortaya çıkarır. Mesela avukat olmaya can 
atan kişi, hedefine ulaşmak; yani niyetini 
gerçekleştirebilmek için bütün kabiliyet ve 
gayretini o doğrultuda kullanır. Üstelik kişi, 
güçlü niyeti sayesinde daha önce varlığından 
haberdar olmadığı kabiliyetlerini de keşfeder. 
Diğer taraftan niyet, aynı zamanda kişinin 
yönünü belirler. Bir başka ifadeyle niyet, kişinin 

niçin belirli bir hedefe ulaşmak istediği sorusuna 
verilen cevaptır.
Sanırım kafa karışıklığın yaşandığı nokta da tam 
olarak burası. Gençlerin niçin belirli bir meslek 
icra etmek istediğine dair belirsiz ve kimi zaman 
bozuk niyetleri, eğitimden hayırlı neticelerin 
hasıl olmasını sağlamıyor. Eğitim kelimesinden 
anlaşıldığı üzere, eğitimin başlıca amacı kişiyi 
‘eğ’mektir. Bu yönüyle eğitim, kişinin düşüncesi 
ve davranışlarını dönüştürmeyi hedefler. Peki 
hangi yöne dönüştürür? Hakikate!

Nitekim İbrahim Kalın’ın dediği gibi, ilim 
öğrenmenin amacı hakikati keşfetmektir. Ne 
yazık ki günümüzde ilim öğrenmenin amacı, para 
kazanmaya dönüşmüştür. Bu bakış açısı bilginin 
araç hâline gelmesini sağlar. 
O zaman da bilgi tüketilen bir nesneden 
farksız hâle gelir. Para kazanmak amaç hâline 
geldiği zaman, hayatımız haz ve arzulara göre 
düzenlenmeye başlar. Fakat insan arzularını asla 
tatmin edemez, çünkü arzuyu ancak daha fazla 
arzu tatmin eder. Bu da insanı kısır bir döngünün 
içine sokar. Buna mukabil eğitim, bilgi, hakikat 
ve sevgi gibi değerler, kullanımdan öte bizzat 
varlığıyla değerlidir. Bu değeri hissedebilmek, 
görmek ve yaşayabilmek için ise, işin başında 
yönümüzü doğru belirlememiz gerekir. 
Aksi takdirde girdiğimiz yollar bizleri yanlış 
menzillere ulaştırır.                                  ---◄◄ 

Kabiliyet ve gayretle 
birlikte bulunması 
gereken bir diğer özellik 
ise niyettir. Bu noktada 
niyet, bir taraftan kişinin 
kabiliyet ve gayretini 
ortaya çıkarır. 

 Yönü olmayanın

YOLU DA OLMAZ

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

mucizelerini ve sahabe efendilerimizin 
hayatlarını onların anlayabileceği dilde, 
onların yüreğine dokunabilecek şekilde 
hikâye ve öyküye dönüştürüyor. Çocuklarımız 
teknoloji çağında bile Peygamber Efendimizin 
sevgisini ve muhabbetini anlayabilecekleri bir 
dille karşılaşmış oluyorlar. Onunla beraber 
moral köy projesi ile hem aile içi iletişim 
aile büyüklerine gösterilecek değerler örf ve 
geleneklerimizin de ele alındığı bir çok güzel 
projelere “Bismillah” diyoruz.
Ayrıca daha yeni ve daha güzel projelerde 
buluşmak adına yeni fikirlere her zaman 
açığız.”      
Rıza Deniz, Hepimizin TV Sahibi ve 
Genel Yayın Yönetmeni                 DM     ---◄◄  

1 7 Nisan 2021 tarihinde, Venendaal 
Cemiyet Başkanı İsmail Şentürk ve Mu-
rat Taşova ile beraber Veenendaal’da 
faliyet gösteren Voedselbank(Gıda 

Bankası) kurumunu ziyaret ettiler.
Cemiyet Başkanı İsmail Şentürk Voedsel-
bank’ın çalışma sistemi hakkında kurumun 
Başkanı  Wilco van Bovenkamp ve yardımcısı 
Gerard Scholten’dan bilgi aldı.
Ziyaret heyeti aynı zamanda IGMG, NIF ve 
Veenendaal Millî Görüş Camii”nin çalışmala-
rı hakkında Gıda Bankası yöneticilerine bilgi 
verdi.
Samimi ve sıcak  bir ortamda geçen ziyaretten 
her iki taraf da memnun kaldılar.
Başkan İsmai Şentürk ziyaret sonrası  şunları 
söyledi:
“Bizim yıllık kumanya faliyetimiz var. Biz bu 
kumanya çalışmalarını genellikle Afrika ve 
fakir ülkelerde yapıyorduk. Holandada’da 
fakir kimse olmadığını düşünüyorduk, fakat 
Voedselbank yöneticileriyle konuştuğumuz 
zaman burada da çok muhtaç insan olduğunu 

öğrendik ve kendilerine ilk etapda 20 kuman-
ya paketi ileteceğimizi ve arkasının geleceğini 
söyledik, çok memnun oldular. İçinde yaşadı-
ğımız ülkenin de kendine has sorunları oldu-
ğunu öğrendik ve yönümüzü biraz da buraya 
çevirmemiz gerektiğini gördük.”
Ziyaret heyeti, verilen sözü biran önce yerine 
getirmek için çalışmalarına başladı. 
Cemiyet daha sonra onlarca gıda paketini iht-
yaç sahiplerine ulaştırdı.               DM  ---◄◄ 
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 Ramazan bereketiyle ve 
 dayanışma ruhuyla geliyor 

Ramazan Bayramınızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...

Ramazan Bayramınızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...









 HABERLER...
Hollanda gündemini yakından takip eden ve bu gündemleri kendi sosyal medya hesaplarında yorumlarıyla paylaşan pek çok insanımız var. Bundan böyle gün-
deme 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...

Hollanda’da devletin sosyal konutlarını kiralamak isteyenlerin 
ortalama 7 yıl beklemesi gerekiyor

Hollanda‘da yapılan bir araştırmada, devletten sosyal konut 
kiralamak isteyen düşük gelirli kişilere ortalama 7 yıl sonra sı-
ranın geldiği belirtildi.

Hollanda‘nın ulusal haber ajansı NOS’nin yaptığı araştırmaya 
göre, ülke genelindeki 212 belediyenin yüzde 60’ında düşük 
gelirlilerin devletten sosyal konut kiralayabilmek için en az 7 yıl 
beklemesi gerekiyor.

Araştırmaya ilişkin yapılan haberde bekleme süresinin en uzun 
olduğu Landsmeer, Wormerland, Haarlemmermeer, Diemen ve 
Laren belediyelerinde ortalama bekleme süresinin 17 yıla ka-
dar çıktığı aktarıldı.

Bekleme süresinin en uzun olduğu 10 belediyenin tamamının 
ülkenin kuzeyinde yer aldığı belirtilen haberde bu belediyeler-
deki bekleme süresinin 14 yıldan fazla olduğu kaydedildi.

Listenin 13. sırasında yer alan başkent Amsterdam’da bekleme 
süresi 13 yıl 10 ay olarak dikkati çekti.

Bekleme sırasının en uzun olduğu Landsmeer’de süre 22 yıl 
olarak açıklanırken sıranın en hızlı geldiği Rijssen-Holten’de bu 
sürenin 8 ay kadar düştüğü bildirildi.

Haberde sürenin uzunluğuna ilişkin Veluwonen emlak firması 
yetkilisi Marco de Wilde’nin “Serbest piyasada fiyatların aşırı 
yüksek olması sebebiyle devletin sosyal konutlarını kiralamak 
isteyenlerin sayısı son yıllarda çok arttı.” ifadelerine yer verildi.

Ülkede artan konut ihtiyacını gidermek için Rotterdam gibi bir-
çok şehirde geçici küçük taşınabilir evler inşa edilerek sosyal 
konut talebinin karşılaması planlanıyor.

Hollanda İçişleri Bakanlığı ülkedeki konut sıkıntısını gidermek 
ve inşaat firmalarını teşvik etmek için emlak vergilerinde indiri-
me gitmişti.        DM        ---◄◄ 

27 Nisan’da, Hollanda’da Kral Günü olarak kutlandı. Hollanda 
Kralı Willem Alexander bu gün 54 yaşına girdi.
Ülkede doğum günü nedeniyle normalde kutlamalar yapılırdı an-
cak bu yıl da geçen yıl olduğu gibi pandemi dolayısıyla kutlamalar 
yapılamadı.Bizlerde bu ülkede yaşayan insanlar olarak Hollanda 
Kralı Alexander’ı kutluyor, nice yıllar diliyoruz.
Kral Günü Nedir?
27 Nisan’daki Kral Günü’nde Hollanda halkı Kral Willem-Alexan-
der’ın doğum gününü, partiler ve sokak pazarları ile kutlar.
27 Nisan’ın Pazar gününe denk geldiği durumlarda, Kral Günü bir 
gün öncesinde kutlanır.
Kral ve Kraliyet Ailesi’nin diğer üyeleri her yıl farklı bir belediyede 
halkla birlikte kutlamalara katılırlar. Daha fazla bilgi için, Kraliyet 
Hanedanı websitesini ziyaret edebilirsiniz.
Sokak Pazarları
Kral Günü’nde pek çok kişi turuncu giyinir. Sokaklarda ve park-
larda sokak pazarı tezgâhları kurulur, insanlar artık ihtiyaç duy-
madıkları eşyaları buralarda satarlar. Müzikal gösteriler yapılır, 
yiyecek satılır. Utrecht Şehri’nde sokak pazarları Kral Günü’nden 
önceki gece başlar.
Kral Günü’nü Hollanda’da geçirmek
Kral Günü deneyimini yaşamak istiyorsanız, önceden otel rezer-
vasyonunuzu yapmayı unutmayın, çünkü bu dönem otellerde yo-
ğunluk yaşanabilir.
Kral Günü ile ilgili daha fazla bilgi almak için Holland.com websi-
tesini ziyaret edebilirsiniz.            Haber: Özcan Özbay   ---◄◄ 

HOLLANDA’DA
CEMİYET/SOSYAL HAYAT 

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

Hollanda’da hayat

nieuws08 haber

Hollanda’da yaşayan Genç MÜSİAD üyeleri, 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon’daki 40 
yetim çocuğa giyecek ve oyuncaktan oluşan hediye paketi 
verdi. 
Ramazan dolayısıyla yetim çocuklar için yardım kampanyası 
düzenleyen Hollanda Genç MÜSİAD üyeleri, Trabzon Genç 
MÜSİAD’ın da katkılarıyla kentteki 40 yetim çocuğun yüzü-
nü güldürdü.
Ortahisar Belediyesi ile Hayrat Vakfınca “iyilik kapısı” sloga-
nıyla ortaklaşa işletilen Hisaray Yardım Merkezi’nde düzen-
lenen programda, yetim çocuklara giyecek ve oyuncaktan 
oluşan hediyeler verildi.
Etkinliğe katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nı kutlayarak, yetimleri sevindiren Genç MÜSİAD üye-
lerine teşekkür etti.
Genç, “Yardımlar amacına uygun şekilde sahiplerine ulaş-
tırılıyor. Bugün olduğu gibi. Sizler bayram öncesi çocuklara 
sevinç yaşattınız. Tebrik ediyorum.” dedi.
Trabzon Genç MÜSİAD Başkanı Behçet Cihat Çelebi de ye-
timlerin yüzünü güldürdüklerinde mutlu olduklarını vurgula-
yarak, “Müminler kardeştir düsturuyla Ramazan Bayramına 
yaklaştığımız bu günlerde yetim kardeşlerimize sahip çıkarak, 
onların yüzünü güldürerek mutlu oluyoruz. İyilik Kapısı da 
bize güzel bir fırsat verdi. Herkesi çocuklarımıza, yetimlerimi-
ze yardıma davet ediyoruz.” diye konuştu.               ---◄◄ 

SOSYAL KONUTLARA TALEP ARTTI, 
BEKLEME SÜRESİ UZADI

HOLLANDA KRALI ALEXANDER 
54 YAŞINA GİRDİ

HOLLANDA’DAKİ HAYIRSEVERLER 
TRABZON’DAKİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-
i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları ve Şeyh 
Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarması, 
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da protesto edildi. Hollanda 
Filistin Topluluğunca (PGNL), ünlü Dam Meydanı’nda düzenle-
nen gösteriye, çoğunluğu Filistinlilerden oluşan bir grup katıldı. 
Hollandalıların ve Türklerin de yoğun destek verdiği gösteriye ka-
tılanlar, Filistin bayraklarıyla “Filistin için özgürlük” pankar-
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tının yanı sıra İsrail karşıtı dövizler taşıdı, “Özgür Filistin” 
sloganları attı. Göstericiler sık sık “Canımız, kanımız sana 
feda olsun Ey Aksa” ve “Hepimiz Aksa’nın askerleri-
yiz” gibi sloganlar attı. Filistin yanlısı grubun yakınında İsrail 
bayrağı açan birkaç kişinin de bulunduğu meydanda, polis 
geniş güvenlik önlemleri aldı.                                  ---◄◄ 
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“Kadir Mevlâ”m senden bir dileğim var
Beni muhannete muhtaç eyleme
Beni muhannete muhtaç eylersen
Kara topraklara garkeyle beni

Muhannetin suyu bulanık akar
Aktığı yerleri sel olur yıkar
İyilik etmeden başına kakar
İşte böylesine muhtaç eyleme

Muhannetin sözü zehirden oktur
Hüsnü kereminle rahmetin çoktur
Sağ elin sol ele faydası yoktur
Sağ gözü sol göze muhtaç eyleme”

Rahmetli Turan Engin’in derlediği bir Erzincan 
türküsü. Her dinlediğimde beni etkileyen bir 
türkü. Neden beni etkiliyor? Bunun çeşitli 
nedenleri var. Bazılarını şöyle açıklayabiliyorum. 
Türkü olduğu için etkiliyor. Her sözün ve onu 
havalandıran her müziğin bir hikâyesi vardır. 
Konu hikâyesinden ziyade varlığa geliş hikâyesi 
vardır. İç içe geçmiş, üstüne katlanarak çoğalmış 
ve bize kadar türkünün içinde ulaşmış hikâyeler. 
Bizim türküyü dinlediğimizde varlığa gelen ise 
türkünün içindeki hikâyenin bizde var olan 
karşılığı. Dinledikten sonra, bizim tecrübemiz 
o türküye intikal eder, varlığı bir ek daha almış 
olur. Biz onu havalandırdığımızda her dinleyende 
başka bir hüviyete bürünerek yol alır.

Sözün yüklendiği anlam çok önemli burada.  
Mesela bunu ilk defa söyleyen, bir duygunun 

veya düşüncenin ve dolayısıyla bir olayın 
ardından söylemiştir. Sözde bu ilk anlam ile 
beraber, bizim yüklediğimiz anlamlarda var. 
Süreç içinde bir genişleme oluyor sözde, 
hem söz ve hem anlam olarak. Bu yönüyle 
türküyü dinlerken, türkünün varlığa gelişi beni 
düşündürüyor.

Diğer bir yönü ise, mesajı... Bize söylemek 
istedikleri. Peki bir insan neden “muhannet” ile 
ilgili bir şey söylemek ister? İçinde kalsa olmaz 
mıydı? Burası ilginçtir. Bir insan, zihnindeki 
düşünceleri paylaşmak ister, çünkü yalnız başına  
o düşüncelerin baskısına dayanamaz. “Baskı” 
dedim bunu olumsuz anlamayın. “Sözüm el 
gün için değil/ Sevenlere bir söz yeter/ 
Sevdiğimi söylemezsem/ Sevmek derdi beni 
boğar.”
Yunus Emre’nin burada söylediğiyle kastettiği, 
galiba bizim söylediğimiz ‘sözün baskısı’yla 
örtüşüyor. Aslında sözü aktarmakla yükü 
paylaşmış oluyoruz. Peki söz neden yük olsun?  
Söz içerdiği anlamlar –ki sözün mertebeleri 
vardır- sebebiyle, insanın iç dünyasında 
deverana ve sefere aynı anda sebep olur. 
Hem deveran hem sefer veya yalnızca biri. 
Bu hâl yoğunluk meydana getirir, bir zaman 
sonra baskı artar yük olur. Bu ağır yüke ancak 
peygamberler dayanabilir. Mesela Efendimiz (as) 
göğe yükseltilmiştir. Bir türkü dinleyince insan 
bu deveran ve sefere kendi hâlince dâhil oluyor. 
Hâlince ve nasibince.

Türküler aynı zamanda varlık anlayışının, eşyaya 
bakışın, hayatı ele alışın hem izlerini taşır hem 
de ilkelerini verir. Bu türkünün kaynağı olan 
Erzincan’da türkü yakıldığı zaman insanların 
mensup oldukları inancın ve kültürün; hayatı, 
olayları yorumlayışını rahatlıkla görebiliriz. 
Dolayısıyla bozulmamış her türkü, değerlerin 
sonraki nesillere aktarılmasını sağlar. 
Nevzat Kösoğlu’nun “Sâlih ameller, âhireti 

anlamlandırır; sahîh türküler, dünyayı...” 
hakikatli sözü  bunu işaret eder. Yerel tavırlar, 
sahip olunan eda vb. değerler evrensele 
açılmanın temelini teşkil etmesi açısından 
önemli. Yerelliğin kaybedilmesi aslında güç 
alınacak zeminin kaybedilmesi anlamına gelir ki, 
bugün zeminin kaybı bizi arabesk veya tam tersi 
Batı etkisine korumasız bir şekilde açmaktadır.

Bizde gerek batı ve gerekse arabesk kültür 
etkisinde kalan insanımız için türküler 
günümüzde eğlence aracı olarak görülür oldu. 
Dikkat kesilerek ancak farkına varabileceğimiz 
müzik, söz inceliklerine ve derin mesajlarına, 
yoğun gürültü sebebiyle erişemiyoruz. Nobran 
ve kıyıcı davranışların yukarıda ki gibi türküleri 
diyebilmiş bir toplumdan sadır olması başka nasıl 
açıklanabilir.

Allah’tan “kendisini muhannete muhtaç 
etmemesini” dua eden yurdum insanı, Ömer 
Seyfettin’in ‘Diyet’ hikâyesinde anlatılan 
karakterin bir başka ifadesidir. Millet bilincine, 
şahsiyetine halel geleceğini anladığı anda 
kendi kolundan vazgeçebilmeyi salık veren bir 
şahsiyet yüceliği. Rabbine sığındığı muhannetin, 
ne kötü bir durum olduğunu öz bir şekilde 
anlattıktan sonra, buna köy odalarında veya aile 
meclislerinde büyüklerin himmeti eklenince asil 
ve örnek bir hayat ortaya çıkıyor. Ve türküler, 
ama sahih türküler bize bu konuda güzel bir yol 
açmış oluyor.
Çok fakirleştiğimizi düşünüyorum. 
Alış gücümüzün zayıflığından ziyade, şu 
anda sahip olunan vasatın iç açıcı olmadığını 
söyleyebilirim. Türkü söylemeden hayatını 
tüketen insanlar var. İçindekini duymayan 
insanlardan yüz çevirip, başını gök/yüzüne 
çevirip bozlak söylemeyi anlayamayan insanlar 
var. Kadir Mevlâ’m senden bir dileğim 
var: Bizi başkalarının türkülerine muhtaç 
eyleme. Amin                                           ---◄                

Allah’tan kendisini 
muhannete muhtaç 
etmemesini dua 
eden yurdum insanı, 
Ömer Seyfettin’in 
‘Diyet’ hikâyesinde 
anlatılan karakterin 
bir başka ifadesidir. 
Millet bilincine, 
şahsiyetine halel 
geleceğini anladığı 
anda kendi kolundan 
vazgeçebilmeyi salık 
veren bir şahsiyet 
yüceliği. 

TÜRKÜZ
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09görüş

Behçet Ali Şeker

4-5 Mayıs, Anma ve Bağımsızlık Günleri

H ollanda’da İkinci Dünya Savaşı’nda ve 
bugüne kadar ülke dışında farklı operasyon-
larda hayatlarını kaybeden askerler Korona 
tedbirleri altında törenlerle anıldı.

Hollanda genelinde yapılan törenler korona tedbirleri 
nedeniyle sönük geçti. 4 Mayıs Hollanda şehitleri anma 
töreni korona nedeniyle saat 11.00 de gerçekleşti. 

Anıtlara çelenkler konuldu.
Kralingen de gerçekleşen törene katılan Ulu Cami 
Başkanı Muhsin Karasu ve Kralingen Crooswijk Yerel 
Belediye Meclis Üyesi Oktay Ünlü ile birlikte Willem 
Ruyslaan Kralingen adresindeki Sanatçı Truus Men-
ger-Oversteegen tarafından tasarlanan ve 12 Mayıs 
1990’da açılan, İç Savaş Mağdurları Vakfı tarafından 

yaptırılan 1940-1945 yıllarının dehşetinin bir anıtı ola-
rak bilinen “Milyonlarca Gözyaşı Anıtı’na çelenk 
koydular.

Hollanda’da 5 Mayıs’ta da ülkenin Alman işgalinden 
kurtuluşunun yıl dönümü kutlanacak.
Nazi birlikleri 10 Mayıs 1940’ta işgal ettikleri Hollan-
da’yı 
5 Mayıs 1945’te terk etmişti.

Öte yandan Rotterdam Başkonsolosluğu da “İkinci 
Dünya Savaşı sırasında ölen tüm Rotterdamlıları 
saygıyla anıyoruz” mesajı ile Türkiye Rotterdam Baş-
konsolosluğu olarak, #Rotterdam’daki ‘De Verwo-
este Stad’ anıtına dijital bir çiçek yerleştirdi.     ---◄◄                

HOLLANDA’DA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI KURBANLARI ANILDI

USTABAŞI   AŞÇI   ARANIYOR!!!

        Hollanda’nın Eindhoven kentindeki restoranımız The Ottoman’ı büyütüyoruz.
Özelikle vejetaryen (etyemez, bitkisel beslenme) üzerine kendini geliştirmiş, bunun yanısıra kebap 
çesitleri; Adana, Urfa, ciğer, şaşlık, tavuk, şiş köfte, steak (külbastı, biftek, kontrfile) yapabilen, odun 

ateşinde yaprak döner kesebilen, İskender, beyti, çökertme, tandır lavaş, tombik pide, lahmacun pide 
çeşitleri, künefe katmer, kadayıf, sütlaç yapabilen restoran ustabaşı  aranıyor.

Bu özeliklere sahip kişiler başvurabilirler. 
Başvurularınızı e-posta adresimize; resim ve video görselleriyle, yazılı olarak yapabilirisiniz.

Başvuru:  U.  Konar   E-posta:  theottoman58@gmail.com
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H ollanda’da ‘Mister Einste-
in’ uygulamasıyla öğrenci-
lerin hiç bir sorusu cevapsız 
kalmayacak.

Uygulamanın mucidi Şahin Yıldırım, 
öğrencilerin matematik, fizik, kimya, 
İngilizce, Almanca vs. gibi toplamda 
12 dersten anında online yardım 
alabildiklerini söylüyor.

Hollanda’da çok başarılı gelişmelere 
imza atmış olan Şahin Yıldırım, dijital 
eğitimde çığır açacak bir sistemi yer-
leştirmeye çalışıyor.
Yıldırım’a göre, ‘Mister Einstein’ 
sistemindeki dijital eğitim programı 
sayesinde, Hollanda’daki öğrencilerin, 
artık hiç bir sorusu cevapsız kalma-
yacak. Bu yeni uygulama sayesinde 
öğrenciler nerde olursa olsunlar, ma-
tematik, fizik, İngilizce ve kimya gibi 
derslerde haftanın yedi günü  online 
alanında uzman öğretmenler ile iki 
tuşla iletişime geçip istedikleri tüm 
sorulara cevap alabiliyorlar. Hollan-
da’da benzeri olmayan bu çalışma 
sayesinde artık veliler ile öğrenciler 
hiç stres yapmayacak ve sınavlara 
daha iyi hazırlanabilecekler.
Yeni uygulamanın başaktörlerinden 
Şahin Yıldırım ile dijital dünya ve 
dijital eğitim uygulama ile ilgili olarak 
bir söyleşi yaptık.

Bu uygulamaya neden ihtiyaç
duyuldu ve nasıl bir içeriğe sahip, 
biraz bilgi verebilir misiniz?
“Bir seneden fazladır dünya olarak 
koronavirüs salgını ile mücadele 
ediyoruz. Salgın milyonlarca insanın 
ölümüne sebep olduğu gibi aradan 
bir yıldan fazla bir zaman geçmesine 
rağmen halen salgının yaygınlaş-
masını tamamen önleyecek bir aşı 
bulunmaması, elbette tüm insanları 
çok tedirgin ediyor. Bu salgın sadece 
ekonomiyi, turizmi vs. değil aynı za-
manda eğitim sektörünü de ciddi şe-
kilde etkiledi. Salgının iyice yayılma-
sından dolayı okullar kapandı, dersler 
yarım kaldı, tatiller uzatıldı. Yapılan 
son araştırmaya göre, Hollanda’daki 
öğrencilerin yarısından fazlasında çok 
ciddi bir şekilde gerileme kaydedil-
di. Bu hususla alakalı yapılan farklı 
araştırmaların detaylarına baktığımız 
zaman, özellikle yabancı kökenli 

öğrencilerin salgından çok daha fazla 
etkilendiğini ve bir çok öğrencinin 
bu  yıl mayıs ve haziran aylarında 
yapılacak sınavlara (Vmbo, Havo, 
Vwo) hazır olmadıklarını ve bunun 
kendileri üzerinde çok ciddi stres ve 
özgüven sorunu meydana getirdiğini 
görüyoruz.”

Dijital dünya ve yeni düzen hak-
kındaki görüşleriniz nelerdir?
Cevap: “Hepimizin evinde bilgisayar 
olacak mı?” diye sorduğumuz yıllar, 
bundan on beş yıl öncesine aittir. 
Şaşılacak bir hızla dün düşündüğümüz 
bu gün gerçekleşmektedir. Hayatımı-
zın içine biraz daha dijital ağlar, dâhil 
olmaktadır.
Eskiden uzak görünen her şey artık 
bize çok daha yakın olmaya başla-
dı. Ticaretten politikaya, eğitimden 
eğlenceye kadar yaşamımızın her 
safhasında artık dijital uygulamalar ve 
bu dijital uygulamanın parçası hâline 
gelen yeni bir nesil yetişiyor. Aslında 
bu değişimleri tanımlamakta da artık 
zorlanmıyoruz; küreselleşme, bilgi 
teknolojileri, dijital toplum, dijital 
silah, dijital para ve dijital eğitim 
sistemi gibi terimler, gündelik hayatın 
bir parçası hâline geldi.”

Online eğitim hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?
“Koronavirusü ile birlikte dünya 
ülkeleri online eğitimine tüm bireyleri 
entegre etmek için çalışmalara çoktan 
başladı. Önümüzdeki yıllarda dijital 
eğitim artık alternatif değil, hayatın ta 
kendisi olacak.
İşte, ‘Mister Einstein’ da bu değişim-
deki yerini almak için iki yıl önce ilk 
adımlarını attı ve kısa süre önce onli-
ne bir platform kurdu ve bu platform 
üzerinden online ev ödevleri yardımı, 
özel ders ve öğrencilere özel olarak sı-
nav hazırlıkları yardımında bulunmak 
için dijital eğitim programını kurdu.”

Mister Einstein uygulaması tam 
olarak nedir?
“Mister Einstein, Hollanda’da benzeri 
olmayan yeni dijital bir eğitim prog-
ramıdır. Ortaokul / Lise öğrencileri 
(voortgezetonderwijs) evdeki bilgisa-
yardan veya tabletten giriş yapabilir 
ve haftanın yedi günü sabah 10.00 
ve 22.00 arası istedikleri zaman iki 

“Mister Einstein sayesinde artık hiçbir soru cevapsız kalmıyor”

DİJİTAL EĞİTİMDE ÇIĞIR AÇAN TÜRK: ŞAHİN YILDIRIM

Mister Einstein Müdürü Şahin Yıldırım:
“Mister Einstein, Hollanda’da benzeri olmayan 
yeni dijital bir eğitim programıdır. Ortaokul / 
Lise öğrencileri (voortgezetonderwijs) evdeki 
bilgisayardan veya tabletten giriş yapabilir ve 
haftanın yedi günü sabah 10.00 ve 22.00 arası 

istedikleri zaman iki tuş sayesinde profes-
yonel öğretmenlerden matematik, fizik, 

kimya, İngilizce, Almanca vs. gibi toplamda 12 
dersten anında online yardım alabiliyorlar. 

Şahin Yıldırım:

tuş sayesinde profesyonel öğretmenlerden matematik, fizik, kimya, 
İngilizce, Almanca vs. gibi toplamda 12 dersten anında online 
yardım alabiliyorlar. Öğrenciler için özel tasarlanan ve herkesin 
kolayca kullanabildiği bu uygulama aslında günümüzde yetişkinle-
rin kullandığı bilindik Microsoft Teams, Zoom ve benzeri uygu-
lamaların hepsini kapsayan ve öğrenciler için özel uyarlanan bir 
uygulama. Bu uygulama sayesinde öğrenciler öğretmenlere yazılı 
bir şekilde soru sorabilir, video görüşmesi yapabilir, ses kaydı gön-
derebilir, ekran paylaşımı yapabilir ve daha sonra memnun kaldığı 
öğretmeni ile her zaman özel bir iletişim kod aracılığı  (koppelco-
de) ile iletişime geçebilir. 
Bunun yanı sıra öğrenciler arşiv konuşmalardan yaptıkları gö-
rüşmeleri tekrar okuyabilir ve uygulamanın içinde bulunan özel 
bir kütüphane sayesinde zorlandıkları ders ve konular hakkında 
yüzlerce videoya erişim sağlayabilirler.”

Mister Einstein nasıl kaliteli bir hizmet sunabiliyor?
“Mister Einstein ekibi pedagojik, psikolojik eğitimi tamamlamış 
ve bir çoğu gündelik hayatlarında ilkokul veya ortaokul/Lisede 

(Basisscholen en Voortgezet Onderwijs) 
ders veren profesyonel öğretmenler-
den oluşuyor. Yani öğretmenler hem 
alanlarında uzman hem de çocukları 
nasıl yönlendirebileceklerini çok iyi 
biliyorlar.
Daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için 
öğrenciler uygulama üzerinden yaptık-
ları her görüşme sonrasında, ders al-
dıkları öğretmenlere bir not verebiliyor 
ve durum değerlendirmesi yapabiliyor. 
Böylece tüm konuşmaları anında takip 
eden ekibimiz, öğretmen ve öğrenci gö-
rüşmelerini takip edebiliyor ve anında 
öğrenciye detaylı bilgileri sağlıyor. ”

Neden Mister Einstein?
“Mister Einstein öğretmenleri öğrenci-
lerle bir bir ilgileniyor ve anlamadıkları 
yerleri tek tek anlatıyorlar. Bunun sa-
yesinde öğrenci kaldığı yerden dersine 
devam edebiliyor. Sonuç olarak da öğ-
rencinin başarısı notlarına yansıyor. Ay-
rıca Mister Einstein dijital bir uygulama 
olduğunda dolayı fiziki derslerden, yani 
özel dershanelerden çok daha ucuz. 
Normalde özel dershanelerde haftanın 
iki günü çoğunuza ders aldırırsanız bu 
size ortalama aylık € 200 Euro’dan € 
350 Euro’ya kadar mal olabiliyor. Oysa 
bu yeni uygulama sayesinde aylık € 
59,95 ile haftanın yedi günü, günde 12 
saat sınırsız olarak sorularınızı sorabi-
liyorsunuz. Mister Einstein sayesinde 
artık hiçbir soru cevapsız kalmıyor. ”

Şahin Yıldırım Kimdir?
LOYAAL GROEP, Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Sahin Yıldırım, bünyesinde 
bulunan şirketlerin (Mister Einstein, 
Excellent Academy, TASA Consultancy, 
InnTech vs.) strateji, koordinasyon ve 
yönlendirme çalışmalarını yürütüyor. 
Ayrıca 2011’de TRT yayımlanan 
‘Almanya Treni Belgeseli’ koordinatör-
lüğünü, 2012 yılında Hollanda Türkiye 
ilişkilerinin 400.yilı çerçevesinde Hol-
landa ulusal arşivinde ‘De Prins en de 
Pasja’ sergisi koordinatörlüğünü, 2014 
yılında Hollanda’ya Göçün 50. yılı 
çerçevesinde geniş araştırma yapıp, ça-
lışmasını ’50 yılda, 50 Öykü’ (50 jaar, 
50 Verhalen) adında bir eser yayımla-
mış ve Hollanda’daki kolektif tarihimizi 
yeni nesillere anlatmak için “Gurbette” 
fotoğraf sergisini Türkiye’de farklı illere 
götürerek ikili ülke ilişkilerine kültürel 
ve diplomatik katkı sağlıyor.     ---◄◄

Ramazan Bayramınızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...









      leven en religie
11hayat ve inanç

      
K ur’an’da ‘ihsan’ diye bir kavram var. 

Bu da, başkasına güzel muamelede 
bulunmak, güzelleştirmek, daha da 
güzel olmak, daha güzelini yapmak 

demektir. “Adam yaptığı her şeyi güzel 
(ihsan üzere) yaptı” denilir. 

Ya da insanlara iyilik yaparak kendisine karşı 
insanlarda güzel duyguların meydana gelmesine 
sebep olmak anlamına da gelir. (İbni Manzur, 
Lisânu’l-Arab, 4/123) Bunun altını çiziyoruz. 
Kur’an’da hem sahip olunan nimetlerden 
başkasına da verme, işleri, işleri güzel bir şekilde 
yapmak veya güzelleştirmek anlamı öne çıkıyor.  
demektir. 

İhsan, güzellikleri ve rağbet edilen şeyleri 
ifade de eder. Kur’an’da hem Allah’a nisbetle, 
hem de insanlara nisbetle kullanılıyor. (Secde 
32/7. Tegâbün 64/3. Kasas 28/77. Talâk 
65/11v.d.)

Allah (cc) mü’minlere ‘ihsan’ üzere hareket 
etmelerini emrediyor. (Nahl 16/90) Allah iman 
edenlere emrettiğine göre, ihsan ahlâkına sahip 
olmak ibadettir. Bu ibadet üç şekilde yerine 
getirilir. 

Birincisi inançta ihsan: Allah’ı, O’na ait 
şeyleri, İslam’ı güzel (sağlam, doğru-sahih) 
bilgiyle tanımak, bilmek ve öyle inanmak. 

İkincisi amelde ihsan: Bunun da iki yönü 
vardır. 
1. İslâm’a göre sâlih amel sayılan işleri, yani 
ibadetleri güzel, kabul edilebilir, amaca uygun 
bir şekilde, ya da Allah’ı görüyor gibi yapmak. 

Nitekim sağlam bir hadiste Peygamberimiz (sav) 
ihsanı “Allah’ı görüyor gibi ibadet etmek” 
olarak açıkladı. (Bkz: Buhârî, İman/37 no: 50. 
Müslim, İman/1 no:8. Tirmizî, İman 14/2738. 
Ebû Dâvûd, Sünne/16 no: 4695 v.d.)

2. Hangi iş olursa olsun onu güzel, estetik, hoşa 
gidecek şekilde ve sağlam yapmak. Hangi iş, 
çalışma, görev, sanat, meslek olursa olsun, fark 
etmez... 
Yaptığını güzel yapmak. Yaşadığı mekânı 
güzelleştirmekten tutun, giyimini, el işini, 
yazısını, konuşmalarını, ikramını, davranışlarını, 
hitabını, hatta yemeğini güzel yapmaya kadar 
hayatın her alanına yansımalı. 

Peygamber’in (sav) dediğine göre Müslümana 
bir hayvan boğazlarken bile ‘ihsan’ üzere, 
yani o işi bile güzellikle yapması yakışır. 
(Müslim, Sayd/57 no: 1955. İbnu Mace, Zebaih/3 
no: 3170. Ebu Davud, Edahi/12 no: 2815)  

Üçüncüsü ahlâkta ihsan: Bu da davranışların 
güzel olmasını anlatır. Başkasına iyilik etmek, 
güzel davranmak (muamele etmek), yardımcı 
olmak, ama bütün bunları güzellikle yapmaktır.
Allah (cc) Müslümanlara adâletle beraber, 
iyilik yapmayı (ihsanı) ve yakınlara karşı 
cömert olmayı emrediyor. Utanç verici 
çirkinlikleri  yasaklıyor. (Nahl 16/90)

Bunu biz Müslümanın Yaratıcısına, çevresine ve 
tabiata karşı güzel davranması, ya da insanlarla 
sağlıklı ilişki kurması, yardım ve iyilikte 
bulunması şeklinde anlayabiliriz.
İhsan ahlâkı, adaletten daha kapsamlı bir güzel 
huydur. Çünkü adalet anlayışında, karşıdakinin 
hakkını vermek varken, ihsanda daha fazlasını 
vermek, daha güzeli ile karşılık vermek anlayışı 
vardır. 

“Yaptığını güzel yapmak” şeklinde özetlenen 
ihsan, kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, 
bağlılık ve itaat bilincini, bu bilincin ürünü olan 
iyi davranışları kapsar. 

İyilik edenlere, işlerini güzel (ihsan üzere) 
yapanlara; yaptıklarının karşılığı daha 
güzeliyle hatta fazlasıyla verilecektir. 
(Yûnus 10/26. Zümer 39/10. Ankebut 29/7 v.d.)

Eğer insanlar hep ihsan üzere olurlarsa, yani 
hep güzel işler yaparlarsa, davranışlarını ‘ihsan’ 
üzere gösterirlerse, bunun karşılığı olarak ‘ihsan’ 
görürler, güzellikle muamele edilirler. 

Zaten iyiliğin karşılığı iyilikten, güzelliğin 
karşılığı güzellikten başka bir şey midir? 
(Rahmân 55/60) Kötülük ve haksızlık da öyle...

Kendisine iyi davranılmasını isteyen başkasına 
iyi davranmalı. Kendi hakkına kavuşmak isteyen, 
başkalarının hakkını vermeli. Saygı görmek 
isteyen, başkalarına saygı göstermeli. Muhtaç 
olduğunda yardım görmek isteyen kendisi de 
yardım etmeli. 

“Ne doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına”, 
“iyilik et iyilik bul” demişler. 
İhsanın, insanlara iyilik yaparak, iyi davranarak 
kendisine karşı onlarda güzel duyguların 
meydana gelmesini sağlamak anlamını tekrar 
hatırlayalım. 

“İn ahsentüm ahsentüm-İyi davranırsanız, 
iyilik ederseniz iyilik görürsünüz, size 
de iyi davranılır” (İsrâ 17/7) İhsan üzere 
davranma ister Allah’a karşı, isterse kullara karşı 
olsun, fark etmez. 

Müslüman, insanlara güzellikle, ‘ihsan 
ahlâkıyla’ davranır. İbadetlerini bu şuurla 
yapar. Kendisine yapılan ihsanları/iyilikleri, gerek 
Allah’tan gelsin gerek kullardan gelsin inkâr 
etmez, ihsana ihsanla karşılık verir. 
Kur’an, ihsan ahlâkına/bilincine sahip 
Müslümanlara ‘muhsin’ diyor ve onları övüyor. 
(Bakara 2/195. A’raf 7/56, 161. En’am 6/84 v.d.) 
Bunda ihsanın üç anlamının da saklı olduğunu 
görüyoruz.                                         ---◄◄   

Bunu biz Müslümanın 
Yaratıcısına, çevresine 
ve tabiata karşı güzel 
davranması, ya da 
insanlarla sağlıklı 
ilişki kurması, yardım 
ve iyilikte bulunması 
şeklinde anlayabiliriz.
İhsan ahlâkı, adaletten 
daha kapsamlı bir güzel 
huydur. Çünkü adalet 
anlayışında, karşıdakinin 
hakkını vermek varken, 
ihsanda daha fazlasını 
vermek, daha güzeli ile 
karşılık vermek anlayışı 
vardır. 

İYİLİĞİN KARŞILIĞI

İYİLİKTİR
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S iyasetçi, yönetici Ertuğrul Gültekin, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nde sürpriz şekilde 
onurlandırıldı.
İşçi Partisi PvdA’nın 27 yıllık aktif üyesi ve yerel 

yönetim yöneticisi olarak, partinin özel rozeti ile ödüllendirildi.
Rozet, partinin Rotterdam Başkanı Marco Heijmen ve 
milletvekili Barbara Kathmann tarafından takdim edildi.
Rotterdam’ın Afrikaanderwijk mahallesindeki Misafir İşçi 
Anıtı’nın önünde gerçekleşen bu sade törende, Ertuğrul 
Gültekin’in yakın dostları bu özel günde kendisini yalnız 
bırakmadılar.
Uzun yıllar Feyenoord semt belediyesinde partinin meclis 
üyeliğini yapan ve bölgede toplumun hayrına pek çok olan 
önemli etkinliği hayata geçirmekle tanınan Gültekin, uzun bir 
süre de, Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) 
başkanlığını yürütmüştür.
Rozet takma merasiminin kendisi için bir sürpriz olduğunu 
ifade eden Gültekin, “böyle anlamlı bir nişan ile böyle özel 
bir günde ödüllendirilmek ayrı bir gurur vesilesidir. Bu ödüle 
bizi layık gören parti yönetimine ve beni bu özel günde 
yalnız bırakmayan 40 yıllık dostlarıma da kalbi şükranlarımı 
sunuyorum” diyerek duygularını ifade etti.
Parti Başkanı Marco Heijmen de rozet takmadan önce Ertuğrul 

Bütün mesele, hoş bir seda bırakmak...

ERTUĞRUL GÜLTEKİN’İN 27 YILLIK PARTİ ÜYELİĞİ 
ROZET İLE TAÇLANDIRILDI

Gültekin halkında şu görüşleri dile getirdi: “Ertuğrul, 40 yılı 
aşkındır yaşadığı Rotterdam-Zuid bölgesinde hem siyasi hem 
de yönetici olarak yaptığı önemli hizmetlerle anılacaktır. 
Onun siyasi arenada verdiği mücadele, toplumun daha refah, 
daha adil, daha eşit bir konuma gelmesi adınaydı. Gençliğin 
geleceğini daha iyi bir pozisyona konumlandırmak için çok 
çaba sarf etti. Ertuğrul, gençlere yönelik “ufuk açıcı ve gelecek 
perspektifi sunan” unutulmaz çalışmalar yaptı. İki toplum 
arasında bir köprü vazifesi gördü. Parti yönetimi olarak 
katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Bundan sonraki hayatında güzellikler diliyoruz”
Parti Başkanı Marco Heijemen ayrıca girişimci ve işletme 
sahiplerini destekleyici faaliyetlerinden dolayı da Ertuğrul’u 
kutladı.
Milletvekili Barbara Katman ise “PvdA’nın (Emek Partisi) 
Rotterdam’da devler üzerinde yükseldiğini ve Ertuğrul’un 
da bu devlerden birisi olduğunu belirterek politik katılımda 
Topluma iyi bir örnek olduğunu” belirterek partiye ve 
toplumsal yaşama yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür 
etti.
Törende, 40 yıllık dostları Ömer Hünkar Ilık, Serdar Çiçek, 
İbrahim Öztürk, Oktay Ünlü, Muzaffer Yanık ve Ahmet Güç, 
Ertuğrul Gültekin’i yalnız bırakmadılar.               DM   ---◄◄    

H ollanda Türk Gönüllüler Vakfı tarafından 
Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine yemek 
yapıp dağıtılıyor. Vakfın geçenlerde önemli 
misafirleri vardı.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve HOTİAD 
Başkanı Hikmet Gürcüoğlu Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı’nın 
çalışmalarına katıldılar, canla başla çalışarak destek verdiler, 
ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle yemek hazırladılar.

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı tarafından Oba Restoranda 
hazırlanan yemeklerin yapılmasına T.C. Lahey Büyükelçisi 
Şaban Dişli, Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD) 
Hikmet Gürcüoğlu,  Veysel Karani Altıparmak (OBA Grandcafe 
en Restaurant), Ahmet Erdogan (DENK), Fırat Özcan, Enes 
Ayhan, Servet Uzun, Fehiman Deveci ve Dilek Uzun katkıda 
bulundu.

Destek veren herkese teşekkür eden Vakıf çalışanları, “Bu 
çalışmalara katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür 
ederiz. Bu yemek dağıtımında katkı sahibi olmak isteyen 
hayırseverlerin alttaki bağış yapma linkini kullanarak 
bağış yapmalarını bekleriz.” diyerek hayırseverlere yardım 
çağrısında bulundular.                                        DM   ---◄◄

LAHEY BÜYÜKELÇİSİ ŞABAN DİŞLİ 
İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN MUTFAĞA GİRDİ

İyiliğe Çağrı...

  Ertuğrul Gültekin Kimdir?   
  Sivas Şarkışla doğumlu, Yüksek eğitimimi Hollanda’da, Sosyal Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Uzun yıllar gençlere yönelik  
  sosyal danışman olarak çalıştı. Ayrıca Güney Hollanda eyaletine bağlı bir kurumda 8 yıl göçmen girişimcileri destekleyen projelerin  
  koordinatörlüğünü yaptı. Sırası ile; IOT yönetim kurulu üyeliği, DSDF Genel Başkanlığı ve Feijenoord semt belediyesi meclis üyeliği yaptı.             









Yıllardır sigortacılık alanında hizmet veren ve bu alanda uzmanlaşan, 
insanların haklı güvenini kazanan BM Sigortam, toplumsal pek çok girişime 
de maddi anlamda destek vermekte. Ramazan ayında, Hollanda Türk 
Gönüllüler Vakfı ve Oba Restoran ile ortak bir çalışmaya destek vererek,  iftar 
paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. 
BM Sigortam yetkililerinden Mehmet Keskin ve Nafi Keleş, sofralarına misafir 
oldukları insanların yüzlerinde bıraktıkları o gülücüğün etkisiyle kendilerini 
çok huzurlu ve mutlu hissettiklerini belirttiler.                                            ---◄◄    

Gençlere rol modeller...

nieuws12 haber

Hollanda Sivaslılar Platformu geçen yıl olduğu gibi bu yılda Sivas’ta 250 
aileye Ramazan kumanyası yardımı ulaştırdı. Hollanda’da kurulu bulunan 
ve her fırsatta Sivas’taki organizasyonlara imza atan Hollanda Sivaslılar 
Platformu, bu yıl da Sivas’taki 250 aileye Ramazan kolisi ulaştırdı. 
Bu yıl Ramazan ayı dolayısıyla Platform olarak ihtiyaç sahibi aileleri bu yılda 
unutmayarak Hollanda’daki hayırseverlerin bağışlarıyla 250 ailenin yüzünü 
güldürdüklerini söyleyen Hollanda Sivaslılar Platformu sekreteri Ömer Soner 
bağışların ve yardım kolilerinin Ramazan bayramına kadar devam edeceğini 
söyledi. Hayırseverlerin destekleri sayesinde bu yılda gerçek ihtiyaç 
sahiplerini birebir tespit ederek, gerekli Ramazan kumanya yardımları gönüllü 
arkadaşlarımız tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıldığını 
kaydeden Hollanda Sivaslılar Platformu sekreteri Ömer Soner, maddi ve 
manevi katkı sunan herkese teşekkür ederim. 
Allah herkesin hayırlarını kabul etsin. Her türlü kampanyamıza ve yapılan 
yardım faaliyetlerimize katkı sunan tüm hayırseverlerimize ve de bu 
yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında gönüllü olarak görev yapan 
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.                                       ---◄◄    

NIF Başkanı Mustafa Aktalan

B iz Müslümanlar için yoğun bir ibadet 
dönemi olan ve bir ay boyunca sırf Allah 
rızasına ulaşmak için oruç tuttuğumuz, 
teravih kıldığımız, bol bol Kur’an-ı 

Kerim okuduğumuz, ayrıca zekât, fitrelerimizi ve 
sadakalarımızı da bu mübarek ayda kat kat sevabına 
nail olabilmek için verdiğimiz bir Ramazan ayını 
daha geride bırakmış olduk. Yaptığınız hayır ve 
hasenatları, verdiğiniz fitre ve zekâtları bizzat Sierra 
Leone ülkesinde bulunarak, ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmak nasip oldu. O güzel insanlara selamlarınızı 
ilettim, onlardan da sizlere dua ve selam getirdim. 
Gördüklerimi ve yaşadıklarımı sizlerle paylaşacağım. 
Böyle buruk bir Ramazanı ikinci kez yaşadık. Gelecek 
yıl Ramazanı eski hâliyle karşılamayı ve bu zorlu 
sürecin biran önce sona ermesini diliyorum. 
Bu ayda kulluk bilincimizi en azami dereceye 
yükseltmek, nefis muhasebesi yaparak Allah’ın 
rahmet ve mağfiretini diledik. Sonunda  sevinç ve 
neşe ile birbirimize kucak açıp sarılacağımız bir 
Ramazan Bayramı’na erişmiş bulunuyoruz. Bu vesile 
ile İslam dünyasının bu önemli gününü tebrik ediyor, 
Yüce Rabbimizden, barış, adalet ve hoşgörünün 
yaygınlaştığı bir dünya niyaz ediyorum.
Ortak yaşanamayan bayramların bayram olması 
mümkün değildir. Bunun içindir ki, bu bayramımızı 
huzurun, barışın ve kardeşliğin yeşerdiği, kin, nefret, 
dargınlık, düşmanlık ve husumetin yerini sevgi, 
saygı, muhabbet ve ziyaretleşmelerin aldığı günlere 
çevirmemiz gerekmektedir.

BAYRAMINIZI TEBRİK EDİYOR, İNSANLIĞIN KURTULUŞUNA 
VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

BM LIFE, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN 
SOFRALARINDAYDI

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE RAMAZAN AYINDA
GIDA  YARDIMI YAPILDI

Bayramların kaynaşma ve hatırlama günleri olmasını 
vesile kılarak aramızda olan mesafeleri kaldırıp, şefkat 
ve merhamet elimizi birbirimize uzatalım.
Hollanda’da bizler, geçen yıla kadar sağlık, afiyet 
ve güvenlik içinde huzur dolu bir bayram yaşarken; 
nice ülkelerde, bayramı mahzun ve buruk geçiren 
milyonlarca kardeşimiz için de duada bulunalım. 
Bu kardeşlerimize Millî Görüş Teşkilatı olarak 
ulaştırdığımız maddî yardımların yanı sıra onlara 
sunabileceğimiz en büyük zenginliğimiz dualarımız 
olacaktır; onlardan dualarımızı esirgemeyelim. Allah (cc) 
hepimizin yardımcısı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle 
tekrar siz değerli Müslüman kardeşlerimizin Ramazan 
Bayramı’nı tebrik ediyor, tüm insanlığa hayırlar 
getirmesini diliyor ve dünya Müslümanlarının bayramı 
gerçek bayram olarak kutlayacağı günleri nasip 
etmesini Yüce Allah (cc)’tan niyaz ediyorum. 
              Mustafa Aktalan (NIF Başkanı)        ---◄◄  
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     Ramazan   Bayramınızı   kutluyor,   sağlık, esenlikler   diliyoruz...

Ziyaretler...

Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları cami, işveren ziyaretlerini sürdürüyor.    
Eindhoven bölgesinde ticaret ile uğraşan esnafları ziyaret eden Mustafa Aktalan 
başkanlığındaki heyet sırasıyla Cavit Balcı, Ahmet Durmaz, Mücahit Oturak ve Erdal 
Uygun’u ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve NIF adına bazı hediyeler takdim ettiler. 
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RANDSTAD PERSONENSCHADE 

BV SUNAR!
Bu yazımızda kısa soru ve cevaplarla 
Randstad Kaza Hukuku Kurumu 

hizmetlerini sizlerle  paylaşmak istiyoruz:

Randstad nasıl bir kurumudur?
Randstad Personenschade BV, Hollanda’nın ilk 
kültürlerarası (interculturele letselschadepraktijk) 
ve kaza hukuku alanında lider bir kaza hukuku 
kurumudur. 10 yıl Türkiye’de ve 16 yıldır da 
Hollanda genelinde tüm kazazedelere tam 
teşekküllü bir hizmet sunmaktadır.

Ne tür kaza davalarına bakılıyor?
Her tür trafik kazası (araba, bisiklet, motor, 
yaya, otobüs, tramvay, vb.), iş ve iş kazaları ve 
diğer kaza dosyaları için gerekli tüm hukuksal 
takip hizmetleri veriliyor. Bu hizmet anlayışında 
kaza dosyası için gerekli tüm hukuksal takipler 
yapılırken, kazazedeler ise sadece kendi sağlığı 
ile ilgilenirler.

Dosya takipleri nasıl yapılmaktadır?
2016 tarihinden itibaren tüm dosyalar dijital bir 
sistemle ele alınır ve  gerekli hukuksal takipler 
yapılır. Bütün şubeler olarak, istenilen her 
zaman ve yerden dosya takibi yapılabilir ve 
kazazedelere çok rahatlıkla dosya işleyiş süreci 
ile ilgili bilgiler verilir.

Kurumda hangi uzmanlar hizmet 
vermektedir?
Kaza uzmanları, kaza eksperleri, hukukçular, 
kurum avukatları, danışmanlar, temsilciler, sağlık 
danışmanları, iş uzmanları, finans uzmanları, 
medya ve marketing, reklam ve tasarım, eğitim 
ve teknik personel gibi bir profesyonel kurumda 
gerekli tüm personel ile birlikte mümkün olan en 
hızlı ve kaliteli hizmet verilmektedir.

Müşteri memnuniyeti nasıl ele alınıyor?
Farklı içerikli ve karakterdeki dosyaların takip 
sürecinde, müşteri memnuniyetine azami 
özen gösterilir.  En hızlı ve kaliteli hizmet 
anlayışıyla, müşterinin iyileşme sürecine bağlı 
olarak dosyalara yön verilir, süreç yönetilir ve 
sonuçlandırılır. 
Kazazedelere düzenli olarak bilgi verilir, 
hesaplamalar paylaşılır ve en uygun zamanda 
sigortalara dosya kapanması için teklif sunulur. 
Gereksiz yere dosya sürecini uzatarak zaman 
kaybından kaçınılır.  

Kazazedeler herhangi bir masraf öder mi?
Müşterilere verilen hukuksal hizmetler ücretsizdir, 
herhangi bir ödeme yapmazlar. Randstad Kaza 
Hukuku Kurumu dijital sistemle çalıştığı için 
dosyaya harcanan zaman kayıt altındadır ve 
dosya kapanırken bu masrafı sorumlu sigortadan 
talep eder.

Kaç şube hizmet sunar?
Randstad Kaza Hukuku Kurumu (Randstad 
Personenschade BV) Hollanda genelindeki 5 
şubesi ile birlikte kaza hukuku hizmetlerine 
devam etmektedir: Rotterdam, Amsterdam, Den 
Haag, Utrecht ve Arnhem. 

İnovasyon takibiniz nasıl?
Yenilikçi ve sürekli daha kaliteli hizmet sunmak 
için çalışan Randstad Kaza Hukuku Kurumu, her 
zaman kazazedelerin yanındadır.
Ayrıca tüm Randstad Kaza Hukuku Kurumu 
kadrosu olarak, herkese şimdiden iyi Ramazanlar 
ve iyi bayramlar diler.

Kazazedelere tavsiyeleriniz nelerdir?
Kazazedelere dosyalarını bildik, tanıdık, 
deneyimli yani işin uzmanı kurumlara vermelerini 
önermekteyiz. Günümüzde çok sayıda yeni 
kuruluşlar ortaya çıkmaktadır. Sigortalar da zaten 
kimin kurallara uygun ve hangi kalitede hizmet 
verdiğini iyi biliyor.                                 ---◄◄  

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. 

KAZAZEDELERE

TAVSİYELER

 info@letseladvies.nl  HAKLARIMIZAli Durmuş
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 “Gözlerinize bir de biz bakalım”    

R o t t e r d a m ’ ı n 
merkezinde Nieuwe 
Binneweg Caddesi 
300 ve Vuurplaat  473  

numarada, hizmete açılan de 
Optiek adlı gözlük dükkânını 
ziyaret ediyoruz sık sık.

Pandemi döneminde de 
insanlara hizmet etmek için 
uğraşan ortaklar her geçen gün 
müşterilerle olan ilişkilerini 
güçlendirdiklerine, saygı ve 
güveni zirveye taşıdıklarını ifade 
ediyorlar. 

Kahvesi midir, Özcan ve Gökhan 
Beylerin candan karşılamaları, 
güler yüzleri, tatlı sohbetleri 
midir bilinmez… 
Geçenlerde yine uğradım ve 
uzun bir sohbetimiz oldu. 
Dünyaya bakış açılarını 
gösteren sohbetleriyle onları 
yakından tanıma fırsatım 
oldu. Hollanda’da yaşayan 

insanlarımızın daha iyi bir geleceğe 
sahip olmaları için yönlerini buraya 
çevirmeleri gerektiğini ve eğitime 
daha çok yatırım yapılmasının elzem 
olduğunun altını çiziyorlar. 

İşletmeciliği Gökhan Yıldız ve Özcan 
Mert tarafından yapılan gözlükçüye 
girdiğinizde sizi rahatlatan bir havayla 
karşılaşıyorsunuz. Ortam, dükkânın 
dizaynı, tasarımı, diğer gözlükçülerde 
göremediğiniz kadar zengin ürün 
çeşidi, göz rahatsızlıklarını ölçen 
alet-edevatlarına bolluğu ve özellikle 
Özcan ve Gökhan’ın müşteriyle olan 

Göz şikâyetleri ihmale gelmez!

yakın, sıcak ve güler yüzlü tavırları 
bu işte iddialı olduklarını ortaya 
koyuyor. 

“Gözlükçüye gitme korkusu”
Türk insanının gözlükçüye gitme 
noktasında bir korkusu olduğuna 
dikkat çeken ortaklar, “insanımız 
bu dükkâna atım attıkları anda 
bütün korkularını yeneceklerdir” 
iddiasında bulunuyorlar. Türkiye’de 
alınan gözlüklerin hem kalite hem 
göze uyum noktasında sıkıntı 
oluşturduğuna vurgu yapan Gökhan 
Yıldız, bu işin eğitimini almış 

ve bu alanda 20 yıllık tecrübesi 
olan biri. Göz tansiyonlarının  ve 
ihmal edilen göz rahatsızlıklarının, 
bozukluklarının ileride ciddi olumsuz 
sonuçlar doğuracağını ifade eden 
ortaklar, zamanında müdahalenin 
önemli olduğunu ve bu yüzden kendi 
dillerinde hizmeti ayaklarına kadar 
getirdiklerinin altını çiziyorlar.  

“Bütün sigorta şirketleri ile 
çalışıyoruz”
Her türlü sigorta şirketiyle çalıştıklarını 
belirten Özcan Mert, insanlarımızın 
hakları olmasına rağmen bu hakkı 
yeterince kullanamadıklarına dikkat 
çekiyor ve sigortalarının sağladığı 
bu imkânın mutlaka kullanılması 
gerektiğine işaret ediyor.

“Yaşlıların ciddi sıkıntıları var”
Özcan Mert bir hatırasını paylaşıyor: 
“Türkiye’den gözlük almasına rağmen 
uzun süre gözlerindeki görme yetisinin 
gittikçe kaybolduğunu söyleyen yaşlı 
bir kadın geldi. Teyzemizin gözlerini 
ölçtük, verilen gözlüğün uygun 
olmadığını gördük ve yeni bir gözlük 
verdik. Teyzemiz ‘bana gözlerimi 
bağışladınız’ diye dualarla dükkândan 
ayrıldı. Yaşlılarımız bu konuda 
çok sıkıntılılar. Hiç çekinmeden 

buyursun gelsinler, bir kahve içimi 
onların sorunlarını çözmeye hazırız. 
Müşterilerimiz verdiğimiz hizmetten 
o kadar memnunlar ki, gözlüklerini 
aldıktan sonra bizleri çiçeklerle 
ziyaret edenler var.” 

Gözlerinden rahatsız olan bir 
müşterisinin sıkıntısını ve şikâyetini 
giderdiğini ifade eden Gökhan Yıldız, 
“ne ev doktoruna ne de bir başka 
gözlükçüye derdini anlatamayan 
bu insanımız, burada bir yandan 
kahvesini yudumlarken, bir yandan 
kontrolleri yapıldı ve kendi lisanı 
ile konuşan birinden, gözlerinde 
tansiyon sorunu olduğunu duydu. 
Sorunu olduğunu duymasına rağmen 
vatandaşımız sevindi. Çünkü yıllardır 
bir teşhis konuşamamış” diyerek, 
verdikleri hizmeti özetledi.

Gözlerin ihmale gelmemesi 
gerektiğine vurgu yapan Özcan 
Mert, bu konuda yapılan erken 
teşhisin öneminin büyük olduğunu ve 
gözleri kurtardığını ifade etti. Mert, 
“İnsanlarımı korkmadan, çekinmeden 
dükkânımıza uğramalarını, gözlerini 
korumalarını bekliyoruz” diyerek göz 
rahatsızlığı olan olmayan herkesi de 
Optiek’e davet etti.           DM  ---◄◄  

25 YILLIK 
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     Ramazan   Bayramınızı   kutluyor,   sağlık, esenlikler   diliyoruz...

Gözleriniz bize emanet









Saadet Partisi 
H o l l a n d a 
teşkilatı önceki 
akşam Schidam 

Parti Merkez Bürosunda 
iftar düzenledi. İftar 
programına Saadet 
Hollanda yöneticileri ve 
üyeler katıldı. Pandemi 
nedeniyle sınırlı sayıda 
davetlinin katıldığı program Gençlik Teşkilatı Başkanı Ahmet 
Bakan’ın Kur’an tilavetiyle başladı.
Teşkilatlanma Başkanı Erkan Koç’un sunduğu programda SP Hollanda 
Başkanı Ali Yücel kısa bir selamlama konuşması yaptı.
Ali Yücel, Saadet Avrupa Başkanı Abdussamet Temel’in ve çalışma 
arkadaşlarının selamını ilettiği konuşmasında, katılımdan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Gönül isterdi ki bütün üye 
ve gönüldaşlarımızla bir arada olalım, iftar edip, hasbihal edelim. En kısa 
amanda o günlerin de gelmesi dileği duası ile hepinizi selamlıyorum. Ramazan 
ayımızın bütün insanlığına sağlık, esenlik, saadet ve barış getirmesini 
diliyorum. Bu zorlu sürece rağmen çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. 8 
Mart Kadınlar Günü münasebetiyle “Hayata Değer Katan kadınlarımız” adlı 
bir programla bu manada faaliyet yürüten kadınlarımızı ödüllendirdik. Online 
olarak toplantı ve sohbetlerimizi gerçekleştirdik. 16 Mayıs’ta da bayramlaşma 
programımız ile bir araya geleceğiz inşallah. Katılımınızdan dolayı hepinize 
ayrı ayrı kalbi şükranlarımı sunuyor, hayırlı iftarlar diliyorum.”
Beraberce yapılan iftarın ardından topluca akşam namazı kılındı, önceden 
yapılan hatimlerin duası edildi ve kısa bir süre önce hayata veda eden Millî 
Görüş Teşkilatları önceki başkanlarından ve yılmaz dava erlerinden Ömer 
Baler rahmetle anıldı, ruhuna Fatihalar gönderildi. Çay sohbetinin ardından 
kılınan teravih namazı ile program sona erdi.                                DM ---◄◄    

Ramazanın bereketi: İftarlar

nieuws14 haber

Güller yetişiyor...

2020 - 2021 Eğitim sezonunda Kuzey 
Hollanda bölgesinden 7 hafız, Hafızlık 
seviye tesbit sınavına girerek diplomalarını 
aldılar. 

Bu hafızlar için 3 Mayıs 2021  pazar günü Kuzey 
Hollanda Milli Görüş İrşad Başkanlığı icazet töreni  
organize etti.
IGMG Genel Başkan yardımcısı Celil Yalınkılınç, 
Kuzey Hollanda Bölge başkanı Mustafa Hamurcu ve 
30 davetlinin katılımı ile İcazet Töreni icra edildi.
Hüseyin Külah tarafından sunulan tören, Salih 
Gül’ün Kur’an tilavetiyle başladı. KH Bölge İrşad 
Başkanı Ahmet Kaya’nın selamlama konuşmasının 
ardından, Muhammed Dalmaz hafızların takdimini 
yaparak sahneye aldı.
Kuzey Hollanda Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu’nun 
selamlama konuşmasının ardından Hafız Kaya 
Kardeşler ezgi ve ilahîler okudular.
Velilerin de dinlenildiği programda, IGMG İrşad 
Başkanı Celil Yalınkılıç  Genel Merkez’in eğitim 
programları hakkında bir sunum yaptı.
Program ödül töreninin ardından Celil Yalınkılıç 
tarafından okunan dua ile sona erdi.       

İcazetini alan öğrenciler: 
Amsterdam Bölge Hafızlık kursundan 
Meryem Kanat 
Zahide Şahin 
Yunus Emre Karadağ 
Zaandam Osmanlı camii  hafızlık kursundan 
Melike Gökkaya 
Aysel Küçükaladağ 
İbrahim Burak Gülbe
Utrecht Mescidi Aksa Ebu Hanife hafızlık 
kursundan
Zehra Paydaş                                           DM ---◄◄    

KUZEY HOLLANDA MİLLİ GÖRÜŞ’tE 
HAFIZLIK İCAZEt tÖRENİ YAPILDI

SAADEt PARtİSİ HOLLANDA tEMSİLCİLİğİ
İFtAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

KHMG Başkanı  Mustafa  Hamurcu

NIDA  Lideri  Nourdin  El  Ouali

Kuzey Hollanda Millî Görüş Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu ve Hasene sorumlusu Murat Kurt, 
esnaf ziyaretlerine devam ediyor. 
Geçenlerde, Rotonde Döner sahibi Şehmuz Çiçek’i, Beyaz Saray Kasabı Selahattin Kurban’ı, 
Türker Market sahibi Elvan Korkmaz ve Anders dan Andere Halı Mağazası sahibi Murat Şahin’i 
ziyaret ederek pandemi sürecinde çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundular.       ---◄◄    

maandblad/aylık gazete  doğuş
                                                                               nr. 271  Mayıs/Mei 2021  

TOVER bu sene Ramazan ayında Faslı girişimcilerle birlikte, Stadgehoorzaal 
yönetiminin katkılarıyla Leiden şehrinin tarihî salonu Stadgehoorzaal’da 
online iftar programı düzenledi.
“De Leidse Iftar” ismiyle yapılan programın sunuculuğunu  Brahim Lakhal 
yaparken masada TOVER adına Durmuş Doğan, Fas kökenli girişimciler 
adına Outman Mgharbi, Stadsgehoorzaal müdürü Nanette Ris ve Leiden 
Belediyesi Ekonomi ve Kültür Bakanı van  Dijk bulundu.
Programda Ramazan ve iftarın ne olduğu anlatılırken, Leiden’de yaşayan 
tanınmış kişiler Ramazan hakkında düşüncelerini paylaştılar.
Program Yusuf Meral’ın sufi müziği eşliğinde başladı. Ardından, Leiden 
Belediye Başkanı Henry Lenferik, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şaban 
Dişli ve Fas Büyükelçisi Abdelrahim Bellouki Ramazan ayı hakkındaki 
düşüncelerini paylaştılar.
Leiden Mimar Sinan Camii imamı Mehmet Oğuzhan Kur’an-ı  Kerim tilavetinin 
ardından, Faslı,  Maliki Camii imamı dualar etti ve ezan okudu.
Leiden şehrinin İslam’la olan geçmişi Mehmet Tütüncü tarafından anlatıldı.
Ezan vaktiyle birlikte iftara geçildi.
De Leidse Iftar organizasyonun geleneksel hâle gelmesi konusunda dilekler 
iletildi. Program sırasında, daha önceden online başvuru yapan 250 kişiye iftar 
paketi dağıtıldı. Program, DE LEIDSE Iftar’ın gerçekleşmesinde desteği olan 
TOVER üyelerine, Fas kökenli girişimcilere ve Stadgehoorzaal yöneticilerine 
teşekkür konuşmasıyla sona erdi.                                           DM ---◄◄    

İftar sofralarının bereketi

“DE LEIDSE IFtAR” İLE DOStLUK MESAjLARI 
vERİLDİ









samenleving
15toplum

murat.7701@hotmail.com  MUŞTULARMurat Altun

“Şehirler mâbetlerin 
etrafında yayılır, 
gelişir.” Avrupa’da dahi 
herhangi bir şehre veya 
köye girerken çok uzaktan 
baktığınızda tam karşınızda 
kiliseyi görürsünüz. 
Bu bir medeniyetin 
mimariye yansımasıdır. 
Camilerde İslam’ın en 
önemli şiarı/ simgesidir. 
Avrupa’da artan cami 
saldırıları bunun en açık 
delilidir. 
Ve bizim için camiler 
Nuh’un gemisi gibidir. 
Her türlü sosyal afet, 
boz bulanık dalgalardan, 
küfür ve isyan tufanından 
koruyan emin ve muhkem 
sığınaklardır..

M erhaba değerli dostlar.
Sağlık/ sıhhat, afiyet ve hayırlı 
ömürler dileyerek konumuza 
başlayalım inşallah.

İnsanlar genelde aidiyet duygusu ile yaşar 
ve hayata öyle tutunur. Bizim Avrupa’da 
kimliğimizi korumamız da cami ve cemaate 
(toplu birlik) yaşamamıza bağlıdır. Çünkü 
buradaki camiler sadece bir namazgâh 
değil aynı zamanda karargâhtır.

“Mümin müminin aynasıdır.” buyurmuş 
Efendimiz (sav.).
Nasıl ki aynada kaşımızı, gözümüzü 
yakamızı, paçamızı düzeltiyor, eksiğimizi 
gideriyorsak, yine fizikî ve manevî 
eksiklerimizi de toplum içinde fark eder, 
düzeltebiliriz ancak.
Yalnız yaşamak, yalnız ibadet etmek, ve 
kendini toplumdan tecrit etmek insanın 
nefsine hoş gelebilir ama farkına varmadan 
bir çok rûhî hastalığa yol açar.
İslam, ferdî bir dini/ ruhbanlığı değil 
cemaatle hareket etmeyi ve bir nizam içinde 
olmayı emreder:
“Hep birlikte Allah’ın ipine 
(Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp 
bölünmeyin...” (Ali İmran 103.)

‘Cemaat’ demek sıradan kuru bir kalabalık 
değil; tevhid inancına sahip, Kur’an ve 
Sünnet’e göre amel eden, hakkın hakimiyeti 
için hayırda yarışan, iyiliği emredip 
kötülükten men eden, hiyerarşik bir nizam 
içinde hareket eden, aynı ideale sahip 
şuurlu insanlar topluluğudur. Bu vasfa sahip 
olan bir kaç kişi de olsa cemaattir. 

Değilse cemâdât, yâni ruhsuz, şuursuz, 
cansız cisimlerdir.

Camisiz/ cemaatsiz yaşamanın kötü akıbetini 
Efendimiz (sav.) şöyle bildirmektedir:
“Allah, benim ümmetimi sapıklık 
üzerine bir araya getirmeyecektir. 
Allah’ın yardımı cemaatle beraberdir. 
Her kim cemaatten ayrılırsa 
cehenneme ayrılmış olur.” (Sünen-i 
Tirmizi, Fiten 7.)

İslam bir nazariye/ teori veya felsefe dini 
değildir. Sözüyle birlikte ameli ve prensipleri 
olan, ferdi düşünceden toplum yasasına 
kadar ahlâkî ve hukukî yapısı olan topyekûn 
bir hayat sistemidir. Bunları uygulayabilmek 
için de Hz. Ömer’in (r.a.) şu sözünü hayata 
geçirmemiz gerekmektedir:
“Cemaatsiz İslam olmaz.
Lidersiz cemaat olmaz.
İtaatsiz de lider olmaz.”

İslam’ın Arap Yarımadası’ndan dünyaya 
süratle yayılması, ashab-ı kiramın 
Efendimize sıkı sıkı bağlılığının (itaat) bir 
neticesidir.
“Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda, 
birbirine kenetlenmiş (yekpare ve 
müstahkem) bir bina gibi, saf(lar) 
bağlayarak çarpışanları sever.” (Saff 4.)

“Şehirler mâbetlerin etrafında yayılır, 
gelişir.” Avrupa’da dahi herhangi bir şehre 
veya köye girerken çok uzaktan baktığınızda 
tam karşınızda kiliseyi görürsünüz. 
Bu bir medeniyetin mimariye yansımasıdır. 
Camiler de İslam’ın en önemli şiarı/ 
simgesidir.
Avrupa’da artan cami saldırıları bunun 
en açık delilidir. Ve bizim için camiler 
Nuh’un gemisi gibidir. Her türlü sosyal 
afet, boz bulanık dalgalardan, küfür ve 
isyan tufanından koruyan emin ve muhkem 
sığınaklardır.

Hz. Muhammed (sav.)daha hicret esnasında 
Medine’ye varmadan Kuba Köyü’nde bir 
mescit yaptırdı. Medeniye varınca da ilk 
iş olarak kendi elleriyle kerpiç taşıyarak 
bir mescit inşa etti. Bu mescitte ise sadece 
namaz kılınmıyordu...
Bir karargâh, merkezî bir yapı olarak 
elçiler orada karşılanıyor, sefere oradan 
çıkılıyor, bir bölümünde (Ashab-ı Suffe) ilim 
öğreniliyor, hukukî/adlî işler ve Medine Site 
Devleti buradan yönetiliyordu.
Bugün mescitlerin ve dinin, sadece ibadetle 
sınırlı işlevi bugünün Müslümanlarının 
anlayışı ile ilgili bir sorundur. Ama 
elhamdulillah Avrupa’da camilerimizin 
fonksiyonu Allah rasûlünün mescit yapısına 
kısmen daha yakındır.

Efendimiz (sav.) şöyle buyurmuş:
“İnsan ölünce, üç ameli dışında 
bütün amellerinin sevabı kesilir: 
Sadaka-i câriye, (dünyanın bir çok 
bölgesine camilerimiz/ teşkilatımız 
aracılığı ile su kuyusu, yurt ve okullar 
yapmaktadır.) kendisinden istifade 
edilen ilim, (çocuk kulübü gibi dört 
yaşından itibaren başlayıp gençlik ve 
yetişkinlere ciddi seviyede ilmi dersler 
camilerde veriliyor.) (sonuç olarak bu 
ahlâk ve maneviyat ile yetişen nesil 
ebeveynin)- arkasından dua eden 
hayırlı evlât.” olacaktır inşallah.

“Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a 
ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, 
zekatı veren ve Allah’tan başkasından 
korkmayan kimseler imar ederler.”
(Tevbe 18.)
Burada milyonlarca Euro’luk harcamalarla 
yapılan camileri cemaatsiz bırakmak, Allah 
korusun gün gelir kiliseler gibi ya satılığa 
çıkarılır ya da müzelik bir hatırat olarak 
kalıverir.
Geleceğimiz/ kaderimiz bizim bugünki 
gayretlerimize bağlıdır sevgili dostlar.  ---◄◄

CAMİLER KARARGÂHIMIZ
CEMAAT, 
AİLE EFRADIMIZDIR

Şamar oğlanına dönderildik...

Hollanda 95 gün sonra sokağa çıkma yasağını kaldırdı!

H ollanda, 3 aydan uzun bir süre 
sonra sokağa çıkma yasağını 
kaldırdığını açıkladı. 23 Ocak’tan 
bu yana süren ve ülkede en son 

1945 yılında 2. Dünya Savaşı döneminde 
uygulanan sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gün 
saat 04.30 itibarıyla kaldırıldı...
Hollanda hükümeti, 3 aydan uzun bir süre 
sonra sokağa çıkma yasağını kaldırdığını 
açıkladı. Ülkede, Covid-19 önlemleri 
kapsamında 23 Ocak’ta uygulamaya konulan 
sokağa çıkma yasağı Geçtiğimiz gün 04.30 
itibarıyla kaldırıldığı açıklandı.

2.Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez ulusal çapta sokağa çıkma yasağı uygulayan Hollanda, 
istisna durumlar dışında sokağa çıkmayı kısıtlamıştı.
Yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında ilk olarak 21.00’dan itibaren sokağa 
çıkmak yasaklanırken daha sonrasında yasak 22.00’a çekilmişti. Yasak her sabah ise 04.30’da 
sona ermişti. Ülkede sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler 95 Euro ceza almıştı.

KAFELER YENİDEN AÇILDI
Hükümet yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının kaldırılması, Hollanda’nın karantina 
tedbirlerinin gevşetilmesi planının ilk aşaması olarak faaliyete geçti.
Sokağa çıkmasının kaldırılmasıyla birlikte, kafeler 18.00’a kadar yeniden faaliyete geçerken 
ülkedeki cenazelere 50 yaşından büyük 100 kişinin katılabileceği belirtildi.
Hollanda’da Worldmeter verilerine göre pandeminin başladığı günden bu yana 1 milyon 472 bin 
674 Covid-19 vakası görülürken 17 bin 93 kişi ise hayatını kaybetti.                           AA ---◄◄

doğuş  aylık gazete/maandblad
nr. 271  Mayıs/Mei 2021  

Ramazan   Bayramınızı   kutluyor,   insanlığın   kurtuluşuna   vesile   olmasını   diliyoruz...

 Beijerlandselaan  63 3074 EC  -  Groene  Hilledijk   217 A 3073 AG  Rotterdam  -   Rontgenweg  3 Spijkenisse  - Sipariş Hattı:  06 15 665 722 

.

20 YILLIK 

BİRİKİM

Lezzetin adresi...

 
www.alminapastanesi.nl - info@alminabaklava.nl - Facebook: Almina Pastanesi - Instagram: Almina_pastanesi









message16 mesaj

“Ramazan ayının ruhunu hep yaşatmalıyız”Ömer Altay:

S evgili vatandaşlarımız, Türk 
İslam Kültür Dernekleri 
Federasyonu olarak sizleri 
en derin sevgi ve de 

muhabbetlerimizle selamlıyoruz. 
Ramazan “arınma” ve “rahmet” 
demektir. 
Korana virüsü salgını sebebiyle 
sevdiklerimizle görüşmek hayli zor 
geçmektedir, inşallah bu zor günleri 
geride bırakırız. Belki de rabbimiz 

bizleri bu gibi musibetler ile imtihan etmektedir. 
“Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik... 
Rablerinden gelen bir sınama olduğunu kabul eder ve tevekkülle 
karşılarlar” buyuran Rabbimiz, bu gibi durumlarda nasıl bir tavır 
sergilememiz gerektiğini bizlere haber vermekte.
Onun içindir ki, sabırlı olmalıyız. 
Hollanda geçtiğimiz günlerde camilerimiz yine aşırı sağ fraksiyonların 
hedefindeydi, çirkin saldırılar gerçekleştirdiler. 
Buna rağmen bizler Türk toplumunu itidalli olmaya davet ettik ve 
provokasyonlara alet olmamaları için de gerekli uyarıları yapmış bulunduk. 
Hükûmeti yazışmalarımızla, gereken önlemlerin alınması konusunda 
uyarıda bulunduk. 
Amacımız bu ülkede insanca yaşamak ve bulunduğumuz ülkeye ihanet 
değil, daima hizmet etmek amacıyla yaşamımızı sürdürmek niyetindeyiz. 
Sözlerimin sonuna gelirken, Ramazan bayramı, güzellik, birlik, beraberlik 
dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. 
Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. 
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, 
bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek 
olsun!
Doğuş gazetemiz, bizlere bu fırsatı verdiği için ayrıca kendilerine 
şükranlarımızı ifade ediyoruz.        
Ömer Altay 
Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı (TICF)---◄◄

Bayramları bayram gibi yaşamak...

Muhlis Koç: “Mutlu olmak isteyen başkasını mutlu etsin!”

“İnsanların en hayırlısı 
insanlara faydalı olandır”

R ahman ve Rahim olan 
Allah’ın adıyla... 
Başı rahmet ortası 
mağfiret sonu cehennem 

azabından kurtuluş olan Ramazan 
ayının sonunda buruk bir 
sevinçle de olsa barış, kardeşlik 
ve muhabbet iklimi Ramazan 
bayramına kavuşmuş bulunuyoruz. 
Büyüklerimizin sürekli tekrar ettiği 
nerede o eski Ramazanlar, nerede 
o eski bayramlar söylemi geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi 2021 yılı Ramazan 
ayında da devam etti.

Müslümanlar olarak bizler hâl 
ve şartları bahane etmeden 
Ramazanın bereketli şifalı günlerini 
dolu dolu yaşayarak gecelerini ihya 
etmeye çalıştık.
Sahurun bereketinden iftarın 
sevincinden istifade ederek 
teravihlerimizi Ramazanın 
başlangıcında evlerimizde, sokağa 
çıkma yasağının kalkması ile 
beraber kısıtlı da olsa tedbirlerimizi 
alarak camilerimizde eda ettik. 
Çok şükür Mukabelelerimizi 
camilerimizde takip etme imkanı 
bulduk.
Kur’an okuyarak, oruç tutarak, 
fitre ve zekatlarımızı ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırarak, hayır 
ve hasenatlarımızla ruhlarımızı 
arındırdık.

Mübarek ay boyunca irade 
eğitiminden geçerek nefsimizin 
kölesi olmaktan kurtulduk.
Şimdi Allah’a şükür ve dua zamanı. 
İnsanlığın maruz kaldığı Kovid-19 
salgını ve diğer maddi manevi 
hastalıklardan  kurtulması için dua 
edelim.
Ramazan bayramı atmosferini 
her zamanki gibi olmasa da 
tedbiri elden bırakmadan, 
kurallara uyarak ailemize, 
komşularımıza, dostlarımıza ve 
içinde bulunduğumuz topluma da 

yayalım. Eski bayramlarda olduğu 
gibi kolay ve rahat olmasa da maske 
ve seccademizi alarak bayram 
namazı için camiye gidelim.

Küskünlük, dargınlık, kırgınlık, 
kin ve öfkeyi bir tarafa bırakıp 
bağışlayarak bayramlaşalım.
Başta anne babamız olmak üzere 
aile büyüklerimizden aramadığımız 
kimse kalmasın. Ahirete irtihal 
edenlerimizi rahmetle anıp Allah’ın 
onları bağışlaması için dua edelim.

Geleceğimiz olan gençlerimize ve 
çocuklarımıza bayramın manevi 
atmosferini tattırarak zihinlerinde 
yarınlara kalıcı hatıralar bırakalım.
Ramazanda elde ettiğimiz 
kazanımlara Ramazandan sonra da 
devam ederek sürekliliği sağlayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan 
bayramının İslam bilincimizin, 
birlik beraberlik ve kardeşliğimizin 
güçlenmesine, insanlığın hidayet  ve 
barışına vesile olması temennisiyle 
Hollanda’ da yaşayan milletimizin, 
din kardeşlerimizin, İslam aleminin 
ve  insanlığın sağlık ve afiyet 
içerisinde daha nice bayramlara 
erişmesini Yüce Allah’ tan niyaz 
ediyorum.

Muhlis KOÇ
Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı

Muhlis Koç

Ömer Altay
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Korona önlemlerinin 
gölgesinde zor bir 
dönemi geride bırakarak 
Ramazan Bayramına 

kavuşmanın  buruk sevincini 
yaşıyoruz. Bu yıl da korona virüsü 
önlemleri nedeniyle sevdiklerimizle 
yüz yüze bayramlaşmak mümkün 
olmayacak. Bunun yerine telefon, 
SMS üzerinden, WhatssApp, 
Instagram ve Facebook gibi 
sosyal platformlardan bayram 
mesajlarımızı göndereceğiz. 

Hollanda’da birden fazla birbirini 
tetikleyen sorunlara sahip olan 
toplumumuz, bir de Korona’nın yol 
açtığı sorunlarla mücadele etmek 
zorunda kaldı. Yapılan araştırmalar, 
toplumsal konumu zayıf olan 
grupların bu salgından daha çok 
etkilendiğini gösteriyor. Hollanda 
genelinde hayatını kaybeden 
300’den fazla vatandaşımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına da 
başsağlığı dileklerimizi iletiyor,  bu 
hastalıktan dolayı tedavisi devam 
edenlere de acil şifalar diliyoruz.

Bu süreçte, dar gelirli ve kalabalık 
aileleri ile nispeten küçük evlerde 
yaşayan vatandaşların Koronaya 
yakalanma riski daha yüksek oldu. 

Uzun süreli kapanma nedeniyle 
evlerde yaşanan psikolojik 
sorunların arttığı görüldü. Okulların 
kapanması sonucu, derslerine evde 
çalışmak zorunda kalan çocukların 
yaşadığı bilgisayar ve zayıf internet 
bağlantısının neden olduğu sorunlar 
eklenince eğitimdeki mağduriyet 
daha da arttı. 
Çoğunlukla evden çalışmaya uygun 
olmayan işleri olanlar arasında 
korona virüsüne yakalanma oranı 
yüksek oldu. İş piyasasındaki 
ayrımcılığın da etkisi ile işini 
kaybeden Türk vatandaşlarının 
sayısındaki artış iki kat daha fazla 
oldu.  
Ama bu sorunlar Ramazan Bayramı 
sevincimizi azaltmasın. Ramazan 
Ayı’nın temelini oluşturan karşılıklı 

dayanışma ve yardımlaşma anlayışı 
ile sorunların yükünü azaltmaya 
çalışalım. Toplum olarak yüksek 
eğitimlilerimiz düşük eğitimlilere, 
varlıklılar dar gelirlilere yardımcı 
olmaya çalışalım.  
Çevremizdeki yaşlı, yalnız ve 
muhtaç insanları telefonla arayarak 
hal hatır sormak, gerektiğinde 
kapılarını çalıp alış verişlerine 
yardımcı olarak, bu zor dönemin 
sıkıntılarını hep birlikte büyük 
ölçüde azaltabiliriz.

Bu toplumsal dayanışma duygusu 
içerisinde tüm vatandaşların 
Ramazan Bayramını en içten 
dileklerimiz ile kutluyor, esenlikler 
diliyoruz. 
Zeki Baran IOT Başkanı ---◄◄

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
IOT Başkanı Zeki Baran:Mesaj...

       Zeki Baran

Ramazan   Bayramınızı   kutlu olsun!









H ollanda Türk toplumunun de-
ğerli üyeleri, Kıymetli vatan-
daşlarımız,

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş 
olan mübarek Ramazan ayının ardından, 
bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Allah tuttuğunuz 
oruçları ve yaptığınız ibadetleri kabul eyle-
sin.

Bu sene de Ramazan Bayramı’nı, korona 
virüs salgını nedeniyle maalesef biraz buruk 
idrak etmekteyiz. Bu süre zarfında hakkın 
rahmetine uğurladığımız tüm vatandaşları-
mıza, büyüklerimize Allah’tan rahmet, geride 
kalan ailelerine ve yakınlarına sabırlar dili-
yorum. Vefat eden vatandaşlarımızın yakın-
larıyla birer birer temas ettik. Başkonsolos-
luk olarak her zaman yanınızda olduğumuzu 
bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum.

Salgın nedeniyle bu bayramda belki birbi-
rimizi göremeyecek, büyüklerimizin ellerin-
den, küçüklerimizin gözlerinden öpemeye-
ceğiz. Ancak biliyorsunuz ki göz görmezse 
gönül sever. Gönülden birbirimize sarılaca-
ğız. Teknolojinin imkânlarından faydalana-
rak görüntülü konuşacak, birbirimize yalnız 
olmadığımızı hatırlatacağız. Unutmayalım, 
bizim en büyük kuvvetimiz dayanışmamızdır. 
Salgın dâhil, zor zamanlarda gösterdiğiniz 
bu güçlü dayanışma nedeniyle sizlerle ne 
kadar gurur duysak azdır.

Her karanlığın bir sonu olduğu gibi, bu 
salgının da bir sonu şüphesiz gelecek. Bu 
günler de elbet geçecek, bir araya geleceğiz. 
İkinci eviniz olan Başkonsolosluğumuzda 
yine farklı etkinlikler vesilesiyle toplana-
cağız. Bu nedenle, bayram neşenizden, 
tebessümünüzden hiçbir şey eksilmesin. Tam 
tersine coşkumuzu katlayalım, sevdiklerimizi 
mutlu edelim. Ama mutlaka, yine sevdikleri-
miz için maske, mesafe ve hijyen kurallarına 
dikkat edelim.
Bu duygu ve düşüncelerle, toplumumuzun 
ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı 
yürekten kutluyorum. Bayramınız mübarek 
olsun; milletimize bereket, huzur ve mutluluk 
getirsin. Saygılarımla,
Aytaç Yılmaz
T.C. Rotterdam Başkonsolosu      ---◄◄

Her zaman olduğu gibi gerek dosya konumuz ile alakalı gerek toplumsal sorunlarımız gerekse özel günlerde toplum ve 
kanaat önderlerine düşüncelerini öğrenmek, mesajlarını almak için ulşamaya çalışıyoruz. İşte bize ulaşan bayram mesajları

“Unutmayalım,  bizim  en  büyük
 kuvvetimiz  dayanışmamızdır”

Aytaç Yılmaz:

agenda
17gündem

    Aytaç Yılmaz

D eğerli kardeşlerim,
Rahmet, mağfiret ve ebedi kurtu-
luşu içeren bir Ramazan ayını ge-
ride bıraktık. Rabbim bizleri tekrar 

Ramazan ayına sıhhat ve afiyet içerisinde 
ulaşanlardan eylesin.

Tabii ki bu yıl yine biraz hüzün ve buruk-
luk içerisinde bir Ramazan ayı geçirdik. 
Hamdolsun ki yine kısmen de olsa camileri-
mizin açılıp teravih namazlarını kılabilmemiz 
yüreğimize su serpti. 

2021 yılı aynı zamanda bulunduğumuz 
toplumda seçim yılı olarak belirlendi. Mart 
ayında yapılan parlamento seçimleri Hol-
landa için yeni bir tablo ortaya koydu. Hem 
yeni partiler parlamentoda yer aldı, hem 
de sol görüşlü bilinen partiler yerlerini sağ 
eksenleri partilere kaptırdılar.

Toplum içerisinde bu görüşlerin bu kadar 
rağbet görmesi de toplumun son yıllarda 
profilinin ne kadar değiştiğinin bir gösterge-
sidir. 
Umuyoruz ki yeni kurulacak olan hükûmet 
bütün toplum için ve bilhassa Müslüman 
topluma gereken ilgi, alaka ve saygıyı göste-
rerek, hayırlı icraatlar gerçekleştirirler.

Aynı zamanda maalesef içinde bulunduğu-
muz pandemi 1 yılı aşkındır devam etmekte. 
Bu insanlık üzerinde olan afetin biran evvel 
üzerimizden gitmesini yüce Rabbimden 

niyaz ediyorum. Bu pandemi döneminde 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve 
hasta olanlara da Mevla’mdan acil şifalar 
diliyorum. 
Yalnızlığı en ağır şekilde yaşayan ve o duy-
gularla ağır bir dönem geçiren yaşlılarımızın 
en azından telefonlarla hâl ve hatırlarını so-
ralım, bayramlarda kapıdan da olsa ziyaret 
edelim.
 
Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayra-
mı’nızı tebrik ediyor, huzur, barış ve esenlik 
dolu bayramlara kavuşulmasını ve bu bay-
ramın insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını 
diliyorum.
Mustafa HAMURCU
Kuzey Hollanda Millî Görüş 
Federasyonu Başkanı                  ---◄◄

 Mustafa Hamurcu

“Camilerimizin  açılması,  namazların 
kılınması  yüreğimize  su  serpti”
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Kim ne derse desin ortada “soykırım” 
diye bir şey yoktur. 24 Nisan 1915 
tarihi, isyan eden Ermeni çetelerinin 
tehcir edildiği gündür.

Bunun en güzelini bize dünyaca ünlü Amerikalı 
tarihçi Prof. Dr. Justin Mccarthy açıklıyor: 
 “Yapılan bütün tarihsel araştırmalar 
sonucu şu gerçek ortaya çıkmıştır: Türkler 
ile Ermeniler arasında çok korkunç bir 
savaş yaşanmıştır. Fakat bu kesinlikle bir 
soykırım değildir.
Ermenistan hükûmeti, bütün Türkleri ve 
Kürtleri öldürmesi için askerine emir 
vermiştir. Buna karşılık Osmanlı hükûmeti 
de kendini savunmak için savaş emri 
vermiştir ve tehcir uygulamıştır.  
Bu tehcir sırasında Osmanlı askeri, 
çantasındaki ekmeğini, matarasındaki 
suyunu Ermenilerle paylaştı. Bunun için 
bu olay kesinlikle soykırım olamaz.” (1)

“BU TOPRAKLAR SİZİN”
Avusturyalı tarihçi Prof. Erich Feigl de  bu tezleri 
destekleyen görüşleri savunuyor. 
‘Soykırım konusunda tartışma olmaz. Bu 
kabul edilemez. Ermenilerin iddialarını bir kez 
tanıdınız mı arkasından tazminat ve toprak 
talepleri gelir. Bunu kesinlikle yapmayın. 
Soykırımı sakın tartışmayın.’
‘Bu topraklar sizin. Siz Malazgirt Savaşı’ndan bu 
yana değil, tam 10 bin yıldır bu topraklardasınız. 
Unutmayın ki bu, Çatalhöyük’teki kazılarda elde 
edilen bulgularla kanıtlandı.’ (2)
Bakınız bunların hiçbirisi Türk tarihçisi değil. 
Ama gerçekleri söylüyorlar.
Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes 
Kaçaznuni’nin de 1923 yılında Bükreş’te yapılan 

Taşnak Partisi toplantısında bakınız neler diyor?
“Türklere karşı ayaklandık. Askeri operasyonlara 
katıldık. Kandırıldık ve Rusya’ya bağlandık. 
Türklerle savaştık. Öldük ve öldürdük. Tehcir 
doğruydu ve gerekliydi. Gerçekleri göremedik, 
olayların sebebi biziz.
Türklerin millî mücadelesi haklıydı. Barışı 
reddetmemiz ve silahlanmamız büyük bir 
hataydı. Türklere karşı ayaklandık ve savaştık. 
Sevr Antlaşması gözümüzü kör etmişti. 
İsyanımızın temelinde İtilaf devletlerinin bize 
vaat ettiği ‘Büyük Ermenistan’ hayali vardı. 
Ama biz hiçbir zaman devlet olamadık. Türkiye 
Ermenistan’ı diye bir devletin hayalden öte 
olmadığı gerçeğini göremedik.”(3)

AMERİKAN BASINININ ÇAĞRISI
Son bir nokta daha bilgilere sunmak istiyorum:
1985 yılında Washington Post ve New York 
Times gazeteleri, Beyaz Saray’a ve Kongre 
üyelerine şu çağrıyı yaptılar:
‘Bu olaylar, 1915-1923 yılları arasında olmuştur. 
O zaman başta Osmanlı hükûmeti vardı. Oysa 
şimdi Türkiye Cumhuriyeti var. Öyleyse Osmanlı 
Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
ayrımı yapınız. Tarihsel ve hukuksal araştırmalar 
yapılmadan soykırım kelimesini kullanmayınız.”
Ben bu sözlere eklenecek kelime bulamıyorum. 
Gerçekler ancak böyle güzel anlatılır. 
Kaldı ki soykırım ifadesi 1948’te BM tarafından 
kabul edildi. Ondan önceki olaylara bu ifade 
kullanılmıyor. İşte örneği Hitler, İkinci Dünya 
Savaşı’nda 6 milyon Yahudi’yi Almanya’da 
fırınlarda yakıp öldürdü. Ama o olaya 
“soykırım” değil, “holokost” deniyor.
24 Nisan 1915 olayları hem tarihsel hem de 
hukuksal olarak soykırım değildir.
Bu tür olaylar halkımızdaki millî birlik, 
beraberlik, barış ve kardeşlik duygularını 
pekiştiriyor. 
Kaynakça:
De Volkskrant gazetesi, Prof. Dr. Justin 
Mccarthy, 9 Haziran 2005
Hürriyet, Tufan Türenç, 22 Nisan 2005.
Milliyet, Güneri Civaoğlu, 11 Ekim 2007). -◄◄

1985 yılında Washington 
Post ve New York Times 
gazeteleri, Beyaz Saray’a 
ve Kongre üyelerine 
şu çağrıyı yaptılar: 
‘Bu olaylar, 1915-
1923 yılları arasında 
olmuştur. O zaman 
başta Osmanlı hükûmeti 
vardı. Oysa şimdi 
Türkiye Cumhuriyeti 
var. Öyleyse Osmanlı 
Devleti ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki 
ayrımı yapınız. 
Tarihsel ve hukuksal 
araştırmalar yapılmadan 
soykırım kelimesini 
kullanmayınız.”

info@bekircebeci.com            AKİS

SOYKIRIM
DEĞİLDİR!
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Bekir Cebeci

“Damakta  kalan  tat”

  Slaghekstraat 89 3074 LB Rotterdam - Tel: 0618377544 - solenpatisserie.nl -info@solenpatisserie.nl

Helal - Taze - 25  yıllık  tecrübe - Güler yüz

Bayram siparişleriniz alınır...

Online sipariş alınır...

Her   türlü   tatlı 
çikolata ve 

  lokum  çeşitleri

Kekler
Börekler
Pastalar

Ramazan   Bayramınızı   kutluyor,   sağlık   ve   esenlikler   diliyoruz...

İyilik Hareketi iş başında...

HDV İyilik Hareketi’nin ‘komşuna yardım et’ projesine siz de katılın!

H ollanda Diyanet Vakfı “İyilik 
Hareketi” sloganıyla ihtiyaç 
sahiplerine yardımlarını ulaştırıyor
HDV İyilik Hareketi, hayırseverleri  

‘Komşuna Yardım Et’ projesine katılmaya 
davet ederek, ihtiyaç sahiplerine maddî ve 
manevî destek çıkmaya çağırdı.
Organize yetkililerinden yapılan açıklamada 
şunlara dikkat çekildi:
“HDV İyilik Hareketi’nin ‘komşuna 
yardım et’ projesine siz de dahil olun. 
Olabildiğince ihtiyaç sahiplilerine ulaşıp, 

onlara maddî ve manevî destek çıkalım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
(sallalahu aleyhi ve sellem) hadisinde şöyle buyuruyor: “Hayra vesile olan, 
hayrı yapan gibidir”  Senin de ramazan gıda paketin bir kardeşine 
ulaşsın. Çünkü unutmayalım ki: “Dünyayı iyilik değiştirecek”
Hollanda Diyanet Vakfı gönüllüleri yardım için seferber oldu
Hollanda Diyanet Vakfı’nın İyilik Hareketi, Hollanda’nın farklı bölgelerinde 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda paketlerini yola çıkardı.
Yardım dağıtım organizasyonunu HDV Başkanı Muhlis Koç, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Okumuş ve HDV Genel Koordinatörü İsmail Şen takip ettiler.
İyilik Hareketinin çalışmaları Vakıf BV personeli Semih Altay gözetiminde 
devam ediyor.
                                                          Haber: Sedat TAPAN ---◄◄                                                     
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Ü
yelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden 
oluşan Denk Partisi milletvekili 
Tunahan Kuzu, İsrail polisinin işgal 
altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli 

sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Türk milletvekili Kuzu, sosyal medya 
hesabından, “Doğu Kudüs’teki Filistinli ailelerin 
Yahudi yerleşimciler için evlerini terk etmeye 
zorlanmasının ardından dün gece defalarca 
kez uygulanan polis şiddeti yeniden alevlendi. 
Protestolarda İsrail polisi sert müdahalede 
bulundu. Sonuç: 200 yaralı. Tuhaf olan bu 
kutsal ramazan ayında Müslümanlar için kutsal 
olan Mescidi Aksa camisinde gerçekleşti.” 
paylaşımında bulundu.
Uluslararası topluma ve Batı medyasına da 
tepki gösteren Kuzu, “Batı medyası, bizim kamu 
yayın kuruluşu NOS gibi ‘İsrail saldırganlığı’, 
‘şiddet’ veya ‘aşırı şiddet’ ifadesi yerine 
‘çatışma’dan bahsediyor. Uluslararası toplum, 
tiranlığın devam etmesine izin vererek bir kez 
daha sessizliğe büründü. Biz asla susmayacağız 
ve sessizce izlemeyeceğiz. Filistin’e özgürlük.” 
ifadesini kullandı.
İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs’te 
bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin 
Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde 
Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi 
yaralanmıştı.
Kamu yayın kuruluşu NOS, İsrail polisinin işgal 
altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli sivillere yönelik 
saldırısı ile ilgili, “İsrail polisi ile Kudüs’teki 
camide inananlar arasında çıkan çatışmada 
yaralananlar oldu.” başlığını kullanmıştı.  --◄◄

Kısa haberler

TUNAHAN KUZU’DAN
İSRAİL’İN SALDIRISINA TEPKİ24 NİSAN
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Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine verildi 

HOKAF, ihtiyaç sahiplerini bu yıl da unutmadı

Hollanda  Karamanlılar Federasyonu 
(HOKAF), Hollanda’daki ve 
Karaman’daki ihtiyaç sahiplerine 
kumanya (gıda kolisi) yardımında 

bulundu.
Hollanda’nın farklı kentlerinde ikamet eden 
Türk, Somalili, Faslı, Suriyeli ve Afganlı 
ihtiyaç sahibi Müslüman aileler için hazırlanan 
‘Yardım Kolileri’, adreslere ulaştırıldı.
Öte yandan Karaman için de çalışmalarda 
bulunan Hollanda Karamanlılar Federasyonu 
(HOKAF), Ramazan ayında hemşerilerini 
mutlu etti.

Yardım kampanyası konusunda açıklamalarda bulunan HOKAF Başkanı Adem Güneş, 
“Hollanda’daki İhtiyaç sahibi kişi ve aileler için toplam 300 gıda paketi hazırladık ve kendilerine 
gönderdik. Hollanda’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile diğer Müslüman ülkelerden 
kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanlarında olmak istedik. Hokaf olarak bu mübarek ramazan 
ayında yardıma ihtiyacı olan insanları düşünerek ‘Hokaf ’dan yardım eli’ sloganıyla bu iyilik 
hareketini yapmak istedik. Bağışçılarımız, yapmış oldukları ürün veya maddi katkı sayesinde 
inanınki çok kişinin duasını aldılar. Ayrıca ilimizde gerçekleştirdiğimiz kampanya da, Karaman 
Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilen 250 paketin, devletimiz eliyle 
Karaman’daki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırılmasını hedefledik. Bu hayır çalışmasında 
Temsilcimiz Kemal Arabacı’ya ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 
hemşerilerimizin ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.
HOKAF, aynı kampanyayı, geçen sene de hem Hollanda’da hem de Karaman’da gerçekleştirmiş, 
toplam 501 adet ‘Ramazan Kumanyası’ dağıtmıştı.                    Haber: M. A. TOPCU  ---◄◄                                                     
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O ruç, İslam’ın beş rüknünden biri. 
Önemli ibadetlerden olduğunu ve 
karşılığının ancak Allah tarafından 
verileceğini unutmamak gerekir. 

Çünkü ibadetlerin en büyüğü ve beden ülkesinin  
kendine bırakıldığı bildiğimiz veya bilmediğimiz 
nice sırları taşımaktadır. Öyleyse mü’minin bu 
ibadetten uzak kalması mümkün değildir. Zira bir 
Hadisi kutside: “Her ibadet Ademoğlu içindir 
oruç benim içindir. Onun karşılığını ben 
veririm” buyurulmaktadır.

Her sene Ramazan ayında tutulan oruç ve 
fazlaca yapılan ibadetlerin mü’mine kazandırdığı 
ruhaniyet, bu ibadetlerin devamlılığı şartına 
bağlanarak terakki edilebileceği teminatını 
Allah’ın verdiğini İslam kaynaklarından 
öğreniyoruz. Ramazan ayından sonrada aynı ruh 
ve inançla oruç ibadetine, Pazartesi ve Perşembe 
günleri sünnet olan oruca devam ederek, her yıl 
‘Merhaba!’ diyen bu ibadetten diğer aylarda ve 
günlerde kopmamış oluruz.
Ramazanın özelliklerini saymakla bitirmek 
mümkün olmamakla birlikte  bazılarını 
sayacak olursak: İlk hatıra gelen bu ibadetin 
güzelliklerinden olan iftar yapmak ve sahura 
kalkmak, bambaşka manevî lezzeti ve tarafı 
olduğunu hakikaten yaşayanlar bilirler. 

Özellikle Avrupa’da iftarla imsak arasında 
zamanın kısalığı dolayısıyla sahur heyecanı 
daha fazladır. Evin halkı aynı inanç ve gaye ile 
sahur sofrasının etrafına toplanmaları, uykunun 
tatlılığından daha fazla manevî motivasyonla 
yemek yenir ve herkes tekrar yatar veyahut 
ibadete, Kur’an ve kitap okumaya sabah vakfına 
kadar devam ederler.

Ramazan ayında garip gurabaya yardım etme 
bilinci doruk noktaya ulaşarak, oruç ibadetinin 
önemini ve ruhunu kavramanın en büyük 
amillerindendir.. Bugün dünyada nice insanlar, 
aç ve muhtaç bir şekilde orucunu tutuyor veya 
imkânsızlıklar içinde yaşamaya çalışıyor. Burada 
insandan bahsediyoruz. Müslim gayrimüslim fark 
etmez. İnsan bu!.. Oysa biz İçinde bulunduğumuz 
şartlar gereği arzu ettiğimiz nimetlere ulaşıyor 
ve dünyamızı hayat standartlarına uygun rahat 
yaşayabiliyoruz.
Bu meyanda hayatın şartlarına direnen bireyin 
insanlık için geride bırakacağı değerli birikimleri 
mutlaka olacaktır. Hayatın şartlarıyla her yerde 
yüzleşmeyi beceremeyenler, faturayı başkalarına 
kesmeyi akıllılık sanırlar. Oysa kendilerini 
sorgulamaktan imtina ettikleri için neticeye 
katlanmak zorunda kalacaklardır.!

Dünya ölçeğinde bu dramatik insan örnekleri 
varken, her yıl Ramazanla ilgili hükümleri 
birileri hiç yeri değilken tartışmayı açarlar. 
Oysa cevabını aradığımız bu nevi sorular, 
kitaplarımızda kayıtlıdır. Eğer biz hakkıyla 
okumayı ve bilgilenmeyi amaç edinirsek, bu tür 
tartışmalar gündemden kalkacak ve daha ileri 
boyutta farklı mevzular yerini alacaktır.

Orucun halaveti ve manevi hazzını yaşayan 
müminin teslimiyeti, birbirinden kopuk şey 
değildir. Bizatihi yüce yaratıcıya teslimiyetin 
verdiği ruhani zevkin ne derece ulvi bir hissiyat 
meydana getirdiğini bu mevzuda pay sahibi olan 
arifler bilmektedir. Bütün beşeri arzuları terk 
etmek kolay şey değildir.

Ramazan boyu yaşadığımız şeyin anlamı, sırf 
Rabbimizin emri olması dolayısıyla oruç ibadetini 
yerine getirmemizdir. İman bağlamında ne büyük 
teslimiyettir. Oruç ibadetini buna göre bireyleri 
kategorize edecek olursak, içinde yaşadığımız 
dünyada avamın Ramazan orucu, bu ibadet 
hakkındaki ana omurgayı (hükümleri) temsil 
etmektedir. Havasın ve havas-ul havas olan 
kullukta, ilimde ve İslam’ı yaşamada bütün 

detayları gözetenlerin (seçkinlerin) orucu ise 
ayrıca kitaplarımızda yer almaktadır.
Ramazan ayının güzelliklerinden biri de, teravih 
namazını kalabalık cemaatle eda etmektir. 
Maalesef iki Ramazan ayı bu güzellikten mahrum 
olarak evlerimizde oruç ibadetini ve teravih 
namazını ailece eda etmeye çalıştık. 
Ramazan ayı ve oruç ibadeti, insanı 
olgunlaştıran, şehevi isteklerden uzaklaştıran 
ve melekleştiren mana dolu aydır. Ramazan 
ayı, 11 ayın sultanı, içinde var olan cevheri 
taşıyanı, kirlenen kalbin aydınlatanı, şeytanların 
baş düşmanı ve gerçek oruç tutanların neticede 
kazandıranıdır!

Nefsin istedikleri bitmeyecek kadar çoktur. 
Önemli olan kontrol altına alarak onu 
gemlemektir. Şeytani dürtülerin yegâne âmili, 
kötülüğün kaynağı ve imtihanın sebebi, 
insanoğlunun içinde beden ülkesinde taşıdığı 
nefistir. Islahı için Rabbimizin sunduğu ilaçlar 
kullanmak şarttır. 

Bir de şunu da ifade etmek lazımdır: İlginin 
her canlı üzerinde etkileşim meydana getirdiği 
ve iletişimi belirli boyutlara taşıyarak sosyal 
nizama katkı sağladığı gibi oruç ibadeti ise, 
bütün güzellikleri içinde taşıyan ayrıca nefsin 
ve şeytanın bireyler üzerindeki hakimiyetine 
son veren açık ve gizemli gücü sayesinde 
toplumda huzurun devamlılığını sağladığı 
hakikat olarak ulemanın ve bilim adamlarının 
ortaya koyduğu bilimsel gerçektir. “Güzel 
söz yılanı deliğinden oruç ise, şeytanı 
egemenliğinden eder” atasözünü buna 
örnek verilebilir. Yazıyı dua ile bitirelim: Ya 
İlahî! Rahmetinle serfiraz eyle... Dertlerimize 
derman eyle... Hastalarımıza şifalar ihsan eyle... 
Borçlularımıza edalar itâ eyle... Gönüllerimizi 
bikarar eyle... İmanımızı bütün amelimizi müzdat 
eyle... Sohbetlerimizi Mühammedi eyle... 
Nefsimize karşı aklımızı kavi eyle... Amin.

Hepinizin Ramazan Bayramını kutlar, daha nice 
Bayramlara ulaşmayı Rabbim nasip eylesin. ◄◄    

Ramazan ayında garip 
gurabaya yardım 
etme bilinci doruk 
noktaya ulaşarak, oruç 
ibadetinin önemini ve 
ruhunu kavramanın en 
büyük amillerindendir.. 
Bugün dünyada 
nice insanlar, aç ve 
muhtaç bir şekilde 
orucunu tutuyor veya 
imkânsızlıklar içinde 
yaşamaya çalışıyor. 
Burada insandan 
bahsediyoruz. 
Müslim gayrimüslim 
fark etmez.
 İnsan bu!.. 

RAMAZAN ORUCUYLA

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

KAZANILANLARI
KORUMAK

İbrahim Turgut
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Ramazan   Bayramınızı   kutluyor,  sağlık  ve   esenlikler  diliyoruz...

Bakım ve Rehberlik
Bizim  İşimiz...

H akkımızda...
Farklı formlara odaklanan küçük ölçekli, 

çok kültürlü bir kurumuz...
Gençler ve yaşlılar için bakım; rehberlik 

ve kişisel yardım için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

Bakım, hemşirelik, bireysel danışmanlık ve 
grup danışmanlığı yapıyoruz. 

Saffier’de bir müşteri olarak siz merkezi 
konumdasınız ve isteklerinize göre bakım 

ve rehberlik sunuyoruz...
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2021 yılının ilk üç ayında Hollanda’ya yerleşen Türk 
sayısında artış var. Merkezi istatistik Bürosu’nun 
(CBS) verilerine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde 
Hollanda nüfusunda 12 bin 800 kişilik artış oldu. 

Bu artışın bir önceki yıla göre 2 bin 700 daha fazla olduğu 
bildirildi. Verilere göre bu ilk üç ay içerisinde Hollanda’ya göç 
edenlerin  sayısı 48 bin 200 olarak gerçekleşti. Hollanda’dan 
yurt dışına göç edenlerin sayısı ise 32 bin 500 oldu.
Hollanda’ya göç eden yabancı kökenlilerin sayısı ise 15 bin 
600’ü buldu. Bu rakamlara göre Polonyalılar 2500 kişiyle ilk 
sırada yer alırken, 2221 kişiyle Suriyeliler ikinci sırada yer 
aldılar. 2020 yılının ilk çeyreğine oranla 241 artışla 1282 
kişiyle Türkler üçüncü oldu. 

Hollanda son bir yıl içinde 50 bin kişiye Hollanda 
vatandaşlığı verdi
Hollanda’da Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) geçen yıl 
yaklaşık 50 bin yabancı uyrukluya Hollanda vatandaşlığı 
verdi. Hollanda vatandaşlığını alan çoğunluk, 2015 yılında 
yaşanan göç krizi sırasında Hollanda’ya gelen sığınmacılardan 
oluşuyor. IND, 2020 yılında yapılan, aralarında çok sayıda 
Türkün de bulunduğu vatandaşlık başvuruların yüzde 96’sını 
kabul etti. IND, 2019 yılında 26 bin vatandaşlık başvurusunu 
kabul ederken, 2018 yılında da yaklaşık 21 bin yabancı 
uyrukluya Hollanda pasaportu alma izni verdi.
Hollanda’da geçerli oturum iznine sahip olan göçmenler, beş 
yıl sonra Hollanda vatandaşı olabiliyor. Hollanda vatandaşı 
olabilmek için ilk başvuru belediyeye yapılıyor, kararı ise IND 
veriyor. Bazı gruplar için 5 yıllık süre daha da kısalabiliyor.
Üçünü sırada da 1.48 Euro ile İngiltere ve Finlandiya paylaştı.
Avrupa’da en pahalı LPG’yi 1,11 Euro litre fiyatı ile İsveç 
kullanırken, Hollanda ise 0,94 Euro litre fiyatı ile ikinci sırada 
yer aldı. İsveç ve Hollanda’nın ardından 0,87 Euro litre fiyatı 
ile Fransa, Avrupa’da en pahalı LPG kullanımında ilk üçte 
yer aldı.

Kısa haberler...

Hollanda’ya yerleşen Türk sayısında arTış oldu
Hollanda’da benzin fiyatları rekor kırdı
Avrupa’da benzin fiyatını en pahalı Hollanda’nın kullandığı 
açıklandı. 2012 yılında 1.88 Euro olan litre fiyatı pandemiden 
sonra 1.89 Euro olarak tarihi zirveye ulaştı.
Benzin fiyatında zirvede olan Hollanda, dizel ve LPG 
fiyatında ise ikinci sırada yer alıyor. Hollanda’nın ardından 
en pahalı benzini 1.71 Euro ile Norveç kullanıyor. Danimarka 
ve Finlandiya ise 1.61 Euro ile üçüncü sırada yer aldı.
Diğer Avrupa Birliği ülkeleri olan Fransa’da benzinin fiyatı 
1.51 Euro, Almanya’da 1.44 Euro ve Belçika’da ise 1.40 
Euro olarak satılıyor.  Öte yandan en pahalı dizel yakıtı İsveç 
1.57 Euro litre başı kullanırken ikinci sırada ise 1.53 Euro ile 
Hollanda ve Norveç yer aldı.

ABN AMRO Bank’a 480 milyon kara para aklama ve 
yolsuzluk cezası
Hollanda’nın üçüncü büyük bankası ABN AMRO, kara para 
aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin 
çeşitli gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle 480 milyon 
euro ceza ödeyeceğini bildirdi. 
ABN AMRO’dan yapılan açıklamada, kara para aklama ve 
yolsuzluk uygulamalarının önlenmesinde ‘ciddi ihmalleri’ 
bulunduğu gerekçesiyle Hollanda Kamu Savcılığı Servisi’nce 
(DPPS) yürütülen soruşturmada anlaşmaya varıldığı belirtildi. 
Anlaşma kapsamında 300 milyon euro para cezası, 180 milyon 
euro kara para aklanan işlemlerden elde edilen gelirden 
olmak üzere toplam 480 milyon euro ödeneceği kaydedildi. 
Açıklamada, ABN AMRO’nun 2014-2020 döneminde 
finansal ekonomik suçları önlemek için müşteri durum tespit 
politikalarının uygulanmasında ciddi eksiklikler olduğunu 
kabul ettiği aktarıldı. ABN AMRO CEO’su Robert Swaak, 
anlaşmaya ilgili “Müşterilerin, ABN AMRO’daki hesaplarını 
kötüye kullanmalarını önlemede yeterince başarılı olamadık 
ve bunun tüm sorumluluğunu alıyoruz” dedi.
Bankanın 3 üst düzey yetkilisinin sorumlu olduğu belirtildi.◄

K ısa adı IOT olan Türkler için danışma kurulu 
ülkede seçim sonrasında kurulacak olan koalisyon 
hükümetine ülkedeki Ayrımcılık, Irkçılık ve Fırsat 
eşitsizliği konularında uyarı mektubu gönderdi.

Hollanda’da Türkler için Danışma Kurulu IOT Başkanı Zeki 
Baran imzasıyla, hükûmeti kurmakla görevli Tjeenk Willink’e 
gönderilen mektupta, gelişmekte olan ayrımcılık ve ırkçılığın 
ülkede yol açtığı fırsat eşitsizliğine dikkat çekildi. 
Toplumsal eşitsizlikle mücadelenin yeni hükümet programının 
çerçevesini oluşturması gerektiği savunulan IOT mektubunda, 
özellikle giderek artan oranda etnik temelde ayrışmaya yol 
açan kurumsal ayrımcılıkla mücadeleye özel önem verilmesini 
istedi.                    ---◄◄

ıoT’den yenİ kurulaCak 
HükûMeTe uyarı

M ÜSİAD Hollanda, Harri-
sons Baklava ve Tabitat 
şirketi sahibi Ümit Akbulut 
başkanlığında tek çatı al-

tında birleştikten sonra aktif çalışma-
larına başladı.
MÜSİAD İnşaat komitesi, İnşaat sektö-
ründe emin adımlarla ilerleyen, 120’yi 
aşkın çalışanı ile Platform ve Kadın 
Dergisi’ne kapak olan IS-EM BOUW 
B.V sahibi Murat Algan başkanlığında
MÜSİAD İnşaat Komitesi Toplantısında 
MÜSİAD Hollanda Başkanı Ümit Ak-
bulut, Başkan Vekili Ali Köklü, Başkan 
Yardımcısı Haluk Baştımar, MÜSİAD 
yönetim kurulu üyeleri ve 40’a yakın 
inşaat sektöründe hizmet veren iş in-
sanı katıldı.

Programın sunuculuğunu Genel Sek-
reter Mustafa Özcan yaptı. Selamlama 
konuşmasını MÜSİAD Hollanda Baş-
kanı Ümit Akbulut ve MÜSİAD Hol-
landa Başkan Vekili Ali Köklü yaptı. 
Ardından katılımcılar kısa olarak ken-
dilerini tanıttılar.
MÜSİAD 95 ülkede örgütlü, 60 
bin işletmeyi temsil etmekte.
Hollanda MÜSİAD İnşaat Komitesi 
Başkanı Murat Algan yaptığı kısa ko-
nuşmada şu konulara değindi: “MÜSİ-
AD 95 ülkede örgütlü ve 60 bine yakın 
işletmeyi temsil etmekte. Bugünkü top-
lantımızın amacı öncelikle tanışmak. 
Komitemizin amacı ise, “inşaat paza-
rında nasıl birlikte hareket edebiliriz, 
Sorunlarımıza nasıl çözümler üretebili-

 “Amacımız, inşaat pazarında nasıl birlikte hareket edebiliriz, gibi benzeri sorunlara çözümler üretmektir.”

Murat Algan: “Hollanda’da 5.300 Türk inşaat firması var”
İç gücümüz  artıyor

riz, Kalifiyeli eleman sıkıntısını nasıl çözebiliriz” gibi benzeri sorun-
lara çözümler üretmektir.
Hollanda’da 270 bin inşaat firması var
Bu sektörde birlikte hareket edeceğimiz birçok alan var. Yakında 
Bursa, Balıkesir ve İstanbul’da iş temaslarımız oldu. Bu gezimizde 
MÜSİAD’ın önem ve ehemmiyetini daha yakından tanıma fırsatı-

mız oldu. Birçok yatırımcı Avrupa’ya 
açılmak istiyor. Bu iş insanlarıyla çoğu 
sahada birlikte hareket etme imkânımız 
olabilir.
Algan, “ROS ile kalifiyeli eleman için 
görüşmeler yapmaktayız. Gelecekte 
VCA almak için eğitimler organize etme-
yi planlıyoruz. Hollanda’da 270 bin in-
şaat firması var. Bu firmalardan 5.300’ü 
Türklere aittir. Bizlerin birçoğu işi ikinci 
elden almaktayız. Birlikte olursak be-
lediyelerden ve birçok yerden iş alma 
imkânımız olabilir. Bu ilk toplantımıza 
gösterdiğiniz ilgi bizi memnun etmiştir. 
MÜSİAD İnşaat Komitesi olarak gelecek 
hedefimiz üye sayımızı 150’ye ulaştır-
maktır” dedi.
Furkan Turgut-Platformdergisi -◄◄  

Amsterdam Ayasofya Camii’nde İlk Resmî Nikâh Kıyıldı

H ollanda’nın Amsterdam kentindeki 
Ayasofya Camii’nde ilk resmî nikâh 
kıyıldı. 
Nikâhı kıyılan ilk çift Zeynep Sarı ile 

Hüseyin Karataş oldu.
Zeynep Sarı ile Hüseyin Karataş nikâhlarını 
Ayasofya Camii’nde kıydırdı.

Nikâh kıydırma mekanı olma müracaatı yapan 
Amsterdam Ayasofya Camii’nde ilk resmî 
nikâh kıyıldı.  Nikâhı kıyılan ilk çift Zeynep 
Sarı ile Hüseyin Karataş oldu.

Amsterdam’da Westermoskee diye bilinen 
Ayasofya Camii Başkanı Gazi Cırık, camide 
nikâh kıydırmak isteyenlerin, belediye 
evlendirme dairesine ön müracaat yapması 
gerektiğini bildirdi.

Hollanda’da bir ilk...

Amsterdam Ayasofya Camii’nde nikah 
kıydırabilmek için izlenmesi gereken süreci 
anlatan Gazi Cırık, camide nikâhların 
kıyılabilmesi için belediye nikah dairesine kayıt 
yaptırmış olmak gerektiğini ve nikâh, yani, 
evlilik belgelerinin de camiye gelen evlendirme 
memurları tarafından verildiğini bildirdi.

Amsterdam Camii yönetimi, nikâh kıyma izni 
için belediyeye müracaat etmiş, belediye de 
Ayasofya Camii’ne ilk etapta 5 yıllığına nikâh 
kıyma yetkisi vermişti. 
Bu şu anlama geliyor; isteyen Müslümanlar, 
Amsterdam Belediyesine müracat ederek 
lokasyon olarak Westermoskee-Ayasofya 
Camii’ni nikâh kıyılması için isteyebilecekler.

Haber: Ali Andal ---◄◄  

Zeynep Sarı ile Hüseyin Karataş nikâhlarını Ayasofya Camii’nde kıydırarak tarihî bir an yaşadılar...
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Herkes bilir, Hollanda 
istikrarlı bir ülkedir. 
Ekonomik olarak 
da sosyal olarak da 
oldukça sakindir. 
Köklü toplumsal ve 
politik gerilimler 
olmaz. Hükûmeti 
hep koalisyonlardan 
olmasına rağmen. 
Biraz alır, biraz verir 
ve sonunda ortada 
bir yerde buluşur ve 
devleti hükûmetsiz 
bırakmaz. 
Göreceli olarak 
bazen uzun sürse 
de Belçika gibi bir 
durum oluşmaz. 
Hükûmet, meclis ve 
siyasi partiler genelde 
uyumlu çalışırlar. 
Tartışmalar medeni 
ve içerik odaklı olur. 
Hükûmet hesabı 
veremezse veya 
çok kütü bir durum 
ortaya çıkarsa,
istifa eder. 

 balrasit@gmail.com           YAZI-YORUM Raşit Bal

uitzicht
21panorama

8 0’li yılların başında kurumsallaşarak 
ülkedeki Müslüman toplumun, dinî, 
milli, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını 
karşılamak için hizmete başlayan 

Hollanda İslam Federasyonu (NIF) bugüne 
kadar pek çok önemli, hayırlı hizmetin altına 
imza attı.

Hollanda’daki en güçlü Sivil Toplum 
Kuruluşlarından olan Millî Görüş Teşkilatları, 
Kuzey ve Güney olmak üzere iki bölgeden 
oluşmakta ve 40 civarında cami, cemiyete, 
Kadınlar ve Gençlik Teşkilatlarıyla faaliyet 
yürütmekte. Ve bu müesseslerden istifade eden 
on binleri aşan üyesi bulunmakta.

70’li yılların ortalarında başlayana harekete 
Necati Toprak, Salih Gök, Erdoğan Karadeniz, 
Ömer Baler, Sebahattin Uçar, Hasan Koç, 
Hüseyin Bündar, Mehmet Yaramış, Mehmet 
Erdoğan başkanlık ettiler.
Bu görevi 2020 yılından itibaren de Mustafa 
Aktalan yürütmekte.

      
N itekim, şimdiki hükûmet seçimden 

hemen önce Vergi Dairesi’nde ortaya 
çıkan büyük bir sosyal ödenek 
skandalından dolayı, istifa etmişti. 

Meclisin kurduğu araştırma komisyonun 
bulgusuna göre, Vergi Dairesi vergi mükelleflerini 
etnik kimliklerine göre sınıflandırmış ve buna 
göre de onlara ‘yolsuzluk’ yapıyorlar gerekçesi 
ile muamele yapmış. Senelerce uzun süren bu 
uygulama neticesinde otuz bine yakın aile ve 
vatandaş mağdur edilmiş, hayatları mahvolmuş. 
Meclis araştırma komisyonu bu bulguları 
bulmadan önce, bu skandal ve zulme varan 
uygulamayı fark eden üç milletvekili bütün 
çabalarına rağmen olayı düzelttirememişlerdir. 
Meclis araştırma komisyonu bunu açığa 
çıkartınca da Rutte III Hükûmeti hemen istifa 
etmiştir. O zamandan beri hükûmet ‘geçicidir’ 
ve sadece Korona salgını ile mücadele etme 
hususunda gerekeni yapmaya yetkilidir.

Hükûmet istifa etiğinde, ülke zaten yeni seçime 
hazırlanıyordu. Propaganda dönemi başlamıştır. 
Seçimler yapıldı ve olan oldu. Genel olarak 
sağ blok büyüdü, sol blok küçüldü ve Meclis 
fragmente oldu. Tek milletvekilli ve küçük partiler 
politik arenaya katıldılar. Önceki hükûmetin iki 
ortağı (VVD ve D66) seçimin kazananı oldu. 
VVD’in lideri Mark Rutte en “popüler” ve 
“güvenilir” lider olarak öne çıktı. Bu kadar 
başarıya binaen seçimlerden hemen sonra, 
Başbakan Rutte, ‘hükûmeti kısa zamanda 
kurarız’ açıklamasını yaptı. Mevcut koalisyonu 
işaret ederek. Adam büyük konuşmuş. Ne bilsin 
başına gelecekleri. Her şey yolunda gidiyordu.

Yeni hükûmeti kurmak için kurulan iki kişilik 
komisyon hemen çalışmalara başlıyor. 
Her parti lideri ile ön görüşmeler yapıyorlar. 
Bilgi topluyorlar, yeni seçimi değerlendiriyorlar. 
Liderler komisyona kaygılarını ve algıladıkları 
rizikoları ifade ediyorlar. Tabi ki bu görüşmelerin 
tutanakları yapılıyor. Kısa ve öz bir şekilde. 
Çünkü bu tutanaklar çok resmî değil, sadece 
yönlendirici bir işlevi var. Hükûmet kurma 
sürecinin ileriki aşamasında bu hususlar yeniden 
ve daha resmî olarak gündeme gelecekler. 
Dolayısıyla tutanaklar özenle yapılmıyor. 
Hatta herkes kendi tutanağını yapıyor. 
Komisyon üyelerinden birisinin hafif bir 

dikkatsizliğinden dolayı, bu tutanaklardan bir 
sayfa bir fotoğrafçı muhabirin kamerasının 
merceğine denk geliyor. Sayfanın içeriği 
hemen haber yapılıyor. Böylece arka kapılar 
arkasında nelerin konuşulduğu hususunda 
bir izlenim oluşuyor. Sayfada bir şey bütün 
ülkenin dikkatine takılıyor. Sayfanın bir yerinde 
‘Omzigt:functie elders’ (=Omzigt: başka 
yerde görev) ifadesi geçiyor. Omzigt, CDA 
milletvekili ve geçtiğimiz dönemde Vergi 
Dairesinin neden olduğu ‘Çocuk Ödeneği 
Skandalı’nı ortaya çıkartan üç milletvekilinden 
birisi.

Ortaya çıkan izlemin ‘koalisyon 
görüşmelerinin başında hem dedikodu 
yapıyorlar, bireyler hakkında konuşuyorlar 
ve hem de bu ‘zor ve çatışmacı’ olarak 
nitelenen milletvekilinden kurtulmak 
istiyorlar’. Güya ona başka bir görev vererekten 
Mecliste etkisini kıracaklar. İlk aşamada bütün 
ülke, “bu ifadeyi Rutte dedi mi demedi 
mi?” sorusunun peşine düşüyor. Başbakan 
Rutte ‘hatırlamıyorum’ diyor. Hükûmet kurma 
görüşmelerini yapan iki komisyon üyesi de 
‘hatırlamıyoruz’ diye açıklama yapıyorlar. 
Meclis saatlerce tartışıyor. Rutte’nin hafızası 
sorgulanıyor. Rutte ‘hatırlayamıyor’, Meclis 
ise ‘yalan söylüyorsun, sen güvenilmezsin’ 
de ısrar ediyor. Görüşme tutanakların tümü 
açıklanıyor. Yine de Rutte pes etmiyor. Ve Meclis 
Rutte’ye karşı PVV’in verdiği bir güvensizlik 
gensoru önergesini kıl payı kabul etmiyor. Bunun 
yanında, hükûmet ortağı olan D66 partisinin 
verdiği ‘kınama gensoru önergesi’ kabul 
ediliyor. Rutte’nin liderliği ve yeniden başbakan 
olması ciddi olarak şaibeli oluyor.
Yani Rutte politik kariyerinin bitmesinden kıl 
payı kurtuluyor. Sorun ne? ‘Omzigt: başka bir 
yerde görev’ ifadesinin Rutte’ye yamanması ve 
onunda bunu hatırlayamaması. Bu arada ismi 
krize neden olan milletvekilinden ise çıt yok. 
O’da evinde streslenmiş, hasta yatıyormuş. Tabi 
kimsenin anladığı bir şey yok. Bu eğlenceli ve 
saçma sapan didişmeyi bununla atlatsak iyi. 
Hükûmet kurma sürecinde de başa dönüyoruz.

“Hükûmet kurma çalışmaları yürütsün” 
diye Meclis, çok güvenilir ve saygın yeni birisini 
atar, Tjeenk Willink. Görüşmeler ‘güven’ 
oluşturma odaklı olması gerekmektedir. Rutte’ye 
güven sarsılmıştır, ancak Rutte’sız de yeni bir 
hükûmet kurmak mümkün görünmemektedir. 
Biraz uzun sürse de önce ‘güveni yeniden 
oluşturmalıyız’ der Bay Willink ve işe koyulur.
Sol ve aşırı sağ partiler bir cephe olurken, CDA, 
D66 ve CU tereddüt eden konumdadırlar. Yani 
Rutte IV hükûmetinin yine aynı partilerden 

oluşma seçeneği halen sürmektedir. Güven 
tazelendikten sonra, ülkenin ihtiyaç duyduğu 
hükûmeti kurmak yine de pek zor olmayacaktır. 
Ancak durup dururken, hiç beklenmeyen bir 
anda CU lideri Gert-Jan Segers, ‘bizim için 
Rutte ile koalisyona girmek seçenek değil’ 
demesin mi? Ülke yeniden bir çalkantıya girdi. 
Hükûmet kurulmazsa bu kadar sorunla nasıl baş 
edeceğiz?

Hristiyan Birliği’nin (CU) tabanından gelen 
baskılara binaen, Segers, Rutte ile koalisyona 
kapıyı biraz aralamaya başlarken, birdenbire 
RTL-Nieuws bombayı patlattı. “Meclis araştırma 
komisyonun raporundan ve üyelerle yapılan 
görüşmelerden hareketle, Bakanlar Kurulu 
görüşmelerinde de hükûmetin, meclisi bilinçli 
bir şekilde yanlış bilgilendirdiği ve bilgi sakladığı 
iddia” edildi. Hükûmet kurma çalışması yine 
krize girdi. Rutte yeniden ‘sorunun odak 
noktası’ oldu. Hatta, diğer bakanların konumu 
da tartışmaya açıldı. Rutte ‘bir şey yok, bizi 
mahcup edecek bir görüşme olmadı’ dese 
de meclis, bakanlar kurulu tutanaklarının 
açıklanmasını talep ediyor. Hükûmet baskıya 
dayanamadı ve tutanakları, Hollanda tarihinde 
bir ilk olarak, yayımladı. 

Okudum. Hiçbir sorun görmedim. Bakanlar 
iyice sorunu çözmek için gayret ediyorlar. 
Detaylı tartışıyorlar, birbirlerine yardımcı 
olmaya çalışıyorlar. Dikkatli davranıyorlar. Bazı 
Milletvekillerinin işi daha karmaşıklaştırdıklarını 
ifade ediyorlar. ‘Biraz hassas davranıp, 
yardımcı olsalar olmaz mı’ diyorlar. İlgili 
parti lideri de ‘görüştüm, olmadı’ diyor. Bir 
devleti yönetmek durumunda olan, karmaşık bir 
sorunu çözmeye çalışan hükûmet böyle şeyleri 
konuşmayacak da ne konuşacak. Çözüm için her 
faktörü tabi ki görüşmek zorundalar. Etkin olan 
kişilerse, kişileri konuşmak zorundalar. 

Buna rağmen meclis yine bir tam gün tartıştı. 
Muhalefet konuyu fırsat bildi ve Başbakan’a 
olmadık hakaretler etti. Wildirs’ın bu kadar 
kaba saba bir kişi olduğunu biliyorduk. Bunu 
yine bir daha gösterdi. Denk’te bu hususta tam 
Wilders’ın yanına düştü ve başbakana veryansın 
etti. Azarkan da, Wilders kadar, kaba saba bir 
milletvekili oldu. Günün sonunda ortaya çıktı 
ki, Rutte haklı. Ortada ciddi bir sorun yok. Kasıt 
ve kötü niyet hiç yok. Olanlar gayet normal. 
Hükûmet olağanüstü gayret ediyor, sorunu 
çözmek için. Rutte’nın sakin tutumu, bilgi 
donanımı ve akılcı yaklaşımı bir daha dikkatimi 
çekti. Bu adam daha uzun süre başımızda kalır 
gibi. Yoksa bu muhalefet, söylenmemiş bir 
‘yalan’ uğruna her şeyi mahvedeceklerdi.---◄◄                                                                                                          

Aslı olmayan bir ‘yalan’ uğruna

 ÜLKEYİ KAOSA
SÜRÜKLEMEK

NIF Başkanı Mustafa Aktalan: “Bizler ahde vefayı imandan bildik 
ve pek çok şeyin üzerinde tutuk”

Hollanda İslam Federasyonu’nun (NIF) 
görevde bulunan başkanı Mustafa Akbulut 
“Emektarlar Günü” projesi çerçevesinde 
sâbık bölge başkanlarını tek tek ziyaret edip 
hasbıhal etti. Yapılan ziyaretlerden duyulan 
memnuniyetler ifade edildi. Her birine, bugüne 
kadar bu bayrak yarışında, davaya kattıkları 
değerler, verdikleri hizmetler için şükranlar arz 
edildi.

Başkan Aktalan teşkilatın çalışmaları hakkında 
başkanlara bilgiler verdi ve onların gözlem ve 
tecrübelerini dinledi.

Sıcak, samimi bir ortamda gerçekleşen 
ziyaretlerde, o günün anısına başkanlara birer 
hediye takdim edildi.

Kadınlar Teşkilatı Başkanı Nejla Erdoğan da 
aynı maksatla, ilk başkanlık görevini yapan, 
aynı zamanda sâbık NIF başkanlarından olan 
Ömer Baler’in eşi Vahide Baler’i ziyaret etti.
                                                   DN ---◄◄                                                                                                          

Mustafa Aktalan - Sebahattin Uçar Mustafa Aktalan - Hasan  Koç 

Hüseyin Bündar - Mustafa Aktalan Mustafa Aktalan - Mehmet Yaramış

Mustafa Aktalan - Mehmet Erdoğan Vahide Baler - Nejla Erdoğan 
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HTF Başkanı Murat Gedik

Hamd olsun, üzerimize farz olan bir oruç 
ayını daha sonlandırdık. Pandemi sürecinin 
ikinci Ramazan ayı da böylelikle son 
bulmuş oldu. Oruç tutmakla Yüce Allah’ın 

emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğumuzu 
canlı bir biçimde ortaya koymuş olduk.

Mevlam neylerse güzel eyler. Belki pandemiden 
dolayı iftar ziyaretleri ve programları yapamadık ama, 
ailemizle birlikte iftar sofralarında böylelikle daha 
sıklıkla buluşmayı yakalamış olduk. 

Akşam sokağa çıkma yasağı ise, ailelerimizle daha 
uzun günleri beraber geçirmemize sebep oldu. Bir 
toplumun çekirdek kısmı olan aileye daha fazla 
zaman ayırabilme imkânını yakalamış olduk. Farkında 
olmadan, bunu bile özlediğimizi fark ettik. Yaradan’ın 
verdiğine de, vermediğine de şükürler olsun. 

Geçen sene imkân olmamıştı, bu sene akşam saati 
uygulamasının kaldırılması sonrası Ramazan ayı’nın 
son günlerinde insanımız Koronavirüs tedbirlerine 
uyarak teravih özlemlerini giderebilme imkânını 
yakaladı. İnşallah seneye otuz gün boyunca tekrar 
teravih namazlarını eda edebilme imkânı oluşur.

Mübarek Ramazan ayının manevî değer ve hazzını 
yaşayarak bir Ramazan Bayramına daha kavuşmuş 
bulunmaktayız. Bu Bayram Yüce Yaradan’a manen 
ve ruhen yaklaşmak için bir fırsattır. Bu Bayram aynı 
zamanda bütün sıkıntılardan uzaklaşabilmek, geleceğe 
umut ile bakabilmek, yardımlaşmak ve kucaklaşmak 
için de bir fırsattır. Bu fırsatları değerlendirebilmek ise 
kendi elimizdedir.

hakİkİ bayramlara ulaşılması dİleğİ İle...

Ramazan, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve 
dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin 
gerçekleşmesine katkıda bulunur. Toplanan fitre, 
zekât ve bağışlar imkânı hiç bulunmayan veya çok 
sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda yüzlerini 
güldürmektedir. 
Umut ediyorum ki, bu Bayram başta Hollanda’daki 
Türk toplumu olmak üzere, birlik ve beraberliğimize 
katkılar sağlasın. 

Bu arada bu Ramazan ayı içerisinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sessiz bir şekilde 
kutlamış olduk. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, önden gidenlere rahmet olsun.
İnşallah tez zamanda Doğu Türkistan da Bayramlarını 
kutlayabilir. Dünya kulağını tıkamış, gözlerini kapatmış, 
oraları hiç görmemekte. Dualarımız özellikle bu kadim 
Türk Eli için olsun. Bayramınız mübarek olsun.  
Murat Gedik 
Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı  ---◄◄  

Tengri Mountains Vakfı tarafından bir Hollanda’ca 
eser daha; ‘De Roos van Samarkand’
Yıl 1920… Bolşevizm Buhara Emirliği’ne ulaşmış, 
bir tarafta bolşevikler diğer tarafta basmacılar 
iktidar mücadelesinde. Türkistan’da kan gövdeyi 
götürüyor, bozkırlar ve şehirler karmakarışık… 
Bu hengame sürerken Osmanlı topraklarından 
bir adam, gelişiyle birlikte Türkistan’daki 
havayı tamamen değiştirecek… Enver Paşa’nın 
Türkistan günlerine dair bu romanda, Enver Paşa 
ve Türkistan’ın güzeller güzeli ‘Semerkant’ın 
Gülü’ yani ‘Mükerrem Kuluyeva’ ile hem fiilen 
hem de psikolojik alanda kıyasıya bir iktidar 
mücadelesi verecekler… İkinci Dünya Savaşı’nın 
beraberinde getirdiği karmaşa sebebiyle daha 
önce kitap olarak hiç yayınlanmamış, Hollanda’da edebiyat ödüllü bu roman, 
tefrika olarak yayımlandığı 1941 yılından sonra ilk kez yayımlanıyor. Güzel bir 
tevafuk eseri bulunan bu eserin, Enver Paşa’nın Türkistan günlerinin yabancı 
çevrelerde bıraktığı algıyı ve etkiyi görmek için oldukça kıymetli olduğunu 
söylemek mümkündür. 
Daha önce Hollanda’nın en önde gelen çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik 
yayınevinden ona yakın eseri yayınlanmış yazarın bu romanı, onun ilk ve tek 
ödüllü çalışması olmakla birlikte kuşkusuz onun ustalık eseridir. Nitekim bu 
romanında yazar gençlere basit bir macera romanı sunmuyor, büyülü, gerçekçi 
ve psikolojik tahlili kalem oynatmasıyla tüm edebiyatseverlere ve elbette Enver 
Paşa meraklılarına edebi yeteneklerini gayet olgunca sergiliyor. 
Son olarak, eserdeki bir takım ihtilaflı meseleler titiz bir çalışma sonucu 
aydınlatılmış, ‘Walter Tomson’ müstear adını kullanan Hollandalı yazarın 
romanı yazarken yararlandığı kaynaklar dahi ortaya konmuştur. 
Roman sansürsüz ve yorumsuz yayımlandığı hâlde tüm bu ihtilaflı meseleler 
kitabın sonunda açıklanmıştır. ‘De Roos van Samarkand’ kitabını elde etmek 
için €18,- NL35INGB0007541819 Stichting Tengri Mountains hesabına 
yatırmanız ve açıklamada adresini belirtmeniz yeterlidir.                         ---◄◄  

Şimdi okuma zamanı...

‘semerkaNT’ıN GÜlÜ’: bİr eNVer 
Paşa hİkÂyesİ kİTabı yayımlaNdı

muraT Gedİk - hTf başkaNı

Ramazan Bayramınızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...









Sizlere bu maili çok 
daha önce göndermek 
istemiştim, yalnız 
uygun bir zamanını  
ve gelişmeleri 
bekledim ve bugün 
nasip oldu.
Avrupa’da yaşayan ve 
Türk kültürümüze, örf, 
âdetlerimize, gelenek 
ve göreneklerimize 
bağlı ve saygılı bir kişi 
olarak, bir kaç konuda 
sizleri bilgilendirmek 
istiyorum.
Bu mailimin altına, 
Avrupa’da yaşayan 
milyonlarca T.C. 
vatandaşların da 
imzalarını atacakalrına 
inanıyorum

ahmethulya@live.nl           PUSULADrs. Ahmet Yıldırım

perspective
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Zannedersem “bu mailimin altına, 

Avrupa’da yaşayan milyonlarca T.C. 
vatandaşı da imzalarını atarlar” diye 
seslice düşünüyorum.

Üç konuya dikkatinizi çekmek istiyorum:
1. Dizi Programları ve Magazinler
Yıllardır çanak anten üzerinden izlediğimiz 
ve sonra da internet aracılığıyla ulaştığımız 
tüm kanallarda, bu dizi ve magazin ağırlıklı 
programlarda bir şey ortak ve dikkat çekiyor.
Dizi konuları genellikle, ilişkilerdeki çelişkileri, 
ihanetleri işliyor. Örf ve geleneklerimize çoğu 
zaman aykırılıklar topluma empoze ediliyor.
Oğlan zengin, 4x4 Grand Voyager kullanıyor, 
kız multimilyarderin evladı ve tembel tembel, 
hayatla değil kişilerle kavga ediyor.
Ve Avrupa’da ve Amerika’da bile bu kadar 
olmayan cinsel ilişkilere, çelişkilere yer ve 
meydan veriliyor. T.C. gençliğinin istediği veya 
hayal ettikleri bu mudur?

RTÜK bu dizilerin veya magazinin içeriğini, 
neden engellemiyor?
Eğer ki, programın içeriği bizim kimliğimize, örf 
ve geleneklerimize aykırı ise, neden müdahale 
edilmiyor?
Bir hatırlatma: Eski o değerli Yeşilçam 
filmlerindeki sigara görüntülerini karartması 
olayını kimler ve neden yapıyor?
Bu hangi direktif gerekçesiyle yapılıyor da, abuk 
sabuk dizilere müdahale edilmiyor?
Biz mecbur muyuz tüm bu sa(ç)pmalık yapım ve 
dizi serüveni izlemeye ve gençlerimize aşılamaya!
Eğer mümkün olsa uydudan kaldırmasını teklif 
ederdim, ama ne de olsa özgür ve demokrasi 
ülkesindeyiz... Seçici olmamız gerekiyor ya!

2. Haber Programları
Son 3-4 yıldır tüm Ana Haber sunan kanallarda, 
aynı anda aynı görüntüleri vererek, vatandaşa ne 
anlatmak istiyorsunuz?
Eğer aynı haberi, aynı olayı tekrar tekrar vermek 
istiyorsanız, tek bir sistem Ana Haber Merkezine 
bağlanın, o kadar kişiye de eziyet etmeyin.
Madem tüm Türkiye’mize, aynı haberi, aynı 
görüntüleri vermek istiyorsunuz, anlaşın ve tek 
bir merkezden yayın yapın o zaman.

45 yıldırı Avrupa’da yaşıyorum ve bu kadar 
magazinsel ve bu kadar amatörce Ana Haber 
sunumu ve aktarımı görmedim.
Eğer Amerika’yı örnek almak istiyorsa TV 
kanallarımız, o zaman “Ana Haber” diye 
geçmeyin, başka bir adlandırma yapın, daha 
mantıklı olmaz mı?

Şu konuyu da yazmadan geçemeyeceğim:
Analiz, Yorum, Aktüalite, Araştırma ve Tartışma 
Programlarının hemen hemen hepsinde aynı kişi 
veya kuruluşlar var.
Türkiye’deki tartışma programları için, Mehmet 
Şahin ve (ya) Nagehan Alçı ve buna benzer 3-5 
kişiden başka bizim yetişmiş, okumuş, elite, 
uzmanlarımız yok mu? Kaldı ki, bunların da fikir, 
IQ ve zihin yapısı herkesin malumu...

Tüm konuları (siyasal, bilimsel, tarihçe, sağlık) 
tartışıyorlar, tüm alanlarda uzmanlıkları var(mış) 
gibi, ama ekonomi konularına gelince, ağızlarını 
bıçak açmıyor! 

Bunlar Türkiye’yi bilgilendirdiklerini 
zannediyorlar? Eğer Avrupa’dan Türkiye’ye 
bakış, yorum, analiz, uzmanlık alanında görüş 
isterseniz, benimle de irtibata geçebilirsiniz. 
Fark oluşturalım, olur mu!
Türkiye’miz daha bilgili, bilinçli, kaliteyi hak 
ediyor, değil mi?
Sizce Avrupa Parlamentosu, Türkiye’mizin, AB 
raporunu ve analizini yaparken, kimlerden bilgi 
alıyor?
Kusura bakmayın, bizlerden yani Avrupa’daki 
yaşayan T.C. kimlikli kişilerden bilgi ve birikim/
deneyimlerini alarak, kararlaştırıyorlar....
Haberiniz olsun!

3. Diğer dikkate alınması gerekenler
Son dakika haberleri gece yarısı yayımlanıyor 
(Türkiye Saati ile) ve sonra çoğu zaman 
tekrarlanmıyor bile. Neler değişti, hangi kanunlar 
vatandaşı etkiliyor veya etkileyecek, bunları 
sabah programlarında göremiyorum.

Reyting kraliçesi değerli Sayın Müge Anlı (Tatlı 
Sert programı) ve öğlen kuşağı Sayın Esra Erol 
kendilerini tüm Türkiye’ye izlettiriyorlar, öyle 
veya böyle.  Bir teklifim var: Önemli tartışma, 
haber ağırlıklı programları, sabah saatlerine 
alınsa, Müge Anlı ve Esra Erol’un programları 
da gece yayınlanırsa, daha sağlıklı olmaz mı tüm 
Türkiye ve TV izleyicileri için?

Bence reyting kodları yerine kalite 
konuşsun artık!
Hiç mi güzel şeyler olmuyor, yapılmıyor, 
yayımlanmıyor derseniz eğer, tabii ki onlar da 
var: Gönül Dağı (tebrikler senaryo yazarlarına ve 
oyuncularına) ve Uyanış: Büyük Selçuklu. Tarih 
kokuyor, ve beğeniyle izleniliyor.

Bu üç konuda en kısa zamanda sizlerden geri 
dönüşüm ve bilgi istiyorum... Yoksa Avrupa 
Türkleri olarak biz mi yanılıyoruz?!
Artık iletişim o kadar kolay ki, bana da 
ulaşabilirsiniz, kaliteyi beraber artırmak için.
Selam ve saygılarımla,                            ---◄◄                                   

 RTÜK, MEDYA YÖNETİCİLERİ

  ve İletişim Bakanlığı 
Üyelerine açık mektup
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FİNMA OLARAK 
HAYIRLI BAYRAMLAR

DİLERİZ...

ASBİR Hollanda, akülü araba, kumanya ve bayramlıklarla sevindirdi

ASBİR Hollanda tarafından, Mart 
ayında Hollanda’dan gönderilen 87 
akülü ve 12 tane manuel araba ve 
bazı yedek parça ile, Sivas ve komşu 

illerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Bu yardımların yankısı henüz geçmeden 
kolları sıvayan ASBİR Hollanda yönetimi 
Sivas’ta ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Gıda 
Kampanyası başlattı ve hayırseverlerin desteği 
ile 150  aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.
Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan 
ayı sonuna kadar 100 tane çocuğa bayramlık 
almak onları bu bayramda da sevindirmek 

istiyor ve hediye çeki ile kısmen de olsa ihtiyaçlarını gidermeyi 
hedefliyor.
ASBİR Hollanda Başkanı Göksel Soyugüzel, yöneticilerden Ünsal 
Artuk ve Mehmet Soykök ile beraber Sivas’ta hem engelli araçların 
hem de kumanyaların dağıtımını bizzat yürüttü. Göksel Soyugüzel, 
yapılan yardımların yerlerine ulaştığını ve hayırseverlere bolca 
dualar yollandığını ifade etti. Pek çok kurum ile görüşme yaptığına 
ve ortaklaşa olarak bazı çalışmalar yürütüleceğine dikkat çeken 
Soyugüzel, “İnsanların yüzüne bir tebessüm kondurabilmek ve onların 
dualarının içerisine dâhil olabilmek çok güzel bir duygu. Bu güzel 
hizmeti artırarak devam ettireceğiz. Bu yolda beraber yürüdüğüm 
yol arkadaşlarıma, ASBİR Hollanda yönetimine ve hayır sahiplerine  
sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum.” dedi.      Haber: DM  ---◄◄  

Bir tebessüm kondurabilmek adına...









message
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H ollandalılar, Rotterdam’da 
hizmet veren HDV’ye bağlı 
Kocatepe Camii’nde her yıl 4 
Mayıs’ta İkinci Dünya Sava-

şı’nda katledilenleri anıyorlar.
Hollanda her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 
Mayıs’ta İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamla-
rını yitiren asker ve sivilleri andılar.
1940 – 1945 yılına kadar İkinci Dünya 
Savaşı’nda ölen sivil ve askerler için 4 
Mayıs’ta bütün ülkede, belediye ve resmî 
dairelerde anma törenleri düzenleniyor.
HDV’ye bağlı Kocatepe Camii önceden bir 
okul idi. Okulun duvarında İkinci  Dünya 
Savaşı’nda katledilen Hollandalıların isim-
lerinin olduğu bir anıt var.
Hollanda’nın Nazi İşgalinden 
Kurtuluşunun 76’ncı Yıldönümü 
Törenlerle Kutlandı
Kocatepe Camii yönetimi,  okulu satın ala-
rak cami olarak kullanmaya başladılar.

Caminin duvarındaki anıt olduğu gibi 
yerinde bırakıldı.
2019 yılında ilk defa cami binasında 
4 Mayıs savaş mağdurlarını birlikte andılar.
O tarihten beri Rotterdam Afrikaanderwi-
jk’ta ikamet eden  Hollandalılar, 4 Mayıs 
anma törenlerini cami binasında yapmaya 

4-5 Mayıs Anma ve Kurtuluş günleri düzenlendi
Acılara ortak olmak

devam ediyorlar. Bu durumdan Hollandalılar 
çok memnunlar.
Kocatepe Camii Yönetim Kurulu Başkanı  
İsmail Güveç konuyla alakalı şunları anlattı: 
“Hollandalılara kapılarımızı açıyoruz, acılarını 
bizlerle paylaşıyorlar. Bizler de onların acı-
larına ortak oluyoruz. Camimizin bulunduğu 
bina İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı 
barınak ve sağlık merkezi olarak kullanılmış. 
Hollandalılar tarafından çok değer veriliyor. 
Cami olarak Afrikaanderwijk 4 Mayıs Anma 
Komitesi’ne üyeyiz ve elimizden gelen katkıyı 
sağlıyoruz. 2019 yılında ilk defa cami içinde 
anma merasimi yapıldı ve çok olumlu tepkiler 
aldık. Keşke her cami bunu yapsa.”
Semt Komisyonu’dan Ümmühan Can, Magreet 
Rolink, Kocatepe Camii adına ise Başkan 
İsmail Güveç ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahri 
Soytürk anıta çelenk bırakarak saygı duruşun-
da bulundular.     
                             Haber: Sedat Tapan ---◄◄

      

K oca adam oldun artık ve 
“Bismillah” diyerek aile kurmak için 
gereken adımları attın. Bizler de aile 
büyüklerin olarak attığın bu kutsal 

adımda her daim yanında, arkanda, önünde yol 
gösteren olarak elimizden gelenleri yapmaya 
gayret ettik. Dünyaca yaşadığımız pandemi 
sürecinden dolayı bazı şeyler istediğimiz gibi 
olmadı, ama biz olanlarla mutlu olmasını bildik 
Elhamdulillah. Bazı kısıtlamalar yaşadık ama 
hep tevekkül ettik. Bu süreçte bizi düşündüren 
konular, almamız gereken kararlar oldu. Bazen 
zorlandık, bazen sevindik, bazen endişelendik, 
bazen korktuk. Bir yıl gibi süre içinde her 
duyguyu en zirve noktasında yaşadık. Ve şimdi 
artık kendi yuvana “cennet anahtarın” sevgili 
eşinle uçmak için kanat çırpmaya başladın. 
Yolun, yolunuz açık olsun annem...
Rabbime hamd ediyorum ki; bize anneliği seni 
emanet ederek tattırdı. Umarım sana “annelik” 
yapabilmişimdir. Çünkü “annelik” sadece 
doğurmakla olmuyor. 
Annelik; evladının dünya ve ahiret saadeti için 
çalışıp çabalayandır. 

Annelik; evladının ahlâk, edep üzerine yetişmesi 
için emek verendir.
Annelik; evladının her düştüğünde onu elinden 
tutup kaldıran değil de, ayağa kalkması için 
kendi gücünü kullanmasını öğretendir. 
Annelik; kendi hırsları doğrultusunda değil de, 
evladının kendi çizdiği yolda yürürken onun 
yanında olduğunu hissettirendir.
Annelik; etrafına merhametli olarak, evladına 
merhamet duygusunu aşılayandır.
Annelik; “El ne der?” diye değil de “Allah ne 
der?” mücadelesini veren azimdir.
Annelik; yaşadığı her olayda adaletli olarak, 
evladına adaletli olmayı öğretendir. 
Annelik; evladına bir şeyler öğretebilmek için 
çaba harcamaktır.
Annelik; hiçbir beklentisi olmadan, evladını 
koşulsuz sevendir.
Annelik; evladının aldığı kararlara saygı 
gösterendir.
Annelik; evladına değerli olduğunu hissettiren, 
değer verendir.
Annelik; hoşuna gitmeyen bir durum olduğunda 
“anneliğini” kullanarak “hakkımı helal 
etmem”, “sütümü helal etmem”  demek hiç 
değildir....
Canım yavrularım, hayatın zorlukları karşısında 
birbirinize sımsıkı sarılarak yürüyeceğiniz, her 
an birbirinizi daha çok sevmeye, saymaya gayret 
edeceğiniz, birbirinizin cennet anahtarı olacağınız 
evliliğiniz olsun.
(Böylelikle bu sayıdaki ilk konumu mutlu bir 

haberle siz değerli okurlarımızla paylaşmış 
bulunuyorum. Evet değerli okurlarımız, evladımız 
Buhari nasip olursa 22 Mayıs 2021 tarihinde 
yuvamızdan, kendi yuvasına doğru uçuşunu 
gerçekleştirecek.)

“Yalnızlık Allah’a Mahsustur”
Hollanda da yapılan araştırmalara göre 
insanların 10 da biri kendini yalnız 
hissediyormuş. Bu araştırmalar daha derine 
indiğinde büyük ihtimalle kendini yalnız 
hissedenlerin çoğunun bayan ve orta yaşın 
üzerinde olacağını düşünüyorum. Yaşamış 
oluğumuz uyduruk pandemi sürecinin de bu 
durumu tetiklediği kaçınılmaz bir gerçek.
Peki ya bizler neler yapabiliriz? Hollanda’da 
bulunan STK’lar bir araya gelerek pandemi 
masası oluştumalı. Bu masa etrafında Kovid-19, 
testler, aşılar, tedbir amaçlı virüsün yayılmaması 
için alınan saçma sapan kararlar enine boyuna 
konuşulup, çözüm yolları aranmalıdır.
Tedbir amaçlı alınan kararlar insanlığı 
yalnızlaştırıyor. İnsanın sosyal varlık olduğunu 
düşündüğümüzde, gelinen noktaya baktığımızda 
mutsuz, huzursuz, endişeli bireyler görüyoruz. 
Bunun önüne geçmemiz için pandemi sürecinin 
perde arkasını araştırıp masaya yatırmamız 
gerektiğini inanıyorum.
Mevlânâ ne demiş: “İnsanlar uğrunda çaba 
gösterdikleri her şeye ulaşırlar. Ey bahtlı 
kişi, kuru duayı bırak. Ağaç mı istiyorsun? 
Tohum ekmelisin...”                            ---◄◄

      

K
adımda her daim yanında, arkanda, önünde yol 
gösteren olarak elimizden gelenleri yapmaya 
gayret ettik. Dünyaca yaşadığımız pandemi 
sürecinden dolayı bazı şeyler istediğimiz gibi 
olmadı, ama biz olanlarla mutlu olmasını bildik 
Elhamdulillah. Bazı kısıtlamalar yaşadık ama 
hep tevekkül ettik. Bu süreçte bizi düşündüren 

BEBEĞİM...

kochavva@live.nl              AYNAHavva Koç

Annelik: evladının aldığı 
kararlara saygı gösterendir. 
Annelik: evladına değerli 
olduğunu hissettirerek 
değer verendir. Annelik: 
Hoşuna gitmeyen bir durum 
olduğunda “anneliğini” 
kullanarak “hakkımı 
helal etmem” , “sütümü 
helal etmem”  demek hiç 
değildir...

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

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

   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.

KANTOORRUIMTE TE KOOP/TE HUUR

OFİS ALANI SATILIK / KİRALIK

Rotterdam Kocatepe Camii’nde İkinci Dünya Savaşı’nda ölen asker ve sivilleri anma töreni düzenlendi

BİRBİRİNİZE CENNET 
ANAHTARI OLUN!

maandblad/aylık gazete  doğuş
                                                                               nr. 271  Mayıs/Mei 2021  









      
S elamün Aleyküm değerli 

kardeşlerim,
Son yapılan meclis toplantısında yine 
her zamanki gibi elimizden gelen 

gayretleri gösterip çeşitli önergeler verdik. 
Bu toplantıyı benim için özel kılan sebep ise, 
şahsım adına sizlere daha güzel bir gelecek 
sunmak için tamı tamına 6 önergemin kabul 
edilmesidir. Sizleri bu önergelerin birkaçı 
hakkında bilgilendirmek isterim.

Beni son zamanlarda çok derinden etkileyen bir 
meseleyi sizlerle paylaşmak isterim. Hepinizin 
bildiği gibi faturasını zamanında ödeyemeyen 
vatandaşlarımız olduğu zaman, bu borçların kat 
ve kat katlandığını görürüz. Bu zor durumda olan 
kardeşlerimizi çok daha zor bir duruma düşürür. 

Yasa dışı tahsilat yapanlarla mücadele...
Bundan birkaç hafta önce bir gencimiz bana 
ağlayarak, “30 Euro’luk bir ürün satın 
aldığını, ama yanlış giden bazı olaylardan 
dolayı bu borcunu ödeyemediğini ve 
tahsilat bürolarının (Incassobureau) araya 
girmesi ile bu borcun neredeyse 700 
Euro’luk bir borca dönüştüğünden dolayı 

çok çaresiz bir durum ile karşı karşıya 
kaldığını” söyledi.

Bu gencimiz ve daha nice binlerce vatandaşımız 
yasal olmayan yollar ile tahsilat büroları 
tarafından bu borçların bu denli büyümesine 
sebep oluyorlar. 
Yasa dışı iş yapan tahsilat büroları bu paraları 
gözdağı verip, korku salarak zor durumda olan 
vatandaşlarımızın durumunu suiistimal ediyorlar. 
Âdeta tefecilik yapıyorlar. Bu borçların 
doğurduğu sonuçlar yüzünden, millet belini 
doğrultamıyor ve borç bataklığına düşüyor. Bu 
borç bataklığından kurtulamayınca, hayatının 
geri kalanını bu borçlar yüzünden mağdur bir 
şekilde yaşıyor. 
Biz vatandaşlarımızı korumak için bu ve buna 
benzer olayların yaşanmaması için iki önerge 
sunduk ve bunlar da kabul edildi. 
Belediye bizim önergelerimiz sayesinde elinden 
gelen imkânlar doğrultusunda ve bütün gücü ile 
yasa dışı iş gören, bu kötü niyetli tahsilat büroları 
ile mücadele edecek.

Esnaflarımızın mağduriyetleri giderilecek...
Bunun dışında korona krizi yüzünden 
esnaflarımız çok mağdur oldular. Korona krizinin 
yayılmasını önlemek için hükûmet tarafından 
alınan kararlar ile finansal olarak en ağır 
darbeleri esnaflarımız aldı. Bu esnaflarımızın 
yarasına bir nebze merhem sürmek için 
önümüzdeki seneler organize edilecek “Tour 
de France” etkinliğinden maksimum bir 
şekilde esnaflarımızın yararlanmaları için 

sunduğumuz önerge kabul edilmiştir. Tour de 
France kadar büyük bir etkinlik, beraberinde çok 
büyük finansal olarak yararlar getirecektir. Bu 
etkinliğin getirilerinden ilk olarak esnaflarımızın 
yararlanmasını istedik.

Camilerimizde resmî nikâh kıyma imkânı...
Son olarak camilerimizi ve Müslüman 
kardeşlerimizi yakından ilgilendiren bir haber 
vermek istiyorum: Geçen ay Hollanda’da bir 
camide ilk resmî nikâh kıyıldı. Amsterdam 
belediyesi, orada bulunan bir camiye ruhsat 
verip, Müslüman kardeşlerimizin camide resmî 
nikâh yapabilme imkânı oluşturdu. Bu imkân 
bizim çok hoşumuza gitti ve çeşitli camilerimiz 
ve teşkilatlarımız ile görüştükten sonra, biz 
de Rotterdam’da bunu ayarlamak için soru 
önergeleri verdik. Bu soru önergelerimiz 
sonucunda artık camilerimiz başvuruda 
bulundukları zaman, belediyenin şartlarına 
uyulduğu anda, evlenecek olan kardeşlerimiz 
camilerde resmî nikâh yapabilecektir. 

Sizlerin de bu ve buna benzer sorularınız veya 
önerileriniz var ise benimle iletişime geçmekten 
lütfen çekinmeyin. Bu güzel haberi verdikten 
sonra bu sizlere, yaklaşan Ramazan Bayramının 
hayırlı olmasını dilerim. 

Korona kuralları çerçevesi içerisinde aileniz ve 
akrabalarınız ile mutlu, mesut, güzel ve hayırlı 
bir bayram geçirmenizi dilerim.

Sağlıcakla kalın, Selametle,                  ---◄◄

Bu gencimiz ve daha nice 
binlerce vatandaşımız yasal 
olmayan yollar ile tahsilat 
büroları tarafından bu 
borçların bu denli büyümesine 
sebep oluyorlar. Yasa dışı iş 
yapan tahsilat büroları bu 
paraları gözdağı verip, korku 
salarak zor durumda olan 
vatandaşlarımızın durumunu 
suiistimal ediyorlar.

Toplumsal Sorunlarımızla

 Canla Başla
Mücadele Ediyoruz

 e.yigit@raadrotterdam.nl  SİYASET ÜSTÜEnes Yiğit
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 Software problemen in Windows verhelpen
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 Antivirus Software
 DATA Recovery
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B aşkonsoloslukların organize ettikleri “23 
Nisan Bizim Bayramımız” başlıklı Resim 
Yarışması sonuçlandı.

Konsolosluklarda düzenlenen ödül törenlerinde 
coşkulu anlar yaşandı. Çocukların sevinçleri görül-
meye değerdi. Başkonsolosluklar tarafından yapılan 
açıklamalarda “Görev bölgemizde dereceye giren 
çocuklarımızı tebrik ediyor, tüm katılımcıla-
ra teşekkür ediyoruz. Koca yürekli çocukları 
cesaretlendiren, yönlendiren aileleri de kutlu-
yoruz.” denildi.

Yarışma sonuçları şu şekilde duyuruldu:
Rotterdam Başkonsolosluğu bölgesinden 
dereceye girenler:
1- Hatice Yıldız
2- Uzay Demiröz
3- Lara Al
Çocuklara ödülleri, T.C. Rotterdam Başkonsolosu 
Aytaç Yılmaz tarafından verildi  Aytaç Yılmaz, 
çocuklara katıldıkları için teşekkür etti.

Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan dereceye 
giren çocuklara ödüllerini takdim etti
Başkonsolos Engin Arıkan yarışma sonuçları ile 
alakalı şunları söyledi: “23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzen-

“23 Nisan Bizim Bayramımız” başlıklı resim yarışmasında 
dereceye giren çocuklara ödülleri verildi

Çocukların pencersinden bakmak

lediğimiz “23 Nisan: Bizim Bayramımız” 
resim yarışmasında görev bölgemizde ikinci 
olan Asila Kat ve üçüncü olan Enisa Erkan’a 
ödüllerini bugün Başkonsolosluğumuzda 
verdik. Ödül tabletlerini ebeveynlerinin gö-
zetiminde kullanmalarını, kitaplarını da ke-
yifle okumalarını diliyoruz. Sevgili Asila ve 
Enisa’yı tekrar tebrik ediyor, onları teşvik 
eden değerli ailelerine teşekkür ediyoruz.”

Amsterdam Başkonsolosluğu bölgesinden 
dereceye girenler:
1- Munire Nisa Mermer
2- Asila Kat
3- Enisa Erkan 

Deventer Başkonsolosu bölgesinden resim ya-
rışmasına da katılımlar oldu ve yarışma netice-
lendi. T.C. Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel 
Modrak, çocukların ödüllerini takdim etti ve 
yarışmaya katılan çocuklara katılımlarından dolayı 
teşekkür etti.
Deventer Başkonsolosluğu bölgesinden 
dereceye girenler:
1- Zeliha Doğan
2- Hira Hatipoğlu
3- Sümeyra Adıgüzel
                                         Haber: Sedat Tapan ---◄◄

Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...
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Hasene International Derneği 
“Zekât Fitre İle Servetimiz 
Temizlensin” sloganıyla zekât ve 
fitre kampanyasına devam ederken, 

Afrika’da ve Avrupa’nın farklı noktalarında da 
mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarını 
sürdürüyor.

Hasene insani yardım derneği “Zekât Fitre 
İle Servetimiz Temizlensin” sloganıyla 
yürüttüğü Zekât Fitre Kampanyası tüm 
yoğunluğu ile devam ediyor. Yaklaşan bayram 
vesilesiyle bağışçılar zekât ve fitrelerini verme 
hususunda acele ediyor. Afrika’da 17 ülkede 
iftar programı düzenleyen Hasene, ayrıca 
Avrupa’nın farklı noktalarında da mülteciler ve 
ihtiyaç sahipleri için iftarlık paketler hazırlıyor. 
Bu konuda çalışmalarla ilgili Hasene 
kampanyalar sorumlusu Erol Aldemir 
şöyle konuştu:
“Hasene Derneği olarak başta Afrika’da 
yetimhanelerimizin olduğu Çad, Nijer ve Sierra 
Leone ülkeleri olmak üzere toplam 17 ülkede 
ihtiyaç sahipleri için iftar yemeği veriyoruz. 
Bu ülkelerin dışında; Hasene Derneği’nin 
katkılarıyla Avrupa’da İslam Toplumu Millî 
Görüş Teşkilatlarına ait birçok camide sıcak 
yemek ikram paketleri dağıtıyoruz
İlgili camilerde yıllardır bir gelenek olarak 
verilen iftar yemeği pandemi sebebiyle 

Sofralarına misafir olmak

HASENE INTERNATIONAL DERNEĞİ İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNE YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

verilemez duruma gelmişti. Bu geleneğin bir 
devamı olarak alt yapısı müsait camilerimizde 
iftarlık paketlerini hazırlıyor ve başta mülteciler 
olmak üzere, diğer ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyoruz. Zekât kampanyamızda da sona 
yaklaşırken, bağışçılarımızın teveccühünü 
ziyadesiyle görüyoruz.”

“ZEKÂT İLE DAHA KALICI ETKİ 
OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Kampanya ile alakalı açıklama yapan 
Hasene International Derneği Başkanı 
Mesut Gülbahar, “Zekât çalışması ile ihtiyaç 
sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durması 
için destekliyoruz. 
Zekât vermek suretiyle verdiğimiz kişiyi ayağa 
kaldırabiliyorsak, istihdam oluşturabiliyorsak, 
kendisi kendi geçimini sağlar hâle gelebiliyorsa 
zekât amacına ulaşmış demektir. 
Zekât ile daha kalıcı etki oluşturmaya 
çalışıyoruz. 
Bu katkı ile evine ekmek götüren babanın, ev 
bütçesine katkı sağlayan annenin dualarını 
almış oluyoruz ki bu bizim için çok önemli.” 
demişti.                                                       ---◄◄    

H ollanda Ulusal Halk Sağlığı ve 
Çevre Enstitüsü’nün (RIVM) 370 
bin kişi arasında gerçekleştirdiği 
“yalnızlık” araştırması, ülkedeki Tür-

kiyeli göçmenler açısından karamsar bir tablo 
ortaya koydu.
Hollandalılar arasında kendini yalnız hisseden-
lerin oranı yüzde 30 olurken, ülkedeki göçmen-
ler arasında bu oran yüzde 60’a çıkıyor.
500 bin civarındaki Türkiye kökenli göçmenler-
de ise yalnızların oranı %75.
Diğer toplumsal gruplarda yalnızlık sorununu 
genellikle yaşlılar dile getirirken, Türk göçmen-
leri arasında her yaş grubu “yalnızlıktan” şika-
yet ediyor. Hatta 19 - 35 yaş arasındaki Türki-
yeli göçmenler de “yalnız olduklarını” belirtiyor.
Hollanda’da yaşayan her 10 Türkiyeli göçmen-
den 7’si, “kendisini yalnız hissettiğini” söylüyor. 
Türk nüfusun dörtte biri, “çok ciddi yalnızlık 
çektiğini” belirtiyor.

İşsiz Türkler arasında kendisini yalnız hisseden-
lerin oranı da yüzde 75. Bu oran Hollandalı iş-
sizler arasında yüzde 44.
Araştırma, Faslı, Surinamlı ve Karayip kökenli 
göçmenlerin daha az yalnızlık hissettiğini ortaya 
koyuyor. Bu konuda Türkiye kökenli göçmenle-
re kimse yaklaşamıyor.
Araştırmaya göre, toplumsal gelişim açısından 
olumlu bir grafik çizen Türkler arasındaki “yal-
nızlık duygusunun yüksekliği” “uyum” politika-
ları açısından endişe oluşturuyor.

Türk göçmenlerle ilgili çok sayıda araştırmaya 
imza atan Psikoterapist Dr. Murat Can, yalnızlık 

duygusunun, “bir gün Türkiye’ye dönme haya-
linden” kaynaklandığını söylüyor. Hollandalı 
Türklerin kendilerini hâlâ “misafir işçi” olarak 
gördüğünü belirten Can, “Bu nedenle sosyal 
gelişim konusunda herhangi bir çaba harcamı-
yorlar” diyor.
Dr. Murat Can sorularımızı yanıtlarken, “Türkler 
göçmenlik tarihini yeniden yazıyorlar. İngilizle-
rin yazdığı göçmenlik tarihi, Hollandalı Türk-
lerin yaşadıklarını anlatmaya yetmiyor.” diye 
konuşuyor.
Can’a göre, Hollandalı Türklerin Türkiye’ye 
verdikleri önem ve “geri dönüş hayali” 50 yıldır 
hiç eksilmedi. Bu iki konu ikinci ve üçüncü ku-
şak Türklere de aktarıldı. Genç kuşaklar da Tür-
kiye sevdası ve geri dönüş umuduyla yetiştirildi. 
“Bu, göçmenlik tarihinde benzeri olmayan bir 
durum” diyen Murat Can, diğer nedenleri de 
şöyle sıralıyor: “11 Eylül 2001’den sonra Avru-
pa’da yükselen iticilik ve Türkiye’nin çekiciliği 
de yalnızlaşmayı tetikledi. 
Burada doğup büyüyenler Türkiye’ye önem 
veriyor ama Hollanda’daki Türklere önem ver-
miyor. Sosyal kontrol, dedikodu, çekememezlik 
gibi nedenlerle Türk toplumuyla bağları zayıf-
lıyor. Hollanda toplumu ile de yeterince ilişki 
kuramadığı için hayal dünyasında geldiği ülkeyi 
idealize ediyor. Bu da yalnızlığı daha gazla bü-
yütüyor...”

Dr. Murat Can’a göre bir başka önemli neden 
de, Türklerin “çokkültürlü” olmaması. “Mono-
kültürel” yapıya sahip Türk toplumunun çokkül-
türlü yapıya ayak uyduramaması da yalnızlığı 
körüklüyor.                                        BBC ---◄◄  

Hollanda’nın en yalnızı 
Türkiyeli göçmenler

Dosya

dossier26 dosya

Yalnızdık, Korona salgınında 
daha da yalnızlaştık!..
Yalnızlık, yalnız yaşam, gurbet-
te, yaşlılıkta ve de 1 yılı aşkındır 

adımını evinin kapısının dışına  atamayan 
Türk yaşlıları için ruhları hasta eden, vücu-
du dirençsiz kılan bir 2020. Hollanda toplu-
munda var olan yalnızlık ve yalnız yaşama 
geçen 10 yılda 450 bin bir artışla 3 milyonu 
geçtiğini biliyoruz. Yalnız yaşayan toplam 
Hollandalı sayısı 2035 yılında 3 milyon 600 
bini bulması beklenmekte (CBS Araştırması)
Tabi ki bu istatistikler Pandemi önce belir-
lenen araştırma sonuçları idi. Yalnızlığın ve 
yalnız yaşamanın Korona öncesi, Korona 
dönemi ve sonrasında nasıl gelişeceğini an-
cak 2021 yılında yeni verilerle araştırmak ve 
kesin sonuçları almak mümkün olacak.
Batılı olmayan göçmenler daha da yalnız
Hollanda’da yaşayan Türklerin de dâhil ol-
duğu Batılı olmayan göçmen Türklerin de 
içinde bulunduğu göçmenlerin yüzde 64’ü 
kendisini yalnız hissetmekte veya gerçekten 
yalnız yaşamakta.
Yalnızlık sosyal, ekonomik, gelir, gider ve 
yaşam kalitesi ile bağlantılı olup, toplumsal 
olarak birlikte yaşamanın belirli bir gideri 
de bulunmaktadır. Var olan sosyal ilişki ve 
hizmet alanında bazı tedbirlerin alınması 
gereklidir.
Bu konuda belediyelerin Sosyal İşler Daire-
si, Gemeenten/Sociale Zaken ile görüşülebi-
linir. Bazı özel ve tüzel destek fonları (www. 
fondsen.nl) ve Sosyal İşler ve Çalışma Ba-
kanlığının (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelenheid) destekleri bulunmaktadır.
Yalnız, proje yazma, başvuru, kaynak bul-
ma, uzman elemanların görevlendirilmesi 
çok kolay olmayıp, bu konuda ek destek ve-
recek kadrolarda yeterli derecede teşvik ve 
katılım eksikliği bulunmaktadır.

Her Üç Hollandalıdan Biri, Kendini 
Yalnız Hissediyor!...
Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) yap-
mış bulunduğu yalnızlık araştırmasına göre; 
2019 yılında kendini “sosyal yalnız” his-
seden Hollandalı yüzde 25 iken, 2020 yılın-
da Korona salgını ile, sosyal yalnızlık oranı 
yüzde 5 artmış. Buna göre her 3 Hollandalı-
dan 1’i kendini sosyal yalnız hissetmektedir.
Evde kalarak, çalıştığı işle sosyal ve birebir 
ilişkileri yok olanlar ve yalnız yaşayanlar 
daha çok aile doktorlarını ziyaret etmekte-
ler. Sosyal yalnızlığın maliyeti ekstra 2 mil-
yar avro olarak bilinmektedir.
Korona tedbirleri ve Koronavirüsünden ko-
runma dijital ilişkileri artırmış olsa da, bire-
bir ilişkilerin yerine geçmemektedir. Bu ara-
da sosyal yalnızlığa karşı yakın akrabalarla 
birlikte geçen zaman ve ilişkiler de belirgin 
bir artış olmuştur.
Korona salgını ile cami, dernek ve vakıflar-
da zamanlarını geçiren Hollanda’da yaşa-
yan Türklerin sosyal yalnızlığının dramatik 
ve rekor bir düzeyde artığı bilinmektedir.
 
“Bizim de bu çorbada birazcık 
tuzumuz olsun” diyorsak?
Daha önce ailecek, toplu olarak camileri-
mizde ve derneklerimizde sosyal kahvaltı 
ve çorba davetleri düşünmüştüm. Yakın-
da, Korona aşısı olduktan sonra, yeniden 
toplumsal uyumu ve katılımı teşvik edecek 
kahvaltı ve çorba akşamları organize etmek 
mümkündür.

Aynı zamanda, bir konu bir kahvaltı. Bir 
konu bir çorba akşamı da düzenlenebilir. 
Toplumsal bilgilendirme, geliştirme, toplu-
ma ulaşma ve olgunlaştırma ile toplumsal 
katılımı sağlamış oluruz.
      Nejat Sucu-Platformdergisi    ---◄◄  

HOLLANDALILAR YALNIZ AMA TÜRKLER DAHA DA YALNIZ
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Hollanda’da hayat
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2 Ağustos 2022’den itibaren, anne ve babanın 9 haftalık paralı izin alması 
yasal olarak sağlanacak. Sekiz yıl içinde kullanılması mümkün olan toplam 
izin imkânı 26 haftaya çıkarılırken, bunun 9 haftasını devletin kasasından 
yüzde 50’si UWV tarafından ödenecek. 8 yıl içerisinde eşler tarafından kul-
lanılması gereken 26 haftalık çocuk bakım izninin 17 haftası için ise, ücret-
siz izin almak mümkün. Toplu İş Sözleşmeleri’nde (CAO ) başka anlaşmalar 
ve ek ödemeler varsa, o iş kolunda çalışanlar için ekstra imkânlar geçerli 
olabilmektedir. 1 Temmuz 2020’den sonra, doğum izni 2 günden 5 güne 
çıkarılmış ve paralı çocuk bakım izni 5 haftaya yükselmişti.
Bu yeni uygulama ve paralı çocuk bakım izni, anneler için var olan hamilelik 
ve doğum izinlerinin üzerine ek paralı çocuk bakım izni uygulaması olacaktır.
                       Lahey / Nejat SUCU-PLATFORMDERGİSİ       ---◄◄                 

Irkçılık bizdense ben bizden değilim

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü 2020’de rekor sayıda “ırkçılık ve 
ayrımcılık” başvurusu yapıldı!
Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, kurulduğundan bu yana en yüksek sayıda 
“ırkçılık ve ayrımcılık” başvurusunu 2020’de aldığını bildirdi.
Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, yayımladığı 2020 ayrımcılık raporuna 
ilişkin yaptığı açıklamada, 2020’de kamu görevlileri tarafından 638 olayda 
ayrımcılık yapıldığı şüphesiyle enstitüye başvurulduğu belirtildi.
Açıklamada, bu sayının 2019’da 535 olduğu, geçen yılki başvuruların 
144’ünün ırkçılık nedeniyle yapıldığı ifade edildi.
2020’de enstitüye ayrımcılıkla ilgili 3 bin 581 soru gönderildiği aktarılan 
açıklamada, bunların 535’inin ırkçılıkla ilgili, 468’inin ise yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını sürecindeki tedbirlerin uygulanmasındaki ayrımcılıklara 
ilişkin olduğu bildirildi.
Açıklamada, ırkçılık suçlamasıyla şikâyet edilen kurumlarının yüzde 80’inin 
muhataplarından özür dilediği ya da tazminat ödediği belirtildi.
Enstitü Başkanı Adriana van Dooijeweert, basına yaptığı açıklamada, rapor-
daki vakalar arasında ülkedeki “çocuk bakım yardımı skandalı” sebebi-
yle ayrımcılığa uğrayanların da yer aldığını söyledi.
Van Dooijeweert, elde ettikleri bulguların kendilerini ülkede “kurum-
sal ırkçılığın” kapsamını araştırmaya yönelttiğini ifade ederek 
“Toplumda bir sorun ortaya çıktığında bunu rakamlarda görebil-
iyoruz.” dedi.
Hollanda’da ayrımcılık ve insan hakları ihlaline uğrayanlar, 2012’de bağımsız 
idari kurum olarak kurulan Hollanda İnsan Hakları Enstitüsüne 
başvurabiliyor.                                                             ---◄◄               

Hollanda‘da geleneksel olarak dağıtılan Kraliyet Nişanı’na bu 
sene 16 Türk layık görüldü. Farklı şehirlerde ikamet eden Tür-
kler yaptıkları gönüllü çalışmalarla nişanı almaya hak kazandı.
Ayşe Boya (Lochem), A. Erdal, C.Sofuoğlu ve G.Bozdağ-
Güzel (Rotterdam), Fatma Lapçin Yılmaz ve Mevlüt Yılmaz 
(Amsterdam), G. Dolu (Hoogvliet), Elif Ateş (Barendrecht), Z. 
Çimtay (Schiedam), Fatma Kırılmaz, (Vlaardingen),  Selahat-
tin Asal (Huizen), K. Korkmaz  (Maasluis), N.Oral’a (Rijmond) 
ve H.İ. Seçkin (Deventer), Kerem Alan (Deventer Merkez 
Camii Başkanı) ve Süreyya Erdem Kadın Kolları Başkanı) 
isimli vatandaşlara  ikamet ettiği kentlerde düzenlenen törenle 
nişanları takdim edildi. Kral Willem Alexander’in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan’da ülke genelinde düzenlenen Kral Günü 
kutlamaları kapsamında dağıtılan nişanı, şimdiye kadar 150’den fazla Türk almaya hak kazandı. Sembolik değeri olan nişanı 
bu sene ülke genelinde 998’i kadın olmak üzere 2 bin 832 kişinin aldığı açıklandı. Kraliyet Nişanı almaya hak kazananların en 
yaşlısının 96, en gencinin ise 34 yaşında olduğu belirtildi.   Kaynak: Hollanda Postası – Fotoğraf: Sedat TAPAN ---◄◄                 

Korona salgını ve krizinden sonra, Gıda Banklarından de-
stek alanların sayısında belirgin artış gözlenirken, süpermar-
ketlerin gıda desteğinde belirgin bir azalma görülmüştü.
Gıda Bankalarının uzun süreli gıda gereksimini karşılamak 
için, daha çok uzun kullanım süreli gıdaların önemi de art-
maktadır. Geçen yıllarda arz ve talep dengelerinin yeniden 
sağlanması için, Hollanda hükûmeti Hollanda Gıda Bankaları 
Birliğine, Avrupa Destek Fonun’dan (ESF) 12 milyon av-
roluk destek verilmesine karar verdi. Hollanda’da var olan 
170 Gıda Bankası’nın 10 Gıda depolama ve lojistik merkezi 
ile, vatandaşın gıda desteklerinin sağlandığı 500 dağıtım ve 
temin merkezi bulunmaktadır.    Lahey / Nejat Sucu ---◄◄                 
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Almanya’nın Köln/Bonn Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, son haftalarda Türkiye’den gelen yolcuların 
beyan edilmeyen altın ve ziynet eşyalarında büyük oranda artış 
tespit edildiği bildirildi. 1 Mart-21 Nisan arasında 100 bin Euroluk 
beyan edilmemiş altın gümrüğe takıldı.
DW Türkçe’ye konuşan Köln/Bonn Gümrük Müdürlüğü Basın Söz-
cüsü Jens Ahland, 1 Mart’tan 21 Nisan’a kadar rastgele yapılan 
kontrollerde, gümrük idaresine bildirilmediği tespit edilen 2.2 kilo-
gram altın ve ziynet eşyasının ele geçirildiğini söyledi. Mart ayında 
yapılan denetimlerde Ocak-Şubat aylarının toplamının yaklaşık 
iki katına tekabül eden miktarda beyan edilmeyen altın tespit 
edildiğini belirten Ahland, değeri 100 bin Euro’yu geçen altın ve ziynet eşyalarını resmi makamlara bildirmeden Almanya’ya 
getirmeye çalışan 27 kişi hakkında ise vergi kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcuların beraberlerinde en fazla 430 euro değerinde altın takı bulun-
durabileceklerini ifade eden Jens Ahland, bu miktarın üzerindeki takıların gümrüğe tabi olduğunu ve mutlaka önceden resmi 
makamlara bildirilmesi gerektiğini vurguladı.
430 Euro’yu aşan altın ve ziynetin ticari ürün sayıldığını ve bu ürünlere değerleri üzerinden yüzde 19 katma değer vergisi 
ile yüzde 2.5 gümrük vergisi uygulandığını hatırlattı. Kadınların sürekli olarak kullandıkları altın takılar için bir istisnanın söz 
konusu olmadığını vurgulayan Ahland, değeri 430 Euro’yu aşan özel ziynet eşyası bulunanların, Almanya’dan ayrılmadan 
önce gümrüğe bunları deklare etmeleri halinde dönüşlerinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını vurguladı.
Ahland, böyle olumsuz ve faturası da yüksek olan, can sıkıcı bir sürpriz ile karşılaşmamaları için yolculara Alman Gümrük 
Dairesi’nin ‘Zoll und Reise’ (Gümrük ve seyahat) adlı aplikasyonunu tavsiye ettiklerini söyledi. Bu uygulama ile yolcular satın 
aldıkları veya yanlarında bulunan altının değerine göre katma değer ve gümrük vergisini kolayca hesaplayabiliyorlar.
Hannover Havalimanı’nda 16 Nisan’da yapılan kontrollerde Türkiye’den gelen 45 yaşındaki bir kadının üzerinden 40 bin 
Euro değerinde çorap ve pantolona gizlenmiş altın, altın kolye ve ziynet eşyaları bulunmuştu.
7 Şubat’ta da yine Türkiye’den gelen 46 yaşındaki bir başka kadın yolcunun üzerinden ise 13 bin Euro değerinde altın ve 
ziynet eşyası yakalanmıştı. Havaalanı yetkilileri beyan edilmeyen altınlar için o yolcular hakkında vergi kaçırmaya teşeb-
büsten soruşturma başlatıldığını açıkladı.                 Kaynak: Artı49       ---◄◄                 

40 yıl önce yasal statü kazanan Kürtaj (Abortus) başvu-
rularında 5 günlük düşünme ve karar verme imkânı bu-
lunuyordu.
D66 Başbakan adayı ve Koalisyon ortağı Sigrid Kaag‘ın 
açıklamasına göre; bir kadının kendisinin karar alabi-
leceğini, 5 gün düşünme süresinin elem verici olduğunu ve 
doktorun uzmanlığına zarar verdiğini belirtti.
D66 Parti Grup Başkanı Jop Jetten‘nin Hollanda Temsil-
ciler Meclisi’ne sunmuş bulunduğu yasa önergesinde, 5 
günlük düşünme süresi kaldırılıyor.
Yasanın Hollanda Temsilciler Meclisi’nde yasalaşması için 
meclis çoğunluğunun olduğu bilinmekte.                   ---◄◄                                  

Paralı Çocuk Bakım İzni 
9 Haftaya Çıkıyor!..

Gıda Bankalarına 12
Milyon Destek Sağlandı

Kürtaj Başvurularında 
Düşünme Süresi Kaldırılıyor!

16 Türk Kraliyet Nişanı’na layık görüldü

100 bin Euroluk altın gümrüğe takıldı

Hollanda MerkeziHollanda‘da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak-28 Nisan tarihlerinde uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, 9 milyon 25 bin avro para cezası 
kesildi. Hollanda polisince yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının 
toplum ve polis üzerinde önemli etki oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada, 23 Ocak-30 Mart döneminde 21.00-04.30 saatlerinde, 31 Mart-
28 Nisan döneminde 22.00-04.30 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasa-
ğında toplam 95 bin ceza tutanağı yazıldığı ifade edildi.
Hollanda polisinin bu yılın ilk 3 ayında 212 bin saat fazla mesai yaptığı ak-
tarılan açıklamada, bunun geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 65 daha fazla 
olduğu kaydedildi.  Bu yılın ilk 4 ayında 1500 protesto gösterisi yapıldığı ve 
bunun geçen yılın aynı dönemine göre iki katı, 2019’un ilk 4 ayına göre ise 
yüzde 20 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.
Özellikle protesto gösterilerinin polisin daha fazla mesai yapmasına neden 
olduğu vurgulandı. 
Bir ceza bedelinin 95 avro olduğu ve bu kapsamda son 3 ayda kesilen para 
cezasının da 9 milyon 25 bin avroya tekabül ettiği bildirildi.                   ---◄◄                 

Sokağa çıkma kısıtlamasına 
uymayanlara 9 milyon avro ceza

2020’de rekor sayıda “ırkçılık 
ve ayrımcılık” başvurusu 
yapıldı!

Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde (Eredivisie) 
Emmen’i 4-0 yenen Ajax, bitime 3 hafta kala 
şampiyonluğu garantiledi.
Eredivisie’nin 31. haftasına, en yakın takipçisi 
PSV Eindhoven’ın 12 puan önünde lider giren 
Ajax, küme düşme hattındaki Emmen’i ağırladı.
Timber’in 10, Haller’in 61, Rensch’in 66 ve 
Klaassen’in 74. dakikadaki golleriyle maçı ka-
zanarak puanını 79’a çıkaran Ajax’ın, 64 puanı 
bulunan PSV Eindhoven’ın Heerenveen ile oy-
nayacağı maçın sonucunu beklemesine gerek 
kalmadı.
Ajax böylece tarihinin 35. lig şampiyonluğuna 
ulaştı.        Fotoğraf: Kate Green/AA     ---◄◄                 

Emmen’i 4-0 yenen Ajax şampiyon oldu
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Spotlar

Mübarek Ramazan ayı, bu zor 
zamanlarda bize onarmak için 
geldi. Her birimize misafir 
oldu. Bereketiyle geldi ve o gü-
zellikte bir daha gelmek için 
gitti. Bir daha ki sefere yine 
gelecek ama biz hayatta olacak 
mıyız bilemiyoruz. Allah bilir.
Bu ay sizlere hatırlattığımız ali-
mimiz Hilmi Ziya Ülken. Sosyo-
log ve felsefeci olan hocamızı 
en azından hatırlatmak istedik. 
Hatırlatmak dedim, zira burası 
tanımak için yeterli değil. Tanı-
mak isteyenleri bekleyen uzun 
soluklu bir gayret var. Özellikle 
1966 yılında yayınlanan “Türki-
ye’de Çağdaş Düşünce Tarihi” 
kitabı çok önemlidir.
Ramazan ayı salgın sebebiyle 
buruk olsa da, istifade edebilme 
gayreti inşallah bize bereketler 
getirecektir. Salgın sürecinin 
ruh sağlığına etkileri konusun-
da güncel bir çeviri makaleyi 
sizlerle paylaşıyoruz. Her ne 
şekilde olursa olsun normal 
veya kurgulanmış olsun, bu sal-
gın süreci sonrası bizleri çok 
farklı bir dünya organizasyonu 
bekliyor. ‘İnsan insanın kurdu-
dur’ sözünü ortaya atarak in-
sanlığın canını okuyanlar, bunu 
daha ileri götürecekler ama biz 
inançla ve inatla Allah’a vus-
latın insan ile olacağını yaşa-
tarak sürdüreceğiz. Erdemli ve 
adaletli olanların kazanacağına 
bütün kalbimizle inanıyoruz.
‘Marifet iltifata tabidir’ sözün-
den ‘rüşvet’ anlaşılamaz. Bel-
ki bu sözü, ortaya çok büyük 
emeklerle çıkarılan güzellikleri 
güzelliklerle mukabele ederek 
çoğaltabiliriz diye anlayabili-
riz. Güzel ve iyi olanı ayakta 
tutmak, adaletten ve insanlık-
tan asla ayrılmamak bizim vaz-
geçilmez ilkelerimiz olmak zo-
runda her zaman. 
Bütün bunları diri tutacak olan 
ise reklam ve propagandadan 
temin edilen güç değil, kültür-
dür, sanattır.
Ramazan ayınız mübarek olsun, 
bayramınız mübarek olsun.
Kendinize, sağlığınıza dikkat 
edin ve dua edelim güzellikler 
için.
İyi okumalar.                     ----◄◄

cultuur & kunst28 sanat ve kültür

 AY’IN  KİTABI  Dinin  Ruhu  PINAR   YAYINLARITaha  Abdurrahman   
ARKA KAPAK
Filozof yazdığı her kitapta ve ele aldığı 
her konuda bizi farklı bir dünyanın içine 
sokmayı başaran kişidir. 
Hele aklın reddiyeler düzdüğünü 
çoktandır kabullendiğimiz ve onun 
imkânsız olduğuna bize inandırdığı şeyi 
çaresizce onayladığımız bir şeyin kapısını 
aralıyorsa bu durum daha da belirginlik 
kazanır...
Günümüz insanı, gerçekte dokuma 
tezgâhında dokunmuş bir kilim kadar 
ahenkli olan fizikî ve metafizik âlemi ya 
kasnaklarından çıkartıp çözmüş ya da 
çözülemeyecek kadar kördüğüm etmiştir. 
Çağımızın en önemli filozoflarından 
Taha Abdurrahman, Dinin Ruhu 
kitabında âlemleri birbirinden ayıran 
paradigmaların aşılarak sonsuz varlık 
evrenine ulaşılmasını ve bu âlemlerin 
birbiriyle kaynaşması gerektiğini 

vurguluyor. Her birimizi ilgilendiren, insanın 
ontolojik bütünlüğünden ahlâka, siyasetten 
sekülarizme, din ve siyaset ilişkisinden İslâmcılığa 
pek çok konuyu kendi üslubunca, açık ve samimi 
bir biçimde irdeliyor. 
Filozof bu dünyanın, dokuma tezgâhındaki bir 
kilim misali yatay ilmekler hâlindeki argaçlarıyla 
metafizik âleme tutunmasını ve metafizik âlemin 
dikey ilmekler şeklindeki çözgüleriyle fizikî âleme 
asılması gerektiğini savunuyor.  
Filozofun burhan, sultan ve vicdan şeklindeki üçlü 
tasnifi ise politik olduğu kadar, etik bakımdan 
da önemli bir paradigma öneriyor. Ayrıca bu 
kavramlar kendi sistematiği içerisinde fizikî âlemi, 
metafizik âleme bağlayan, ahlâkî değerlerden 
müteşekkil bir eylem alanı meydana getiriyor.
Eserlerinde bütüncül ve çok yönlü bir İslâmî 
metodoloji inşa eden Taha Abdurrahman 
kitabında ilk şehâdete dayalı yeni bir ahlâkî 
eylem teorisinin kapısını aralamak için eşsiz bir 
fırsat sunmakta.                                              ---◄◄

 RESİMLER/FOTOĞRAFLAR DİLE GELSE...

   HURAFATTAN
HAKİKATE...

Y alnız değilsiniz. Dün-
yanın farklı yerlerindeki 
pek çok insan depres-
yonda, kaygılı ya da 

stresli. Yalnızca bazıları bunları di-
ğerlerinden daha fazla yaşıyor.
Dünyanın pek çok yerindeki epi-
demiyolojistler ve virologlar, daha 
önceden bilinmeyen Covid-19 
virüsünü anlamak ve durdurmak 
için mücadele ediyorlar. Bu süreç-
te daha farklı durumlarla ilgilenen 
bir grup araştırmacı var: pandemi-
de ruh sağlığı.

Bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşı-
yayken, birbirimizden uzak kalmak 
zorunda kaldık ve her birimiz eşi 
benzeri görülmemiş bir şekilde 
farklı seviyelerde korku, belirsizlik, 
belki iş kaybı ya da yas yaşadık.
Tulane Üniversitesinden Frederick 
Buttell ve Regardt J. Ferreira, bir 
“Psychology Trauma” dergisinin 
özel bir yayınında şöyle diyor; 
“İronik olarak toplum sağlı-
ğını sağlamak için kritik olan 
stratejilerin çoğu ruh sağlığı 
problemi yaşama riskini arttır-
mış olabilir.” 

Çin, İspanya, Amerika ve başka 
ülkelerden son çıkan çalışmalarda 
araştırmacılar, dünya çapındaki bu 
durumla topluluklar olarak gerçek 
hayatta nasıl başa çıktığımızı keş-
fediyorlar. Sonuçlar moral verici 
olmadığı gibi, şaşırtıcı da değil. 
Acı ve ızdırap çekiyoruz, bazıları-
mız ise diğerlerinden daha fazla. 
İşinizi kaybetmiş ya da hastalıktan 
dolayı sevdiğiniz bir kişiyi kaybet-
miş olmanız gerekmiyor. İnsanlar 
karmaşık canlılardır, dolayısıyla 
pandemiye karşı verdiğimiz duy-
gusal tepkiler de.

Bütün bunlar başladığında, virü-
sün nasıl yayıldığını ve ellerimizi 
profesyonelce nasıl yıkamamız ge-
rektiğini öğrendik. Şimdi önümüz-
de böyle bir dönemde ruh sağlığı-
mıza ne olduğuna ve bu sorunlarla 
nasıl başa çıkabileceğimize dair 
öğrenmemiz gereken dersler var.

1. Endişeliyiz, depresifiz ve 
sarsılmış durumdayız
Ocak ve şubat aylarında Covid-19 
virüsü dünyaya Çin üzerinden ya-
yılmaya başladığında, araştırmacı-
lar çoktan evlerinde karantinaya 
girmiş olan vatandaşlara anketler 
yollamaya başlamıştı bile. 10,000 
katılımcının üzerindeki yarım dü-

zine çalışmada, araştırmacılar kişilerin 
pandemiden öncekine göre çok daha 
kötü ruh sağılığı problemleri yaşadığı 
sonucuna ulaştılar. Kişilerde yüksek 
düzeyde stres, kaygı, depresyon ve 
travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) 
semptomları vardı. Araştırmalara bağlı 
olarak, katılımcıların neredeyse yarısı 
ciddi depresyon işaretleri gösterirken, 
%35’lik bir kısım ise ciddi anlamda 
kaygı semptomları gösteriyordu.

Ocak ayının sonlarından şubat ayının 
sonlarını kapsayan ve Çin’in 190 ayrı 
şehrinde 1.700’den fazla kişiyi takip 
eden bir çalışma yapıldı. Pandeminin 
doruk noktasına ulaştığı dönemde, 
bu kişilerin kaygı, stres ve depresyon 
semptomları değişmedi. TSSB’ye dair 
semptomları ise ufak bir düşüş göste-
rirken, aynı zamanda bu kişiler pan-
deminin getirdiği hayata alışmış da 
görünmüyorlardı.

Sonuçlar diğer ülkelerde de daha iyi 
değildi.Mart ayının sonlarına doğru, 
İspanya dünyada Covid-19 kaynaklı 
ölüm sayılarında dünyada ikinci sıra-
dayken, 3,500’e yakın İspanyol vatan-
daşı bazı anket sorularına tabi tutuldu. 
Pek çok kişide klinik anlamda ruh sağ-
lığı problemleri olduğuna dair bulgula-
ra rastlandı: %19 oranında depresyon, 
neredeyse 20% oranında anksiyete ve 
%16 oranında TSSB. Slovenya’nın 
salgın hastalığını ilan etmesinin ardın-
dan geçen bir haftalık süre içerisinde, 
soruların yöneltildiği binlerce kişiden 
neredeyse yarısı yüksek düzeyde stres 
bulgularına sahipti. Nisan ayında, 
Amerikalıların %14’ü ciddi anlamda 
psikolojik stres yaşıyordu. Bu oran 
2018 yılındaki oranın üç katından da 
yüksek bir orandı.

Araştırmaların sonuçlarına göre, yaşa-
nılan bu stres ve yoğun kaygı durumu 
kötü uykuya sebep oluyor ve kişilerin 
hayatlarında bir kısır döngü oluşturu-
yordu. Pandemi sürecinde, ne kadar 
fazla geç saatlerde uyanık kalırsak, 
üzerinde kontrol sahibi olamadığımız 
endişelerimizi o kadar fazla yeniden 

düşünüyorduk. Buna bağlı olarak 
ruh sağlığımız da bir o kadar kö-
tüleşiyordu.

2. Bazılarımız yalnız, fakat 
hepimiz değiliz
“Evde kal” çağrıları ve yönerge-
leri ve sosyal anlamda kişilerden 
uzaklaşmak pek çok kişiyi top-
lumdan izole edilmiş hale getirdi. 
Bunun beraberinde kişilerdeki 
yalnızlık hissi artması da oldukça 
normal. Amerika’daki 7 yetişkin-
den 1’i, 2020 yılının Nisan ayında 
ya sıklıkla ya da sürekli yalnız ol-
duklarını söylüyorlar. Bu oran da 
2018 yılının verilerinin %25’inden 
de fazla. Fakat bir başka araştır-
macı grubu yine Amerika’daki 
1,500’den fazla kişiye yönelttiği 
sorularda şaşırtıcı bir şekilde dik-
kate değer bir “dirençlilik” göz-
lemlemiş. Kişiler yalnızca zamanla 
yalnızlaşmamış, fakat aynı zaman-
da Ocak’tan Nisan’a kadar geçen 
bu sürede, başkalarından alabil-
dikleri güçlü bir destek kazandık-
larından bahsetmişler. 

Aile bireyleri ve dostlarla gerçek-
leştirilen tüm telefon ya da görün-
tülü konuşmalar, yeni bir “birlik-
te olma hâli” yaratmış olabilir 
diyor Martina Luchetti ve Florida 
Devlet Üniversitesi’ndeki diğer ça-
lışma arkadaşları. “Pek çok kişi, 
kendisini virüsün yayılması-
nı önlemek amaçlı gösterilen 
toplumsal çabaların bir par-
çası gibi hissetti. Böyle bir 
durumda birlikte olmanın ver-
diği his dirençliliği arttırmış 
olabilir.”
Fakat bu durum herkes için pek 
geçerli olmadı. Daha genç ya da 
yalnız yaşayan kişiler veya kronik 
bir sağlık problemi olan kişiler 
toplumdaki diğer kişilerden daha 
fazla yalnız hissetti. Nisan ve ma-
yıs aylarında, Amerika’da yapılan 
bir çalışmanın bulgularına göre, 
30 yaşının altındaki kişilerin ne-
redeyse 3’te 2’si yüksek seviyede 

yalnızlık hissine sahipken, %37’si 
de ailesinden çok düşük seviyede 
destek aldığını söylüyor.

Cindy H. Liu diyor ki; “Sosyal 
gruplarla görüşemiyor olmak, 
kişiyi durumlara karşı daha 
savunmasız ve kötümser dü-
şünmeye itebilir.”

3. Aile içi şiddet arttı
Nisan ayının başlarında, Birleş-
miş Milletler, pandemi sürecinde 
hızla artan kadına karşı şiddete 
karşı dünya çapında hızlı bir aksi-
yon alması konusunda devletlere 
çağrıda bulundu. 

Güncel raporlara göre, aile içi 
şiddet dünya çapında bir artış 
göstermekte. Çin’in Wuhan ken-
tine bağlı bir polis merkezinin ra-
porlarına göre, 2020 yılının şubat 
ayındaki kadına şiddet vakaları 
2019 yılının aynı ayındaki vaka 
sayısından üç kat fazlaydı. 
New Orleans şehrinde ise aile 
içi şiddet saldırıları ocak ayın-
dan Nisan ayına kadar olan sü-
rede %37’ye sıçramış durumda. 
Benzer oranlar İspanya, İtalya, 
Almanya ve Brezilya’da da görül-
dü. İnsanlar eve kapalı kaldıkça, 
yardım hatlarına olan çağrılar da 
artış göstermekte.
Bilimsel araştırma anketleri yal-
nızca başlangıç denebilir, fakat 
bazı ön sonuçlar da bu gidişatı 
desteklemekte. Daha önceden 
de aile içi şiddete maruz kalan 
kişilere bakıldığında, bu vakala-
rın %60’ında durumun daha da 
kötüleştiğini aktarıyor Buttell ve 
Ferreira.

Onların görüşlerine göre, bu 
durum pek çok faktörden kay-
naklanıyor: kişiler kendilerini is-
tismar eden partnerleriyle evde 
daha çok vakit geçiriyor, işsizlik 
ve ekonomik anlamda stres ve-
rici durumlar çatışmalara sebep 
oluyor, sığınma evleri kapılarını 
kapatıyor ve güvenlik güçleri tu-
tuklama konusunda teşvik edil-
miyorlar. 
Şüphesiz ki istismar tehdidi; pan-
demi döneminde kişilerin zaten 
yaşamakta olduğu stres, kaygı ve 
korkuyla birleşiyor.
Kira M. Newman
Alıntı: https://kemalsayar.com/
haftanin-yazisi/pandeminin-ruh-
sagligimiz-uzerindeki-yedi-etkisi
       (Devam edecek...)  ---◄◄

EY UNUTUŞ KAPAT ARTIK PENCERENİ!              Kemal Sayar

Ekol sahibi Osmanlı hattatı Ahmed Şemseddin 
Karahisârî’nin (ö. 963/1556)  yazdığı 

mushaf-ı şerif.

    Çev.  Soner  Gündüzöz      

“Estetik, ahlâkın bir parçasıdır;
ahlâk da inancın bir parçasıdır.”    

[Turgut Cansever]
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H ayat Hikâyesi...
İstanbul’da doğdu. 
Babası kimyager 
Mehmed Ziya, annesi 

Müşfike Hanım’dır. Orta öğrenimini 
İstanbul Sultânîsi’nde (İstanbul 
Erkek Lisesi) tamamladı. 1921’de 
Mülkiye’den mezun oldu. Çeşitli 
şehirlerde öğretmenlik ve memurluk 
yaptı. 1933’te yeni kurulan İstanbul 
Üniversitesi’ne Türk medeniyeti 
doçentliğine tayin edildi; 
ardından araştırma yapmak üzere 
Berlin’e gönderildi. Döndüğünde 
üniversitede Türk tefekkür tarihi, 
mantık, değerler teorisi, İslâm 
felsefesi, ahlâk, sistematik felsefe 
ve sosyoloji okuttu. 1941’de 
profesörlüğe yükseltildi. 1949’da 
Ankara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi’ne geçti; bu fakültede 
emekli oluncaya kadar mantık ve 
sistematik felsefe kürsüsünde ders 
verdi. 1957’de kendisine ordinaryüs 
profesörlük unvanı verildi. 1968’de 
açılan Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde eğitim ve ilim felsefesi 
okuttu. 1971’de yaş haddinden 
emekli oldu, ancak İlâhiyat 
Fakültesi’ndeki görevini 1973 yılına 
kadar sürdürdü. 5 Haziran 1974’te 
İstanbul’da vefat etti. 

İlmi Şahsiyeti ve Fikirleri
İlmî faaliyetlerinin yanı sıra 
edebiyat, resim ve hat çalışmaları 
da yapan Hilmi Ziya Ülken 
Fransızca, İngilizce, Almanca ve 
Arapça biliyordu. 

Hilmi Ziya Ülken’e göre felsefenin 
temel konusu varlıktır; hakikat 
ve düşünce problemleri varlık 
probleminden doğar. Ona 
göre felsefe bilmeyle başlar; 
fakat bilme bütün problemlerin 
çözümüne yetmez, çünkü bilgi 
sınırlıdır. Bu sınırlı oluş, vasıta ve 
araştırmaların yetersizliğinden değil 
söz konusu problemlerin niteliği 
gereği araştırmacıya mukavemet 
etmesinden ileri gelir. Bilmenin 
bittiği yerde düşünme başlar. 

Düşünme varlık âlemine 
olabildiğince açılmak demektir. 
Âlem var olanlarla sınırlıdır. İnsan 
var olanların bütün basamaklarında 
yükselse bile sınırlarda kalır ve 
onları ancak âlem kavramıyla 
kuşatır. Mutlak hakikate ulaşmak 
için özne-nesne ikiliğini aşmak 
gerekir. Fakat bu ikiliği âlem 
kavramıyla aşmak mümkün 
değildir. Bu durumda aşkın varlık 
yani mutlak hakikat (Tanrı) bilme 
ve düşünme güçlerini aşar. Aşkın 
varlığa ancak inanmayla nüfuz 

edilebilir. İnanmak varlığın birliğine 
ulaşmaktır. 
Sonuçta hakikate ilimle imanı 
birleştirerek ulaşılır. Böylece 
Ülken, bilginin değişken tavrı ve 
düşüncenin yetersizliği karşısında 
varlıkların çift kutupluluğundan 
aşkın varlık sayesinde kurtulmanın 
mümkün olduğu, aşkın varlıkla 
da ancak iman yoluyla temas 
kurulabileceği sonucuna varır. Hilmi 
Ziya Ülken’in felsefesinde orijinal 
sayılabilecek yan burasıdır.
Mutlakla büsbütün alâkasını kesen 
bir felsefe kendi temelini yıkan salt 
şüphecilikten başka bir şey değildir. 
Bilgiyi hem özne hem nesne 
olarak kavramanın imkânsızlığı 
beşerî bir aczdir; bu yüzden bilgi 
teorisi varlığı kavrama çabasında 
insanı çıkmaza götürmektedir. 
Değer problemini irdelemeden bu 
çıkmazdan kurtulmak mümkün 
değildir. İnsan değerler dünyasında 
yaşamakta ve değerler hiyerarşisi 
kurmaktadır. Bütün değerler toplum 
içinde gelişir. Şuurda bilgi insanı 
varlık önünde alternatiflerle karşı 
karşıya bıraktığı halde değer, bilgi 
ve sanat onu varlığa nüfuz eden 
diyalektik senteze götürür. Kısacası 
değer, varlığın çift kutupluluğunu 
çözemeyen bilgiyi senteze 
ulaştırarak bilginin karşı karşıya 
bıraktığı alternatifleri birleştirmeyi 
sağlar. 

Ülken’e göre, insan kimliği 
bakımından sonludur, sonsuz varlığı 
yaşayamaz, ancak onu düşünür. 
Bu düşünce insanî varlığın kendini 
aşmak için gösterdiği en büyük 
çabadır. Sonsuza ait düşünceye 
inanma denir. Aşkın varlık olduğu 
içindir ki insanî varlık şuurlu ve 
mânevî olabilmektedir. Ahlâkı 
ve dini mümkün kılan, ruhlar 
arası iştiraki doğuran aşkın ilişki 
bulunmasa insanlık ortadan kalkar. 
Âlem aşkın varlığın tecelli alanıdır. 
Allah’a iman bilginin tamlığını ve 
bütünlüğünü sağlar. Bu imanın 
sağladığı bilgi dengesi dışında 
yalnızca mekanizm, akıl dışı varlık, 
kör tabiat ve karmaşa vardır. 
Düşünceden Tanrı kaldırılırsa 
bilinç, özgürlük ve sorumluluk 
anlamsız kalır. İnsan aşkın varlığa 
karşı sorumlu olduğundan kendi 
kendine ve başka insanlara karşı 
da sorumludur. İnsanın aşkın varlık 
önündeki sorumluluğu ona gerçek 
âleminde kendisini varlıklardan 
ayıran vicdan özgürlüğünü verir. 
İman sayesinde insan hem güç 
kazanır hem de başka insanlar 
ve tabiat üzerindeki egemenliğini 
sürdürür. Bu egemenliğin ilk adımı 

arzularına gem vurma şeklinde dinî 
yasaklarla başlar. Toplumların her 
döneminde ve her yerde emirler 
ve yasaklar sisteminin bulunması 
bundandır. İman insanın kendi 
kendini aşmasını sağlar, bu da 
onun özgürlüğünü kazanması 
demektir. Sonuçta insan inkâr ettiği 
için değil kabul ettiği için özgür 
ve büyüktür. Sanat, ahlâk ve din 
alanında değerlerin yaratıcılığı iman 
gücünün eseridir. Ancak iman gücü 
verimliliğini koruyabilmesi için 
hoşgörüyle beraber yürümelidir; 
hoşgörüsüzlük insan, toplum 
ve tabiat üzerindeki egemenliği 
tahakküme dönüştürür. Gerçek 
ideal maddeden ve hayattan 
çok mânevî değerlere yönelik 
ideallerdir.

Felsefenin en büyük problemi ruh-
beden ilişkisidir. Ahlâk bu ilişki 
üzerine kurulabilir. İnsan ruhu ve 
bedeniyle somut, bölünmez bir 
bütündür. Bedenle ruhtan sadece 
birinin eğitimini ön planda tutmak 
kişilik bütünlüğünün bozulmasına 
sebep olur. Ruhu ihmal ederek 
yalnız bedeni eğitenler insan 
yerine makine meydana getirirler. 
Her şahsiyet dışa dönük yönüyle 
toplum, içe dönük yönüyle bireydir. 
Bu sebeple sosyolojinin konusu 
karşılıklı insan ilişkilerinden ortaya 
çıkan olaylardır. Fert ve toplum 
çatışması karşısında ne sosyolojiyi 
psikolojiye ne psikolojiyi sosyolojiye 
indirgemek mümkündür. Çünkü 
fert-toplum ikilisinden kurtulmanın 
imkânı yoktur. Bedenî değişmelerle 
ilgili ferdî benlik ve şuura sahip 
olunduğu gibi sosyal olaylarla ilgili 
de bir içtimaî bünye ve şuura sahip 
olunabilir. 

Toplumda değişen hiçbir şey 
bulunmasaydı sosyal hâfıza teşekkül 
etmezdi; aksine toplum sadece 
değişmelerden ibaret olsaydı çeşitli 
değişmeler arasında bağlantı 
kurulamaz, onların aynı topluma 
ait olduklarını söyleyecek bir benlik 

bulunmazdı. Diğer bir tanıma göre 
toplum maddî ve mânevî olarak 
insanı kuşatan fiiller, karakterler, 
inançlar ve değerler sistemidir. 
Geleneksel görüşün iddia ettiği gibi 
toplum sözleşmeden doğmamıştır, 
sözleşme toplumun eseridir. Marx 
ve arkadaşlarının tezlerinin aksine 
sosyal yapının esası alt yapı olayları 
değildir; çünkü bir ekonomik olay 
mutlaka bir sosyal kurum içerisinde, 
yani belirli bir şekil ve siyasî özellik 
aldığı zaman sosyal bir rol oynar. 
Toplumda iktisadî, hukukî ve ahlâkî 
hadiseler birbirinden bağımsız 
gerçekleşmez; ancak sosyal bir 
determinizmden ve bunu hazırlayan 
karşılıklı etkiler silsilesinden söz 
edilebilir.

Hilmi Ziya Ülken’e göre, insanları 
servet, asalet ve bilgi derecesine 
göre değil ruhun ve ahlâkın 
kudretine göre mertebelere ayırmak 
lâzımdır. Ahlâkı meselelerin 
meselesi olarak gören Hilmi 
Ziya Ülken’e göre ruhun kudreti 
olgunlaşıp taşmaya başlayınca 
ahlâk durumunu alır. Ahlâkın 
gücü kültürleri hükmü altına alıp 
toplumlara yön verdiği zaman 
siyaset doğar. Ruh ancak ahlâkla 
fiile yönelir ve ahlâk siyasetle 
tamamlanır. Ahlâklı olmak imanını 
dünyaya yaymak, irfanını fiil haline 
koymak demektir; bu ise ruhun 
kudreti sayesinde mümkündür. 
Ruhunda kudret, aşk ve cesaret 
bulunmayanın irfanı da olmaz. 
Ahlâka dayanmadan ne ilim 
ne de siyaset meseleleri doğru 
değerlendirilebilir. Hiçbir meslek 
erbabını şahsî yeteneklerinden, 
ahlâkından ayırarak sadece bir 
işlevi yerine getiren araç gibi 
düşünmek doğru değildir.

Eserleri: 
Hilmi Ziya Ülken’in 1350’nin 
üzerinde telif ve tercüme kitap ve 
makalesi yayımlanmış olup ayrıca 
henüz yayımlanamayan eserleri de 
bulunmaktadır 

kültür ve sanat
29göçtü kervan kaldık dağlar başında

Kitapları: 
Umumî Ruhiyat (İstanbul 1928), 
Felsefe Dersleri (Metafizik): Bilgi 
ve Vücud Nazariyeleri (İstanbul 
1928), Umumî İçtimaiyat (İstanbul 
1931), Aşk Ahlâkı (İstanbul 1931, 
1958; gözden geçirilmiş ilâveli 
ve sadeleştirilmiş baskısı, Ankara 
1971, İstanbul 1981), Türk Tefekkür 
Tarihi (I-II, İstanbul 1932-1933), 
Türk Filozofları Antolojisi (I, 
İstanbul 1935), Uyanış Devirlerinde 
Tercümenin Rolü (İstanbul 1935), 
Yirminci Asır Filozofları (İstanbul 
1936), İçtimaî Doktrinler Tarihi 
(İstanbul 1941), İbn Haldun 
(İstanbul 1940, Ziyaeddin Fahri 
Fındıkoğlu ile birlikte), Ziya Gökalp 
(İstanbul 1942), Mantık Tarihi 
(İstanbul 1942), Dinî Sosyoloji 
(İstanbul 1943), Sosyoloji (Umumi 
İçtimaiyat’ın 2. baskısı, İstanbul 
1943), Yahudi Meselesi (İstanbul 
1944), İslâm Düşüncesi (İstanbul 
1946), Ahlâk (İstanbul 1946), 
İslâm Medeniyetinde Tercümeler 
ve Tesirleri (Uyanış Devirlerinde 
Tercümenin Rolü adlı kitabın 
genişletilmiş baskısı, İstanbul 1947), 
Millet ve Tarih Şuuru (İstanbul 
1948, 1976), Tarihî Maddeciliğe 
Reddiye (İstanbul 1951, 1963, 
1981), İslâm Düşüncesi I: İslâm 
Düşüncesine Giriş (İstanbul 1954), 
Sosyoloji Problemleri (İstanbul 
1955), Dünyada ve Türkiye’de 
Sosyoloji Öğretimi ve Araştırmaları 
(İstanbul 1956), Veraset ve Cemiyet 
(İstanbul 1957), Felsefeye Giriş 
I (Ankara 1957, 1963), İslâm 
Düşüncesi II: İslâm Felsefesi Tarihi 
(İstanbul 1957), Felsefeye Giriş II 
(Ankara 1958), Siyasî Partiler ve 
Sosyalizm (İstanbul 1963), Bilgi ve 
Değer (Ankara 1965), Türkiye’de 
Çağdaş Düşünce Tarihi (II, İstanbul 
1966), Eğitim Felsefesi (Ankara 
1967), İslâm Felsefesi: Kaynakları 
ve Tesirleri: Eski Yunandan Çağdaş 
Düşünceye Doğru (Ankara 1967; 
Konya, ts. [Selçuk Yayını]), Varlık 
ve Oluş (Ankara 1968), İlim 
Felsefesi I (Ankara 1969), Sosyoloji 
Sözlüğü (İstanbul 1970), Toplum 
Yapısı ve Soya Çekme (Veraset 
ve Cemiyet’in değişik baskısı, 
İstanbul 1972), Genel Felsefe 
Dersleri (Ankara 1972), İnsanî 
Vatanperverlik (İstanbul 1933, 
İnsanî Vatanseverlik adıyla, İstanbul 
2007).

Not: Bu yazı TDV İslam 
Ansiklopedisi’nden özetlenerek 
iktibas edilmiştir.

           Haz: D. A. TUNÇ  ---◄◄

Ben gezmeden bu dünyayı yoruldum
Derdimiz var ama dermanımız yok
Dağlar dumanlanmış görmüyor gözüm
Gam yükümüz vardır kervanımız yok

Bülbül olan âşık olur gülüne
Feryat ile dolanmaz mı iline
Felek dümenini almış eline
Vapurumuz vardır limanımız yok

Çobanoğlu sinem yara olacak
Gel el vurma pare pare olacak
Dedim dosttan bir gün çare olacak
Ümidimiz vardır gümanımız çok

‘TÜRK(Ü)ŞİİR  MEMLEKET’
 BEN GEZMEDEN BU DÜNYAYI YORULDUM    I  MURAT ÇOBANOĞLU

ÜÇLER, 

YEDİLER, 

KIRKLAR...

Gâle’n-Nebiyyü fa’rifû ملسو هيلع هللا ىلص
Sallû aleyhi ve sellimû

Sâfirû tasıhhû ve tağnemû

            40  HADİS  -  (36)

“Seyahat edin sıhhat bulun, ganîmet elde edin.”
Seyahat ediniz ki tertemiz olasınız zira suyun bile bir yerde çok kaldığında tadı, rengi, kokusu bozulur 

güzelliği kaybolur. 
Ya tahammül ya sefer

Beden ile olan sefer bir bölgeden diğer bir bölgeye intikal etmekten ibârettir. Kalp ile olan sefer ise bir 
sıfattan diğer sıfata yükselmek şeklindedir. Buna “sefer der vatan” derler. “Vatanda sefer” mânâsına 
gelen bu tâbir; aşk yolcusunun kötü huylarından ve nefsani sıfatlarından sıyrılıp iyi huyların ve melekî 

sıfatların yurdu olan aslî vatanına sefer etmesini gösterir, sefer ehline aşk olsun… 
Sefer Gülbangi’nden: “Ey yüce Allahım! Yolumuzu bize gül bahçesi gibi latîf eyle. (Sonunda) 

varacağımız yer, senin yanındır. Vakt-i şerîf, hayr olsun, şerler def‘ olsun. Derviş 
kardeşlerimizin seyahati, sıhhat, selâmet ve kolaylık içerisinde mübârek olsun; maksadına 

erişsin. Sefere çıkanın sahibi, geride kalanların halifesi ancak Sen olasın yâ hû.”        ---◄◄

Yirminci Asırda Bir Büyük Türk Düşünürü:
Hilmi Ziya Ülken

 Âşık Murat Çobanoğlu 
(1940 - 2005) 
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Rotterdam Birlik Camii yö-
neticilerinden Sevgili İsmail 
Demirci‘nin kıymetli babası, 
İskender Paşa Camii cemaa-
tinden Mustafa Demirci’nin 
vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız.  Aile ve sevenleri-
nin acısını yürekten paylaşıyor, 
merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz

- Taziye...
Rotterdam Kocatepe Camii 
cemaatinden Kemal Özbek’in 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, Başta Ayhan 
ve Yücel Özbek olmak üzere 
kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve H24 Av-
rupa ve Hollanda sorumlusu 
Mustafa Korkmaz’ın muhte-
rem Babası Numan Korkmaz  
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve LAPON 
Başkanı Sevgili Arif Yakı-
şır’ın yeğeni Cansu Kılıç’ın 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Taziye...
Amsterdam Noord Kuba Camii 
kurucularından Milliyetçi 
İşçiler Derneği yöneticisi, 
Amsterdam Ulu Camii yönetim 
kurulu üyesi, Baki Bilgiçli’nin 
kayınpederi Mürsel Turhal’ın 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda 
Yozgatlı İş Adamlar Derneği 
kurucu Başkan’ı Alaattin 
Kalın’ın vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağ-
lığı diliyoruz.
Taziye...
Rotterdam Gültepe Camii cemaatinden merhum 
Yüksel Yılmaz’ın eşi, Gültepe Camii önceki baş-
kanlarından Hayati Yakışır’ın kayınvalidesi Asiye 
Yılmaz’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Anadolu Camii cemaatinden Burdurlu Ali 
Çabuk’un (Başcavuş) vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye 
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Kocatepe Camii cemaatinden Sevgili Yusuf Güllü’nün 
eşi  Meryem Güllü’nün vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa 
Kurdaş’ın eşi Hatice Kurdaş bir süredir kanser 
tedavisi gördüğü hastanede Hakk’a yürüdü. Mustafa 
Kurdaş’ın acısını yürekten paylaşıyor, Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve siyasetçilerimizden Sevgili Necat 
Kaya’nın kıymetli babasınınvefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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- Şifa Dileği...
Türkler için Danışma Kurulu IOT ve Hollanda Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı Sevgili Zeki Baran’ın, Rotterdam 
Birlik Camii yöneticilerinden Sevgili Mustafa Çelikka-
ya’nın ve haberleriyle gazetemizi zenginleştiren gazeteci 
Sedat Tapan’ın rahatsızlıkları nedeniyle hastanede müşa-
hede altında bulunduklarını, tedavi gördüklerini öğrenmiş 
bulunmaktayız. Hastalarımıza ve yakınlarına, geçmiş olsun 
diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.

- Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Ayasofya Camii cemaatinden 
Sevgili Efendi Azmaz’ın, Kocatepe Camii üyelerinden 
Ömer Varol’un, Şair-Yazar Yavuz Nufel ve eşi Nuray
Nufel’in rahatsızlıkları nedeniyle hastanede müşahede 
altında bulunduklarını, tedavi gördüklerini öğrenmiş bulun-
maktayız. Hastalarımıza ve yakınlarına, geçmiş olsun diyor, 
acil ve hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.

- Tebrik...
Hoş geldin Deniz  Hüseyin... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Engin ve Kübra Çukadaroğlu’nun 
24 Nisan 2021 tarihinde Deniz Hüseyin adını verdikleri bir 
evladı dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik-ninelik makamına 
oturan Hüseyin ve Hatice Çukadaroğlu’nu tebrik ediyor, 
Deniz Hüseyin’e hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.

- Taziye...
Rotterdam Kocatepe 
Cemaatinden Sevgili 
Ali Osman Soytürk’ün
vefatını teessürle öğren-
miş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Azerbaycanlı Tarih Öğretmeni 
Eziz Emin’in vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
ASBİR Hollanda üyelerinden 
Eindhoven’da ikamet eden Ali İhsan ve Turgay 
Kılıç’ın ağabeyleri Hayri Kılıç’ın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Mehmet Reşit 
Uygun’un muhterem babalarının 
vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa 
Kurdaş’ın eşi Hatice Kurdaş Hanım’ın ve ATİB 
Kurucu Genel Başkanı Musa Serdar Çelebi’nin eşi 
Siret Çelebi Hanım’ın vefatlarını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumelere Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Kocatepe Camii cemaatinden Cemal Kumaş’ın ağa-
beyi, Ali Kumaş’ın kıymetli babası Recep Kumaş’ın 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
IGMG Kuzey Hollanda
Amsterdam Selimiye Camii 
Cemaatinden Hacı Murat 
Demirel’in vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.

- Taziye...
Sevgili Mevlüt Başıkesik’in 
değerli eşi, Muhammed ve 
İsmail Başıkesik’in kıymetli 
validelerinin vefatını üzüntüy-
le öğrenmiş bulunmaktayız. 
merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
- Taziye...
Diyanet ve Millî Görüş camilerin-
de imamlık yapmış olan Sevgili 
Fazlı Tatlı’nın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlı-
ğı dileriz.

Doğuş Gazetesi 
abonelerimizden, 
Hollanda Millî Görüş 
Teşkilatları’nın dava 
erlerinden ve 
Rotterdam Birlik Camii üyelerinden 
Sevgili Yaşar Sevinç’in değerli eşi

Necmiye Sevinç’in 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Yaşar Ho-
camız olmak üzere kederli aile ve sevenlerine 
sabır ve başsağlığı diler, dualarınızı bekleriz.

TAZİYE...
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- Tebrik... 
Doğuş Gazetesi emektarlarından Sevgili Sami ve 
Sergül Oğuz çiftinin mahdumu Halid ile abonelerimiz-
den Sevgili Metin ve Latife Sazak’ın kerimesi 
Sümeyye   11 Nisan 2021 tarihinde sözlendiler. 
Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz

Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Oosterhout 
kentinden Aydın Kahraman, Rotterdam kentinden 
Mustafa Demirci ve Zaandam kentinden Teslime 
Avcı Akbulut Allah’ın Rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumlara ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.

TAZİYE...

Ramazan Bayramınızı 
kutlu olsun!.









Bulmaca
Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen Türkiye’nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca 
uzanan, zaman zaman 3500 metre yüksekliğin üzerine çıkan bir dağ sırası * 
Bir ünlem. 2- Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi * 
İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili * Üvey ana. 3- Çeşme * İrade  zayıflığı * Sonu 
gelmeyen istek, aşırı tutku. 4- Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösteren 
işaret * İlgi * Azotun simgesi * Madeni para. 5- Soy *  Bir kurum, kuruluş 
vb.nin hesap işleriyle uğraşan kimse, muhasebeci, muhasip * Fosfor elementi-
nin simgesi * (Tersi) Niyobyum elementinin simgesi. 6- Kalsiyum elementinin 
simgesi * Uzaklık işaret eder * Çaresiz * Bir nota. 7- Bir şeyi, bir olayı oldu-
ğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa * Karatede ustalık derecesi * Bir 
nota. 8- Kısa zaman parçası * Hassiyum elementinin simgesi * İlenme, beddua 
* Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz. 9- Binek hayvanı * Geleceği öğren-
mek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayasına 
bakarak anlam çıkarma, bakı * Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle di-
limlenerek soğuk yenen bir yiyecek. 10- Potasyumun simgesi * Tiyatro oyunu, 
piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin * 
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu. 11- Mızrap * Nikelin simgesi * Bizmutun 
simgesi * İyodun simgesi. 12- Utanma duygusu *  Romen rakamları dizisinde 
50 sayısını gösteren işaret * Kısaca metre * Uzaklık işaret eder * Başparmağı 
buruna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan alay işareti. 13-  
Saçmalama * Eski dilde su * Döteryumun simgesi * Uzaklık işaret eder. 14- Bir 
büyük baş hayvan * Kötümser * Hidrojenin simgesi. 15- Trityumun simgesi * 
Hafif ıslaklık, rutubet * Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri 
* Kamer.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Ilıca * Beyaz renk * Antlaşma. 2- İri gövdeli bir hayvan * Fas’ın başkenti * 
Demiryolu katarı. 3- Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca 
kap * Kısa zaman parçası * Selenyumun simgesi * Farsça kadın. 4- En yüksek 
devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca se-
çilme yoluyla elinde bulunduran kimse * Türkiye’nin plaka işareti * Bir kararın 
kısaca yazılması. 5- Argonun simgesi * Gözlemevi * İtriyumun simgesi * Kısaca 
metre. 6- Radyumun simgesi * (Tersi) beyaz renk * Islak duruma gelmek. 7- 
Tasarım * Bir nota * Bir meyve. 8- Cet, soy * Eski dilde su * İtriyumun simgesi 
* Trityumun simgesi * Radyumun simgesi. 9- Alfabemizde dokuzuncu harf * 
Yavru yapmaya elverişli hayvan *  Tasvip etmek. 10- Söz, lakırdı * Tarlayı sü-
rüp herhangi bir şey ekmeden dinlenmeye bırakma * İyodun simgesi * Gözleri 
görmeyen. 11- Kısa zaman parçası * Kükürdün simgesi * Huzur * Azotun sim-
gesi * Samaryumun simgesi. 12- Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan 
evlenmemiş papaz, keşiş, karabaş * Azotun simgesi * Karabuğdaygillerden, 
dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları 
sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek. 13- Soğuk sıcak arası * Kısaca metre * 
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan 
kimse * Radyumun simgesi. 14- İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden 
çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip 
karşılaştıran ve sınıflayan bilim * Köpek (lakap) * İtriyumun simgesi. 15- Bir 
cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver * Kısa zaman parçası * Evlilik akdi.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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Sofa   Bedding 
Boxspringpro   
ailesi  olarak
Ramazan Bayramınızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...

BU SAYFA SOFA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

BULMACANIN  DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA:1 -KAÇKARDAĞLARI * E. 2-AYAR * AİT 
* ANALIK. 3-PINAR * ZAAF * HIRS. 4-L * ALAKA * N * 
SİKKE. 5-IRK * SAYMAN * P * BN.6-CA * TA * NAÇAR * 
Mİ.7-ABARTI * DAN * LA. 8-AN * HS * AH * KİN. 9-AT * 
FAL * SALAM. 10-K * SENARYO * TAHİN. 11-TEZENE * 
Nİ * Bİ * İ. 12-AR * L * M * TA * NANİK. 13-HEZEYAN * 
MA * D * TA. 14  -İNEK * KARAMSAR * H. 15-T * NEM * 
RAKAM * AY.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-KAPLICA * AK * AHİT. 2-AYI 
* RABAT * TREN. 3-ÇANAK * AN * SE * ZEN. 4-KRAL * 
TR * FEZLEKE. 5-A * RASATHANE *  Y * M. 6-RA * KA * 
ISLANMAK. 7-DİZAYN * RE * NAR. 8-ATA * MA * Y * T  * 
RA. 9- Ğ * ANAÇ * ONAMAK. 10-LAF * NADAS *  İ * AMA. 
11-AN * S * RAHAT * N * SM. 12- RAHİP * N * LABADA. 
13-ILIK * M * KAHİN * RA. 14-IRKBİLİMİ * İT * Y. 15-EK-
SEN * AN * NİKAH.

 Adres  Productieweg 48 2382 PD Zoeterwoude 
 İleti: info@sancak.nl -  Web  www.sancak.nl 

 Telefon  +31(0)71 581 00 30 

Koç  Et Mamulleri B.V. 
Hikmet Gürcüoğlu
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Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...
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Ramazan
Bayramınızı
Kutlarız!
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