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 TARIHTE KAYBOLAN BIR NESIL MI,
TARIHE KAYDOLAN BIR NESIL MI?

MÜSLÜMANLARIN
SEVGİSİ, 
NEFRETİNDEN 
DAHA BÜYÜK

YAŞANAN 
ORTAMA 
GÖRE ÇOCUK 
YETİŞTİRMEK

<<S 12 <<S 19

       Kurban  Bayramı’nızı  tebrik  ediyor,  yol  açıklığı  ve  sağlıklı,  huzurlu,  gönlünüzce bir izin diliyoruz...    

DERÛNÎ
YOLCULUK...

ARİF BALCI
HAKKA YÜRÜDÜ,
EBEDİYETE
UĞURLANDI

<<S 23 <<S 02

HTTO Başkanı Ethem Emre: 
“Hedefimiz, Hollanda’da bir  Türk Ticaret 
Merkezi’nin kurulması. 
Ağır trafik kazalarından tutun, bedensel ve 
iş kazalarına kadar olan geniş bir yelpazede 
hizmet veriyoruz. Yılda 1200 civarında 
insanımızın dosyasını sonuçlandırıyoruz.” 

Gizem - Engin Akbulut:
“Bedenimiz bize Rabbimizin verdiği en 
değerli emanet, onu hakkıyla muhafaza 
edelim. Organik gıdanın vücudumuz ve 
sağlıklı yaşam noktasında çok önemli 
olduğunu aklımızdan çıkarmamamız 
gerekir.”

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

VOEL DE GASTVRIJHEID VAN TURKIJE

O BİR 
ŞİKŞİKEYDİ,
GELDİ GEÇTİ
 VE FİLİSTİN<<S 03 <<S 04

NESİLLERİ 
KURTARMAK...

İZİNE GİTMEK
YA DA
SILA-İ RAHM 
YAPMAK<<S 09 <<S 11

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

SOSYAL
GÜVENLİK
HAKLARIMIZ





Hasan  Ulvi  Aytemur :  
“Hizmetlerimiz Hollanda genelidir.
Müşterilerimizi www.fidus.nl web sitemizi 
ziyaret etmeye, kendilerine ne gibi imkânlar 
sağladığımızı görmeye davet ediyoruz.”   >> S 27

  >> S24

Şerife Süzen Akdemir Ergün Madak Behçet Ali Şeker H. Kerim Ece

Havva Koç İbrahim Turgut Elif Bayraktar  Editör

“İslami  ilkokulları,  Hollandalı  Müslümanları  

özgürleştirme,  eşit  haklarla  donatılma    

düzeyine  ulaştırmıştır.’   >> S 26

  Dr.  Bahaeddin  Budak:

Dinî ve kültürel değerleri yaşayan ve yaşatan bir nesil geliyor... 

>> S 02-09-19

Fo
to

ğr
af

: D
oğ

uş
     >>AB’nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı...  

    >> Yedek nakliye hizmetinden mutlaka yararlanın!..  
    >>Yurt dışından araç getirme şartları nelerdir?  
    >> Otomatik Bilgi Paylaşımında son durum...     

THB Avukatı Enes Etlik:

“Kurumumuz,  insanlarımızın  hukuki 
sorunlarına  ‘tek  merkezden  çözüm
üretmek’  amacıyla  hizmet  vermektedir”   >> S 10

  >> S16

(Fidus) 
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“İlk üç nesli  kazanamadık ama 
dördüncü nesil bizimdir” diye hesap 
yapan Batılılar oldu.
Herkesin bir hesabı, planı var ama hesap 

ve plan yapanın da bir hesabı, planı vardı.
Gazetemiz için söyleşi yaptığım bir  papaz 
Türklerin Hollanda’ya geliş sebebini şu şekilde 
anlatmıştı: “Sizler buraya para kazanmak, 
ekmeğinize katık aramak için değil, 
Allah’ı yavaş yavaş unutan bizlere Allah’ı 
hatırlatmak için geldiniz”
Yine göçün başladığı ilk zamanlarda bir papaz 
kilisede ayin sırasında şunları söylemiş: “Buraya 
her hâllerinden (elinden, dilinden, belinden) 
emin olabileceğiniz, güvenebileceğiniz 
insanlar geliyor. Türkler geliyor. Onlardan 
öğreneceğimiz çok şey var”
Şimdi iki papazın bizler hakkındaki öngörüsü ve 
hüsnüzanı ile geldiğimiz noktaya bir kıyaslayalım. 
Ya da vicdanımızı bir yoklayalım. Önümüze 
kendi kimliğimizi, inanç ve kültürel değerlerimizi 
koyarak bir yol haritası belirleyelim. Vakit çok geç 
olmadan, topyekûn bir hâlde… 

Öldürmenin dayanılmaz hafifliği 
Arkadaşım Yusuf ’un bahçesinde sohbetteyiz. 
Esmer tenli çay eşliğinde ve hafif esintili bir 
havada...
Tavuk ve civcivler bir ara kendi yarı alanlarından 
çıkıp etrafımızda dolaşmaya başladılar.
Yusuf abim elindeki yiyecekleri anaç tavuğa 
uzattı. Ben, yemleri midesine atacağını beklerken 
tavuk, hiç beklemediğim bir hareketle verilen 
yiyeceği küçülterek yere bıraktı, iki civciv hemen 
yere bırakılan parçaları kaptı. Kalan parçayı da, 
en küçük olanın gagasına uzattı.
Bu olağanüstü durum beni çok etkiledi. Köy 
çocuğu olduğum için bu gibi görüntüler benim 
için çok da olağan ve şaşırtıcı değil. Hayvansal 
içgüdünün nasıl da insanları şaşkına çevirdiğine 
bir kez daha şahitlik ettim. Hatta civcivler çok 
daha küçükken anaç tavuğun nasıl bir kaplan 
kesilerek onları koruduğunu anlattı Yusuf.
Tam bunları yaşadığımız günlerde, Amsterdam’da 
çöp konteyneri içine bırakılmış canlı bir bebeğin 
haberini duymuştum. Ağlama sesinden haberdar 
olunmuştu; onun sesi duyulmuş olmasa şimdi 
konteynırın çarkları arasında ezilerek, çöp 
yakım firmasının ocaklarında yanarak küle 
dönüverecekti.
“Onun sesi duyuldu” diye hayatta kaldı ama 
onu oraya atanlar hâlâ nasıl hayatta ve nasıl bir 
vicdanı, kalbi var onu anlamakta zorlanıyorum.
Bir yanda hayvan sınıfındaki o tavuk ve yavruları 
var, diğer yanda insan sınıfındaki ana-baba ve 

yavruları... Artık sınıflandırmayı sizin yorumunuza 
bırakıyorum.
O minik bebeğin sesi duyuldu ve hayata tutundu 
ama dünyada sesi duyulmadığı için canlı canlı 
katledilen nice minik canlar var.
Savaşı yaşamak zorunda kalan çocuklardan 
bahsetmiyorum. Babasının kucağına koparılmış 
bir gül gibi düşen Muhammed’den, denizin 
kıyısına vuran, üşüyen Alya’dan söz etmiyorum.
Evet, kürtajdan bahsediyorum... 
Hollanda’da yıllık 30 binin üzerinde olan bebek 
katliamından...
Hollanda’da, 84 yılında çok tartışmalı geçen  
kürtaj yasası sonrası, 1 milyondan fazla bebeğin 
ana rahminde hayatına acımasızca son verildi. 
Hollanda’da kürtaj sınırı, hamileliğin en geç 24 
haftası olarak belirlenmişti. Buna uyup uyulmadığı 
da meçhul. Günde 60’dan fazla bebek kürtaj 
yoluyla hayattan kopartılıyor. Kürtaj olanların 
binlercesi henüz 20 yaşın altında. 
Böyle bir vahşeti kamuoyuna duyurmak ve bu 
caniliğin, cinayetin önüne geçebilmek için her 
hafta belli günlerde kürtaj klinikleri önünde 
sessizce protesto yapan insan evlatları var.
Geçen gün onlardan biriyle görüştüm. Eyleme 
destek verdim. Ve seslerini duyurmaları için 
köşemde yer vereceğimi söyledim.
Aşıların insanları kısırlaştırma iddiası doğruysa, o 
aşılar kürtajla canından can alan, masum canlara 
kıyan günahkârlara uygulansın. Ve bu vahşete bir 
dur denilsin, son verilsin. 

“Olsun, gazeteci de lazım!”
Dört arkadaş arabayla bir sonbahar mevsiminde 
Türkiye’ye bir seyahat yapmıştık. Dönüşte, 
Kayseri-Kırşehir güzergâhında yol kenarında 
bekleyen birini arabamıza aldık. Yol üstündeki 
kasabaya gidiyormuş. İş kazası geçirmiş, tazminat 
için fabrika ile görüşmüş, oradan dönüyormuş. 
Akülü araba kullanıyormuş, zavallının arabasını 
bırakmış, aküsünü çalmışlar.
Kendi aramızda onun haberi olmadan akü parasını 
topladık ve inerken kendisini incitmeden verdik.
Yolculuk sırasında Ünal Hocamız bizleri yolcu 
arkadaşa tanıtıyor. “Bu arkadaş, 4-5 okulun 
genel müdürü, bu arkadaş iki üniversite 
bitirmiş beden eğitimi öğretmeni, bendeniz 
bir matbaada makinist/işçi olarak 
çalışıyorum; bu arkadaş da -beni göstererek- 
gazetecidir...” dedi… Hangi arkadaşı tanıttıysa 
yolcu arkadaşımız gülen gözlerle, sevinçle “hay 
maşallah” diye hayranlığını duyuruyordu.
Benim gazeteci olduğumu duyunca o yüzünün 
ifadesi tamamen değişti. Sanki bir acıma, şaşırma 
ifadesi yerleşti ve “sen ne ettin de kendine bu 
kötülüğü yaptın evlat” der gibi bakıyordu.
Herkes gibi ben de tedirgin oldum. Sonra 
söylediği şu cümleyle hepimizi rahatlattı: “Olsun, 
o da(Gazeteci) lazım...”
Her meslek gibi gazeteciliğin itibarını, güvenini 
zedeleyen, işini kötüye kullanan, her dönemin 

adamı(!) olan, “gelene ağam, gidene paşam” 
diyen, bir kuruşa onuruna, gururuna, kişiliğine 
“elveda” diyen insan müsveddeleri var. Onlar 
yüzünden insanlık kan kaybediyor.
Çeyrek yüzyıla yaklaşan gazetecilik ve yazarlık 
hayatımda bu tür bir geçmişimiz olmadı. Her 
ne pahasına olursa olsun söylenmesi gerekeni 
söyledim, yazılması gerekeni yazdım.
Yandaşlık yapmadık. Çıkar, menfaat, unvan 
peşinde koşmadık. Yalaka ve yağdanlık olmadık. 
Ne zihin bulanması ne zemin kayması yaşamadık. 
Ölümle tehdit edildik, doğru bildiğimiz yoldan 
sapmadık, yakınımız da olsa gerçekleri yazmaktan 
sakınmadık. “Doğuş yazıyorsa doğrudur” diye 
bir okur kitlesi oluşturduk; bu kanaate layık olmak 
için gecemizi gündüzümüze katarak en güzelini, en 
doğrusunu vermek için uğraştık. Doğuş, böyle bir 
düşünce ve kimliğin ürünü olarak çeyrek yüzyılını 
tamamlıyor. Hepimize kutlu ve hayırlı olsun… 

Arif Balcı kardeşimizi kaybettik...
Matbaaya yollamak için gazetenin son 
kontrollerini yapıyordum. Bizim Bedo, insan içini 
yakan bir tonla “İnna lillahi ve inna ileyhi 
raciun” (“Biz şüphesiz (her şeyimizle) 
Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz 
derler.”) ayetini okuyarak odaya girdi. Hepimiz 
ona doğru döndük. Çınar Cenaze Vakfı’na ölüm 
bildirimi geldi sandık. Sonra, “Arkadaşlar Arif 
Balcı’yı kaybettik” dedi. O an sanki ya zaman 
durdu ya onun sesi kısıldı ya da benim kulağıma 
perde indi. Hiçbir şey duymuyordum. Ne kadar 
süre geçti bilmiyorum ama kendime geldikten 
sonra herkeste bir tuhaflık hâli vardı. Mustafa 
abi sürekli bir yerleri arıyor, Bedreddin onun o 
hâline “ben şaka mı yapıyorum yahu niye 
inanmıyorsunuz” diye kızıyordu. Ve yüzleştik, 
inanmak istemediğimiz o gerçekle. Haber doğru 
idi, kardeşimiz Arif Balcı, kalp krizi nedeniyle 
vefat etmişti. Uzun süre kendime gelemedim. 
Yürek yangını söndürmek, içimin acısını 
dindirmek için namaza durdum. Namaz 
sonrası dualar yolladık kardeşimin ardından 
ve gözyaşlarımı yangının üzerine yağdırdım, 
fayda etmedi... Ah Arif ’im... Can kardeşim 
böyle gitmek var mıydı, sessiz sedasız.  Sen öyle 
değildin ki, gelişin başkaydı, enerjin, heyecanın, 
dobralığın, samimiyetin, dava ve teşkilat aşkın 
bambaşkaydı. Yokluğunu hayal ediyorum, seni 
bir daha görememeyi; “yok, olamaz” diyorum, 
“o yaşıyor” diyorum... Gidişine inanamıyorum...
Seni çok sevdim kardeşim. Bu duygu karşılıklı idi 
biliyorum. Seni, o saflığını, dürüstlüğünü, hep 
hareket hâlinde oluşunu, heyecanını, hizmet ve 
dava aşkını hiç unutmayacağım. 
Hep dualarımda olacaksın. Yol azığını bolca 
aldığına inanıyorum. Tesellimiz hem bu hem de 
bir gün buluşacağımıza olan inancımdır. Rabbim 
sana rahmetiyle muamele buyursun. Mekânın 
cenneti âlâ olsun. Aile, eş-dost sevenlerine sabı-ı 
cemil, ecr-i cezil diliyorum.                       ---◄◄

ANNELER(!) ELİYLE
 HAYATTAN
KOPARTILAN CANLAR

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Dil’e düşman olursan, 
dilsiz kalırsın...
Gazetemizin bu sayısında 
Avrupa’daki neslimizin geleceğini 
masaya yatıralım istedik...
Malum, ırkçı/terör örgütü 
sempatizanı biriyle aynı işyerinde 
çalışıyoruz. Hollanda’da yaşayan 
ancak aslen Türkiye’nin bir ilinden 
olan bir arkadaşının yaşadığı olayı 
anlatmıştı. Yaşadığımız döneme ve 
dosya konumuza uygun düştüğü, 
ışık tuttuğu için paylaşmak 
istiyorum...
Bu kişi, Türk ve Türk’e ait her şeye 
mesafeli/düşman olan biriymiş. 
Çocuğuna bu yüzden tek kelime 
bile Türkçe öğretmemiş. Türkiye’ye 
ilk izinlerinde yaşadığı şok, onun 
nasıl bir hata yaptığını öğretmiş. 
Dede nine, dayı hala hepsi kendi 
aralarında Türkçe konuşurken 5 
yaşındaki çocuk onlar arasında 
dilsiz olmuş, sağır kalmış. Babanın 
gördüğü o manzara karşısında içi 
öyle acımış, öyle pişman olmuş 
ki Hollanda’ya döner dönmez 
çocuğuna Türkçe öğretmek için 
özel eğitmen tutmuş.
Yine bir dost, konsoloslukta 
Türkçe  forum doldurmak için 
Türkçe bilen insanları arayan Türk 
çocuklarından bahsetti. Sonra da 
“bu gidişat nereye?” diye sordu…
Herkes oturduğu yerden olaylara 
baktığı ve değerlendirme yaptığı 
için ben hiç de karamsar ve 
umutsuz değilim. 
Bu süreçte kaybolanlar da, bu 
sürece adını “kahraman” diye 
kaydedenler de olacaktır.

Geçen yıl gazetemizde stajyer olarak hizmet veren genç 
yeteneklerimizden Zeynep Aktalan 30 Ocak 2020 tarihinde 
büyük emeklerle hazırladığı “THE IMAMS” adlı ilk fotoğraf 
sergisini sergilemişti. Büyük beğeni toplayan sergiden sonra 
boş durmayan Zeynep, ikinci fotoğraf sergisini de 17 Haziran 
tarihinde “THE BAŞKAN” adlı bir tema ile sergiledi. 
Hollanda İslam Federasyonu Başkanı Mustafa Aktalan’ın, 
hayatını ve çalışmalarını sergi konusu olarak seçen Zeynep 
Aktalan, eğitim ve öğrenimini de bu alanda tamamlamak ve 
bu sevdasını uluslararası boyuta taşımak istiyor.           ---◄◄

Zeynep Aktalan, İkinci Fotoğraf 
Sergisi “The Başkan”ı sergiledi
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Bayramınızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, iyi tatiller 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

      
T atile çıkmadan önce  bazı sosyal 

güvenlik yasalarını  hep beraber tekrar 
gözden geçirelim. Sosyal İşler Ataşeliği 
(SVB), sosyal güvenlik mevzuatı ve 

sağlık sigortası hakkında bilgi vermektedir. 
Sosyal İşler Ataşeliği, Sociale Verzekeringsbank 
(SVB), UWV ve Hollanda Vergi Dairesi’nin 
talimatıyla hizmet sunar. 

Sigortalı mıyım?
Hollanda’da ikamet eden herkes (işçi, işsiz ve 
kendi adına bağımsız çalışanlar) ulusal sigorta 
programı kapsamında yaşlılık, uzun süreli iş 
göremezlik, çocuk yardımı ve temel sağlık 
hizmetleri gibi sigorta kolları açısından sigortalı 
sayılmaktadır. 
Bir iş sözleşmeniz varsa, hastalık veya engellilik 
nedeniyle çalışamaz duruma gelmeye veya 
işinizi kaybetmeye karşı otomatik olarak sigortalı 
olursunuz. Ayrıca hamilelik ve doğum izni 
sırasında da sigorta kapsamında olursunuz. 
Bir çalışan olarak emeklilik hakkınızı siz 
oluşturursunuz. Bakmakla yükümlü olduğunuz 
kişi veya çocuk yardımı gibi başka ödeneklerden 
de faydalanma hakkınız olabilir.

AOW Yaşlılık Ödeneği
AOW Yaşlılık Ödeneği (Algemene 
Ouderdomswet/Genel Yaşlılık Yasası) temel bir 
aylıktır. Geçmişte Hollanda’da ikamet ettiyseniz 
ve/veya çalıştıysanız, Hollanda’dan AOW yaşlılık 
aylığı almanız olasıdır.
AOW yaşlılık aylığınızın tutarı, Hollanda’da 
bulunduğunuz süreye bağlıdır. Hollanda’da 
ikamet ettiğiniz ve/veya çalıştığınız her yıl için 
%2 oranında AOW birikimi yaparsınız.
AOW (emeklilik) yaşı kademeli olarak 65 
yaşından, 67 yaşına çıkacaktır. 

AOW Yaşlılık Aylığı Başvurusu
AOW Yaşlılık Aylığı başvurunuz bağlı 
bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
nezdinde yapılır. AOW yaşlılık aylığı hakkınızı 
ispatlayabilmeniz için çeşitli belgeler eklemeniz 
gerekmektedir. Bunlar örneğin, evlenme belgesi/
vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da Hollanda’daki 
iş geçmişinize ilişkin belgeler olabilir. 

Anw Geride Kalanlar Ödeneği
Genel Dul ve Yetimler Yasası (Algemene 
Nabestaandenwet Anw) temelindeki geride 
kalanlar ödeneği, eşinizi (ya da anne ve 
babanızı) kaybettiğinizde devletin sağladığı 
maddî bir yardımdır. Eşiniz vefat mı etti? Eşiniz 
Hollanda’da ikamet ediyordu ve Anw için 
sigortalı mıydı? Ya da eşiniz Türkiye’de ikamet 
ediyor ve Hollanda’dan ödenek ya da aylık 
alırken Anw için sigortalı mıydı? O hâlde Anw 
geride kalanlar ödeneği almanız olasıdır.

Anw geride kalanlar ödeneği, henüz AOW 
(emeklilik) yaşını doldurmamış olanlar içindir. 
Anw geride kalanlar ödeneği hakkı, AOW 
(emeklilik) yaşını doldurunca sonlanır.

İş göremezlik (Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO / 
Wet Inkomen en Arbeid WIA)
Hastalık ya da engellilik dolayısıyla artık 
çalışamayacak durumdaysanız ve geçmişte 
Hollanda’da çalıştıysanız, muhtemelen WIA 
ödeneği alabilirsiniz. Türkiye’de ikamet etmeniz 
durumunda da bu geçerlidir.
Verilen her hangi bir karara itiraz etme 
hakkınız vardır. Eğer haksızlığa uğradığınızı 
düşünüyorsanız 6 hafta içerisinde itiraz etmenizi 
tavsiye ederim. 
Sağlıkla ve adaletle kalın.                  ---◄◄

Sosyal Güvenlik

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdmemir

HAKLARIMIZ

Nejat Sucu

Hollanda’da 28 bin kişi yaşamına son vermeyi istiyor veya düşünüyor. Hollanda uzun 
yıllardır ötenazi (Euthanasie), bir doktorun yardımı ve yasal çerçevede yaşamına 
son vermek isteyene, Hollanda’da bilinen ötanazi kliniğinde yaşamalarına son vere-
bilmekteler. Tabii ki her isteyenin de bu yasal çerçevede, ötanazi uygulamasından 

faydalanması mümkün değildir.

Voltooid Leven (Tamamlanmış Yaşam)
Biz buna Hollanda’da “tükenmiş yaşam, yaşanmış hayat, tamamlanmış yaşam mı” deriz 
ama yaşamını tamamlamış ve yaşamlarına doktor kontrolünde son vermek isteyenlerin sayısı 
28 binden daha da fazlada olabilir. Ötenazi kliğinde ölmek için sıra beklendiğini de biliyoruz.
Birden çok Hollandalı için ötenazi halen bir tabu. Allah’ın verdiği canın Allah tarafından 
alınacağına inanan Hollandalıların olduğu kesindir. Son yıllarda Hollanda’nın yüzde 50’sinin 
belirli bir inanç grubuna veya bir Kiliseye bağlı olmadığını da biliyoruz.
Bu, her kiliseye ve camiye üye olmayanın inanç temelinde belirli bir inancının olmadığı an-
lamına da gelmez.

Hollanda’da yaşayan, 75 yaş ve üstü üzeri 1 milyon 400 bin Hollandalıdan, yaşamlarına son 
vermek isteyenlerin sayısı 15 bin ile, yüzde 0,2 oranında.

Tamamlanmış Yaşamlar Ne İstiyor?

Hollanda’da ikamet eden 
herkes (işçi, işsiz ve kendi 
adına bağımsız çalışanlar) 
ulusal sigorta programı 
kapsamında yaşlılık, 
uzun süreli iş göremezlik, 
çocuk yardımı ve temel 
sağlık hizmetleri gibi 
sigorta kolları açısından 
sigortalı sayılmaktadır.

Universiteit Humanistiek’in yapmış bulunduğu 
araştırma sonucuna göre, 55 yaşı ve daha üzeri olan-
ların ölüm ve ötanazi isteği ise, 10 bin kişi dolayında 
olup, bu sayı yüzde 0,18 oranına eşdeğerde. 

D66 Partisinin var olan ötanazi uygulamasını ve 
daha çok isteğe bağlı “Tamamlanmış yaşam-
ların/Voltooid leven” da yeni yasa kapsamına 
alınmasını istemekte Tabii ki CDA, CU ve SGP gibi 
Hristiyan geçmişi ve kökeni olan partiler ötanazi uy-
gulamasının genişletilmesine karşılar.

Bireysel, egoları gelişmiş ve güçlü, özgür; acılar, 
ölümü bekleyen yaşamların kendi ölümlerine karar 
verebilmeleri çok zaman özgür ve liberal felsefeler 
için sorun olmaktan uzak olsa da, 

Doğu kültür, gelenek ve göreneklerin, inançların 
yoğurduğu insan ve toplumlar için kabul edilmesi 
de mümkün olmayan bir yasa olarak Hollandalının 
yüzde 1’ne hitap edecek bir yasa önergesi. “Yüzde 
birlik bir oran olsa da, hakkı vardır” diyen bir 
politik kültür var.

Biz, “Hollandalı nasıl yaşamak istiyor ve ne 
zamanda yaşamını tamamlayarak ölmek, 
istiyorsa ölsün” diyebilir miyiz. Kaliteli bir yaşam, 
yaşlılık ve bakım giderleri yıllık 100 milyar avroya 
dayanan bir Hollanda sağlık sistemi varken.
Gelecekte tartışılacak bir konu “Kaliteli ölüm”.
“İsteyen ölmeli mi?” diye sizlere sormadan 
geçmeyeceğim. Tabii ki sevdiklerimizden ayrılarak, 
zamansız sevgililerimizi Korona ile kaybeden bir 
toplumsal buhranla bir arada yaşamaktayız. Umut 
ve gönül, yine kaliteli bir yaşamdan yana.
Hoş ve güzel kalın, sevgilerimle,     
 
Nejat Sucu Kaynak: Platformdergisi ---◄◄
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“O bir şikşikeydi geldi geçti” sözü, 

Hz. Ali’ye atfedilir. (Şikşike, develerin 
geviş getirirken arada bir çıkardıkları bir 
balondur ve aşağı yukarı bir saat sonra 

söner) Yani kendi duygularını hiç kimseyle 
paylaşmadığı uzun yıllardan sonra bir gün hutbe 
verirken konuşmaya başlar. Çünkü konuşmamak, 
derdini paylaşmamak bir zaman geçtikten sonra 
insanı içinden ezmeye, kemirmeye, çürütmeye 
başlar. 
Paylaşmak güzel olmaya güzeldir de, kimle 
paylaşacaksın ki. Devir değişmiş, siyasi ayak 
oyunları, Resul’un son nefesini verdiği andan 
itibaren arzı endam etmiş ve aradan belki 24 yıl 
geçmiş.

Suskunluğunu bozar ve içindeki gurbeti, çöl 
yalnızlığını, sıcağını, susuzluğunu anlatır, anlatır, 
anlatır. Ta ki saçma sapan bir soru ile sözü 
kesilene kadar. Hazırun her şeyin farkındadır 
ve ısrarcı olurlar Hz. Ali’ye: “Sen ona bakma, 
durma, kaldığın yerden devam et ya Emir’el 
mu’minin” derlerse de O, yukarıdaki sözü 
söyler: “O bir şikşikeydi, geldi geçti”.

Filistin de aslında böyle yalnızlığın, garipliğin 
ve çaresizliğin tarifidir. Evleri ellerinden alınan 
insanların feryadıyla başlayıp, kamuoyunun 
dikkatini çekip gösteriler düzenlendi dünyada. 
Şimdi Haziran-Temmuz aylarına geldik. Ne 
oldu? “O bir şikşikeydi, geldi geçti oldu”. 
Gösteriler düzenlendi, naralar atıldı ve bireysel 
tatmin olundu. Ambulanslar almak için paralar 

toplandı. Sonra ne oldu? “O bir şikşikeydi, 
geldi geçti oldu”. Tüm bunlarla ne demek 
istiyorum?
“Durmadan gösteriler yapılsın” demiyorum, 
“şunu bunu boykot edelim de” demiyorum artık. 
Sadece söylediğim şu: BÜTÜN YERYÜZÜ 
MÜSLÜMANLARI OLARAK YAPTIĞIMIZ İŞ 
NE İSE ONU DÜZGÜN HATTA MÜKEMMEL 
YAPALIM. Peki konu ile alakası var? Allah’ın 
insanların aidiyetlerine bakmayarak uyguladığı 
bir kanun var. Kim çalışıyorsa ona hakkını 
veriyor. Ama samimi ve dürüst olanları nasıl 
desteklediğini ise Kur’an-ı okursanız, nasıl 
olduğunu anlarsınız.

Oysa kaç kez başıma geldi. Çevremiz sözünü 
tutmayan, yaptığı işi yarım yamalak yapan, hem 
inançlı görünen hem de sadece Müslüman etiketli 
insanlarla dolu. Hâl böyle olunca da insanların 
Filistin meselesinde ne ağlamaya ne de suçu 
başkalarına yüklemeye hakları var mıdır acaba? 
Anlatmak istediğim açık ve net bir şekilde şu: 
Yaptığımız işi düzgün yapalım, verdiğimiz sözü 
tutalım, adaleti, dürüstlüğü hem üstün tutalım 
hem de elden bırakmayalım. Yaptığımız işin hem 
nezih hem de estetik olmasına özen gösterelim. 
Bakalım ondan sonra Müslüman dünyası nasıl 
bir dünya oluyor.

Suçu başkalarına atmak ancak ve ancak kendi 
özeleştirisini yapamayan narsist ve egoist 
insanların işidir. Onlar için de bu yazı ancak ve 
ancak bir şikşikeden başka bir şey değildir.

Yeni Bir Dönem
Korona aşılamaları tam gaz devam ediyor ve 
büyük bir ihtimalle Eylül ve Ekim aylarında 
büyük bir oranda bitmiş ve normal hayata 
dönmüş olacağız (diye umuyorum). Fakat bu eski 
normal olacak mı henüz bilemiyoruz. Yani evden 
çalışmalar desteklenecek deniliyor ama içeriği 

hâlâ belli değil. Ne olacağını zamanla göreceğiz. 
Biz Doğuş ailesi olarak en azından Youtube 
Doğuş Söyleşilerine Eylül ayından itibaren 
devam etmeyi hedefledik ve inşallah kaldığımız 
yerden devam edeceğiz.

Şu an için çevrem, geçen yıl Türkiye’ye 
gidemeyen ve bu sene kaça mal olursa olsun 
gitme planları yapanlarla dolu. Gördüğüm 
kadarıyla yapılacak testlerle birlikte ciddi 
rakamlar ödeniyor. Açıkçası ben Türkiye’den 
test zorunluluğunun kalkacağını bekliyordum. 
Fakat Haziran ortası oldu ve hâlâ bir açıklama 
yok. 4 kişilik bir aile için ortalama 250-300 
Euro giderken ve dönüşte de TR’de yaptırılacak 
testlerle birlikte ciddi rakamlar ödenecek. 
İnşallah gerek kalmadan insanlarımız güzelce 
tatillerini yapar gelirler.

Ben Biontech aşımın ilkini vurundum. Tabii ki 
çok değer verdiğim bir arkadaşım kendisinin 
yaptırmama gerekçelerini bana anlattı ve benim 
ciddi düşünmem gerektiğini söyledi. Ben de 
şöyle düşündüm: Doğru da olabilir yanlış da. 
Ben ilkokula başlayıp, liseyi bitirene kadar 
okullarda aşı vurundum (bazı arkadaşlarım 
kaçtılar ve hâlâ yaşıyorlar.) Sonrasında her hacca 
gidişimizde ve Asya’ya gidişimde de bir sürü 
aşılar vurundum. 
Sigara içen bir mollaya sormuşlar: “Hocam 
sigara haram değil mi?”
Molla cevaplar: “Valla haramsa yakıyorum, 
değilse içiyorum”.
Ben de diyorum ki, “eğer büyük hatalar 
yaparak bu aşıları olduysak, Hz. Eyyûb gibi 
Rabbimin bana bu zamana kadar verdiği 
ömre şükreder, son nefesimde mü’min 
olarak ölmeyi niyaz ederim. Yok daha 
yaşayacak ömrümüz varsa onun için de 
aynı duada ısrarcı olmaktan başka bir şey 
yapamıyorum”.                                     ---◄◄                                         

Ben de diyorum ki, 
“eğer büyük hatalar 
yaparak bu aşıları 
olduysak, Hz. Eyyûb 
gibi Rabbimin 
bana bu zamana 
kadar verdiği ömre 
şükreder, son 
nefesimde mü’min 
olarak ölmeyi niyaz 
ederim. 
Yok daha yaşayacak 
ömrümüz varsa onun 
için de aynı duada 
ısrarcı olmaktan 
başka bir şey 
yapamıyorum”.   

O Bir Şikşikeyedi
GELDİ GEÇTİ ve
FİLİSTİN

 ergunmadak@hotmail.com  ANALİZ Ergün Madak

Beklenen oldu...

AB kurumları, Birlik sınırları 
içindeki seyahatlerde kullanılacak 
aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi 
yasalaştırdı.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), Avrupa Birliği 
(AB) Dijital COVID Sertifikası’nın yasalaşması 
nedeniyle düzenlenen imza törenine, AB 
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP 
Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı 
Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın 
toplantısında konuşan Von der Leyen, 
yasal düzenlemenin tamamlanmasından 
memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı 
biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, 
“Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı 
sabırsızlıkla bekleyebiliriz.” dedi.

AB’nin Kovid-19 aşı sertifi kası yasalaştı
Von der Leyen, 1 Temmuz’da yürürlüğe 
girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri 
kolaylaştıracağına işaret etti.
AB Dijital COVID Sertifikası

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital 
şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi 
amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya 
sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı 
olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi 
aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı 
geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine 
dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu 
içerecek.

Sertifikayla AB’de onaylı Kovid-19 aşıları 
olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş 
kişilere seyahatlerde ek test veya karantina 
gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.
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Halk sağlığının korunması gibi gerekli 
durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle İzlanda, 
Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’de geçerli 
olacak.
Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin 
vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, 

ayrıca AB’de ikamet eden ancak AB vatandaşı 
olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat 
hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları 
tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda.                                                                                                                                         
                                                          ---◄◄                                                                                 

Bayramınızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

Bayramınızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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Gündem

      
H ollanda’da geçmiş 17 Mart’ta 

genel seçimler gerçekleştikten sonra 
seçimleri kazanan VVD lideri ve 
Hollanda başbakanı hızlı bir şekilde, 

yeni koalisyon ve hükûmet kurmak istediğini 
söylemişti. Ne yazık ki Rutte’ye bu sürecin ne 
hızlı ne de kolay olacağı görünüyor. Haziran’ın 
ikinci haftasında CDA parlamento üyesi Pieter 
Omtzigt partisine özeleştiri olarak 76 sayfalık 
mektup gönderdi. Bu mektup basına sızınca 
Hollanda siyaseti ve medya çalkalandı. 

Olanları anlamak için bir iki adim geri atmamız 
lazım. Hollanda’da çifte vatandaşlığa sahip 
göçmen kökenli ebeveynlerin kasıtlı bir 
şekilde dolandırıcılıkla suçlanarak, mağdur 
edildiğini ortaya çıkaran “çocuk bakımı 
ödeneği skandalı” sonrası suçlamalara hedef 
olan hükûmet, genel seçimlere iki ay kala 
istifa etti. Bu skandalı ortaya çıkaran önemli 
şahıslardan biri Omtzigt idi. Tabi bu haksızlığın 
araştırılmasına başka siyasetçilerin de emeği 
geçti, fakat Omtzigt koalisyon üyesi olduğu için 

yaptıklarının etkisi farklı, çünkü dengeler değişti. 
Bu arada Omtzigt, yaşadığı süreç ve baskılar 
nedneiyle kendini dört ay hasta bildirdi.

Seçimlerden sonra İçişleri Bakanı Kajsa 
Ollongren (D66) ve Senato Üyesi Annemarie 
Jorritsma (VVD) koalisyon kurmak için göreve 
getirildi. Ollongren bu görüşmeleri yaparken 
korona testinin pozitif çıkmasıyla aceleyle 
makam arabasına binerken, o an gazetecilerden 
biri elindeki gizli belgelerin fotoğrafını çekmişti. 
Kamuoyunda bomba patladı çünkü o belgelerin 
üzerinde “Omtzigt’in başka bir göreve 
getirilmesi” ima ediliyordu. Hükûmet, bunda 
bir parmağı olduğunu inkâr etti fakat Rutte 
mecliste zor anlar yaşadı. Koalisyon kurma 
görevi eski siyasetçi Herman Tjeenk Willink’e 
verildi ve o parti liderleri ile görüştükten sonra 
seçenekleri rapor hâlinde meclise sundu. 
Willink’ten sonra Sosyal Ekonomik Konseyi 
(SER) Başkanı Mariette Hamer göreve getirildi ve 
parti liderleriyle görüşmeleri devam ediyor.

Aynı sırada meclis içinde ve CDA Partisi içinde 
güven meselesi gittikçe büyüdü. CDA Partisi 
seçimlerde ciddi oy kaybı yaşadığı için parti 
içinde bir komisyon seçimleri değerlendiriyor. 
Bu komisyona Omtzigt 76 sayfalık mektupla 
eleştiri ve haksızlık iddialarında bulundu. Bu 
mektubu kimliği bilinmeyen biri(leri) basına 
sızdırdı ve bir bomba daha patladı. Hükûmete 

yaptığı eleştirilerden dolayı Omtzigt’in iddiasına 
göre kendi parti üyeleri ağıza yakışmayacak 
sözler söylemiş. Aynı zamanda parti liderliğini 
seçimlerinde ‘Korona Bakanı’ Hugo de 
Jonge’dan bir kaç oy farkıyla kaybeden 
Omtzigt’e, “Hugo de Jonge herhangi bir 
sebepten dolayı parti liderliğini bırakırsa 
görevin ona verileceği” sözü verilmiş. Bakan 
de Jonge hem korona krizi ile mücadele hem 
seçim çalışmasının bir arada fazla geldiğini 
belirttiğin de bir kaç gün içinde Mali Bakanı 
Wopke Hoekstra parti liderliği göreve getirildi 
ve Omtzigt saf dışı bırakıldı. Bu mektup basına 
sızınca Omtzigt’in partiyi terk etmekten başka bir 
seçeneği kalmadı. 
En büyük parti VVD için, CDA Partisi koalisyon 
kurmak için en önemli müttefiki. Fakat CDA 
Partisi bu olaylar yüzünden dengesiz hâline geldi 
ve Omtzigt ile bir meclis üyesi daha kaybetti. 
Çünkü Omtzigt iyileştikten sonra bağımsız 
parlamento üyesi olarak devam edeceğini 
açıkladı. D66 lideri Kaag, Groenlinks ve PvdA 
ile koalisyon kurmak istediğini belirtti, fakat 
Hoeksta böyle bir koalisyon kurmak istemediğini 
açıklamıştı. 
Bu olaylardan sonra kâğıtlar yeniden dağıtılacak 
gibi görünüyor ve güç dengeleri değişiyor. Acaba 
bu olaylardan sonra bizi nasıl bir hükûmet 
bekliyor? Hızlı bir şekilde kurulmayacağı kesin, 
çünkü araya hem tatil dönemi giriyor hem işler 
çok ama çok karıştı.                             ---◄◄ 

Bu olaylardan sonra 
kâğıtlar yeniden dağıtılacak 
gibi görünüyor ve güç 
dengeleri değişiyor. Acaba 
bu olaylardan sonra 
bizi nasıl bir hükûmet 
bekliyor? Hızlı bir şekilde 
kurulmayacağı kesin...

Hollanda Siyasetinde

 nurullahgerdan@gmail.com               YANKINurullah Gerdan

S igorta şirketinin yurt 
dışında yardımı
Aracınız hasar veya hırsız-
lık nedeniyle kullanılamaz 

hale mi geldi? O zaman yolculu-
ğunuza yedek bir araba ile devam 
edebilirsiniz. Yola çıkmadan önce 
sigorta şirketinize Avrupa içi Yedek 
Nakliye kapsamı ile yurt dışında 
bir yedek araç alabilirsiniz.

Yedek nakliye ve araba
sigortası
Araç sigortanız ile Yedek Araç 
sigortası yaptırmadan yola çık-
mayın. Bu ek sigorta sigortacıya 
göre farklılık gösterebilir. Örneğin, 
sigortacı size 10 gün, diğeri 20 
gün için yedek araba verebilir. 
Aylık ödediğiniz permiye ek olarak 
ödeyeceğiniz cüzi bir meblağ ile bu 
hizmetten yararlanabilirsiniz.
Sigorta şirketinizden, yedek 
arabayı kendiniz mi ayarlamanız 
gerekiyor yoksa araba sigortacısı 
bunu sizin için mi ayarlayacak, 
araç sigortanızın poliçe şartlarını 
dikkatlice okuyunuz. Bu sayede 
yurt dışı seyahatiniz sırasında hoş 
olmayan sürprizlerden kaçınırsınız.

ANWB araba sigortası ile 
yedek nakliye
Sınırlı Kasko veya Tüm Risk 
kapsamına sahip bir ANWB Araç 
Sigortası ile, bir ANWB Hasar Ta-
mircisi tarafından onarılan sigortalı 
hasar için standart olarak Hollan-
da’da yedek nakliye hizmetinden 
yararlanırsınız.
Bu hizmeti Avrupa’ya yaymak isti-
yorsanız, Sigortanızı Avrupa Yedek 
Araç Kullanma kapsamı içine dâhil 
etmelisiniz. Bu şekilde, aracınızın 
hasar veya hırsızlık nedeniyle artık 
kullanılamaması durumunda, yurt 
dışında da yedek bir araç sigortalı 
olursunuz.
Avrupa Değiştirme Taşımacılığı 
için ek teminatlı bir ANWB Araç 
Sigortası ile, sigortalı bir hasar 
durumunda yedek aracı 30 güne 
kadar kullanabilirsiniz. Bu temina-
tın ek bir avantajı da, yurt dışında 
bir arıza yaşamanız durumunda 
yedek araba almanızdır. 
Halihazırdaki sigorta poliçenizin 
yurt dışı yedek araç kullanımı için 
uygun olup olmadığını kontrol 
etmeden eğer yoksa bu sigortayı 
yaptırmadan yola çıkmayın.

Yola çıkmadan önce sigortalanın!

Yolculuğa çıkarken 
SVI sigortanızı yaptırmayı
unutmayınız!
Zorunlu olan trafik sigortanıza ek 
olarak yaptıracağınız SVI (Scha-
de Verzekering Inzittenden) yani  
‘Sürücüyü de kapsayan özel kaza 
hasar sigortası’ şoför dahil olmak 
üzere araç içindeki herkesin hak-
larını geniş kapsamlı şekilde ele 
alır. Sigorta masrafınıza ek olarak 
aylık 3 - 6 Euro arasında değişen 
bir maliyet getiren SVI, başka bir 
deyişle  ‘sizi tamamen koruyan’ ek 
bir sigortadır.
Hollanda’da yaşayan gurbetçi va-
tandaşlarımız Türkiye’ye giderken 
bir çok farklı ülkeden geçmektedir-
ler. Yurt dışında, tatilde veya sıla 
yolunda başınıza gelebilecek bir 
trafik kazası sonrası, orada kalıp 
işlemlerinizi yapmak, derdinizi 
anlatmak, yabancı sigortaya laf 
anlatmak mümkün değildir. O yüz-
den SVI olduğu takdirde kazalarda 
haklı ya da haksız olduğunuza ba-
kılmaksızın öncelikle kazazedenin 
(Slactoffer) letselschade masrafları 
karşılanarak, tazminat almasının 
önü açılmış olur. 

Başınıza gelebilecek herhangi 
bir trafik kazası sonrasında haklı 
ya da haksız olduğunuza bakıl-
maksızın insan odaklı zararlarınız 
‘Letselschade’ kapsamına alınarak 
kaza tazminatınız (letselschadever-
goeding) SVI sigortanız tarafından 
karşılanır. 

SVI sigortanız olmadığında ise 
kusurlu olduğunuz yaralanmalı 
trafik kazalarında sürücünün sağlık 
(letselschade) giderleri karşılanmaz 
ve tazminat (schadevergoeding) 
alma şansı ortadan kalkar. SVI, 

Yedek nakliye hizmetinden mutlaka yararlanın!
sadece yurt içi kazalarını değil, 
yurt dışı kazalarını da kapsayan bir 
sigortadır. 
Zorunlu trafik sigortasında yolcular 
her zaman standart sigorta kapsa-
mında yer alırken, kusur işleyen 
sürücülerde sadece sakat kalma ya 
da vefat durumunda standart poliçe 
devreye girer. 

Hâlihazırdaki sigortanızın, arabanı-
zın kullanılmaması hâlinde yurt dışı 
yedek araç hizmetinin olup olmadı-
ğını kontrol ediniz!       
                     Fotoğraf: ANWB  ---◄◄ 

KRİZLER 
BİTMİYOR

S ırbistan’ın Bulgaristan sınırı 
yakınlarında bulunan Nis şehrinde, 
Avrupa’dan Türkiye’ye seyahat eden 
Türk vatandaşları için Bosphorushotel 

ve SılaYolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü 
işbirliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test 
merkezi açıldı.
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, 
yetkili sağlık kurumlarından onay alan test 
merkezine ev sahipliği yapan Bosphorus 
Otel’in sahibi Fevzi Şilik ile Nis şehrindeki yerel 
yetkililerin, ‘gurbetçi vatandaşlar’ için büyük 
bir imkân sağladığını belirtti. Merkezdeki ilk 

Kimi kolaylaştırır, kimi de zorlaştırır...

testi kendisinin yaptırdığını ifade eden Aksoy, 
“Merkez, geldikleri ülkede testini yaptırmamış 
veya testinin geçerlilik süresi dolan vatandaşlar 
için faydalı bir hizmet sunuyor. Bu hizmetten 
ben de faydalanmış oldum” dedi.

Otelin sahibi Şilik de 2 Haziran’da faaliyete 
geçen merkezde yapılan testlerin, Avrupa 
ülkelerine girişte de geçerli olduğunu 
ifade etti. Türkiye’ye seyahat eden 
vatandaşların yollarının üzerindeki otelde test 
yaptırabileceğini söyleyen Şilik, “Gurbetçi 
vatandaşlarımızı zor duruma sokmak 
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Hâlihazırdaki sigortanızın, arabanızın kullanılmaması hâlinde yurt dışı yedek araç hizmetinin olup olmadığını kontrol ediniz!
ANWB gibi şirketler, 10 yıldır ilave sigorta yaptırmadan yolda kalma durumunda yedek araç vermiyorlar... Lütfen dikkat edin!

istemiyoruz. Nis’e gidip test yaptırabilecekleri 
yerin konumunu bulmakla vakit kaybetmek 
yerine, testlerini bizde de yaptırabilirler” diye 
konuştu. Test sonuçlarının bir saat içerisinde 
hazır olduğunu aktaran Şilik, “Bizim için mühim 
olan burada o hizmeti vermek, onlara güven 
vermek, başladıkları yola devam etmelerini 
sağlamak” dedi. Avrupa’da dört kişilik bir 
ailenin PCR testi yaptırmasının, yaklaşık 600 
euroya mal olduğuna işaret eden Şilik, söz 
konusu test merkezinde yapılan antijen ve 
antikor testlerinin ücretinin ise yaklaşık 20 
Euro olduğunu kaydetti.

Test merkezinin bağlı olduğu Human Polikliniği 
Müdürü Olivera Sindjelic ise Sırbistan Sağlık 
Bakanlığı’ndan antijen ve antikor testi 
uygulama konusunda onay aldıklarını anlattı. 
Söz konusu testlerin, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(DSÖ) onayladığı ekipmanla yapıldığını 
vurgulayan Sindjelic, “Yaptığımız testlerin 
sonuçlarını İngilizce ve Sırpça olmak üzere iki 
dilde yayımlıyoruz, testlerimiz QR koduna da 
sahip. Merkezde test yaptıran yolcular, sınırda 
antijen veya antikor testi ibraz edilmesini talep 
eden tüm ülkelere giriş yapabiliyor” ifadelerini 
kullandı.                                              ---◄◄ 

“Sıla yolunda test merkezi oluşturduk”
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Tur-Ned International Trading BV firması 1992 yılında kurulmuş, 27 yıldan beri etnik piyasada 
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gibi kalitede öncü markaları Rotterdam toptancı halinde 1500 m2’lik satış mağazasında ve 
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Haklarımız...

Yurt dışından araç getirme şartları nelerdir?
Y urt dışında yaşayan gurbetçiler 

gerek yaz sezonu gerekse de sömestr 
sezonu arabaları ile Türkiye’ye 
gelmekteler. 

Avrupa’dan Türkiye’ye arabaları ile gelen 
gurbetçiler için kara yolları trafik denetleme 
şube müdürlüğünün koymuş olduğu bazı şartlar 
vardır. Bu şartlara uyan gurbetçiler diledikleri 
zaman yurt dışından Türkiye’ye araç getirme 
hakkına sahiplerdir. 
Peki, Yurt dışından vatandaşların araç getirmesi 
şartları nelerdir? Sizler için bu konu hakkında 
detayları derledik.
Yurt dışında yaşayan emeklilerin Türkiye’ye 
araç getirmesi için uyması gereken bazı 
prosedürler bulunur. 
Bildiğiniz gibi pek çok Türk yurt dışında 
yaşamaktadır. Özellikle yaz sezonlarında 

      

B ilindiği üzere, sanat eserini ortaya 
koyan sanatkâr, muhatabına mesajını 
maddî objeler üzerinden verir. 
Bundan dolayı şair kelimeleri, ressam 

rengi, musikişinas ses ile notayı ve mimar taşı 
kullanmak zorundadır. 
Tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde 
yaşamış olan sanatkârların tamamı, yukarıda 
saydığımız malzemeleri kullanmışlardır. Fakat 
aynı malzemeyi kullanan sanatkârların ortaya 
koymuş oldukları sanat eserleri, neden ülkeden 
ülkeye ve bölgeden bölgeye değişiktir? 
Somut bir örnek vermek gerekirse, Süleymaniye 
Camii ile Köln Dom Kilisesi’nin inşaat malzemesi 
aynı olmasına rağmen, bu mabetlerin görüntüsü, 
düzeni ve ziyaretçisine vermiş olduğu mesaj 
diğerinden neden farklıdır? 
Cevap: İki mabet arasındaki fark, bu mabetleri 
inşa eden mimarların farklı medeniyetlere 
mensup olmasından kaynaklanır.  
Konunun anlaşılması için kültür ve medeniyet 
kavramlarına kısaca değinelim. Belirli bir 
toplumun sahip olduğu ortak değerler ve o 
değerlerin hayata taşınması “kültür” ile ifade 
edilirken, milletlerarası seviyeye ulaşmış bir 
kültürün ya da birbirlerine yakın kültürlerin 
oluşturduğu ortak değerler ve davranışlarını 
nitelemek için “medeniyet” kavramını 
kullanırız. 

Buradan anlaşıldığı gibi, medeniyet farklı 
kültürleri bir arada tutan üst yapıdır. O hâlde 
medeniyet, kültürü de içine alan bir kavramdır. 
Mesela Fas ve Türkiye’deki camilerin mimari 
yapısı birbirinden farklı olsa da, bu camilerin 
yaslandığı değerler ve toplum hayatındaki 
yeri her iki ülke açısından aynıdır. Bu sebeple 
bir Türk Fas’taki bir camide, bir Faslı da 
Türkiye’deki bir camide fazla yabancılık çekmez.

Ancak bunları söylerken, medeniyetin, soyut 
değerlerin kaynağı olduğunun altını çizmeliyiz. 
Bir başka ifadeyle, soyut değerleri somutlaştıran; 
yani görünür hâle getiren o medeniyete mensup 
olan insanlardır. Sadettin Ökten’in ifadesiyle, 
bizler mensup olduğumuz medeniyetin 
değerlerini zihinlerimiz ve gönüllerimizde taşırız. 
Ne zaman ki bu değerler hayata taşınır, o zaman 
dış dünya gönüllerde yer alan değerlerden 
haberdar olur.

Öyleyse Süleymaniye ile Köln Dom Kilisesi 
arasındaki farkın sebebini, bu mabetlerin 
inşasında kullanılmış olan malzemede değil, 
medeniyetleri birbirinden farklı kılan değerlerde 
aramalıyız. Aynı durum, aynı dönemde yaşamış 
olan Şeyh Galib Dede ile Goethe’nin şiirleri 
ve Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi ile 
Beethoven’ın müziği arasındaki fark içinde 
geçerlidir.

Öte yandan sanat eseriyle olan münasebetimiz, 
bizim hangi medeniyete mensup olduğumuzu 
ya da en azından yakınlık duyduğumuzu 
keşfetmemizi sağlar. 
Demem o ki, sanat eseri her insanda farklı bir 
yankı uyandırır. Kiminde şaşkınlık, kiminde 

sevinç, kiminde keder uyandırırken, bir başkası 
aynı sanat eserinden hiçbir şekilde etkilenmez. 
Bu durum, sadece insanın o an ki ruh hâlinden 
kaynaklanmaz. 
Bilakis belirli bir medeniyete olan 
mensubiyetimiz, bir sanat eseriyle kuvvetli bir 
münasebet kurmamızı sağlayan sebeptir. Bir 
başka deyişle, bir camide hissettiğimiz duygunun 
kilisede hissedemiyor oluşumuzun sebebi, 
mensup olduğumuz medeniyetten kaynaklanır.

Bu yönüyle sanat turnusol kağıdı işlevini de 
görür. Örneğin, Müslümanların çoğunlukta 
yaşadığı bir ülkede yaşayan bir kişi, Bizans 
döneminden kalan bir esere Selçuklu eserinden 
daha fazla önem vermesi, o kişinin hangi 
medeniyete daha yakın olduğunu bize gösterir. 
Bununla bir Müslüman için Bizans eserlerinin 
önemsiz olduğu sonucu çıkmaz. 
Aksine, hangi medeniyete ait olursa olsun, bir 
Müslümanın tarihi eserleri muhafaza etmekle 
yükümlü olduğunu düşünüyorum. Nitekim tarihî 
tecrübe de bunu teyid eder. Öyle olmasaydı 
Hacı Bayram-ı Veli, Augustus tapınağının yanına 
tekkesini inşa etmezdi.

Söylemek istediğim, sanat eseri insanın 
duygularını harekete geçirdiği için, insan doğal 
olarak mensup olduğu medeniyetin eserine daha 
fazla önem verir. Çünkü kişi, mensup olduğu 
medeniyetin sanat eseriyle münasebet kurmaya 
çalışır ve o eserle hayatına anlam katmaya 
çalışır.
İki kişiyi aynı derecede sevemeyen bir insanın, 
iki farklı medeniyetin meydana getirdiği sanat 
eserleriyle aynı duygusal bağı kurması da 
beklenemez.                                           ---◄◄ 

Buradan anlaşıldığı gibi, 
medeniyet farklı kültürleri 
bir arada tutan üst yapıdır. 
O hâlde medeniyet, 
kültürü de içine alan bir 
kavramdır. Mesela Fas ve 
Türkiye’deki camilerin 
mimari yapısı birbirinden 
farklı olsa da, bu camilerin 
yaslandığı değerler ve 
toplum hayatındaki yeri 
her iki ülke açısından 
aynıdır.  

Hangi medeniyete

MENSUPSUN?

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

ülkemize kendi araçları ile giriş çıkış 
yapabilmekteler.
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye 
araç getirme şartları vardır. Öncelikle ilk olarak 
getirilmesi istenilen aracın belgelerinin eksiksiz 
ve tam olması şartı aranır. Hangi ülkeden araç 
getirilecekse o ülkeden en az bir yılın 185 
gününü geçirmiş olma şartınız vardır. Bunu 
da emeklilerin resmi belgeler ile birlikte ilgili 
yerlere sunması gerekmektedir. Getirecek 
olduğunuz aracın ise yurt dışında kayıtlı 
olduğunuz ikamet adresine mutlaka kayıt 
olması gerekmektedir.
Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin  2 yıl 
süre ile Türkiye’ye 730 gün araç sokma 
hakkı vardır. Bundan dolayı vekalet ile de 
araç getirebilirsiniz. Vekalet ile birlikte araç 
getirmek isteyen emeklilerin yine aynı şekilde 
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1 yıl içerisinde 185 gün bulunduğu ülkede 
ikametgâh etmesi gerekiyor. 
Yurt dışından araç getirirken aracınızı kullanan 
kişilerin de önemi bulunuyor. Gümrükten 
geçerken varsa eğer aracınızı eşiniz, çocuklarınız 
kullanabilir. Üçüncü kişilerin aracınızı 
kullanabilmesi için ise sizin de mutlaka araba 
bulunmanız gerekiyor.
Yurt dışından getirdiğiniz her araç aynı 
zamanda pasaportunuza işlenmektedir. Size 
verilen sürenin dışında Türkiye’de bulunmanız 

durumunda ise hakkınızda ceza-i işlem 
başlatılacaktır. Bundan dolayı belirtilen sürenin 
dışında Türkiye’de aracınız ile bulunmamanız 
gerekiyor. Türkiye’ye getirilmiş olan araç 
trafiğe çıkacağından dolayı aracı başka birileri 
kullanamaz.  
Aracı üçüncü şahısların kullandığı tespit 
edilmesi durumunda ise trafik denetleme 
ekipleri tarafından ceza-i işlem uygulanır. 
Getireceğiniz aracın yaşı veya modeli ile ilgili ise 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.---◄◄  

Emekli durumda olmanız ya da çalışan statüsünde olmanız kanunlar önünde hiçbir farklılık tanımamaktadır.
Yurt dışından getirilen araçların 2 yıl içerisinde en fazla 730 gün seyahat etme özgürlüğü bulunmaktadır.

Bayramınızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

Bayramınızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...









 HABERLER...

Amsterdam Meram Restoran’da yapılan organizeye T.C. Ams-
terdam Başkonsolosu Engin Arıkan T.C. Lahey Din İşleri Müşa-
viri  Haluk Songur, T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu Din işleri 
Ataşesi Ali Parlak, Hollanda Diyanet Vakfı önceki yöneticile-
rinden Murat Türkmen, Türk Hava Yolları Amsterdam şubesini 
temsilen Abdullah Sözen ve Ahmet Baykal, HDV Kuzey Hollan-
da Komisyonu Başkanı Selahattin Köse, Yönetim Kurulu Üyesi 
Sedat Tapan, Amsterdam ve çevresindeki HDV cami 
yöneticileri katıldılar.
Amsterdam Esnaflar Birliği Vakfı Başkan Ramazan Kaya yaptı-
ğı açılış ve selamlama konuşmasında şunları söyledi: “Yaklaşık 
1.5 yıldır süren, toplantı ve etkinliklerimizin önünde engel olan 
Covid19 pandeminin etkisinin azalmasıyla, Hollanda hükûmeti 
tarafından belirlenen kural ve kaidelere riayet ederek, Vakfımız 
Amsterdam Esnaflar Birliği tarafından 15-06-2021 tarihinde 
davetlilerin yüksek bir katılımıyla  programımız güzel ve dosta-
ne bir ortamda gerçekleşmişti. Bu beraberlikte hasret ve özlem 
giderildi, toplumumuz yararına ileride yapacağımız çalışmaları-
mız hakkında  bilgiler sunuldu. Cami, dernek yönetici arkadaş-
larımızla yeni çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 
Yeni yapacağımız çalışmalar için bir adım attık. Bizim açımız-
dan bu program  önemli ve çok verimli geçti. Katılımlarından 
dolayı bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
“Protokol gereği sırasıyla konuşmayı Rotterdam Başkonsolos-
luğu Din Hizmetleri Dr. Ataşesi Ali Parlak yaptı. Parlak, “Ams-
terdam Esnaflar Birliği’nin çalışmalarını taktirde karşılıyorum 
kendileriyle iyi bir diyaloğumuz var. Yaptıkları programlar tak-
dire şayandır” dedi.
Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Haluk Songur yaptığı konuş-
mada “Bu gibi programlar çok verimlidir. Benim altını çizerek 
vermek istediğim mesaj şudur: Camileri iyi kullanın. Camiden 
bahsederken ‘külliye’ diye hitap edin. Çünkü camilerimiz sade-
ce ibadet edilen bir yer değildir. Orada çocuklarımıza anadili 
eğitimi, Kültür dersleri de veriliyor; örf ve âdetlerimiz öğretili-
yor. Oralar bizim kültür merkezimizdir” dedi. Türkiye’nin Ams-
terdam Başkonsolosu Engin Arıkan yaptığı konuşmada şunlara 
değindi: “Böyle güzel bir ortamda bizleri bir araya getiren ve 
ev sahipliği yapan Amsterdam Esnaflar Birliği’ne teşekkür edi-
yorum”
Yapılan organize ve katılımcılardan duyduğu memnuniyeti ifa-
de eden mekân sahibi Erdoğan Yüce ise “Bu gibi toplantılara 
ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz biz sizin gibi değerli 
misafirleri ağırladığımız için Meram Restoran ailesi olarak mut-
lu olduğumuzu bildiririz” dedi.     Haber: Sedat Tapan ---◄◄ 

Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Amsterdam Eyüp Sultan Camii 
bünyesinde hayırsever vatandaşların maddi destekleriyle yapılan 
morg ve gasilhane 24 saat ücretsiz olarak cenaze hizmeti veriyor.
Çiçeği burnunda Dernek Başkanı Atilla Sönmez, “Camimiz bün-
yesinde hizmete sunulan morg ve gasilhanenin gerçekleşmesine 
öncülük eden eski Başkanımız Murat Türkmen’e desteklerinden 
dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.
Camilerin herkesin buluştuğu yerler olduğuna dikkat çeken HDV 
Amsterdam Eyüp Sultan Camii Başkanı Atilla Sönmez çalışmala-
rıyla alakalı şunları dile getirdi: “Camilerin Allah’ın evi ve ibadet 
yerleridir. Bizden önceki yönetim kurulumuz camimizi satın alarak 
cemaatimizin hizmetine sundular. Yerleştirilen güneş panelleriyle 
kendi elektriğimizi temin etmemize de vesile oldular. Allah hepsin-
den razı olsun. Camimizin morg, gasilhane ve cenaze namazı gibi 
çok amaçlı bölümlerinin de bulunmasından dolayı Amsterdam ve 
çevre sakinleri adına önemli bir görevi üstlenmekten onur duyu-
yoruz.”
Ayrıca, her Ramazan Ayı’nda olduğu gibi bu Ramazan Ayı’nda da 
Amsterdam’da bir ay boyunca iftar paketi ve Ramazan Bayramın-
da tatlı dağıtarak yaşlı ve kimsesizlerin hayır dualarını alan HDV 
Amsterdam Eyüp Sultan Camii Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluşuyor: Atilla Sönmez (Başkan), Memiş Yurt (Muhasip), Alper 
Türkmen (Sekreter), Hasan Güçlü (Başkan Yardımcısı), Yönetim 
Kurulu Üyeleri ise; Tarık Yurt, Kenan Ölmez, İbrahim Görmez, 
Halis Kartal, Murat Duru, Mehmet Çelik, Asım Han ve Ali Şahin.

“HDV Amsterdam Eyüp Sultan Camii Yönetim Kurulu olarak bu-
güne kadar maddî manevî katkı veren tüm hayırsever vatandaş-
lara ve cemaate ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diyen Başkan Atilla 
Sönmez şunları söyledi: “Amsterdam’ın Oost İlçesine layık bir kül-
liyeyi armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En zor günleri-
mizde bizi yalnız bırakmayan tüm hayırsever dostlarımızdan Allah 
razı olsun. Rabbim yaptıkları yardımları dergah-ı izzet’inde kabul 
etsin. Hedeflerimizin başında öncelikle caminin borcunun kapatıl-
ması geliyor. Bu konuda yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız 
doğrudan yönetime müracaat edebilirler.”               (DM) ---◄◄  

HOLLANDA’DA
CEMİYET/SOSYAL HAYAT 

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

Hollanda’da hayat

nieuws08 haber

Hollanda Diyanet Vakfının 20. Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı 16 Haziran 2021 tarihinde Den Haag’da bulunan 
HDV Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, HDV Kurucuları ve Genel Kurul Üyeleri katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açılan toplantı divan teşekkülü ve 
diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.
HDV Mütevelli Heyeti, İcra Kurulu faaliyet ve muhasebe, de-
netleme kurulu raporlarının okunmasının ve raporların mü-
zakeresinin ardından HDV Mütevelli heyet ve icra kurulunun 
seçimine geçildi.
19. Dönem Genel Kurul Toplantısında başkanlığa seçilen 
Muhlis Koç, yeniden başkan olarak görevlendirildi.
20. Dönem HDV Yönetim Kurulu şu şekilde teşekkül etti:
– Muhlis Koç – Başkan (İkinci kez)
– Recep Ayaz – Sekreter
– Erkan Karagöz  – Muhasib
– Cengiz Korkmaz  – Üye
– Köksal Koçakoğlu.  – Üye
– Alper Çınar – Üye
– Ramazan Gül  – Üye
Yedekler
- Abdullah Uzun
- Onur Artar
- Kemal Gözütok                  Haber: Sedat TAPAN ---◄◄ 

AMSTERDAM ESNAFLAR BİRLİĞİ 
SEZONU KAPATTI

EYÜP SULTAN CAMİİ 24 SAAT 
ÜCRETSİZ CENAZE HİZMETİ VERİYOR

HDV’NİN 20’NCİ DÖNEM 
YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

  Koenendelseweg 1  5222 BG ‘s-Hertogenbosch    
  Tel.: +31(0)73 6220025

  www.sws-simtronic. com   info@sws-simtronic.com 

Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu Başkanı Mustafa 
Hamurcu ve Eğitim Başkanı Cemil Uslu, Amsterdam İlahiyat 
Fakültesi (IUA) Rektörü Dr. Bahaeddin Budak’ı doktora un-
vanını almasından dolayı ziyaret ederek tebrik etti, başarılar 
dilediler. Dr. Bahaeddin Budak, İslam İlkokullarının Hollan-
da toplumuna ve okullarda yetişen öğrencilere katkısını 
doktora tezi olarak hazırlamıştı.                          (DM) ---◄◄ 
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      YAZ 

“Üçüncü ve Dördüncü Neslin 
Avrupa’daki Geleceği”ni dosya 
konusu olarak işleyeceğimizi haber 
aldığımda, zihnimde dönen düşünceleri 

kırıp dökmeden nasıl aktaracağımı planlamaya 
koyuldum. Bir yanda insanoğlunun kadim 
endişesi olan, kendinden sonra gelen nesillere 
güzel bir dünya bırakma endişesi, bir yanda ise 
bizim elli yıllık geçmişimize rağmen bu konu 
hakkındaki niceliğe dayalı tekrarımız.

Üçüncü ve dördüncü neslin geleceği hakkında 
sorulacak her sorunun cevabı şu sorunun 
cevabında gizli galiba. 
Soru şu; “Birinci ve ikinci neslin geleceği 
ne idi ne oldu ?”  
Bizim çok anlı şanlı, buralarda yetişmiş 
politikacılarımızın, karşımıza çıkıp konuşmaya 
başlarken kullandıkları kalıp cümleleri vardır. 
‘Efendim ilk nesil buralara arsa parası, 
traktör parası kazanmak için geldiler. 
Sonra, sonra -buralar tatlı geldi galiba- 
burada kalmaya karar verdiler’’. Bu 
cümleleri kurduktan sonra, kendi pozisyonlarının 
ne kadar mübarek olduğunu gözümüze 
sokuyorlar büyük bir şehvetle. 
Hangi cesaretle ve hangi hakla bizim karşımızda 
böyle konuşabiliyorlar? Cevap, bizde onların 
kendilerine tayin ettikleri ve gözümüze soktukları 
pozisyonlara ihtirasla ulaşmak istiyoruz. 
Nesillere bakışımız bu ihtirasın etrafında 
dönüyor. Yukarıdan aşağıya vaziyet bu 
kanaatimce. 
Politikacılardan giriş yaptık, çünkü burada millet 
hayatımızın veya Türk cemaatinin (burada 
yaşayan insanımızı tek bir cemaat olarak görme 
taraftarıyım) kendini konumlandırması süreç 
içinde hep politik söylemler etrafında  olmuştur. 
(Politik söylemden kastımız sadece zihinsel 
konfordur) Kültürel aktarım olmadı ve zaman 
içinde insanımız kendisini politik söyleme/
bakışa angaje etti. Bir problemle karşılaştığında 
yerelde, bunu politik diskur üzerinden kendi 
içine kapanarak hâlletme yoluna gitti. Kültür 
üzerinden hâlletme imkânını, maliyeti sebebiyle 
hep göz ardı etti. Basit bir örnek olarak beş yüz 
bine yaklaşan nüfusuyla Türk toplumu, Türkçe  
eğitimini hazırlayamadı. Neden? Bu meseleyi 
politik olarak herkes kendi tarafına çekti, nesiller 
açısından, millet olma bilinci açısından olaya 
bakmadı. Herkes kendi kümesinde tutmayı 
istediği nesli domine etmeyi büyük bir başarı 
olarak kutsadı. Millet olma bilincine katkı vermek 
çabasıymış gibi yaparak geçiştirildi. Bugüne 
kadar böyle geldik.

Bu vasatın aşılması, zihin konforu hâline 
gelmesi sebebiyle zor gözükmektedir. Zira 
nesiller hakkında yapılacak işlerin tabiatı, 
bilinci ve fedakârlığı gerektirmektedir. Konfor 
ve özelliklede zihin konforu, temin ettiği alanlar 
sebebiyle –imkân mı demeliyim- kimsenin kolay 
kolay vazgeçmeyeceği cazibeye sahiptir. Birinci 
ve ikinci nesli her yönüyle tahlil edemediğimiz 
için, üçüncü ve dördüncü nesile dair yapacağımız 
değerlendirmeler, genellikle hamasi, biraz 
ekonomik, birazda günü kurtarmaya dönük 
olmaktadır.

“Neslimiz nereye gidiyor?” diye kitaplar 
vardı bizim zamanımızda. Herkes bir yerden 
vaaz veriyordu. Kimisi tasavvufu yok sayarak, 
kimi fıkhı yok sayarak, kimi siyaseti, kimi fikri, 
felsefeyi, tarihi yok sayarak saf propaganda 
yapıyordu . Kimi İslam’ı geriye çekiyor, 
kimi Türklüğü yok sayarak iş tutuyordu. 
Kimi bizi Riyad’a, Kahire’ye veya Tahran’a 
yönlendiriyordu. İstanbul sadece fetih yıl 
dönümlerinde anılmaya layıktı maalesef. 
Nesiller hakkında konuşmak keyifli bir 
şeydi galiba. Yani büyükler -nasıl büyük 
oluyorlarsa- karşımıza geçip bize nizam vermeye 
çalışıyorlardı. Bizde ellerini öpüp toplumun 
içine dağılıyorduk. Nesiller hakkında konuşmak, 
tam olarak önceki nesiller hakkında konuşmak 
demektir. 

Sufilerin hadis-i şerif olarak aktardıkları “Çocuk 
babanın sırrıdır” sözü veya Balzac’ın “Baba 
oldum, Tanrı’yı anladım” sözü, aslında 
nesiller hakkında konuştuğumuzda işlerin 
nerelere varacağını iyi görmemiz açısından 
önemli. Nesiller, ağacın gölgesidir. Gölge 
hakkında teknik bir takım tespitler yapmak yeterli 
olmuyor. Zira ‘Eğri ağaçtan doğru gölge 
çıkmaz’.
Burada, tarihî serencamımızı ıskalamadan 
millet olduğumuzu, bir yerden geldiğimizi ve 
kültürümüzün olduğunu kabul etmemiz lazım 
ilk önce. Zira “anlam değer dünyası”nın bir 
zemini olmalı. Bizim nesillere anlattıklarımız, 
intikal ettirdiklerimiz bizim bizatihi yaşadığımız 
anlam değer dünyamızdır. Hâl böyle olunca, 
belirli zaman aralıklarıyla konu edilip geçilecek 
kadar basit bir mesele olarak bakılmamalı 
nesillerin geleceğine.

İlk önce kendimizi kurmalıyız. İnşa etmeliyiz. 
Kurgulamaktan özellikle kaçınmalıyız. Bu inşa 
için en önemli konu zemin. Zemin analizini, 
tahlilini açık yüreklilikle yapabilmemiz gerekir. 
Birilerine yaptırmak yerine biz yapmalıyız. Bu 
inşa sürecinin başlangıcında zemini hazırlarken, 
bizim için elzem olan nedir? Para mı, makam 
mı, bazı köşe başlarında adamlarımızın olması 
mı, memlekette mülk mü? Buna karar verdikten 
sonra ise inşa sürecinde, bu millet yapısını inşa 
ederken, nesilleri inşa ederken hangi malzemeleri 
kullanacağımıza karar vermeliyiz. İkinci el mi, 
Çin malı mı, yerli mi, ithal mi, öykünerek mi? 

Burada biraz duralım. Görüldüğü gibi çok yönlü 
bir konudan bahsediyoruz. Bu inşa sürecinde 
bizi dengeye çekecek olan husus, bizim de bu 
inşa sürecinde, inşa olunacağımızdır. Burada bir 
toplum mühendisi olarak, toplumdan bağımsız, 
nesillerden bağımsız olarak bir mühendislik 
çalışmasından bahsetmiyorum. Bir bütünlükten 
ve süreklilikten bahsediyorum. 
Nesillerimizi, üzerimizde tahakkümünü kurmuş 
fıtrat düşmanı sistemlerin işleyişini temin eden 
çarkların dişlileri derekesine düşürmemeliyiz. Ev, 
araba, yüksek diploma, yüksek maaş çekleri bu 
inşa sürecinde, dünyaya saplanıp kalan düşük 
ruhların beklentisi olabilir.

Bu inşa sürecinde bir mefkûremiz olmalı. O 
mefkûre bizim hayatımızda, inşa sürecinde 
bizatihi görülebilmelidir. Yüksek perdeden 
hamasi nutukları kastetmiyorum. Bu mefkûre 
makul, anlaşılabilir ve paylaşılabilir olmalıdır. 
Hüdayinabit, köksüz bir mefkûre değil, 
süreci takip eden, büyük birikimi bugüne 
makulleştirerek taşıyabilmeyi kast ediyorum. 
Belki burada bizi tökezletecek olan hususlardan 
biri tarih olabilir. 
Nesillerin bir düzende tutulmasını –aslında 
bütün toplumun- sağlayabilmek için genellikle 
tarihe müracaat edilir. Tarihin dehlizlerinden 
koparılarak, âdeta uyuşturmak için seçilen bazı 
olaylar veya şahsiyetler nesillerimizin önüne  
getirilmemelidir, müsaade edilmemelidir. İnşa 
sürecinde zeminin, inşanın ve mefkûrenin 
bir bütün olduğunu görebilmeliyiz ve 
bunu zihnimizde muhkem bir şekilde 
konumlandırmalıyız. Aksi takdirde bugün olan 
durumdan farklı olmayan, bütünden bağımsız, 
kendi içinde birbirine karşı parçaların mücadelesi 
ortaya çıkar ki, bunun en son ucu trajedidir. 
Kanaatimce bunca yıldır aynı şeyleri keyfiyeti 
düşürerek tekrar ediyor oluşumuz, karşımıza itiraf 
edemediğimiz trajedimizi çıkardı. 

Tiyatro sahnesini andıran bu dünyada, 
“cambaza bak” diyenlerin kulağımıza 
fısıldadıkları düşünce ve kavramlarla artık 
daha  fazla yol alamayız. Üçüncü ve dördüncü 
nesilleri kurban vermek istemiyorsak kendimize 
bir çekidüzen vermeliyiz. En önemlisi ise, gözü 
kapıda ‘misafir işçi’ dayatmasını reddetmeliyiz. 
Allah’ın yeryüzündeki halifesi olarak bizler, 
bütün kainattan, bütün varlıklardan sorumluyuz. 
Allah’ın bize takdir ettiği yeri, dünya ikbali ve 
çıkarları için küçültmeye gerek yok. Şu anda 
sahip olduğumuz maddî gücü, organizasyon 
imkînlarını hamaset nutuklarıyla ortada dolanan 
muhterislerden uzak tutmalıyız. 
Bu imkânları, şu anda dünyanın ve özelde 
ümidin merkezi olan Müslümanların yaşadığı  
trajediyi ortadan kaldıracak üçüncü ve sonraki 
nesillerin emrine vermeliyiz. Bu çabanın, bu 
dünyada kazanç olarak bir karşılığı olmayacaktır. 
Beklentisizlik ihlasın birinci şartıdır. Lakin büyük 
mahkeme günü yüz aklığı bize saadet olarak 
yetecektir.                                               ---◄◄ 

Üçüncü ve dördüncü 
neslin geleceği hakkında 
sorulacak her sorunun 
cevabı şu sorunun 
cevabında gizli galiba. 
Soru şu; “Birinci ve ikinci 
neslin geleceği ne idi ne 
oldu ?’’.  Bizim çok anlı 
şanlı, buralarda yetişmiş 
politikacılarımızın, 
karşımıza çıkıp 
konuşmaya başlarken 
kullandıkları kalıp 
cümleleri vardır. 
‘Efendim ilk nesil 
buralara arsa parası, 
traktör parası kazanmak 
için geldiler. Sonra, 
sonra -buralar tatlı 
geldi galiba- burada 
kalmaya karar 
verdiler’’. Bu cümleleri 
kurduktan sonra, kendi 
pozisyonlarının ne kadar 
mübarek olduğunu 
gözümüze sokuyorlar 
büyük bir şehvetle. 
Hangi cesaretle ve 
hangi hakla bizim 
karşımızda böyle 
konuşabiliyorlar? 

Yaz tatilinden önceki
en önemli konu:
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H ollanda’da insanlarımıza 
hizmet götüren kurum, ku-
ruluş ve işverenlerimizi za-
man zaman ziyaret ediyor, 

gidişat ile alakalı sohbetler ediyoruz. 
Bazen de onlar Doğuş ofisini ziyaret 
ederek bizleri onurlandırıyorlar.
Pandemi nedeniyle kapanan yolların 
hafif aralanmasıyla, söz verdiğimiz 
ama bu nedenle ihmal ettiğimiz 
dostları ziyaret etme imkânı bulduk. 
Hoş sohbetler gerçekleştirdik. Sadece 
kurum ve firmalarıyla alakalı değil, 
pek çok konuyu da değerlendirdiğimiz 
söyleşiler yaptık. 

Türk Hukuku Bürosu avukatların-
dan Enes Etlik Bey’i ofisinde ziyaret 
ettik. Yaptığı işi bilen, işini seven, 
kendine güvenen, topluma hizmeti 
hakka ulaşan ibadet gören biriyle 
tanışmaktan mutluluk duyduk. 
Her şeyin para için yapılmadığını ve 
her şeyin maddiyat olmadığının altını 
defalarca çizen ve bunu Hollanda’ya 
gelişiyle de göstermiş olan Enes Etlik, 
bugüne kadar üstelendiği ve sonuç-
landırdığı davalarla alakalı bilgiler 
verdi.
Bazen kendisini şaşırtan, bazen kızdı-
ran bazen de sevindiren pek çok olaya 
şahit olmuş. Bazen bizim insanımızın 
karakteristik, tipik özelliklerini duyduk 
sevindik, bazen bize yakışmayan 
hâlleri duyduk üzüldük, bazen de ol-
maması gereken olayların yaşandığını 
dinledik, kızdık. 
İnsanlarımıza yardımcı olmayı, onların 
sorunlarını çözmeyi, haklarını koru-
mayı, savunmayı önüne temel ilke ve 
hedef olarak koyan Enes Etlik, bu iyi 
niyeti istismar edenlerin varlığından 
da söz etti.        
 
Miras İşlemleri, Taşınmazlardan Kay-
naklanan İşlemler, Boşanma İşlemleri, 
Ceza Hukuku, Maddi - Manevi Taz-
minat Davaları, İcra ve İflas işlemleri, 
T.C. Vatandaşlık İşlemleri, Ticaret 
Hukuku gibi davalarda uzmanlaşan 
ve o alanlarda bugüne kadar pek 
çok davayı sonuçlandıran Enes Etlik, 
öğrencilik döneminde de Türkiye’yi 
temsilen katıldığı pek çok yarışmada 
pek çok ödül kazanmış.
Saygın üniversitelerde hukuk eğitimi 
gören Etlik, İstanbul Barosu Dergi-
si’nde aktif yayıncı ve Türkiye Noter-
ler Birliği’ne kayıtlı yeminli tercüman 
olarak da görevini sürdürmekte.
Keyif alacağınızı ve istifade edeceğini-
zi umduğumuz sohbetimizle sizleri baş 
başa bırakıyoruz…

Türkiye’de hukuki bir sorunumuz 
var, ne yapılması gerekiyor?
Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan, 
akrabalarınızı aramak ya da onlara 
vekalet verme zorunda olmadan hu-
kuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti 
alabileceğiniz adresimiz Türk Hukuku 
Avukatlık Hizmetleri Ofisini Rotter-
dam’da hizmete açtık. Vatandaşlarımız 
her ne kadar yurt dışında yaşasa da, 
vatandaşlık hukuku gereği hâlen Türk 
yasalarına tabidirler. Fakat bu zamana 
kadar her işlemleri için Türkiye’ye 
gidilmesi gerekiyordu veyahut aileden 
birine vekalet veriliyordu. Bu işlem-
lerden dolayı sıklıkla mağduriyetlerin 
yaşandığını biliyoruz. 

Türk Hukuku Bürosu bu sorunla-
ra çözüm olarak mı doğdu? 
Evet, Türk Hukuk Bürosu bu sorunları 
çözmeye dönük bir amaçla kuruldu. 
Büro olarak amacımız, Avrupa’da 

yaşayan Türk vatandaşlarının, Türki-
ye’de yaşadığı hukuk, emlak, vergi, 
sosyal güvenlik ve diğer hukuki so-
runlarına “tek merkezden çözüm” 
üretmek amacıyla hizmet vermektir. 
Hem Belçika vatandaşı hem de İstan-
bul Barosuna kayıtlı olmam hasebiyle 
hem Avrupa hem de Türkiye şartlarını 
ve insanlarımızın sorunlarını çok ya-
kından biliyorum. Hizmet verdiğimiz 
büromuz Rotterdam’da çalışmalarına 
devam etmektedir.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 
(UYAP) hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Bu amaçla Türkiye’de baroya kayıtlı 
avukatlarımız tarafından, Türkiye’deki 
ve Hollanda’daki ofislerimizden hiçbir 
aracı kullanılmadan hukuki sorunları-
nıza bulunduğunuz ülkeden çözümler 
sunuyoruz. Bu çözümleri sunarken 
tıpkı e-devlet gibi işlev gören UYAP 
sisteminden Türkiye’nin dört bir köşe-
sindeki tüm vilayetlerde işlemlerinizi 
hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlıyo-
ruz. Hollanda – Türkiye Ticaret Odası 
Başkanı Ethem Emre olan ve iki ülke 
arasında kurulan bu köprü statüsün-
deki dernekte Hukuk Müşaviri olarak 
görev yapmaktayım ve bu sayede 
iki ülke arasında gerçekleşen ticari 
işlemlerin hukuki denetimini üstlenmiş 
bulunmaktayız.

Faaliyet alanlarınızın neler oldu-
ğunu öğrenebilir miyiz?
Kısaca şu konu başlıkları altındaki 
alanlarda hizmet yürütüyoruz. Miras 
İşlemleri, Taşınmazlardan Kaynakla-
nan İşlemler, Boşanma İşlemleri, Ceza 
Hukuku, Maddi - Manevi Tazminat 
Davaları, İcra ve İflas işlemleri, T.C. 
Vatandaşlık İşlemleri, Ticaret Hukuku 
gibi davalarda uzmanlaşan bir kadro 
ile değerli gurbetçilerimizin Türki-
ye’de karşılaştıkları ve uzaktan kontrol 
etmek istedikleri tüm işlemlere talibiz. 
Bununla beraber, sıklıkla Miras, Ceza, 
Medeni Hukuk gibi vatandaşlarımızın 
sıklıkla karşılaştığı tüm sorunların 
çözümü için çalışıyoruz.

Yeni e- Duruşma sistemi ve 
avantajları nedir?
e-Duruşma sistemi avukatların bu-
lundukları yerlerden online olarak 
taraf oldukları Hukuk Mahkemesi 
duruşmalarına görüntülü olarak ka-
tılmalarını sağlamak için tasarlanmış 
olan sistemdir. Bu vesileyle vekiller 
mahkemeye gitmek zorunda kalmaya-
cak; teknolojik vasıtalarla müvekkille-
rimiz yargılama safhalarını yakından 
izleyebilecek.

Kimler için?
Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı tüm 
avukatlar tarafından kullanılması 
mümkün.

Kapsadığı mahkemeler hangile-
ridir?
Sırasıyla, Tüketici Mahkemesi, İcra 
Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahke-
mesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile 
Mahkemesi, İş Mahkemesi ve Asliye 
Ticaret Mahkemeleri olmak üzere 
toplam 7 mahkemede uygulanmaya 
başlanmıştır.

Ne zamandan beri yürürlükte?
7 Aralık 2020 tarihi itibariyle yeni sis-
teme başlanmıştır. Şimdilik pilot uygu-
lamalarla devam etmekte olup yakın 
zamanda tüm Türkiye’deki mahkeme-
lerde kullanılmaya başlanacak.

“Kurumumuz, insanlarımızın hukuki sorunlarına ‘tek merkezden çözüm üretmek’ amacıyla hizmet vermektedir”

Enes Etlik Kimdir?
Belçika doğumlu olan Enes Etlik, çift vatandaştır ve

3. nesil gurbetçidir. İstanbul barosuna kayıtlı olan Enes 
Etlik, üniversite eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden aldı. Hâlen Marmara Üniversitesinde Özel 
Hukuk Yüksek Lisansını sürdürmektedir.

 Eğitimi süresince Pasifik Üniversitesi Mc. George Hukuk 
Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası 
Hukuk Araştırmaları programı, Lahey Üniversitesi Ulus-

lararası Ceza Hukuku programı ve Harvard Üniversitesin-
den Sözleşme Hukuku eğitimi almıştır. Eğitimi süresince 
dünya çapında çeşitli farazi dava yarışmalarına katılmış 
üniversitesini ve ülkesini temsil etmiştir. Bu yarışmalar 

Moskova, Glasgow, Paris, Viyana, Atina, Hamburg, Brüksel, 
Londra ve Kiev’de düzenlenmiştir. Bu yarışmalarda Enes, 
sırasıyla jüri, koç ve yarışmacı rollerini yerine getirmiştir. 

İstanbul’da ilk Uluslararası Arabuluculuk Turnuvasını 
henüz fakülte öğrencisi iken düzenlemiştir.

Uluslararası Hukuk’a olan bu yoğun ilgi, katıldığı yarışma-
lardan sekiz (8) ödülü eve getirmesine vesile olmuştur. 

Üniversite rektörü tarafından 2017-2019 tarihleri arasında 
3 kez özel ödüle layık görülmüştür.

Enes, T.C Adalet Bakanlığı da dâhil olmak üzere Selanik ve 
Rotterdam’da bulunan Lider Uluslararası Hukuk firmaları 

ile İstanbul ve Londra’da bulunan Uluslararası Şirketler de 
dahil olmak üzere birçok iş deneyimine sahiptir.

Enes, İstanbul Barosu Dergisi’nde aktif yayıncıdır ve 
Türkiye Noterler Birliği’ne kayıtlı yeminli tercümandır.

Enes Etlik:

Başka ne tür hizmetler sunuluyor?
Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği bu yeni sistem sayesinde başka 
hiçbir aracı olmadan artık müvekkillerimizin duruşmalarına 
Hollanda’dan görüntülü şekilde katılım sağlayabileceğiz. Bu 
sayede müvekkillerimiz dosya sürecini daha yakından takip ve 
kontrol edecek. Aynı zamanda kişisel temasın ve mahkemelerde-
ki yoğunlukların en aza indirilmesi için düzenlenmiş bir çalışma 
olması nedeniyle önümüzdeki süreçte tüm mahkemelerde görmeyi 
umuyoruz. SEGBIS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) sistemi gibi 
tutuklu sanıkların mahkemeye erişimini kolaylaştıran bir hizmetin 
yanı sıra ceza mahkemelerinin e-duruşma kapsamına dâhil edil-
mesi yargılamada bütüncül bir adım atılmasını sağlayacaktır. Bu 
sayede, müvekkil ile vekil video konferans yöntemi ile görüşme ve 
savunma imkanına sahip olacaktır. Şüphesiz, bu yenilikle beraber 
tutuklu sanık yakınlarının sanığı elektronik ortamda görme olanağı 
sunulacaktır. 

İnsanlarımızın size ulaşan temel sorunları olarak neleri 
gördünüz, gözlemlediniz?
Hollanda’da yaşayan yarım milyon insanımız her ne kadar burada 
yaşasalar da Türkiye ile bağları hâlen sürmekte. Buna bağlı olarak 
hem içerisinde yaşadığı ülkede belli sorunlar yaşıyor hem de 
Türkiye bağlantılı sosyal, hukuksal alanlarda da sorunları oluyor. 
Burada onların tek başvuracakları mevki temsilciliklerimiz oluyor. 
İnsanlarımızın en önemli sorunlarından birini boşanmalar oluşturu-
yor. Herkesin malvarlığı olmayabilir, herkes suç işlemeyebilir, ticari 
ilişkilerde taraf ya da muhalif olmayabilir  ama herkesin evlilik 
yapabilir, bunun doğal sonucu da boşanma olabilir, nafaka olabilir 
veya velayet davaları olabilir. 

Boşanmalardan sonra miras ve izale-i 
şule davaları ağırlıklı. Ceza davaları da 
beklenenin üzerinde. Türkiye’ye giriş 
yasağı olan, orada tutuklanma veya 
aranması olan müvekkillerimiz var. 
Emeklilik alanında, ikili ticari ilişkiler-
de, Otomatik Bilgi Paylaşımı ve Mal 
Varlığı Araştırması davaları gibi pek çok 
alanda sorun yaşayan insanlarımız var. 
Bizler de Türk Hukuk Bürosu olarak, 
insanlarımıza buradan kimseyi ortak 
etmeden sorunlarını çözüme kavuştur-
mak için elimizden gelen gayreti sarf 
ediyoruz.

Nasıl yürütülüyor işlemleriniz?
İnsanlarımız önceden Türkiye’deki bir 
tanıdığının vasıtasıyla ve tavsiyesiyle 
bir hukukçu ile anlaşarak, vekalet veri-
lerek bu sorunlarına çözüm arıyorlardı. 
Bu pek çok istismar ve suiistimale yol 
açtı. İnsanlarımızın saflığını ve güvenini 
kötüye kullanan ve Avrupa’daki insa-
nımızı “Euro Makinası” olarak gören 
insanlar maalesef bu alanda büyük bir 
güven tahribatı yaşattılar. 
Biz şimdi insanımıza geçmişte yaşadık-
ları bu olumsuzlukları unutturmak için 
yola çıktık. Doğrudan Rotterdam’da-
ki şubemize gelerek danışabilirler, 
dosyalarının bizim vasıtamızla takibini 
yapabilirler ve her zaman da bizden 
hesap sorabilirler.
Biz burada her ne kadar insanlarımızın 
davalarını çözüme kavuşturmak için 
yüz yüze görüşüp üstlenmiş olsak da, 
davalar ve işlemler mahkemelerde 
gerçekleşiyor. Bu mahkemelere de 
gidip birinin sizin hakkınızı savunması 
gerekiyor. 
Türkiye’nin her yerinde anlaşmalı 
avukatlarımız duruşmalara giriyor 
ve müvekkilimizin davası için gerekli 
savunmayı yapıyorlar. Biz müvekkilimiz 
için işin yüzde 75’ini burada hâllediyo-
ruz, diğer kalan bölüm de Türkiye’de 
sonuçlandırılıyor. Müvekkillerimizin 
Türkiye’ye gitmesine gerek kalmadan 
işlerini tamamlıyoruz. Avukatlar vekalet 
aldıklarında çok ciddi ve büyük so-
rumluluk üstlenmiş oluyorlar. Müvek-
kilinin aleyhine bir işlem yaptıklarında 
avukatlar Ağır Ceza Mahkemelerinde 
yargılanırlar. Bu yüzden insanlarımız 
müsterih olsunlar. Bize verilen veka-
let de, sorumluluk da, yükümlülük de 
bizdedir.     

Hollanda’ya dönük davalara da 
bakabiliyor musunuz?
Avrupa Avukatlar Birliği adlı kurumun 
üyesiyiz. Bundan dolayı da sadece 
Türkiye’ye dönük değil, insanlarımızın 
Hollanda’da da yaşadıkları hukuki 
sorunlarını çözüme kavuşturmak için 
burada işbirliği içerisinde olduğu-
muz hukuk büroları ve avukatlar var. 
İnsanlarımızın hem Hollanda’da hem 
de Türkiye’de hak ve menfaat kaybına 
uğramamaları, haklarını koruyabilmele-
ri için ve “hukuk konuşmaz, hukuk 
yazar” prensibinden hareketle her şeyi 
kayıt altına alarak hizmet veriyoruz. 
Bazen vekalet almak için randevular 
gecikmeli verilebiliyor. Anlaşmalı oldu-
ğumuz yerel noterler vasıtasıyla da bu 
sorunu çözdük. 
Türkiye’de vekalet veriyormuş gibi aynı 
gün ve aynı haftada vekaletleri düzen-
leyebiliyoruz. 
Vatandaşımızın alın teriyle yaptırdığı 
bir evi var, kiracı hor kullanmış, kira 
yatırmamış ve evden çıkmak bilmiyor. 
Açtığımız tahliye davası müvekkilimizin 
lehine sonuçlandı ve onun yüzündeki 
tebessümü görmek, duasını almak bize 
yetiyor.                            DM   ---◄◄
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S ıla-i rahm ne demektir?

“Aynı rahimden gelenler arasındaki 
kuvvetli bağdır, ilişkidir. Kan 
bağı veya evlenme yoluyla oluşan 

akrabalık bağlarını yaşatma, ilişkiyi 
sürdürme, haklarını gözetme, onlara ilgi 
gösterme, iyilik ve yardımda bulunma, 
ziyaret etme”dir. (TDV İslâm Ansiklopedisi, 
37/112)
Rahîm’in kelime anlamından hareketle ‘sıla-i 
rahm’ yavan bir ilgi, ya da sözde kalan bir 
acıma iddiası değil; rahmetin/merhametin sonucu 
olarak akrabalara gerekli yardımı yapmak, 
gereken faydayı onlara ulaştırmaktır.

- İbadet olarak sıla-i rahm
İslâm, insanlar arası ilişkilerin güzel olmasını 
istediği gibi, akrabalar arasında çok daha yakın 
ve sağlam ilişkinin olmasını emrediyor. 
Yakın akrabalar arasındaki bağlılık, dayanışma 
aile ve toplum açısından önemlidir. Sağlıklı 
toplumların sağlıklı ailelerden meydana 
geldiği düşünülürse akrabalık bağlarının aileyi 
güçlendirmesi açısından önemi daha iyi anlaşılır.
Pek çok âyette ve hadiste akraba ilişkilerine, 
onlara yardım (infak) ve iyilik etmeye, onlara 
karşı görevlere dikkat çekiliyor. Öyle ise sıla-i 
rahm bir ibadettir. İslâm’ın Müslümanlara 
emrettiği önemli bir akrabalık görevidir.
Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Allah’a ve 
âhiret gününe iman eden kimse misafirine 
ikram etsin; Allah’a ve Âhiret gününe iman 
eden sıla-i rahm’de bulunsun” (Buhârî, 
Edeb/31, 85 no: 6018, 6138)  

“Rahim (akrabalık) Arş’a asılıdır. Der ki, 
‘kim beni ‘sıla’ ederse Allah da ona sıla 
etsin. Kim benden koparsa Allah da ondan 
kopsun.” (Buhârî, Edeb/13 no: 5988-5989. 
Müslim, Birr/6(17) no: 2555.

Farz (vacip) olan sıla-i rahm’in üç derecesi 
vardır.
Birincisi ve en önemlisi: Akrabalara 
güç yettiği kadar her açıdan destek olmak, 
ihtiyaçlarını gidermek.
İkincisi: Akrabalara işlerinde bedenî olarak 
yardımda bulunmak, mümkünse ziyaretlerine 
gitmek.
Üçüncüsü, akrabalara selâm vermek, hâl 
hatır sormak, saygılı davranmak, haklarında iyi 
düşünmek, onlara dua etmek, hediyeleşmek, vs.
İslâm’ın emrettiği ve önemsediği sıla-i rahm 
memleketi, doğum yerini, geldiği ülkeyi, nüfusa 
kayıtlı olduğu beldeyi, dağları, taşları, ovaları, 
tarihi yerleri ziyaret değildir. 
O akrabaya ilgidir, yardımdır, bağları canlı 
tutmaktır, imkan varsa onları  ziyarettir, infaktır. 
Akrabaya yapılan infakın (harcamanın) sevabı 
çoktur. 

“Hangi sadakanın daha faziletli olduğuna?” 
dair bir soruya Peygamber (sav); “Fakirlere 
yapılan harcama bir sadakadır, ama 
zî-rahm’a (yani akrabaya) yapılan ikidir: 
Biri sıla-i rahm, diğeri sadaka sevabı.” 
(Nesâî, Zekât/82 no: 2583. Tirmizî, Zekât/26 
no: 658. İbni Mâce, Zekât/28 no: 1844. Buhârî, 
Zekât/48 no: 1466)

Sıla-i rahm’in en önemli pratiği akrabalara 
ilgidir. Bu da karşılıklı ziyaret, haberleşmeden 
başlar, maddî veya manevî yardım etmeye, 
ihtiyacını gidermeye kadar uzanır. 

Yaz tatilleri, izinler, bayramlar sıla-i rahm için 
bulunmaz fırsatlardır. 

Avrupa ülkelerinden anavatana doğru izine, 
tatile gitmek, baba ocağına uğramak; memleket, 
köy, kasaba, tabiat ziyareti güzeldir, faydalıdır. 
İmkân oldukça yapılmalıdır. 
Ama sıla-i rahm farklı bir şey ve dinde emredilen 
bir kulluk görevidir. 
Gidilen yerde akraba varsa onları ziyaret, ilgi 
göstermek güzelin güzeli olur.
 
-Sılanın (akrabaya ilginin) devamı için;
* Sıla-i rahm’in imanî ve kulluk görevini 
olduğunu unutmamak, yapınca sevap, 
yapmayınca günah olduğunu da...
* Bu aynı zamanda kendine yatırımdır. 
Veren alır, saygı gösteren saygı bulur, yardım 
eden yardımı hak eder.
* Akrabaya gösterilebilecek sevgi, ilgi, fedakârlık, 
paylaşmak, yani sıla yapmak mutluluktur.  
* Günümüzdeki iletişim imkânları çok. Bunu 
sıla-i rahm için kullanabiliriz.
* Mümkünse ziyaretleri ihmal etmemek gerekir. 
Özellikle hasta ve mahrem olan yakınlara. 
*Gönüllerin kaynaşmasına imkân sağlayan 
sebeplerden biri de hediyeleşmektir. 
Ziyarete giderken mümkünse eli boş gitmemek 
iyidir.
* En yakın akrabalar arasında aylık, haftalık, 
senelik birliktelikler, adına ne denirse densin, 
toplanmalar çok faydalıdır. 
* Akrabalar arasında zekât verilecek kimse 
kalmayıncaya kadar maddî destek olmalı.
* Zekât, fitre, kurban eti, sadaka, teberruda 
önceliğin akrabada olduğunu tekrar edelim.
* Uzak-yakın akrabada eğitim görenlere maddî 
ve manevî destek ihmal edilmemeli.
* Akrabalar arasında çürükler varsa, onlarla özel 
ilgilenmeli. Tabi mümkünse ve usûlünce... 
* Bir Müslüman olarak her hayırlı işin, faaliyetin, 
her sâlih amelin, her ‘hasene’ sayılan eylemlerin 
bu dünyada ve öte dünyada mutlaka karşılığı 
olacağına inanıp ona göre hareket etmeli.   
         ---◄◄

İslâm, insanlar arası 
ilişkilerin güzel olmasını 
istediği gibi, akrabalar 
arasında çok daha yakın 
ve sağlam ilişkinin 
olmasını emrediyor. 
Yakın akrabalar 
arasındaki bağlılık, 
dayanışma aile ve toplum 
açısından önemlidir. 
Sağlıklı toplumların 
sağlıklı ailelerden 
meydana geldiği 
düşünülürse akrabalık 
bağlarının aileyi 
güçlendirmesi açısından 
önemi daha iyi 
anlaşılır.
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G urbetçilerin Türkiye’deki banka hesapları 
bildirilmeye başlandı haberi gerçeği yansıtmıyor.
Ankara, yurt dışındaki Türklerin banka, altın 
ve diğer finansal hesaplarını yaşadıkları ülkeye 

bildirmeye başladı haberi Avrupa’daki Türkler Arasında 
tedirginlik yaratmıştı

TEKNİK ALT YAPI TAMAMLANANA KADAR BAZI 
AVRUPA ÜLKELERİ İLE BİLGİ PAYLAŞILMAYACAK
Düzenlemenin teknik alt yapı gerektirdiği bu yüzden de alt 
yapı çalışmaları tamamlanana kadar bazı ülkelerle bilgi 
paylaşımı yapılmayacağının altını çizen Eren, “Elektronik 
ortamda Türkiye’de faaliyet gösteren finansal kuruluşlardan 
yurt dışında yaşayan hesap sahiplerinin bilgisinin belli bir 
formatta toplanarak aktarılması elbette ki teknik altyapı 
çalışmaları gerektirmekte. Bu hazırlık sürecini en sağlıklı 
şekilde tamamlayabilmek için yurt dışında hesap sahiplerinin 
en yoğun ikamet ettikleri Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika 
ve Avusturya, Türkiye’nin 2020 yılı bilgi değişimi takvimine 
alınmadı. Dolayısıyla bu yıl bu 5 ülke ile otomatik bilgi 
değişimi yapılmayacak. Daha az sayıda hesap sahibinin 
ikamet ettiği diğer AB ülkeleri dahil toplam 54 ülke ile ise 
bilgi değişimi süreci devam ediyor. Fakat önümüzdeki yıllarda 
bilgi paylaşılan ülke sayılarında artışlar yaşanacak.” şeklinde 
konuştu.

BİREYSEL VE KURUM HESAPLARI KARŞILIKLI 
OLARAK PAYLAŞILACAK
Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tutulan hesap bilgilerinin 
bilgi değişimi kapsamında olduğunu, fakat taşınmaz mülk ve 

Her haber güvenilir değildir...

GURBETÇİLERİN TÜRKİYE’DEKİ BANKA HESAPLARI 
BİLDİRİLMEYE BAŞLANDI HABERİ ASILSIZ ÇIKTI

araç gibi taşınırlara ait bilgilerin ise paylaşılmayacağına vurgu 
yapan Başkan Eren şunları kaydetti; “Anlaşma çerçevesinde 
paylaşılacak finansal hesaplar; mevduat hesapları, saklama 
hesapları, borç ve ortaklık ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta 
sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleri olmak üzere 5 
kategoriden oluşuyor. Dolayısıyla otomatik bilgi paylaşımı 
kapsamında finansal kuruluşlardaki finansal hesap verilerinin 
paylaşımı söz konusu olup gayrimenkul bilgileri ya da emekli 
maaşı hesabı gibi bilgilerin paylaşımı söz konusu olmayacak.”

BİLDİRİM DIŞINDA TUTMA VAADİNDE BULUNAN 
KİŞİLERE DİKKAT!
Paylaşım kriterlerini taşıyan hesaplara ait bilgilerin, herhangi 
bir müdahale ile otomatik değişim dışında bırakılmasının 
mümkün olmadığını aktaran Başkan Eren, bu konuda 
vatandaşlara uyarılarda bulundu. “Otomatik bilgi paylaşımı 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde birçok ülkenin taraf 
olduğu ve karşılıklılık esası çerçevesinde yürütülen bir süreç. 
Paylaşım içeriği ve yöntemi uluslararası anlaşmalara göre 
yapılmaktadır.” diyen Başkan Eren, finansal hesap bilgilerinin 
bildirim dışında tutulacağı vaadiyle kendilerinden ücret, 
T.C. kimlik numaraları, e-devlet şifreleri gibi bilgileri talep 
eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli davranılması gerektiğini 
söyledi. Başkan Eren ayrıca bu konudaki provokatif haberlere 
de itibar edilmemesini sözlerine ekledi.

Kişisel bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini 
dile getiren Eren, “Kesinlikle unutulmamalı ki; bu konuda yurt 
dışında veya Türkiye’de ücret karşılığı hizmet vermek üzere 
hiçbir avukat, danışman veya şirket yetkilendirilmemiştir. 
Vatandaş odaklı katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı 
çerçevesinde vatandaşlarımız Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 
aracılığı ile 189 numaralı hattan bilgi edinebilirler. Ayrıca 
Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Merkezi (CİMER) aracılığı ile de bilgi edinmek mümkündür. 
Türkiye’nin uzun bir süredir uluslararası hukukun bir gereği 
olan bildirim yükümlülüğü konusunda ilgili ülkede vergi 
mükellefi olan hesap sahiplerinin yasalar çerçevesinde 
hareket etmeleri halinde herhangi bir sıkıntı yaşamaları söz 
konusu olmayacaktır” dedi.                              DM   ---◄◄
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Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu, IGMG Genel Kurul öncesi 
Şube Başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Hasene Hollanda 
Başkanı ve IUA (Amsterdam İlahiyat Fakültesi) Rektörü Bahaeddin Budak 
bir konuşma yaptılar. Bölge Başkan Mustafa Hamurcu çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Birimler kendi çalışmalarıyla alakalı sunumlar gerçekleştirdi. Şube 
başkanlarının dilek ve temennileri dinlenildi. 
Öte yandan, İslam Toplumu Millî Görüş Genel Merkezi’nin, İslami İlimler 
kategorisinde bölgeler arası düzenlemiş olduğu bilgi yarışmasında, Kuzey 
Hollanda Bölgesi üçüncü oldu. Başkan Mustafa Hamurcu dereceye girenleri 
kutladı ve hediyelerle ödüllendirdi.                                                   ---◄◄ 

Yüz yüze toplantılar...

nieuws12 haber

“Mazlum ve Mağdurlar için El Ele” sloganıyla dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el 
uzatmak için kurulan Hasene Yardım Derneği Genel Başkanı Mesut Gülbahar 
Hollanda İslam Federasyonu’nu ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.
NIF Başkanı Mustafa Aktalan ve yöneticilerden Mehmet Zararsız tarafından 
karşılanan ve ağırlanan Gülbahar, bölge olarak yapılan faaliyetlerden 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarından dolayı başkan ve ekibini 
tebrik etti, şükranlarını sundu.                                                            ---◄◄    

Nejat Sucu

A nadolu’da, estetik cerrahi için bir laf 
vardır; “Orasını ve burasını düzeltmek” 
diye. Aslında gerekli olan plastik cerrahi 
ile kozmetik cerrahiyi ayırmak gerek. 

Plastik cerrahi bir “gereklilik” ve kozmetik cerrahi 
ise “lüks”. Tabii ki bizim düşüncemiz her zaman 
doğruculukla eşleşmeyebilir. Bireysel düşünce, gerekli 
görme ve uygulama bizim yazdığımızdan farklıdır.
Tabii ki bir de kadın ve erkeğin bakımlısı, süslü veya 
makyajlısı vardır. O bakımlı ve süslü erkeğe ve bayana 
aslında hemcinsleri imrenerek ve kıskanarak bakar. 
Kendinde olmayan ve kendinin yapamadığı her 
kültürde ve her zamanda insana çekici de gelmiştir.
Anadolu halkı var olandan ve sahip olduğundan 
genelde memnundur ve mutludur. Sahip olunan 
vücut güzelliğinin Allah’ın vergisi olduğuna inanır. 
Kendi vücudunda yapılacak değişiklikleri Allah’ın 
vergisine saygısızlık olarak kabul eder.
Hollanda Erasmus Hastanesi MC’nin raporuna göre; 
2008’de gençlere yapılan estetik cerrahi müdahaleler 
yüzde 3,1 iken, 2017 bu oran yüzde 8’e yükselmiş 
bulunmaktadır.
Genelde botoks, dolgu (filler), yüz askıları ve vücut 
şekillendirmeleri olarak bilinmekte olup, gençlerin 
kararlarında acele ettiklerini ve dolgun bir dudakla 
mutlu bir yüze sahip olunamayacağını belirtmişlerdir. 
Ayrıca uzman olmayan kişiler tarafından yapılan 
cerrahi işlemlerin, geri dönülmesi zor bir yol olduğunu 
ve zarar verebileceğini de belirtmişlerdir.

KOZMETİK (ESTETİK) CERRAHİSİNDE GENÇLERDE REKOR 
ARTIŞ!..

KUZEY HOLLANDA MİLLÎ GÖRÜŞ, 
ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPTI

HASENE DERNEĞİ BAŞKANI MESUT GÜLBAHAR 
NIF’İ ZİYARET ETTİ

Artışın genelde 18 ile 25 yaşları arasında gözükmesine 
rağmen, 25 yaş üzeri yaş grubunda da artış 
gözlenmektedir.
Estetik ve plastik cerrahi insanlığın uygarlıklar tarihi 
kadar eski olduğu kesindir. Mezopotamya ve Mısır 
halklarında tarihler boyunca, estetik cerrahinin 
uygulandığı bilinmektedir.
“Güzellik, kişinin kendisini kendi bedeni 
içerisinde, rahat ve huzurlu hissetmesidir.”
Gönül ister ki, insanlar kendileriyle barışık, güzel ve 
mutlu olsunlar. Tabii ki çevre faktörleri, savaşlar, 
yokluk, kıtlık, göç ve göçmenlik bizleri mutsuz kılar. 
Her ne kadar ideal güzelliğe sahip olmayı denesek de, 
ruhumuzun bedenimizle barışık, uyumlu ve birlikte 
mutlu olması gerekir.
“Var olduğunuz ve sahip olduklarınızla 
yetinelim, mutlu olalım” diyelim. Nice mutlu güzel 
yıllar dileğimle.                           Platformmedia  ---◄◄ 

Küçücük yüreklerden, büyük umutlar..

Filistin meselesi gelip geçici, bir anlık bir şey değil. Orada her yıl düzenli olarak yapılan katliamlara 
karşı insanlık ayağa kalkıyor ama, sonra unutuluyor; katliamlar ve işgaller yapanın yanına -şimdilik- 
kâr kalıyor. Mazlum Filistin halkının haklı davasının yanında olduğunu gösteren küçücük bedenler ve 
koca yürekler de var. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Zeynel Abidin Kılıç’ın torunu Ceylin Sena 
Sungur (12) katliam ve işgallerden etkilenerek, yavrusunu, evini kaybeden Filistinli annelerin duygularına 
tercüman olmaya çalışmış. 
O küçücük bedeninin içinde barındırdığı koskoca yüreği ile bizlere çizdiği bu resmi yollamış. Kutluyor, 
hem kendisinden hem de böyle koca yürekli küçüklerden devamını bekliyoruz.                            ---◄◄    

25 YILLIK 
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 Bir evlilik hikâyesi...  

Y aşım 30’a yaklaşınca 
ailem ve akrabalarım 
‘Daha ne zaman 
evleneceksin?’ 

baskılarını arttırdılar.
Sürekli olarak bir tanıdık kız 
tavsiyeleri vardı.
Sonunda yakın bir arkadaşımın 
tavsiyesiyle, biriyle görüşmeye 
karar verdim.
Sakin, efendi bir kızdı.
Kafalarımız ilk dakikadan 
itibaren uyuştu.
Sonrasında 6 ay kadar 
birbirimizi tanıdık.
Evlenme fikri iyiden iyiye 
kafamda yerleşti.
Ailelerimiz de hemen hemen 
aynıydı.
Ortalama geliri olan mütevazı 
yaşayan insanlardı.
Evlilik konuları açıldığında 
kendisinden önce evlenen 
arkadaşlarının nasıl evlilik 
teklifleri aldıklarından 
bahsediyor, her detayını uzun 
uzun anlatıyordu.
Sürprizler, organizasyonlar, 
balonlar, lüks restoranlar, pahalı 
tektaş yüzükler vs. vs…
Aslında bir çoğu romantik 
filmlerdeki ya da dizilerdekinin 
aynısıydı.
Muhtemelen kendisi de böyle 
şeyler bekliyordu. Sonuçta böyle 

şeyler ÖMÜRDE BİR KERE! 
yapılan şeylerdi.
Kendimi hazırlamıştım o akşamki 
yemekte evlilik teklif edecektim. 
Lüks bir restorandan rezervasyon 
yaptım. Tektaş yüzük aldım. Kıyafet 
ayakkabı vs…
Hazırlandım gittim. Yemekten sonra 
onun beklediği şekilde dizimin 
üzerine çöküp evlilik teklif ettim. 
Filmlerdeki, dizilerdeki gibi…
Kabul etti. İkimizde çok mutluyduk. 
Tabi bu gecenin bana maliyeti 
yaklaşık 3 Bin TL oldu.
Konu hâliyle kız isteme, nişan, 
düğün bölümüne gelmişti. Kız 
isteme için günü kararlaştırdık.
Ailemle birlikte gittik.
Bu işlerden çok da anlamadığım 
için kız arkadaşım bana yapılması 
gerekenleri söylüyor bende ne 
lazımsa alıyordum.

Evlilikleri kolaylaştırın ki, günahlar azalsın!..

Kız istemeye giderken bir çiçek, bir 
çikolata devri maalesef kapanmış. 
Özel gümüş gondol içerisinde en 
kaliteli ve en pahalı çikolatalardan 
almak, en büyük çiçeği yaptırmak 
gerekiyormuş…
Eee kız istenirken damat şık olması 
gerekiyor malûm. Takım elbise, 
çiçek, çikolata derken 2 Bin lira da 
bu bölümde masraf ettik.
Kahvelerimizi içtik aile büyükleri kızı 
istedi…
Malum durumlar. Gecenin sonunda 
çok mutluyduk.
Nişan günü belirlendi hazırlıklar 
başladı.

Salon, kuaför, hediyeler, bohçalar, 
yüzükler, elbiseler, fotoğrafçı vs. 
Derken 10 Bin TL masraf ettik.
Yakın akrabalar ve arkadaşlarımızın 
katılımıyla güzel bir gece oldu.

“Olsundu, mutluluğumuz için 
her şeye değerdi. Ömürde bir 
kere oluyordu sonuçta.”
Şimdi sıra kına ve düğündeydi.
Mütevazı bir semtten evimizi tuttuk.
Fakat ne o evi doldurmak için ne 
de düğün masrafları için ikimizin 
ailesinde de para yoktu.
Kendi birikimimi de evlilik teklifi, 
nişan vs derken bitirmiştim. Ailemin 
birikimi de ancak takılara yetecekti.
Ailelerimizi yormamak adına 
kendimiz kredi çekmeye karar verdik.
80 Bin TL kredi çektik.
Evlendikten sonra takılan takılarla 
bir kısmını kapatıp gerisini de taksitle 
ödeyecektik.
Evimiz için alışverişe çıkmaya 
başladık.
Mobilya, perde, beyaz eşyalar, 
halılar vs derken 40 Bin TL harcadık. 
“Olsundu mutluluğumuz için her 
şeye değerdi. Ömürde bir kere 
oluyordu sonuçta.”
Bu arada düğün salonunu bulduk, 
alyans, davetiyeler, nikah şekerleri, 
gelinlik, damatlık, düğün albümü 
çekimleri, saçı, makyajı, yakın 
akrabalara hediyeler, bahşişler, 
çiçekler vs derken elimizde kalan 
paranın 30 Binini de böyle harcadık.
Düğünden sonra balayı tatili olmazsa 
olmazdı.
İyi bir acenteden balayı için tatil 
satın aldık. 5 Binde orada gitmişti.

Düğünden bir gün önce kına gecemiz 
vardı.
Yine aynı prosedürler burada da 
işledi.
Salon, kıyafet vs. vs.
9 Bin TL maliyetle kına gecemizi de 
yaptık.
Düğünümüz tamda eşimin istediği 
gibi oldu. Arkadaşları ne yaptıysa 
bizde yapmıştık.
Kimseden eksik kalmadık çok 
şükür(!)
Düğün balayı tatili vs. bitti.
Acı gerçeklerle yüzleşmeye başladık.
Toplamda 90 Binin üzerinde masraf 
yapmıştık.
Benim ailemin aldığı 20 Binlik takı 
ve eşimin ailesinin aldığı hediyeler 
hariç!
Çektiğimiz kredinin bir bölümünü 
takılarla kapattık. Geri kalanını da 
taksitle 3 yıldır ödüyoruz.

İkimiz de çalışmamıza rağmen 
birimizin maaşı krediye gidiyor. 
Diğerimizin maaşı da evin ihtiyaçları, 
kira vs. derken ucu ucuna yetiyor.
Bazı aylar onu da yapamıyoruz.
Bu maddi sıkıntılar yüzünden eşimle 
sürekli kavga ediyor, birbirimizin 
kalbini kırıyoruz.
“Mutluluğumuz için her şeye 
değer” derken, meğerse mutsuz 
olmak için her şeyi yapmışız...”                                                                                                                                     
                                DM  ---◄◄  

      

Â
limlerimizden Hacı Cemal Öğüt, 
havanın aşırı soğuk olduğu bir kış günü 
dışarı seyrediyormuş. Eninin önünde 
üç defa geçen yoğurtçunun sesini 

işitince, kızı Hikmet Öğüt Hanımefendiden “Kap 
getir de yoğurt alayım” demiş. 
Kızı “Yoğurt var babacığım, ihtiyacımız 
yok” deyince, mübarek de “Olsun bizim 
ihtiyacımız yok ama yoğurtçunun ihtiyacı 
var ki bu soğukta sokaktan üçüncü geçişi. 
Sen fazla yoğurdu harcayacak yer bulursun 
lâkin adamcağız yoğurdunu satabilseydi bu 
soğukta sokaktan üç defa geçer miydi? ”

İyi insan olmak başkadır, insanlara iyiliği 
dokunan insan olmak daha başkadır. 
“Neden bu menkıbeyi anlattım?” diye 
düşünenlere: Gün geçmiyor ki savaştan kaçıp, 
huzuru aramak için yollara düşen onlarca 
masum, garip, mülteciler olmasın. Kimi yerlerde 
ayaklarına çelme takılıyor, kimi yerlerde 
coplanıyorlar... 
Hangimiz isteriz ki yaşadığımız evimizi barkımızı 
bırakıp bilmediğimiz yerlere gitmeyi?

Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz 
zamandayız. Dünya genelinde olumsuzlukların 
had safhayı aştığı şu günlerde, biz Müslümanların 
sevgisinin onların nefretlerinden daha büyük 
olduğunu göstermeye ne dersiniz?

“Sakın ha doymadan kalkma sofradan!…”
Son zamanlarda hızlı yaşam nedeni ile 
hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz 
mikrodalga yemekleri, fast food gıdalar tam tersi 
vücudumuzu alt üst etmek de bire bir. Tehlikeli o 
kadar çok kimyasal madde tüketiyoruz ki, bunun 
farkında bile değiliz. Çocuklarımız şiştikçe şişiyor, 
bizler tam bir hastalık küpü olduk. Hep bu 
düzensiz, sağlıksız beslenmelerden dolayı.

Şimdi size “nasıl zayıflanır, nasıl diyet 
uygulanır?” çizelgesi çizmek değil. Benim 
vurgulamak istediğim nokta tamamıyla bu tür 
boş (!) konuşmalardan, sohbet ortamlarından 
olabildiğince uzak durmak. 
Müslüman kimliğimizin bunu gerektirdiğini 
düşünüyorum. Bizim vaktimiz çok değerli ve 
çok kıymetli. Kıymetli vaktimizi daha sağlıklı 
ortamlarda sağlıklı sohbetlerde geçirmeliyiz. 
Beynimizi sürekli bu tarz konuşmalarla 
yormamalıyız. 
Allah (cc) rızasını kazanacağımız yolda, 
Rasullah’ın şefaatine nail olacağımız yolda 
beynimize ihtiyacımız var. Ümmetin, insanlığın 
en azgın dakikalarını yaşadığı şu zamanlarda, 
konuşacak çok farklı şeylerimiz var/olmalı da....

Yemek mi bizi yiyor, biz mi yemeği yiyoruz 
bilemiyorum artık. Bunun için yeme-içme 
adabımızı bir defa daha gözden geçirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Tabi bunu önce kendi 
nefsime diyorum. Rasullah’ın uygulamalarıyla 
kıyaslamamız ve büyük önderden örnek 
almalıyız. Peygamber Efendimiz (sav) biz 
insanlara gönderilmiş en güzel örnek ve her 
hâliyle bize en büyük rehberdir. Rasullah’ın 
yeme-içme adabı üzerinde asırlar geçse bile 
hâlen tazeliğini koruyor. Zaman zaman gündeme 
geliyor.
Özellikle günümüzde fast foodlar, bir öğün 
de çok çeşit yemeler, bol kalorili, donmuş 
yağlar, besin değeri olmayan yiyeceklerin 
ön plana çıkması, beraberinde bir çok fizikî 
hastalıkları, rahatsızlıkları kilo problemi, davranış 
bozuklukları, unutkanlıkları, gerginlikleri vs. 
ortaya çıkarmıştır, çıkarmaya da devam ediyor. 
Rasullah bu konuyla alakalı şöyle demiştir; 
“İnsanoğlunun belini doğrultacak kadar 
yemesi kafidir. Mutlaka yemesi gerekirse, 
midesinin üçte birini yemeye, üçte birini 
içmeye üçte birini de nefes alıp vermeye 
ayırmalı.” (Buhari)
Küçüklükten beri bize yapılan yanlışın 
aynısını bizde bizden sonraki nesiller üzerinde 
uyguluyoruz (?). “Sakın ha sofradan 
doymadan kalkayım deme!” Oysaki Rasullah 
sofradan doymadan kalkmamızı bizim sağlığımız 
için söylemiş. 
Aksini düşünen bir adım arkaya gitsin…   ---◄◄

      

Â
işitince, kızı Hikmet Öğüt Hanımefendiden 
getir de yoğurt alayım”
Kızı 
yok” 
ihtiyacımız yok ama yoğurtçunun ihtiyacı 
var ki bu soğukta sokaktan üçüncü geçişi. 
Sen fazla yoğurdu harcayacak yer bulursun 

Müslümanların Sevgisi

kochavva@live.nl              AYNAHavva Koç

Allah (cc) rızasını 
kazanacağımız yolda, 
Rasullah’ın şefaatine 
nail olacağımız yolda 
beynimize ihtiyacımız 
var. Ümmetin, insanlığın 
en azgın dakikalarını 
yaşadığı şu zamanlarda, 
konuşacak çok farklı 
şeylerimiz var/olmalı da

NEFRETLERİNDEN 
DAHA BÜYÜK

BeMuF – Mainz İlahiyat Meslek Okulu, bulundukları bir Avrupa ülkesinde zorunlu 
eğitimlerini tamamlamış, kendilerini Avrupalı Müslüman kimliğiyle tanımlayan erkek 
öğrencilere yönelik İslam dininin esaslarını, tarihi gelişimini, bu süreç içerisinde oluşan, 
kültür, sanat ve ahlâkî değerlerimizi öğretmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur.
Geleceğin eğitimcileri ve imamları olacak bu öğrenciler almış oldukları dinî bilgileri, tarihî 
ve kültürel değerleri kendilerinden sonraki nesillere aktaracak birer elçi olacaklardır. 
İslami kimliğini kaybetmeden yaşadığı toplumla uyumlu, sosyal sorumluluk yüklenecek 
bilinçli bir nesil yetiştirmek üzere kurulan okul Müdürü Abdulhalim Öner ve bu yıl 
mezun olacak öğrenciler Hollanda İslam Federasyonu’nu ziyaret ettiler. Federasyona 
bağlı camilerde cuma namazı kıldıran öğrencileri NIF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri 
bölge merkez binasında ağırladı ve sohbet ettiler.                                                    ---◄◄    

ABDULHALİM ÖNER VE ÖĞRENCİLERİNDEN HOLLANDA ÇIKARMASI
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Am s t e r d a m 
Anakent Belediye 
Başkanı Femke 
Halsema ve İlçe 

Başkanı Fenna Ulichki, 
bölgede daha önce 
meydana gelen nefret 
olayının ardından hem 
destek mahiyetinde hem 
de o tür söylem ve eylemi 
bitirmek adına Ayasofya 
Camii’ni ziyaret ettiler.

Kuzey Hollanda Millî Görüş Başkanı Mustafa Hamurcu ve Ayasofya Cami 
Başkanı Gazi Cırık tarafından sıcak bir atmosferde karşılanan ve ağırlanan 
heyet, ziyaretten memnun olarak ayrıldı.
Bölge ve cami yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, teşkilat faaliyetleri 
hakkında bilgi verildi ve toplumsal sorunlarla alakalı görüş ve düşünceleri 
yerel yöneticilere sunma ve anlatma fırsatı bulunuldu.
Özellikle Korona günlerinde üyelere dönük yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verildi.
Onların sıkıntılarını gidermek için adımlar atıldığını, sokağa çıkamadıkları için 
yalnız bırakıldıklarını ve o yalnızlık hissini ortadan kaldırmak için ziyaretler 
yapıldığını anlatan teşkilat yöneticileri, o zorlu süreçte cemaat ve üyelerinin 
yanlarında olduklarını ifade ettiler.
Yöneticiler Belediye ve İlçe Başkanına ziyaretleri ve samimiyetlerinden 
dolayı teşekkür etti ve bu ziyaretlerin karşılıklı olarak, sadece böyle olağan 
durumlarda değil her zaman gerçekleşmesi isteğini ilettiler.          DM ---◄◄    

Önyargılar böyle biter...

nieuws14 haber

Güller yetişiyor...

H ollanda İslam Federasyonu’nun 
geleneksel olarak düzenlediği Temel 
Bilgiler 1 ve 2 kategorilerinde yapılan 
Bilgi Yarışması’na 11 ayrı cemiyetten 19 

öğrenci katıldı.
Ev sahipliğini Leiden  Fatih Camii’nin yaptığı 
yarışmada çocukların heyecanı ve motivesi 
görülmeye değerdi.
NIF Eğitim Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilgiç 
tarafından sunulan program, 
NIF Bölge Yarışması ikincisi Ömer Faruk İnan’ın 
Kur’an tilavetiyle başladı.
Hollanda İslam Federasyonu Başkanı İsmail 
Kızılırmak selamlama konuşmasında yarışmaya 
katılan çocukları kutladı ve başarılar diledi. 
Kızılırmak, bu tür yarışmalarla çocukların bilgilerini 
tazelediklerine ve bir araya gelerek özgüvenlerini 
tazelediklerine dikkat çekti.
Jüri heyetinde El Furkan İslam İlkokulu Müdürü 
Mehmet Öztürk, Zoetermeer Lisesi öğretmenlerinden 
Fatih Başalan, NIF Çocuk Kulübü Sorumlusu 
Süleyman Küçükuysal yer aldılar.

Kıyasıya geçen bir mücadele sonunda yarışma 
şu şekilde neticelendi:
Yarışma sonucu: 
Temel Bilgiler 1 (9-10 yaş kategorisi)
Eren Akşeme – Vlaardingen İhsan Eğitim
Berkay Delisoy – Schiedam Yıldız Eğitim Merkezi
Nisa Doğan – Den Haag Mimar Sinan Eğitim

Çocuklar Bİlgİ Yarışması’nda 
kıYasıYa Yarıştılar

amsterdam BeledİYe Başkanı 
Halsema aYasofYa camİİ’nİ zİYaret ettİ

KHMG Başkanı  Mustafa  Hamurcu

NIDA  Lideri  Nourdin  El  Ouali

Hollanda İslam Federasyonu tarafından bastırılan Hollandaca Kur’an-ı Kerimler, alanında büyük 
bir boşluğu ve eksikliği dolduruyor. NIF Başkanı Mustafa Aktalan ve Eğitim Başkanı İsmail 
Kızılırmak T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur
 ve Eğitim Müşaviri Niyazi Kaya’yı makamlarında ziyaret ederek bu özel, güzel, anlamlı 
hediyeden takdim ettiler.   ---◄◄    

5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu 
Eğitim Başkanlığı’nın tertip etmiş olduğu şubeler arası temel eğitim bilgi 
yarışması icra edildi.
Kızlar ve Erkekler olmak üzere 9-12 ve 13-15 yaş grupları 2 ayrı kategoride 
yarıştılar.
Küçükler kızlar kategorisinde dereceye şu isimler girdi: 
1. Amsterdam Ayasofya Şubesinden - Ebrar Kızakoğlu 
2. Amsterdam Mevlana Şubesinden - Ecrin Elfida Yıldırım 
3. Amsterdam el Kübra Şubesinden - Rüveyda Afife Yenen  
Büyükler kızlar kategorisinde 
1. Amsterdam Mevlana - İrem Nur Kılınç 
2. Amsterdam Caferi Sadık Şubesinden - Ecrin Çiftçi 
3. Amsterdam Ayasofya Şubesinden - Muhsine Akpınar
Küçükler erkekler kategorisinde 
1. Amsterdam Ayasofya Şubesinden - Eymen Hasan Kaya 
2. Amsterdam Mevlana Şubesinden - Muhammet Zahit Akpınar 
3. Caferi Sadık  Şubesinden - Talha Eldemir
Büyükler erkekler kategorisinde 
1. Amsterdam Mevlana Şubesinden - Muhammed Hamza Kurt 
2. Amsterdam Ayasofya Şubesinden - Onur Alp Erdem 
2. Utrecht Mescidi Aksa Şubesinden - Talha Adıgüzel 
3. Amsterdam Caferi Sadık Şubesinden - Batuhan Atak                DM  ---◄◄    

Çocukların yarışma heyecanı
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Yarışma Sonucu: 
Temel Bilgiler 2 (11-12 yaş kategorisi)
Kayra Demir – Schiedam Yıldız Eğitim Merkezi
Yuseyra İnan – Leiden Fatih Eğitim
Ecenur Açıkel – Dordrecht Aksa Eğitim

Program, kapanış Kur’an-ı Kerimi, hediye takdimi ve 
ikram ile sona erdi.                              DM ---◄◄    

Hollanda İslam federasYonu
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Evet insanız  ve insanın 
dramı dünyada olduğu 
sürece bitmeyecektir.
Çünkü dünyaya 
atılmış, ana vatanımız 
baba yurdumuz olan 
cennetten kovulmuşuz.
Ruhumuz çok şeyi 
arzuluyor.  Karnımızın 
doyması gönlümüzü 
de doyurmuyor. Her 
dilediğimizi yapmak 
ve her dertten de 
kurtulmak istiyoruz.

M erhaba değerli dostlar!..
“Yoksa insan, her arzu ettiği 
şeye sahip mi olacaktır?..” 
(Necm 24.)

Kalan ömrümüzün geçen ömrümüzden daha 
hayırlı ve bereketli olmasını yüce Hak’tan 
niyaz ederek başlayalım.

Yaz/izin sezonu geldi, şimdi kimi tatil kimi 
de sılaya kavuşmanın heyecanını yaşıyor. 
Şu Avrupa ülkelerini kendimize Medine 
(vatan) kılamadığımızdan dolayı bedenimiz 
burada olsa da ruhumuz hep memlekette 
kaldı. Yaşadığımız yerler ne kadar güzel olsa 
da, kaybettiğimiz yakınlarımız ve geride 
bıraktığımız sevdiklerimiz yoksa, bitarafımız 
hep eksik ve buruk değil mi?..
İki bahçe arasında akan sensiz âbı 
hayatın/Acı ılgın, buruk yemişli arim 
selinden bana ne farkı var!
Cenneti cennet yapan sadece bahçesi, 
ırmağı, hûrisi, ğılmanı değil; kişinin asıl 
cenneti sevdikleriyle birlikte olmasıdır.

Sevgili Peygamberimizin (sav.) en güzel 
müjdesi de zaten bu değil miydi:
“El mer’u mea men ehabbe.”(Kişi 
(cennette) sevdiği ile beraberdir.)
İnsanlar ayrılık acısı gibi en hüzünlü 
duygularını şiirle, ağıtla, türkülerle 
anlatmışlar.

Peki gerçekten de anlatabilmişler mi acep?..
Bir yönüyle şiir, onu sebep kılarak insanın 
derûninde ki duygularını anlattığı gibi, yine 
en derûnindeki olanları anlatamadığını 
kanıtlamasıdır. Çünkü şiir, çok şeyi 
anlatmayı içerdiğinden daha çok aslında 
içerde/ derinde kalanı anlatamamanın 
ifadesidir.

Bence şiir, katreyi gösterip koca deryayı 
içinde tutmaktır.
Mesela ayrılığın nemenem bişey olduğunu 
anlatmak veya anlatamamak gibi:
“Ayrılık yaman bir kelime/ 
Benzetmek azdır ölüme.” 
“Her bir dertden âlâ yaman ayrılık.”
“Ölüm ile ayrılığı tartmışlar
Elli dirhem fazla gelmiş ayrılık.”
(Karacağlan)

Eğer yaptığımız tercihler- iş/ meslek, evlilik, 
yurt dışına/ gurbete gelmek vs. - bir hata ise 
tevbesi, telafisi de vardır. Cezası, cefası ne 
ise çekeriz ve biter giderdi.
Ama öyle olmadı. Yıllar geçmesine rağmen, 
irade sahibi olan insan niçin kurtulamıyor?..
Allah cc. bazı şeyleri sevdirerek, bazı şeyleri 
de zorla mecbur ederek ve bazı kararları da 
bugün baktığımızda “hata ettim!.” desek 
bile, bir imtihan sebebi veya en uygun en 
güzel, yani hakkımızda hayırlı olduğu için 
yaptırabilir.
Çünkü, Efendimiz (sav.), Bir şey (kader’deki 
yazı) olacağı zaman, insanın basiretinin 
bağlanıp, o iş olup bittikten sonrada 
(kaza), “Ben bu hatayı nasıl yaptım?..” 
diyerek hayıflanacağını bildirir. Sonrada 
“Keşke şöyle yapsaydım, böyle 
yapmasaydım…” deriz değil mi?.. 

Halbuki “Keşkeler şeytan’dandır..”  
buyurur sevgili  Efendimiz (sav.)

Maalesef böyleyiz işte... Mevcut olan 
durumdan hep şikâyet ederiz. 
Elimizde en güzel imkânlar da olsa, biz 
hep olmayan şeylerin derdindeyiz. Belki şu 
hâlimiz dünyanın bir çok yerinde -savaş ve 
açlık sınırındaki- insanlar için sadece bir 
hayal iken biz bu nimetlerin farkında bile 
değiliz.
“Ol mâhîler ki deryâ içredir deryâyı 
bilmezler.”

Evet insanız  ve insanın dramı dünyada 
olduğu sürece bitmeyecektir.
Çünkü dünyaya atılmış, ana vatanımız baba 
yurdumuz olan cennetten kovulmuşuz.
Ruhumuz çok şeyi arzuluyor. 
Karnımızın doyması gönlümüzü de 
doyurmuyor. 
Her dilediğimizi yapmak ve her dertten de 
kurtulmak istiyoruz. Özlediğimize kavuşmak, 
hastalık, ölüm, yoksulluk ve gariplikten de 
korkuyoruz. 

Allah’ta bizi bilakis bunlarla imtihan ediyor.
İnsan olarak yarattığı kullar içinde en çok 
özgürlüğe sahip olsak da, bizim de bir 
kaderimiz/ miktarımız/ sınırımız var.
Aciz ve zayıf olduğumuzu da ayrıca kabul 
etmeliyiz. (Nisa 28.)

Ancak El Kadir olan,“Faalun lima yurîd” 
(Dilediğini yapan.) Allah’tır, Allah cc.
Biz ise.. Onun müsaade ettiği kadar, arzu 
ettiğimiz şeylere erişebiliriz.
“Yoksa insan, her arzu ettiği şeye 
sahip mi olacaktır?..” (Necm 24.)  ---◄◄    

YAMAN AYRILIK VS.
DERTLER,
KEDERLER...

Haydi hayırlısı olsun!

Tüm etkinliklerde tedbirler 26  Haziran itibarı ile kalkıyor

Hollanda’da normalleşme sürecinde 
4’üncü aşamada daha çok 
gevşetilmeye gidilecek. Ülkede 1 
Temmuz’dan itibaren konserler, 

düğün, nişan ve kına etkinliklerinde kapasite 
sınırlaması kaldırılıyor...

Hollanda hükümeti, düzenlenen basın 
toplantısında, ülkede 26 Haziran’dan itibaren 
başlayacak olan normalleşmedeki 4’üncü 
aşamayla ilgili yeni kararları açıkladı.

Temel kurallar ile birlikte 1,5 metre sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartında 
bir değişiklik olmayacağı belirtilen açıklama 
ile 26 Haziran’dan itibaren dördüncü aşamaya 
geçileceği duyuruldu.

Buna göre, 4’üncü aşamadan itibaren 
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kapalı alanda rezervasyon ve sağlık kontrol 
testi yapılması şartı ile sınırsız kişi içeride 
bulunabilecek, şartlara uyulmadığı takdirde bu 
sayı 100 kişi ile sınırlı kalacak.

Açık alanda düzenlenen bir etkinlikte 
rezervasyon ve sağlık kontrol testi şartı 
olmadan 250 kişi bir araya gelebilecek, bu 
sayının üzerinde ise aynı şartlar geçerli olacak.

Bu kural, ibadethane ve düğünler için de geçerli olacak.
1 Temmuz’dan itibaren konserler, spor müsabakaları da şartlara uyulduğu takdirde organize 
edilebilecek, müze, kütüphane, alışveriş mağazaları ve benzer yerlerde sayı sınırı olmayacak.
Spor ve sauna tesislerinin de açılacağı 4’üncü aşamadan itibaren toplu taşıma araçlarında 
maske şartı devam edecek, her koltuğa oturulabilecek ve daha önce yasak olan keyfi yolculuk 
yapılabilecek.
Konser, açık ve kapalı etkinlikler girişlerde aşı sertifikası, hızlı test veya hastalığı geçirdiğine dair 
belgelerin ibraz edilmesi şartıyla tam kapasite olarak organize edilebilecek. Bu kurallara uyulması 
durumunda içeride 1,5 metre mesafe şartı da aranmayacak.

Düğünler
Düğün salonları kapasitenin yüzde yüzünü sadece 1,5 metre mesafeyi koruyarak kullanabilecek. 
Bu duruma aşı ve test sonucu da istenmeyecek. Aksi durumda sadece 100 kişi içeri alına bilinecek.
Evlenecek çiftler merakla bekliyordu! düğün, kına ve nişan etkinlikleri için 1 Temmuz’dan itibaren, 
1,5 metre mesafe şartıyla kapasite sınırlaması kaldırılıyor. Açık hava parkları, tema ve eğlence 
parkları

Tema ve eğlence parkları her 10 metre kareye 1 kişi düşme şartıyla ziyaretçi alabilecek. 
Bu durumda yine aşı veya test istenmeyecek.                                                     Turkinfo  ---◄◄    

Bayramınızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...









Ethem Emre:

Kendisini tanıdığımı 
sanıyordum ama sohbet 
boyunca anladım ki onu 
hiç tanımıyormuşum. 

Pek çok görevi bir arada 
profesyonelce yürütmeye çalışan 
Ethem Emre, hayatta “hoş bir 
seda” bırakma niyetinde ve 
telaşında. Doğduğu ve doyduğu 
ülke arasında iyi ilişkiler 
oluşturmak, geleceğin neslini 
burada hak ettiği yerde görmek, 
insanlarımızın haklarını savunmak, 
onların bu ülkedeki ilişkilerini 
sağlıklı bir zemine oturtmak için 
pek çok inisiyatif almış ve bu 
yolda büyük bir azimle, şevkle 
koşuşturuyor.
Toplumun sorunlarını bilen, ona 
dönük çare ve çözümler üreten, 
birlik ve beraberlik içerisinde 
hareket etmeyi önemseyen Emre, 
inisiyatif alarak başlattığı bütün 
eylemleri hak rızası ve toplum 
menfaati için hayata geçiriyor. 
Her şeyin maddiyat için 
yapılmadığını, yapılmayacağını 
göstermek adına güzel bir örnek 
olarak karşımızda duruyor 
Ethem Emre. Keyif alacağınızı ve 
istifade edeceğinizi umduğumuz 
sohbetimize Ethem Emre’yi 
tanıyarak başlıyoruz…

Ethem Emre Kimdir, kısaca 
okurlarımıza kendinizi tanıtır 
mısınız?
1962 doğumlu olan Ethem 
Emre, 1974 yılında aile birleşimi 
çerçevesinde Hollanda’ya (Den 
Haag) geldi. İlkokulu bitirdikten 
sonra teknik alanda eğitim gördü. 
1981 yılında kendi işyerini açarak 
yeminli tercüman olarak topluma 
hizmet vermeye başladı. O 
günden sonra hep kendi işlerini 
ve projelerini geliştirdi. Evli 
olan Emre, iki kız (Bankacı ve 
Grafiker), bir erkek (Avukat) evladı 
bulunmakta. İkinci nesil olarak 
birikim ve tecrübelerini kendinden 
sonraki nesle aktarmak için farklı 
yol ve yöntemler uygulamakta. 
Kaza Uzmanı olarak hizmet 
vermekte olan Emre, Hollanda 
Türk Ticaret Odası Derneği (HTTO) 
Başkanlığını ve Sticting Inter 
Talenten Vakfı’nın (SIT) kurucu 
başkanlığını yürütmekte.

Kaza uzmanlığı yolculuğunuz 
nasıl başladı?
Tercümanlık hizmeti yürütürken 
insanlarımızın farklı sorunlarını da 

yakından görme fırsatımız oldu. 
İnsanlarımızın yurt dışında, özellikle 
Türkiye’de yapmış oldukları kazalar 
sonrasında çok mağdur olduklarına 
şahit oldum. Ve bu sorunların 
çözümüne dönük belli eğitimler 
aldım, uzmanlaştık. 15 yıl önce 
de Hollanda’da ilk kültürler arası 
kaza uzmanlık bürosunu kurduk. 
Şimdilerde de Hollanda’nın 5 
büyük kentinde hizmet veren 
bürolarımızla hizmeti insanlarımızın 
ayağına kadar götürmüş olduk. 
Oğlum Onur Emre bu alanda ihtisas 
yapmış bir avukat olarak görev 
yapmakta. 
Bendeniz ve 25 kişiden oluşan 
personelle kaza uzmanlığı alanında 
hizmet vermekteyiz. Bizim 
başladığımız yıllarda hiçbir yabancı 
uzman yoktu. Hollandalıların 
tekelinde olan bir alandı. 
Biz buradaki gelişim ve değişimi 
de sağladık. Bu alanda, pek çok 
üniversite ve yüksek okul mezunu 
gençlerimiz bizim yanımızda stajyer 
olarak başladı ve daha sonra, 
yetiştirdiğimiz 10’u aşkın gencimiz 
hem bizde hem de farklı şirketlerde 
istihdam edilerek iş hayatına 
atıldılar. Kurumumuzda stajyer 
olarak başlayan ve daha sonra 
farklı büyük sigorta şirketlerinde 
iş bulan onlarca gencimiz var. 
Bu alana yabancıları da katarak 
zenginleştirdik. Umarım hepsi gittiği 
yerde toplumumuzu temsil eder 
ve bu alanda elde edilen güvene 
zarar vermezler. 60 yıla yakındır 
bu ülkede olmamıza rağmen hâlâ 
belli alanlarda yetişmiş uzman 
elemanımız yoktur. Bunu da bu 
gibi çalışmalarla değiştirmeye 
çalışıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir 
gurur vesilesidir.

Kaza anı ve sonrasında nasıl 
bir yol izleniyor?
Herhangi bir kaza sonucunda 
çok farklı deneyimler, tecrübeler 
ediniyoruz. Sıradan bir kaza sonrası 
bile insanlar fiziksel hasar görmekle 
beraber psikolojik sıkıntılar da 
yaşıyorlar. Ömür boyu atamadıkları 
korkuları oluşuyor. İlla da kırık çıkık 
olması gerekmiyor, ağrılar, uyku ve 
konsantre bozukluğu gibi durumlar 
da tazminat kapsamına giren 
konulardır. İnsanımız kaza sonrası 
yaşadığı bu gibi durumların geçici 
olduğunu sanıyor ve ağrı kesicilerle 
ağrılarını gidermeye çalışıyor. Bu 
gibi durumda kişinin, ev doktoruna 
durumu bildirerek kazayı kayıt 

altına geçirmesi ileride yaşayacağı 
sorunları en aza indirir. Kişinin ifadesi 
bazen yeterli olmuyor, bu durumun 
belgelenmesi lazım. Bizler daha çok, 
olaylar mahkeme sürecine girmeden 
sigorta şirketleriyle sulh yoluyla 
uzlaşarak çözüme kavuşturuyoruz.  
Tabi her zaman da süreç mağdurun 
lehine olmuyor. Sigortanın lehine 
rapor çıkınca eli güçleniyor. 
Ya tazminat ödemiyor ya da 
beklentinin altında bir meblağ 
ödüyor. Sulhen çözüm, iki tarafın da 
ortak bir rakam üzerinde anlaşması 
demektir. Bizim de tavsiyemiz yıllarca 
beklemek yerine uygun şartlarda 
uzlaşmak en iyi yoldur. 
Haklı davalarına hiçbir zaman yalan 
yanlış bilgi, belge katmasınlar. 
Zira sigortalar her şeyi büyük bir 
titizlikle ele alıp, değerlendiriyorlar. 
Araştırıyor, gerektiğinde kişiyi 
takip ediyorlar. Hakkın neyse onun 
peşinde olmalısın. Dürüstlükten asla 
vazgeçmemeli. Suiistimal olmamalı. 
Yoksa eldeki hakkını da kaybedersin. 
Mesela, “evden çıkamayacak 
durumda olduğunu” söylüyorsun, 
ama takip anında seni gezinti anında 
görüntülüyorlar, ya da sosyal medya 
hesaplarında spor yaparken tesbit 
ediyorlar, bunlar da senin haklılığını 
ve güvenirliğini kaybettiriyor. 
O yüzden sağlam ifadeler ve haklı 
deliller verilmesini tavsiye ediyoruz. 
Aksi hâlde ‘dolandırıcı’ olarak 
kayıtlara geçiyor ve bu durum kişinin 
bütün hayatını olumsuz etkiliyor. 
Haklı davalarında bile haklılığını isbat 
etmekte zorlanıyor. 

Kazazedelerin ne tür hakları var?
Kişinin tazminat hak etmesi için 
belirtileri olması yetmiyor, tedavi 
sürecini de başlatması gerekiyor. 
İş kaybı olabilir, evde düzeni 
bozulabilir, acı parası var, kendi 
işyerinde pozisyonunu kaybeder. 
Tazminatı hak etmek için de belli 
prosedürlere uymak gerekiyor. 
Hiçbir sigorta şirketi gelip de kaza 
sonrası size ‘haklarınız budur’ 
demez. Kişi kendi hakkını talep 
ederse sigorta şirketleri devreye 
giriyor. 

Kazazedelerin size başvurması 
hâlinde belli bir ücret talep 
ediliyor mu?
Bizler bu konuda ücretsiz danışmanlık 
hizmet veriyoruz. Süreç başladıktan 
sonra da mağdurlardan herhangi bir 
ücret talep edilmiyor. 
Bizler  hukuk hizmeti veriyoruz. 

Hollanda’da insanlarımıza hizmet götüren kurum, kuruluş ve işverenlerimizi zaman zaman ziyaret ediyor, gidişat ile alakalı sohbetler 
ediyoruz. Bazen de onlar Doğuş ofisini ziyaret ederek bizleri onurlandırıyorlar. Pnademi nedeniyle kapanan yolların hafif aralanmasıyla, 
söz verdiğimiz ama bu nedenle ihmal ettiğimiz dostları ziyaret etme imkânı bulduk. Hoş sohbetler gerçekleştirdik. Sadece kurum ve 
firmalarıyla alakalı değil, pek çok konuyu da değerlendirdiğimiz söyleşiler yaptık.  Hollanda Türkiye Ticaret Odası Derneği Başkanı 
ve  Kaza Uzmanı Ethem Emre Bey’i Rotterdam’daki ofisinde ziyaret ederek hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

Kişinin haklarının alınmasını 
sağlıyoruz, sigorta şirketleri de ayrı 
bir fondan bizim hizmetin karşılığını 
ödüyorlar. Bizim aldığımız bedel, 
kişinin alacağı tazminatı asla 
etkilemiyor. Kazazedelerin bu 
duruma dikkat etmesi gerekiyor. 
Hiçbir şekilde doğrudan ve dava 
sonucunda işini yapan kuruma 
para ödenmiyor. Kazazededen 
para talep edenlerin olduğunu da 
duyuyoruz. Talep edilen bu para 
haksız ve yersiz bir kazançtır. 

Kazazedeler başka nelere 
dikkat etmeliler?
İş kazalarında da kaza 
müfettişlerinin kazayı yerinde 
incelemeleri çok önemlidir. 
Müfettişlerin kaza yerinde 
hazırladıkları rapor, sonucu olumlu 
manada etkilemek için gereklidir. 
Kişi kaza sonrası mesleğini 
yapamaz hâle geliyor, iş göremez 
oluyor. 
Bu yüzden bu raporların sağlam 
bir şekilde elde edilmesi çok 
önemlidir ki hakları güvence altına 
alınsın. Sigorta şirketi tazminat 
ödeyeceği için onların da belli 
şartları ve beklentileri var. Dosya 
oluşumu bu yüzden sağlam olmalı 
ve deliller kaza sonrasına dönük 
olarak dosyaya ilave edilmelidir. 
Geçmişteki rahatsızlıkları, asla yeni 
bir oluşan bir sıkıntı gibi dosyaya 
geçirilmemeli.   

Ne tür kazalarla 
ilgileniyorsunuz?
Ağır trafik kazalarından tutun, 
bedensel ve iş kazalarına kadar 
olan geniş bir yelpazede hizmet 
veriyoruz. 
Yılda 1200 civarında insanımızın 
dosyasını sonuçlandırıyoruz. 
İnsanlarımızın izin sezonunda 
yaşadıkları kaza sorunlarını da 
hem yerel hem de Hollanda 
hukuku çerçevesinde ele alarak 
sonuçlandırıyoruz. 

Yine sizin inisiyatif ve 
girişiminizle başlayan Türk 
Hukuku Bürosu hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz?
Türkiye’de avukat olarak görev 
yapmakta olan avukat Enes 
Etlik Bey’i de Türk Hukuku 
Bürosu’nda görevlendirerek 
hizmeti insanlarımızın ayağına 
getirmiş olduk. Pek çok insanımız 
Türkiye’de farklı hukuksal sorunlar 
yaşıyor ve bir türlü çözüm yolu 
bulamıyorlardı. Bu vasıtayla 
Türkiye’ye gitmeden sorunlarını 
çözüme kavuşturmuş oluyoruz. 
Türkiye’de avukat ihtiyacı olan 
insanlarımızın Rotterdam büromuz 
vasıtasıyla Türkiye’deki hukuki 
sorunlarına çözüm bulmuş 
olacaklar. Sadece büro avukatımız 
Enes Etlik Bey’e vekalet vererek 
sorunlarını buradan takip 
edebiliyorlar. İnsanlarımız için çok 
büyük bir kolaylık sağlandı.  

Sürücülere neler tavsiye 
edersiniz?
Trafik kazalarında araç 
içerisindekileri koruyucu özel bir 
sigorta var.  Kaza durumunda 
haklı ve haksız olma durumu da 
var. “Inzittend Verzekeringen/
Yolcu Sigortası” denilen sigorta, 
yurt dışında bile araç içindekilerin 
tamamını sigorta kapsamı alanı 
içine alıyor. Bundan dolayı bu 
sigorta çok gerekli ve faydalıdır. 
Zorunlu bir sigorta olmadığı 
için temel paket içerisinde yer 
almaz. Sigortalı olan kişi kendi bu 
seçeneği istemeli.    

 “Hedefimiz, Hollanda’da bir  
 Türk Ticaret Merkezi’nin kurulması” 
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Başkanlığını yaptığınız 
Hollanda Türk Ticaret Odası 
Derneği hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Geçmişte İstanbul’da da farklı 
alanlarda hizmetlerimiz olduğu 
için ticaret trafiğini de takip 
etme durumum oldu. Hollanda 
ve Türkiye arasında iyi bir ticari 
ilişki var. Hollanda, son 20 
yılda Türkiye’de en çok yatırım 
yapan ülke konumunda. Bu ikili 
ilişkilerde sıkıntılar yaşandığına 
şahit oldum. Girişimcilerin bazen 
hizmet almada zorlandıklarını, 
yanlışlıklar yüzünden mağdur 
olduklarını gördüm. Bundan dolayı 
da 10 yıl önce bu sıkıntıların 
giderilmesine dönük ve ikili 
ilişkileri daha verimli, sağlıklı bir 
hale getirmek, ticaret ağının daha 
kolay işlemesi için böyle bir adım 
attık ve Hollanda Türk Ticaret 
Odası Derneğini kurduk. Sadece 
Hollandalı girişimcilerin değil Türk 
girişimcilerin de haklarını korumak, 
onların taleplerini takip etmek 
ve onların da mağduriyetlerini 
gidermek için yola çıktık. 
Her iki grubun da gerektiğinde hem 
Türkiye’ye hem de Hollanda’ya 
yatırımlarını artırmak, yerleşim 
işlerini halletmek ve kendi dilinde 
ve kültüründe hizmet etmek istedik. 
Çünkü her insan gittiği yabancı bir 
ülkede kendi diliyle hizmet alacak 
kaynaklar arar. 
Şu ana kadar çok güzel tepkiler 
ve talepler alıyoruz. İstanbul’da 
da ofisimizi kurduk. Oradaki 
elemanlarımız da Hollanda dili ve 
kültürünü bilen arkadaşlarımızdan 
oluştu. Hollanda’dan Türkiye’ye 
giden firmaların gelişimi için çaba 
harcıyor ve işlerini oradan takip 
ediyoruz. Desteğimiz kesilmiyor. 
Alacakları hizmetleri koordine 
ediyoruz. İlişki içerisinde olduğu 
firmaların güvenilir olmasına kadar 
ön araştırma yapılıyor. İş yapacak 
olan firmaları önceden hazırlıyoruz, 
eksikleri varsa tamamlıyoruz, 
tavsiyelerle yola çıkarıyoruz. 
Bu hizmetlerin benzerini de, 
Türk firmaları için Hollanda’da 
yapmaktayız. Bir nevi bir köprü 
oluşturduk. 
Türkiye’de iş yapmak için bize 
başvuran sayısız gencimiz var, 
onlara da rehberlik hizmeti 
veriyoruz.  İstanbul Ticaret 
Üniversitesi ile yeni bir protokol 
imzaladık. Amaç, buradaki 
üniversiteler ile işbirliği yapmak 

ve geliştirmek. Türkiye’deki pek  
çok Ticaret Odalarıyla ilişkimiz 
ve işbirliği anlaşmalarımız var. 
Türkiye’nin her yeriyle olan ciddi 
bir ilişkimiz var. Oradan gelen 
Hollanda’ya dönük talepleri 
nasıl değerlendiririz diye çalışma 
ve proje üretiyoruz. Hedefimiz, 
Hollanda’da bir Türk Ticaret 
Merkezi’nin kurulması. Bu uzun 
vadeli bir hedef olsa da, bu tür 
çalışmalar çok kısa zamanda bizleri 
bu hedefe ulaştıracaktır. 
Kâr amacı olmayan bir kuruluşuz. 
Ülkemize katkı sağlayalım, 
ihracatçımıza yol gösterelim 
düşüncesiyle başladık. Her geçen 
gün gelişiyor. İhtiyaç olduğunu 
daha iyi görüyoruz. Hollanda’da 
buna benzer 60 kadar kuruluş var 
hepsiyle de işbirliği içinde temas 
hâlindeyiz. Profesyonel anlamda 
hizmet yürütülüyor. Yönetim 
kurulumuzda kendi alanlarında 
uzman üç Hollandalı arkadaşımız 
var. Ülkemize katkı sağlıyoruz, 
bundan da mutluluk duyuyoruz.   

Kuruculuğunu üstelendiğiniz 
Inter Talenten Vakfı hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Üniversite ve Yüksek Okul mezunu 
gençlerimizin okul bittikten sonra 
onları bir araya getirecek, onlara 
destek olacak bir oluşumun 
olmadığını gördüm. Bunlar bizim 
gençliğimiz, geleceğimiz. Onların 
pek çok alanda eksiklikleri var. 
Özellikle Türkçe dili, tarih ve 
kültürel alanda bilgi eksikliği 
yaşıyorlar. Gençlerimiz çok sosyal 
değiller, birbirleri ve toplum ile olan 
ilişkileri çok zayıf. Onları haftada 
bir de olsa bir araya getirerek hem 
birbirilerini tanıma hem dertlerini, 
sıkıntılarını paylaşma hem de 
bilgi ve birikimlerini birbirlerine 
aktarma zemini oluşturuyoruz. 
Camilerimizin Gençlik Kolları 
da bu manada büyük hizmetler 
veriyor ama onların herkese el 
uzatması mümkün değil. İnşallah 
ileriki zamanlarda bu gençleri 
bir araya getirerek, birlikte geniş 
bir çalışma ortamı hazırlamak 
istiyoruz. Şimdilik 20 kişilik bir 
genç grubu oluştu. Pandemi 
nedeniyle toplantılar online olarak 
gerçekleştiriliyor. Herkes çok mutlu, 
geleceğe olan güven ve umutları 
her geçen gün daha da artıyor.  
Eğer biz gençlerimize sahip çıkmaz 
isek, onların yolunu açmaz, 
desteklemez isek onları kaybederiz. 

Daha doğrusu bizler kaybederiz. 
Biz onlara kendi bilgi, birikim 
tecrübelerimizi aktaracağız ki, onlar 
da kendilerinden sonra gelecek olan 
nesle bizden aldıklarını ve kendi 
edindiklerini, birikimlerini aktarsınlar. 
İşte bu eksiklikleri nasıl giderebiliriz, 
meslek sahibi olmuş gençlerimizi 
mesleğine uygun olarak iş hayatına 
nasıl hazırlarız gibi düşüncelerle Inter 
Talenten Vakfı’nı kurduk. 
Bizler ikinci nesil olarak çok 
zenginiz. Hem anne ve babalarımızın 
yaşlanmasına ve onların bizlere 
bıraktığı bilgi mirasına sahip olduk 
hem de çocuklarımızın büyümesine 
tanıklık ettik ve bu bilgi akışının 
onlara ulaşmasına vesile olduk. 
Bagajımız dolu dolu. Bu birikimi 
mezara götürmek bize yakışmaz. 
Elimizden geldiğince topluma hizmet 
etmek için gayret sarf edeceğiz. Zira 
her şey para değil. Her şey para 
karşılığı yapılmaz, yapılmamalı. 
O gençlerin bir araya gelmesi, tanış 
olması, birbirleriyle ülfet kurması 
her şeye değer. Biz ebeveynlere de 
büyük görevler düşüyor. Toplum 
için, gençlerimiz ve çocuklarımız için 
daha başka neler yapılabilir, bunları 
konuşmamız ve gereğini yerine 
getirmemiz lazım. 

Sizin gözünüzle bakarsak, 
Hollanda nereye gidiyor?
Hollanda zengin bir ülke. Kendi 
insanına bakacak, esnaf ve çiftçisini 
destekleyecek kadar varlıklı bir 
devlet. 70’li, 80’li yılların ülkesi değil 
elbette. O zamanlar “özgürlükler ve 
refah ülkesi” olarak anılırdı. Şimdi 
bu tanımlamadan hayli uzaklaştı. 
Rotterdam gibi büyük kentlerin 
bazı semtlerinde Hollandalı görmek 
mümkün değil. Gittikçe gettolaşan 
ve Güney Afrika’da var olan 
“apartheid” denilen bir yere doğru 
sürükleniyor. Belli bir yerde yaşamak 
zorunda kalan yabancıların yaşam 
koşulları ve kültürleri farklılaşıyor.  
Gençler belli gerekçelerle nefret ve 
kinlerini ortaya koyuyor, bunun da 
siyasi bir kaynaktan beslendiği aşikâr  
Bu nedenle gençlere sürekli 
söylüyorum: Her ne kadar 
Hollanda’da doğmuş, büyümüş 
ve meslek sahibi olsanız da bir 
gün gelir bu ülkeyi terk etmek 
zorunda kalırsınız. Zira çok yakın bir 
zamanda bu ilkenin kendilerine çok 
yakın olmasına rağmen Yahudilere 
yaşattıklarına da şahitlik ettik. 
Gün gelir, olağan bazı durumlar 
yaşanır ve riskler de artar. Bugün her 

şey yolunda olabilir ama gün gelir 
burası da yaşanmaz hâle gelebilir. 
Bu nedenle her şeye hazırlıklı 
olmak lazım. İyi ki gidebileceğimiz 
bir ülkemiz var. Bazılarının böyle 
bir seçeneği de yoktur. 
Hollanda bu manada 
değerlendirildiğinde güçlü bir 
ülke. Bizim gençlerimiz de burada 
nasıl bir yer edinir, toplumla olan 
münasebetlerini sağlıklı bir zemine 
nasıl oturtur, bunlar üzerinde fikir 
üretmek, geliştirmek ve gençliği 
desteklemek lazım. Toplum 
olarak yerimizi iyi belirlemeliyiz. 
Eksikliklerimizi görerek, nasıl daha 
iyi seviyeye geliriz, iş ve sosyal 
hayatta nasıl daha güçlü ilişkiler 
kurarız, bunlar üzerinde kafa 
yormamız lazım. Her ne kadar 
bir tecrit hâli yaşansa da bizler 
onlarla olan münasebetlerimizi 
diri tutmalıyız, hâkim toplumla 
azınlıklar arasındaki diyalog ve 
ilişkinin olması gerektiği gibi 
davranmalıyız. İçimize kapanarak 
sorunlarımızı çözemeyiz. Türk 
toplumunun girişimci ruhunu her 
alana yayarak, geleceğimizi sağlam 
bir zemine oturtmamız gerek. 
Avrupa siyasi olarak sağa doğru 
evriliyor. 
Wilders bu kıvılcımın ateşini 
fitilliyor. İslam korkusunu 
toplum üzerinde inşa ederek 
bir politik gelecek umuyor. Bu 
popülist çıkışlara diğer partiler 
de katılıyorlar ve her geçen gün 
tırmanan bir ırkçılığın fitilini 
ateşliyorlar. Bu duruma ancak 
toplumumuzun birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket ederek karşı 
duracağını ve bu sorunun 
üstesinden geleceğine inanıyorum. 
Gelecek neslimize, ayrılıklarımızı 
değil, birlik ve beraberlik ruhumuzu 
miras olarak bırakmalıyız. 
Güçlerini birleştirsinler, 
yardımlaşma ve dayanışma 
ruhuyla hareket etsinler. Bu da 
gelecek nesle bırakılacak en büyük 
değerdir, diye düşünüyorum. 
Dertlerimiz, sıkıntı ve sorunlarımız 
çok ve büyük. Bu nedenle sık 
sık bir araya gelmeli, birbirimizi 
dinlemeli, istişare edip bir yol 
haritası çizmeliyiz.
Bizlerden sonra bu işleri düzgün bir 
şekilde götürecek olan gençlerimize 
yatırım yapmalıyız. Kurumlarımızı 
kurumsallaştırma, kalitesini 
artırma, Hollandalı rakipleriyle 
yarışma ve kalıcı olması yoluna 
gitmeliyiz. 

Hayatınızın merkezinde neler 
var?
Çoluk çocuğumuz. Yaptığımız 
işlerin kaliteli olması ve yarınlara 
güzel şeyler bırakabilmek için 
verilen mücadelemiz...

Hayatta en çok neyi 
önemsersiniz?
Dürüst yaşamak, insanlara katkı 
sağlamak, toplumsal olaylara 
karşı duyarlı olmak, ihtiyaç sahibi 
olanlara yardımı esirgememek ve 
bunların toplumda yaygınlaşmasını 
sağlamak gibi insanı insan yapan 
değerleri önemserim. “Dünyayı 
ben mi kurtaracağım” mantığı 
ile değil de “Bir insanı 
kurtaran bütün insanlığı 
kurtarmış gibi olur” inancıyla 
hareket etmek lazım. Her şeyi 
başkalarından bekleme lüksümüz 
yoktur. Görev ve sorumluluklarımız 
bellidir. Herkes bu manada bir iki 
kişiye el uzatsa, ne sorunlu ne de 
ihtiyaç sahibi insan kalır.

Bir insanda neyi ararsınız?
Dürüstlük, şeffaflık, samimiyet 
aranır. İnsan bu duygularla 
güzelleşir. Dünya geçici, iyi 
miraslar ve hoş bir seda bırakmak 
lazım.

En çok ne mutlu eder sizi?
Toplumumuzun her alanda 
gelişmesi, ülkemizle olan 
bağlarımızın güçlenmesi beni mutlu 
eder. 

Son olarak neler söylemek 
istersiniz?
Neslimizin ülkemizle olan bağları 
gittikçe kopuyor eğer bunu sosyal 
ve ekonomi anlamında yatırım 
yaparak güçlendirmezsek bu bağ 
tamamen bitecek. Gençlerimizin 
ülkemizi bir tatil ülkesi olarak 
değil, orayla hem sosyal hem de 
ekonomik bir bağ kurmaları için 
projeler üretmek lazım. Babalarının 
mirasını değerlendirmeleri için 
çocuklara bu alanda yol açmak 
gerek. Ülkesiyle ticari bağı olmayan 
biri, Türkiye yerine tatil için başka 
bir ülkeyi de rahatlıkla seçebilir. 
Bu nedenle bağlar zayıflar. 
Şimdilerde cenazelerin buraya 
defnedilmesi konuşuluyor. Bir-iki 
nesil sonra neslimizin ülkemizle 
bir bağı kalmaması muhtemel. 
Gelecek nesil bizim kadar bu 
meseleyi umursamayacak. Kendi 
hâllerine bırakırsak, yok olmakla 
karşı karşıya kalacaklar. Bu alana 
biraz kafa yormak lazım. Emek 
verirsek, uğraşırsak bir şeyleri 
kurtarabiliriz. Devletimize de 
burada görev düşüyor. Bu bağın 
hep güçlü kalması için devletimizin 
Avrupa’daki insanımızın sadece 
gerektiğinde değil hep yanında 
olmasını istiyoruz.               ---◄◄
Söyleşi-Fotoğraflar:Zeynel Abidin
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Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu, bölge binası içerisinde hizmet 
verecek olan birimlerin çalışma alanlarına dönük düzenlemeleri yaptı. Hasene, 
Ensar, Muahsebe ve Kütüphaneden oluşan birim yöneticileri daha iyi hizmet 
verebilmek için hazır olduklarını belirttiler.                                             ---◄◄ 

Kısa haberler...Nejat Sucu

Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler 
Federasyonu, 1960’lı yıllarda başlayan 
umuda yolculuğun hikâyesini, 
Kadıköy Rıhtım’a diktiği anıt heykelle 

hafızalarımızda canlandırdı. “Umuda Yolculuk Anıtı”, 
18 Haziran Cuma günü itibariyle ziyarete açıldı.
Hollandalı gazeteci ve TV programcısı Ömer Hünkar 
Ilık’ın fikrinden yola çıkarak İzmir’den üç sanatçı 
Derya Ersoy, Zafer Dağdeviren ve Ali Yaldır tarafından 
tasarlanan; Doç. Dr. Nevzat Cingöz’ün öncülüğü ve 
Zeki Baran’ın proje başkanlığını yaptığı 10 metre 
uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve ortalama 3 
metre yüksekliğinde bronzdan yapılan anıt heykel, 
2016 yılında Rotterdam’daki Misafir İşçi Anıtı’nın 
açılışını da gerçekleştiren Hollanda Demokratik 
Sosyal Dernekler Federasyonu’nun girişimiyle 
İstanbul Kadıköy’e kazandırıldı.
TÜRK-HOLLANDALI GİRİŞİMCİLER 
TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ…
Türk-Hollandalı girişimciler tarafından finanse edilen 
anıt heykelin açılışı için, kamuoyunda “gurbetçi” 
olarak bilinen birinci kuşak işçilerden temsilcilerin 
huzurunda 18 Haziran Cuma günü tören düzenlendi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda, 
Belçika, Almanya ve İsveç Başkonsoloslarının 
iş birliğiyle gerçekleştirilen açılış törenine, Wim 
Selles yönetimindeki SufiBach müzik topluluğu da 
ezgileriyle renk kattı. Hollandalı Türkler, İstanbul’un 
Anadolu’ya açılan kapısı Kadıköy Rıhtım’a dikilen 
“Umuda Yolculuk Anıtı” ile Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerine çalışmak için giden birinci kuşak işçilere 
teşekkürlerini iletti.
“BU ANITLA BİR DÖNEMİ KAPATIYORUZ”
Umuda Yolculuk Anıtı’nın açılışında konuşan 
Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu 
Başkanı Nevzat Cingöz, şunları ifade etti: “Türk 
misafir işçiler, 1960’ların başından beri Türkiye’den 
ayrılarak, Avrupa ekonomisinin yeniden inşasına 
katkıda bulundular. Ancak aynı zamanda çocuklarına 
ve torunlarına Avrupa’da bir geleceklerinin olmasını 
sağladılar. Misafir işçiler; paraları, bilgileri ve Avrupa 

“UmUda YolcUlUk anıtı” kadıköY’de açıldı Kuzey hollanda mİllî görüş, Bİrİm 
ÇalIşmalarInI gerÇeKleşTİrdİ

ülkelerindeki bağlantıları ile Türkiye’de yatırımlar 
yaptılar. Bu kişiler şimdi 80 yaşın üzerindeler, birçoğu 
çoktan öldü. Bu anıtla bir dönemi kapatıyoruz ama 
aynı zamanda bu yeni bir dönemin başlangıcıdır.
MİLYONLARCA KİŞİYE UMUT OLDULAR…
Şu anda Avrupa’da 5 milyondan fazla Türk asıllı 
vatandaş var. Biontech şirketleri ile koronavirüse karşı 
aşı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi gurbetçi 
çocukları, şimdi milyonlarca kişiye umut oldular. 
Sayısız girişimci; Avrupa şehirleri, Türkiye, Asya ve 
dünyanın diğer bölgeleri arasında köprüler kuruyor. 
Bu misafir işçilerin geldikleri ülkelerin başkonsolosları, 
anıtın açılışının birinci nesil erkeklerin huzurunda 
gerçekleşmesini sağlamıştır.”

Bu manada ilk göç anıtı 8 Ekim 2015 tarihinde Karaman 
Tren Garı önüne dikilmişti. Avrupa’ya göçün 50. yılı 
nedeniyle Karaman Tren Garı önüne dikilen ‘Göç Anıtı’ 
HOKAF’ın ve STK’ların büyük uğraşları sonucunda 
düzenlenen törenle açılmıştı.                    (DM)  ---◄◄ 

Hollanda Millî Görüş Teşkilatları’nın dava 
erlerinden ve Eindhoven Mevlânâ Camii 
Başkanı Sevgili

Arif Balcı’nın (46)
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağ-
lığı diler, dualarınızı bekleriz. Mekânın 
cennet olsun güzel kardeşimiz.
Seni çok sevdik, duyduğumuzda 
yaşadığımız şoku ömür boyu atama-
yacağız. İnanamadık, çok üzüldük ve 
seni hiç unutmayacağız... 
Yol azığını alarak yola çıktığına 
inanıyoruz. Mevla’m seninle...  Doğuş 

TAZİYE...

Bayramınızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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Yola çıkarken pasaportlarınızı kontrol edin!

Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarımızın dikkatine!

H ollanda  vatandaşlarının (çifte 
vatandaş) Türkiye’ye girişte 
Hollanda pasaportunun en az 
altı ay geçerlilik süresi olması şart 

koşulmuştur
(Koninklijke Marechausee) Hollanda Kraliyet 
Polisi’nden pasaportlarınızın geçerlilik süresini 
iyi kontrol edin uyarısı
Yaz döneminde Türkiye’ye seyahat edecek 
kişilerin aşağıda belirtmiş olan seyahat 
belgelerinin geçerlilik sürelerine dikkat etmesi 
gerekmektedir.
Belediye ve Konsolosluk randevu ile çalıştıkları 
için pasaportunuzu veya (identiteitskart) kimlik 
katınızı yaz döneminde yenilemek için bir kaç 

      

Z amanın şartlarına göre çocuk 
yetiştirmenin hem İslami ve hem de 
insani bir görev olduğuna inanarak bu 
bilinçle mevzuyu kavramak, anne ve 

babanın çocuklarını yetiştirme görevleri arasında 
“mihenk taşı” gibidir.

Çocuk eğitiminde zamanın ve zeminin önemli 
olması, lokal düşünmeyi ifade etmemekle birlikte 
mesuliyet, hayatın bütün alanlarını içine alan 
farklı kültür ve inanç toplulukları içinde kendini 
güncelleyerek neslin geleceğini planlayarak 
yetiştirme sorumluluğunu duyarak davranmaktır.

İslam’ın evrensel düşünce yapısına uygun 
kavramların içi doldurularak mevzuları ele 
almak, Allah’ın muradına uygun ve bu çerçevede 
olayları değerlendirerek bir kıymeti ortaya 
koymaktır.

Tarihin bu gerçekler ve örneklerle kayıtlı 
olduğunu unutmadan hedefler koyarak, önce 
kendimizi ve sonra neslimizi yetiştirmeliyiz.

Gerçek şu ki, çocukların dünyaya geldikleri ve ilk 
eğitim aldıkları, terbiye kazandıkları, şefkatin ve 
rahmetin kucağı ve gördükleri ortamın huyundan 
ve suyundan etkilendikleri yer aile ocağıdır. 

Bu ocağın başında bulunan ve mesuliyetlerinde 
yürüyen ve orada yaşayan çocukların istikbalini 
etkileyen ebeveynin İslami ve içtimai anlamda 
bilgili ve ilgili olmaları aranan şartlar arasında 
yer aldığı unutulmamalıdır.

Bu mevzuda eksikliğin faturası başkalarına 
kesilmemeli, suçlu dışarda aranmamalı. 
Şikâyet etme yerine, öz eleştiri yaparak yeni 
hamlelerde yer alarak geçmişin hatalarını 
izale etmek için bir dua makamında Allah’tan 
af dilenmelidir. Çünkü, yeni kuşağın (neslin) 
yetişmesinde, Allah’ın muradına muvafık verilen 
vazifeyi bihakkın yerine getirmede gayret sarf 
edilmemiştir.

Sadece zamanın gelişmelerine bakarak şikâyetçi 
olmak işin çözümü değil, bunun anlamı bizatihi 
olaylara teslim olmaktır. 

Anne ve babanın içinde yaşadığı çağda 
görevleri arasında, çocuklarını gelişen şartların 
iman bağlamında bir metot takip ederek 
zararlı alışkanlıklardan koruyarak geleceğe 
hazırlamaktır. “Her şey kötü ve her şey iyi 
değildir” prensibinden hareketle orta yolu 
bulmak, peygamberi duruşun ve kurtuluşun 
anahtarı olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.

Bir çok ayet-i kerimede ebeveynin 
sorumluluğunun büyüklüğünü ortaya koyan 
ve hadislerle desteklenen veriyi görmek 
mümkündür.
“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, 
yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 
koruyun. O ateşin başında gayet katı, 
çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere 
karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen 
şeyi yapan melekler vardır”. (Tahrim,6) 
Bir Hadis-i Şerifte:
“Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel 
terbiyeden daha kıymetli bir bağışta 
bulunmamıştır” buyurulur. 
(Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77)

Çocukların hayat içinde şekillenmesinde ve 
şahsiyet kazanmasında elbette, evin, okulun 
ve çevrenin önemi büyüktür. Bunun kontrolü 

anne ve babanın uhdesindedir. Bu üç alanla 
kendilerini güncellemeleri ve bulundukları 
mekânın şartlarına vakıf olmaları, günümüz 
modasıyla (Z) ve bizim deyimimizle (V) kuşağının 
yetişmesinde en büyük aktör olduklarını 
göstermeleri bir yükümlülüktür.
Günümüzde algıların ipotek altına alınmak 
istendiği bir ortamda, “Ne yapalım, Z kuşağı 
yapılacak bir şey yok” diyerek sorumluluktan 
sıyrılmak isteyen nice anneler babalar vardır. İşte 
en büyük felaket bu zihni ve fiili kaçıştır. Bunun 
hem bu dünyada ve hem ahirette mutlak karşılığı 
olacaktır.

Bu mevzuda söylenebilecek çok şey vardır. 
Ancak, sağlam neslin yetişmesi de ebeveynin 
sorumluluğunun ne kadar büyük olduğuna 
vurgu yaparak görevlerini bihakkın yerine 
getirmediklerini hatırlatmaya çalıştık. Çünkü 
doğumdan itibaren takip edilen yolun, çocuk 
üzerinde etki alanı, ömrün sonuna kadar olan 
süreci kapsamaktadır.

Vatan, mekân ve imkân ölçeğinde hapsedilmiş 
bir anlayışın, İslam’a göre çocuk yetiştirmesini 
beklemek safdillik olur. Dünyanın neresinde 
olursa olsun, mümin sorumluluğunu yerine 
getirmekle mükellef olup imkân ve şartlar 
dairesinde kulluk bilinciyle gayretini ortaya 
koymalıdır. Murad edilen budur!..

Bu arada çocuğun sağlıklı yetişmesinde eşler 
arasındaki ilişkinin keyfiyeti önemlidir. Sağlam 
duruş ortaya koyan ebeveynin örnekliğinde 
yetişen çocuk istikbal vadeden, aksi takdirde 
enaniyet üzerinde inşa edilen yuvada büyüyen  
çocuk, toplumdan fayda yerine zarar veren bir 
kişilik ortaya koyacaktır.

Rabbim! Nefsimizi her türlü kötülüklerden 
korusun. Neslimizi kendilerine ve insanlığa 
faydalı fertler eylesin!..                     ---◄◄

“Ey iman edenler! 
Kendinizi ve ailenizi, 
yakıtı insanlar 
ve taşlar olan 
ateşten koruyun. 
O ateşin başında 
gayet katı, çetin, 
Allah’ın kendilerine 
verdiği emirlere 
karşı gelmeyen ve 
kendilerine emredilen 
şeyi yapan melekler 
vardır”. 
(Tahrim,6) 

YAŞANAN ORTAMA GÖRE

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

ÇOCUK
YETİŞTİRMEK

İbrahim Turgut
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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...

doğuş  aylık gazete/maandblad
nr. 272-273 Haziran/Temmuz - Juni/Juli 2021  

hafta geçebilmektedir. Bu yüzden pasaport 
ve kimlik müracaatını zamanında yapmanız 
gerekmektedir.

Hollanda vatandaşların Türkiye’ye girişte 
Hollanda pasaportunun en az altı ay geçerlilik 
süresi olması şart koşulmuştur. 
Yine Hollanda vatandaşı olup Kimlik Kartı 
(Identiteitskart) ile seyahat edenler, kimlik 
kartlarının Hollanda’ya döndükleri tarihe 
kadar geçerli olması şarttır.
Eğer acil durumda gitmeniz gerekiyorsa 
ve bulunduğunuz belediye size randevu 
veremiyorsa, Hollanda’nın yedi ayrı 
bölgesinden Hollanda vatandaşlığına sahip 

olan kişiler için (Koninklijke Marechausee) 
Hollanda Kraliyet Polisini 
0800 – 1814 arayarak acil geçici pasport 
(noodpaspoort) müracaatı yapabilirsiniz.

Acil Hollanda pasaport koşulları:
Aşağıdaki koşullarla karşılıyorsanız, acil durum 
olarak Hollanda pasaportu alabilirsiniz:
NL-Pasaport veya NL-Kimlik Kartını 
zamanında alamıyorsanız,
Seyahatinizi erteleyemiyorsanız, kimliğinizi 
ve Hollanda vatandaş olduğunuzu 
beleyebiliyorsanız, gerekli destekleyici 
belgeleri kendiniz sağlamak zorundasınız.
Çifte vatandaşlığa sahip olanlar  

(TR – NL) Hollanda Pasaportu veya Kimlik 
Kartı (indentiteitskart) ile seyahat ettiklerinde 
ve nüfus kartları yanlarında olması durumunda, 
yukarda belirtilen kurallar gerekmemektedir. 

Pasaport ve (identiteitskart) kimlik süreleri tatil 
dönüşüne kadar geçerli olması gerekmektedir.
Sadece Türk vatandaşı olan kişilere maalesef 
acil Hollanda pasaportu verilmemektedir. 

Bu yüzden sadece Türk vatandaşı olan 
kişilerin pasaportlarının ve oturum kartlarının 
(verblijfsdocument) dönüş tarihine kadar 
geçerli olması gerekmektedir.
                   Haber: Sedat TAPAN   ---◄◄

Kurban Bayramı’nızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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Ankara, yurt dışındaki Türklerin banka, altın ve diğer 
finansal hesaplarını yaşadıkları ülkeye bildirmeye 
başladı. Bildirimlerde yürürlük tarihinin 03.02.2020 
olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin 2017’de onayladığı, ‘Finansal Hesap Bilgilerinin 
Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam 
Anlaşması’, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konuldu. 
Gurbetçinin banka hesap bilgileri yaşadıkları ülke maliyelerine 
iletilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı, 31 Mayıs 2021 tarihli 
karar, 31498 sayılı Resmi Gazete’de 4024 Karar Numarası 
ile yayınlandı. Böylece bir süre ertelenen, banka hesap ve 
finansal bilgi paylaşımı 1 Haziran 2021 günü itibarıyla başladı.
Kararda, varılan anlaşmanın yürürlük tarihinin 03.02.2020 
itibarıyla başlatıldığına değinildi. Yani, yurt dışında yaşayan 
Türklerin bu tarihten sonraki banka hesap bilgileri, yaşadıkları 
ülkelerin maliyelerine bildirilecek.

BİLDİRİM ŞEKLİ VE İŞLEMLER
Karara göre, Türkiye’deki bankalar ve finans kurumları, yurt 
dışında yaşadığını tespit ettikleri kişilerin, 1000 doları aşan 
hesaplarını önce Ankara’ya verecek. Gelir İdaresi Başkanlığı 
da, bunları ilgili ülkelere gönderecek.

Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, 
İngiltere, ABD, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka, 
Avusturalya’da yaşayan Türklerin bütün banka bilgileri, 
ilgili maliye birimlerine iletilecek. Bilgi paylaşımı adrese 
göre yapılacak. Türkiye’de ikamet eden birinin banka bilgisi 
Avrupa’ya verilmeyecek.

Haberler...

Türkİye, gurbeTçİlerİn banka hesaplarını 
yaşadıkları ülkeye bİldİrmeye başladı

GURBETÇİYİ NELER BEKLİYOR?
Bu bildirim, en çok Türkün yaşadığı Almanya’da büyük sorun 
olacak. Alman Maliyeleri her kuruşu takip edip hesabını 
sorduğu için, Türkiye’den gelen mektupla hemen gurbetçinin 
adresine yazı yazacak. Türklere önce “Bu paranın kaynağı 
nedir? Niye bildirmediniz?” sorusu gelecek.
Paranın miktarına göre, ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma 
davaları gelebilecek. Almanya’nın yanı sıra diğer ülkelerin de 
bildirim yapılmamışsa, bunu sorun edeceği biliniyor. Paranın 
kaynağı belliyse ve Almanya ya da yaşanılan diğer ülkeden 
yasal yollarla çıkarılıp Türkiye’de bankaya konulmuşsa bir 
sorun yaşanmayacak.

GERİYE DOĞRU 10 YIL HESAP
Açıklanamayan para miktarı, ortalama 100 bin Euro’nun 
üzerindeyse ceza davaları açılabilecek. Alman Maliyesi, 10 yıl 
geriye dönük tüm bilgileri isteyebilecek. Kişinin kendini ihbar 
etmesi ve maliye ile iş birliği yapması hâlinde bu süre 5 yıla 
inebilecek. Bu nedenle, konuyu bilen vergi danışmanları ve 
para miktarı yüksekse avukatlarla görüşmekte fayda var.

HANGİ BİLGİLER VERİLECEK?
Yurt dışında yaşayan Türklerin, ilk olarak banka hesabındaki 
para bildirilecek. 1000 doları aşan tüm paralar bildirilecek. 
1 ya da 5 hesap varsa, tamamı bildirilecek. Ardından ilgili 
maliyeler bunun dökümünü isteyecek. Verilmezse, ortalama 
ve yüksek bir vergi çıkarılacak. Döküm verilirse, tek tek gelen 
paraların kaynağı sorulacak. 
Banka hesapları dışında ortaklık, gelir getiren herhangi bir 
finansal varlık, altına dayalı banka hesabı varsa onlar da 
bildirilecek. 

Kaynak: Sözcü ---◄◄

Hollanda’da gebelik sonlandırmaları 2019’da 
yüzde 4’e ulaştı. Bu veri, Sağlık ve Gençlik Bakım 
Müfettişliğinin Salgın Gebelik Yasasına ilişkin yıllık 
raporunda açıkça görülmektedir.

2019 yılında 32.233 kürtaj yapıldı. 
Bu sayı, 2018 yılına göre 1.231 daha fazla. 2019’da ayrıca 
2016 ve 2017’ye göre daha fazla kürtaj oldu. Gebeliğin 
sonlandırılması sayısındaki artış, göreceli rakamlarda da 
görülebiliyor. 
2019’da Hollanda’da yaşayan 15 ila 45 yaşları arasındaki 
1000 kadın başına 9,1 kürtaj yapıldı. Daha önceki yıllarda 8,6 
civarında olan bu sayı 2018 yılında 8,8’e yükseldi. 1000 canlı 
doğum düşük sayısı (kürtaj oranı) da arttı.
2019’da, 19 yaşındaki kadınlarda tüm gebelik sonlandırmanın 
yüzde 8,2’si daha gençti. Bu, 2018’dekinden biraz daha fazla. 
2002’de bu oran hala yüzde 16,8’di.

Tüm gebelik sonlandırmalarının yarısından fazlası gebeliğin ilk 
sekiz haftasında gerçekleşti. 
Tedavilerin yüzde 90’ından fazlası kürtaj kliniğinde, kalan 
yüzde 10’u ise hastanede yapıldı.  (DM)   ---◄◄

2019 yılında 32.233 
kürTaj yapıldı

Cristiano Ronaldo basın 
toplantısında, iki şişe Coca-
Cola’yı bir şişe suyla değiş-
tirmek için açık bir şekilde 

kenara itti. Portekizli yıldız, bu eyle-
miyle meşrubat markasının borsa de-
ğerinin düşmesini sağladı.
İspanyol spor gazetesi Marca, bu değe-
rin yaklaşık 200 milyardan 196 milyar 
avroya düştüğünü yazdı.
Ayrıca hisse değeri 46,26’dan 45,53 
avroya geriledi. Burada dikkat edilme-
si gereken bir nüans, Coca-Cola’nın 
da dönem içinde temettüden ayrılma-
sıdır. Bu da borsa payını önemli ölçü-
de etkiliyor.
Yıldız futbolculardan sağlığa
zararlı içeceklere tepki
Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo ile 

Fransız yıldız futbolcu Pogba’nın 
EURO 2020 basın toplantılarında ma-
sadaki sağlığa zararlı olduğu kabul 
edilen içecekleri bir kenara kaldırması, 
kamuoyunun dikkatini çekti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 
(EURO 2020) yıldız futbolcular, basın 
toplantısı sırasında önlerindeki masa-
ya konulan, turnuvanın da sponsorları 
arasında yer alan sağlığa zararlı gazlı, 
şekerli ve alkollü içeceklere tepki gös-
teriyor.
F Grubu’nda Fransa’nın Almanya’yı 
dün 1-0 mağlup ettiği maçın ardından 
basın toplantısına katılan Fransız yıldız 
futbolcu Paul Pogba’nın hareketi top-
lantıya damga vurdu. Pogba’nın ma-
sadaki alkollü içecek şişesini önünden 
çekerek bir kenara kaldırması, günün 

 İspanyol spor gazetesi Marca, bu değerin yaklaşık 200 milyardan 196 milyar avroya düştüğünü yazdı...Gol atmak sadece sahada omuyor

en çok konuşulanları arasına girdi.
Aynı grupta Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 yendiği maç sonrası basın 
toplantısında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ‘Su için.’ diye-
rek, masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı.
Sağlığına özen gösteren Ronaldo, 36 yaşında hala üst seviyede
Profesyonel kariyerinde birçok rekoru elinde bulunduran Cristiano 
Ronaldo, sağlıklı gıda tüketimine verdiği önemle dikkati çekerken, 
36 yaşında üst düzey futbol oynamayı sürdürüyor.
Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkan ilk futbolcu 
oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016’daki 
turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.
Son oynadıkları Macaristan maçında 2 gol atan Ronaldo, şampi-
yona tarihinin en skoreri rekorunu kırdı. Avrupa Şampiyonası fi-
nallerindeki gol sayısını 11’e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile 
paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
Bilimsel araştırmalara göre şekerli ve gazlı içecekler; obezite, diş 
çürümesi, diyabet, kanser, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden 
olabiliyor. Alkollü içecekler ise kalp-damar hastalıkları, beyin ve 
karaciğerde hasar gibi birçok hastalığa yol açabiliyor. Dünya Sağlık 

Örgütüne (DSÖ) göre alkol, vücuttaki 
hemen hemen her organa zarar verebi-
liyor ve dünya çapında her yıl 3 milyon 
ölüm alkolün zararlı kullanımından kay-
naklanıyor.                        DM  ---◄◄

AB 6 ülkeyi daha listeden kaldırdı: Türkiye hâlen yok

A vrupa Birliği ülkeleri ABD ile 
birlikte 5 ülkeyi güvenli kategorisine 
alarak bu ülkelerden gelen turistlerin 
ülkeye alınmasına izin verdi.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan AB 
diplomatları, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
ABD ile birlikte 5 ülkenin daha güvenli 
kategorisine alınması konusunda anlaşma 
sağlandığını duyurdu.
AB’nin 27 ülkesinin ABD ile birlikte Arnavutluk, 
Lübnan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve 
Tayvan’dan gelen turistlerin ve yolcuların bir 
gerekçe göstermeden ülkeye girişlerine izin 
verilmesi konusunda anlaştı.
Bu uygulamanın birkaç gün içerisinde 
başlayacağını açıklayan yetkililer, Avustralya, 
İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, 
Singapur, Güney Kore ve Tayland’a yönelik 

Oyun üstüne oyun...

seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak 
kaldırılması tavsiyesinde de bulundu.
Her ne kadar AB genelinde bu şekilde bir 
uygulama başlatılsa da üye ülkelerin farklı 
kısıtlamaları ve talepleri olabiliyor. Bazı ülkeler 
negatif Covid-19 testi isterken bazıları da 
zorunlu karantina talep ediyor. 
                                        (Sözcü) ---◄◄
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Doğukan Ergin (DENK) soru önergesi verdi
Hollanda İçişleri Bakanlığı’nın 
belediyelere sunduğu ‘Leefbarometer’ 
isimli uygulama Schiedam Belediye 
Meclisinde tepkilere yol açtı.
DENK Schiedam Meclis Grubu, Belediye 
Başkanına sert tepki göstererek soru önergesi 
sundu. 
Schiedam ve birçok farklı belediye tarafından 
karar süreçlerinde kullanılan uygulamada, 
belediyeler ve semtlerin “yaşanılabilirliği” 
(leefbaarheid) tespit ediliyor.

“Çok Türk, daha az yaşanabilirlik”
Het Parool, Vers Beton ve Open Rotterdam 
gazetelerinin yaptığı araştırma sonucunda 
“yaşanılabilirlik” skorunda herhangi bir 
semtte Türk kökenli Hollandalıların ikamet 
etmesi skoru “negatif” bir şekilde etkiliyor.

Böylelikle 100 farklı göstergeden oluşan 
toplam skorda Türk kökenli vatandaşların 
çoğunluğuna göre takriben %1 daha az 
yaşanılabilirlik skoru oluşuyor. 
Aynı durum Fas kökenli Hollandalılara %1,5 
etki ediyor, Surinam kökenli vatandaşlarda 
ise %’2’ye kadar çıkabiliyor.)                ---◄◄

ronaldo’nun eylemİ CoCa-Cola’ya pahalıya mal oldu









İslami kuruluşlar 
birinci nesil tarafından 
kuruldu. Geçtiğimiz 
asrın, 70’li yılları 
sonu ve 80’li yılların 
başlarında. Bilinmeyen 
bir gurbette ortaya 
çıkıyor bu kuruluşlar. 
Bir taraftan kültürel ve 
dinî kimliği korumaya 
yönelik diğer taraftan 
da dinî pratikleri cemaat 
olarak yaşayabilmek 
için. İçinde yaşanan 
toplumdan da soyut 
olarak. Bu şartlarda 
çeşitli dinî kuruluşlar 
oluşuyor, Süleymanlılar, 
Diyanetçiler, Millî 
Görüşçüler, Kaplancılar, 
Ülkücüler gibi. Bu 
çeşitliliğin dayanağı ne 
idi? Türkiye’de olmayan 
bu farklılıklar nereden 
gelmişti? Bu soru hâlen 
canlı olarak önümüzde 
durmaktadır. 

 balrasit@gmail.com           YAZI-YORUM Raşit Bal
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Hasene International ile Hennes Tour, 
Avrupa’dan Türkiye’ye izine giden Türkiye 
kökenlileri, bu yıl Kapıkule’de çeşitli ikramlarla 
karşılayacak. 

Buna göre Kapıkule çıkışına 250 metre mesafede bulunan 
Fatih Sultan Mehmet Camii park alanında stant kurulacak. 
Yolculara, hijyen paketi ile çay-kahve ikramlarında 
bulunulacak. Uygulama 25 Haziran – 5 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek.

“Türkiyemize ulaştıklarında soluklansınlar 
düşüncesiyle kurduk”
Konuyla ilgili Camia Haber’e açıklamalarda bulunan Hasene 
International Başkanı Mesud Gülbahar, özellikle bir kaç yıldır, 
kurban bayramının yaz tatiline denk geldiğinin altını çizerken, 
“Bağışçılarımızdan özellikle uzaktaki dostlarımızı, bekleyenleri 
unutmamaları için, Kurban Kampanyası’na katkıda bulunarak 
yola çıkmalarını rica ediyoruz. 
Bu konuda da Allah razı olsun gereğini yapıyorlar. Biz de 
onlara bir jest olsun diye, uzun yolculuktan memleketimize, 
Türkiye’mize ulaştıklarında nefes alsınlar, soluklansınlar, 
dinlensinler düşüncesiyle hem Hasene, hem Hennes Tour hem 
de teşkilatımızın diğer kurumlarıyla orada bir stant kurduk.” 
diye kaydetti.
”Bu çalışma Kurban Kampanyası’na katılım 
sağlayanlara teşekkür babında yapılıyor”
Bu çalışmanın Kurban Kampanyası’na katkıda bulunan kişilere 
teşekkür babında olduğunu da sözlerine ekleyen Gülbahar, 
“Çünkü onlar yolculuğa çıkarken sadakalarını vermiş oldular, 
kurban zarflarını teslim etmiş oldular. Bizler de bizleri 

      
O rtaya çıkan çeşitliliğin dayanağı olan 

iki husus dikkat çekiyor: Gurbetçiler, 
Türkiye’deki yaygın dindarlığa 
nazaran daha dindar oluyorlar. 

Namaz kılan daha çok, daha çok kişi oruç 
tutuyor, daha çok kişi hacca gidiyor, daha çok 
kadın Müslümanlar tesettürlü oluyor. Diğer 
bir husus ise, bu kuruluşları kuran çekirdek 
kadronun politik ve dinî kimlikleri belirleyici 
oluyor. Kurucu çekirdek kadro Süleymanlı ise, 
kurulan cami ‘Süleymancı’ oluyor, Erbakancı 
ise ‘Millî Görüşçü’ oluyor. Keskin bir siyasi 
ve dinî kimliği yoksa, o zaman kurulan cami 
‘Diyanetçi’ oluyor. 
Millî Görüşçülerden ayrılan ‘Kaplancılar’ ise, 
daha da keskin dinî ve politik bir söylem takip 
ediyorlar. Keskinliği ve çatışmacılığı o kadar ileri 
ki, varlığını sürdüremiyor. 
Gurbette ‘İslam Hilafet Devleti’ni ilan etseler 
dahi, tabanını kaybediyor ve yok oluyor.

Türkiye’deki camiler bu şekilde yapılanmamıştır. 
Hepsi de ibadet yeri. Hiç birisinin ayrıştırıcı 
dinî veya siyasi bir kimliği yok. İbadet için 
camiye gelirsin, ibadetini yaptıktan sonra tekrar 
işine-gücüne dönersin. Avrupa’da ise, her 
caminin ayrıştırıcı bir kimliği var. Sosyal-kültürel 
merkezler olarak ortaya çıkmaya başlıyorlar. 
İbadetten daha çok eğitime vurgu var. Hatta bazı 
yerlerde camiler, birbirleri ile mücadele hâlinde 
idiler ve cemaatler birbirlerinin arkasında namaz 
kılmaktan çekiniyorlardı. 
Hollanda’daki camiler, etrafında oluşmuş 
cemaatler, bu şartlarda varlıklarını güçlü bir 
gerekçe ile meşrulaştırmaları gerekiyordu. 

Ramazan Hilali, bayramın başlangıcı, namaz 
vakitleri, yatsı namazının vaktinin girip girmediği, 
helal kesimde takınılan tutum, din eğitiminde 
vurgular ile, Türkiye’nin siyasi ideolojisine 
karşı tutum gibi meseleler üzerinden cemaatler 
kimliklerini belirginleştirmeye çalışmışlardır. 
Buna ek olarak cami cemaatlerinin faaliyetleri 

bakımından kendilerine has vurguları olmuştur. 
Süleymancıların, öne çıkan ana faaliyeti din 
eğitimine vurgu olmuştur. Çocuklar ve gençlerin 
İslam’ı en iyi öğrendiği yerler olmuştur. 
Süleymancı kesim, İslam’ın emirlerini tekke-
tasavvufi bir gelenek ile yaşayan cemaat olarak 
öne çıkmıştır. İleri düzeyde birbirine bağlı bir 
‘kardeşlik’ cemaati ortaya çıkmıştır. 
Herkese de açık değildir ve ‘ihvan’ olmanın 
şartları vardır. En dikkat çeken husus, yaz 
aylarında, vakit şartının oluşmamasından dolayı, 
yatsı namazını kılmamaları olmuştur. Muhalif 
cemaatler, Süleyman Efendi cemaatine yönelik 
‘beş vakit farzı dörde indirdiler’ suçlamasını 
yapmışlardır. 
Helal kesimdeki keskin tutumlarından dolayı 
kendilerine has ‘mezbahalar’ kurmuşlardır. 
Avrupa’da ortaya çıkan eğitim pratiği o kadar 
yaygınlaşmıştır ki, eğiticilerini ve imamlarının 
yetiştirildiği güçlü ve kaliteli eğitim kurumları 
kurulmuştur. ‘Tekâmül’ eğitim programı, 
Türkiye’nin örgün eğitimi olan ‘imam-hatip’ 
okullarından daha ileri düzeyde eğitim verir hâle 
gelmiştir. 

Millî Görüşçü olarak nitelenen camilerin de 
kendine has vurguları olmuştur. 
Daha tavizsiz bir dinî yaşantı kurmayı kendilerine 
görev bilmişler. Dinî metinlerin anlaşılmasına 
ve emirlerin yaşanmasına siyasi bir boyut 
katmışlardır. 
“Cihad, Şeriat, Adalet” gibi kavramların 
yanında anti-emperyalist bir tutum takınmaları 
önde gelen hususlar olmuştur. Gittikçe ‘dinî-
politik’ bir cemaat olarak öne çıkmışlardır. 

Türkiye’deki Refah Partisi’nin güçlenmesi 
ve seçimlerde başarılı olması için çalışma 
yapmışlardır. Seçim dönemlerinde Türkiye’ye 
gidip en önde yer almak, Türkiye’deki Millî 
Görüşçüleri dahi kıskandırmıştır. En dikkat 
çeken husus, Ramazanı ‘Hilale’ göre yapmak 
olmuştur. Peygamberimiz ‘gördüğünüzde’ 
demiştir, ‘hesap yaptığınızda’ değil anlayışı 
uzun süre ayırt edici unsur olmuştur. 

Hayır için yardım (zekât, fitre, kurban gibi) 
toplamak ve dünyanın en ücra köşelerine 
ulaştırmak için çaba sarf etmesi ve altyapı 
kurması en belirgin faaliyeti olmuştur. 
‘Ümmetçi’ tutum bu şekilde somutlaşmıştır. 

‘Hac ziyaretini en iyi düzenleyen’ kuruluş 
olmuştur. Politik söyleminden dolayı her kesimle 
daha rahat ilişki kurabilmiştir. 
Geçtiğimiz asrın 90’lı yıllarında genç nesil ‘biz 
burada kalıcıyız, daha çok Hollanda’ya 
odaklanmalıyız’ önerisini geliştirmiştir. 
Gerçi bu ‘yenilikçi söylem’ sonraları 
sönmüştür. 
Avrupa Millî Görüş cemaatinin belki de en 
öne çıkan hususu, Türkiye’de son yirmi sene 
içinde yönlendirici olarak ortaya çıkan, öz 
güveni yoğun, ekümenik ve anti-emperyalist 
politik tutumun yuvası olmasıdır. Bu anlamda 
Avrupa Millî Görüş’ünün, Türkiye’nin egemen 
politik ideolojisinin oluşumuna katkısı belirleyici 
olmuştur. 

Süleyman Efendi cemaati gibi tasavvuf 
yoğunluğu olmayan, Millî Görüş cemaati gibi 
keskin dinî-politik söylemi yadsıyan büyük kesim 
ise ‘Diyanet’ çatısı altında cami kuruluşları 
kurmuştur. 
Türkiye’de olduğu gibi Türklerin yüzde yetmiş-
sekseni dinî yaşantılarında ‘apolitik’ ve 
yaygın dinî pratiği esas alan ‘orta yolu’ uygun 
görmüşlerdir. 
Diyanet camilerinde ‘camiye politika girmez’, 
‘orası bütün Müslümanlara açıktır’ tutumu 
etrafında ‘kapsayıcı’ bir birliktelik ortaya 
çıkmıştır. 
Diyanet cemilerinin sembolik ağırlığı olan, 
temiz, refah mekânlar olmuştur. En öne çıkan 
faaliyeti ise ‘sahih kaynaklarda ifade edildiği 
gibi’ dinî hayata ve ibadete yönelik olmuştur. 
Türkiye’den gelen iyi eğitimli imamlar bu 
camide idrak edilen dinî hayatın en iyi rehberleri 
olmuştur. 
Türkiye’deki Diyanet ve ürettiği dinî bilgi, dinî 
hayat, daima yönlendirici olarak öne çıkmıştır. 
Dinî hayatta ‘rehber’ olmanın yanında Hollanda 
Diyanetinin öne çıkan diğer bir hususu ise, 
gurbetçilerin Türkiye ile bağlarını daima canlı 
tutmak olmuştur. Türkçeye olan vurgu, vaiz 
ve hutbelerde ifade edilen ‘vatan sevgisi’ bu 
hususun içerikleridir. 

Son yirmi sene içinde bu farklılıkların aşındığını 
görüyoruz. Pek çok kimlik inşa edici unsur 
anlamını yitirmiş durumda. Bu kuruluşların yeni 
kimlikleri nereye evriliyor? 
Gelecek yazımda bunu ele alacağım.  ---◄◄

Hollanda'da İslami Kuruluşların

 KİMLİKLERİNİN OLUŞUMU
VE GELECEKLERİ

Hasene, Türkiye Kökenlileri Bu Yıl da 
Sıla Yolunda İkramlarla Karşılayacak

unutmadıkları için hem Hasene adına hem de uzaklardaki 
mazlum ve mağdurlar adına onlara bir jest yaparak, bir 
yorgunluk kahvesi ikram ederek, hayırlı tatiller dilemek için 
böyle bir çalışma yapmış olduk.” ifadelerini kullandı.
“Karşılama standını Kapıkule’de sınır kapısına yakın 
kuracağız”

Hasene Türkiye Genel Müdürü Ömer Söyleyenoğlu da 
çalışmayla ilgili bilgi verirken, “Karşılama standını Kapıkule’de 
sınır kapısına yakın kuracağız. Gelen vatandaşlara hijyen 
paketi takdimimiz olacak. Yeme içme ikramımız olacak. 
İsteyen mola yapabilecek. Kendilerine ayrıca anlaşmalı 
otellerde konaklama imkânı sunulabiliriz. İsteyenler o alanda 
dinlenebilir.” diye konuştu.(bb)                            DN ---◄◄
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Hasene 2021 Kurban Kampanyası’nın hazırlıklarını 
sürdürüyor. Kurban kampanyası ile dünyanın farklı ülke ve 
bölgelerinde milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşılıyor. 2021 
Kurban Kampanyası “Kurban ile mazlum ve mağdurlar 
sevinsin” sloganı ile yürütülüyor. Kampanyanın Türkiye’de 
35 ilde, Balkanlar, Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki bazı 
ülkelerin yanı sıra Kafkaslar ve Ortadoğu’da yürütülmesi 
planlanıyor. 
2021 Kurban Kampanyası 21 Temmuz’a kadar devam edecek. 
Kurban kampanyası Hasene International derneğinin organize, 
katılım ve kapsam bakımından en büyük kampanyası olma 
özelliğine sahip. Hasene kurban kampanyası ile yüz binlerce 
hayırseverin kurban bağışı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşıyor. 
Bu kampanya, bilhassa refah içerisinde yaşayan Avrupa’daki 
Müslümanların kurban bağışlarını yeryüzünün mazlum ve 
mağdur coğrafyasındaki yetimlere, öksüzlere, muhtaçlara, 
kimsesizlere ulaştıran bir kampanya olma özelliğine sahip.
100 ÜLKE VE BÖLGEDE, TÜRKİYE’DE 35 İLDE
2021 Kurban Kampanyası “Kurban ile mazlum ve mağdurlar 
sevinsin” sloganı ile yürütülüyor. 100 ülke ve bölgede 
yürütülmesi planlanan kurban kampanyasında milyonlarca 
ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor. Kampanyada fakirlik 
oranının yüksek olduğu ülkelere ağırlık veriliyor. Kıtlık, açlık 
ve savaş mağduriyetini yaşayan kimselerin olduğu ülke ve 
bölgelere gidiliyor.  
Kampanyanın Türkiye’de 35 ilde, Balkanlar, Asya ve Afrika 
ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerinde yürütülmesi planlanıyor. 
Kafkaslar ve Ortadoğu ülkeleri de kampanyanın yürütüleceği 
ülke ve bölgeler arasında yer alıyor..                     DM ---◄◄

HASENE 2021 KURBAN KAMPANYASI: 
“KURBAN İLE MAZLUM VE MAĞDURLAR SEVİNSİN”
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Bildirsen çalıyorlar, bildirmesen alıyorlar

G ümrüklerden geçerken yanınızda 10 bin avro 
ve üzeri nakit para varsa mutlaka yazılı beyanda 
bulunun.
Beyan için, geçtiğiniz ülkenin gümrük kontrolüne 

varır varmaz ‘nakit para beyan formu’ isteyin.
Geçtiğiniz her ülke gümrüğünde ayrı beyan formu doldurmanız 
gerekmektedir. 
Gümrüklerde beyan edilmeyen paranın tamamına el 
konulabileceğini unutmayın. 
Beyanda bulunmama dolayısıyla çok fazla sayıda mağduriyet 
yaşanmaktadır.
Beyanda bulunulan nakit paradan vergi ya da harç alınmaz. 

Beyanı Zorunlu Nakit Para:
AB ülkeleri ve Türkiye güzergahındaki ülkelerde 9.999 avro 
üzeri ya da buna eşdeğer dövizi beyan etmeden taşımak 
yasaktır. Çek ve senet gibi ödeme araçları da nakit para olarak 
sayılır.

Birlikte Yolculuk Edenler:
Birlikte seyahat edenlerden her bir kişi için 10.000 avroya 
kadar nakit para bulundurma hakkı vardır.  Ancak;
• 10.000 avroyu geçmeyecek kadar paranın her bir kişinin 
kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası arasında bulunması 
gerekir. Aksi halde para kimin üzerinde bulunursa o kişiye ait 
kabul edilmektedir.
• Türkiye güzergahı üzerindeki ülkelerin bazılarında, yanında 
nakit para bulunduran kişinin ülke kanunlarına göre yetişkin 
sayılması (çoğu ülke bakımından 18 yaşını tamamlamış olmak) 
şartı aranmaktadır.  

 Gümrüklerde Nakit Para Beyanı Nasıl Yapılır?
10.000 avro ve üzeri nakit parayı yanında taşıyan kişilerin, 
sınırından geçtikleri ülkenin gümrük kapılarında yazılı olarak 

Türkİye’ye Gelİrken yanında nakİT Para Bulunanlar dİkkaT!

beyanda bulunmak için gümrük memurlarından ‘nakit para 
beyan formu’ talep ederek bu formu doğru şekilde doldurmaları 
gerekmektedir. Yazılı olarak beyan edilmeyip gümrük memurlarının 
kişi ve eşyalara yönelik detaylı aramasında tespit edilen para, 
beyan edilmemiş para olarak kabul edilir. 
Her ülke dilinde ayrı ayrı hazırlanmış ‘nakit beyan formları’na 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-
controls/how-declare_en adresinden de ulaşılabilir.   

Beyan Edilen Nakit  Paradan Harç ya da Vergi Alınır mı?
Ülke sınırlarından geçerken beyanda bulunulan 10.000 avro ve 
üzerindeki nakit para için  herhangi bir ceza uygulaması olmadığı 
gibi harç ya da vergi alınması da söz konusu değildir.

Beyanda Bulunmamanın Sonuçları: 
Bütün Paraya El Koyma Hakkı
Türkiye’ye gelirken ihmal ya da unutkanlıkla yanındaki nakit 
parayı beyan etmediği için bütün parasına el koyulması sebebiyle 
mağduriyet yaşayanların sayısı son derece fazladır.  

Türkiye güzergâhındaki ülkelerin gümrük kontrollerinde, 
limit üzerinde bildirimi yapılmamış ya da yanlış bildirimde 
bulunulmuş nakit para tespit edildiği takdirde cezalar, ülkeden 
ülkeye değişmekle birlikte, bütün paraya el koyulmasına kadar 
varabilmektedir.                                                              ---◄◄

Kurban Bayramı’nızı kutluyor, hayırlı yolculuklar ve iyi tatiller diliyoruz...

maandblad/aylık gazete  doğuş
                                        nr. 272-273 Haziran/Temmuz - Juni/Juli 2021  









perspective
23perspektif

Dordtselaan 256, 
3073 GW Rotterdam
www.guler.nl

T: 010 302 0022 
E:info@guler.nl
www.guler.nl

Bahattin Güler
Directeur

06 48 31 76 19 
 bg@guler.nl

Suudi Arabistan’dan hac kararı

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’ndan son dakika 
yapılan açıklamaya göre, bu yıl Hacca yalnızca 
Suudi vatandaşları gidebilecek...
Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’ndan son dakika 

yapılan açıklamaya göre, bu yıl Hacca yalnızca Suudi 
vatandaşları gidebilecek.
Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede 
oturma izni olan yabancılara hac izni verecek. Kovid-19 
nedeniyle bu yıl hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişi 
kabul edilecek ve yurtdışından kimse alınmayacak.
Suudi Arabistan, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl 
hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve 

güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.
Hac ve Umre Bakanlığından yazılı açıklama
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu 
yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla 
yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına 
göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti.
Suudi Arabistan’ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek 
hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündeme 
gelmişti.
Bu sebeple alınan karar sürpriz olmadı. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını 
nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını 
kabul etmişti.                                                Haber: DM  ---◄◄

Bu sene de gidilemeyecek...
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A rkadaş seçerken kariyerinden ötürü 
gözümüzde büyüttüğümüz insanlar, 
ahlâk olarak daha üstün özelliklere 
sahip daha az eğitimli kişilerin önüne 

geçiyor mu? Maddî durumu çok iyi olmayan 
bir tanıdığımızın karşısında, zengin-mal varlığı 
çok birine davrandığımız gibi davranabiliyor 
muyuz? Dış görünüşümüze önem verip, spor 
salonlarında- güzellik merkezlerinde geçirdiğimiz 
zaman kadar, manevî hâlimize- iç güzelliğimize 
önem verip gerekli özeni gösterebiliyor muyuz? 
“Daha çok evim olsun, arabam olsun, daha 
zengin olayım, çok çalışayım” derken bizi 
sarıp sarmalayan dünya hırsının bizi nereye 
sürüklediğinin farkında mıyız?

Bu soruların yanıtlarını düşünerek, bir iç 
muhasebe yaparak menzile varmaya niyet 
edelim. “Her yol Hakk’a çıkar” düsturuyla 
yola çıkarsak, önümüze çıkan hikmetlerin 
farkına varabiliriz. Tabi önce nefsi terbiye etmek 
mühim. Lakin bir çok insan bu yolda pes eder. 
“Cennete gidilen yol dardır, cehenneme 
gidilen yol geniş” misali. Gaflete dalan kişiler 
geniş yolda oyalanmayı tercih edebilir. Ancak 
Lütufla mükafatlandırılmış olanlar bu dar yoldan 
geçerek asıl manayı idrak edebilirler.
Dedim ya, yola çıkarken önünüzde mutlaka 
rehberler olmalı. Bu yolculukta ben bugün 
Muhyiddin İbn-i Arabi Hz’lerini kendime 
rehber seçtim. Bu düsturda insan-ı kamil olma 
yolculuğunda bize yol gösterecek güzel hasletlere 
bir göz atalım: 
                 
İffet: Nefsi, şehevi arzular karşısında kontrol 
etmek, bedenin varlığını sürdürmesi ve sağlığını 

koruması için gerekli olanıyla yetinmek, israftan 
kaçınmak, bütün lezzetlerde kısmaya gitmek, bu 
hususta mutedil yolu izlemek demektir.
                 
Kanaat: Geçinmek için yeterli olana razı olmak, 
maişeti kolaylaştıran kısma rıza göstermek, mal 
kazanma, yüksek mertebelere yükselme hırsını 
terk etme, bütün bunlardan yüz çevirip onlara 
meyletme duygusundan arınma, nefsi bu hususta 
baskı altında tutma ve çok azıyla yetinme 
demektir.
                
Boşboğazlık yapmamak: Bu ahlâk, insanın 
kendisini gevezelikten koruması, ağırlığını 
muhafaza etmesi demektir.
                
Çirkin şakalar yapmamak: Çirkin şakalar 
yapan kimselerle oturup kalkmamak, onların 
meclislerine katılmamak, çirkin sözleri telafuz 
etmemek, müstehcen ifadeler kullanmamak, 
bayağı mizah yapmamak, özellikle toplu yerlerde 
bu tür davranışlardan kaçınmak bu ahlâkın bir 
özelliğidir. Zira, mizahta ölçüsüz davranan, çirkin 
şakalarla mizah yapan kimsenin ağırlığı, heybeti, 
vakarı kalmaz.
               
Hilm: Şiddetli öfke anında gücü yettiği hâlde 
intikam almaktan kendini tutabilmek, ağırbaşlı 
davranarak, sakin olabilmektir. Bu ahlâk, 
pısırıklığa, sünepeliğe, mevki makam karşısında 
ezilmeye, idarenin ifsat olmasına kadar 
varılmadığı sürece övülen bir huydur.
               
Vakar: İnsanın çok konuşmaktan, başkalarında 
kusur bulmaktan, el kol hareketi yapmaktan, 
hareket etme gereği olmayan yerlerde hareket 
etmekten kendini alıkoyması, az öfkelenmesi, 
soru sorduğunda karşısındakini dinlemesi, 
cevap aldığında ötesine geçmemesi, kendisini 
ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmaması, 
acelecilikten ve her işe atılmaktan kaçınması 
demektir.
                
Haya: Bir vakar çeşidi de haya (utanma 
duygusu)dır. İnsanın gözünü haramdan 

sakınması, utanç verici sözleri söylemekten 
kaçınması demektir.

Merhamet: Sevgi ve acımanın karışımından 
ibaret bir duygudur.
                
Vefa: İnsanın kendinden adadığı şeyi 
gerçekleştirme, diliyle söyleyip kendini bağladığı 
sözü yerine getirme hususunda sabır göstermesi, 
kendisini yoksul düşürme pahasına da olsa 
adadığını vermesi demektir.           
Emaneti sahibine vermek de vefanın bir 
gereğidir. Bu; insanın tasarrufuna verilen mal ve 
benzeri şeylerde insanın kendilerine ait olmayan 
bir şeyi almaktan kaçınmasıdır.
               
Sır Saklamak: Bu huy, vakar ve emanete riayet 
etme duygularının karışımından ibarettir. Çünkü, 
sırrı ifşa etmek boşboğazlıktır. Boşboğaz olan 
kimse de vakur olmaz. Aynı şekilde kendisine bir 
mal emanet edilen kimse, bu malı sahibinden 
başkasına verirse emanete ihanet etmiş olur. 
Bunun gibi kendisine bir sır, emanet söz verilen 
kişi, bu sırrı sahibinden başkasına açarsa 
emanete ihanet etmiş sayılır. 
                 
Tevazu: Riyaseti ve böbürlenmeyi terk etmek, 
büyüklenmekten ve gereğinden fazla ikram 
etmekten kaçınmak demektir. Ayrıca bu 
duygunun bir gereği olarak insan faziletlerini 
sergilemekten, makam ve mal gibi sahip olduğu 
şeylerle övünmekten de uzak durmalıdır.
               
Cömertlik: Biri istemeden ve karşılıksız 
olarak mal verebilmektir. Bu davranış, israfa 
ve savurganlığa vardırılmadığı sürece güzeldir. 
Ancak bir insanın sahip olduğu malını hak 
etmeyen birine harcaması cömertlik sayılmaz. 
Aksine savurganlık ve malı zayi etme olarak 
nitelendirilir.
Adalet: Dengenin gerektirdiği orta yolu izlemek. 
Olguları yerinde, zamanında, amacına uygun 
olarak ve de ölçüsünde kullanmak, aşırıya 
gitmemek, eksiklik göstermemek, öne almamak 
ve ertelememektir.                                   ---◄◄
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geçiyor mu? Maddî durumu çok iyi olmayan 
bir tanıdığımızın karşısında, zengin-mal varlığı 
çok birine davrandığımız gibi davranabiliyor 
muyuz? Dış görünüşümüze önem verip, spor 
salonlarında- güzellik merkezlerinde geçirdiğimiz 
zaman kadar, manevî hâlimize- iç güzelliğimize 

Mana derinliğine doğru 
bir yolculuğa çıkalım 
beraber! Bu yolculuk tek 
başına çıkılan bir yolculuk 
değildir; buna ne güç 
dayanır, ne akıl erer, ne 
zaman yeter.. Bir kendini 
arama yolculuğudur 
bu aslında. Materyalist 
bir düzende, hemen 
herkesin çoğu şeye 
madde gözüyle baktığı 
bu dönemde ne zordur 
manevî hassasiyetleri 
yakalayabilmek. 
Birbirimize ne üzerinden 
değer verdiğimize 
bakarak, bu konuda 
bulunduğumuz 
seviyeyi
belirleyebiliriz. 

DERûNî

YOLCULUK

       elif-1705@hotmail.com BAKIŞ AÇISIElif Bayraktar

Bayramınızı kutluyor, hayırlı yolculuklar, 
iyi tatiller diliyoruz...

Bayramınız  kutluyor,  hayırlı  yolculuklar,  
iyi  tatiller  diliyoruz...
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G izem Tokgöz - Akbulut 
ve Engin Akbulut çiftinin 
işletmeciliğini yaptığı 
MOM’s Organic mağaza-

sının resmî açılışı geçenlerde yapıldı. 
5 yıllık bir birikim ve geçmişe sahip 
olan şirket, varlığını hoş ve nezih bir 
mekânda sürdürecek. 
MOMS’s Organic, Rotterdam’ın en 
işlek alışveriş caddelerinden olan Ni-
euwe Binnenweg 448 adresinde güzel 
bir konsept ile müşterilerini ağırlama-
ya başladı.
Rotterdam doğumlu Engin Akbulut ile 
Türkiye doğumlu eşi Gizem Tokgöz - 
Akbulut’un hizmete açtıkları organik 
ürünler mağazası MOM’s Organic’i 
ziyaret ettik, hoş, güzel ve faydalı bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 
İşini seven, yaptığı işi bilen ve en 
önemli amacının da insanların sağlıklı 
bir şekilde hayat sürmeleri için aracı 
olduğunu söyleyen Gizem Akbulut, 
Türkiye’de işletme alanında eğitim 
görmüş ve bu bölümden mezun 
olmuş, insanları seven ve onları 
önemseyen biri.
5 yıl önce evlilik yoluyla Hollan-
da’ya gelen Gizem Akbulut, çocukları 
olduktan sonra kendisini, çocuklarının 
sağlıklı yetişmesi üzerine yetiştirmeye 
ve aldığı işletme eğitimini bu alanda 
geliştirmeye adamış. 
Akbulut çiftiyle MOM’s Organic’i 
konuştuk. İlgiyle okuyacağınızı ve 
hayli istifade edeceğinizi umuyoruz.

Gizem Hanım, bu alanda hizmet 
vermek düşüncesi nasıl oluştu?
Aslında ben işletme mezunuyum 
ancak çocuklarım doğunca annelik 
bilgi ve duygusunu da katarak mes-
leğim; çocuklarıma “sağlıklı yaşam 
işletmeciliği”ne dönüverdi.
Çocuğumu hayata nasıl sağlıklı hazır-
layabilirim arayışı içerisindeyken, ço-
cuğumuz için kullandığımız her ürünü 
satışa ekleyerek şu an işletmeciliğini 
yaptığımız bir aile şirketi olan MOM’s 
Organic oluştu. 
İlk başta kehribar taşlarıyla başladı bu 
yolculuğumuz. Çocuğumuz büyüdük-
çe onun ihtiyacı olan ürün yelpazesi 
de genişledi. Onun sağlıklı yetişmesi 
için güvendiğimiz firmaları ve kaliteli 
ürünleri tek bir çatı altına topladık. 
Ürünlerimizin çoğu Türkiye menşeili.  
Herhangi bir iş ve satış kaygısı gütme-

den, çocuğum ve kendim için hiçbir 
şüpheye düşmeden kullanabileceğim 
ürünleri büyük iç huzuru ile müşterile-
re sunmaktayız. Bunun dönüşümü de 
haklı bir güven duygusu olarak bizlere 
geri döndü. 5 yıl önce başladığımız bu 
hizmetin, bugün geriye dönüp baktığı-
mızda hangi ürünü sunsak, ne getirsek 
hiç sorgulamadan “Gizem getiriyor-
sa vardır bir bildiği” diyerek alışve-
riş yapılan bir adres hâline geldik.  

Pandemi süreci sizi nasıl 
etkiledi?
Bizim söz ile üzerinde durmaya çalıştı-
ğımız sağlıklı yaşam bilinci de bu zorlu 
süreç ile daha da biraz daha önem 
kazandı ve herkes hayatına daha 
dikkat etmeye, sağlıklı beslenmeye ve 
yaşamaya özen göstermekte. Bu da 
bizim işimizi destekler bir hâle getirdi. 
Daha önce “bu kadar detaylara ne 
gerek var” diyenler, şimdilerde bizim 
sağlıklı yaşam konusunda verdiğimiz 
mücadeleye hak vermekteler. Soludu-
ğumuz hava bile doğal değil, katkılı. 
Hiçbirimiz köyde yaşamıyoruz. Keşke 
yaşayabilsek ama kent hazası soludu-
ğumuz müddetçe, ne olduğunu bilme-
diğimiz ürünleri tükettikçe doğal olan 
ürün takviyesine de o kadar ihtiyacı-
mız var. Elbette bizim de bu alanda 
eksikliğimiz olabilir ama gördüğümüz, 
bildiğimiz ve güvenilir uzmanlardan 
edindiğimiz bilgiler ışığında insanları-
mıza sağlıklı yaşam noktasında hizmet 
vermeye devam edeceğiz. 

Ürün yelpazesi hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz?
Bizim ana ürünlerimizden bir tanesi 
Bee & You. Propolis; tamamen doğal 
olan bal, arı sütü ve polen gibi bir arı 
ürünü olarak tanımlanır. Biz bu ürünü 
5 yıl önce “çocuğumun bağışıklık 
sistemini nasıl güçlendiririz?” 
diye araştırmaya başladığımda propo-
lis ile karşılaştım. Bal yemek ne kadar 
sağlıklı ve önemliyse propolis tüketimi 
de en az bal kadar önemli ve sağlıklı-
dır. Anadolu’muzun da iklimi bu ürü-
nün en doğal hâlini bize sunmak için 
bulunmaz bir nimettir. Anadolu’da 
üretilen bal ve propolisin içerdiği 
vitaminler, antioksidan değerler hiçbir 
yer ile mukayese kabul edilemeyecek 
kadar kalitelidir. Bu önemli ürünü Av-
rupa’ya tanıtmaktan ve insanlarımıza 

Gizem Akbulut:

sunmaktan dolayı da çok mutluyuz. Üreticisi bir kadın girişimci ve 
Gıda Yüksek Mühendisi  ve bir üniversitede öğretim görevlisi olan 
Aslı Elif Tanuğur. Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu da bir üniversitenin 
dekanı ve bu oluşumun sahipleri.  Şirket aslında üründen ziyade 
bilgi satıyor, bizler de aynısını yapıyoruz. Mağazamızdan içeri 
giren herkese ürünün temizliğinden, içerdiği değerlerinden, kalitesi 
ve güvenirliğinden bahsediyoruz. Eğer siz o bilgiyi sunabilirseniz 
güven duygusu kendiliğinden oluşuyor. Bir de ürünü kullanmaya 
başladıktan sonra kendisinde gördüğü farkı ve etkiyi hissedince, 
insan o ürüne sahip çıkıyor ve kullanmaya başlıyor. Biz insanların 
sağlığını önemsiyoruz ve o yüzden de bilinçli, sağlıklı yaşam için 
kapı aralıyoruz. Üründen önce bilgi sunuyoruz. 

Ürün yelpazesinin zenginliğinin yanı sıra benzersiz 
bir konsept oluşturmuşsunuz, biraz da bundan bahseder 
misiniz?
Mağazamızın zemin  katını çocuklara ayırdık. Üst katını da ebe-
veynlere. Anne ve baba alışverişini yaparken çocuklar kendileri 
için hazırlanan özel bölümde, oyun alanında eğlenecekler, oynaya-
caklar, film izleyebilecekler. Anne ve baba da alışveriş sonrası bir 
çay ve kahve içimi, kurabiye, kek atıştırmak için üst katta  oluştu-
rulan kafeteryamızda soluklanabilecekler. Kahvesini yudumlarken 
de çocuklarını kamera sistemi ile izleyebilecekler. Çocuklarımız ne 
kadar farklı olsa da ebeveynler olarak yollarımız pek çok yerde 
kesişiyor. İnsanların sosyal hayattan koptuğu bu günlerde onları 
bir araya getirmenin, sohbet ortamları oluşturmanın da sağlıklı 
yaşamın bir parçası olarak görüyoruz.  

Başka ne tür ürünler sunuluyor?
Norveç menşeili Omega 3 denilen balık 
yağımız var. Yıllardır bu ürün var ama 
bizim insanımız tarafından pek bilin-
miyor ve kullanılmıyordu. Balık çok 
sağlıklı bir ürün ama onu tükettiğimizde 
Omega 3 aldığımızı söyleyemeyiz. D ve 
C vitaminini nasıl dışarıdan alıyorsak 
Omega 3 vitaminini de düzenli olarak 
tüketmemiz gerekiyor. 
Baltık denizleriyle ünlü olan Litvan-
ya’dan da kehribar ürünlerimiz geliyor. 
Yine organik tarım ile üretilmiş olan 
sirke, pekmez gibi ürünlerimiz de Sa-
karya’dan geliyor. 
Ayrıca magnezyum gibi diğer gerekli 
vitaminleri içeren organik ürünlerimiz-
le beraber yine doğal olan zengin cilt 
bakım ürünlerimizde mevcuttur.

Son sözler olarak neler söylemek 
istersiniz?
Bilime güveniyoruz, hekimlerimize 
saygılıyız. İlaçların sadece şikâyet olan 
uzuvlara tesiri olduğunu biliyoruz, bu 
yüzden de organik gıdanın vücudumuz 
ve sağlıklı yaşam noktasında çok önem-
li olduğunu aklımızdan çıkarmamamız 
gerekir. Kovid-19 nedeniyle insanları-
mız bu bilince biraz daha ulaştı sanki. 
Kendimize iyi bakalım. Zira beden bize 
Rabbimizin verdiği en önemli ve en 
değerli emanet. Onu zararlı olan şeyler-
den koruduğumuz  gibi onun ihtiyaçla-
rını da helal, doğal ve sağlıklı yollardan 
gidermeye çalışalım. Onu en güzel 
şekilde muhafaza edelim. Zira sağlık 
olmazsa hiçbir şey düzgün gitmiyor.
 Herkese sağlıklı günler, yıllar diyorum.   
Herkesi mağazamıza bir kahve içimi 
davet ediyor, bekliyoruz. Pazartesi 
hariç, haftanın 6 günü saat 10:00 ila 
17:00 arası açığız.   (DM-ZAK) ---◄◄
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“Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi”
Cihan padişahı Sultan Süleyman’ın “Olmaya devlet bir cihânda bir nefes sıhhat gibi” sözü dinimizde sağlığa verilen önemi vurgular niteliktedir. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta yatağında söylediği söz olarak bilinen “Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir nefes 
sihhat gibi” sözünün kısaca anlamı; “Hayat, sevinç ve mutlulukla, acı ve sıkıntılarla iç içe yaşanır. Pek çok dert ve sıkıntı insanın karşısına çıkabilir. 
Ancak bütün bu problemler sağlık kadar önemli değildir. Tek bir nefesin bile değeri bilinmelidir. Bütün dünya insanın olsa bile sağlık olmayınca 
hiçbir önemi olmuyor’’ şeklindedir. Kovid-19 salgınıyla insanlar kıymetini bilemedikleri sağlık  nimetinin önemini daha çok anladılar. Hem ilaç sanayinin
hem sağlık sektörünün giderek güven ve kan kaybettiği bir dönemde insanlar,  doğal yoldan, organik, sağlıklı beslenmenin ve o yolla yapılan doğal ilaçlar 
kullanmanın arayışı içerisine girdiler. 
Bu konuda Hollanda’da kendini isbat etmiş, insanlarımızın haklı güvenini kazanmış Hasan Koç’un koordinatörlüğünde hizmet sunan İbni Sina Şifa Evi’nin bu 
zorlu süreçte insanlarımıza verdiği, moral, katkı ve sıhhi destek ve ona duyulan haklı güven; önemli, anlamlı bir hakikat olarak önümüzde duruyor ve zihnimi-
ze kazıldı. Bu gibi oluşumların bazıları, bazen insanlarımızın güvenini boşa çıkarsalar, suiistimal etseler de, güven duyulan, işini düzgün, bilinçli yapan ve para 
değil insan ve hayat kazanan bir anlayışla hareket edenlerin varlığı da insanlarımız için bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.
İşte bunlardan biri de Gizem Tokgöz – Akbulut ve Engin Akbulut çiftinin işletmeciliğini yaptığı MOM’s Organic adlı organik ürünler mağazası.

   “Organik gıdanın vücudumuz ve sağlıklı yaşam noktasında çok önemli olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir.”

“Bedenİmİz Bİze RaBBİmİzİn veRdİğİ en değeRlİ emanet, 
onu hakkıyla muhafaza edelİm”









      politiek
25             siyaset

İngiltere’de sayısız banka hesabı yağmalanmış durumda. 
Bu nedenle şimdi bizler de dikkatli olmalıyız. Kazayla ve 
kolayca girebileceğiniz yeni ve özellikle tehlikeli bir virüs 
var.

(Editörün notu: Yukarıdaki çağrı 22 Mayıs’ta benim telefonuma 
mesaj olarak geldi. Daha önceden bu dolandırıcılığı duyduğum 
için o mesaja dokunmadım. Size de bu tür mesajlar geliyordur, 
sakın açmayın!)

De Telegraaf gazetesinin haberine göre, bu bir posta 
teslimatının duyurusu gibi görünüyor ve ardından sahte 
bir uygulama yüklüyor. Olan şey, bir paketin yola çıktığını 
söyleyen bir metin mesajı almanızdır. Özellikle korona 
zamanında, bir sipariş beklemeniz olasıdır.
Bu sizi daha az dikkatsiz hâle getirebilir ve mesajdaki 
bağlantıya tereddüt etmeden basabilirsiniz.
Mesaja göre, bu, paketinizi takip etmek için sizi bir sayfaya 
yönlendiriyor, ancak durum hiç de öyle değil.

Tehlikeli sahte uygulamaya dikkat edin!
Bağlantı aracılığıyla, daha sonra birkaç işlem yapan kötü 
niyetli bir sahte uygulama indirirsiniz. Başlangıç   olarak, 
daha da yaymak için elinden geleni yapıyor. Bu sahte 
uygulama, bunu adres defterinizdeki herkese sahte metin 
mesajları göndererek yapar. Bu arada, kötü amaçlı yazılım 
diğer uygulamalardan telefon erişimini ve güvenlik kodlarını 
engellemeye çalışır. Veriler ele geçirildiğinde, siber suçlular 
sahte uygulama aracılığıyla diğer uygulamalardaki müşteri 
verilerine erişebilir.
En kötü senaryo, bankaların mobil uygulamalarının üzerine 
sahte bir giriş ekranı yerleştirilecek. Örneğin, giriş bilgilerini 
şüphelenmeden siber suçlulara bu şekilde gönderen 
kullanıcıların raporları zaten var.

Bu nedenle, bağlantı içeren bir paket teslimatı hakkında bir 
mesaj aldığınızda çok dikkatli olun.
Unutulmaması gereken en önemli şey, bağlantının resmî 

Dolandırıcılar peşinizi bırakmıyor...

BİR ŞEY Mİ SİPARİŞ ETTİNİZ? O ZAMAN BANKA HESABINIZI 
BOŞALTAN SAHTE UYGULAMAYA DİKKAT EDIN!

uygulama mağazalarında bulunmayan bir uygulamayı 
indirmenize izin vermesidir. Bu nedenle iPhone kullanıcılarının 
endişelenmesine gerek yok. iOS cihazlar, App Store’da 
olmayan uygulamaların indirilmesini imkânsız kılar.
Bu Android ile mümkündür, bu yüzden iPhone’unuz yoksa 
dikkatli olun. Bağlantıya tıklarsanız ve daha sonra bir 
uygulamayı indirmek isteyip istemediğiniz sorulursa, tüm 
alarm zilleri çalmalıdır.

İsim size tanıdık gelse bile. Sahte uygulama, DHL, Fedex, 
UPS, Ikea veya başka bir paket hizmetinden veya çevrimiçi 
mağazadan geliyormuş gibi görünüyor.

(Vergi Dairesi. ING, DHL ve DigiD adına gönderilen 
dolandırıcılık mesajlarının dökümü)

PlayStore dışında bir uygulama indirmeyin.
Bu duruma düşerseniz, uygulamayı indirmeyin.
Birçok paket hizmetinin bir uygulaması vardır, ancak 
siparişinizin durumunu görmek için hiçbir zaman onu 
indirmenizi mecbur tutmazlar. Sahte uygulamayı yanlışlıkla 
indirdiyseniz, en iyisi herhangi bir riske girmemek ve 
telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamamaktır.
WhatsApp’ta Dolandırıcılar Siber suçlular sizi sadece kısa 
mesajla dolandırmaya çalışmakla kalmaz, aynı zamanda 
WhatsApp da popüler bir hedeftir.
Bu nedenle dikkatli olun ve önlem alın.       DM   ---◄◄

“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” 
(Kevser, 2)
Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen 
kurban, birçok güzelliği ve manayı içerisinde barındırması 

bakımından önemlidir. Kurban olur insan, kestiği/kestirdiği 
kurbanlar ile. Ulaşır takvası ve niyeti ameliyle beraber. Yaklaşır 
Allah’a, yakınlaşır kardeşlerine onları görmese bile.

Bu şuur ve ihlasla,
Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen 
vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler 
doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için 
Hollanda Diyanet Vakfı, DİB ve TDV ile işbirliği içerisinde 
vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlemektedir.

Kurbanlarınız Hollanda Diyanet Vakfı Güvencesinde
İbadet şuuru ile büyükbaş ve küçükbaş olarak kestiğimiz 
kurbanlarınızı dünyanın farklı coğrafyalarında, yardımlarınızı 
bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gelin, kurban 
ibadetimizi ifa ederken mahzun ve mağdur gönüllere bayram 
coşkusu yaşatalım. Vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız 
bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek mail ve SMS yoluyla 
bilgilendirme yapılacaktır..                                        DM  ---◄◄

VEKALETLE KURBAN 2021 

“KURBANINI PAYLAŞ, 
KARDEŞİNLE YAKINLAŞ”

İyiliğe Çağrı...

      
S elamün Aleyküm değerli 

kardeşlerim,

Geçtiğimiz ay Filistin’de olan 
olaylar hepimizi çok derinden üzdü. Oradaki 
kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. 
Filistinli kardeşlerimize bir nebze olsun yardım 
edebilmek için elimizden geldiği kadar çeşitli 
sosyal projelere destek vermeye çalıştık. 
Geçtiğimiz sene Filistin’deki Dar Esselam 
Hastanesi için Rotterdam’dan Amsterdam’a 
iki gün boyunca yürüyüp, 15.000 Euro bağış 
topladık. 
Allah, bu projemize katkı veren vermeyen 
herkesten razı olsun. İnşallah bu sene de benzer 
projeler yapmayı düşünüyoruz. 
Sizlerin destekleri ile Filistin’deki kardeşlerimize 
en güzel şekilde yardım edeceğiz.
Bir yandan Filistin’deki kardeşlerimiz diğer 
yandan da Rotterdam’daki kardeşlerimiz için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Daha önceki yazılarımda sizlere belediyenin, 
dar gelirli ailelerimizin çocukları için bir yardım 

fonundan bahsetmiştim. Belediye, ‘Jeugdfonds’ 
adındaki yardım fonu ile çocuklarımızın spor ve 
kültür aktivitelere olan katılımını desteklemek 
istiyor. Bundan bir kaç hafta önce çeşitli kültür 
merkezlerinden bazı duyumlar artık. 
Bizi en çok endişelendiren duyum ise 
çocuklarımıza bir çeşit sınır koyulabilecek olma 
olasılığı idi. 
Böyle bir şeye hiçbir şekilde izin veremezdik. 
Bu durumun önüne geçebilmek için kültür 
merkezleri ile çeşitli görüşmeler yaptık, 
belediyeye soru önergeleri verdik ve diğer siyasi 
partiler ile müzakereler yaptık. 
Son meclis toplantısında böyle bir limitin hiçbir 
şekilde koyulmaması için verdiğimiz önerge 
kabul edildi. Allah’a şükürler olsun ki, dar gelirli 
ailelerimizin çocukları hiçbir şekilde spor ve 
kültür aktivitelerden mahrum kalmayacaklar. 
Çocuklarımız belediyenin bu fonundan her 
zaman yararlanabilecekler.

Dikkat çekmek istediğim diğer bir konu ise konut 
pazarında yaşanan büyük sorunlar. 
Günümüzde konut pazarında inanılmaz bir kriz 
var. Gençlerimiz, yeni evlenmiş çiftlerimiz, dar 
gelirli ailelerimiz ve daha nice vatandaşlarımız 
ev bulamıyor. Bize son zamanlarda bu konu 
hakkında çok şikâyetler geldi.

Hollanda’da önümüzdeki 10 senede tamı tamına 
200.000 konut sıkıntısı yaşanacak. 
Özellikle Rotterdam ve çevresinde bu sıkıntı en 

had safhada. Zaten az sayıda bulunan satılık ve 
kiralık evlere ise sahip olmak için bin bir çeşit 
uğraş gerekiyor.
Maalesef bu uğraşlar çoğu zaman hüsran ile 
sonuçlanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden 
biri, satılık evlerin değerinin çok üstünde teklifler 
yapılması.
Şu anki sistemde evler satılığa çıkarıldığı zaman 
kim daha yüksek bir teklif verirse evin sahibi o 
oluyor. 
Bu rekabet ortamı bazen evin değerinin 
üstüne 100.000 Euro’ya kadar fazla teklifler 
verilmesine neden oluyor. Bu tekliflerin kim 
tarafından yapıldığı ve ne kadar yüksek yapıldığı 
bilinilmiyor.
Ev alım satım piyasasında maalesef çok az 
kurallar ve regülasyonlar var. Biz, sistemi daha 
şeffaf kılmak ve daha düzenli bir sisteme hâline 
gelebilmesi için soru önergeleri verdik. 
İnşallah bu soru önergelerin, vatandaşlarımızın 
daha kolay ev sahibi olmaları ve ev 
kiralayabilmeleri için bir nebze yardımı dokunur.
Konut pazarındaki bu kaosun artık önüne 
geçilmesi lazım.
Sizlerin de bu ve buna benzer duyumlarınız, 
şikâyetleriniz veya önerileriniz var ise, benimle 
iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. 

Biz vatandaşlarımız için her daim elimizden 
geleni yapmaktan büyük mutluluk ve onur 
duyarız. 
Sağlıcakla kalın, Selametle,               ---◄◄

Biz sistemi daha şeffaf 
kılmak ve daha düzenli 
bir hâle gelmesi için soru 
önergeleri verdik. İnşallah 
bu soru önergelerin, 
vatandaşlarımızın daha 
kolay ev sahibi olmaları ve 
ev kiralayabilmeleri için bir 
nebze yardımı dokunur.

Konut Pazarındaki Kaos

 Pek Çok Hak
 İhlaline Yol Açıyor

 e.yigit@raadrotterdam.nl  SİYASET ÜSTÜEnes Yiğit
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 Azmin zaferi...  

Amsterdam İlahiyat 
Fakültesi (IUA) 
Rektörü Dr. 
Bahaeddin Budak 

doktorasını bitirdi. Budak, 
İslam İlkokullarının Hollanda 
toplumuna ve okullarda yetişen 
öğrencilere katkısını doktora tezi 
olarak hazırlamıştı. Budak ile, 
teziyle alakalı sohbet ettik.       

“İslami ilkokullar 
Müslümanların toplumsal 
eşitliği ve katılımı için 
önemliydi”
İslami ilkokulların kurulması, 
Hollanda’daki Müslümanların 
eşitliğine, özgürlüğüne ve 
entegrasyonuna önemli bir 
katkı sağlamıştır. Bu, doktora 
öğrencisi Bahaeddin Budak’ın 
Hollanda’da 25 yıllık (1988-
2013) İslami ilköğretim üzerine 
yaptığı araştırmadaki vardığı 
sonuçtur. 
Budak, “İslami ilkokullar 
artık Hollandalı olduklarını 
göstermiştir. Tıpkı Katolik 
ve Protestan okulları gibi, 
onlar da Hollanda eğitim 
ortamındaki yerlerini almak 
zorunda kaldılar” diyor. 
İlahiyatçı ve eğitimci Budak, 
tez araştırması için her biri 
on yıldan fazla bir süredir 
okullarında faaliyet gösteren 
İslami ilköğretim okullarının 

on altı yöneticisi ve müdürü ile 
uzun uzadıya görüştü. Budak, 
Hollanda’da İslami ilköğretimin 
kimliğinin değiştiğini söylüyor. 
Bunun genellikle siyasi, sosyal 
güvensizlik ve dışarıdan gelen baskı 
nedeniyle gerçekleştiği sonucuna 
varıyor.

Okul çatı organı ve saldırılar…
Budak, “Hollanda’daki İslami 
ilkokulların kimlik gelişimi için çok 
önemli olan toplam beş dönüm 
noktası belirledim” diyor ve bunları 
şu şekilde açıklıyor:
İlk dönüm noktası, İslami 
okulların çatı organı olan ISBO’nun 
kurulmasıydı. Bu amaçla, yeni 
İslami ilkokullar Katolik, Protestan 
veya devlet okulu şemsiye 
kuruluşlarına katıldı. “Ama önceden 
de biraz bu işin içindeydiler. 
ISBO’nun kurulmasından sonra 

birbirimizle bilgi paylaşımı ve yeni 
uygulamaları destekleme fırsatı 
doğdu. Okullar da kimliğin pratikte 
nasıl şekillenebileceğini birlikte 
düşünmeye başladılar.”

İslami ilköğretimin kimlik 
gelişiminde bir diğer önemli 
an 11 Eylül’dü. O gün, kaçırılan 
uçaklar New York’taki Dünya Ticaret 
Merkezi’nin ikiz kulelerine çarptı.
‘Bir okulda aşırılıkçı etkilerden 
şüpheleniliyorsa, tüm İslami 
ilkokullar kontrol edildi’
‘Bundan sonra Hollanda 
hükûmetinin İslami ilkokullara 
bakışı tamamen değişti. Örneğin, 
yeni İslami ilkokulların kurulmasını 
üstlenmek için mevzuat ve yeni 
düzenlemeler getirildi. Ancak okullar 
bir grup olarak eğitim müfettişliğinin, 
medyanın ve hatta İç Güvenlik 
Servisi’nin [AIVD] büyüteci ve 

kontrolü altına girdi. Örneğin, 
bir okulda aşırılıkçı etkilerden 
şüpheleniliyorsa, tüm İslami 
ilkokullar kontrol edildi.’
Budak’a göre sonuç, ilkokullardaki 
İslami kimliğin değişmiş olmasıdır. 
Örneğin bazı okullarda din eğitiminin 
Türkçe veya Arapça yerine 
Felemenkçe verilmesi kararlaştırıldı 
ve Müslüman olmayan kadın 
öğretmenlerin okullarda başörtüsü 
takması kuralına hız verildi. 
‘İslami olması gerekmeyen kurallar 
terk edildi, dinamik kimlik süreci 
olgunlaştı, ben böyle görüyorum. 
Ayrıca okul yönetim kurulları kim 
olduklarını göstermek zorunda 
kaldılar, kendilerinin ve yaptıklarının 
hesabını vermek zorunda kaldılar 
ve bu nedenle mücadelelerine hız 
verdiler.’
Budak’a göre, İslami eğitimin 
büyümesi, Hollanda’daki 
Müslümanların topluma katılımı ve 
eşitliği ile sonuçlandı. Budak, “Okul 
yöneticisi olma sorumluluğunu, 
yöneticilik görevlerini üstlendiler. 
Müslümanlar Pabo’yu(İlköğretim 
Öğretmen Eğitimi) yapmaya 
başladılar ve öğretmen oldular 
ve aynı zamanda idari düzeyde 
politikacılarla tartışmalara girme 
sorumluluğunu da üstlendiler. İslami 
ilkokullar olmasaydı Hollandalı 
Müslümanların bu özgürleşme 
düzeyine ulaşamayacaklarını 
söyleyebilirim.” diyor.

‘Korkma’
Budak, araştırmasının sonuçlarıyla 
yalnızca Hollanda İslami 
ilkokullarının kimliğinin nasıl 
geliştiğine dair bir fikir vermek 
istemiyor. Ayrıca bulgularının 
politika yapıcıları ve İslami 
ilkokulların yöneticileriyle daha hızlı 
ve önyargısız tartışmalara girmeye 
motive ettiğini görmek istiyor. 
“Ve hâlâ çoğunlukla içe dönük/
kapanık yöneticiler varsa, o 
zaman benim itirazım şudur: 
“Korkmayın ve çevrenizdekilerle 
sohbet etmeye başlayın, 
çünkü orası aynı zamanda 
öğrencilerinizin geldiği yer.” 
diyor.

İlk okullar ve tarihçesi…
1971’de Hollanda’daki ilk 
İslam ilkokulu, Amsterdam’daki 
Bouschrãschool adıyla kuruldu. 
1988’de iki İslami ilkokul eklendi: 
Eindhoven’da Tarieq ibnoe Ziyad ve 
Rotterdam’da Al Ghazali. Şu anda 
ISBO okul çatı kuruluşuna bağlı 43 
İslami ilkokul var.

Bahaeddin Budak kimdir?
Bahaeddin Budak, Amsterdam’daki 
İslam İlahiyat Fakültesinin yönetim 
kurulu başkanıdır. İslami ilköğretim 
okulları için birkaç ders kitabı 
yazdı ve aynı zamanda Müslimler 
ve Hükûmet Temas Kuruluşu’nda 
(CMO) yöneticilik yaptı. DM  ---◄◄  

Beklenen oldu...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü OECD’nin iki yılda bir 
Hollanda ekonomisine ilişkin 
yayımladığı raporunda, Hollanda 

konut piyasasının, ev sahiplerinin kiracılar 
üzerindeki avantajını azaltmak ve konutları 
düşük ve orta gelirliler için daha erişilebilir 
hâle getirmek için köklü bir revizyona 
ihtiyacı olduğunu söyledi. Örneğin, sosyal 
konut almaya hak kazanmak için gelir sınırı 
düşürülmeli, böylece sadece gerçekten ihtiyacı 
olan insanlar sosyal konutlara taşınabilsin. Şu 
anda, tüm konutların yaklaşık yarısı koşulları 
karşılamaktadır. Ayrıca, diğer Batılı ülkelerin 
hiçbirinde sosyal kiralık konutların payı 
Hollanda’daki kadar büyük değil.
Sosyal kiralık ev sayısını azaltıp serbest 
piyasada ev sayısını artırırsanız birçok kişi 
için kiralar yükselecektir. Buradaki fikir, 
bunun yeni evlerin inşası için daha fazla para 
kazandıracağıdır. Kiracılar bir vergi reformu 
yoluyla tazmin edilmelidir. Sonunda, daha 
geniş arz nedeniyle kiralama daha cazip hâle 
gelmelidir.

OECD: “Hollanda konut piyasasını/politikasını
acilen, büyük ölçüde değiştirmeli”

Kira geliri vergisi
Aynı zamanda, ev sahipleri mülkleri için daha 
fazla vergi ödemelidir.
OECD ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar, 
ipotek faiz indirimini daha da düşürmeyi 
tavsiye ettiler. Ancak Paris’teki ülke kulübü bir 
adım daha ileri gidiyor ve De Nederlandsche 
Bank’ı takip ediyor: Sahibinin oturduğu ev, 
tasarruf veya hisse gibi diğer yatırımlar kadar 
vergilendirilmelidir. Ayrıca, ev yatırımcıları 
kira gelirleri üzerinden vergi ödemek zorunda 
kalacaklardı.

OECD, ilk kez ev satın alacak kişilere yardımcı 
olmak şeklindeki mevcut politikayı eleştirdi. 
Transfer vergisinin kaldırılması, daha yüksek 
ev fiyatlarına ve dolayısıyla daha yüksek 
borçlara yol açmakta ve ev sahiplerini 
savunmasız hâle getirmektedir. OECD’ye 
göre, belediyelerin konut yatırımlarını 
yasaklamasına izin verme planları da ters etki 
yapıyor. Uluslararası olarak, Hollanda özel 
yatırımcıların sahip olduğu evlerin nispeten 
küçük bir payına sahiptir.

Riskler
OECD ayrıca işgücü piyasasında esnek işçiler 
ve sürekli çalışanlar arasındaki eşitsizliği 
azaltmak için tavsiyelerde bulunuyor. “Kendi 
hesabına çalışanlar daha az kazanıyor, daha az 
tasarruf ediyor, daha az gelir vergisi ve sosyal 
güvenlik ödüyor ve daha az korunuyor.” Aynı 
işi yapan işçiler de aynı koşullarda olmalıdır.
Hollanda, diğer batı ekonomilerine kıyasla 
korona pandemisinden hızla etkileniyor 
olsa da, hâlâ riskler var. OECD, bu nedenle 
Hollanda’nın ekonomisini yapısal olarak 
reforme etmesinin ve kamu maliyesini yeniden 

düzene sokmasının önemli olduğunu söylüyor. 
Zira, bugün biriken borçların sonraki nesiller 
tarafından ödenmesi gerekecek.

OECD nedir?
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü), sosyal ve ekonomik gelişmeler 
üzerine araştırma yapan, ağırlıklı olarak Batılı 
38 ülkenin bir işbirliğidir. 
Kuruluş, her iki yılda bir, bir ülkenin ekonomik 
kırılganlıklarını tanımlayan ve ayrıca tavsiyeler 
içeren rapor hazırlar. OECD 1948’de kuruldu 
ve merkezi Paris’tedir.      (DM)           ---◄◄  
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 B. Budak: “İslami ilkokullar olmasaydı Hollandalı Müslümanların bu özgürleşme düzeyine ulaşamayacaklarını söyleyebilirim”

Bahaeddin Budak Doktorasını Tamamladı
İslam İlkokullarının Hollanda toplumuna ve okullarda yetişen öğrencilere katkısını doktora tezi olarak hazırlamıştı...
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“Attent-Tam Sigorta, ‘Fidus’ olarak devam edecektir” 

Bütün öğrenci ve velilerimize 
Yol açıklığı ve  iyi tatiller diliyoruz...

doğuş  aylık gazete/maandblad
nr. 272-273 Haziran/Temmuz - Juni/Juli 2021  

H ollanda’da uzun yıllardır 
sigorta-ipotek- finans-kre-
di-emlak alanlarında hizmet 
veren eski ismiyle Attent-

Tam Sigorta, yeni ismiyle Fidus’un 
yöneticileri Derya Öztaş ve Hasan 
Ulvi Aytemur ile değişim sürecini 
konuştuk.  

Hollanda’da 1991 yılından beri 
alanında başarılı bir grafik çizen 
Attent-Tam Sigorta, yeniden 
yapılanma çerçevesinde güçleri 
birleştirme adına adım atıyor. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz? 
Güçlerimizi Birleştirdik ve yolumuza
“Fidus” olarak devam edeceğiz! 
Sigorta, İpotek, Finans, Kredi ve 
Emlak alanında 30 yıllık ciddi bir 
tecrübeye sahip olan Attent-Tam 
Sigorta, değişen ve de hızlı şekilde 
gelişmelerin yaşandığı sigorta/finans 
pazarında, müşterilerimize her zaman 
eksiksiz teklifleri, en iyi hizmeti en iyi 
koşullarda sunabilmek için güçlerimizi 
birleştirdik. Benevia ve diğer 16 ayrı 
sigorta şirketiyle birlikte “Fidus” adı 
altında devam edeceğiz. 

Bu birleşme sonucu neler 
değişecek? 
Özellikle şunu vurgulamak isteriz ki, 
şirketimizin ismi dışında neredeyse 
hiçbir şey değişmeyecek. Personelimiz 
aynı kalacak ve değerli müşterilerimiz 
aynı irtibat kişilerine (contactpersoon) 
bağlı kalacaktır. Müşterilerimiz bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 

bize (hizmet ve yardımlarımıza) 
güvenmeye devam edebilirler. 

Sizin birçok alanda uzman bir 
kadroya sahip olduğunuzu bili-
yoruz. Müşterilerinize nasıl, ne 
şekilde yardımcı oluyorsunuz? 
Hollanda’da ilklerdeniz ve 30 yılı 
aşkın süredir sigorta, ipotek, emeklilik 
ve kredi alanında ciddi tecrübeye, 
uzmanlığa sahibiz. Dostlarımıza, müş-
terilerimize her zaman en iyi çözümü 
sunabilme adına öneriler sunuyoruz. 
Hizmetlerimiz Hollanda geneli olup, 
müşterilerimize çok yakınız. Müşteri-
lerimizi 7/24 saat, www.fidus.nl web 
sitemizi ziyaret etmeye, kendilerine ne 
gibi imkânlar sağlayabileceğimizi ve 
başka neler yapabileceğimizi keşfet-
meye davet ediyoruz. 

Attent-Tam Sigorta=Fidus 
Fidus adıyla hangi tarihten itiba-
ren hizmet vermeye başlayacak-
sınız? 
Arjan Hakkenes (Commercieel Di-
recteur Benevia) ile karşılıklı varılan 
mutabakat sonucu 5 Temmuz 2021 ta-
rihinden itibaren “Fidus adıyla hizmet 
vermeye başlayacağız. Müşterilerimiz, 
yeni iletişim bilgilerini, www.fidus.nl 
adresinde bulabilecekler. Bu konudaki 
gelişmeleri an be an müşterilerimize 
yazılı olarak bildireceğiz, kendilerini 
sürekli bilgilendireceğiz. Amacımız, 
müşterilerimize daha iyi şartlarda, 
daha güvenilir imkânlar sunmak. At-
tent-Tam Sigorta demek Fidus demek! 

Hasan Ulvi Aytemur: 
Birlikten “GÜÇ” doğar...

Konut piyasasındaki son gelişmeleri anlatabilir misiniz? 
Tabii ki, memnuniyetle! Konut piyasası kısa vadede bu kadar hızlı 
değişmeyecek. Şu anda bir kıtlık var ve bunun kısa vadede değiş-
mesi beklenmiyor. En fazla faiz oranları bir miktar yükselecektir, 
ancak bunun fiyat seviyeleri üzerinde büyük bir etkisi olması bek-
lenmemektedir. Ev fiyatları son iki yılda astronomik şekilde arttı. 
Son yıllar, konut piyasası ve Attent Makelaardij için çok verimli 
geçiyor. Aşırı gergin bir konut piyasasından söz edebiliriz, satıcı-
dan çok alıcı var. Ev arayanlar arasındaki rekabet çok yüksek, bu 
nedenle bir ev için aşırı teklif vermek “kural” hâline geldi. 
Kısmen gevşetilmiş kredi standartları ve düşük faiz oranı saye-
sinde, potansiyel ev alıcılarının daha büyük bir bütçesi var. Yeni 
başlayanlar için transfer vergisinde çeşitli değişiklikler söz konusu. 

Attent (Emlak) Makelaardij’in gelecekteki projeleri
nelerdir? 
Emlak sektörü, genişletmek istediğimizden daha fazla bir büyü-
me yaşıyor. Mevcut olumlu piyasa koşulları ile yüksek derecede 
hizmet yönelimi ile birlikte, bu kesinlikle işe yarayacaktır. Tecrübeli 
hevesli bir ekiple emlak sektöründe geleceğe hazırız. Bu yıl sonuna 
kadar ve gelecek yıl bu alanda olası projelerimizi kamuoyuyla 
paylaşmayı düşünüyoruz. 

Korona şirketinizi nasıl etkiledi, 
özellikle aracılık ile ilgili 
gelişmeler nelerdir? 
Konut piyasası korona krizine karşı 
çok ciddi olarak etkilenmedi, hatta 
olumlu etkilendi diyebiliriz. 2020’nin 
ilk yarısındaki küçük bir düşüş dışında, 
konut fiyatları yükselmeye devam etti 
ve ekonomik görünüm iyileşti. Konut 
talebinin devam etmesi nedeniyle, 
konut satışlarının sayısı, piyasaya yeni 
satışa çıkarılanların sayısını aştı. 
Konut piyasasında tüketici güveni gün-
cellendi. Dolayısıyla Korona’nın aracı 
kurumumuz üzerinde olumsuz bir etkisi 
olmadı.                    (M.A.T) ---◄◄

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, 
hayırlı yolculuklar, iyi  tatiller diliyoruz...

 “Hollanda geneli olan hizmetlerimizi insanlarımız, 7/24, www.fidus.nl web sitemizden görebilirler” 

Kurban Bayramı’ınız mübarek olsun!.. 



   Behçet Ali Şeker  
  oflaz-aliya@hotmail.com   

Spotlar

“Allâh adın zikredelim evvela / 
Vacib oldu cümle işte her kula’’ . 
Bu satırlar ile başlıyor Süleyman 
Çelebi’nin yazdığı Vesîletü’n-
Necât, halk arasındaki ismiyle 
Mevlid-i Şerif. Kendisine de dua 
edilmesini vasiyet ediyor bizlere. 
Samimi bir gönlün eseri olan bu 
eser, millet hayatımıza muhkem 
bir korunma alanı tesis etti. Her 
ne kadar bizler burun kıvırıyor 
olsak da.
Kanaatimce, millet hayatına var-
lığıyla ve verdiği eserlerle titiz-
lilikle katkı sağlayan isimlerden 
biri olan Lütfi Özaydın Bey ahiret 
yurduna göç etti. Rahmet olsun. 
Kendisini misafir ettik. Kelime-
nin gerçek anlamıyla misafir. Zira 
mü’minlere dünyada ölüm yoktur. 
Varlığını, bu dünyada bulunuşu-
nu, Allah’ın kendisine bağışladığı 
imkânlar nisbetinde sorumluluk-
larını yerine getirmeye çalıştı. 
Bildiklerini yazarak paylaştı. 
Allah rahmet etsin.
Bir insanın kafasının karışık ol-
ması bütün insanlar için iyidir de-
memiz pek mümkün değil. ‘Kafam 
çok karışık’ diyen insanlar, bu-
nun manevî bir doğumun sancısı-
nın olduğunun farkına varmaları 
nitelikli bir alt yapıya ihtiyaç du-
yar. Böyle olmayanları psikolojik 
bunalımın sonucu olarak görebi-
liriz. Özellikle dinî hayatın içinde 
kafası karışık olanların, popüler 
gündemin peşine takılan insanla-
rın, nasıl bir dindarlık yaşadıkla-
rını İhsan Fazlıoğlu hocamız bize 
haber ediyor. Okuyup üzerinde 
düşünmek için...
Bu sayı ile bu seneyi bitirmiş olu-
yoruz. Tatil zamanı. Pandemi se-
bebiyle çok bunaldık. Memlekete 
gideceğiz. Yola çıkarken ve vardı-
ğımızda sadaka vermeyi, yani si-
gortamızı ihmal etmeyelim. 
Kurallara uyarak, teenniyle 
yolculuk edelim.
Kurban bayramınız şimdiden mü-
barek olsun. Yakınlığa, aradaki 
engel olan her ne var ise onları 
aşarak yaklaşmaya, yakınlaşma-
ya, yakınlığa vesile olsun. Amin... 
İyi tatiller diliyoruz. Büyüklerin 
ellerinden, küçüklerin gözlerin-
den öpüyoruz. Dua bekliyoruz.  
Allah’a ısmarladık. 
İyi okumalar...                  ---◄◄
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 AY’IN  KİTABI  İltifat  Ağyaredir      Dost  Acı  Söyler TİYO  YAYINLARILütfi  Özaydın  
ARKA KAPAK
Filozof “Lütfi Özaydın’ın ayan beyan açtığı 
çığırla yıllardır etimoloji diye diye üzerimize 
hurafeler boca eden cümle etimologların 
(başta Ermeni etimologlar olmak üzere) 
defteri dürülmüştür. Lütfi Hoca’nın 
konuşma üslûbuyla yazıya döktüğü 
mülahazalar hiçbir zalimin, hiçbir zaman, 
hiçbir şey anlamayacağı şeyler. Şahit 
olduğumuz; sadece Türklere has, sadece 
Türkler arasında cereyan edecek bir bakış 
ve kavrayış tarzıdır.”
“Lütfi Hoca’dan aldığımız dersle 
söylersek: Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i 
Şeriflerle irtibatı kesilen Türk 
*ede*mez, *eyle*yemez, *an*layamaz, 
*iste*yemez… *bitki*sel hayata dahi 
giremez. Kaybettiğimiz lisana dönme, 
Türkçeyi kazanma, geçmişte belki insiyaki 
olarak bilinenleri şuur katına çıkarma 
yolunda gösterilen bu marifet her marifet 
gibi iltifata tâbidir. Müşterisiz mal zayidir. 
Allah bereket versin.”
“Türkçe Kur’an ve Sünnet’ten doğmuş bir 
lisandır ve bu, lisanımızın her vechesinden 
kendini göstermektedir. Umumiyetle 

İslâmî bakış açısını kaybettiğimizden yahut hayat 
bütünlüğümüzü, tevhide ve vahdete dayalı millî hayat 
nizamını yitirdiğimizden olsa gerek kendimize ve 
lisanımıza başka iklimlerin gözüyle bakıp işin aslına 
bir türlü vâkıf olamıyoruz.
Bir miktar İslami tahsil hayatı içerisinde olanların bu 
hususiyeti anlama ihtimal ve imtiyazlarından istifade 
ile ancak meramımızı ifade edebilme ümidindeyiz. 
İslâmî tahsil Kur’an-ı Mecid’i öğrenmekle başlar 
sarf-nahiv öğrenmekle devam eder. Türkçenin ve 
kelimelerinin keyfiyetini anlamanın en asgari zemini 
budur.”
“Varlığımız İslâm’la kaimdir ve dünyada varlığımızın 
ve adımızın olmasını sağlayan yegâne şey İslâm 
olmuştur. Bu sebeple Türkili’nin mevcudiyetini istiklâl 
ve istikbalini temin eden İslâm’dır. İslâm’a mesafeli 
durmak ancak hainlerin işidir. Vatanımız var olacaksa 
lisanımızın idamesi yoluyla bu olacaktır. 
Lisanımızın idamesi ise İslâm ve Kur’an’la irtibatımızın 
keyfiyetine bağlıdır; Kur’an okunmayan ve İslâm’la 
irtibat kurulmayan bir yer Türkiye olmayacaktır. 
Sıradan bir dünya devleti olması için şüheda canını 
vermedi. Türkiye Müslümanların son melcei ve 
meskenidir. Cennet uğruna kanını dökenlerin vatanı; 
canlar, cananlar feda edilerek var edilmiş ve muhafaza 
edilmiş bir yerdir.”                                           ---◄◄

 RESİMLER/FOTOĞRAFLAR DİLE GELSE...

   HURAFATTAN
HAKİKATE...

B eş yıl kadar önce, bir 
kuruma seminer vermek 
üzere davet edilmiştim. 
Seminerden sonra, çay 

eşliğinde sohbete devam eder-
ken, kurumda çalışan iki güvenlik 
görevlisi ile kantin işlerini yürüten 
bir kişi yanıma yaklaştılar ve bir 
konuyu danışmak istediklerini 
söylediler. 
Buyur ettim; oturur oturmaz 
içlerinden az çok kültürlü olduğu 
anlaşılan biri, elindeki Kur’an-ı 
Kerim mealini açarak, “Aramızda 
şu âyetin anlamında anlaşa-
madık” diye sözlerine başladı ve 
sırayla, önce kendisinin, sonra da 
öteki arkadaşlarının yorumlarını 
özetledi. Dikkatle ve bir o kadar 
hayretle dinlerken, birden durdu 
ve “Acaba, hangimizin yorumu 
doğru?” diye sordu. 
Kısa bir sessizlikten sonra, kendi-
lerine, “Peki! Sorunuza yanıt 
vermeden önce, Temel gibi, 
ben de bir soru sorayım! Soru-
ma yanıt verirseniz sorunuza 
yanıt alırsınız; veremezseniz 
kusura bakmayın!” dedim.
Önce birbirlerine baktılar; sonra 
da başka çarelerinin olmadığını 
anladıklarından “Evet!” anla-
mında başlarını önlerine eğdi-
ler. “Sorum şu!” diye devam 
ettim: “Üçüncü dereceden bir 
denklemin köklerinin pozitif 
ya da negatif olma olasılığı ne 
kadardır?” Sorum biter bitmez, 
sesli bir biçimde gülerek, “Aman 
efendim!, biz matematikçi 
değiliz ki!” diye ses tonlarını 
yükselterek, haklı ve güçlü bir 
insanın edâsıyla karşılık verdiler. 
Herhangi bir aranın, söyleyeceğim 
cümlenin değerini düşürmesini 
engellemek için anında sordum: 
“Peki! Siz müfessir misiniz 
de, yalnızca mealden hareket 
ederek kendi aranızda bir âye-
tin anlamını tartışıyorsunuz?”                               
Daha önceki Anlayış yazılarında 
da dile getirdiğimiz gibi, bilgi, 
herkese açık, ancak bilginin ait 
olduğu alanda, belirli bir eğitim 
sürecini başarmış insanların elde 
edebileceği bir şeydir. 
Bu nedenle, Fuzûlî’nin dile getir-
diği gibi, “İnsanlar arasındaki 
eşitsizliğin gerçek nedeni 
bilgidir”. 

Kişiler, matematik gibi formel bir bilim 
dalına ait herhangi bir soruyu çözmek 
için uzmanlık isterlerken, hayatlarının 
anlamını devşirdikleri kutsal metinler 
için aynı duyarlılığı göstermemekte-
dirler. 
Nasıl ki, bakkal hesabı bilmek mate-
matik bilmek demek değilse, ilmihal 
bilgisi de dinin kendisi değildir. Hasta 
olunca, hastalığının uzmanı hekime 
giden ve hekimin muayene sonucun-
da karar verdiği tedavi yöntemine 
güvenerek ilâç alan, dinlenen ya da 
ameliyat olan bir kişi, aynı davranı-
şı, dünyevî ve uhrevî anlamlılığını 
belirleyen dinî konularda göstermez; 
uzman aramaz; bulsa da güvenmez! 
İlginçtir ki, dinî konularda herkesin bir 
fikri vardır. 
Elbette ki, bu bir tespit ve her tespit 
gibi, günlük hayatta karşılaştığımız 
onlarca olgu ve olayın deneyimine 
dayanıyor. Ancak tam bu noktada 
şu sorunun sorulması gerek: Neden 
insanlar, pek çok konuda sağlamcı 
iken, dinî konularda -ve dahi değişik 
beşerî alanlarda- sallama yöntemini 
benimsiyorlar?
Bu soruya pek çok açıdan yanıt veri-
lebilir; bu yanıtların büyük bir bölümü 
de doğru olabilir. Ancak bu yazıda, 
farklı bir yanıt denemesinde bulunu-
lacak ve sorunun, önce Tanrı, dolayı-
sıyla din tasavvurundan kaynaklandığı 
gösterilmeye çalışılacaktır. 
Halkın büyük çoğunluğu, mitolojik 
bir Tanrı ve din tasavvuruna sahiptir; 
bu tasavvurda başta Tanrı’nın kendisi 
olmak üzere, dinî terimler büyük 
oranda, simgesel anlamları dikkate 
alınmaksızın, hakikî ve somut halleriy-
le kabul edilirler. Tanrı, idealleştirilmiş 
bir insan gibi düşünülürken, cezalar 
ve mükâfatlar ile bunlara ilişkin öteki 
tüm betimlemeler, maddî referansla-
rıyla tahayyül edilirler. 
Mitolojik Tanrı ve din tasavvuru, aşa-
ğıda verilecek öteki tasavvurların tem-

silcileri tarafından yönlendirildiği 
sürece, tehlike arz etmez; tersine 
toplumsal hayat için yaşamsal bir 
rol oynar; halkın hukuk bilincinin 
canlılığını ve sürekliliğini sağlar.
Psikolojik Tanrı ve din tasavvuru 
ise, başta Tanrı olmak üzere tüm 
dinî kavramları, yalnızca ama 
yalnızca vicdanî -gönül, ruhî, ma-
nevî vb. başka değişik adlar da 
verilebilir- bir üretim kabul eder; 
hem hissî hem bireysel seviyeye 
indirger. 
Psikolojik tasavvurda, hem Tanrı 
hem de öteki dinî kavramlar, 
haricî hakikati olmayan, içleri 
psişik süreçlerle doldurulan, 
kişinin keyfine bırakılmış, belirsiz, 
bulanık yapılardır. Bu yapılar, 
başka biri tarafından paylaşılama-
dığı gibi, yalnızca kişinin bireysel 
tatminine yararlar. Açıktır ki, 
biraz sonra üzerinde duracağımız 
kelamî(teolojik) -her ne kadar uy-
gun bir kavram değilse de, diğer 
ikisiyle kâfiye oluşturduğu için- 
Tanrı ve din tasavvuru tarafından 
kontrol edilmeyen psikolojik Tanrı 
ve din tasavvuru, kendi başına en 
tehlikeli tasavvurdur; psikolojik 
tatmine yaradığı için de ahlâksız-
lığın kaynağıdır. 
Psikolojik Tanrı ve din tasavvuru, 
kolayca ideolojik Tanrı ve din 
tasavvuruna dönüşebilir ve bir 
yıkım makinesi hâlini alabilir. Ve 
kanımızca sallama yönteminin 
en çok kullanıldığı Tanrı ve din 
tasavvuru psikolojik olandır; 
çünkü vicdanın belirsizliğinden, 
muhayyilenin bulanıklığından 
beslenir. İşte bu nedenledir ki, 
Tanrı yokmuşçasına düşünülebilir; 
ama Tanrı yokmuşçasına davra-
nılamaz.

Kelâmî/Teolojik Tanrı ve din 
tasavvuru ise, hem Tanrı’yı haricî 

hakikati olan kişi olarak kabul 
eder hem de dini, bir bütün ola-
rak, kişi-Tanrı’nın manzumesi... 
Bu nedenle, kelâmî Tanrı ve din 
tasavvuru nazarî/aklî bir zemine 
dayanır; tahkikî olduğundan 
yakînî’dir; belirsizlik ve bulanıklı-
ğı reddeder. 
Tanrı ve dini, his seviyesine 
indirgeyen (mahsus) psikolojik 
tasavvurun tersine Tanrı’yı -aynı 
zamanda- makul kabul eder; ve 
bu haliyle Tanrı’yı aklın sınırı; 
dini ise aklın terbiyesi olarak 
görür. Akıl, en derin tarafıyla, 
Mutlak Gaib olan Tanrı ve âlem-i 
ğayb ile âlem-i şuhûd/Evren ara-
sında bir köprü durumunu alır. 
Kelâmî Tanrı ve din tasavvu-
ru’nda kişi-Tanrı, emreder, neh-
yeder, cezalandırır ve ödüllendi-
rir; bu nedenle tahkîkî seviyede 
kelamî Tanrı ve din tasavvuruna 
sahip bir kişi, Öte’nin hakikati 
karşısında dikkatlidir; ölüme, 
O’nun takdiri olduğundan, 
hazırdır; bu nedenle de sürekli 
huzurdadır; yine bu nedenle her 
dâim huzurludur: “Ancak hazır 
olanlar, huzur bulurlar.”
Geleneğimiz, her üç tasavvurun 
birlikte var olmasını, akl-i, kalb-i 
ve zevk-i selim adına sağlıklı 
kabul etmiş; kelâmî ilmin, irfânî 
marifet ve sûfî zevk/aşk ile 
birlikte hemhâl olmasını İnsan-i 
Kâmil olmak için vazgeçilmez 
görmüştür. Bu nedenledir ki, 
kelâmî ilmin temsilcisi Sirâceddin 
Urmevî, irfânî marifetin temsilcisi 
Sadreddin Konevî ve sûfî zevkin/
aşkın temsilcisi Celâleddin Rûmî, 
Konya’da, aynı yıllarda yaşamış 
ve hepsi adlarına muzafun ileyh 
olan el-Din’in anlamını muzafla-
rında içkin duruma getirebilmiş-
lerdir.
Unutulmamadır ki, makûl Tanrı 
ve din inancı, daha doğru bir 
deyişle Tanrı’nın ve dinin nazarî 
idrâki, inananlar üzerine farzdır 
(olmaz-ise-olmaz’dır). 
Ve yine bilinmelidir ki, sûret ile 
fiil, form ile fonksiyon, biçim ile 
işlev birbirini var eder, gerekti-
rir ve sürekli birliktedirler; biri 
olmadan ötekinin varlığı yalnızca 
bir vehimdir.
Alıntı / Anlayış Dergisi / 
Kasım 2009                 ---◄◄

Sallama din tasavvuruna karşı değiniler 
       İhsan Fazlıoğlu

Ernst Haas (2 Mart 1921, Viyana -   12 Eylül 1986, 
New York)  Avusturya asıllı Amerikalı fotoğrafçı

“Biri ölür üzülmezsiniz, sonra sandalyeye asılı 
hırkasını görürsünüz, o hırkanın duruşu 
kalbinize oturur.”                            (Nuri Bilge Ceylan)
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H ayat Hikâyesi...
Bu yazı bugüne kadar, 
bu köşede neşredilen 
yazılardan farklı olacak. 

Bu satırlarda anacağımız kişi 
vesilesiyle pek güçlü biçimde 
anlamış oldum ki, yaratılma şerefine 
nail olan herkes, ömrünün pek çok 
deminde bu şerefin gereğine uygun 
davranma imkânıyla karşılaşır. 
Lakin pek az kimse Allah’ın kimseye 
iltimas geçmeden verdiği bu 
imkanların hakkını verir. Birazdan 
bahsini edeceğim zat-ı muhterem 
de eşref-i mahlukat olmanın 
keyfiyetine vakıf olmuş ve bunun 
hakkını vermenin çabası içinde 
olmuştur. 

Adı sanı bilinen pek çok meşhurun 
hayatı hakkında sayfalarca tafsilata 
internet yoluyla ulaşabilirsiniz. 
Eserleri, sözleri, seyahatleri, eş 
dost çevresi hakkında onlarca sayfa 
yorum yapıldığına şahit olursunuz. 
Hatta öyle ki, bazen kişilerin hayatı 
eserlerinin önüne geçer. 
Henüz 15 gün önce vefat eden Lütfi 
Özaydın Hocanın Tokatlı olduğu, 

yazar ve İstiklal Marşı Derneği 
merkez yönetim kurulu üyesi 
olduğu bilgisi dışında bir malumat 
yok. Çünkü, kimin hayatının kimi 
ne kadar ilgilendireceğini de medya 
belirler. Her şey bir pazarlama 
aracıdır tüketim toplumu için. Lütfi 
hocanın hayatı hakkında internette 
malumat olmaması esasında Lütfi 
Hoca’nın, kendi mütevazı köşesinde 
hep doğru işler yapmakla meşgul 
olduğuna delildir. 

Kendisini dernek vesilesiyle 
yakından tanıma imkânım oldu. 
Öldüğünde henüz altmışını 
bulmamıştı. Lütfi Hoca’nın nerede 
doğduğunun, nerede tahsilini 
tamamladığının, ne zaman 
evlendiğinin, kaç çocuğunun 
olduğunun bilinmesinin bir kıymeti 
yok. Bu detayların arkasında 
gizlenen şeyi teşhis etmedikçe 
insanları manav reyonunda 
etiketlenmiş meyvelerden nasıl ayırt 
edebiliriz?
Sözü ilk paragrafta anlatmaya 
çalıştığım şeye tekrar bağlamak 
istiyorum.

Lütfi Hoca, insan olma şerefinin 
gereğini yapmak üzere ona sunulan 
imkânı fark ederek, müktesebatının 
elverdiği işlerin hakkını vermeye 
çalıştı. Üsküdar İmam Hatip 
Lisesinde temel İslami ilimler 
derslerini verirken, ona sunulan 
imkânın bundan fazlası olduğunu 
hisseti. Ders saatinin dolması için 
dakikaları sayanlar gibi değil, 
bulduğu her fırsatta Türkçe’nin 
bir İslam dili olduğunu anlatıp 
insanların zihninde bir soru işareti 
bırakmayı başardı. Türkçe’nin 

Kur’an’da geçen lafızlara doğrudan 
gösteren yüzlerce kelimenin 
çözümlemesini yaptı. Bu uzun 
ve zahmetli çalışmasını üç kitap 
şeklinde derledi. 

Eskimez yazıya olan vukufiyeti 
nedeniyle pek çok kişiye İslam 
harfleriyle Türkçe yazma ve okuma 
öğretti. Cenazesine katılan bir 
öğretmen arkadaşının özellikle 
vurguladığı şey, Lütfi Hoca’nın 
mükemmel bir karakter örneği 
gösterdiğini, bulunduğu her meclisi 

kültür ve sanat
29göçtü kervan kaldık dağlar başında

kısa sürede bir mutluluk yuvasına 
çevirebildiğiydi. 
Allah, şerefinin gereğini ihlasla 
yerine getirmek isteyen herkesin 
işini kolaylaştırıyor. Kimse “büyük 
adam olarak doğmuyor, sadece 
bazılarımız Ekber olan Allah’tan 
büyüklüğün nerede tezahür 
edeceğini öğreniyor. İşte Lütfi 
Hoca, tarihi seyir içinde adının 
büyük olduğu söylenenlerin aksine, 
sessiz sedasız yapması gerekenlerin 
bilincinde olarak yaşadı. 
Bütün ömrünü öğrencilerinin 
zihninde, konuştukları lisana, 
inandıkları dine dair bir şuur tesis 
etmek endişesi ve gayretiyle idrak 
ederek Allah’ın rahmetine kavuştu 
inşallah, Allah ondan razı olsun. 

ESERLERİ:
1- Türkçe Üzerine Mülahazalar 
2- “Söyleyen Bilmez, Bilenler 
Söylemez.”
3- Türkçe Üzerine Mülahazalar -2 
“İltifat Ağyaredir, Dost Acı Söyler.”
4- Türkçe Üzerine Mülahazalar -3 
“Çatallı Dil Yılana Mahsus Değil, 
Yılmazın da Dili Çatallı Olur.”---◄◄

Çalabım bir şâr yaratmış  iki cihân âresinde
Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde

Nâgehân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm
Ben dahî bile yapıldım taş ü toprak âresinde

Ol şârdan oklar atılır gelir ciğere batılır
Ârifler sözü satılır ol şârın bazâresinde

Şâkirdleri taş yonarlar yonup üstâda sunarlar
Çalabın ismin anarlar ol taşın her pâresinde

Ol şâr dediğim gönüldür ne âlimdir ne câhildir
Âşıklar kanı sebîldir ol şârın kanâresinde

Bu sözü ârifler anlar câhiller bilmeyip tânlar
Hacı Bayrâm kendi bânlar ol şârın minâresinde

‘TÜRK(Ü)ŞİİR  MEMLEKET’
NUTK-İ ŞERÎF   

Hacı BayRâM VELÎ   K. SıRRaHU’L-âLÎ

ÜÇLER, 

yEDİLER, 

KıRKLaR...

Gâle Rasûlü’l-Mü’min ملسو هيلع هللا ىلص
Aleyhi salâtü’l-Müheymin
Eş-şitâu rebîü’l-mü’min

            40  HaDİS  -  (37)

“Kış, mü’minin bahârıdır.”
Kışın geceleri uzundur, uykudan 

sonra geceleri ihyâ için vakit kalır. 
Çünkü ziyâde uyku, ömrü zâyi eder, 
bedeni gevşetir, ibâdet sevincini alır 

götürür. İmam Gazzâli (ra) bu konuda 
der ki: “Kişi günde sekiz saatten çok 
uyumamalıdır” Böyle yapan bile aziz 

ömrün üçte birini zâyi etmiş olur.
Uykuya düşkün murada eremez, gece 
dağılan nimeti göremez. Cenab-ı Hak 
her gece, (Dua eden yok mu, duasını 

kabul edeyim) buyurur. 
En üstün amel, herkes uykuda iken 

gece namaz kılmaktır.
Ârif insan ona derler ki: uykuyu kabre, 

övülmeyi mizâna saklaya.”     ---◄◄

SESSİZ SEDASIZ; BEREKETLİ VE ŞEREFLİ BİR ÖMÜR:
LÜTFİ ÖZAYDIN

   HURaFaTTaN
HaKİKaTE...

4. Etkiler kişiliğe, yaşam 
tarzına ve demografik şartlara göre 
değişiklik gösteriyor
İleri yaştaki kişiler Covid-19 için daha 
yüksek risk taşıyorken, daha genç yaştaki 
kişilerin duygusal anlamda bir mücadele 
içinde olduğu görülüyor. İspanya, Çin ve 
Slovenya’dan gelen araştırmalara göre, 
Covid-19 döneminde kişi genç yaştaki 
kişiler daha depresif, sarsılmış, kaygılı ve 
stresli durumda. Aynı durum yine aynı 
şekilde yalnız olabilecek kadınlar için de 
geçerli.

Bu durumun neden doğru olabileceğine 
dair net bir açıklama yok fakat araştırma-
cılar bize bazı spekülatif açıklamalar su-
nuyor. Kadınlar genel anlamda ruh sağlığı 
bakımından daha kötü durumda oluyorlar. 
Bazı stres verici unsurları ise daha yoğun 
yaşıyorlar. Örneğin, bir kadın hem çocu-
ğuna bakmanın hem de işini kaybetmenin 
stresini yaşayabiliyor ve bütün bunlar ka-
dınlara çok daha yüklü bir stres bırakıyor.

Daha genç kişiler-özellikle de uzaktan eği-
time uyum sağlamak zorunda kalan öğ-
renciler- için bozulan rutinleri bir sorun 
olabilir. Çin’de ve Amerika’da yapılan ça-
lışmalarda, pandemi kişilerin günlük haya-
tını ne kadar etkilerse hissettikleri kaygının 
da o oranda arttığı sonucuna ulaşıldı.

Kişilik de zorlu zamanlarla nasıl başa çı-
kılacağını belirleyen etkenlerden.Pandemi 
döneminde önemli gözüken iki birbiriyle 
ilişkili özellik belirsizliğe tahammül etme 
ve strese tahammül etme becerilerimiz ola-
rak gösterilebilir. Bir kişi için belirsizlikle 
baş etmek zaten zorken, bu kişi belirsizlik 
karşısında daha az rahat hisseder. Özellik-
le şu anda, düşünceler arasında daha çok 
kaybolan, daha yoğun korku hisseden ve 
daha fazla depresyon, kaygı ve TSSB ya-
şayan kişiler de bu kişiler.

5. Dezavantajlı gruplar için durum 
daha kötü
Dünya çapında yapılan araştırmalarda 
araştırmacılar pandemi döneminde hangi 
kişilerin ruh sağlığı problemlerine karşı 
daha hassas olduğunu inceledi. Kişileri 
risk grubuna sokan çok az sayıda temel 
faktöre ulaştılar.

Birkaç çalışmanın sonuçlarında, sağlık durumu 
daha kötü ya da kronik hastalığı olan kişilerin 
stres, kaygı, depresyon ve TSSB semptomları 
göstermeye daha yatkın olduğu görüldü. Pek 
tabi ki bu durum bu kişilerin Covid-19’a karşı 
daha yüksek bir risk teşkil etmesinden de kay-
naklanıyor olabilir.
Bunun dışında, kişilerin gelir ve eğitim düzeyi 
de etki eden bir faktör olarak bulundu. Araştır-
maların gösterdiğine göre, ekonomik geliriniz 
daha az istikrarlıysa ve eğitim düzeyiniz daha 
düşükse, daha fazla kaygı, depresyon ve stres 
semptomları göstermeniz muhtemel. Pandemi 
ülkelerin ekonomisini ve insanların finansal ge-
leceklerini ciddi anlamda tehdit ediyor, fakat 
bu durum zaten bir mücadele içerisinde olan 
insanlar için daha da kötü. Çok gerçekçi ko-
nuşmak gerekirse, maalesef hepimiz aynı ge-
mide değiliz.
Nisan ayında 5,000 Amerikalı ile yapılan bir 
anket, en düşük gelir düzeyine sahip insanların 
Covid-19 virüsüne yakalanmaktan en çok kor-
kan kişiler olduğunu da gösterdi. “Amerikalılar 
pandeminin getirdiği duygusal zorluklarla baş 
etmeye çalışırken, sosyoekonomik basamak-
ların alt kısımlarında olan kişilerin daha fazla 
bir mücadele içerisinde olduğu kaçınılmaz bir 
gerçek.” diyor David Sbarra.

6. Etkiler ırkçılık faktörüyle de iç içe 
geçmiş durumda
Herkes için eşitlik göstermeyen etkiler kimin 
yaşayıp kimin öldüğü konusuna kadar geniş-
lemiş durumda.
Siyahilerin virüsten enfekte olma ihtimali daha 
yüksekken, test edilip tedavi altına alınma ih-
timalleri ve dolayısıyla Covid-19’u atlatabilme 
ihtimalleri de daha düşük. Andrea King’in Gre-
ater Good için yazmış olduğu bir makalede, 
ırkçılığın tarihi siyahi topluluklar için pandemi 
döneminin en kötü sağlık koşulları, bakıma en 
az ulaşılabilirlikle ve sağlık sistemine daha bü-

yük bir güvensizlikle sonuçlandığını söy-
lüyor.

Bu da demek oluyor ki, bu kişiler kendi 
hayatlarından endişe duymak için daha 
fazla nedene sahipler ve kayıp yaşama 
ihtimalleri daha yüksek. Bir araştırmaya 
göre, siyahi Amerikalıların 4’te 1’inden 
fazlası Covid-19’dan ölen ya da hastane-
ye yatan bir kişiyi tanıyor. Oysa bu oran 
beyaz Amerikalılar için 10’da 1 şeklinde. 

Bütün bu zorluklar Amerikalı siyahi va-
tandaş George Floyd’un polis tarafından 
öldürülmesi sonrası daha da kötüleşti. 
Floyd’un ölümü ırkçılığa karşı adalet ko-
nusunda ülke geneli protestoları tetikledi. 
Aynı zamanda, pek çok gözlemcinin söy-
lediğine göre, bu durum pandemiyi pek 
çok siyahi Amerikalı için çok daha zor 
hale getirdi.
“Siyahiler pek çok yönden yaşam tehdidi 
ile karşı karşıya kaldı” diyor Riana Ander-
son. “Bu durum oldukça yorucu, tüketici, 
bunaltıcı ve kesinlikle fazladan bir stres 
etkeni.” Anderson, aile ve topluluk deste-
ğinin siyahi topluluklar için güçlü bir des-
tek olduğunu söylüyor fakat fiziksel an-
lamda kişilerden uzak kalmalarının da bu 
güce ulaşmada onlara zorluk çıkardığının 
altını çiziyor.
Başka ırklardan insanlar da pandemi 
döneminden orantısız olarak zarar görü-
yorlar. Latin ırkına mensup yetişkinlerin 
neredeyse 5’te 2’i bu 2020 yılının nisan 
ayında ciddi anlamda psikolojik stres ya-
şamaktaydı. Latin ırkına mensup kişilerin 
Amerika tarımındaki iş gücünün yarısın-
dan fazlasını oluşturduğu göz önünde 
bulundurulursa, oldukça önemli bir grup 
çalışan işleri sebebiyle ciddi anlamda vi-
rüse yakalanma riski taşımakta. Bir başka 
önemli konu ise pandemi süreci Çin’in 
Wuhan kentinde başladığından beri As-
yalılara karşı ırkçılıkta ciddi bir artış ol-
ması.
Tüm bu adaletsizlikler kişilerin ruh sağlığı 
hizmetlerine ulaşımlarının yetersiz olma-
sıyla da birleşerek ruh sağlığı alanıyla il-
gili yeni problemler doğurmakta.
(Geçen sayıdan devam)  
Alıntı: https://kemalsayar.com/haf-
tanin-yazisi/pandeminin-ruh-sagligi-
miz-uzerindeki-yedi-etkisi         ---◄◄

Pandeminin Ruh Sağlığımız Üzerindeki yedi Etkisi
Kira M. Newman
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızdan Yasin, 
Özden ve Ömer Albayrak’ın 
kıymetli babaları, Döne Al-
bayrak’ın eşi Turan Albay-
rak’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız.  Aile ve 
sevenlerinin acısını yürekten 
paylaşıyor, merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz

- Taziye...
Rotterdam Kocatepe ve Birlik 
Camii cemaatinden Bayram 
Özdemir’in vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
Başta oğlu Şüayip ve yeğenle-
ri İlyas ve Erdal Özdemir 
olmak üzere kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda İslam Federasyonu ön-
ceki başkanlarından Sevgili Hüseyin Bündar’ın kız 
kardeşinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii cemaatinden Mustafa 
Çiçek’in kıymetli babası, yöneticilerinden Ebubekir 
Çiçek’in dedesi Şammaz Çiçek’in vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii cemaatinden Hüse-
yin Öztürk’ün eşi , yöneticilerinden Eser Öztürk’ün 
kıymetli validesi Emine Öztürk’ün vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kocatepe Camii cemaatinden Sevgili 
Zafer Akbulut’un ablasının vefatını üzüntüyle öğ-
renmiş bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Zaandam Sultan Ahmet Camii 
Başkanı Fahri Doğan’ın 
kıymetli validesi Emine 
Doğan’ın vefatını üzüntüy-
le öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağ-
lığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii 
cemaatinden Ramazan, 
Şinasi, Nuh Ali Öztürk’ün 
Kardeşi, Hamza ve Zeynel 
Öztürk’ün amcası Mustafa 
Öztürk’ün vefatını üzüntüy-
le öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağ-
lığı diliyoruz.
Taziye...
Birlik Camii cemaatinden Mustafa Akbulut’un 
ağabeyinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Mahir Burhan, Yönetmen ve 
Exxen Genel Müdürü Ümmü 
Burhan ve yazar Rabia 
Burhan’ın babaları öğretmen- 
yazar Nurettin Burhan’ın 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Sanatçı Ege Coşkun’un 
kıymetli  babası Baki 
Coşkun’un vefatını üzüntüy-
le öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
IGMG Kuzey Hollanda Federasyonu Eğitim Başkanı 
Sevgili Cemil Uslu’nun kıymetli validesinin vefatını 
üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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- Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Döne Albayrak’ın, Hollanda İslam 
Federasyonu yöneticilerinden Sevgili Mehmet Zararsız’ın 
ve İskender Paşa Camii önceki başkanlarından Sevgili İsa 
Kandemir’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.

- Şifa Dileği...
Hollanda İslam Federasyonu Eğitim Başkanı Sevgili İsmail 
Kızılırmak’ın oğlunun rahatsızlığı nedeniyle hastanede mü-
şahede altında bulunduğunu ve tedavi gördüğünü öğrenmiş 
bulunmaktayız. Hastamız ve yakınlarına, geçmiş olsun diyor, 
acil ve hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.
- Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Ali Öztürk, Alaattin Şahan, Abdullah 
(Yıldıray) Uslu’nun rahatsızlığı nedeniyle hastanede müşa-
hede altında bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Hasta-
mız ve yakınlarına, geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar 
diliyor, dualarınızı bekliyoruz.
- Tebrik...Hoş geldin Emirhan. Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Cafer Vural’ın, 11 Mayıs 2021
tarihinde Emirhan adını verdikleri bir evladı dünyaya geldi. 
Genç çifti ve dedelik makamına oturan Ömer (Oğuz) 
Vural’ı tebrik ediyor, Emirhan’a hayırlı ve uzun ömürler 
diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldiniz Mirza ve Abdulaziz. Yaşama sırası sizde! 

Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili 
Yaser ve Rabia Fırat’ın, 17 Mayıs 2021 tarihinde Mirza ve 
Abdulaziz adını verdikleri ikiz evlatları dünyaya geldi. Genç 
çifti ve dedelik-ninelik makamına oturan Ünal ve Hayriye 
Fırat ileİsmail ve Ayten Ayhan’ı tebrik ediyor, Abdulaziz 
ve Mirza’ya hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldiniz Ensar Hüseyin. Yaşama sırası sizde! 
Okurlarımızdan Sevgili Burak ve Makbule Tanrıverdi’nin, 
20 Mayıs 2021 tarihinde Ensar Hüseyin adını verdikleri ev-
ladı dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik makamına oturan 
Hüseyin Tanrıverdi ve Zekeriya Arslan’ı tebrik ediyor, 
Ensar Hüseyin’e hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldiniz Abdulmelik. Yaşama sırası sende! 
Hollanda İslam Federasyonu İrşad Başkanı Sevgili Uğur 
Demirci’nin, 17 Haziran 2021 tarihinde Abdulmelik 
adını verdiği bir evladı dünyaya geldi. Demirci çiftini tebrik 
ediyor, Abdulmelik’e hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.

-Taziye...
HDV Hilversum Mevlânâ 
Camii Başkanı  Sevgili Ömer 
Poslu’nun vefatını üzüntüyle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aileye 
sabır ve başsağlığı diliyoruz.

 Taziye...
Meslektaşlarımızdan Sevgili Mehmet Uzun’un kıymet-
li babasının vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz.
- Taziye...
Uden Süleymaniye Camii idarecilerinden Mesut ve 
Bayram Yücesan’ın kıymetli validelerinin vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Birlik Camii Gençlik Teşkilatı idarecilerinden 
Sevgili Merdan Zahma’nın kıymetli teyzesinin vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
-Taziye...
Rotterdam Ayasofya Cemiyeti 
eski yöneticilerinden Eleattin 
Çeri’nin kıymetli oğlu Süley-
man Çeri’nin genç yaşta vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mehmet 
Öztoprak’ın kıymetli ağabeyi 
Şeref Öztoprak’ın vefatını te-
essürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
IGMG Kuzey Hollanda Beverwijk Fatih Şube Başkanı 
Sevgili Nurettin Balta’ın kıymetli validesinin vefatını 
üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam 
Birlik Camii üyelerinden Sevgili 
Rıza Görer’in yeğeni Özer 
Tekinbay’ın  (38) genç yaşta 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Murat 
Muratoğlu’nun kıymetli eşi 
Ayşegül Muratoğlu (42) genç 
yaşta vefatını üzüntüyle öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
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- Tebrik... 
Okurlarımızdan ve Birlik Camii imam hatibi Sevgili 
Ali Şahin’in mahdumu Ethem ile Hasan Işıktaş’ın 
kerimesi Sevde 23 Mayıs 2021 tarihinde dünya evine 
girdiler. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyo-
ruz. ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik... 
Okurlarımızdan ve Kocatepe Camii üyelerinden Sevgili 
Erdal ve Sonay Şahan’ın kerimesi Nimet, 20 Haziran 
2021 tarihinde dünya evine girdi. Genç çifti tebrik edi-
yor, iki cihan saadeti diliyoruz. ediyor, iki cihan saadeti 
diliyoruz.

Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Rotterdam kentinden 
Ahmet Koçaş, İbrahim Küçük, Rukiye Balcı, 
Nieuwegein kentinden İbrahim Saraçoğlu, Tiel kentinden 
Fadime Ergen Korkmaz, Ulft kentinden Ülker İlbay, 
Allah’ın Rahmetine kavuşmuştur. Göçen canlara Allah’tan 
rahmet, kederli  ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.

TAZİYE...

- Tebrik... 
Platform ve Kadın Dergisi Genel yayın Yönetmeni  
Sevgili Ebubekir Turgut’un kerimesinin 28 Mayıs 2021 
tarihinde dünya evine girdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.

- Tebrik... 
Gazetemiz muhabirlerinden Sevgili 
Sedat Tapan’ın kerimesi Pınar ile 
Ceyhan ailesinin mahdumu Metin 
Ceyhan 23 Mayıs 2021 tarihinde 
sözlendiler. Genç çifti tebrik ediyor, 
iki cihan saadeti diliyoruz.

- Tebrik... 
Doğuş Medya Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sevgili Ömer Atıf ve yazar-
larımızdan  Sevgili Havva Koç’un  
mahdumu Buhari Yaralı ile Baki ve 
Ayten Bekdur’un kerimesi Eda Nur 
22 Mayıs 2021 tarihinde dünya evine 
girdiler. Genç çifti tebrik ediyor, iki 
cihan saadeti diliyoruz.









Bulmaca
Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen ve 21 Eylül 1842 - 10 Şubat 1918), Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet 
sağlayan son padişah * Trityumun simgesi. 2- Yakarış * Valide * Aileye da-
yalı. 3- Hollanda’nın doğusunda bir il * Avustralya’da yaşayan, okaliptus 
yapraklarıyla beslenen, yaklaşık 80 santimetre boyunda, otçul, kuyruksuz, 
keseli, tüyleri soluk boz veya sarımsı renkte olan bir tür memeli * Bir uzvu-
muz. 4- Söz, konuşma * Gürültü patırtı, kuru gürültü * Argonun simgesi. 
5- Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde * Bir yağış şekli * 
Florun simgesi * En uygun durum ve zaman. 6- İlmek işi * Kötülüklerini 
söylemek, zemmetmek * Kuzu sesi. 7- Kamer * Gözleri görmeyen * Bir 
malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait 
olduğunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt. 8- Ayak bileklerini 
de içine alan kapalı jimnastik ayakkabısı * Kırmızı renk * Döteryumun sim-
gesi * Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince 
uzun nesne. 9- Alfabemizde dördüncü harf *  Yağ bezlerinin deri üzerinde 
oluşturduğu iltihaplı sivilce * Sağanlardan, kentler ve açık alanlarda yaşa-
yan, kırlangıca göre kanatları daha uzun ve kavisli bir tür kuş, dağ kırlangı-
cı. 10- Soyluluk * Ekmek * Rütbe. 11- Argonun simgesi * Lezzet * İyodun 
simgesi * Öç alma isteği * Sodyumun simgesi. 12- Baryumun simgesi * 
Vanadyumun simgesi * Karışık renk * Uçurum * Kısaca Türk malı. 13- Çok 
olmayan *  At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan 
uzun kıllar * Meyvelerin şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan tatlı * İyodun 
simgesi. 14- Levha * Sınırlama * Bağırsaklar (eski dil). 15- Radyumun 
simgesi * Anlatmaktan emir * Ergin.
Yukarıdan aşağıya: 
1- Akdeniz bölgemizde bir ilimiz * Trabzon’da bir ilçe. 2- Sivas’ta  Selçuk-
lular zamanından kalma bir medrese * Kükürdün simgesi * Paylama. 3- 
Tentene * Zaman gösteren alet * Baryumun simgesi. 4- Uranyumun simgesi 
* Ateşli hastalık *  Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgılarda 
veya yazı ve hesap makinelerinde değişmez bir eksen çevresinde inip kalka-
bilen, istenilen işe göre düzenlenmiş bazı mekanizmaları çalıştıran kaldıraç 
kollarının, tuş sıralarının bütünü. 5- Alfabemizde on beşinci harf * Ulamak 
* Eşyanın ücret karşılığı geçici bir süre bırakıldığı yer * Bir göz rengi. 6- 
Olmamış meyve * Döteryumun simgesi * Bir işi yapmak için gerekli araç, 
gereç * Meydan, saha. 7- Kısa zaman parçası * Deneyimsiz, acemi *  Ke-
limenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum 
anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz * Alfabemizde on beşinci harf. 
8- Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı 
veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı * Azotun simgesi * 
Argonun simgesi * (Tersi) beyaz renk. 9- İyodun simgesi * Haysiyet, izze-
tinefis * Beyaz renk * Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki 
bağlantıyı sağlayan demir çubuk. 10- İbadet etme * Uygarlık. 11- Halifelik 
* Borun simgesi * Çaresi olmayan, çaresiz. 12- Meydan, saha * Yazılmış 
eser * Bir nota * Alfabemizde altıncı harf. 13- Neon elementinin simgesi * 
Bir binek hayvanı * Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri * Kokmuş hayvan ölüsü. 
14- Bir bağlaç * Cerrahi müdahale * Bir nota. 15- Kur’an’ı güzel ve yüksek 
sesle, usulünce okuma * (Tersi) bir uzvumuz * Kullanma süresi.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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Sofa   Bedding  Boxspringpro   
ailesi  olarak

BU SAYFA SOFA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

BULMACANIN  DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA:1 -ABDULHAMİTHAN * T. 2-DUA * ANA 
* AİLEVİ. 3-ARNHEM * KOALA * EL. 4-NUTUK * TANTA-
NA * A. 5-ACEM * DOLU * F * TAV. 6-İLME * YERMEK * 
ME. 7-AY * AMA * ETİKET. 8-KES * AL * D * TEL. 9-Ç * 
AKNE * EBABİL. 10-ASALET * NAN * PAYE. 11-A * TAT * 
İ * KİN * NA. 12-BA * V * ALA * YAR * TM. 13-AZ * YELE 
* REÇEL * İ. 14-TABELA * KOTA * EMA. 15-RA * ANLAT 
* REŞİT.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-ADANA * AKÇAABAT. 2-BU-
RUCİYE * S * AZAR. 3-DANTEL * SAAT * BA. 4-U * HUM-
MA * KLAVYE. 5-L * EK * EMANET * ELA. 6-HAM * D * 
ALET * ALAN. 7-AN * TOY * İLE * L. 8-MAKALE * N * 
A * KA. 9-İ * ONUR * AK * ROT.10-TAAT * MEDENİYET. 
11-HİLAFET * B * NAÇAR. 12-ALAN * KİTAP * RE * E. 
13-NE * AT * KEBAN * LEŞ. 14-VE * AMELİYAT * Mİ. 
15-TİLAVET * LE * MİAT.
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Bayramınız  kutlu ,  yolunuz  açık  olsun!...  
Sağlıklı,  huzurlu,  gönlünüzce  bir  izin  diliyoruz... 

Kurban Bayramı’nızı kutluyor,
Yol  açıklığı  ve   sağlıklı,  huzurlu, 
gönlünüzce  bir  izin  diliyoruz... 









agenda32 gündem
 Cavit Balcı: 

22 Haziran 2021 
tarihinde Türkiye’de iş 
seyahati sırasında ani 
ölümü ile sevenlerini 

yasa boğan Arif Balcı, kendine 
yakışır bir taziye programıyla 
anıldı.
Öğlen namazı sonrasında 
Eindhoven Mevlana Camii 
avlusunda gerçekleşen program 
Gökkuşağı Sanat Merkezi 
tarafından hazırlandı. Kurum 
sekreteri Sezer Han tarafından 
sunulan program, NIF Dış 
İlişkiler Sorumlusu Hafız Kenan 
Aslan’ın Kur’an tilavetiyle 
başladı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin 
ardından Arif Balcı’yı anlatan 
bir sinevizyon izletildi. Zeynel 
Abidin Kılıç ve Sezer Han 
tarafından O’nu anlatan 
sözlerle, O’nun çalışmalarını 
içeren görüntüler eşliğinde 
perdeye yansıyan görüntüler 
duygulu anların yaşanmasına ve 
gözyaşlarının sel olup akmasına 
vesile oldu.  

Arif, kardeşten öte 
birleştirenimiz, yol 
gözterenimizdi”
Arif Balcı’nın ağabeylerinden 
Cavit Balcı bir selamlama 
konuşması yaptı.  Cavit Balcı 
gözyaşları içerisinde yaptığı 
konuşmada şunları dile getirdi: 
“Kardeşimiz Arif ’in ani ölümü 
biz ailesini derinden sarstı. O 
bizim için kardeşten öte bir dost, 
arkadaş, psikolog, organizatör, 
birleştirici, çıkışı olmayan yolda 
yol gösterenimizdi. Dünyaya 

ve olaylara daima olumlu bakan 
biriydi. Tek kişilik bir orduydu. Bu 
ani gidişi bizim için dayanılmaz 
olsa da onu tanıyan herkesin onun 
hakkındaki düşünce ve görüşleri 
bizim için bir teselli kaynağı oldu, 
acımız hafifledi. O da, hoş bir 
seda bırakmak ve Allah’ın rızasına 
kavuşmak için koşturdu ve hep 
isterdi ve derdi ki, “bana da böyle 
bir ölüm nasip olsun” İşte kardeşim, 
seni yüzlerce sevenin ile anmak 
için toplandık ve yüzlerce gönül 
dostun ile uğurladık. Bizlerin bu acı 
gönümüzde yanında olan herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Kardeşim Arif ’e hakkınızı helal 
ediniz. Bundan sonra onun bıraktığı 
bayrağı taşıyacağımıza ve onun 
gerçekleştirmek istediği hayalleri 
gerçekleştirmek için uğraşacağımıza 
huzurunuzda söz veriyoruz. Arif ’in 
emanetleri, emanetimizdir. Seni çok 
seviyor ve seninle gurur duyuyoruz, 
iyi ki bizim kardeşimizsin güzel 
kardeşim. Bir gün buluşmak inancı 
ve dileği ile Allah’a emanet ol.” 

“Gökyüzü de bizler gibi Arif’in 
ardından gözyaşı döküyor, 
ağlıyor”
Sırasıyla Eindhoven Belediye Başkan 
Yardımcısı Yasin Torunoğlu, IGMG 
Eğitim Başkanı Abdulhalim İnam, 
Hollanda İslam Federasyonu Başkanı 
Mustafa Aktalan, önceki Meclis 
üyelerinden Mary Ann Schreurs ve 
telefon bağlantısı ile katılan IGMG 
Genel Başkanı Kemal Ergün de 
birer konuşma yaparak, Arif Balcı 
ile alakalı düşünce ve duygularını 
paylaştılar. 
Belediye Meclis Azalarından Mary 
Ann Schreurs hiç dinmeden yağan 
yağmur altında yaptığı konuşmada, 
“Gökyüzü de bizler gibi Arif’in 
ardından gözyaşı döküyor, 
ağlıyor” diyerek yaşanan acıyı ve 
duygu yoğunluğunu özetledi.

“Ölüm güzel şey budur 
perde ardından haber, hiç 
güzel olmasaydı ölür müydü 
Peygamber” 
Arif Balcı’nın eşi Günnur Balcı da 

çok büyük ve derin olan bu acıyı 
büyük bir metanetle karşılamaya 
çalışarak, Arif ’e, O’nun ardından şu 
sözlerle seslendi:
“Bir insanın ölümü ne kadar ağır ve 
acı olsa da, ölümün güzeli insana 
teselli olur mu diye 3 hafta önce 
sorsaydınız, bir düşünürdüm. Lakin 
bugün sorsanız, güzel ölmek geride 
kalanlara bir teselli olabilirmiş. Hele 
ki ölen kişi Allah için koşan, Allah’ın 
rızasına kavuşmak için var gücüyle, 
gece gündüz, Allah için, ümmet 
için, insanlık için koşan biriyse… 
Çok acı da olsa 22 Haziran günü 
Arif beyin vefat haberini aldık. O 
benim eşim, arkadaşım, sırdaşım ve 
başkanımdı. İyi insanları Rabbim 
yanına alır zira o kişi dünyadaki 
misyonunu tamamlamıştır. Çünkü o 
kişi artık dünyaya fazla geliyordur.  
Duyduğum ilk andan itibaren, 
‘Rabbim onu çok sevmiş ki, yanına 
aldı’ diyorum. Necmeddin Erbakan 
Hocamızı çok seviyordu. ‘O’nun gibi 
son nefesime kadar Allah rızası için 
çalışacağım’ diyordu. Bazen ‘yapma, 

kendini çok üzüyor, yıpratıyorsun’ 
derdim. O da, ‘olsun, ben ne 
yapıyorsam Allah için yapıyorum’ 
derdi. En çok kullandığı cümle de 
‘kendim için bir şey istiyorsam, ne 
olayım’ sözüydü. Caminin hizmete 
açılmasını her şeyden çok istiyordu. 
Rabbim nasip etti, isteği gerçekleşti. 
‘Çok güzel, ses getiren hizmetler, 
çalışmalar yapacağız’ derdi hep… 
Sen yoksun Arif bey ama ölümün 
bile ses getirdi. En büyük programla 
başladık şimdiden. O kin güden 
biri değildi, ‘herkese hakkımı helal 
ediyorum’ derdi. Onu tanıyan 
herkesin içi rahat olsun. Sizler 
de ona hakkınızı helal ediniz. Biz 
senden çok şey öğrendik başkanım. 
Ölümün bile güzel olduğunu, bir 
vaaz, nasihat olduğunu öğrendik. Bu 
dava için çok koştun, çok yoruldun. 
Bayrağı yere düşürmeden biz teslim 
aldık bile, Allah’ın izniyle. Biz 
senden razıydık, Rabbim de senden 
razı olsun. Şu sözüm de herkesin 
kulağına küpe olsun: ‘İnsan olmak 
önemli, lakin iyi insan olmak, iz 
bırakmak daha da önemlidir.”

Anma ve taziye programı, Eindhoven 
Mevlana Camii İmam Hatibi Mehmet 
Nurullah Canatan’ın okuduğu aşr-ı 
şerif, yaptığı dua ve Arif Balcı’nın 
cömertliğinin nişanesi olarak verilen 
ikram ile son buldu. 

Yaklaşık 400 civarında katılımla 
gerçekleşen program sonunda BALCI 
HOLDİNG adına Mustafa ve Cavit 
Balcı kardeşler bir basın bildirisi 
yayımladılar. 
Yayımlanan bildiriyi yan sayfada 
okuyabilirsiniz.             DM  ---◄◄  
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 “O bizim için kardeşten öte bir dost, arkadaş, psikolog, organizatör, birleştirici, çıkışı olmayan yolda yol gösterenimizdi.”

Bu dünyadan bir Arif Balcı geçti...
Arif Balcı dualarla anıldı...

SIPOR Müdürü Cihan Gerdan:

K ısa adı SIPOR olan Rijnmond 
İslam İlkokulları Vakfı altında eğitim 
vermekte olan Al-Ghazali, İbn-i 
Sina, Ikra ve Risala adlı okullar, bu 

yıl IEP sınavlarında 5 öğrencisinin 100 tam 
puan almasıyla ve puan ortalamasında diğer 
okulları geride bırakmasıyla yeniden gündeme 
geldi.
Bu yıl da SIPOR’a bağlı olarak eğitim veren 
Al-Ghazali, İbn-i, Ikra, Sina, Risala adlı 
İslam ilkokulu öğrencilerinden Ikram Idrissi, 
Amine Yılmaz, Inshaal Zeeshan Mushtaq, 
Anissa Massaoudi ve Anissa Massaoudi IEP 
sınavlarında 100 tam puan alarak okullarının 
adını Hollanda’ya duyurdu.
5 öğrencinin elde ettiği başarı NOEN okulunda 
düzenlenen bir törenle kutlandı. Kutlamada, 
SIPOR Müdürü Cihan Gerdan, Al-Ghazali 
Müdiresi Najiba Belah, Ibn-i Sina Okul 
Müdürü Alaeddin Durmuş, IKRA okul Müdürü 
Samy Salem, RISALA Müdürü Amal Arabou, 
sınıf öğretmenleri Imane Lamnaouar, Sonja 
Imambaks, Imane Berrag, Malika Abarkan, 
Mirele, Hanane Lahlimi, Ikram Abdou ve 
öğrencilerin aileleri hazır bulundular.

 “Başarılı, meslek sahibi ve ahlâklı bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz” 
Çocuklarla sohbet eden Gerdan, onlara 
çıkacakları yol ile alakalı bilgi verdi, hedeflerini 
ve ne olmak istediklerini sordu. Okumayı çok 
seven öğrencilerin çoğu, doktor, eğitimci, 
araştırmacı ve büyük şirketlerde yönetici 
olmak istediklerini söylediler.

15 yıldır SIPOR Müdürü olan Gerdan, İslam 
okullarındaki başarının RTL kurumunun 
araştırma raporlarıyla tescillendiğini ifade etti.
Maastricht ve Lelystad’taki okullarının da 
“excellent/kaliteli/mükemmel”, “en 
kaliteli” olarak duyurulduğuna dikkat çeken 
Gerdan, çalışmalarıyla alakalı bilgiler de 
verdi. Gerdan konuşmasında özetle şunlara 
değindi: “7’nci okulumuzu Prins Alexander’da 
açmak için müsaade aldık. 6 okulumuzun 
kalite çıtası her geçen yıl daha da yükseliyor. 
Öğrenci sayımız 2200 civarında. Kayıt 
yaptıran ancak bekleyen pek çok öğrenci var. 
260 kişiden oluşan personelimizin her biri bu 
başarı çıtasını yükseklere taşımak için gecesini 
gündüzüne katarak, büyük bir fedakârlıkla 
çalışıyorlar.
Çocuklar, sizlerin başarısında rol oynayan bu 

emektarları asla unutmayın ve onlar sizler 
için örnek olsunlar. Sizler de başarılarınızı 
güzel ahlâk ile süsleyerek hayallerinize ve 
hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın. İyi 
bir avukat, iyi bir doktor olabilirsiniz. Ama 
ahlâklı bir doktor, bir avukat olmak sizin 
için öncelikli hedef olmalı. Siz güvenilir 
olmalısınız. Güvenemeyeceğiniz bir doktora 
veya avukata gidebilir misiniz? Zira taşıdığınız 
misyon size bunu emrediyor. Bu toplumda 
herkesin bir rolü var. Sizler de diplomalarınızı 
alınca bu topluma hizmet sunmak, katkıda 
bulunmak için var gücünüzle çalışacaksınız. 
Şimdi sizler gibi gurur duyacağımız evlatlar 

yetiştiren ailelerinize ve sizleri en doğru bir 
şekilde başarılı olarak eğiten öğretmenlerinize 
de müteşekkirim. Sizlerin hem ailelerinize 
hem sizleri yetiştiren öğretmenlerinize hem 
de bu topluma, ümmete ve bütün insanlığa 
ödeyeceğiniz borcunuz var. Meslek sahibi 
olunca da bu borcunuzu ödeyeceksiniz. Bizler 
de sizlerle gurur duyacağız.”
Her yıl 550 tam puan alan öğrencilere bir 
ödül töreni düzenleyen SIPOR Müdürü 
Cihan Gerdan, bu yıl da tam puan tutturan 
5 öğrenciye özel bir başarı madalyası, hediye 
çeki; ailelerine ve öğretmenlerine birer buket 
çiçek takdim etti.                          DM  ---◄◄  
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