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SEN HIC AZINLIK OLDUN MU?

YURT DISI TURKLER ve YURT ICI SURIYELILERE DONUK BIR
ALGI OPERASYONU MU DEVREDE?
“SEN BENIM KIM OLDUGUMU BILIYOR MUSUN?”

İSLAM İLK, ORTA
VE LİSE OKULLARININ
AÇILMASI İÇİN BAŞLATILAN
ÇALIŞMAYA DAVET...
Murat Altun
Dünyada hatalar zor da olsa telafi edilebiliyor, fakat kıyamet sonrası mahşer
gümrüğü, geri dönüşü (telafisi) olmayan
bu sonsuz yolculuğa ne kadar hazırız?..

Fotoğraf: SılaYolu
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AĞ GELİN
VAR OLSUN!..
<<S 03
Behçet Ali Şeker

MUHACİR
OLMAK...
<<S 04
Ergün Madak

Necmettin Aydın:
“Hedefimiz, ahlâk ve manevîyat sahibi bir gençlik
yetiştirmektir. Merhum liderimiz Necmettin
Erbakan, ‘Bizim davamızda kimse kendi için
yaşamaz. Herkes kardeşi için yaşar. Menfaati
öldürmenin en kolay yolu budur’ sözünden
yola çıkarak biz NIF Gençlik olarak kardeşi için
yaşayan bir gençlik yetiştirmek için Yıldız Gençlik
Kursumuzu kurduk.”
RUTTE:
"BÜTÜN KORONA
TEDBİRLERİ
KALKABİLİR"

<<S 11
Gündem

>> S09

Met uw steun bouwen we samen aan
de toekomst van onze kinderen!
Zou u het fijn vinden wanneer uw kind straks
dichtbij huis naar een islamitische basisschool in
Vlaardingen, Schiedam of Maassluis toe kan?
Help dan nu mee!
Met genoeg handtekeningen van ouders kunnen we dit
samen opbouwen, voor onze kinderen en hun toekomst!
Kijk op de achterkant wat u precies moet doen.

>> S 15

Şahin Kardeşlerin Başarı Hikâyesi :
Şahin, Murat, Yasin ve Hamza YILDIRIM
kardeşlerin başarı hikâyesi gerçekten
parmak ısırtacak ve herkese örnek olacak
bir nitelik taşıyor...

AKLI
OLMAYANIN
KALBİ NE İŞE
YARAR?
<<S 07
Talha Yıldız

>> S 27

YURT DIŞI
KAZALARI
VE SONRASI...

<<S 13
Ethem Emre

SIPOR Müdürü Cihan Gerdan:

>> S06

İZİN İZLENİMLERİ
VE PETER
DE VRIES’İN
ARDINDAN
<<S 23
Recep Soysal

“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.”
ANLAMLI HİZMET:
"MAHALLE
ERZAK
DOLABI"
<<S 25
Enes Yiğit

>> S26

ARİF BALCI
DUALARLA
ANILDI

<<S 28
Toplum
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Zeynel Abidin Kılıç

MEMLEKETİM;
NEYDİ BİZİ SANA HER
. SEFERİNDE GETİREN ŞEY

U
Sevgi dili mi, nefret
dili mi kazanacak?
Amerikan’ın 16. Başkanı
Abraham Lincoln, düşmanları
hakkında çok yumuşak dil
kullanırdı. Bazıları onun bu
üslubunu hoş görmezler,
“Düşmanlarınızı yok etmek
dururken onları böyle
taltif edip, okşamanızı
anlayamıyoruz” derlerdi.
Lincoln, onlara şu cevabı
verirdi: “Sayın efendiler!
Düşmanlarımı kendime dost
etmekle onları zaten yok
etmiş olmuyor muyum?”
Düşmanlıkları dostluğa
çevirmenin en güzel yol ve
metodu da bu olsa gerek.
Peşinden gelen ABD başkanları
da dünyayı kan gölüne,
cehenneme çevirmek için
yarıştılar.
Hz. Peygamber Efendimiz de,
“Birbirinize sırt çevirmeyin.
Birbirinizle çekişmeyin.
Kardeş olun ey Allah’ın
kulları!” ve “Sizden biriniz
kendi nefsi için istediğini
din kardeşi için istemedikçe
gerçek mü’min olamaz.”
buyurarak, önümüze sevgiden,
kardeşlikten, dostluktan
geçen bir yol çizmiş, biz O’nu
aksine kini, nefreti, düşmanlığı
seçmişiz. Bela ve musibeti
sanki hak etmişiz, istemişiz.

EDİTÖR

zeynel@dogus.nl

zun bir aradan sonra beraber olmanın
huzuru ile hepinizi selamlıyorum. İki
yılın acısını çıkarırcasına anavatana,
memleketimize, Türkiye’ye akın ettik.
Ne test olma ne aşı mecburiyeti ne virüsün yeni
varyantları ne de karantina yolumuza engel
koyamadı. İki milyona yakın Avrupalı Türk yollara
düştü. Kimi 30 saate kadar beklemek zorunda
kalarak memlekete ulaştılar. Vatanın toprağı,
suyu, havası bir bambaşka. Ne o zorlu yolculuk
ne memlekette yaşanan olumsuzluklar ne de seni
“Alamancı” gibi gören bakışlar oraya gitmekten
alıkoymuyor, soğutmuyor. Her seferinde yeniden
bileyleniyor insan ve daha dönüş yolunda gelecek
senenin izin planını yapıyor. Araştırmalara konu
olacak bir hadise olsa gerek. Nedir bu sevgi,
nedir bu ilişkinin kaynağı?
Çalışmayan ama ona rağmen hâli vakti
yerindeymiş gibi yaşayan insanların varlığı sizi
şaşırtsa da, 34 milyon insanın en az 5 adet kredi
kartı kullandığı gerçeğini bildiğiniz için fazla da
takmıyorsunuz. Pek çok insanın birbiriyle küs
olduğunu, birbirlerinin ardından konuştuklarına
şahitlik ediyorsun, üzülüyorsun ama yine de
vazgeçemiyorsun. Siyasetin kirlenmiş dili
kardeşler arasına mesafe açmış, dürüstlük dağa
kaçmış, ahlâk, maneviyat izine çıkmış, sevgi, saygı
gönüllerden bıkmış, menfaat, çıkar ilişkisi zihinleri
kuşatmış olsa da, o memlekette sizi bağlayan, sizi
oraya çeken çok önemli, kopmayan bir bağ var.
Tatil ve dinlenmek yerine yorulup gelen
insanlarımızın hikâyelerini dinledik…
Dosya konumuzu “Bir Memleket Hikâyesi”
olarak belirledik ve izin dönüşü yaşadıklarını
dinlediğimiz dostların yazdıklarıyla dosyamızı
zenginleştirdik.
Sizin
de
bu
manada
söyleyecekleriniz olursa bekleriz efendim…
Türkiye’de gurbetçileri hedef tahtasına oturtan
haberler son dönemde artarken, bir sitenin
attığı “Gurbetçi hava atmayı sever, inşallah
kiralık değildir hacılar” manşeti büyük tepki
çekti. Türkiye’de bazı medya kuruluşlarında
gurbetçilere yönelik çirkin iftiralar tepki çekmeye
devam ediyor. “Ensonhaber” sitesinin iki araba
üstüne kullandığı “Gurbetçi hava atmayı sever,
inşallah kiralık değildir hacılar” manşeti tam
bir utanç vesikası ve rezaletti. Sizler o insanların iç
dünyasını, ruh hâlini, çalışma temposunu bilseniz
onlara ancak saygı duyardınız. Ama siz kim,
insanlık kim…
Biz gurbeti, gurbetin içinde yaşayarak 60 yılı
tükettik. O yüzden adımızı hâlâ “gurbetçi”
olarak çağıranlara diyoruz ki, “biz yerleşik bir
toplum olduk, ne gurbetçiyiz ne de göçmen;
bizler Avrupa Türkleriyiz…”

Neden ortak bir dili konuşamıyoruz?
“Partisi, görüşü, tarafı, yaşam tarzı, ırkı,
mezhebi, meşrebi, rengi ne olursa olsun; biz
birlikte Türkiye’yiz!” lafı bir slogan olmaktan
çıkmalı ve hayatımızın her alanına yansımalıdır.
Böyle büyük afetler yaşadığımız bir zamanda
birbirimiz için dua edeceğimiz yerde birbirimize
beddua ediyor, lanetler yağdırıyoruz. Allah da
dualarımız yerine beddualarımızı kabul ediyor ki
üzerimizden bela, musibet, afetler eksik olmuyor...
Şu günlerde bari yüreğimizin, vicdan, merhamet
iyi niyet kapılarını açalım, kinden, nefretten,
düşmanlıktan kaçalım.
Ayrıştırıcı dilin açtığı yaralar tamir edilemiyor...
Toplumun felaket anında bir bütün olarak hareket
etmesi gerekirken, “kim hangi hatayı yapacak,
kim nasıl bir yanlış söz söyleyecek”
onun derdine düşmüşüz... O yüzden de şimdi
bu yangınlarla, sellerle, depremlerle âdeta
birliğimiz yanıyor, beraberliğimiz seller arasında
sürükleniyor, bütünlüğümüz sarsılıyor...
Kovid-19 gibi küresel bir salgın bile aklımızı
başımıza getirmedi. En ağır şekilde hastalığı
atlattık, en yakınımızı ebediyete yolcu ettik,
yine ibret alıp, usanmadık. Kardeşimiz küs,
bacımız dargın. Aynı dava uğruna mücadele
ettiğimiz
arkadaşımız
siyasi
görüşü
yüzünden düşman. Birbirimizi yemek, bitirmek
için her yolu deniyoruz.
Sel felaketi ile sarsıldık, depremlerle yerle
bir olduk, yangınlarla kora döndük ama hâlâ
akıllanmadık. Her afet sonrası, her musibet,
belanın ardından bir suçlu aranıyor.
Öyle bilgi kirliliği yaşanıyor ki, çözüme
odaklanacağımız yerde sorunun bile ne olduğunu
anlayamadan aldığımız yaralar, yediğimiz
yumruklar yanımıza kâr kalıyor.
Ne acımızı yaşayabiliyor ne elimizdekini
paylaşabiliyor ne de oturup konuşabiliyoruz.
Afeti uzaktan seyrediyor, “kim ne demiş ne
diyecek?” onu dinliyor vurgun yemiş gibi
oluyoruz. Bir gözyaşımız bir de duamız var. Şükür
onlara engel olamıyorlar.
Bazen deprem enkazı altında kalmış duyulmayan
bir feryat oluyorum, bazen sel sularının önünde
oradan oraya savrulan bir tahta parçası oluyorum,
bazen de yangınlar içinde kavrulan bir can
oluyorum.... Suçlu aramaktan, iftara atmaktan,
yalana sarılmaktan, yanı başımızdakini düşman
etmekten, ötekileştirmekten, mazeret üretmekten
önümüzü göremiyoruz. Bir yerde bir sorun,
sıkıntı varsa, bir musibet, afet yaşanıyorsa orada
bulunan herkes suçludur, hepimiz o suça ortağız.
Müslümanlar olarak, “Bir yanlış görürsen
elinle düzeltmeye çalış, buna gücün
yetmezse, dilinle düzelt, ona da gücün
yetmezse kalbinle buğz et” nebevi buyruğuna
karşı nasıl bir tavır sergiliyoruz.
Ülkemde orman yangınlarından önce nice
yangınlar oldu, hepsini görmezden geldik. Nice sel
felaketi yaşandı, duymazdan geldik. Ne depremler
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oldu sessiz kaldık.
Bunlar doğal afet değil, kulların birbirine karşı
yaptığı felaketlerdi, zulümlerdi, haksızlık ve
adaletsizliklerdi.
Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle
buyurdular: “Şayet insanlar zalime tanıklık
ederler de elinden tutmazlarsa/zalimi
zulmünden alıkoymazlarsa Allah’ın onları
genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.”
İçinde bulunduğumuz sıkıntıların, yaşadığımız
felaketlerin, başımızdan eksik olmayan bela
ve afetlerin tek sebebi işte bu zulme seyirci
kalmamızdır yani biziz bizleriz; ya da “benim”
tek müsebbibi. Allah’ın koyduğu kuralları rafa
kaldırıp, O’nu gücendiren -gayretullaha dokunanyasaları yürürlüğe koyarsanız bela ve musibetlerle
sınanırız. Allah’ın yasakladıklarını “bir dünya
gerçeği” diye halka zorla kabul ettirmeye,
dayatmaya kalkarsanız, bir kıvılcım ile cayır
cayır yanarız. Adaleti askıya alır, liyakati ortadan
kaldırır, hakkı öteler, ahlâkı sonlandırırsanız,
bir enkaz altında cansız kalırız. Menfaat uğruna
değerleri yok sayarsanız, Allah, ahiret inancından
insanlığı
koparırsanız,
kibir
dağlarında
dolaşırsanız, nefret diliyle konuşursanız, israfı
itibar sanırsanız bir selin önünde çer-çöp oluruz.
Ya Rabbi bizlere zalime karşı hak sözü söyleyecek
bir şuur, yöneticilere de hak söze icabet edecek
basiret ve izan ver... (Amin!)
Aşı dayatması…
Virüsün bir laboratuvar ortamında oluştuğu ve her
an kimlik değiştirdiği bilimsel bir gerçek olarak
karşımızda dururken, çok kısa bir sürede Birleşmiş
Milletlerin 5 daimi üyesi olan ülkelerin piyasaya
sürdüğü aşıların koruyucu etkisinin olmadığı
aşikâr. Buna rağmen ülkelerin, kasalarına girecek
paraların hesabı yaparak, vatandaşlarına aşı
olmalarını dayatmak bir insanlık suçu, hak ihlali
ve zulümdür. Öyle insanlar(!) tarafından öyle
seviyesiz açıklamalar yapılıyor ki, küresel/şer
güçlerin paralı askerleri sanki. “Aşı olmayanlar
hayvandır”, “aşı karşıtı olanlar haindir” gibi
ipe sapa gelmez hezeyanlar yüzünden aşı olacak
insanlar bile aşı olmaktan kaçıyor hatta aşı karşıtı
oluyorlar. Domuz gribi için üretilen aşı nedeniyle
60 civarında insan hayatını kaybetmişti, anında
aşıları imha ettiler. Kovid-19’a karşı üretilen
ve daha ilk dozlarında bile on binlerce ölümcül
vakaya rastlanmasına rağmen ısrarla aşılanmanın
doğruluğunu savundular. “Birinci, ikinci,
üçüncü doz/faz” derken şimdilerde dördüncü
ve hatta daha da ilerisi her 6 ayda, yılda bir
aşılanma gerektiği üzerinde konuşuyorlar, şu çok
bilmiş toplum mühendisleri; dünyaya yeniden
şekil vermek isteyen bilumum insan müsveddeleri
ve onların kuklası, oyuncağı hâlinde hareket eden
ülke yöneticileri… Aşı olmaya ikna olmuş kişilerin
aşı olma hakları olduğu gibi, ikna olmayanların
da aşı olmama gibi bir tercihi ve bu gizlenen
gerçekleri, perde arkasında oynanan oyunları da
söyleme irade,hürriyeti ve hakları olmalıdır. ◄◄

Başörtülü Kadını “Yarasaya”
Benzeten Kişi Görevden Alındı

F

ransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden SaintDenis’in Belediye Başkanı Mathieu Hanotin’ın özel
kalem müdürü Frederic Bonnot, başörtülü kadını
“yarasaya” benzetmesi nedeniyle görevinden
alınacak. Le Parisien gazetesinin haberine göre, 20 Haziran’da
düzenlenen bölgesel seçimlerin ilk turunda Saint-Denis’in
Belediye Başkanı Mathieu Hanotin’ın özel kalem müdürü
Frederic Bonnot’un sandıkta görev yapan başörtülü bir kadını
“yarasaya” benzetmesi tepkilere neden oldu.
Belediye Başkanı Hanotin, tepkilere yanıt vererek başörtülü
kadına destek verdi. Bonnot’u geçen ay 3 gün görevinden
uzaklaştıran ancak Saint-Denis sakinlerinin bu cezayı yetersiz
bulması ve sert tepki göstermesinin ardından belediye başkanı,
Bonnot’u 31 Ağustos’tan itibaren görevinden almaya karar
verdi.
Saint-Denis’de 8 Temmuz’da belediye binasının önünde
başörtülü kadının hakarete maruz kaldığı olay protesto edilmiş,
Bonnot’un görevinden alınması talep edilmişti. (AA) ---◄◄
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AĞ GELİN

VAR OLSUN!

H
“Bir taş attım karlı
dağın ardına,
Düştü mola Ağ
Gelin’in yurduna,
Ağ Gelin
sürmelim oy...”
(Kayseri Türküsü)
Gülşen Kutlu
Hanımefendi’nin
havalandırması ile
haberdar oldum bu
Kayseri türküsünden.
Kayseri Develi türküsü.
O bölgede hemen
hemen bütün illerde
faklı sözlerle söylenir.
Her türkü gibi bu
türkünün de bir
hikâyesi var...

ikâyesi şöyle kısaca: Develi’den bir
Türkmen obası Erciyes’in güney
eteklerinde bir yaylaya çıkarlar. Bu
obada ahlâkî ve fiziki güzelliğinden
dolayı Ağ (Ak) Gelin adı verilen bir gelin
vardır. Kocası ve iki çocuğu ile beraber mutlu
yaşarlarken kocası gurbete çalışmaya gitmiştir.
Develi çevresinde yaşayan bir eşkıya, güzelliği
ile şöhret bulan Ak Gelin’e göz koymuştur.
Sahipsizliğini de anlayınca bir gece obayı
basarak kaçırmak ister.
Namus timsali Ak Gelin olayı anlar, gece
karanlığında iki çocuğunu ve küçük sandığını
yanına alarak, karışıklıktan da faydalanarak
gizlice Erciyes’e doğru kaçar. Erciyes’in
ortalarında öyle bir yere gelir ki ilerisi uçurum
gidilmez. Geriye dönse eşkıya. Gözyaşları ve
çaresizlik içerisinde ellerini açar ve Allah’a
yalvarır:
-Allah’ım! Beni ve çocuklarımı ya taş et, ya
da kuş.
Duası kabul edilir. İlk defa “taş et” dediği için
onlar taş kesilir. Güneş doğunca oba sakinleri ve
eşkıya; Ak Gelin, iki çocuğu ve çeyiz sandığının
hayretle ve şaşkınlıkla taş kesildiğini görürler.
Günler sonra obaya dönen kocası olayı
annesinden öğrenir. Koşarak gider ve ailesinin
taş kesildiğini görür. Uzaklardan bir ses duyar:
- “Yiğidim, namusunu bir eşkıyaya
çiğnetmedim. O eşkıyadan ahdımı koma.”
Bu ses Ak Gelin’in sesidir. Delikanlı taş kesilen
ailesine bakarak:
- “Alırım ahdını, koymam Ak Gelin” diye
haykırır.
...
Genellikle yaz sonrası yazılacak şeylerin en
başında tatil izlenimleri veya gözlemleri vardır.
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Hazır malzeme. Yazdan önce “sıla-i rahim için
gidiyoruz, tatil için değil” denilse de, “işte
efendim yola çıkarken sünnete uyulmalı,
harama helale dikkat edilmeli” tavsiyeleri
yazılsa da, sosyal medyada ki paylaşımlarda
görüldüğü kadarıyla pekte tesir etmiyor. Deniz,
kum, açık büfeden donatılmış masalar, yüzme
havuzlarının başlarından fotoğraf karesine
‘töbe bismillah’ kimlerin girdiğine bakmadan
otellerden yapılan paylaşımlar gördük ve tabiî
ki iftihar ettik. Çağ atladık. Gazetede, orada,
burada, şurada yazılan sıla-i rahime dair uyarılar
uçtu gitti. Yaşasın deniz, kum, güneş ve oteller...
Memlekete dair bir gözlemim yok. Memlekette
izinde bu Develi türküsü dolaştı zihnimde.
Özellikle yukarıya aldığım iki mısra çok etkileyici
ve ufuk açıcı oldu benim için. “Bir taş
attım karlı dağın ardına / Düştü mola Ağ
Gelin’in yurduna” mısraları bana çok büyük
ve sağlam bir ümit duygusunu düşündürdü.
Dağın ardında yârin yurdu var biliyorum, taş
attığımda oraya düşecek. Düşmeyebilir. İhtimali
saadet. Dağ ardına taş atmayı göze aldık, o taş
yârin yurdunu bulacak. Acaba, taşı aşıracağına
dağı aşsa olmaz mıydı? Olurdu elbet bizim
için. Ama hikmet zayi olurdu. Şöyle bir şey
söylenebilir: Âlemde hiçbir şey rastlantı olarak
yer işgal etmiyor. Her şeyin bir yeri var. İnsanın
da bir yeri var. İnsanlar içinde her bir insanın
bir yeri var. Bu yer hayatın, fıtratın akışı içinde
olduğu müddetçe güzel, mühendisliğe malzeme
edildikçe çirkinleşmektedir. Dağın öte tarafında
bulunan yâr ile, dağın beri tarafında bulunan
ben arasında ilişki rıza ilişkisidir. Olana rıza. Taş
atmışlığım kul olarak benim payıma düşeni temsil
ediyor. Ama taş yârin yurduna düşer mi düşmez
mi bilemem. Ümidim düğeceğine dair. Tabi o da
nasip.
Dağın ardında yâr var ve ben buralarda ne
âlemdeyim bilmez. Başka bir yâr ile gönül
eylesem ve yârin yurduna taş aşırmaktan
geri durmasam olmaz mı? Yârin yurduna taş
attığımda o taşın benden geldiğini yârim nerden
bilecek? Yârin yurduna taş atarken başka bir

amelle meşgul olabilir miyim? Mesela Erciyes’in
önüne apartman dikerken yâri de düşünsem
olur mu? Bak ne kadar soru birikti.
İhsan Fazlıoğlu Bey’den okuduğum “İman ile
amel arasındaki makas açılıyor.” tespiti
hâlâ geçerliliğini koruyor. Bir zamanlar hayatın
içinde ihtiyaten “Deveni kazığa bağla,
sonra tevekkül et” buyruğu artık meydanda
kazığa tapınma şekline döndü. Ve artık
herkes bize bunun gerçek tevekkül olduğunu
yutturmaya çalışıyor. Develi türküsünde yârin
yani maksudumuzun yurduna taş düşürmek
işi göstermelik bir hâl aldı. Herkes dağın beri
tarafında yârin kendisini görmediğini düşünerek
(yok yok düşünerek değil, inanarak) nobranca
aymazlıklara, haramlara yelteniyor. Ara ara da
taş düşürmeyi ihmal etmiyor yârin yurduna.
Ben kendi adıma büyük bir ümitle ve dolayısıyla
ihlasla, dağın ardındaki yârinin yurduna taş
aşırmaya çalışan Ağ Gelin’in yavuklusunun
mübarek bir adam olduğunu düşünüyorum. Bu
zamanda böyle adamlar mutlaka vardır. Lakin bu
karmaşada belli olmuyorlar.
Camide, cemiyette orada burada halim selim
gördüğümüz insanların, toplanmanın yasak
olduğu zamanlarda internet üzerinden yapılan
yayınlarda mikrofonun azizliğine uğramaları
sebebiyle ne tinette insan olduklarını ayan
olması beni korkuttu. Birde burada bacaktan
şişirmelerle, artist artist konuşmalarla, dava falan
ağdalı sözleriyle arz-ı endam eden insanların
sosyal medya hesaplarından vb. paylaştıkları
havuz başı resimler, yemeler, içmeler, hareketler,
tavırlar beni yine korkuttu.
Ama şunu biliyorum. Korkunun ecele faydası
yok. Buradan hamaset çıkarmayacağım.
Kimseyi tahkir etme gayem yok. Kendi adıma
zihnimde melodiyle ve hikâyesiyle dönen bu
türkünün bende meydana getirdiği çağrışımları
paylaşmak istedim. Az zamanım kaldı. Böyle
değerlendireyim dedim.
Ağ Gelin yüzümüzü ağarttı. Rahmet olsun.---◄◄

TAZİYE...

TAZİYE...
1994-199 yılları arasında Rotterdam
Başkonsolosu olarak görev yapan Sevgili

Hollanda Millî Görüş Teşkilatları (NIF) İrşad Başkanı

Sevgili Uğur Demirci’nin kıymetli anneannesi

Erkut Onart’ın

Elmas Dağ’ın

vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
(Fotoğraf: Gazetemizin ilk sayısı için
yapılan söyleşi sırasında alınan
görüntüdür.
---◄◄

vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler, dualarınızı bekleriz.

Mekânı cennet olsun...

NIF - Doğuş ---◄◄

HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!
Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.

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

mr. Ş. Süzen-Akdemir
mr. T. Erdal
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“Yukarıda isimleri bulunan firmalar olarak
başarılı bir eğitim-öğretim sezonu
ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz...”

Çıktığımız bu kutlu yolculukta
23 yıldır bizlerle beraber olan
hepinize sonsuz teşekkürler...Doğuş
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Ergün Madak

actualiteit

aktüalite

ANALİZ

ergunmadak@hotmail.com

Muhacir

OLMAK

O
Ağustos ayında,
Ankara-SitelerBattalgazi semtinde,
Suriyeli bir gencin,
bir Türk gencini
öldürmesiyle ortalık
toz duman oldu.
Suriyelilerin iş
yerlerine, evlerine
saldırılar oldu.
Olayın failinin ailesi
semti terk ederken
tartaklandı. Polis 76
kişiyi gözaltına aldı.
Akıbetlerinin ne
olacağını önümüzdeki
günlerde
öğreneceğiz.

layın patlak verdiği anda, biz de
azınlık olarak başka bir ülkede
yaşadığımızdan konuya farklı bir gözle
bakıyoruz.
Hollanda’da da gerek doğrudan 11 Eylül’den,
gerekse bazı cinayetlerden sonra Müslümanlar
doğrudan hedef hâline gelmişti. Hasılı,
Battalgazi’deki olaylara benzer olaylar
yaşanmadı. Peki soru şu? Eğer Hollanda’da
yaşanmıyorsa neden yaşanmıyor, Battalgazi’de
yaşanıyorsa neden yaşanıyor? Sondan başlayım:
Basından gelen bilgilere göre, Battalgazi’de olaya
karışanlar arasında suç kaydı olan iki ayaklı
varlıklar da var. Onları bir kenara koyalım. Peki
ya diğerleri?
Biraz Battalgazi bölgesini anlatalım:
Ankara’nın geneline bakıldığında, ekonomik
ve eğitim seviyesi, şehrin diğer bölgeleri ile
kıyaslandığında fazla da yüksek olmayan,
geçmişte daha çok Ankara dışından göç almış
ve gecekonduların olduğu bir bölge olarak
tanınır. Bu olaylara karışan iki ayaklı tipler ise,
orada doğmuş büyümüş tiplerdir büyük ihtimal.
Türkiye’de baştan beri Suriyelileri sevmeyen sol
kesimden farklı olarak, bunlar bildiğin ne sağ, ne
sol ortada gezen tiplerdir. Zaten böyle tiplerden
ne dinî hassasiyet ne de empati bekleyebilirsiniz.
Solingen’de yakılarak öldürülen insanların
olayını önlerine koysanız öfkeyle dolar, ama
aynı olay Battalgazi’de yaşanınca yağmalamaya,
kırmaya dökmeye başlar böyle tipler. Peki böyle
tiplerin önü nasıl alınır? Valla “camilerde
Cuma günleri vaaz ve hutbelerde düzenli
olarak işlensin” diyeceğim, bunlar camiye
de gitmez, “hapishaneye atılsın rehabilite
edilsin” diyeceğim, “keşke bizde olsa da
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TBS uygulansa” diyeceğim, valla o bile fayda
etmez. Geriye iki seçenek kalıyor: Polis gücü ile
kontrol etmeye devam etmek, bir de toplumsal
bilinci güçlendirerek Ensar insanların sesinin
yükselmesinin imkânlarını araştırmak.
Şöyle yeryüzüne kabaca baktığım zaman iyi
ve kötü üzerine oturmuş bir âlem var (hatta
Kur’an Hakk-Batıl olarak isimlendirir). Kötüler
dünyanın her yerinde aynı: Yağmalar, işkence
eder, öldürür. Hatırlayın, hükûmetin Korona
tedbir kararları sonrası örneğin Rotterdam’da
yağmalanan dükkânları. Bunlar, Amerika’da
elektrik kesilir, hemen dükkânları yağmalarlar.
Ne sağcı, ne solcu, ne dinci, ne dinsiz, ne
Demokrat ne de Cumhuriyetçidirler. Hani
derler ya “ipsiz, sapsız, kişiliksiz tipler”.
Sen bunlara ne Muhacirinden ne Ensarından
bahsediyorsun? İnsan olana bahsedilir
bunlardan, beşer olana değil.
Sıla-i Rahim mi Tatil mi Ya da İzin mi?
Başımızdaki bu virüs tehlikesinden dolayı,
geçen yıl büyük bir çoğunluk memleketlerine
gitmemişti hatırlarsanız. Bu yıl ise ciddi
yoğunluklar yaşandı. İnşallah herkes sağ salim
adını koydukları şeyi yapıp, yuvalarına geri
dönmüştür. ‘Adını koydukları’ dedim, çünkü
akraba ziyareti mi yoksa tatil mi ya da ikisini
de mi yapıyoruz, artık ne derseniz deyin.
Herhâlde genel olarak ikisini de yapmaya özen
gösteriyoruz.
Önce kullanılan kavramlar üzerinde duralım:
Eğer Türkiye’ye gideceksek, benim de çok sık
kullandığım, ‘izine gidecek misin?’ soru
kipini tercih ediyorum. Halbuki Türkiye’de
‘tatile gidiyor musun?’ diye sorulurken tatil
yerleri, ‘memlekete gidilecekse’ zaten bu
tabir kullanılıyor. İzine gitmek tabiri buralara
has bir tabir gibi geliyor. Hatta eskiden şöyleydi;
zengin kesim tatile, köylü kesim ise memleketine
giderdi yaz aylarında. Şimdi ise tatilcilerin sayısı
azımsanmayacak kadar fazla. TUİK verilerini
biraz karıştırdım ama İç Turizm İstatistiklerine
ulaşamadım.

Son yıllarda, Türkiye’ye gideceğimiz
konuşulunca, eleştirel olarak, otel tatillerinin,
sıla-i rahimin önüne geçtiği eleştirisi yapılıyor
ve ben bu eleştiriye katılmıyorum. Belki kendi
çevremin bir şehirde yaşıyor olmasından olabilir.
Demem o ki, büyük şehirlerde yaşayanlar zaten
birbirlerini oldum olası çok sık ziyaret etmiyorlar.
Herkes kendi hayatı ile meşgul. Yeni bir şey
de değil, köyden kente göç ile oluşan bir olgu.
O hâlde eğer tatil otellerine gidiyorsak, neden
üzerimizde bir suçluluk hissi oluşuyor? Üstelik
otellerde sadece dışarıdan gelenler değil, daha
çok yerli turistlerin olduğunu görmek hiç de
şaşırtıcı gelmiyor artık.
Velhasıl kelam: Tatillerimizi senelerdir,
sıla-i rahim, otel, şehir ziyaretleri olarak
bölüyoruz. Hem de çok güzel oluyor. Birileri
de artık, “Türkiye’yi yabancı bir turist gibi
geziyormuşuz” suçlamalarından vazgeçseler ne
iyi olur. Topu topu 3-4 hafta olan ‘iznimizin’
arabayla gidiyorsak 1 haftası yola, geriye kalanı
da zıpleyerek doldurmaya çalışıyoruz. Bunda
Ramazanlarda aldığımız izinlerin de bir faktör
olduğunu da unutmamak lazım.
Hangisi Doğru?
Gündelik hayatta karşılaştığım bir kaç cümleyi
paylaşayım:
1- De – Da nasıl ayrı ya da birleşik yazılır?
Ait anlamına gelenler birleşik yazılır ve ‘de’yi
kullanmazsanız devrik cümle olur:
Bende o kitap var: Birleşik yazılır ve ‘de’
kalkarsa anlamsız bir cümle olur: Ben o kitap var.
De- Da ayrı yazıldığında, genelde dahi
anlamında olur ve cümlede kullanmadığınız
takdirde devrik cümle olmaz:
Ben de geldim – Ben geldim.
Bende de aynı düşünce oluştu: Bende aynı
düşünce oluştu. (Bakın ‘bende’ birleşik.)
2- Soru cümlelerinde mi, mü, musun, misin her
zaman ayrı yazılır.
Yeni çıkan kitaplardan aldın mı, okudun mu,
okuyacak mısın?
---◄◄

Mağdur ve mazluma uzanan el...

Hasene, Türkiye’deki Afet Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

U

luslararası yardım kuruluşu Hasene
Derneği, selden en çok etkilenen
bölgelere giderek incelemelerde
bulundu.
Türkiye, 28 Temmuz’da başlayan orman
yangınlarından sonra Karadeniz ve doğu
illerinde yaşanan sel felaketleri ile sarsıldı. Sel
felaketlerinde özellikle Sinop’un Ayancık ilçesi,
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi ve Bartın’ın
yerleşim yerlerinden Zafer köyü ve Abdi paşa
bölgelerinde sel felaketleri meydana geldi.
“KALICI
PROJELER
ÜZERİNDE
ÇALIŞIYORUZ”
“Mazlum ve Mağdurlar için El Ele” sloganıyla
dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için
kurulan Hasene Derneği, Türkiye’de selden
etkilenen bölgelere ekiplerini göndererek, ihtiyaç
tespitinde bulundu. Dernek Başkanı Mesud

Gülbahar, ekiplerin olay yerini incelediğini
belirtti ve “Ekiplerimiz yetkililerle görüştü
ve ihtiyaç tespiti yapıldı. İlk aşamada su ve
jeneratör yardımında bulunduk. Önümüzdeki
günlerde de tespit edilen ihtiyaç malzemelerini
ulaştırmayı ve aynı zamanda kalıcı projelerle
oradaki insanlara yardım etmeyi planlıyoruz.
Bu bağlamda da hayırseverleri selzedelere
destek olmaya davet ediyorum.” dedi.
“GÖRDÜKLERİMİZ İBRET VERİCİYDİ”
Hasene Derneği ekiplerine eşlik eden İslam
Toplumu Millî Görüş (IGMG) Başkanlık Divanı
Üyesi ve Eğitim Başkanı Dr. Abdulhalim
İnam, afet bölgesinde gözlemlediklerini Camia
Haber’e anlattı. İnam yaptığı açıklamada,
“Sel felaketi evleri oturulamaz, işyerlerini
kullanılamaz hâle getirmiş. Özellikle ilk

gelmiş. Manzara deyim yerindeyse savaş
meydanını andırıyordu. En çok etkilendiğim
ise Ayancık’ta halkla yaptığımız konuşmalarda,
ihtiyaçlarını sorarken, “Bizim ihtiyacımız var
ama köydekilerin yapılacak yardımlara daha
çok ihtiyacı var.” demeleri oldu. Başkalarını
kendisine tercih etmenin en güzel örneklerinden
birini yaşamış olduk. Hatta “Onların çocukları
mama bulamaz, bebek bezine ihtiyaç duyarlar,
belki engelli olanlar vardır, onlara öncelik
verin.” şeklinde ifadelerde bulundular. Orada
gördüklerimiz ibret vericiydi.” dedi.

zamanlarda meydana gelen elektrik kesintileri
sebebiyle buzdolaplarında ve soğutucularda
bulunan yiyecekler bozulmuş.
Felaketzedelerin bazıları yakınlarını kaybetmiş
ve büyük acılar yaşamışlar. Yollar bozulmuş,
binalar yıkılmış, araçlar kullanılamaz hâle

Gerek devletin gerekse sivil toplum
kuruluşlarının yardım çalışmalarını büyük
bir özveriyle yürüttüklerini belirten İnam,
selzedelerin hayırseverlere desteklerinden
dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.
(fy)
---◄◄

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.
Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.
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opinie

“Merhum liderimiz Necmettin Erbakan: “Bizim davamızda kimse kendi için yaşamaz. Herkes kardeşi için yaşar. Menfaati öldürmenin en kolay
yolu budur” sözünden yola çıkarak biz NIF Gençlik olarak kardeşi için yaşayan bir gençlik yetiştirmek için Yıldız Gençlik Kursumuzu kurduk.”

“Hedefimiz, ahlâk ve manevîyat sahibi
bir gençlik yetiştirmektir”

İF Gençlik çatısı
altında
kurulmuş
olan Yıldız Gençlik
kursumuz Eylül 2020
da faaliyetlerine başladı.
Kursumuzun
ana
hedefi
gelecekteki
idarecilerimizi
(yıldızlarımızı)
yetiştirmektir.
Bunu yaparken kurs süresince
gençlerimizin şu özelliklere sahip
olması için gayret ediyoruz:
- Ahlâk ve maneviyat sahibi
olan,
- Hitabet ve Liderlik özelliği
kuvvetli olan,
- İnsanlarla doğru iletişim
kurabilen,
- Genel kültüre sahip olan,
- Okul ve iş hayatında başarılı
bir gençlik yetiştirmektir...
Kursumuz 3 yıllık bir zamana
yayılarak
15-21
yaşlarında
olan gençlere yöneliktir. Kurs

bölgesinde başarılı bir şekilde
tatbik edilmekte olup 1 senedir
NİF Güney Hollanda bölgemizde
uygulanmaktadır.

günlerimiz pazar günleri olup iki
haftada bir olarak gerçekleşmektedir.
İGMG Genel Merkez’in düzenlediği
Yıldız Hitabet Yarışmasına katılmaları
için de gençlerimizin hazırlanmalarını
sağlanmaktadır.
Kaliteli
eğitim
kadrolarımızla birçok alanda eğitim
görecek gençlerimiz, sadece yaşadığı

çevreye duyarlı olarak yetişmeyerek,
aynı zamanda ümmeti dert edinecek
kıvamda olacaklar. Gençlerimizi
Dünya’yı şuurlu bir şekilde idrak
edebilmelerine yönelik alanlarında
uzman hatipler tarafından ders
verilmektedir. Bu projemiz uzun
yıllardır teşkilatımızın birçok farklı

Yıldız Gençlik olarak bu sezon (Ekim
2021’de) 2. yılımıza başlayacağız
inşallah. Kurs olarak ilk senemizi
başarıyla geride bıraktık. Eindhoven
ve Rotterdam sınıfından oluşan
kursumuz geçtiğimiz sezon toplam
18 gencimize hizmet etti. Hem
velilerden, hem gençlerden ve
gerekse kursumuzda ders veren
hocalarımızdan ve hatiplerden olumlu
geri dönüşümler aldık. Gençlerimizin
istekli olması ve onların hayatlarına
olumla etki bırakması biz Yıldız
Gençlik kursu sorumlularını mutlu
ediyor.

olan gençlerimizi kursumuzun birinci
yıl müfredatından başlatacağız.
Geçen sene başlamış olan gençlerimiz
ise ikinci sınıfa geçiş yapacaklar.
Kursumuza kayıt olmak isteyen
gençlerimiz nifjongeren.nl/yıldız
üzerinden kayıt yapabilirler.
Kursumuz hakkında daha fazla bilgi
için bize ulaşabilirsiniz.
İletişim bilgilerimiz:
Necmettin Aydın 0615867478
necmettin.aydin@nifjongeren.nl
DM
---◄◄

Hedefimiz yeni sezonda (2021/2022)
yeni sınıflar oluşturmak. Bu sene kayıt

Hayatım roman...

Oyun içinde oyun

Zeynep’in Öyküsü Roman Oldu

Test sürelerinde değişiklik oldu

A

danalı çocuk gelin Zeynep Tepe’nin yaşamının TT Yayıncılık
editörleri tarafından hikâyeleştirildiği kitap Zeynep’in Öyküsü
sadece onun değil, çocuk yaşta evlendirilerek yaşamlarını daha başlangıçta bir kabusa çeviren, geçmişten bugüne dek son
bulmayan bir insanlık ayıbının öyküsü.
Kitapta 13 yaşında evlendirilen Zeynep’in,
Adana’dan Hollanda’ya ve sonrasında da
süren dramı anlatılıyor. 14 yaşındayken
çocuk sahibi olan ve art arda üç çocuk yapan, aslında kendisi çocuk olan Zeynep,
çektiği zulümden kendi içine kapanıp yaşama tutunma arzusuyla üç çocuğunu en
iyi şekilde büyütmüştü.
Şimdi 45 yaşında olan Zeynep Tepe, çocukluğunun ve yaşamının kendinden çalınmasını ‘İntikam için değil, ibret için’

diyerek yola çıktı. TT Yayıncılık ise bu
düşünceden çıkarak Zeynep`in sesini duyurarak topluma bu hikayeyle bir mesaj
gönderiyor.
Zeynep’in Öyküsü’nün yazılma amacı başka çocuk gelinlerin oluşmasının engellenmesi. Nice susan, susmak zorunda bırakılan kadınların ve bu drama kayıtsız kalan
insanların içerisinden cesaretiyle sıyrılan
Zeynep, bu sessizliği bozarak mağdur olan
herkese umut olacaktır.
Kitabın sonuna ek olarak, UNFPA ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanmış Birleşmiş Milletler Ortak Programı
Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla
Evlilikler araştırma dosyası ekiyle okura
kaynaklık edecek bilimsel bir çalışma da
sunuluyor.
Kaynak: Yeni Asır ---◄◄

Oyunu kurallarına göre oynuyorlar...

H



ükûmet aşılanmayı teşvik için
giriş testlerinde kişisel katkı payı
alınmasını meclisten geçirdi.

Hollanda geçici hükûmetinin, belli toplu
yaşam alanlarına girişlerde, risk taşımadığına
dair aşı belgesi olmayanların zorunlu olarak
yaptırdıkları giriş testlerinin ücretli olmasını
kararlaştırdı.
Mecliste konu ile ilgili yapılan oylamada,
çoğunluk desteği ile bu karar onaylandı.
Hükûmet, böylece insanların aşı yaptırmaya

T

ürkiye’den Hollanda’ya dönecek
olan vatandaşların uyması gereken
kurallardan bir tanesi olan PCR ve
Antijen testleri geçerlilik sürelerinde
değişiklik yapıldı.
Hollanda hükûmeti Kovid19 kapsamında,
Türkiye’den Hollanda’ya dönecekler için uygulanacak ve 20 Ağustos itibariyle yürürlüğe
giren kuralları yayınladı. Yeni kurala göre,
uçağa binmeden yaptırılacak olan PCR testi
geçerlilik süresi 72 saatten 48 saate, antijen
testi geçerlilik süresi ise 48 saatten 24 saate
indirildi.

- İyileşme kanıtı: Pozitif PCR/NAAT testiniz en
az 11 gün ve en fazla 180 gün önce yapılmış
olmalıdır. İyileştiğinize dair belge bir Avrupa
Üye Devleti tarafından verilmiş olmalıdır.
- 12 yaşın altındaki çocuklar bu belgeler olmadan Hollanda’ya geri dönebilirler.
- Aşı olmuş olsanız dahi emin olmak için, eve
döndüğünüzde kendi kendinize bir test yapın.
- Hollanda’ya vardığınızda karantinaya alınmanız gerekmez.
---◄◄



Dönüş esnasında geçerli kurallar şu
şekilde sıralanıyor:
Türkiye’den Hollanda’ya dönüşünüzde aşağıdaki 3 kanıttan birini göstermeniz gerekmekte:
- Aşılama kanıtı: EMA (Avrupa İlaç Ajansı)
veya WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından
onaylanmış bir aşı ile tam olarak aşılandığınızı
gösteren aşı sertifikası. Aşı sertifikası, son aşılamadan 14 gün sonra seyahat için geçerlidir.
Her iki aşısını olan ancak üzerinden 14 gün
geçmeden seyahat edecek olanlar Hollanda’ya dönmeden önce negatif bir test sonucu
veya iyileşme kanıtı (bir AB üyesi ülke tarafından verilmiş) göstermelidir.
- Test kanıtı: Negatif sonuçlu PCR testiniz Hollanda’ya varış zamanınızdan en fazla 48 saat
önce, negatif sonuçlu antijen testiniz ise 24
saat önce alınmış olması gerekmekte.

Hollanda’da testler ücretli olacak

teşvik edilmelerini amaçladıklarını açıkladı.
Hükûmetin büyük ortakları D66, VVD, CDA
tarafından sunulan teklif yasalaşmış oldu.
Geçici hükûmet Sağlık Bakanı de Jonge, şu
anda isteyen herkesin aşı yaptırma imkânı
olması nedeniyle testlerden bir kişisel pay
alınmasının normal olduğunu belirtti. Bakan,
testin kişisel katkı payının yaklaşık 7,5 Euro
olacağını tahmin ettiklerini, ancak henüz bu
miktarın kesinleşmediğini açıkladı.
Hükûmetin geçen hafta aldığı kararla, 75
kişiden fazla insanın bulunduğu; kafe, restoran,

kültürel etkinlikler, festivaller, kutlamalar ve
spor müsabakalarına girişte negatif test sonucu
ya da aşı olunduğuna dair belge sunulmasını
zorunlu hâlâ getirmişti.

Bu gibi etkinliklere ve ortamlara görmek
isteyenler, eğer aşı olmamışlarsa ya
kendileri daha önce test yaptırarak sonucu
gösterecekler ya da girişte ücret ödeyerek
test yaptırabilecekler. Negatif sonuç halinde
girişlerine izin verilecek ancak pozitif olanlar
içeri alınmayacak ve kişisel karantinaya
gönderilecekler.
---◄◄
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Aklı olmayanın

KALBİ
NE İŞE YARAR?

C‘
Buradan şu soruya
gelmek istiyorum:
Herkesin imrendiği
okumuş kişiler
nasıl bu duruma
gelebiliyorlar?

07

ocukluğumdan beri çevremde
‘okumuş’ kimselere yönelik iki farklı
yaklaşım var ola gelmiştir: Birinci
yaklaşım, Recep İvedik örneğinde
olduğu gibi okumuş insanlarla dalga geçmek ve
aşağılamak üzerine kuruludur.
İkinci yaklaşım ise, birinci kadar uç olmakla
birlikte, mahiyet itibariyle birinci yaklaşımdan
oldukça farklıdır. Şöyle ki, bu yaklaşıma sahip
olanlar, okumuş insanları sürekli metheder, hatta
okumuş kimse o kişinin yakınıysa, bunu başka
insanlara karşı üstünlük aracı olarak görür.
Her iki yaklaşımın da sıkıntılı olduğunu
düşünmekle beraber, yazının kapsamı nedeniyle
aşağıda yalnız ikinci yaklaşım üzerinde
duracağım. Bunun için öncelikle eğitime ilişkin
bir yanılgıya değineceğim.
Bilindiği üzere ilk okul, orta okul ya da
üniversitede başarı gösteren öğrenciler, toplum
tarafından akıllı ya da zeki olarak nitelendirilir.

Oysa ben, eğitim hayatında gösterilen başarıya
endeksli olarak öğrenciyi akıllı görmenin doğru
olmadığını düşünüyorum. Çünkü sadece son
yüzyılda dünyada yaşanılanlara baktığımda, akıllı
olarak görülen bazı insanların dünyanın başına
birçok kötülük getirdiğini görüyorum. Nitekim
Aliya İzzetbegoviç’in ifadesiyle, “bizatihi
eğitim insanları terbiye etmez ve onları iyi
insan kılmaz. Aksine, eğitim insanı, eğitim
gördüğü alanda kabiliyet kazanmasına
sebep olur.” Örneğin, sömürgeciliğin resmi
olarak yapıldığı yıllarda, sömürgecilik yapan
ülkeler, sömürdükleri ülkelerle kıyaslandığında
daha fazla eğitim gücü ve zenginliğe sahiplerdi.
Ya da atom bombası gibi bir kitle imha gücü
dağdaki çoban tarafından değil, en prestijli
üniversitelerden mezun olanlar tarafından
üretilmiş olması manidardır.
Buradan şu soruya gelmek istiyorum: Herkesin
imrendiği okumuş kişiler nasıl bu duruma
gelebiliyorlar?
Yukarıda belirttiğim gibi, bugün eğitim hayatında
başarılı olmak, kişinin akıllı olarak görülmesine
ve toplum tarafından övülmesi için yeterli bir
sebeptir. Eğitim hayatında başarı sağlamak
için, keskin bir zekaya sahip olmak, çalışkan
ve disiplinli olmanın yeterli olduğunu kendi
tecrübeme dayanarak söyleyebilirim. Fakat
bu listede olmazsa olmaz bir özellik maalesef

yer almamakta. O da insanın eylemlerini
denetleyen, iyiliğe sevk edip kötülükten
sakındıran bir özellik olan kalptir.
İbrahim Kalın’ın işaret ettiği gibi, bizim düşünce
geleneğimize göre bizatihi akla sahip olmak,
kişiyi yanlışa yönelmekten alıkoymaz. Çünkü
akıl, nefsin arzuları tarafından gölgelenmek
suretiyle ayırt etme yeteneğini kaybedebilir ve
kendini kandırabilir. Üstelik Kur’an’ın ifadesiyle,
kişi nefsinin arzularını kendine ilah
edinmek suretiyle kendi kendine tapabilir.
Bu yönüyle kişi, sadece yaratıldıkları
amaca hizmet eden hayvanlardan da daha
aşağı seviyeye düşebilir (Furkan, 43-44).
Bir başka ayetten anladığımıza göre, kişinin beş
duyu organına sahip olması, onu hakikate
yönlendirmesi için yeterli değildir. Aksine,
akıl ve kalp birlikte çalıştığı zaman
hakikate ulaşabiliriz (A’raf, 179).
Öyleyse, kişinin hesap-kitap yapabilme
konusunda üstün becerisi ya da bürokrasi veya
bir şirkette üst düzey yönetici olması, o kişiyi
ne akıllı olmasını ne de imrenilecek konumda
olmasını sağlar.
Eğer birilerine imrenmek istiyorsak,
o kişinin aklını ve kalbini hangi düzeyde
birlikte kullandığına bakmamız gerekir.◄◄

Geç olsun, güç olmasın! Ali Uysal: “Bulgaristan kendi mevzuatını uygulamak zorunda, ancak bunu da kolaylaştıracağız”

Kapıkule’de dönüş yoğunluğu çileye döndü

E

dirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule
Mülki İdare Amiri Ali Uysal, yaşadıkları
ülkelere dönüşe geçen gurbetçilerin
sınır kapısında bekleme sürelerinin
azalması için çıkışları hafta geneline yaymaları
tavsiyesinde bulundu.
Yıllık izinlerini tamamlayarak çalıştıkları ülkelere
dönüşe geçen gurbetçiler, özellikle perşembe
ve cuma günleri Kapıkule Sınır Kapısı’nda
yoğunluk oluşturuyor. Vali Yardımcısı Uysal,
sınır kapısında gazetecilere yaptığı açıklamada,
bekleme sürelerinin azalması için çıkışların aynı
günlere sıkıştırılmaması gerektiğini söyledi.
Gurbetçilerin yurda girişlerinde aldıkları
önlemler ve organize çalışmalar sayesinde
sıkıntı yaşanmadığını anımsatan Uysal, son
günlerde dönüş yoğunluğu yaşandığını ifade
etti.
Uysal, sınır kapısında bekleme yapan
gurbetçilere tüm konforu sağladıklarını
belirterek, şunları kaydetti: “Fakat elimizde
olmayan nedenlerden dolayı, komşu ülkemiz

Bulgaristan’ın kendi mevzuatı, uygulamak
zorunda olduğu durumlar var. Bu prosedürler
geçiş sürecini yavaşlatıyor. Vatandaşlarımız
da özellikle çarşamba akşam saatlerinden
itibaren perşembe ve cuma çok yoğun olmak
üzere cumartesi öğlene kadar çok yoğun bir
şekilde geçiş yapmak istiyor. Bunun sebebi
de pazartesi işe başlama kaygısı. Yani pazar
günü çalıştıkları ülkede olmak istiyorlar.
Bundan dolayı Türkiye’de 1-2 gün daha
zaman geçirebilmek adına geçişlerini özellikle
perşembe ve cumaya çok yoğunlaştırıyorlar.
Bundan dolayı 10-12 saati varan bekleme
süreleri var. Bu da bizi ve vatandaşlarımızı çok
rahatsız ediyor.”
Uysal, gurbetçilerin Türkiye’den çıkışlarda
pazar, pazartesi ve salı günlerini tercih etmeleri
durumunda bekleme sürelerinin yüzde 50
azalacağını dile getirdi.
Bulgaristan tarafıyla gerekli görüşmelerin
yapıldığını da aktaran Uysal, şöyle devam etti:
“Bizim Bulgar tarafıyla çok güzel ilişkilerimiz
var. Son 4 saatte geçiş sürecini, araç sayısını

yüzde 30 daha arttırdık. Saat başına şu anda
230’ları buldu. Yani bu 180’lerdeydi. Biz bunu
ne kadar arttırırsak artıralım çok yoğun bir geliş
var. Günde 8 bin aracı bulan girişler olmuş. Eğer
burada günde 7-8 bin araç çıkmaya çalışırsa
karşının aldığı ortalama rakam şu anda 4 bin. Bu

nedenle gurbetçilerimize sesleniyoruz, lütfen
çalıştığınız ülkelere dönüşü, belki Türkiye’de
birkaç gün daha kalmamış olacaksınız ama
bu çileyi çekmemek için pazar, pazartesi ve
salı günlerine kaydırırsak, burada çok fazla
bekleme süresi olmayacak.”.
---◄◄

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu
ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.

Oz&Er FOOD B.V.

Rooseveltstraat 39
2321 BL Leiden

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

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam
info@tur-ned.nl
www.tur-ned.nl
+31(0)10 43 78 812
Hakkımızda...
Tur-Ned International Trading BV firması 1992 yılında kurulmuş, 27 yıldan beri etnik piyasada
kuru gıda grubu ürünlerde Türkiye’nin ve Dünyanın kaliteli markaların marketlere tedariğini
yapmaktadır. Bünyemizde yaklaşık 60’a yakın kaliteli marka ürünleri bulunmaktadır.
Türkiye’nin önde gelen,
AKFA, ALTINDAMLA, BAKAN, BAŞHAN, ÇAYKUR, COLOMBO ÇAYLARI, ECE, HAZAL,
MARMARA BİRLİK ZEYTİNLERİ, NUHUN ANKARA MAKARNASI, ÖNCÜ, ORKİDE ve TUKAŞ
gibi kalitede öncü markaları Rotterdam toptancı halinde 1500 m2’lik satış mağazasında ve
günlük dağıtım ağıyla müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma)
Hollanda’nın tüm bölgelerine servisle ürünlerimizi ulaştırmaktayız. İş ortaklarımızın taleplerini
yerine getirebilmek ve tüketicinin kaliteli ürünlerle bulaşmasını sağlamak için yönetim,
pazarlama ve servisteki ekibimizle en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.
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GEÇİCİ HÜKÛMETTE ÇATLAK:

SOL PARTİLERLE ORTAKLIK ZORA GİRDİ

HOLLANDA’DAN MANAVGAT’A BİR
TIR DOLUSU YARDIM

NİLGÜN ŞAHİN: “GÜVENİNİZE LAYIK
OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Hollanda’da yaşayan yardımsever Türk kızlarından Manavgat’a
bir tır dolusu yardım, duyarlı gençler topladığı yardımları tır ile
ilçeye ulaştırdı.
Hollanda’da yaşayan yardımsever Türk gençleri, bir tır dolusu
yardım malzemesi ile yangından etkilenen Manavgat halkının
yardımına koştu. Aysel Özkaya Arslan, “Yangından dolayı gözümüze uyku girmedi. Az da olsa destek olmak istedik” dedi.
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde yaşayan Aysel Özkaya Arslan (26), arkadaşı Şirin Özkan Deveci (29) ile birlikte bir tır
dolusu yardım malzemesiyle Manavgat’a geldi.
Orman yangınında mağdur olan vatandaşlara destek olmak için
ilçeye gelen duyarlı gençlere, Türk vatandaşlarının yanı sıra
Hollandalılar da yardım etti. Bebek bezinden gıdaya, oyuncaktan giysiye kadar bir tır dolusu malzeme, Arslan’ın girişimiyle
Manavgat’a ulaştı.
Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde oluşturulan Yangın Dayanışma Merkezi’ne getirilen malzemeleri ve Aysel Özkaya Arslan’ı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen karşıladı. Yardımsever Türk kızlarına yardımlarından dolayı teşekkür eden
Şükrü Sözen, “Ülke tarihinin en büyük yangınıydı. Ve acı olan
doğa tahrip oldu. Doğanın yanında yerleşim yerleri tahrip oldu.
Çok büyük bir acı. Bu acıyı da hem ülke içinden hem yurtdışından dostlarımız, yardımseverlerimizin yardımını görmek bizi
çok sevindirdi. Manavgat halkı adına size çok teşekkür ediyorum” dedi.
Hollanda’da yaşayan Türklerin yanı sıra Hollandalılar ve diğer
ülke vatandaşlarından da yardım konusunda yoğun destek verdiğini belirten Aysel Özkaya Arslan da yangını duyduktan sonra
gözüne uyku girmediğini söyledi.
Hem yangın hem de yangın sonrası durumun üzüntü verici olduğunu dile getiren Arslan, “Hollanda’dan yardım tırı getirdik
buraya. Az da olsa destek olmak için buraya geldik. Yangınları
duyduktan sonra içimiz rahat etmedi. Biz de dedik ki kendi çapımızda bütün Hollanda herkes gönüllü olarak bize yardımcı
oldular. Hollanda vatandaşlarından da destek çıktı bize karşı,
Afganlar falan da destek oldu. Yardım malzemelerinin içinde
giysi, yatak, bisiklet, çocuklara oyuncak, bezler, ıslak bezler,
aklınıza her ne geliyorsa içerisinde var. Sabah geldik buraya.
Önce tırımızı karşılayalım dedik. Bunları sağ salim teslim edelim
dedik. Ondan sonra Allah’ın izniyle bölgeleri gezmeyi düşünüyoruz. Çok üzüldük. Gerçekten uyuyamadık. Uyku girmedi gözümüze içimiz rahat etmedi bari dedik az da olsa biraz destekçi
olabilirsek dedik. Çok şükür herkes bize baya destek çıktı” diye
konuştu.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı yangınzedelere iki günde 110 bin
Euro topladı, kampanya devam ediyor.
2015 yılında kurulan ve şimdiye kadar onlarca yardım kampanyasını başarı ile gerçekleştiren HTGV, şimdi de Türkiye’nin farklı
bölgelerinde çıkan yangınlar için kampanya başlattı.
Nilgün Şahin, Nuray Murat, Hatice Keklik ve Fırat Özcan’ın yönetiminde bulunduğu, ayrıca 30 gönüllünün de destek verdiği Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı (HTGV), Türkiye’de yaşanan yangın
felaketi için bir yardım kampanyası başlattı.
Kampanyada AFAD ve Kızılay ile birlikte hareket eden vakıf yetkilileri, yazılı olarak yaptıkları açıklamada, daha önce gerçekleştirdikleri kampanyalar gibi bu kampanyada da toplanan yardımı
ihtiyaç sahiplerine bizzat ileteceklerini belirtiyor.
HTGV’nin sosyal medya mecraları üzerinden, #geleceğimizyanmasın hastagi ile paylaştığı yardım kampanyasına, 2 gün gibi
kısa bir süre içinde 110 bin Euro’dan fazla bağış toplandığı belirtiliyor. HTGV’nin gönderdiği açıklama aynen şu şekilde:
GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE’M
“Türkiye’de meydana gelen yangın felaketinden etkilenen tüm
vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, Hollanda
Türk Gönüllüler Vakfı ailesi olarak yangının söndürülmesinde mücadele eden tüm ekiplerimize başarılar diliyoruz.
Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı olarak bu felakette de sessiz kalamadık. Gönüllü arkadaşlarla görüştükten sonra hemen bir yardım
kampanyası başlatmaya karar verdik. Önceliğimiz Manavgat’ta
yanan köyler; annelerimiz, babalarımız ve kardeşlerimiz, onlar
evsiz kaldılar. Onların yaralarına merhem olmaya gidiyoruz. ‘Evet
gidiyoruz’ her kampanyada olduğu gibi yardımları kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Birçok takipçimiz bilir nasıl çalıştığımızı ama
aralarında, bizleri tanımayan, bilmeyen yeni takipçilerimiz de
var. Biz her toplanan kuruşun hesabını veririz. Afet durumlarında
AFAD ve Kızılay tarafından bize ihtiyaç listesi gelir. Ne gerekiyorsa biz kendimiz ihtiyacı temin eder, ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız.
Yani hiçbir zaman toplanan miktarı başka kurumun hesabına yatırmayız. (hastane masrafları hariç).
Bizleri yeni takip etmeye başlayan insanlarımız bizlere soruyor…
“Fidan ekecek misiniz?” TEMA Vakfı’na bağışta bulunacak
mısınız diye? Hayır, şimdilik önceliğimiz insanlarımız ve yaralı
hayvanlarımız.
Biz HTGV gönüllüleri önümüzdeki günlerde Manavgat’a gidiyoruz. Yanan köylere ve yangınzedelerimizin yanına gidip, yaralarını
saracağız inşallah. Bizleri sayfamızdan takip edebilirsiniz her şeyden haberdar edeceğiz sizleri. En kısa sürede bütün yangınların
söndürülmesi duasıyla.”
---◄◄

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.

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

Hollanda’da bugün açıklanan son dakika haberine göre bir
türlü kurulamayan hükümet çalışmalarında iki seçeneğin
üzeri çizildi: PvdA ve GroenLinks ile beş partili bir kabine ve
ChristenUnie ile mevcut koalisyonun devamı.
Hollanda’da soldaki olası ittifak VVD ve CDA tarafından
suya düştü. İkili, olası bir koalisyon anlaşması hakkında
GroenLinks ve PvdA ile konuşmak istemiyor. PvdA lideri
Ploumen ve GroenLinks lideri Klaver, Rutte (VVD), Hoekstra
(CDA) ve arabulucu Mariëtte Hamer ile görüştükten sonra
bu yönde açıklamada bulundular.
Groen Links Lideri Klaver konu ile ilgili, diğer iki tarafın
esaslı bir şekilde müzakere etmek istememesini “Hollandalı
olmayan” olarak nitelendirerek, “Ama belki bu bir itiraftır.
İşbirliğimizin gücünü görmeleri ve şunu düşünmeleri: Bunu
istemiyoruz.” Derken; İşçi Partisi Lideri Ploumen ise, hiçbir
müzakere olamayacağını “talihsizlik” olarak nitelendirerek,
“Çünkü Hollanda çözüm bekliyor ve artık biraz gözden kayboluyor.” şeklinde açıklamada bulundu.
DENGESİZ
VVD ve CDA, iki sol partiyle ortaklığı koalisyon gibi hissetmediklerini zaten defalarca belirtmişlerdi. PvdA ve GroenLinks’in bir blok oluşturma niyeti de bu nedenle değişmedi. VVD lideri Rutte ve CDA lideri Hoekstra, iki sol partinin
koalisyonu istikrarsız hale getirmesinden korkmaya devam
ediyor.
Rutte bir yanıtta, soldaki işbirliğinin tarafların kendileri için
iyi bir haber olduğunu söylüyor. “Ama bizim için hiçbir şeyi
değiştirmedi. Çoğunluk için ikisine de ihtiyaç yok.” Rutte,
partisinin iki taraftan biriyle müzakere etmeye oldukça istekli
olduğunu da ekliyor. “Ama bunu istemiyorlar.”
Mevcut koalisyonu sürdürmek de bir seçenek değil. D66
lideri Kaag ve ChristenUnie, arabulucu Hamer ile yaptıkları görüşmeden sonra bunu söyledi. Kaag, oluşumda bir
“çıkmaz”dan bahsediyor ve ChristenUnie lideri Segers, “çoğunluk koalisyonuna giden tüm yolları geçilmez” olarak nitelendiriyor.
VVD, ChristenUnie ile mevcut koalisyonun devam etmesini
tercih ediyor ancak Kaag buna direniyor çünkü tıbbi-etik alanında adımlar atmak istiyor. Hıristiyan Birliği ise buna karşı.
Segers, Kaag’ın tavrı yüzünden pek hoş karşılamıyor.
AZINLIK HÜKÛMETİ
Bugün öğleden sonra birbirini dışlamayan taraflarla bir oturum daha planlanıyor: VVD, D66 ve CDA. Son zamanlarda
düzenli olarak önerildiği gibi bu toplantı sonrası bir azınlık
hükümeti de kurabilir.
Oluşum çalışmaları 5.5 ay önce yapılan seçimlerden bu yana
devam ediyor ve yeni bir kabine için az da olsa hala bir umut
var. Ancak seçimlerin iki galibi VVD ve D66, ikisi de farklı
yönlere gitmek istiyor.
Haber: Murat Yakar©ufuk.nl - Fotoğraf: TK ---◄◄
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Her şey vatan için!.. Avrupalı Türklerin Türkiye’ye 2 aylık getirisi 10 milyar Euro civarında...

1

2 milyona yakın Avrupalı Türk
tatilini Türkiye’de geçirdi

Haziran’dan bu yana
toplam 1 milyon 687
bin 527 gurbetçinin
Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenirken, gurbetçilerin
yaşadıkları ülkelere dönüşü de
sürüyor.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde
yaşayan gurbetçiler, koronavirüs
salgını nedeniyle 1 yıl gelmek
için ara vermek zorunda kaldıkları ana vatana bu sene akın etti.
Memleketlerine gelişlerini
sürdüren gurbetçilerden izin ve
tatillerini tamamlayanlar ise yine
kara yoluyla yaşadıkları ülkelere
dönüyor.
Edirne’den Bulgaristan’a açılan
Kapıkule ve Hamzebeyli sınır
kapılarında dönüşler nedeniyle
zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

SINIR KAPILARINDA
GURBETÇİ AKINI
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1
Haziran’dan bu yana Kapıkule Sınır
Kapısı’ndan 1 milyon 269 bin 781
gurbetçi yurda giriş yaptı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan aileleriyle birlikte 185 bin 554, İpsala
Sınır Kapısı’ndan 118 bin 184, Dereköy Sınır Kapısı’ndan 110 bin 56 ve
Pazarkule Sınır Kapısı’ndan da 3 bin
952 gurbetçi Türkiye’ye geldi.
1 MİLYON 687 BİN 527
GURBETÇİ TÜRKİYE’YE GELDİ
1 Haziran’dan bu yana toplam 1 milyon 687 bin 527 gurbetçi, Türkiye’ye
giriş yaptı.
İzinlerini tamamlayan 1 milyon 186
bin 449 gurbetçinin ise dönüş yaptığı
belirtildi.

GURBETÇİLER BEKLEME
PARKINDAN MEMNUN
Gurbetçilerin geliş ve dönüşlerinde
yoğunluk oluşturduğu Kapıkule Sınır
Kapısı girişinde, Edirne Valiliği tarafından dinlenme parkı oluşturuldu.
Zaman zaman 35 dereceyi bulan
hava sıcaklığında gurbetçilere içecek
ikramında bulunuluyor. Gurbetçiler,
burada sıranın kendilerine gelmesini
beklerken, çocukları da oyun parkurunda oyunlar oynuyor. Gurbetçiler,
parkta dinlenme imkânı bulduklarını
belirterek, uygulamadan memnun
olduklarını dile getirdi.
“KORONAVİRÜS OLMASAYDI
DAHA GÜZEL GEÇERDİ”
Tatilini tamamlayıp, Almanya’ya
dönen Afriye Karacan, sıcak havaya
rağmen bekleme parkında rahatça
vakit geçirdiklerini belirtti.

Karacan, “Bu yönüyle çok güzel bir
yer, devletimizden Allah razı olsun,
bizi sıkıntıya sokmadılar. Bunun
yanında çay, kahve, soğuk su hepsi
ücretsiz ikram olarak veriliyor. Tatilimiz çok güzel geçti. Koronavirüs
olmasaydı daha güzel geçerdi ama
yine de Allah’a şükür.” dedi.
“ENERJİ TOPLUYORUZ”
Yolculuğun Kapıkule’ye kadar zorlu
geçtiğini söyleyen Fatma Çelik de
“Çok zorlu bir yoldan geliyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, bu nedenle
bu ortamdan mutluyuz. En azından
arabanın içinde oturup enerjileri
düşeceğine burada enerji atmış oluyorlar. Bekleme sıkıntısı oluyor ama
bu sıkıntılar her zaman var. Burada
yeniden enerji toplamış oluyoruz. Bu
incelikten dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“BU BEKLEMEK BİZİ
YORMUYOR”
Almanya’ya dönüş yapan Havva
Aydın, “Beklemek zorundayız burada
ama bu bir eğlence gibi. Tesis bu
nedenle çok güzel. Sıkılmadan,
çocuklarımızla bekliyoruz, oyun
oynayabiliyorlar. Bu beklemek bizi
yormuyor. Böyle hizmetleri görünce
çok memnun oluyoruz, gurur duyuyoruz.” dedi.
---◄◄

OKULLARININ İDARESİNDE
SCHIEDAM, VLAARDINGEN VE DELFT’TE İSLAM İLK, ORTA VE LİSE OKULLARININ
AÇILMASI İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMAYA DESTEĞİNİZİ İSTİYOR, BEKLİYORUZ...
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Kisa haberler

Hollanda’da emekli çalışanların
sayısında artış

Hollanda’da 5 aydır
hükûmet kurulamıyor

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) yaptırmış
bulunduğu bir araştırmaya göre; 65 yaşı üzeri emekli
olan (AOW ) ve çalışanların sayısı 2020 yılında 300
binleri geçmiş bulmakta...
Toplam emeklilerin yüzde 10’nunun çalıştığı anlamına
gelmekte.
Emekli olup ve çalışan Hollandalılar toplam çalışan
nüfusun yüzde 3,3’ünü oluşturmakta. 2020 yılında
toplam emekli sayısı 3 milyon 300 bini geçmiş
bulunmaktaydı.
75 yaş ve daha üzeri emeklilerin çalışanları, 2003
yılında 9 bin iken 2020 yılında 75 yaş ve üzeri emekli
çalışanların sayısı 30 bine ulaşmış bulunmakta.
Emeklilerin çalışma sayılarının artması, Sosyal Güvenlik
ve vergi rejimlerinde yapılan değişiklikle, emekli olan
ve çalışanların kazandıkları ücretin çoğunluğuna
sahip olmaları, yaşlanan Hollanda ve belirli oranda
emeklilerin geçim sıkıntısı çektiklerinden kaynaklandığı
bilinmekte.
---◄◄

Hollanda’da seçimlerin ardından 5 aydır hükûmet
kurulamıyor. Sol partiler, Başbakan Mark Rutte’yi
suçlarken, sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders
tekrar seçim istedi...
Seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen
Hollanda’da kriz halen devam ediyor.
Hollanda’da beş ay önce yapılan seçimlerden bu yana
kabine kurulamıyor. Siyasi yelpazenin farklı köşelerinden
beş partinin yürüttüğü koalisyon görüşmelerinin
çökmesi üzerine azınlık hükümeti ihtimali güç kazandı.

Öğretmen maaşlarına geçici artış
Hollanda Eğitim Bakını Arie Slob, Eğitimde geri
kalmışlıkla mücadele için ve öğretmenlerin Eğitimde
geri kalmış okullarda çalışmalarını teşvik etmek için...
Hollanda Eğitim Bakını Arie Slob, Eğitimde geri
kalmışlıkla mücadele için ve öğretmenlerin Eğitimde
geri kalmış okullarda çalışmalarını teşvik etmek için,
bu okullarda çalışan ve çalışmak isteyen öğretmenlerin
maaşlarına 2 yıl boyunca yüzde 8’lik bir artış için bütçe
ayırdı. Eğitim sendikası, alınan kararı olumlu bulmasına
rağmen, soruna kalıcı çözüm için kalıcı bütçe ayrılması
gerektiğini belirtti.
Nejat SUCU/Platformmedia
---◄◄

Öğretmen açığı büyüyor
Hollanda’da eğitim politikalarının kötü sonuçları en
çok öğretmenlik mesleğinde görülüyor ve açık hızla
artıyor!
Hollanda’nın büyük şehirleri Amsterdam, Rotterdam ve
Almere’de okulların açılmasıyla ortaya çıkan öğretmen
açığının geçen yıla göre çok daha fazla olduğu belirlendi.
Bu durum, yeterli eğitim ve yetkisi olmayan kişilerin
sınıflarda öğretmenlik yapmasının yanında, bazı
sınıfların birleştirilmesi zorunluluğunu da beraberinde
getirdi.
Ülkede öğretmen açığının en çok olduğu beş kentten
biri olan Utrecht’te ise bu yaz sonunda geçen yıla
göre öğretmen arayan okulların sayısının iki kat arttığı
anlaşıldı. Öğretmen açığı henüz okulların kapanması
seviyesine ulaşmazken, sınıfların birleştirilmesi gibi
eğitim kalitesini direk etkileyen sorunlara yol açıyor.
Ayrıca bir öğretmen hastalandığında daha büyük bir
kaosa neden oluyor. Bu gibi sorunlu okullarda, henüz
eğitimini tamamlamamış ancak stajyer seviyesinde
öğretmen adaylarının sınıflarda görev yapmaya başlıyor
ve bunlara “yetkisiz öğretmenler” deniliyor.
Ufukmmedia ---◄◄

Corendon kış sezonuna hazır...
Pandeminin devam eden etkilerine rağmen
beklenenden daha iyi bir turizm sezonu geçiren Corendon
Airlines, tatil talebinin sonbahar ve kış sezonunda da
devam edeceğini öngörüyor... Beklenenden daha yoğun
başlayan sezona hızlı adapte olarak operasyona geri
dönen Corendon Airlines, hem etnik hatlarda hem de
Avrupa içi düzenlediği turistik uçuşlarda frekans artışına
gidecek.
Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray
Karaer, kaynak ülkelerdeki aşılama oranlarının artması
ile birlikte hedeflediklerinden daha iyi bir yaz sezonu
geçirdiklerini belirtti. Yıldıray Karaer, “Aşılanma yaşının
düşmesi ve aşılanan insan sayısının artması ile Avrupa
ülkelerinin normalleşme uygulamasına geçmesi, sezonu
uzattı ve sonbahar-kış rezervasyonlarına direkt etki etti.
Yolcu davranışlarını, özellikle de yeni rezervasyonlarda
hangi dönemlerin hızlı satıldığını incelediğimizde,
yolcunun seyahat etme özlemini açık bir şekilde
görebiliyoruz. Hem önümüzdeki sonbahar aylarına
hem de 2021-2022 kış destinasyonlarına tüm zorluklara
rağmen tatmin edici sayıda rezervasyon alıyoruz.
Kısıtlamalar sebebiyle uzun zamandır tatil yapamayan
İngiliz yolcunun şimdiden 2022 yazına rezervasyon
yaptığını görmekten memnun oluyoruz” şeklinde
konuştu.
DM ---◄◄

İKİ SOL PARTİ HÜKÛMETİ KURMAK İSTEMİYOR
Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu muhafazakâr
Halkın Özgürlüğü ve Demokrasi Partisi (VVD) ile
Hristiyan Demokratlar (CDA) aylar süren görüşmelerin
ardından iki sol parti ile hükümet kurmak istemediklerini
açıkladı. Başbakan Rutte’nin duyurduğu bu karar sol
partiler tarafından tepkiyle karşılandı.
“BUGÜN DEMOKRASİ KAYBETTİ”
Yeşiller Partisi lideri Jesse Klaver, Rutte’nin görüşmeyi
reddetmesinin “Hollanda geleneğine uymadığını”
belirterek, “Bugün demokrasi kaybetti” sözleriyle
eleştirdi. Yeşiller Partisi, İşçi partisi yeni kurulacak
hükümette bir blok oluşturma konusunda uzlaşmıştı.
İşçi Partisi lideri Lilianne Ploumen de “VVD ve CDA
ile örneğin asgari ücreti müzakere etmeyi gerçekten çok
isterdim” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
17 Mart’ta yapılan seçimlerden bu yana geçici
hükümeti yöneten Rutte, sol eğilimli partilerle iklim
değişikliği, emisyonlar ve eğitim gibi konularda temas
kuracaklarını ancak bunu beş partili hükümet içinde
yapamayacaklarını açıkladı. Rutte’nin beş partili
koalisyonun hükümeti istikrarsızlığa sürüklemesinden
endişe duyduğu belirtiliyor.
SEÇİM ÇAĞRISINDA BULUNULDU
Seçimlerden ikinci parti olarak çıkan merkezdeki D66
partisi lideri Sigrid Kaag, çıkmazdan kurtulmanın
sorumluluğunun Rutte’ye ait olduğunu savundu.
Son üç dönem Hollanda siyasetinde başbakanlık
koltuğunda oturan Mark Rutte yeni hükümetin de
başına geçmesi halinde ülkede en uzun süre bu görevi
yürüten kişi olacak.
Koalisyon görüşmelerinin daha fazla beklemek
istemediklerini açıklayan aşırı sağcı Özgürlükler Partisi
lideri Geert Wilders yeni bir seçim yapılması çağrısında
bulundu.
Fotoğraf: Wikipedia ---◄◄

Euro Bölgesi enflasyonu yükselişte
Fiyatlar yüzde 3 arttı...
Euro bölgesinde enflasyon erken tahminlere göre
yükselişte. İstatistik ajansı Eurostat, fiyatların Ağustos
ayında bir yıl öncesine göre yüzde 3 arttığını söyledi.
Bu, 2011’den bu yana görülen en yüksek enflasyon.
Temmuz’da enflasyon hala yüzde 2,2’ydi.
Özellikle petrol ve gaz gibi fosil enerji çok daha
pahalıydı, yüzde 15’ten fazla. Enerji fiyatları rakamlara
dahil edilmezse Ağustos’ta enflasyon çok daha düşük
olacak: yüzde 1,7.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) için enflasyon oranı
önemli bir politika önlemidir. Enflasyon yüksekse,
merkez bankası ekonomiyi soğutmak için faiz oranlarını
yükseltmeyi seçebilir. Avrupa Merkez Bankası, sağlıklı
bir ekonomi için uygun bir seviye olan yüzde 2’lik bir
enflasyon oranı hedefliyor.
Bu yılın başlarında enflasyon zaten yüzde 2’nin
üzerine çıkmıştı. O sırada merkez bankası, politikasını
değiştirmek için bir neden görmediğini belirtti. Bu,
yalnızca enflasyonun daha uzun bir süre için yüzde 2’yi
aşması durumunda geçerli olacaktır.
TERLİ ELLER
ING ekonomisti Bert Colijn, ECB’nin şimdi buna
dönmesini beklemiyor. Bankanın sitesinde, “Bugünkü
rakam ellerinizi terletecek, ancak enflasyonun uzun süre
yüksek olacağını düşünmek için çok az sebep veriyor”
diye yazıyor.
Ufukmmedia ---◄◄

Cinsiyet değiştirenlerin hayatı mahvoluyor!
Hollanda’nın en çok cinsiyet değişimi ameliyatlarının yapıldığı Amsterdam
UMC’den korkutucu rapor!
Amsterdam Üniversitesi Sağlık Merkezi (Amsterdam UMC) tarafından yapılan
son bilimsel bulgulara göre, cinsiyet değiştirenlerin yarıdan çoğunun sağlık
durumu bozuluyor ve bu kişilerin ömürleri ortalama yarıya kadar kısalıyor.
Hollanda’nın en çok cinsiyet değişimi ameliyatlarının da yapıldığı hastane,
kendi hastaları arasında yaptığı geniş çaplı bir araştırma sonrasında, cinsiyet
değiştirenlerin erken ölüm risklerinin normal insanlara göre iki kat daha fazla
olduğunu tespit etti.
Hastaneye göre, cinsiyet değişimi ameliyatı olanlar; kalp ve damar hastalıkları,
AİDS kaynaklı hastalıklar, akciğer kanseri ve intihar gibi doğal olmayan yollarla
ölüme dair çok daha büyük bir risk taşıyorlar.
Hastane verilerin, son 5 yılda yapılan 9 bin civarında cinsiyet değişimi
ameliyatlarına dayandığını ve bilimsel sonuç için yeterli sayıda olduğunu
açıkladı. Verilere göre; erkek olarak dünyaya gelen ancak daha sonra ameliyatla
kadın olan bir adam, normal bir erkeğe göre iki kat daha fazla erken ölüm
şansı taşıyor. Aynı şekilde kadın olarak dünyaya gelen ancak daha sonra erkek
olmak için ameliyat olanlarda da erken ölüm riski normal kadınlara göre iki
kat artıyor. Erkeklerle kadınlar arasında bir mukayese yapılmadığı için çapraz
sonuç bilinmiyor. Hastane kaynakları, son yıllarda toplumsal kabulün artması
nedeniyle intihar vakalarında azalmaların olduğunu, ayrıca tıbbi gelişmelerle
bu kişilerin çok daha iyi tedavi edildiklerini ancak yine de erken ölüm risklerinin
normal insanlara göre iki kat olmaya devam ettiğini belittiler.
Erken ölüm sebebinin uygulanan hormon tedavisiyle ilgisi olmadığının da tespit
edildiği araştırmada, kesin nedenin bilinmediği vurgulandı. Ufukmmedia ◄◄

T-Mobile milyonlarca müşterisinin
verilerinin çalındığını açıkladı
ABD’nin büyük cep telefonu operatörlerinden
T-Mobile, siber saldırı sonucu 5,3 milyon müşterisinin
daha verilerinin çalındığını duyurdu. Şirketin uğradığı
siber saldırıdan etkilenen müşteri sayısı 53 milyonu
aştı.
Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine
yönelik siber saldırıya ilişkin adli analiz ve soruşturma
sürecinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, 5,3 milyon mevcut faturalı müşterinin yanı sıra 667 bin eski
müşterinin hesabına da yasa dışı şekilde erişildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Cep telefonuyla ilişkili tanımlayıcı numaralar olan IMEI ve IMSI gibi bilgiler ile
telefon numaralarının da ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, siber saldırı
nedeniyle risk altındaki müşterilerin korunması için önlem alınmaya devam
edildiği kaydedildi.
DM ---◄◄



Salgın en fazla otelciliği vurdu
Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yemeiçme sektöründe meydana geldi... Hollanda İstatistik
Bürosunun (CBS) yayımladığı rapora göre, 2020’nin
sadece ikinci çeyreğinde yeme-içme sektöründe
faaliyet gösteren 112 firmanın ve 19 otelin iflas ettiği
belirtildi. Bu rakamların 2013’ten bu yana görülen
en yüksel iflas sayısı olduğu kaydedildi. Raporda
2020’nin tamamında iflas açıklayan firma sayısı 286 olarak
bildirilirken,
otelcilik sektörünün 2020’de ekonomisindeki payının yüzde 2,1’den 1,3’e
gerilediğine dikkat çekildi. Hollanda hükümetinin salgın döneminde işletmelere
verdiği ekonomik yardımlardan en büyük payın otelcilik ve yeme-içme
sektörüne ayrılmasına rağmen iflasların önüne geçilemedi.
Nisan 2021’e kadarki verilere göre otelcilik ve yeme-içme sektöründeki
firmaların yüzde 75’i devlet yardımından yararlanırken bu rakam diğer sektörler
için yüzde 31’de kaldı.
Haber: DM ---◄◄

Hollanda’da görev yapan sevilen imam
Mehmet Çelik izinde vefat etti
Hollanda’nın Venlo kentinde görev yapan
Tevhit Camii din görevlisi, Hafız Mehmet
Çelik tatil için gittiği memleketi Aydın’da
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını
kaybetti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
görevlendirmesi ile Hollanda’da görev
yapan Aydınlı hafız Mehmet Çelik eşi ile
birlikte Aydın’a geldi. Bir süre sonra eşi
yurt dışına geri dönen Çelik, Aydın’daki
evinde
rahatsızlandı.
Ambulansla
hastaneye kaldırılan Çelik’in kalp krizi geçirdiği tespit edilerek tedavi altına
alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamayan Çelik
hayatını kaybetti. Çelik’in acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini
yasa boğdu. Çelik’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Köşk ilçesi
Gündoğan Mahallesi’nde defnedildi. Aydın’da çeşitli camilerde imamlık ve
bölge yatılı Kur’an Kursu’nda öğretim görevliliği yapan Çelik, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın görevlendirmesi ile bir süredir kendisi gibi din görevlisi olan eşi
ile birlikte Hollanda Venlo’da görev yapıyordu. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Haber: DM ---◄◄
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drs. Hüseyin Kerim Ece

hayat ve inanç

kerimece@hotmail.com

DOĞAL AFETLERİ

ANLAMAK

T

abii âfetler bir sebebe bağlı olarak
meydana gelen kâinat düzeninin bir
parçası olan olaylardır. Allah’ın yarattığı
ve yaptığı her şey O’nun âyetidir,
Varlığının ve gücünün belgesidir, isbatıdır. Doğal
âfetler de öyle... Bunlar; felaket, musibet, bir
ceza olarak algılanırsa, hastalıkları, yaşlanmayı
ve ölümü de aynı kategoriye koymamız gerekir.
Buna göre her hastalık bir felakettir. Her ölüm
bir belâdır.

Allah’ın yarattığı ve
yaptığı her şey O’nun
âyetidir, Varlığının ve
gücünün belgesidir,
isbatıdır. Doğal âfetler
de öyle... Bunlar; felaket,
musibet, bir ceza olarak
algılanırsa, hastalıkları,
yaşlanmayı ve ölümü
de aynı kategoriye
koymamız gerekir.
Buna göre her
hastalık bir felakettir.
Her ölüm bir belâdır.

leven en religie

Hâlbuki hayat ne kadar doğal ise, hastalık,
erken veya geç ölümler, yaşlanmak, bedenen
zayıflamak da o kadar tabiidir. Baksanıza
peygamberler de hasta oldu veya yaşlandı,
firavunlar da. Tarihten beri iyi insanlar da ölüyor,
kötüler de...
Doğal âfetler yıkımlara, acılara, üzüntülere
sebep olsa da arkalarında sakladıkları gerçeği
düşünenler onlara bir ceza olarak değil, bir tabiat
dengesi, âyetlerden bir âyet, bir mucize olarak
bakarlar. Getirdikleri acıyla kıvranıp şikâyet
etmeyi bir tarafa bırakarak bunların hikmetleri
üzerine yoğunlaşırlar.
Doğal âfetleri herkes kendi açısından
yorumlayabilir, kendi konumu açısından
değerlendirebilir. Bir kimse “bu benim için bir
cezadır” diye düşünebilir. Böyle birinin yapması
gereken şey bundan gerekli dersi çıkarmak,
gelecek için daha dikkatli olmaktır.

HİKMET PINARI
Geçmiş ümmetlerden bazılarının zelzele,
kasırga, tufan, taş yağmuru ve başka
şeylerle cezalandırıldığı doğrudur. (Bkz:
Araf 7/84. Enfal 8/32. Hud 11/94. Yâsin 36/29.
Ankebut 29/14 ve d.) Bu gün aynı cezayı
hak edenlere benzer felaketlerin gelmesi de
mümkündür. Ancak her doğal âfeti buna yormak,
“azgınlar yüzünden oluyor” demek; hem
Allah’ın tabiattaki âyetleri üzerinde düşünme
imkânını kaybettirir, hem de toplumlardaki
azgınlar yüzünden suçsuzların da, onların
yüzünden genelin de cezalandırıldığı düşüncesine
götürür. Bu ise Allah’ın adaleti açısından doğru
değildir.
Doğal âfetlere şöyle bakmak mümkün:
- Allah (cc) her an her şeye müdâhildir.
O’nun katında her şey miktar (hesap)
iledir. (Ra’d 13/8) Yaratan ne yaptığını
bilmez mi? (Mülk 67/14
- Bunlar insana ‘fıtrat’ı, el-Fâtır olan Allah’ın
evrene ve eşyaya koyduğu yaratılış yasasını, ilâhî
formatları hatırlatırlar.
- Bunlar ölümün, azabın veya kıyametin aniden
gelebileceğini haber verirler. Bilindiği gibi kimse
bunların saatini bilmez. (Bkz: En’am 7/31. A’raf
7/95. Zuhruf 43/66. Muhammed, 47/18.vd)
- Doğal âfetler insanın bilgisinin çok az olduğunu
kendisine hatırlatırlar. (İsrâ 17/85) İnsan yarın
ne olacağını bilmez. Öyleyse şımarmamalı, “ben
kendi kendime yeterim, bir Yaratıcıya
ihtiyacım yok” dememeli.
- Bunlar insanın gücünün sınırlı olduğunu
duyururlar. Bu bir anlamda insana ve Gerçek’e
ayna tutarlar. En güçlü devletler bile tabii âfetler
karşısında aciz kalıyor.
- İnsan bütüne değil parçaya bakmalı. İnsan
bazı şeylerle denendiğini unutmamalı.
(Âli İmran 3/142)
- Yeryüzü bir beşiktir veya döşektir. (Nebe’





Her an farklı bir uygulama gelebilir...

RUTTE YENİ KURALLARI AÇIKLADI:
“TÜM KORONA TEDBİRLERİ KALKABİLİR”

H

ollanda Başbakanı Mark Rutte ve
Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, bu akşam
düzenledikleri basın toplantısında korona
tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni eğitim sezonunda yüz yüze eğitime geçileceğini
açıklayan Başbakan Rutte, eğitimin bazı kurallara tabi
olacağını da duyurdu. Rutte, Eylül ayının sonuna doğru
yeniden bir değerlendirme yapılacağını sözlerine ekledi.
Sağlık Bakanı de Jonge ise aşılamanın önemine vurgu
yaparak henüz aşı olmamış vatandaşlara seslendi.
Basın toplantısının en dikkat çeken noktalarından biri
ise Başbakan Rutte ve Sağlık Bakanı de Jongen’ın
verdiği 1 Kasım tarihi oldu. Rutte hükûmetin korona
tedbirlerini 1 Kasım’da kaldırmayı hedeflediklerini
duyurdu. Tüm kısıtlamalar için olası bir bitiş tarihi ile
ilgili ilk kez bilgi veren Rutte, 20 Eylül’de de bir buçuk
metre kuralını kaldırmayı hedeflediklerini duyurdu.
Rutte’nın 20 Eylül tarihine kadar geçerli olacağını
belirttiği korona tedbirleri şu şekilde sıralanıyor:
- MBO ve yüksek öğrenimdeki okullar 30 Ağustos’ta
yeniden açılacak. 1,5 metre mesafe kuralı kalkacak.
Ancak şartlara bağlı olarak: Sınıflarda en fazla 75
öğrenci bulunacak, haftada iki kere test yapılacak,
koridorlarda maske takmak zorunlu olacak. Okullarda
havalandırma, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat
edilecek.
- Kafe, bar ve restoranlar gece yarısına kadar açık
kalabilecek. Kafelerde canlı müzik yapılamayacak.
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- Ziyaretçilerin 1,5 metre mesafe sağlayamayacağı
gece kulüpleri ve diskotekler kapalı kalacak.
- Sadece bir günlük, açık havada yapılacak ve en fazla
750 ziyaretçiyi kapsayan etkinliklere izin verilecek.
Etkinlik girişlerinde aşı karnesi veya test sonuçları
kontrol edilecek.
- Mümkün olduğunca evden çalışma ve yoğun
saatlerden kaçınma tavsiyesi de uygulanmaya devam
edecek.
- Tiyatro, sinema kültür aktiviteleri gibi 75 kişiyi geçen
yerlerde, ‘korona geçiş kartı’ uygulaması geçerli
olacak. Bu uygulama, sabit koltuklu veya koltuksuz,
hem iç hem de dış mekan etkinlikleri için geçerli olacak.
20 Eylül itibariyle hükûmetin yürürlükten
kaldırmayı planladığı kurallar şu şekilde
sıralanıyor:
- 1.5 metre kuralı kalkıyor
- Metrekareye göre insan sayısı kakıyor
- Evden çalışma tavsiyesi kalkıyor
- Maske zorunluluğu kalkıyor
- Kafe, bar, restoran ve gece kulübü gibi, mekânlarda
saat uygulaması kalkıyor
- İç mekânlardaki etkinliklerde zorunlu ziyaretçi sayısı
kalkıyor
- 75 seyirciyi geçen sinema, tiyatro, ve kültür aktiviteleri,
sabit koltuklu veya koltuksuz, hem iç hem de dış mekan
etkinlikleri için korona giriş kartı kalkıyor
1
Kasım’dan
itibaren
gerçekleştirilmesi
düşünülen değişiklikler:
- Hâlen yürürlükte olan tüm kurallar kalkacak.
- Korona giriş kartları kalkacak.
- Gece kulüpleri ve diskolar açılacak.
Tüm değişikliklere rağmen kalıcı olan korona
kuralları
- Sık sık elleri yıkamak
- Öksürük ve aksırıkta kol içini kullan
- Kendini hasta hissettiğinde evde kal
- Bulunduğun mekânı sık sık havalandır.
DM ---◄◄

78/6) İnsan oradan günün birinde çıkacaktır.
Yeryüzü beşiğinin/döşeğinin sallanmasının sebebi
de içinde uyuyan gafilleri uyandırmak içindir.
Şimdi uyuma zamanı değil demek için...
- Doğal âfetler, özellikle depremler kıyametin
provası gibidir.
Bâki olan Allah’ın fâni olan insanı bir dost (elVelî) olarak uyarmasıdır. Ona kendi konumunu,
gücünü, bulunduğu yeri göstermesidir.
- Bunlar insanlara işlerini sağlam yapmalarını
hatırlatırlar.
- Kur’an şöyle diyor: “Göğü Allah yükseltti
ve mizanı (dengeyi) O koydu. Mizanı
(dengeyi, ölçüyü, adaleti) bozmayın.”
(Rahman 55/7-8)
Bu dengeyi insanların fesadı, yanlışları, hırs
ve tamahları, yağmaları, kasdi kötülükleri
bozar. Kur’an bu hataya şöyle işaret ediyor:
“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri
(yanlışlar) yüzünden karada ve denizde
düzen bozuldu (bozulur)...” (Rum 30/41)
Muazzam kâinatta var olan, kütleleri, yapıları,
işleri farklı milyarca varlık çok ince, hassas bir
denge ile varlıklarını sürdürüyorlar.
Üstelik milyonlarca yıldan beri bu namütenâhi
hareket ve faaliyete rağmen, yerde ve gökte bu
muazzam dengede hiçbir aksaklık olmamıştır.
Üstelik evrende hiç bir şey sebepsiz, amaçsız
ve anlamsız olmadığa göre doğal afetler de
sebepsiz, amaçsız ve anlamsız değildir.
Ama insanlar bu dengeyi, ahengi değişik
kötülüklerle, çok farklı eylemlerle bozuyorlar.
Tabiatı farklı şekillerde tahrip ediyorlar.
Bindikleri dalı kesiyorlar. Sonra da sebep
oldukları sonuçtan şikâyet ediyorlar.
Sonuç olarak bazı doğal afetler (deprem gibi)
tabiatın dengesi, büyük bir kısmı da insanların
hatalarının sonucudur.
---◄◄
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Gençlere rol modeller...

Dedeyle torun birbirini anlasınlar diye

PRO. DR. HALUK SONGUR CAMİ
ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

YURT DIŞINDA YAŞARKEN ÇOCUĞUNUZA
ANA DİLİNİZİ ÖĞRETMENİN YOLLARI...

Y

urt dışında yaşıyorsanız ve çocuğunuza
ana dilinizi kusursuz bir şekilde öğretmek
istiyorsanız TransferGo’nun bu yazısı tam
size göre.
Yurt dışına özellikle sonradan taşınan aileler için
çocuklara ana dillerini öğretmek oldukça zorlu bir
konu. Siz bulunduğunuz ülkenin dilini öğrenme
çabası içerisindeyken, çocuklarınız bu konuda sizden
daha hızlı adapte olup, hemen o dili öğrenirler. Gerek
bulundukları kreşlerde ya da öğretim gördükleri
okullarda, gerekse edindikleri arkadaşları sayesinde
onlar yeni öğrendikleri dili konuşmaya başlarlar.
Bu hayret verici durum bir yandan sizi mutlu
ederken, diğer yandan fark edersiniz ki çocuklarınız
ana dillerinde kendilerini ifade etmek konusunda
yavaş yavaş zorluk yaşamaya başlarlar. Bu konuda
yapabileceğiniz şeylerin listesini hazırladık.
Çocuklarınızla sadece ana dilinizde iletişim kurmak
Bu fikrin kaynağı 1902’de Fransız dil bilimcisi Maurice
Grammont’a dayanır. OPOL olarak adlandırılan
bu methodun İngilizce açılımı “one parent – one
language” yani bir ebeveyn bir dil esasına dayanır.
Yani anne, ya da babanın çocuğuyla sadece kendi
ana dilinde iletişim kurması tavsiye edilir. Böylece
çocuk da yetişkinle sadece kendi dilinde konuşma
konusunda şartlanır. Yabancı diliniz ne kadar gelişmiş
olursa olsun, sadece ana dilinizde iletişim kurmanız
ve yabancı kelimeler kullanmamanız bu hususta çok
önemli.

kreş içi grup seçimi yaparken de ana dilinizi konuşan
personel olup olmadığı konusunda bilgi alabilir
ve mümkün olduğu durumda tercihinizi bu yönde
kullanabilirsiniz.
Kursa göndermek
Tabii ki çocuğunuzun yaşına da bağlı olarak, ona özel
dil dersi aldırarak dil gelişimine destek olabilisiniz.
Fakat bu hususta çocuğunuzu zorlamamaya özen
gösterin. Unutmayın: Bu konu üzerinde baskı kurmanız
çocuğunuzun motivasyonunu azaltabilir.
Sosyal çevrenizde ana dilinizi konuşan arkadaş
bulundurmak
Eğer sosyal çevrenizde ana dilinizi konuşan
tanıdıklarınız varsa, onlarla düzenli olarak görüşerek
çocuğunuza dil gelişimi konusunda destek olabilirsiniz.
Benzer yaşta çocuklarınız varsa, onları bir araya
getirerek ana dillerinde konuşmalarını karşılıklı olarak
destekleyebilirsiniz. Sizin yetişkinler olarak ana dilinizi
konuşuyor olmanız bile, onlara kulak dolgunluğu
edindirme konusunda yardımcı olacaktır.
Türkçe müzik ve masal dinletmek

Türkçe kitap okumak
Çocuklarınız için her Türkiye seyahatinizde onların
yaşlarına uygun, eğlenceli hikâye ve masal kitapları
alın. Bu kitapları her fırsatta onlara okuyun. Bunu her
akşam onlar yatmadan önce 15 dakikalık rutin hâline
getirip, birlikte yoğun ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz.
Eğer ki çocuğunuz kendi kendine okuma ve yazma
yetisine sahipse, ona internet üzerinden de kısa
hikayeler indirip, okumaya teşvik edebilirsiniz. Eğer
Türkiye ziyaretlerinizin sıklığı azsa, sizi ziyarete gelen
arkadaş ve akrabalarınıza siparişte bulunma fikrini de
gözden geçirebilirsiniz.

Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur yeni çalışma
yılının başlamasıyla Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı camileri ziyaret ederek
bilgi alışverişinde bulunuyor. Geçen hafta cuma günü Rotterdam Laleli
Camii’yi ziyaret eden Haluk Songur cuma vaazını da yaptı ve namaz sonrası
gençlerle bir araya gelerek sohbet etti, onları dinledi.
Hollanda Türk toplumunun geldiği noktayı olumlu olarak gören Songur,
gençlerin de eğitim ve mesleki alanlarda elde etmiş olduğu başarının
memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Laleli Camii Yönetim Kurulu Başkanı ve HDV yöneticilerinden Metin Özyürek
tarafından karşılanan ve ağırlanan Haluk Songur camilerin topluma katksının
da çok büyük olduğuna dikat çekti.
---◄◄

HOLLANDA KAYSERİLİLER VAKFI YÖNETİMİ,
YAPTIKLARI TOPLANTI İLE SEZONU AÇTI



Video konusuna benzer şekilde, çocuklarınıza Türkçe
müzik ve hikâyeler dinletebilirsiniz. Bu konuda size
Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter’in seslendirdiği masalları
tavsiye ediyoruz.
Birlikte oyun oynamak
Çocuklarınızla oyun oynarken onlara dil öğretmeniz
de mümkün. Onlarla “isim şehir” ya da “bil bakalım
ben kimim” gibi dil bazlı oyunlar oynayarak, hem bilgi
hem de kelime dağarcıklarını geliştirmelerine yardımcı
olabilirsiniz.
Kaynak:SılaYolu - Fotoğraf: Birlik Jongeren---◄◄

Video veya filmleri kendi dilinizde izletmek
Modern ailelerin en büyük handikaplarından birisi de
tabii ki yoğun iş ve yaşam temposu. Her ne kadar
çocuklara video izletme konusunda çok olumlu
görüşler olmasa da, bazen imdadımıza yetişebiliyor.
Dozunu kaçırmamak şartıyla, eğer çocuklarınıza
bir film ya da video izletmeniz gerekiyorsa, bu
jokerinizi kullanırken ana dilinizde hazırlanmış bir
içerik olmasına özen gösterin. Böylece bu zamanı
en azından dil gelişimlerine katkıda bulunarak
değerlendirebilirsiniz.
Ana dilinizde ders veren eğitim kurumlarını
tercih etmek
Yurt dışında yaşadığınız bölgede ana dilinizde ders
veren kurumların olup olmadığını araştırın. Özellikle
Almanya’nın birçok eyaletinde, müfredatında ana
dilinizde ders programları sunan okullar var. Kreş ve

Hollanda Kayserililer Vakfı Yönetim Kurulu, eksik üyelerine rağmen izin
sonrası yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Tek bir gündem üzerine
toplanan yönetim kurulunun Belçika Genk’ten misafiri vardı. Tayfun Veli
Arslano toplantıya katılarak karşılıklı görüşlerini paylaştılar.
Hollanda Kayserililer vakfının gündeminde, bir sonraki yapılacak olan
Kayserililer Gecesi programı vardı.
Son derece önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden
Hollanda Kayserililer Vakfı Başkanı,Thuiszorg MIMOZA ve Mimoza yaşlı
bakım ve huzurevi sahibi iş insanı-hemşire Hatice Bayar amaçlarının,
“Hollanda’da yaşayan Kayserili hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik
içinde dayanışmalarını sağlamak ve yatırım amaçlı hizmetlerde güçbirliğini
oluşturmak” olduğunu söyledi. Hatice Bayar başkanlığında toplanan yönetim
kurulu üyeleri, İbrahim Acer, Mevlüt Gürcü, İsmail Coşkun da yapılacak
çalışmalar için alınan kararlara tam destek verdiklerini açıkladılar.
---◄◄

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.
Stichting
Islamitisch
Primair
Onderwijs
Rijnmond

LOCATIES

SIPOR
Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam
Zuid-Holland
Tel:010 4951580
E-mail: c.gerdan@sipor.nl
Website: www.sipor.nl

IBS Al-Ghazali

IBS Ibn-i-Sina

IBS Ikra

IBS Noen

IBS Risala

IBS Isra

Van Lennepstraat 17
3027 SP Rotterdam
T: 010 415 21 67
E: al-ghazali@sipor.nl

Zegenstraat 120
3082 XZ Rotterdam
T: 010 428 25 90
E: info@sipor.nl

Spirea 3
3317 JP Dordrecht
T: 078 639 01 51
E: ikra@sipor.nl

Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam
T: 010 240 90 46
E: norhan@sipor.nl

Hollandsestraat 74
3074 TM Rotterdam
T: 010 484 87 50
E: risala@sipor.nl

Wilgenlei 149
3053 CG Rotterdam
T: 010 766 00 80
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Ethem Emre

spotlight

spotlar

HAKLARIMIZ

info@letseladvies.nl

YURT DIŞI

KAZALARI

R

ANDSTAD PERSONENSCHADE
BV SUNAR!
Randstad Kaza Hukuku Kurumu
(Randstad Personenschade BV –
Interculturele Letselschadepraktijk) olarak,
yurtdışındaki (Hollanda dışındaki) özellikle trafik
kazaları ve yapılabilecekler sizinle paylaşmak
istiyoruz.
Mevzuatlara göre kazanın yapıldığı ülkenin kaza
hukuku geçerlidir. Araba hasarı ve bedensel +

Mustafa Yeneroğlu:
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manevi zararlar (letsel) söz konusu olabilir. Bu
durumda sorumlu taraf hangi ülkeye ait ve sizin
ne tür sigortanız olduğuna bakılarak dosya o
ülkede ya da Hollanda’da açılabilir.
Schade Verzekering Inzittenden (SVI) Sigortası
Bu sigorta yurt içi ve yurt dışı kazalarda kimin
haklı ya da haksız olduğuna bakmaksızın dosya
açılmasına imkan tanımaktadır. Kendi sigortanız
olan bu SVI sigortası kapsamında dosya bir an
önce işleme alınır ve zararları talep edilir. SVI
sigortanız daha sonra da bu masrafları sorumlu
(karşı) sigortadan talep edecektir. Siz ise hızlı bir
şekilde bu hakkınızdan yararlanmış olursunuz.
Bizimle iletişimde gecikmeyin
Yurt dışı kazalarınız için bir an önce bizimle
iletişim kurunuz. Mevcut sigortanız dikkate
alınarak, kaza analizi yapılır ve dosyanız

en hızlı bir şekilde işleme alınır. Böylece siz
sadece sağlığınızla ilgilenirken, biz de hukuksal
haklarınızı garanti altına almış oluruz.
Ayrıca Hollanda’daki bir yan kuruluşumuz olan
Türk Hukuku Kurumu avukat arkadaşlarımız,
kaza dahil her tür Türk hukuk davalarına
Hollanda’dan bakmaktadır. Internet sayfasından
www.turkhukuku.nl geniş bilgi alabilirsiniz.
Müşteriye ücretsiz hizmet
Bizim vereceğimiz hukuksal hizmetler için,
müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmaz. Bu
masraflar sorumlu sigortadan ayrıca talep edilir.
Bize ulaşmak çok kolay!
Kaza hukukunda yalnız değilsiniz!
www.letseladvies.nl.
Tel: 088-8087878
---◄◄

“Hollanda’da Türk girişimciler 6 milyar Avro dolayındaki yatırımla 80 bin kişiye istihdam sağlamakta ve 8 milyar Avro düzeyinde ciro oluşturmaktadır”

Hollanda’daki Türkler İki Ülke Arasında Köprü

D

oldukları sınavlarda başarılı olması
beklenmekte ve ancak bu sınavda
başarılı olmaları halinde göç
etmeleri mümkün hale gelmektedir.
Öte yandan geçtiğimiz yıl sonunda
Hollanda Vergi Dairesi’nin göçmen
kökenli
vatandaşlara
ayrımcılık
yaparak, haksız yere dolandırıcılıkla
yaftalayıp zarara uğratması ile
ilgili kurulan meclis komisyonu
raporunun ortaya çıkardığı skandal
ve hukuksuzluklar da ülkede ırkçılığın
kurumsal olarak geldiği noktayı
göstermektedir.

EVA Partisi Hukuk
ve Adalet Politikaları
Başkanı
Mustafa
Yeneroğlu, “TürkiyeHollanda İşgücü Anlaşması’nın
57. Yıl Dönümü” vesilesiyle bir
basın açıklaması yaptı.
Hollanda’daki Türkler İki
Ülke Arasında Köprü
Hollanda’da yapılan düzenli
araştırmaların işgücü piyasasında
yaşanan ayrımcılığı net bir
şekilde gözler önüne serdiğine ve
bu konuda atılması gereken acil
adımların olduğuna dikkat çeken
Yeneroğlu basın açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:
Türkiye ve Hollanda arasında
dört asırlık çok köklü bir ilişki
mevcuttur.
17.
yüzyıldan
beri devam eden diplomatik
ilişkilerimiz, 19 Ağustos 1964
tarihinde imzalanan işçi anlaşması
sonrasında Hollanda’ya yerleşen
Türk nüfusun varlığıyla daha
farklı bir boyuta taşınmıştır.
Bugün Hollanda, Avrupa’da en
çok Türk vatandaşının yaşadığı
üçüncü ülke konumundadır.
Hollanda İstatistik Kurumu’nun
(CBS)
verilerine
göre,
Hollanda’nın toplam 17 milyon
514 bin 139 olan nüfusunun
%24,8’i (4.347.695 kişi) göçmen
kökenlidir ve Türkler, 424 bin

895 kişilik nüfusu ile göçmenler
arasındaki en kalabalık etnik grubu
oluşturmaktadır.
İki ülke arasında tarih boyunca güçlü
siyasi ve ticari ilişkiler olmuştur
ve Hollanda, Türkiye’ye en çok
doğrudan yabancı sermaye yatırımı
yapan ülke konumundadır. Resmî
verilere göre, Türk özel sektörünün
de Hollanda’da hatırı sayılır bir
yatırımı mevcut olup; 2002-2019
döneminde bu yatırımlarının toplamı
13 milyar doları aşmıştır. Hollanda’da
Türk girişimciler tarafından kurulan
şirketlerin sayısının 23 bin civarında
olduğu tahmin edilmektedir. Bu
şirketler toplam 6 milyar Avro
dolayındaki yatırımla yaklaşık 80
bin kişiye istihdam sağlamakta ve
takriben 8 milyar Avro düzeyinde ciro

oluşturmaktadır.
“Ülkede yaşanan skandal ve
hukuksuzluklar daırkçılığın kurumsal
olarak geldiği noktayı göstermektedir”
Güçlü ekonomik ilişkilerin güçlü
toplumsal
bağları
beraberinde
getirmesi beklenirken Hollanda,
ülkesindeki Türk toplumuna yönelik
yeni uygulamalar getirme çabası
içerisine girmiştir. 1960 Ortaklık
Anlaşması
gereği,
Hollanda’ya
göç edecek Türklerin zorunlu
entegrasyon sınavlarından muaf
olması gerekirken, 1 Ocak 2022
tarihi
itibariyle
uygulanmaya
başlanacak Yeni Uyum Yasası ile
Türklerin de entegrasyon sınavlarına
girmesi zorunlu hale getirilecektir.
Bu durumda Türk vatandaşlarının,
Hollanda
elçiliklerinde
girecek

COVID-19 salgınından Avrupa’daki
göçmen ve azınlık gruplarının
daha
fazla
etkilendiği
resmi
tespitler arasındadır. Hollanda’da
SCP tarafından yapılan “İşgücü
Piyasasında Gelecek Vaat Eden
Entegrasyon Politikası” araştırmasına
göre, işgücü piyasasında göç geçmişi
olan grupların kırılganlığının pandemi
döneminde daha fazla arttığı ve
daralmanın göçmenlerin ağırlıklı
olarak çalıştıkları sektörlerde belirgin
olarak görüldüğü tespit edilmiştir.
Türkler de dahil olmak üzere,
uzun göç geçmişine rağmen halen
göçmen grupların kırılganlığı aynen
devam etmekte ve bu konuda etkili
politikalar üretilememektedir.
Yine istihdam alanında maruz kalınan
ayrımcılıklar da yurttaşlarımızın
sorunlarından birini oluşturmaktadır.

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam
Bakanlığı tarafından yaptırılan bir
araştırma, istihdam açısından göçmen
kökenli insanların fiilî ayrımcılıklara
maruz kaldığını göstermiştir. Bakanlık
adına yapılan araştırma çerçevesinde,
iş arayanlara firmaların eşit davranıp
davranmadığını anlamak için 4 bin
sahte iş başvurusu gönderilmiş,
Hollandaca
isim
yazanların
işe çağrılmada yüzde 40 daha
yüksek şansa sahip olduğu tespit
edilmiştir. Hollanda’da bu konuda
yapılan düzenli araştırmalar işgücü
piyasasında yaşanan ayrımcılığı net
bir şekilde gözler önüne sermekte
ve bu konuda atılması gereken acil
adımlar olduğunu göstermektedir.
Mevcut
politikalar
Hollanda’da
yaşayan Türk toplumunun farklılıkları
ve dezavantajları dikkate alınarak
iyileştirildiği takdirde Hollanda ve
Türkiye arasında 400 yıldan beri var
olan ilişkilerin daha da ilerlemesi
mümkündür. Hollanda’daki Türkler
bu açıdan, Hollanda ve Türkiye
arasında insani bir köprü vazifesi
görmektedir.
Türkiye-Hollanda
İşgücü Anlaşması’nın 57. yılında,
ülkelerimiz
arasındaki
dostluk
ilişkilerinin iki toplumun da refahına
katkı sunacak şekilde güçlenmesini
temenni ediyor; göç tarihinin öznesi
olan tüm insanlarımıza şükranlarımı
sunuyorum.…
DM---◄◄

Basarılı
sezonu ve hayırlı bir çalısma
. yılı diliyoruz
. bir egitim-ögretim
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Hizmetler sürüyor...

YTB, YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN TÜRKİYE SEYAHATLERİ İÇİN “MEMLEKET YOLU” MOBİL UYGULAMASINI GELİŞTİRDİ...

“Memleket Yolu” mobİl uygulamasıyla
Türkİye seyahatlerİ daha rahat

Y

urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı
(YTB),
yurt
dışındaki
vatandaşların Türkiye seyahatlerinin
rahat, güvenli ve huzurlu geçmesi için
“Memleket Yolu” mobil uygulamasını hayata
geçirdi. Uygulamada; sınır kapılarının canlı
takibinden yol verilerine, güzergâh üzerindeki uğrak
noktalarından önemli duyurulara kadar birçok bilgi
yer alıyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB), yaz sezonunda tatillerini ana vatanları Türkiye’de geçirmek için kara yolu ile memleketlerine
seyahat eden yurt dışındaki vatandaşların yolculuklarının rahat, güvenli ve huzurlu geçmesi için yurt
içinde ve yurt dışında onlarca çalışma yürütüyor. Vatandaşlar için karşılama ve uğurlama faaliyetlerinde
bulunan YTB; dinlenme ve çocuk oyun alanları, 7/24
aktif WhatsApp hattı, gezici araç ile destek, Sırbistan
sınır kapılarında Sırpça bilin personel ve Türk polisi
gibi hizmetlerle vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını
karşılıyor. YTB bunların yanında ise “Memleket
Yolu” mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama
bütün Android ve İOS cihazlarda hizmete sunuluyor.
Vatandaşlar bu uygulama sayesinde; sınır kapılarındaki durumuna, kendilerini ilgilendiren önemli haberlere, ülke bilgilerine, güzergâhları üzerindeki uğrak noktalara ve rota bilgilerine kolaylıkla ulaşıyor.
ROTA OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ VE CANLI
SINIR KAPILARI TAKİBİ
Uygulama, “Hedef Şehir” girilerek vatandaşların
bulundukları konumdan belirledikleri şehre gidebilecekleri en uygun rotayı gösteriyor. Ayrıca vatan-

daşlar belirlenen rota üzerindeki ülkelerin bilgilerine
de ulaşıyor. Kullanıcılar “Yol Tarifi Başlat” butonu
sayesinde önerilen rotayı harita uygulamalarına aktarabiliyor. Bunun yanında ise uygulamayı kullanan vatandaşlar rotaları üzerindeki; restoran, tarihi eser, otel
gibi önemli uğrak noktalarını da görebiliyor. Bu noktalara yaklaşıldığında vatandaşlara anlık olarak bildirimler gidiyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar sınır
kapılarındaki hareketliliği de canlı olarak takip ediyor.
Uygulamanın ana sayfasında bulunan Memleket Yolu
Whatsapp hattından da sorularına cevap buluyor.
ÜLKE BİLGİLERİ VE ÖNEMLİ DUYURULAR
Ülke bilgileri bölümü sayesinde birçok ülke ile ilgili
detaylı bilgi uygulamada yer alıyor. Vatandaşları ilgilendiren önemli haberler ve YTB faaliyetleri de
güncel olarak uygulamada sunuluyor. Yola çıkmadan
önce dikkat edilmesi gereken hususlar da uygulamada
vatandaşların karşısına çıkıyor. YTB yine yurt dışında yaşayan minik vatandaşları da unutmadı ve onlar
için “Yol Arkadaşım Türkçe” bölümünü uygulamaya ekledi. Bütün bunların yanında Kültür ve Turizm
Bakanlığı altyapısı ile geliştirilmiş olan Kültür Portalı
entegrasyonu da uygulamada hizmete sunuluyor. Vatandaşlar bu portalda Türkiye’deki kültürel miraslara
erişebiliyor.
“Memleket Yolu” Mobil Uygulamasına Aşağıdaki
Linklerden Erişebilirsiniz:
ANDROİD:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.ytb.ytbmobile&hl=en&gl=US
IOS: https://apps.apple.com/tr/app/memleket-yolu/id
1575533643?l=trHaber: DM ---◄◄



Önyargılar böyle biter...

Amsterdam’da Afganİstan’dakİ
sİvİllere destek gösterİsİ düzenlendİ

H

ollanda’nın
başkenti
Amsterdam’da,
farklı
grupların
organizasyonuyla Afganistan’daki sivillere destek gösterisi
düzenlendi.
Hollanda’nın farklı şehirlerinde yaşayan yaklaşık bin kişi,
Amsterdam’ın Dam Meydanı’nda toplanarak, Afganistan’da Taliban’ın
kontrolü ele geçirmesini protesto etti. Göstericiler, NATO ve ABD’nin
Afganistan’ı Taliban’a terk etmesini eleştirirken ülkeden ayrılmak isteyen
sivillere izin verilmemesine tepki gösterdi.
Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan halkıyla dayanışma içinde
olunduğu belirtilirken Hollanda hükûmetinin Afgan mültecilere yönelik
politikası eleştirildi.
Hollanda’nın Afganistan’ı “güvenli olmayan ülke” kategorisine
almasını isteyen kalabalık, sığınma başvurusunda bulunan Afganların geri
gönderilmemesini istedi. Yunanistan’daki mülteci kamplarında da binlerce
Afgan’ın yer aldığını belirten konuşmacılar, Hollanda’nın, kapılarını mültecilere
açmasını istedi. “Güvenli yaşamak Afganların hakkı”, “Afganistan’ı
koru”, “Taliban’ı boykot edin” ve “Özgür Afganistan” sloganları atan
göstericiler, “Afganların hayatı önemlidir”, “Rutte daha iyisini yap”,
“Afgan mülteciler hoş geldiniz”, “Afganlarla dayanışma” ve “Vekalet
savaşlarını durdurun” yazılı dövizler taşıdı.
Protestocuların hep birlikte söylediği şarkıların ardından göstericiler dağıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.
Güvenlik gerekçesiyle Afganistan’dan tahliyeleri erken sonlandıran Hollanda,
bugüne kadar 1600’den fazla Hollanda vatandaşı ve yerel Afgan çalışanını
ülkeden çıkardı. Ancak tahliye edilemeyen birçok kişi olduğu açıklandı.
DM ---◄◄



18 milyon insan tedavi görüyor

Dünya genelİnde Kovİd-19’dan
ölenlerİn sayısı 4,5 mİlyonu aştı

Toplum mühendisleri bu sesi duyun!

Kovİd-19 Salgınıyla Mücadele Polİtİkası
Protesto Edİlİyor

A

lmanya’nın başkenti Berlin’de, hükûmetin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede izlediği
politikanın protesto edildiği gösterilerde 80 kişi gözaltına alındı.
Federal hükûmetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede izlediği politika ve aldığı tedbirleri protesto etmek
için binlerce gösterici Mitte ve Friedrichshain-Kreuzberg ilçelerinin çeşitli yerlerinde toplandı.
MASKE VE MESAFE KURALLARINI İHLAL ETTİLER
Polisin, bulundukları yerlerde toplanmalarına izin vermemesi üzerine protestocular yürüyüşe geçerek Alexander
Meydanı’na ulaşmak istedi. Polisin bu girişimi de engellemesi üzerine göstericiler Prenzlauer Berg semtine doğru
yürüyüşe geçti. “Barış, özgürlük ve demokrasi” sloganları atan protestocuların maske ve mesafe kurallarına
uymadığı görüldü.
80 KİŞİYE GÖZALTI
Berlin polisinden yapılan açıklamada, gösterilerde yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığı, özellikle şiddete
başvuranlara ve yasaları ihlal edecek şekilde çağrıda bulunanlara odaklanıldığı aktarıldı. Gösteriler sırasında
geniş güvenlik önlemleri alındı ve 2 binin üzerinde polis görev yaptı. Federal Meclis ve Başbakanlık binalarının
çevresi trafiğe kapatıldı. Berlin’de dün de yüzlerce kişi hükûmetin Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için
izinsiz yürüyüş düzenlemek istemiş ancak polis ile göstericiler arasında arbede çıkmıştı. Yürüyüşü engellemek
isteyen polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.
Fransa’da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
Fransa’da hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla getirdiği aşı zorunluluğu ve sağlık
ruhsatı uygulaması karşıtları, ülke genelinde bir kez daha protesto gösterisi düzenledi. Paris başta olmak üzere
ülkenin birçok kentinde toplanan eylemciler, bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve Kovid-19 sağlık
ruhsatı uygulamasını 7 hafta sonudur protesto ediyor. Paris’te 5 farklı noktada yapılan ve sarı yeleklilerin de
katıldığı eylemlerde, onbinlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex hükümetinin
Kovid-19 ile mücadele politikasına tepki gösterdi. Aşırı sağcı eski Ulusal Birlik Partisi Başkan Yardımcısı Floriant
Philippot’un çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Joffre Meydanı’ndan Eyfel Kulesi yakınındaki Fontenoy
Meydanı’na kadar yürüdü.Göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı sloganlar attı ve
pankartlar taşıdı. Philippot liderliğindeki gösteride, güvenlik görevlilerinin basın mensuplarına kimlik sorup bazı
yabancı gazetecileri alana almaması tepkiyle karşılandı. Sarı yeleklilerin gösterilerinin aksine aşırı sağcıların
gösterisinde polisin olmaması dikkati çekti. Diğer yandan Marsilya, Nice, Toulon’un yanı sıra ülke genelinde
200’den fazla noktada gösteriler düzenlendi.
(AA)---◄◄

D

ünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle
hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 500 bini geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine
göre, en fazla can kaybı 653 bin 405 ile ABD’de kaydedildi. Bu
ülkeyi 578 bin 396 ile Brezilya, 437 bin 403 ile Hindistan, 257 bin 150
ile Meksika, 198 bin 115 ile Peru, 180 bin 840 ile Rusya, 132 bin 243 ile
İngiltere, 131 bin 372 ile Endonezya, 129 bin 2 ile İtalya, 124 bin 648 ile
Kolombiya, 114 bin 83 ile Fransa, 111 bin 270 ile Arjantin ve 105 bin 287
ile İran izledi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 4 milyon 501
bin 270’e ulaştı.
Türkiye’de ise 27 Ağustos itibarıyla toplam 55 bin 713 kişi yaşamını yitirdi.
İlk kez Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19, 200’den fazla ülke ve
bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 216 milyon 332 bin 98 vaka tespit edildi,
virüs bulaşan 193 milyon 317 bin 237 kişi iyileşti. Halen 18 milyon 513 bin
591 hastanın tedavisi sürüyor.
Dünya genelinde 1,18 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar
180 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye, 24 milyon 12 bin 472 doz
aşı ile dünyada yedinci sırada yer aldı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” sitesine göre,
Çin, 279 milyon 900 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken
onu 246 milyon 780 bin ile ABD, 156 milyon 80 bin ile Hindistan, 50 milyon
90 bin ile İngiltere, 43 milyon 960 bin ile Brezilya, 30 milyon 150 bin ile
Almanya, 24 milyon 12 bin ile Türkiye, 22 milyon 410 bin ile Fransa, 21
milyon 160 bin ile İtalya, 20 milyon 170 bin ile Endonezya, 20 milyon 110
bin ile Rusya, 18 milyon 470 bin ile Meksika, 17 milyon 130 bin ile İspanya,
14 milyon 850 bin ile Şili, 14 milyon 50 bin ile Kanada, 12 milyon ile Polonya,
10 milyon 670 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 470 bin ile
İsrail izledi.
DM ---◄◄
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MACAR’DAN
DÖNER...

A
Merhaba kıymetli dostlar.
Bir izin döneminin ardından
yuvalarımıza eriştik şükür.
Herkesin memleketle ilgili
iyi-kötü anlatacağı onca
hatırası olmuştur sanırım.
Sefere çıkmanın zorluk
ve birtakım sıkıntıları
olabildiği için, “Seferle,
Sekar (cehennem)
arasında sadece bir
nokta vardır.” denilir.
Gerçi bizim seferdeki
sıkıntımız ihmalliğimiz veya
dikkatsizliğimiz (pasaportla
oturum kartının tarihini
karıştırmak) yüzünden oldu
ama umarım iyi bir ders
olmuştur. “Yanlış hesap
Bağdat’tan döner.”
demişler, öyle de oldu.
Macaristan’a kadar güzel
ve seri bir seyirle vardık;
gümrük kuyruğuna girdik
ve polis kontrolünde geçiş
sevincini yaşarken (seher
vakti) polis, pasaportumun
şubatta bittiğini (ne kadar
da kolay) söyledi ve geri
çevirdi. “Acaba bu bir
rüya mıydı?..” diye
mahcup bir şekilde yol
arkadaşıma sordum.. Rüya
değilmiş meğer. İşte bu,
yolculuğumuzun tadını
kaçırmaya yetti.

MUŞTULAR

murat.7701@hotmail.com

YANLIŞ HESAP

ma sağ olsun yol arkadaşım bana
katlandı. İnsanın asıl karakteri
yolda belli olurmuş.
Sefer, insanın soyulup aslının
ortaya çıkması demektir. Onun için: “Evvel
refik badel tarik- önce yoldaş, sonra
yol” gelir.
Tekrar iki yüz km. geriye, Budapeşte’ye
gidip geçici bir pasaport için beklemek
ve tekrar gümrüklerin file/ kuyruk sıkıntısı
aslında bana başka bir şeyin kaygısını
yaşattı: Dünyada hatalar zor da olsa telafi
edilebiliyor, fakat kıyamet sonrası mahşer
gümrüğü, geri dönüşü (telafisi) olmayan bu
sonsuz yolculuğa ne kadar hazırız?..
Orada geçerli pasaport nedir?.. Oranın
polisi nasıldır?.. Rüşvet alır mı, konsolos
devreye girebilir mi veya çok yakın bir
bürokrat tanıdığımız varsa faydası olur
mu?..
Hayır!.. Orada geçerli/ geçebileceğimiz tek
“pasaport” iman ve salih bir amelden
başkası değil.
Yaşamımızda eksik ve ihmal ettiğimiz her
mesele: Ailemiz, çocuklarımızın eğitimi,
terbiyesi ve ebeveyn olarak ilgi ve sevgimiz
vs.. Allah’a kulluğumuz, insanlar arasındaki
hukukumuz ve vazifelerimiz, belki ciddiye
almadığımız en küçük detaylar bile aradan
onlarca yıl geçiyor da yine bir yerde
karşımıza çıkıyor ve yüzümüze bir tokat gibi
vuruluyor. “Hayat hata kabul etmiyor.”
sözü bana biraz doğru geliyor artık.
Bir de kardeşlerimiz yolculukta sıkça
karşılaştığı bir meselenin fetvasını
soruyorlar: “Macar, Sırp ve Bulgar
polisinin haksız yere durdurup para
almak için alıkoyması durumunda
(başka çare yoksa) para vermek
‘rüşvet’ sayılır mı?..” diye.
Hayır! Rüşvet sayılmaz, çünkü bu paralar
eşkıyalık yapan polislerin şerrinden
kurtulmak için ‘haraç’ olarak veriliyor.
İşte bu sene Viyana’dan izine giden
yeğenimin cüzdanını alıp, zorla arabanın
yanına gönderen polislerin, iki yüz
Euro’sunu çalmaları/ gasp etmeleri, bir nevi
polisin elinde esir durumunda olduğunu
gösteriyor.
Elhamdülillah nihayet memleketimize

vardık. Acısı-tatlısıyla güzel, bereketli bir
izin yaptık. Aslında bu sefer niyetim dîni
ve siyasi meselelere hiç girmemek ve
konuşmaktan daha çok dinlemekti.
İstanbul’da bir mahalle camisinden çıkarken
yemek için uygun bir yer sorayım dedim.
Sağ olsun cemaatten samimi gördüğüm bir
ağabeyin tavsiyesi üzerine (yalnız yememek
için) ona da ısrar edip beraber gittik.
Tanışma sürecinde uzun uzun kendinden ve
yakın tarihin önemli isimleriyle ilişkilerinden
bahseden ağabeyimiz, kısa bir dönemde
imamlık yaptığından bahsedince hem
siyasi hem de İslami donanımı olduğunu
düşünüyor ve fiziken iri yarılığının
yanında bu yönüyle de gözümde iyice
büyütüyordum ki, bir de ne desin: “Hani
peygamberiz demiş ya: “Ben Arap’ım
Arap benden değil.” diye.
Haşa.. Bunu söyleyince kocaman adam
delinmiş balon gibi gözümde küçücük
kalıverdi. Demek ki mesele çok malumat,
ezberi bilgi sahibi olmak değil; aklını
kullanabilecek bir rüşt, şuur ve hikmetle
eşyayı okumakmış.
Bunu niçin anlatıyorum?..
Zayıf hadis bile sayılmayan, cahil ırkçıların
uydurduğu bu yalanı, azıcık akıl ve imana
sahip bir kişinin bilmesi gerekirdi. Çok
şaşırdım, vallahi çok da üzüldüm ve anladım
ki, bizim hâlâ konuşacak ve öğrenecek çok
şeye ihtiyacımız varmış.
Sadece avamın değil, âlim ve arif geçinen
herkesin öğüde/ nasihate ihtiyacı var
demek ki: “Öğüt ver; kuşkusuz ki öğüt
Mü’minlere fayda verir.” (Zariyat 55.)
Bu sene (İstanbul’da) taksiciler iyice
azıtmışlar. Müşteri ve gidilecek yeri
beğenmemeleri, turist avcılığı gibi rezil
hâllerine şahit olduk ve zaten haberlere de
konu oldu. Şimdi polislerde onları avlıyor
ve ağır ceza kesiyorlar.
Bir de, hafta boyunca otelde kalırken
bambaşka bir kültüre rastladım. Mesela
biz Hollandalılarla bile karşılaştığımızda
“Halo veya Hoi” diye selam veriyor ve
alıyoruz. Otele girerken selam veriyorum
resepsiyondaki adam bile “aleyküm
selam” demiyor ve sanki hiç duymadığı bir
sözmüş gibi aval aval bakıyor.
İnsanlar/müşteriler geçerken de, hadi,
“Selam..” dinî bir kavram diyelim,
“Merhaba” veya “iyi günler” gibi seküler
bir sözde söylemiyorlar. Tabi her yerde
böyle değil ama, memleketin modern(!)
geçinen bazı yerleri aslında çok yozlaşmış.
Oysa Türkiye’nin ateist ve Lâ dîni kesmi bile

selam verirler. Çünkü selam halkın kültürü
olmuştur. En doğrusu ise müstehakına:
“Vesselâmu ‘alâ meni-ttebe’alhudâ.”
(Selam hidayete tâbi olanların üzerine
olsun.) (Taha 47.)
Yoğun kalabalık, aşırı sıcaklık ve bir de
maskeyle nefesin kesildiği metropolde
oturmak ve rahatlamak imkânı parayla bile
bulunamazken, mescitler Allah’ın ibadet
eden kullarına en güzel bir ikramıydı.
Abdesthanede ayaklarınıza kadar soğuk
suyla serinleme ve ayakkabınızı çıkarıp
mescitte secdeye kapanarak yorgunluk
atmanın huzur ve rahatlığını keşke insanlar
bilebilseydi.
Yıllardır köyüne, kasabasına gitmeyen
gurbetçiler de var. Türkiye’nin turistlik
yerlerini gezip baba yurduna hiç uğramadan
ve sıla-i rahim yapmadan geri dönebiliyorlar
maalesef.
Hâlbuki mezarları, akraba ve baba
dostlarını ziyaret, uzak ve yakın tanıdıklarla
çay-kahve içmek, gurbetçiler için bir vefa
borcu olmakla birlikte tatlı sohbetlere, sıcak
muhabbete de sebep oluyor.
Belki de biz orada doğup büyüdüğümüzden
dolayı mı bilemem ama, köyün tozu-toprağı,
kasabanın keşmekeşliği, bile bize keyif
veriyor.
Akrabalarımızdan biri, annesi yaşlı ve ciddi
bir hastalık sebebiyle hastanede kalırken, bu
sıkıntının “annesinin büyük bir imtihanı
olduğunu” dile getirmişti. Peki sadece
öyle miydi?.. Asıl unuttuğu daha önemli bir
şey vardı: Bakıma en çok muhtaç olduğu
bu günlerde oğullarının, kızlarının veya
gelinlerinin tavrı, yardımı veya kaytarması..
“Kim imtihandaydı acaba?..” Allah
rahmet eylesin, bir kaç gün önce vefat
etti. Bir imtihandı ve bitti. Bakanların
yorgunluğu da geçti gitti. Onun hoşnutluğu
ve hayır duası hem dünya hem de ahiret
saadeti olabilirdi. Neden olmasın ki?..
Hayat ve ölüm dediğimiz şey, bir yolculuk
ve menzile varış değil mi?.
Her an herkesle imtihandayız. Fakat küçük
bir sorun var: İmtihan kestirilmeyen/
hesap edilmeyen yerden gelir genelde.
Bu da samimiyet testi içindir. Bu sınavda
uyanıklar değil, abdallar, saflar, samimi olan
(Muhlisler) kazanır.
Yapılan iyilik ve kötülük zerre miktarı da
olsa mizana gelir. Hiç bir şey unutulmaz,
ihmal de edilmez.
Yanlış bir hesap varsa illaki Bağdat’tan
---◄◄
döner.

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.
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message

mesaj

OKURLARIMIZIN IZLENIM VE GOZLE

İmtiyazlı olmak “Rutbem yok ama ben bir T.C. vatandaşıyım”

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

S

aygıdeğer
CİMER
(Cumhurbaşkanlığı
İletişim
Merkezi)
çalışanları,
Bugün M…’nın K… İlçesi’nde ekteki
polis bürosuna verdiğim dilekçede
de görüleceği üzere çok tatsız bir
olay yaşadım. Yapmış olduğum
alışverişin ödemesini yapmak için
kasada beklerken, İlçe Müftüsü
olduğunu öğrendiğim şahıs elindeki
su ile önüme geçerek, kasiyere
ödeme yapmak istediğini söyledi.

Ben de “sıranın bende olduğunu, sıraya girip beklemesi gerektiğini,
en azından müsaade istemesi gerektiğini” söyledim.
İşte olan bundan sonra oldu. “Sen benim kim olduğumu biliyor
musun?” diye bağırarak ve “terbiyesizler, haysiyetsizler” türünden
hakaretler savurarak büyük bir utanç tablosunun oluşmasına sebep
oldu. Ben bu yaptığından ve söylediklerinden dolayı “hakkımı helal
etmeyeceğimi” söylediğimde de hepten çıldırdı ve üzerime yürümeye
başladı. Kız kardeşim ve market çalışanı tarafından dışarı çıkarılan müftü
efendi, “dışarı gel” tahriklerine devam etti. Bu davranışından dolayı
“kendisinden şikâyetçi olacağımı” söylediğimde agresif hâli daha da
arttı. Sonuç olarak şikâyetimi yaptım. İnsana saygının esas olduğu kurum
olan Diyanet’te böyle insanların bulunması içler acısı bir durumdur. Hele ki,
“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” kompleksinden insanların
kurtulması gerekiyor. İnsana saygı duyulması ve herkesin haddini bilmesi
için şikâyetçi oldum ve bunun takipçisi olacağım.
Kasada iken, benden izin istemesi ya da sonrasında helallik alması böyle
bir şikâyette bulunmama mani olacaktı ama “ben kimim” egosu, havası
bir şekilde cezalandırılmalıdır. Ben hakkaniyet sahibi, onurlu bir Türk
vatandaşıyım. Rütbem yok, müftü ya da başka bir koltuk sahibi değilim ama
bir Türk vatandaşı olarak hakkımı arıyorum. Lütfen şikâyetimin takipçisi
olun ve müftü olduğunu söyleyen birinin yaptıkları ve söylediklerinin bir
cezası ve yaptırımı olsun.
(Editörün notu: CİMER’e yollanan şikâyet dilekçesinin fotokopyası
bizdedir)
(F. A) ---◄◄

Ağaya beleş mi?

“

Dondurmam kaymak,
“Alamancı”yı yolmak ha!

anıl”acaksın merak etme!
Fotoğrafta görüyorsunuz
Kayseri’de…
Orada çalışan bir de şahıs, ya
da sahibi…
İnsanlar ya güzellikleri ya da
rezillikleri ile anılır.
Bu fotoğraftaki şahıs rezilliği ile
anılsın.
Bundan sonra anılacakta zaten.
Hollanda’da
saygın
iş
adamlarımızdan
Osman
Avcı
paylaştı bu fotoğrafı.
Hayırseverdir, tanıyanlar
bilir.
Çoğu zaman ismini vermek
istemeyen hayırseverlerdendir.
Vatanına sevgisi, milletine aşkı,
dinine bağlılığı, örf ve adetlerimize
saygısı tartışılmaz. Adaletlidir.
Haksızlığa karşı susmaz, hani derler
ya Haksızlık karşısında pire için
değil yorganı; yatağı-yastığı da
yakar…
…
Mesele şu: Avrupalı Türklere karşı
ülkemizde her kim çifte standart
uygular, “ Alamancı” diye hakir
görürse Osman Avcı’yı kimse
susturamaz, durduramaz.
Şimdi paylaşımın üstüne yazdığı
nota bakalım:

Haklarımız...

“740 Euro’luk
ceza yedik”
Aile olarak kişi başı 1 karton sigara
alma hakkımız var diye düşünerek 6
karton sigara aldık. Bulgaristan’ın
Kapitan Andreevo sınır kapısında
tamı tamına tam 740 Euro ceza
vermek zorunda kaldık. Bulgaristan
kanuna göre kişi başı sadece 2 paket
sigara hakkımız varmış.
---◄◄



Uyarı!..

“Bizi aldatan bizden değildir!” diyen bir peygamberinin
ümmetiyiz...

Aldatmak bir
yaşam biçimi olmuş…

Y

aşadığım acı bir olaydan
dolayı
bir
uyarıda
bulunmak
istiyorum.
Dün (14 Ağustos 2021)
Kapıkule Gümrük Kapısına giriş
yapmadan Opet benzinliğinde
arabamızın tekeri patladı.
Benzinci bize bir telefon numarası
verdi aradık. Adam bizden tek teker
için (yeni) işçiliği hariç 200 Euro
istedi. Neyse ondan vazgeçtik,
sonra başka bir yeri aradık. “İkinci
el lastik var var, işçiliğiyle
beraber 130 Euro olur” dedi.
(malum dönüş yolundayız elimizde
ne varsa ona göre hareket etmek
zorundayız). Geldi tekeri taktı
parasını aldı gitti. Giderken de bize
“her benzincide durun tekeri
şişirin” dedi. Az ilerledik, araba
aynı arızayı verdi. Orada bulunan
yaşlı bir amcaya durumu sorduk o
da tekere baktı, bu lastik hasarlı,
sizi kandırmış” dedi.
Aynı numarayı tekrar ne kadar
aradıysak ulaşamadık, bizi reddetti.
Şikâyetçi olmak için jandarmaya

gittik. Jandarma bizim şikâyetimizi
dinleyip
gereğini
yapacağına
“neden ikinci el lastik aldınız?” diye
bizi suçladı.
O da haklı, biz yurt dışından
gelirken çuval dolusu parayla
geliyoruz. Parayı çalışır kazanırız da,
o arabada 4 can taşıyorum, o tekerle
bir kaza yapmış olsam bunun vebali,
sorumluluğu ben mi olacaktım?
Bizdeki bu vatan sevdası olduğu
sürece ne biz oradan kopacağız, ne
de aldatılmaktan kurtulacağız.
Aklınızda
bulunsun,
bizim
yaşadıklarımızı yaşamayın!..
		
(S. A.) ---◄◄

Acı bir anı

En acısı da,
ülkemizde soyulmak…



V
“Her gün kilosunu 30 TL’ye
aldığımız
dondurmayı
bu
karaktersiz bugün 14 yaşındaki
oğluma 40 TL’ye vermiş.”
Tabi yabancı plakayı görünce, tabi
Hollanda’da doğmuş büyümüş ve
henüz 14 yaşında bir genç neyin
ne olduğunu bilmeyen. Fakat bu aç
gözlü, haysiyet yoksunu, karaktersiz
şahıs, bu gencin babasının Osman
Avcı olduğunu nereden bilsin ki,
hesaba katamamış!
Bir
“Alamancıyı”
10
TL
kazıklamanın sevincini kursağında
bırakalım ki, emsal teşkil etsin, buna
ve bunun gibilere ders olsun…
Şimdi Kayseri’de etkili -yetkili,
seçilmişatanmış,
namuslu

vatandaş ve esnaf, gerekeni
yapmak size düşer, arz ediyoruz…
Bu ve bunun gibiler yüzünden
Kayserimiz, ülkemiz yurt dışında
kötü “Anıl”masın…
Bu ve bunun gibiler yüzünden
Avrupalı
Türkler
vatanımıza
küsmesin,
Bu ve bunun gibiler yüzünden
çok çektik hala çekmeyelim,
üzülmeyelim, inanın mesele 10 TL
değil olamaz da…
Dondurma kaymak, Almancıyı
yolmak öyle mi?
O devir bitti bilesiniz, karşınızda
70’lerin gurbetçileri,
sizin
tabirinizle “ Alamancıları” yok!
N-Haber Yavuz Nufel ---◄◄

Peynir ve zeytinyağı pahalıya patladı
Dönüş
trafiğinin
yoğunlaştığı
bugünlerde, Türkiye’den Avrupa
ülkelerine getirilirken yakalanan
yasaklı ürünlerle ilgili haberler
gelmeye devam ediyor. Son olarak,
Türkiye’den Almanya’ya dönen
bir vatandaşın aracındaki 10
teneke zeytinyağına ve başka bir
vatandaşın aracında tespit edilen bir
teneke peynire Hırvatistan gümrük
görevlileri tarafından el konuldu.
Oktan Erdikmen’in aktardığına
göre, aracında kendi bahçesinde
yetiştirdiği
zeytinlerle
yaptığı

10 teneke zeytinyağı bulunan
gurbetçiye 2600 Euro para cezası
kesilir iken, bir teneke peynirle
yakalanan vatandaşa ise 1500 Euro
ceza kesildi.
Bu ürünler yasak
Almanya ve diğer birçok ülkeye
istisnalar ve özel izin alınan
durumlar haricinde et, et ürünleri,
süt, süt ürünleri, egzotik hayvan ve
bitki, silah, havai fişek ve benzeri
patlayıcı madde, uyuşturucu ve
pornografik ürün sokmak yasak.
(TH) ---◄◄

e koskoca 5 haftayı
bitirdik,
tatilimizin
son
günündeyiz.
Alışveriş
için
bir-iki
saatlik arabayı terk edişimiz
bize pahalıya mal oldu. Gündüz
gözü arabamızın camını kırarak
soymuşlar. Camı kırıyorsunuz niye
soyuyorsunuz, hadi soydunuz
niye camı kırıyorsunuz? Hiç mi
düşünmüyorsunuz, “bu insanlar
ellerindeki
birikimlerini
ülkemiz için harcadılar ve 4000
km yol gidecekler, pasaportsuz
nasıl gidecekler, parasız neyle

gidecekler” diye… Helal olsun
bunlara… Bu zihniyetteki zavallıları
Allah’a havale ediyorum, yazıklar
olsun…
(H. G.) ---◄◄

Bunu da yaşadık!..

Teker bıçaklamak, cam kırmak
hangi zihniyeti temsil eder?

H

ayli zorlu ve yorucu
bir yolculuktan sonra
İstanbul’daki
evimize
ulaştık. Yorgunluğumuzu
atmak için duş sonrası uykuya
çekildik.
Sabahleyin bazı şeyler almak için
arabanın yanına geldiğimde ön
tekerin bıçakla kesilmiş olduğunu
gördüm.
Nereye yaptırılması gerektiğini
araştırmak için eve geldim
ve o an büyük bir gürültü ile
kendimi
balkonda
buldum.
Nerden nasıl geldiğini, düştüğünü
anlayamadığımız bir taş arabanın
ön camınız tuzla buz hâline getirdi.

Endişe,
korku
ve
üzüntülü
bekleyişin
ardından
hasarları
düzeltmek için ilgili adreslere gittik.
Hollanda’dan yola çıktığımızda
gümrük kapılarındaki yoğunluğu
gördüğümüzde “biz bu gidişle
memleketimize varamayacağız”
düşüncesi zihnimizi hep meşgul
etmişti… Şimdi de “bu arabayı
sağlam bir şekilde Hollanda’ya
geri
götürebilecek
miyiz”
düşüncesi
zihnimizi
meşgul
ediyordu.
10 bin TL’ye mal olan hasarı
kim hangi niyet ve amaçla yaptı,
bilemeden sağ salim Hollanda’ya
döndük.
(S. S.) ---◄◄
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Haklarımız...

“Bildirsen soyuyorlar, bildirmesen el koyuyorlar”

Avrupalı Türklerin 30 milyon
eurosu Sırp gümrüğüne takıldı

S

ırbistan, son 7 yılda Türk gurbetçilerin 30 milyon eurosuna el koydu.
Yıllık izinlerinde kara yolu ile Türkiye’ye gelen gurbetçiler kişi başı 10
bin eurodan fazla para taşınamaz kuralına
takılınca paralarını gümrükte bıraktı.
Tüm yıl çalışıp biriktirdikleri paralarla Türkiye’ye gelmek isteyen gurbetçiler Sırbistan
gümrüğüne takılıyor, paraları da Sırbistan
hükümetine gidiyor. Çünkü Sırp mevzuatına
göre gümrükten geçecek kişi 10 bin eurodan
fazla para taşıyamıyor. Eğer taşırsa bunu
bildirmek zorunda.
Ancak, defalarca hırsızlık ve gasp mağduru
olan gurbetçiler bildirim yapmaktan kaçınıyor. Gümrükte hem paralarına el konuluyor
hem de Sırp güvenlik görevlilerinin kötü
muamelesi ile karşılaşıyorlar.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı
Peki, Sırbistan’ın bu paraya el koyma hakkı
var mı? Konu, defalarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı. Sırbistan, Avrupa
Birliği ülkesi değil ancak Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarına uyacağına
dair sözleşmeye imza atan ülkeler arasında.
İnsan Hakları Mahkemesi kararları Sırbistan
için bağlayıcı mahiyette.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
görevli Doç. Dr. Elvan Keçelioğlu, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin bu konudaki
kararını şöyle anlattı:
“Eğer sınır kapılarında bu bildirime tabii
paralarla ilgili bir bildirim yapılmamışsa siz
bu paraya el koyamazsınız. Evet, bir şekilde

Haklarımız...
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“Küçücük bir köyümüz var, birine küs olmayan kimse yok.
Oturduğun her mecliste hep birilerinin gıybeti yapılıyor”

“Hasretle Vatana Gider,
Hüzünle Dönerdik”

1
adli para cezası verebilirsiniz veya idari para
cezası verebilirsiniz ancak bu para mülkiyet
hakkı kapsamında korunan bir paradır.”
Sırp gümrüğüne servet bırakıldı...
1 Ocak’tan 21 Temmuz 2020’ye kadar yapılan kontrollerde 5,4 milyon euroya el konuldu. Gümrük kontrolleri sırasında 2019’da el
konulan para miktarı ise 3 milyon euroydu.
2021 yılında da bu rakam artarak devam
etti.
2013’ten bu yana neredeyse tamamı Türklere ait olan ve gümrüklerde beyan edilmediği
için el konulan 30 milyon euro Sırbistan
bütçesine aktarıldı.
Gurbetçiler hakkında kaçakçılık suçundan
soruşturma açılıyor. Gözaltına alınıp nöbetçi
mahkemeye tutuklanma talebiyle çıkarılan
bile var.
Elvan Keçelioğlu ise, yurttaşları haklarını koruması konusunda uyardı ve şunları söyledi:
“Bizim yurttaşlarımız bu paralarını bir
şekilde Sırp mahkemeleri kanalıyla ve
AİHM kararı ile alabilecek durumdalar.
Lütfen, bu konuda yurttaşlarımız haklarını aramaktan imtina etmesinler.” ◄◄

“15 saatlik bekleme kuyrukları bitsin artık!”

Sıla Yolu çilesini Avrupa
Parlamentosu’na taşıyalım...

B

ulgaristan sınırlarında son uzun
bekleme süresi 500 imzayla, bu
dilekçenin önerilerde yer alma
olasılığı daha yüksek!
Aşağıdaki linke tıklayarak sesimizi duyurabiliriz!
Ufak ihtimal da olsa denemekte fayda var!
https://www.change.org/.../council-ofthe-european-union...
Her yıl olduğu gibi farklı Avrupa ülkelerinden çok sayıda Türk vatandaşı ve Türk
kökenli Avrupalı, ailelerini, akrabalarını
ve arkadaşlarını ziyaret etmek veya tatile
gitmek için Türkiye’ye gelmektedir. Gidişte
sorunsuz değil, ancak Türkiye’den Bulgaristan sınır kapısına dönüş yolculuğunda
yüksek sezonda 16 saate kadar, bazen daha
fazla bekleme sürelerimiz oluyor.
Son yıllarda 24 saate varan bekleme süreleri
bildirilmiştir. Sırbistan / Bulgaristan, Bulgaristan / Türkiye, Bulgaristan / Sırbistan
ve özellikle Türkiye / Bulgaristan olsun,
Bulgaristan’dan yeterince sık geçtim ve sınır
geçişlerinde her zaman aşırı bekleme süreleriyle karşılaştım.
Bebekler, çocuklar, hasta ve muhtaçlar veya
yaşlılar ile caddenin veya otoyolun ortasında saatlerce arabada beklediğinizi hayal
edin ve neye ihtiyaç olduğunu hayal edin.
Tuvalet, su, yemek, dinlenme yeri vs. bunlar
sınırdan veya dinlenme alanından kilometrelerce uzakta oldukları için mevcut değil.
Bulgar sınır polislerini yeterince sık gördük
ve neden bu kadar yavaş çalıştıklarını ve
insanları sebepsiz yere saatlerce beklettikle-

Şerafettin Babacan

gündem

977’de ilk Anavatan’a tatile
gidişimizdi araba ile. Otoban az,
yollar tehlikeli, Yozgat’a varışımız
bir haftayı bulurdu.
Yollardaki kazaların ve vefat eden,
yuvaları sönenlerin çokluğu, vatan
hasretini azaltmadı. Korkup, “artık
Türkiye’ye gitmeyelim” demedik hiç.
Uçak ile gitmeye de maddî gücümüz
yetmiyordu.
Her izine gidişimizde gördüğümüz
olumsuzluklar, yoksulluk, torpilsiz iş
görememek, “Alamancı” ve “yabancı”
gibi görünmek, vatan’a bağlılığımızı ve
sevgimizi azaltmadı.
Avrupa’ya dönerken hep hüzün vardı.
10, yıl, 20 yıl, 30, 40, 50 yıldır Türkiye’den
dönüşümüz hep hüzünlü oldu.
Hakir görüldüğümüz, yabancı gibi
görüldüğümüz oldu.
Akraba ve komşulardan ayrılıklarda hep
hüzün vardı.
Vatana gidişimizdeki özlem ve sevgi
eksilmedi.
Lakin, eski muhabbetleri, bazen hakir
görülmeleri bile özler olduk son yıllarda.
Küçücük bir köyümüz var, birine küs
olmayan kimse yok. Oturduğun her
mecliste hep birilerinin gıybeti yapılıyor.
Gıybetten yorulunca, politika yaparak
birbirlerini küçük düşürmeye devam
ediyorlar.

Sorularım:
Bu insanlık mı yoksa bir Avrupa ülkesinin
yolculara böyle davranmaya hakkı var mı?
Yolcular neden diğer Balkan ülkelerinde
veya diğer Avrupa dış sınırlarında değil de
Bulgaristan sınırlarında bu kadar uzun süre
bekliyor?
Bulgar sınır polisi neden yolculardan sürekli
rüşvet talep ediyor?
Bu ikilemi sona erdirmek veya daha katlanılabilir kılmak için ne yapabiliriz?
Bu konuyu Avrupa Parlamentosu’na getirme
şansımız var mı?
Saygılarımla, Garipoğlu Hüseyin ---◄◄

ÖZET...
Küslükler, Türk milletinin özünü bozmuş.
Sen “A” dedin, sen “B” dedin diye selamı
kesen, hatta camiye namaza bile gitmeyen
çoğunluğu düşününce…
Cuma namazında camiyi dolduran köylüler,
cami çıkışında bile hemen dağılmaya
başlamış. Oysa o gün birlikte olmak, istişare
ve muhabbet yapma günü idi.
Misafirlikler birkaç kişi arasında kalmış.
Anavatana gelişteki heyecanım azalmadı,
inşallah azalmayacak.
Ancak, Anavatan’dan ayrılıştaki HÜZÜN…
herhalde hüzün sadece vatan, memleket,
köy toprakları için olacak (istisnai insanlar
hariç).
Yozgat, 1 Eylül 2021 ---◄◄

DENK Partisi’nden Çağrı!

DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, bu yıl yaşanan “Sıla Yolu
Çilesi”ni çözüm bulmak için Hollanda Parlamentosu’na taşıyacak.
Yayınladığı bir video ile bu yıl karayoluyla izine gidenlere çağrıda
bulunan Kuzu, izincilerin yaşadığı sıkıntıları, sorunları, suiistimalleri
ilk ağızdan kendilerinden dinlemek, duymak ve bilmek istiyor.
Bir daha sorun yaşamamak adına lütfen yollarda, gümrüklerde
karşılaştığınız, yaşadığınız, duyduğunuz veya tanıklık ettiğiniz olayları, sorunları, şikâyetleri Tunahan Kuzu’ya ulaştırın.
denk@tweedekamer.nl

Dikkat, can taşıyor!

rini sorduk. Çoğu zaman hafiften gitti, bazen
beni tehdit ettiler, bazen seyahat belgelerimi
geri çektiler ve para istediler, aksi takdirde
arabayı ararlardı ama bazen aptal numarası
yapıp hiçbir şey söylemediler ve beklememize izin verdiler.
Bu durum elbette uzun bekleme sürelerine
neden oluyor ve arkamızdaki trafik sıkışıklığı
giderek uzuyor!
Bu insan veya aşağılayıcı değildir ve bilerek
yapılmıştır!

“Köyümüzün şu eksiği var” denildiği
zaman hemen particilik öne sürülüyor,
birbirinin fikirleri ayak altına alınıyor.

Sebep: Aşırı hız, hatalı sollama ve kural ihlalleri

Avrupalı Türkler neden Türkiye’de
bu kadar sık kaza yapıyor?

T

ürkiye’deki sürücüler kurallara
uymuyor...
Otomobille Türkiye’ye tatile giden
vatandaşlarımız son dönemlerde
sık sık trafik kazalarına karışıyor. Ne yazık ki
bazıları ölümle sonuçlanan bu kazalarda çok
sayıda yaralanan oluyor ve büyük maddi hasar oluşuyor. Yaşadıkları ülkede kaza yapma
oranları düşük olan sürücüler bile Türkiye’de ağır kazalar yapıyorlar. Kaza haberlerini değerlendiren okurlarımız bu konuda farkı
görüşlere sahipler.
Kurallara uymuyorlar
Bazıları kazaya yurt dışından gelen sürücülerin sebep olduğunu düşünüyor. Yaşadıkları
ülkelerde bütün trafik kurallarına uyan sürücülerin Türkiye’de birden değiştiği, aşırı hız
yaptığı, kırmızı ışıkta durmadığı ve kuralları
hiçe saydığı iddia ediliyor. Yurt dışındaki sıkı
kurallardan kurtulmanın rahatlığı ile hareket
edenlerin bu nedenle kazalara yol açtığı
belirtiliyor.

Bunun tam tersini düşünenler de var...
Bazı okurlarımız da yurt dışından Türkiye’ye
gelen sürücülerin kurallara harfiyen uyduğunu ancak yerli sürücülerin uymadığını
belirtiliyor. İddiaya göre kazalara daha çok
Türkiye’deki sürücüler sebep veriyor.
Özellikle aşırı hız yapma, hatalı sollama ve
kırmızı ışıkta geçme gibi kusurlar bu tür kazalara sebep oluyor.
---◄◄
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nieuws

haber

Gün beraber olma günüdür...

Kısa haberler...

HDV’DEN AFET BÖLGELERİNE YARDIM KAMPANYASI

H

em Türkiye’de hem de Hollanda’da
yaşanan felaketler sonrasında Sivil Toplum
Kuruluşları yardım için seferber oldular.
Bunlardan biri de Hollanda Diyanet Vakfı
idi. Vakıf hem bünyesindeki camiler vasıtasıyla hem
de üyelerine durumun vahametini duyurarak yardım
kampanyası başlattı.
Vakıf tarafından yapılan duyuruda şunlara
dikkat çekildi:
“Bilindiği üzere Hollanda’nın Limburg ve Türkiye’nin
Doğu Karadeniz bölgesinde (Rize ve Artvin) yaşanan
sel felaketi can kaybına sebep olmuş evler, araçlar ve
iş yerleri maalesef kullanılamaz hâle gelmiştir.
İyi ve kötü günde beraber yaşadığımız komşularımızın
maddi hasarlarına bir nebze olsun katkı sunmak
ve selden etkilenenlerin yanlarında olduğumuzu
göstermek için HDV olarak yardım kampanyası
başlatmış
bulunuyoruz.
Az
çok
demeden
vatandaşlarımızı yardım kampanyamıza katılmaya
davet ediyoruz.
Selden maddi ve manevi etkilenenlere geçmiş olsun
dileklerimizi bildirir, Yüce Allah’ tan insanlığı her
türlü felaketten korumasını dileriz.”
HDV’den Türkiye’de Yanan Ormanlar İçin
Yardım Kampanyası
“Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan
sel felaketinin ardından, şimdi de Türkiye’nin
birçok bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle
üzücü can kayıpları yaşanmış, on binlerce hektar
küle dönmüş ve ormanları ve yerleşim yerlerini
olumsuz etkilemiştir. Birçok mahalle ve köy yangınlar
nedeniyle tahliye edildi ve alevlerin ortasında kalan
birçok hayvan telef oldu.
Türkiye’de yangın felaketinden zarar gören bölgelerin
tekrar ağaçlandırılması ve yangından etkilenen
afetzedeler için HDV olarak bağış kampanyası
başlatmış bulunuyoruz. Duyarlı camiamızı ve tüm
hayırsever kardeşlerimiz kampanyamıza destek
olmaya davet ediyoruz. Siz de el uzatın, ateşi birlikte
söndürüp yangının yaralarını birlikte saralım.

TAZİYE...
Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Den Haag kentinden Mehmet Gürbüz,
Rotterdam kentinden Nimet Köse, Rotterdam kentinden Emine Taner
Şimşek, Hasan Ali Akgül, Den Haag kentinden İskender Gürbüz
Allah’ın Rahmetine kavuşmuştur. Göçen canlara Allah’tan rahmet, kederli
ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.
---◄◄

TAZİYE...

Daha fazla can kaybı yaşanmadan yangının en kısa
zamanda kontrol altına alınmasını Yüce Rabbimizden
niyaz eder, yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize
Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı
diliyoruz. Yangından etkilenen kardeşlerimize geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Camiamız ve tüm hayırsever kardeşlerimiz www.
diyanet.nl adresi üzerinden veya banka yoluyla
Islamitische Stichting Nederland adına NL75
RABO 0130 4045 35 numaralı IBAN hesabına
bağışlarını yaparak kampanyamıza destek olabilirsiniz.
(Omschrijving bölümüne “Orman Yangınları
Kampanyası” belirtebilirsiniz.)”
(DM) ---◄◄

TAZİYE...
Çınar Cenaze Yardımlaşma Fonu
sorumlusu Sevgili

Feyzi ve eşi Suna Aksoy’un
bebeğinin vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Kaybettiğimiz cana
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır
---◄◄
ve başsağlığı diliyoruz.

Doğuş emektarlarından ve
yazarlarımızdan Sevgili Bayram
Altıntaş’ın kıymetli babası

Ahmet Altıntaş’ın

vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve
sevenlerine sabır ve başsağlığı
diler, dualarınızı bekleriz.

Mekânı cennet olsun... Doğuş

TAZİYE...
Okurlarımızdan Sevgili Nurullah Akbıyık’ın amcasının, Mustafa Özbek’in
eşi Gülten Özbek’in, Arif Yakışır’ın
amcaoğlu Enver Yakışır’ın, Zafer
Akbulut’un dayısı ve kuzeninin, Sabri
Aksoy’un ablası Semahat Çalışkan’ın,
İsmail Coşkun’un dayısı Hasan
Yalçınkaya’nın, Hüseyin Çoruhlu’nun
amcası Ali Çoruhlu’nun vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum
ve merhumelere Allah’tan rahmet, kederli
ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. ◄

NIF Gençlik Teşkilatlanma Başkanı
Mehmet Ali
Tuncer ve KIB
Başkan Yardımcısı
Yusuf Tuncer’in
babaannelerinin
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı
diliyoruz. ◄

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.
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SEL VE YANGIN FELAKETİNİ

NASIL
DEĞERLENDİRİYORUZ?

B

ir şeyi değerlendirirken haktan taviz
vermeden ve batıla sapmadan Allah’ın
muradına uygun adalet terazisinde
tartarak bir neticeye varmak, haksızlık
girdabına düşmemek demektir.

Sel ve yangınların
çıkmasında insan
faktörünü ıskalamak
ve çeşitli sebeplere
bağlayarak
sorumluluktan
kurtulmak mümkün
değildir. Belki erken
müdahale sonuç
vermeyebilir. Ancak
sizin bu afetlere
karşı hazırlıklı olup
olmadığınız önemli
ve elzem olan şeydir.

Ölçüleri belirleyen, inancımız ve imanımız
olmalıdır. Nefsi bir hesabın içinde olmadan hasbi
davranmak, Allah’ın iki ayeti olan ayla güneşin
karşılıksız sundukları ikramın gibi adalet ölçüsü
içerisinde hadisata bakabilmek, tevazu abidesi
olan Hazreti Resulallah’ın (s.a) ümmetine ne de
güzel yakışır.
Bugün yeryüzünde meydana gelen tabiat
olaylarının anlam ve mahiyeti hakkında herkes
aklına geleni dillendirerek dikkatleri celbetmekle
meşgulken birileri tarafından sosyal medyada
özveriyle mesai yapmalı, nice canların hayattan
koptuğunun farkında olmaksızın gündem dışı
bazı mevzulara atıflar yaparak zihin karışıklığına
yol açmaları ve aynı zamanda acımasız ve
insafsız yorumlar paylaşmaları düşündürücüdür.
Burada aslolan, kimin hangi pencereden nasıl
olaylara baktığı ve doğru ile yanlışın nasıl
değerlendirildiğidir.
Sel felaketlerinin yanında küresel ölçekte
medyana gelen iklim değişikliği iddiasıyla
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yangın felaketlerinin başlaması masumane kabul
edilmesinin mümkün çerçevede olmadığını
unutmamak gerekir.
Yangın ve sel hadisesi, daha yaygın ve dünyayı
tehdit eden en büyük doğa olayları olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bunlar öyle olaylar ki insan gücü ile başa
çıkmak, son derece güç ve zor olmaktadır.
Bu olağanüstü olaylarla mücadele etmenin
“küresel işbirliğiyle” olabilecek tezi bir
hakikat olarak görülmesi ve alternatiflerin ortaya
konulması elzem hâle gelmiştir.
Birileri yanarken diğerlerinin bakması, insani
bir tarz olmadığının farkına varma zamanı gelip
geçmektedir. Hep birlikte el ele insanlık olarak
dünyamızı kurtaralım. Hepimiz aynı gemide
seyahat edenler olarak, sahil-i selamete çıkmanın
telaşını ve gayretini gösterelim.
Sel ve yangınların çıkmasında insan faktörünü
ıskalamak ve çeşitli sebeplere bağlayarak
sorumluluktan kurtulmak mümkün değildir.
Belki erken müdahale sonuç vermeyebilir. Ancak
sizin bu afetlere karşı hazırlıklı olup olmadığınız
önemli ve elzem olan şeydir.
Bu tür felaketler karşısında her zaman teyakkuz
da olmak ve gereken araçların tedarikini
sağlamak, başta işbaşında olanların ve yönetme
erkini ellerinde tutanların görevidir. Mesuliyet-i
mühimme makamında olduklarını öncelikle
unutmamaları ve başkalarına olayı fatura
etmemeleri gerekir.
Özellikle bu nevi yangınlara havadan yangın
uçaklarıyla müdahalede bulunmak, ilk baş

vurulacak mantıklı yol olduğu bilinmektedir.
Dağlık, kayalık ve sarp yerlere karadan ulaşmak
bazen mümkün olmayabilir. Bu durumda
yangın söndürme uçaklarına ihtiyacın ne kadar
önemli olduğu ortadadır. Yangın söndürme
uçaklarının temini ve hazır bulundurulma görev
işi yetkililerin uhdesindedir.
Ra’d 17. ayeti kerimede Rabbimiz: “Allah
gökten su indirir de vâdiler, dereler
kendi miktarlarınca sel olup akar. Bu sel,
üzerinde kabaran köpüğü yüklenip götürür.
İnsanların süs eşyası veya faydalı bir âlet
yapmak için ateşte erittikleri madenlerin
üzerinde de buna benzer köpük meydana
gelir. İşte Allah hak ile bâtılı böyle bir
misalle anlatır: Köpük yok olup gider.
İnsanlara fayda veren kısmı ise yerde sâbit
kalır. İşte Allah, gerçekleri böyle misallerle
anlatır.” buyurmaktadır.
Bu ayeti kerimede hak batıl tasvirleri yapılarak
gökten, sudan, dere ve sellerden bahsetmiş
olması, bizlere neyi hatırlatıyor?
Hakkı asıl nesneye, batılı nesnenin taşıdığı
köpüğe benzetilerek, doğru iş yapmanın
ehemmiyetini ve yanlış işin neticesini göstererek,
hayatı bu iki kavramı göz önünde tutarak
inşa etmemizi öğretiyor. Yanlış yapmaktan
kaçınılması biz kullarına böylece talim ettirerek
yol göstermektedir.
Allah, cümlemizi bu tür semai ve arazı afetlerden
korusun.
Gaflet içerisinde bulunan ve başkalarının maddî
ve manevî zararına yol açanların şerlerinden
bizleri ve bütün insanlığı azad eylesin... ---◄◄

Türkler gündemi sosyal ağlardan takip ediyor

Hollanda Avrupa’nın en sosyal 10 ülkesi arasında

2

020 yılında 16-74 yaş arası kişilerin
yüzde 57’si sosyal ağlara katılırken,
2019 yılına kıyasla bu oranın yüzde 3
arttığı gözlendi. Avrupa’da en yüksek
katılım ise yüzde 85 ile Danimarka’da oldu.

alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini
inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya
araştırmasına göre 2020 yılı başından itibaren
bu konuyla alakalı basına 237 bin 883 haber
yansıdığı tespit edildi.

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi
(Eurostat) verilerinden elde ettiği bilgilere
göre, Avrupa ülkelerinde sosyal ağ kullanım
oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında 1674 yaş arası kişilerin yüzde 57’si sosyal ağlara
katılırken, 2019 yılına kıyasla bu oranın yüzde
3 arttığı gözlendi. 2011 yılına bakıldığında
ise bu oranın yüzde 36 olduğu kaydedildi.
Sosyal ağ kullanımı bir kullanıcı profili
oluşturma, mesaj gönderme ve diğer sosyal

Türk halkının büyük bir kısmı gündemi
sosyal ağlardan ve internet sitelerinden
takip ederken, sadece sosyal ağ olarak çıkan
haber adedi ise 2 bin 527 olarak tespit edildi.
Sosyal ağ sağlayıcılarının ülkemize temsilci
ataması gündemde oldukça uzun süre kaldı,
bunun yanı sıra temsilci atamayan sosyal ağ
sağlayıcılarına BTK tarafından kesilen cezalar
ise en çok haber olan başlıklar arasında yer
buldu.
Haber: Sedat TAPAN ---◄◄

İsmet Özkara

Y

ağ bağlantılarını kullanma şeklinde açıklandı.
Böylelikle Avrupa ülkeleri arasında sosyal
ağ katılım oranı en yüksek ülke yüzde 85 ile
Danimarka, yüzde 79 ile Belçika, yüzde 78 ile

de Kıbrıs oldu. Finlandiya, Macaristan, İsveç,
Malta, Hollanda, Letonya ve Slovenya ilk on
içerisinde yer alan diğer ülkeler oldu.
Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile

Yeni Uyum Yasası yürürlüğü giriyor!

eni uyum yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre 1 Ocak 2022 de yeni uyum yasası yürürlüğe
girecek.

2 - Yeni uyum yasası kimlere kapsayacak?
Yeni uyum yasası Türkiye’den eşlerini getirmek isteyenleri kapsamakta . 1 Ocak 2022 den sonra
başvuru yapanlar, Türkiye’de ki Hollanda konsolosluğundan uyum sınavını başarıyla tamamlamak zorundalar.
3 - Uyum sınavından nasıl muaf olabilirim?
-Hollanda da ikamet eden eşiniz AB vatandaşlığı var ise (Bulgar, Alman vs.)
- Hollanda vatandaşı bir çocuğunuz var ise.
Ankara Antlaşması’na göre, yeni çıkan kanunlar Türk vatandaşları için geçersiz olduğu net.
Fakat bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hukuki bir açık bulunduğu söyleniyor. Bahsi geçen
hukuki bir açık değil, Hollanda’nın Ankara Antlaşması’nın tanımak istemediği anlamına geliyor.
Oysa Avrupa Adalet Divanının Ankara Antlaşması’ndaki tavrı net.
...
Hollanda’da Evlilik Oturumu!
Hollanda’da evlilik oturum başvurusu yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler:
Hollanda’da evlilik oturum başvurusu yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler:
• Kontratın süresi IND ye ulaştığı andan itibaren en az bir yıl geçerli olmak zorundadır

• Kontratınız yeni ise, maaş bordrosunu beklemeden
başvuru yapabilirsiniz
• Maaş kriteri için geçerli olan SV-Brüt (loon voor
loonheffing) maaşı dikkatte alınmaktadır.
• Hollanda vatandaşı çocuğunuz var ise, maaş kriteri
sizin için geçerli değildir
• Kendi işinizin sahibiyseniz en az 1,5 yıl faal olması
gerekmektedir
• Hastalıktan alıyorsanız %80- %100 çalışamaz
raporu gerekmektedir
• Türkiye’ye gitmeden oturum almak için Hollanda’da ikamet eden eşinizin TC vatandaşı olması
gerekmektedir.
- Samenwonen durumunda Türkiye’ye gitmeniniz
gerekir.
• AB- pasaportlu (Hollandalı hariç) biri ile ilişkiniz
(evlilik veya “samenwonen”) var ise başvuruyu Hollanda’ da yapabilirsiniz.
IND gerek gördüğünde ilişkinizi kanıtlamanızı isteyebilir ve çapraz sorgu için davet edebilir.

Av. İsmet Özkara/Platformmedia ---◄◄
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DESTANSI BİR HAYAT YAŞADILAR... gÜZELLİKLERİ MİRAS OLARAK BIRAKIP GİTTİLER. SEVGİ, RAHMET VE MİNNETLE...
Onlar bir zamanlar böyle yaşadılar....

Babam her ay yanımızda yapardı hesabı kitabı. Kime ne verecek,
elde ne kalacak bilirdik. Ama en önce şunu sorardı: “Benden bir
---◄◄
arzunuz var mı?” 						

Dedem 1972’de Almanya’da işçiyken ailesi ona bir fotoğraf göndermiş.
Dedem fotoğrafta kendisinin olmayışına üzülmüş olacak ki orada bir
fotoğrafçıya giderek vesikalığına bir ceket ve kravat çizdirip, kendisini
---◄◄
fotoğrafın tam ortasına ekletmiş.



“Geri dönemeyeceğimi anlayınca
memleketten bir fidan ve biraz toprak
getirdim. Berlin’de bir parka diktim.
Şimdi onun gölgesinde yaşlanıyorum.”

Sesini banta çekip teyple yollamış. “Aynı banta konuş,
sen de sesini gönder” demiş.
Kıyıp da sesinin üstüne konuşamadım. Ona yine eskisi
---◄◄
gibi mektup yazdım.

“Almanya” dediğinde hiç ses etmedim.
Adını ilk kez duymuştum. “Yolculuk üç gün
sürüyor” dediği o an anladım! Demek ki
---◄◄
benden o kadar uzağa gidiyordu...

Babam 33 yaşında madende göçükte kalıp
hayatını kaybetti. Annem Almanya’dan
dönerken yanında 4 çocuğu ve babamın
cenazesi vardı. Sobalı evimizde ne zaman yere
kömür taneleri döksek “Babacığınız bu yolda
---◄◄
göçüp gitti, alın onu yerden” derdi.

Sevgili eşim Sare, bu cansız hayalim sana hatıra olsun, olsun
da gözlerin yaşla dolsun. Bunu sana veren eller sağ olsun.
Çamaşır serdim kurusun diye. Bu resmi çektirdim eşimde
dursun diye. Bunu sana yolluyorum, baksın, hatırlasın diye.
(Halil Erdem, Bremen, 23.06.1968)			
---◄◄

“Kıymetli eşim bu fotoğrafım sana hatıra
olsun. Beni anarsın canım. Benim yanımda
gördüğün masanın üzerindeki şey
televizyondur. Selamlar. İyi günler
dilerim.”
(Ali, 5.10.1969, Utrecht) ---◄◄

“Sevgili Babacığım
ve Kıymetli
Anneciğim, bu
resmi ilk gittiğimiz
gün okulumuzun
kapısında
çektirdik.
Çok rüzgârlıktı,
önlüklerimiz,
pantolonlarımız
kırıştı, kusura
bakmayın.” ---◄◄

Anadolu insanının fotoğraf
arkasındaki mesajın inceliğine
bakar mısınız:
“Sevgili Karıcığım...
Bu dünya fanidir, belki göç
ederim, saklayın resmimi
rica ederim.”
1980-Köln, Ahmet Yıldız
Kaynak: 11. Peron
Gökhan Duman

---◄◄
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nümüzdeki 11 ayda baş etmeyi
düşündüğüm bir sürü konu var:
Bunların başında, düzenli yazmak
geliyor. Yazmayı düşündüğüm konu
ne İslam hakkında ne de İslam tarihi hakkında.
Bu konularda daha sonra yazmayı düşünüyorum.
Öncelikli yazmak istediğim konu Müslümanların
kendileri hakkında.
Sürekli karşılaştığım sorun, Hollanda’da yaşayan
1 milyon Müslüman hakkında yazılıp çizilenlerin
çok az olduğu. Bu Müslümanların ekserisi
köyden, aşiret ilişkilerinin belirgin olduğu tarım
toplumundan ileri düzeyde modernleşmiş bir
toplumunun en kalabalık şehirlerine geliyorlar.
Bu tabi ki kültürel bir şok ortaya çıkartacaktı
ve gelenler ancak ‘gettolaşarak’ bu şokla
baş edebilirlerdi. Ve çok geçmeden ikinci
neslin geçirdiği değişimle şok yeniden bir daha
yaşanmakta. Bu şokla baş etmek pek de kolay
görünmüyor. Yerleşik kesimler, akademik ve
profesyonel kesimler bu şoku hem öngörmüştü
ve hem de yakından gözlemlemekteydiler.
Ancak yine de İslami kesimin bu şoku nasıl
yaşadıklarını ve baş etme stratejileri nasıl
geliştirdiklerini merak etmektedirler. Hele örgütlü
İslami kuruluşların bu durumda üstlendikleri
rolün ne olduğu merak konusu. Yaşayan
İslami akımlar hakkında ve izledikleri baş etme
tutumları hakkında bilgi yok denecek kadar az.
Akademik ve istihbarı bilginin haricinde hiçbir
şey bilinmiyor, bu kuruluşlar hakkında. Hele
bu akımların/cemaatlerin kendilerinden olan
bilgi türü ise yok denecek kadar az. Bu Faslı
Müslümanların dinî pratikleri ve yönelişleri
hakkında daha da geçerli.
Benim görüşüme göre, Hollanda Müslümanların
başından geçenleri kayda düşmek kendi başına
önemli. Tarihî bir önemi de var gibi. Yaygın
ve birinci nesille Hollanda’ya gelen İslami
pratiğin bağlamı birden değişiyor. Köy ve tarım
bağlamına nazaran Hollanda’nın şehir toplumu
o kadar farklı, bunun dinî pratiklere etkisinin
olmayacağını düşünmek çok saflık olur. İşte
ben bir taraftan bu değişimi gözlemlemeye
çalışıyorum bir taraftan da anlamaya.
Önünüzdeki dönemde bu konularda daha yoğun
yazmayı düşünüyorum.
Ancak sadece yazmakla da yetinmeyi
düşünmüyorum. Yazmadan başka birkaç
konuya da yoğunlaşmayı düşünüyorum. En çok
yoğunlaşmayı düşündüğüm mesele “Hollanda

Şirketlere verilen destek
paketlerini sonlandırıyor

Y

panorama

aklaşık bir buçuk yıldır süren,
maaş desteği, sabit maliyet desteği
ve serbest meslek sahipleri için
yapılan on milyarlarca euro devlet
desteği son buluyor. Ekim ayından itibaren
şirketler artık NOW ve TVL gibi destek paketi
alamayacak.
RTLNieuws.nl sitesinin hükûmete yakın
kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre kabine;
pandemi döneminde şirketlere verilen destek
paketlerini ekim itibariyle sonlandırmayı
düşünüyor. Ancak bazı sektörler ve serbest
meslek sahiplerine istisnalar olabilir.
Hükümet bu karar için gerekçe olarak, korona
tedbirlerinin kaldırılması ve ekonominin
yeniden gelişmeye başlamasını gösteriyor.
RTL’e göre kabinenin bazı sektörler için
istisna yapıp yapmayacağı henüz netlik
kazanmış değil.
Bilindiği üzere gece kulübü gibi bazı işletmeler
kapılarını eylül sonuna kadar kapalı tutmak
zorunda. Bu şirketlerin ekim ayında açılıp

açılmayacağı ise bilinmiyor. Bunun yanı
sıra serbest meslek sahiplerinin de istisna
olarak kabul edilebileceği ve desteğe devam
edilebileceği belirtilenler arasında yer alıyor.
Pandemi yardımı milyarları buldu
Pandemi döneminde hükümetin verdiği
destek paketlerinin milyarlara mal olduğu
belirtiliyor. Sayıştay’dan alınan rakamlara
göre, 2020 ve 2021’de yalnızca İstihdam
için Acil Durum Tedbiri (NOW) paketi
kapsamında yaklaşık 26 milyar euro ödendi.
Sabit Giderler Yardımı (TVL) paketi içinse
9,11 miyar euro ödeme yapıldı.
Aslında kabinenin destek musluğunu
kapatacağı daha önceden de tahmin
ediliyordu. Kabine bu baharda desteği
azaltmak istediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz
dönemde yürütülen aşı kampanyası nedeniyle
enfeksiyon sayılarının düşmesi de bu karara
destekçi oldu. Kabine yılın üçüncü çeyreğinin
başında, şirketlerin aldığı desteklerde bir
kesintiye başlamıştı.
Sonhaber ---◄◄
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Önümüzdeki dönem için

Türkiye’nin güneşi
ve temiz havası
geride kaldı.
Akrabalarla beraber
olmak iyi bir
hatıraya dönüşmeye
başladı bile. Köyün
şehirden ve gerilimli
yaşantısından
uzaklığı, ürkütücü
olduğu kadar
cazibesi de var.
Zamanı kesinlikle
unutturuyor.
Sadece güneşin
konumu ve
sıcaklığı size
zamanı hatırlatıyor.
Böyle ‘zamanı
unutturan’
tatil bitti. Artık
şehirdeyiz; hızlı
ve karmaşık
hayat yeniden
başlıyor. Zamanın
her anı kıymetli
olan ve sürekli
koşturacağımız
11 ay tekrar
başladı.

uitzicht

camilerinde dinî önderlerimiz olan imamlar
ve İslami din eğitimi” olacak. Mesleki
donanımını Hollanda’nın dışında oluşturmuş bir
imamın, Hollanda’ya mesleğini icra etmek için
geldiğinde, Hollanda’nın yapısına, ilişkilerine,
günlük ajandasına, politik hassasiyetlerine,
yönlendirici değerlerine karşı ilgisiz ve müstağni
olmalarını içime hiç sindiremiyorum. ‘Burası
sapık ve İslami bir toplum değil’ deyip
ilgisiz kalmak daha da bir afet olmakta. Bu
tutum profesyonelliğe ve meslekte ehil olmaya
da uygun değil. Üstelik, ortalama Müslümanlar
için iyi bir örnek de değil. Önder olan, içinde
yaşadığı toplumdan ürker, geri çekilirse tabi ki
cemaat daha çok ürker ve getto olurlar.
Önümüzdeki dönemde, bir grup imamla bu
hususta bir çalışma yapacağız. 25-30 imamla
beraber, Hollanda’nın kendine has özellikleri,
hassasiyetleri, yapısı, hâkim kültürü, tarihi ve
yönlendirici değerleri hakkında bir program
takip edeceğiz. Programı Vrije Universitesi ve
CMO beraber oluşturdular. Katılan imamlar
hem etnik bakımdan farklı ve hem de dinî
bakımdan bütün farklılıkları temsil ediyorlar.
Bu şekilde, bütün farklılıkları aşarak, bu kadar
imamın beraber tanışması, görüş alışverişinde
bulunması, deneyimlerini paylaşmaları, çevrenin
İslam’ı, Müslümanları nasıl algıladıkları hakkında
derinlemesine düşünmeleri önemli olsa gerek.
Hem de nadir olan bir çalışma. Allanlarında
uzman hocaların katkı yapması ve imamlarımızı
bu kişi ve kurumlarla tanıştırmakta, mesleki
donanımlarına iyi bir katkı yapacaktır.
Yine önümüzdeki dönemde yoğun olarak takip
edeceğim ve çalışma yapacağım diğer bir alan
ise “din eğitimi” olacak. Biliyoruz ki çocukların
dinî ve kültürel kimliklerinin oluşması için
eğitim gerekiyor. Hem örgün eğitimde hem de
yaygın eğitimde verilen dinî eğitimin bu kimliğin
oluşmasında oldukça etkin bir çalışma. İslami
din eğitiminin verildiği üç alan var: Camiler,
İslami okulları ve kamu okulları. Kamu okullarına
giden Müslüman çocukların 2500’ü İslami
din eğitimi almaktadırlar. Camilerde verilen
din eğitim programlarının oluşumu geçtiğimiz
asrın 80’li yıllarında yaygınlaşıyor. Koruma
odaklı bir karakterle. Sanki İslam’ın içinde
yaşanan toplumla hiç bir bağı, ilişkisi yokmuş ve
toplum sadece bir tehdit. Zamanla oluşan ders
materyalleri de bu karakterde, din eğitimi veren
öğretmenler de kendilerini sadece hayatla hiç
alakası yokmuş gibi dinî kuralları, pratikleri ve
inanç ilkelerine odaklanıyorlar. Bundan dolayı
çocuk sanki iki dünyada yaşıyor gibi.
Caminin içi bir dünya, dışı da başka bir dünya.
Gittikçe de birbiri ile çatışan iki dünya.
Dış dünya İslami pratikleri ve hakikatleri
yadsıyor, cami ve din eğitimi dış dünyayı
yadsıyor ve ondan ürküyor. Tabi ki bu olmaz.

Bu şartlarda oluşan kimlik ve şahsiyetin, tabi ki
dengeli ve istikrarlı olması çok zor olur.
Koruma odaklı din eğitimi artık bırakılmalı.
Din derslerinin içeriği, bir taraftan yaşadığımız
toplumla ilgili olarak oluşturulmalı, bir taraftan
da çocukların gelişimi ve şartlarını hesaba
katmalı. Hem din dersi kitapları ve yöntemleri
yenilenmeli ve hem de din eğitimini veren
öğretmenler kendilerini yeniden donatmalılar.
Camide din eğitimi veren öğretmenlere
yönelikte bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz.
Koronadan dolayı yürütmesini durdurmak
durumunda kalmıştık. SPIOR-CMO ortak
çalışması ve Rotterdam’daki camilerde çalışan
din dersi öğretmenlerine yönelik. Önümüzdeki
haftalarda yeniden başlayacağız. Tıpkı
imamlar gibi din dersi öğretmenlerinin de
içinde yaşadığımız toplum ve kültürel unsurları
hakkında donanımlarını artırmaları ve dinî
derinliğin içeriklerini yaşadığımız zamanla
ilintilendirmelerini oldukça önemli buluyorum.
Ancak cami idarecileri ve öğretmenlerin çoğu
böyle düşünmüyor gibi. Onlar bu yöndeki
çalışmaları ‘yük’ olarak ifade ediyorlar. ‘Zaten
çok yoğunuz’ deyip kendilerinin gelişimine
yönelik bir çalışma yapmaktan kaçınıyorlar. Hele
diğer kesimlerden olan öğretmenlerle, imamlarla
ortak çalışmak hiç heyecan vermiyor onlara. Bu
anlamda Müslümanların birbirinden de kaçması
söz konusu. Önümüzdeki dönemde bu tutumu
biraz da olsa gidermeye yönelik çalışma yapmayı
düşünüyorum. Hollanda Müslümanlarının ortak
ajandasını güçlendirmek için. Ortak ajanda,
beraber çalışarak oluşuyor. Geriden ‘hepimiz
kardeşiz’, ‘birlik olalım’ demekle bir şey
olmuyor.
Önümüzdeki dönemde yoğunlaşmayı
hedeflediğim diğer bir husus ise kamu
okullarında verilen ‘din eğitimi’. Bu programı 7
dinî geleneğin (İslam, Hristiyan, Katolik, Budist,
Hindu, Yahudi, Hümanist) ortak çalışması
olarak gerçekleştiriyoruz. 60 bin çocuk takip
ediyor. Toplam bütçemiz 13 milyon. Bütçenin
yüzde 80’ini Hristiyan ve Hümanistler alıyorlar.
Biz üçüncü büyüğüz. Büyüyebileceğimizi
düşünüyorum ancak İslam ve Müslümanların
genel imajı ciddi bir sorun. Üstelik, kamu
okullarına çocuklarını gönderen Müslüman
veliler bu imkânı hem pek bilmiyorlar hem de
pek istekli değiller. Kamu okullarının karakterine
uygun, diğer dinî geleneklerle uyumlu bir şekilde
çalışma yapmamız gerekiyor. Vatandaşlık eğitimi
ve kültürel donanım gibi hususlarda oldukça
önemli. Verilen din eğitiminde bu hususlardan
bağımsız olmaması gerekiyor. Dinî eğitim
materyalleri, öğretmenlerin donanımı, kamu
okulların din eğitimine olan genel tutumları
gibi hususların olumlu anlamda iyileştirilmesi
gerekiyor. Bu konularda yoğun gayret etmeyi
planlıyorum.
---◄◄

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE’NİN AŞI SERTİFİKASINI
TANIYACAK

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey
Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı.
Covid-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos
Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek. Geçerli
sertifikaya sahip AB vatandaşları da, aynı şekilde yarından itibaren Türkiye, Ukrayna ve Kuzey
Makedonya’ya gidebilecekler.
Türkiye’de iki doz aşı olan kişiler “Covid-19 Aşı Kartını” e-Nabız üzerinden veya Hayat
Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor. Aşı sertifikasında; adı, soyadı, T.C. Kimlik
Numarası, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli
bilgiler bulunuyor. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz’dan itibaren
yürürlüğe giren dijital Covid sertifikasının AB üyesi olmayan başka ülkeleri de kapsayacak şekilde
genişletilmesi kararlaştırıldı. Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, hâlen tüm AB
ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’de de geçerli.
Dijital Covid sertifikası, her iki doz koronavirüs aşısını yaptıranlara, seyahatten 48 saat önce
alınmış negatif test sonucuna sahip olanlara veya son 6 ayda Covid geçirdiği için kanında antikor
gelişen kişilere veriliyor. Sertifikayla AB’de onaylı Covid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna,
AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere
seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor. AB, daha önce İsviçre, Vatikan ve San
Marino tarafından verilen Covid sertifikalarını da tanımıştı.
DM ---◄◄
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Bu fırsat kaçmaz!

YTB’DEN YURT DIŞINDAKİ GENÇ HUKUKÇULARA BURS

Y

urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın (YTB), yurt dışında yaşayan hukuk
öğrencilerinin başarılarını desteklemek ve yeni nesil
hukukçuların Türk toplumunun hukuki konularına
ilişkin farkındalık kazanarak uzmanlaşmalarının sağlanması
amacıyla ilan ettiği “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu”
başvuruları başladı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt
dışında yaşayan hukuk öğrencilerinin eğitim hayatlarındaki
başarılarını desteklemek için her yıl “Hukuk Alanında Uzmanlık
Bursu” programını ilan ediyor.
Yurt dışındaki yeni nesil hukukçuların; Türk toplumunun hukuki
konularına ilişkin farkındalık kazanmaları ve sivil toplum
kuruluşlarıyla iş birliği tesis ederek hukuki danışmanlık verilmesi
amacıyla hazırlanan burs programının bu yılki başvuruları ise
başladı. Burs programı aynı zamanda yeni nesil hukukçuların
uzmanlaşmasını da sağlıyor.
Program kapsamında yurt dışında eğitimine devam eden; lisans,
yüksek lisans veya doktora düzeyindeki hukuk öğrencilerinin,
yaşadıkları ülkelerdeki Türk toplumunun (Uluslararası

Protesto

E

Hukuk, AB Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku,
Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku vb. alanlardaki) haklarına dair
araştırmalar, raporlar, makaleler, hukuki bilgilendirme ve benzeri
nitelikli çalışmalar yapması öngörülüyor.
Bunun yanı sıra bir program dâhilinde bursiyerlerden bireysel
ve grup çalışmaları temelinde sunumlar yapmaları bekleniyor.
Bu burs programıyla farklı ülkelerde hukuk eğitimine yönelmiş

gençlerin bir araya gelerek kendi aralarında geniş bir ağ
kurmaları da hedefleniyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların
yararlanabileceği programa 01.01.1991 ve sonrası
doğmuş olan adaylar kabul edilecek. Programa
başvuracak adayların ortaöğretimini yurt dışında
tamamlanmış olmaları gerekiyor. Programa; Almanya,
Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak
üzere, ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’te Hukuk
Fakültesi lisansının 3. sınıfı (5. sömestr) ile üstü sınıfta
olan veya lisans üstü eğitimine (yüksek lisans, doktora
vs.) devam adaylar başvurabilecek.
Programa son başvuru tarihi 31 Ekim 2021 tarihi
olarak belirlenirken, başvurular “basvuru.ytb.gov.tr”
adresinden alınıyor.
Başvuru şartları ve program hakkındaki detaylı bilgilere
ise
“www.ytb.gov.tr/hukukbursu”
adresinden
ulaşılıyor.
---◄◄

Etkinlik endüstrisi korona önlemlerine karşı gösteri düzenliyor

tkinlik endüstrisi, hükûmetin etkinlik
düzenlemesini yasaklayan korona
önlemlerine karşı Cumartesi öğleden
sonra gösteri düzenledi. Yaklaşık 2000
kişiden oluşan festival organizatörü, sanatçı,
etkinlik yeri ve inşaatçısı sokaklara döküldüler.
Bazı kentlerdeki katılımın 5000’i aştığı
gözlendi.

Protestolar sadece Amsterdam’da değil,
Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven ve
Nijmegen’de de yapılıyor.
Unmute Us adlı Protesto Eylem Komitesi,
Hollanda etkinlik endüstrisi adına konuştu ve
kabineden etkinlik kurallarının bir an önce
gevşetilmesini talep ettiler.

Instagram’da “Ayağa kalkma vaktimiz
geldi sesimizi duyuralım” sloganıyla
kamuoyuna çağrıda bulunan komite, katılımın
yoğunluğundan memnun idi.
Korona’nın vurduğu sektörlerden biri olan
organize endüstrisi hayli sıkıntılı günler yaşadı
ve pek çoğu kepenk kapatmak zorunda kaldı.
Fotoğraf: Frank van der Lende/Twitter ---◄◄

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.
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Recep Soysal

HİCRİ YILBAŞI

S

Hizmete devam...

perspektif

ezonunun ilk yazısında sizlerle
olmaktan mutluluk duyuyorum.
Yoğun geçen bir yılın ardından
Allah’ın izni ile tatilimizle birlikte
sıla-i rahimi de yaptık. Sizler de nasıl oluyor
bilmiyorum ama ben Türkiye’ye gitmeden,
köyüme uğramadan, mezarlığa girip ana
babamla hasbihal etmeden dinlenemiyorum.
Söylediklerime cevap vermeseler de
mezarlığın kapısından çıkarken çok rahat
çıkıyorum; sanki onlarla oturmuş çay
içmişim de evimden ayrılıyormuşum gibi
geliyor bana hep... Allah’ın hikmeti...
Sessizce Geçip Giden Hicri
Yılbaşımız..
Miladî yılbaşının kutlama hazırlığına âdeta
yeni yılın girmesi ile başlıyoruz. Hayatımız
o takvime göre şekillenir âdeta. Okullarımız,
işlerimiz, haftalarımız ve tatillerimiz,
hep o takvime göre işleyişe konur. Ne
olurdu miladî takvime verdiğimiz önemin
yarısını da hicri takvime, hicri yılbaşına
verebilseydik. Miladî yılbaşı hep görkemli,
hep önemli, hicri yılbaşımız ise hep mahzun
hep öksüz. Miladî yılbaşının kutlanmasına
Avrupa’da, neredeyse iki ay önceden
başlanır. Evler, işyerleri, sokaklar süslenir,
aralık ayının son haftası ise âdeta kıyametin
kopmasına hazırlanılır. Hicri yılbaşının
geçtiği ise sonradan duyuluyor.
8 Ağustos’ta girdiğimiz, Hicri 1443
yılımız hepimize kutlu olsun.
Gelin, dünyanın âdeta yeniden kurulduğu
hicreti yad edelim, o kutlu yolculuğu
tekrar hatırlayalım. Gelin, Mekke’den
Medine’ye hicret eden Resulallah’ı
ufukta gördüklerinde sevinçle “TalealBedru” isimli ilahîyi söyleyen Medineli
Müslümanlarla, Ensar ile birlikte tekrar
söyleyelim...

Ayşe Teyzem

Köyümüz Yeşildere
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İZİN İZLENİMLERİ ve

Değerli okuyucularım,
Hollanda
Müslümanlarının Ebu
Talibi, Gazeteci Peter
R. De Vries Suikasta
Kurban Gitti...
Yazıma,Temmuz
ayında yaşanan bir
olayla başlamak
istiyorum. 4 Temmuz’da
Hollanda’nın önde gelen
gazetecilerinden Peter R.
de Vries, Amsterdam’da
bir TV programı çıkışı
yol ortasında arkasından
haince vurularak öldürüldü.
Hollanda’yı şok eden bu
olay sonrası, uzun süre
komada kalan ve yaşam
mücadelesi veren de Vries
maalesef 15 Temmuz’da
hayata gözlerini yumdu.
Kriminal olayları
araştırmakla ünlenen ve
çözülememiş, kapanmış
birçok dosyayı yıllar sonra
araştırmaları ile sonuca
ulaştıran, usta gazetecinin
ölümü gerçekten acı bir
kayıptı. Yeraltı dünyası
ile de önemli bağlantıları
olan ünlü gazeteci polisin
koruma teklifini defalarca
reddetmişti. Yabancıların,
zayıfların ve Müslümanların
yanında olmakla ünlü,
doğru bildiğini korkmadan
söyleyen gazeteci, ırkçı
politikacıların da âdeta
korkulu rüyası idi.
Ailesinin, “bunun bir gün
olacağını biliyorduk” dediği
olay maalesef 4 Temmuz
2021 tarihinde oldu. Ne
acıdır ki, kendisini vuran
kiralık katil ise Peter R.
de Vries’in ömrü boyunca
haklarını savunduğu
yabancılardan biri idi.

perspective

“Ay doğdu üzerimize
Veda tepesinden
Şükür gerekti bizlere
Allah’a davetinden

Yöneticiler bu konuya el atmalı gerekirse
önlemler almalı.

Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen sureyya ışığışın
Ey sevgili Ey Rasul
Ey bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoş geldin
Ey Rasul sana söz verdik
Doğruluktan ayrılmayız
Sen ey esenlik yıldızı
Senin sevginle doluyuz”
Yaz tatili ve Sıla-i Rahim
Önceki yıllarda tatilimizi temmuz ayında
yaparken son yıllarda ağustos ayında
yapmaya başladık. İyi de yapmışız,
tarihimizde, Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos
Zaferi gibi zaferleri içinde barındıran
ağustos ayında, birçok meyveyi da yeme
fırsatını buluyoruz.
Türkiye’ye varışlar hep sevinçli, ayrılışlar ise
hep hüzünlü oluyor. Tatil için biriktirdiğimiz
bütçemizi çok çabuk bitiriyor, kendimizi
Avrupa’daki evimize zor atıyoruz.
Her şeye rağmen, tatil ve sıla-i rahim bizler
için olmazsa olmazlarda ilk sırayı alıyor.
7 Ağustos’ta Antalya havaalanında
başlayan tatilimize bir sürprizle başladık.
Havaalanına inişimizden 1 ay kadar önce
kiraladığımız araba indiğimizde anlaştığımız
fiyattan biraz fazla çıkınca zaten geceyi
Antalya’da bir otelde geçirecek olduğumuz
için, “başka bir arabaya bakalım” dedik.
Fakat o tarihte şehirdeki kiralık arabaların
tamamı kiralanmıştı ya da yüksek fiyat
vermek için bize öyle söyleniyordu. Bir sürü
şirketi aramama rağmen normal fiyatta tek
bir araba dahi bulamadık. Sonunda daha
önceden arabayı kiraladığımız şirketle bir
orta yol bulduk ve sorunu çözmüş olduk
fakat araba kiralarının bu kadar yüksek
olmasının ülke ekonomisine faydadan çok
zararı olduğuna inanıyorum.

Kelebekler Vadisi - Fethiye

Kelebekler Vadisi

Bizim tatilimiz de birçoğumuzun tatili
gibi üç bölümden oluşuyor:
1. Mekânsal ziyaret:
Doğduğumuz, büyüdüğümüz köyü,
Yeşildere’yi (Acıpayam, Denizli) ziyaret.
Yeşildere’de de, mutlaka okuduğum
ilkokulu, doğduğum evi ve büyüklerimin
meftun olduğu mezarlığı ziyaret etmeliyim.
Bu mekânlara gitmezsem Türkiye’ye gitmiş
olmam.
2. Akraba ve Komşuları ziyaret:
İki kardeşim Türkiye’de yaşıyor. En büyük
ağabeyim ve en küçük kız kardeşim.
Ömrümüz birbirimize hasretle geçti.
Şükürler olsun ki her yıl birbirimizi
görüyoruz. Bunun yanında hayatta kalan
90’ına merdiven dayamış bir Ayşe teyzem
ve 65-70’lerde 3 dayım var. Onları,
çocuklarını, köydeki ve Denizli’deki
akrabalarımızı, komşularımızı görmek bizleri
mutlu ediyor. Onların gözlerindeki sevgi
bize 1 yıl boyunca enerji olarak yetiyor.
3. Ege, Akdeniz Kıyısı, Deniz ve Kum:
Acıpayam ilçesine bağlı köyümüz, Yeşiledere
(eski adı Dereköy) Ege ve Akdeniz kıyısına
çok uzak değil. Tatil için genelde Muğla
Fethiye’yi seçiyoruz.
Geçen yıl, Çeşme, Ilıca, Alaçatı’yı seçmiştik.
Bu yıl tekrar Fethiye’yi, Ovacık, Ölüdeniz’i
seçtik. Birkaç yıl önce Ovacık’ta kaldığımız
sade otel bize iyi bir ev sahipliği yaptı fakat
son gün İngilizlere satıldığını duymak da bizi
çok üzdü.
Üzülsek de “hayırlısı” demekten başka
elimizden başka bir şey gelmedi..
Ailecek pahalı lüks oteller yerine sade
ve uygun bütçeli otelleri tercih ediyoruz.
Dinimize uygun yerlerde yüzüyor,
kaldığımız tatil yerini iyice tanımaya
çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gemi
turlarına ve diğer aktivitelere katılmaya
çalışıyoruz.
Cennet vatanımızda yılda sadece 3-4 hafta
vakit geçirmek yetmese de tatil bütçesini
bitirince kaçış yollarını da arıyoruz
fakat bir gerçek var ki ülkemizi her hâli ile
---◄◄
seviyoruz.

Kaldığımız Otel

Huzura yelken açış...

NIF, SEZONU BÖLGE YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İLE AÇTI

Hollanda İslam Federasyonu, Genişletilmiş
Bölge Yürütme Kurulu toplantısı tüm birimleri
ile yaz sezonu sonrası açılış toplantısını gerçekleştirdi.
Teşkilatlanma Başkanı Abdullah Aşıran tarafından açılışı yapılan toplantı, Gençlik Teşkilatından Tahir Karabıyık’ın dijitalleşme ile alakalı
sunumu ile devam etti. Ardından, Abdurrahman
Atabey AR-GE çalışması ile ilgili bilgiler paylaştı.
Yeni bina ile ilgi sunum yapan Mustafa Aslan,
taşınma, iç dizayn ve kampanyalar ile ilgili bilgi
verdi.
Gençlik Teşkilatı Başkanı Ömer Kıraç ve Kadınlar Teşkilatı yeni Başkanı Rukiye Şahin de
önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında sunum
yaptılar.

NIF Başkanı Mustafa Aktalan toplantıyı değerlendirmek ve aktüel bilgileri
paylaşmak için yöneticilere hitap etti.
Son olarak IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Dr. Abdulhalim İnam söz aldı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Toplantı öyle yemeği ile son buldu.
DM ---◄◄
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İmtiyazlı olmak

Hollanda’da kafe, bar, restoran ve müzeye girişlerde ‘Korona giriş
belgesi’ istenmesi gündemde...

“Aşı olmayana hayat hakkı yok!”

H

ollanda’da
kafe,
bar ve restoran veya
müzeye gitmek isteyen
herkes, ay sonundan
itibaren girişlerde korona için tam
aşılı olduğunu veya negatif test
sonucunun bulunduğunu göstermek
zorunda kalabilir.
Sağlık Bakanı Hugo de Jonge
yaptığı bir açıklamada, henüz karar
verilmiş olmasa da Eylül sonundan
itibaren vatandaşlardan kafe, bar,
restoran ve müze gibi kamuya açık
yerlere girişlerde
“Korona giriş
belgesi”
(coronatoegangsbewijs)
istenebileceğini duyurdu.
De Jonge yeni dönem tedbirleri
öncesi yaptığı açıklama ile Fransa’da
olduğu gibi Hollanda’da da

vatandaşların aşılı olduklarını veya negatif PCR testi sonuçlarını göstermek
zorunda kalacağını, öte yandan 1,5 metre mesafe kuralının da iptal
edilme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Pandeminin tamamen yeni bir
aşamaya girdiğine vurgu yapan Bakan de Jonge, 18 yaşından büyüklerin
yüzde 85’inin aşılandığını ancak yaklaşık 2 milyon insanın henüz yeterince
korunamadığını dile getirdi. De Jonge “Bu bir ikileme yol açıyor. Aynı
anda bir çok insan hastalanırsa, hastanelerde ki yatışlar artar. Bu durum
hastanelerde yeni bir yoğunluk oluşturur. Böyle bir şeyi tekrar yaşamak
istemiyoruz. Ancak tüm korona tedbirlerinden kurtulmak isteyen toplumda
da belli bir gerginlik var.” dedi. De Jonge’ya göre bu ikilemden kurtulmak
isteyen kabine, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için yeni önlem arayışı
içinde. Bu anlamda ‘korona giriş belgesi’ en mantıklı seçenek.
De Jonge açıklamasında, kabinenin aşı zorunluluğundan yana olmadığını
vurgularken, “seçim serbestisi sona erdi” yorumunu yaparak, eğer hükûmet
müdahale etmezse toplumdaki gerilimlerin artacağını düşündüğünü dile
getirdi. Kabine korona tedbirlerinin nasıl uygulanacağı konusunda, Salgın
Yönetim Ekibi (het Outbreak Management Team- OMT) uzmanlarından
alacağı tavsiye doğrultusunda, 14 Eylül’de bir karar alacak. Yeni tedbirlerin
25 Eylül’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Facebook) ---◄◄

Uyarı!..

AYNA
Tanındık, iki güzel insanın yaşadıkları bir çağrı
niteliğinde... Geçmiş olsun ve şifa dileklerimizle...

Aşı olmanın
dayanılmaz sonuçları...

B

iricik, sevgili hanımım
Asiye’m 11 Ağustos
2021 tarihinden beri
Koronadan
dolayı
Trabzon Kanuni Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde yoğun
bakımda yatıyor. Asiye’m ile
birlikte 3 defa Korona aşısı olduk.
Asiye’m inşallah iyi olacak. Allah
bütün hastalara acil şifalar versin.
Asiye’m benim 52 yıllık hayat
arkadaşım. Bu arada beni arayan
kardeşlerime, akrabalarıma ve
arkadaşlarıma candan teşekkür
ediyorum. Allah bütün hastalara
acil şifalar versin.
Bekir Cebeci

- Tebrik... Hoş geldin Amine Zişan .. Yaşama sırası sende!

Okurlarımızdan, Sevgili Seyfettin ve Sıdıka Eser -Kaya’nın,
19 Ağustos 2021 tarihinde Amine Zişan adını verdikleri
bir evladı dünyaya geldi. Genç çifti ve 12. kez dedelik ve ninelik
makamına oturan Hasan ve Nesibe Kaya’yı tebrik ediyor,
Amine Zişan’a hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
Doğuş

Yolculara yoldaş olmak

Saygıdeğer dostlarım, iki ayrı Pfizer
Biontec aşısı olmama rağmen izine
geldiğimin ilk haftası hiç bir alışveriş
merkezi ve dükkân dahil bir yere
gitmemiş olduğum hâlde maalesef
Korona (pozitif) oldum. 4 günü
evde 6 günü İzmir 9 Eylül Araştırma
Hastanesinde vermiş olduğum
yaşam mücadelesini hamd olsun
kazandım.
Şu anda zorda olsa -Rabbime
şükürler olsun- nefes alabiliyorum.
Bu arada
beni arayan bütün
dostlarımın telefonlarına gerekli
cevabı veremediğim için üzgünüm.
Dostlarım
hepinize
teşekkür
ediyorum. İki kere aşı olsanız da,
lütfen cok dikkat edin.
İbrahim Görmez. DM ---◄◄

Hasene, Türkiye Kökenlileri Bu Yıl da Sıla Yolunda İkramlarla Karşıladı...

Uzun bekleyiş, zorlu yolculuk sonrası Hasene’de buluşmak

H

hem de teşkilatımızın diğer kurumlarıyla orada
bir stant kurduk.” diye kaydetti.

asene International derneği
ve Hennes Tour, karayolu ile
Avrupa’dan Türkiye’ye izine
gidenleri Kapıkule’de karşıladı.

Buna göre Kapıkule çıkışına 250 metre mesafede bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii
park alanında stant kurulacak. Yolculara,
hijyen paketi ile çay-kahve ikramlarında
bulunuldu. Uygulama 25 Haziran – 25
Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.
“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, Türkiyemize ulaştıklarında nefes
alsınlar, soluklansınlar, dinlensinler düşüncesiyle hem Hasene, hem Hennes Tour

”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 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 kurduk”
Hasene Türkiye Genel Müdürü Ömer Söyleyenoğlu da çalışmayla ilgili bilgi verirken,



“Karşılama standını Kapıkule’de sınır
kapısına yakın kurduk. Gelen vatandaşlara
hijyen paketi takdimimiz oldu. Yeme içme
ikramımız oladu. İsteyen mola yapabilecek. Kendilerine ayrıca anlaşmalı otellerde
konaklama imkânı sunduk. İsteyenler o
alanda dinlendiler.” diye konuştu.
Bu imkânı değerlendirenler de Hasene’nin
bu organizayonundan duydukları memniniyeti ifade ettiler.
Uzun yolculuktan ve zorlu bekleyişten
sonra yorgunluğu atmak, beklerken bir çay
ve kahveyle sohbet etmek, yeni yzülerle
tanışmak için güzel bir fırsat olduğunu
söyleyen yolcular, bu girişiminden dolayı
Hasene Derneği’ne teşekkrülerini bildirdiler. Gurbetçilerin yalnız olmadığı hissi
veren bu uygumanın önümüzdeki yıllarda
da devam edeceği duyuruldu.
(bb) ---◄◄

OFİS ALANI SATILIK / KİRALIK
KANTOORRUIMTE TE KOOP/TE HUUR

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

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

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

politiek

siyaset

Mahalle Erzak
Dolabı

S

elamün Aleyküm değerli kardeşlerim,
Yazıma başlamadan önce, siz değerli
okuyucuların güzel bir yaz tatil geçirmiş
olmasını diliyorum. İnşallah yazın
herkes sevdiklerine kavuşup, sıla-i rahim edip
hasret gidermiştir; güzelce gezip yeni yerler
keşfedip, dinlenebilmiştir. Yaz tatilinden herkes
inşallah sağ salim gelmiştir. Bizler de yaz tatilinde
dinlendikten sonra yeni siyasi döneme başlamak
üzereyiz. Bu yeni sezonun hepimize hayırlı
olmasını dilerim

Sosyal yardım alan ailelere
yapılan kontrolde, “Calvé”
markalı fıstık ezmesini
nasıl aldın, sen bunu
karşılayamazsın” diye
azarlanan ve hatta ceza yiyen
dar gelirli ailelerimiz var.
Bu ve buna benzer daha ne
kadar içler acısı durumlar ile
karşılanan dar gelirli ailelerimiz
var. Bu, sosyal yardım alma
hakkına sahip bir kişiye
yapılan ev ziyareti sırasındaki
uygulamadan sadece bir
misaldir.

Nejat Sucu

SİYASET ÜSTÜ

e.yigit@raadrotterdam.nl

Anlamlı bir hizmet:

Toplumsal uçurum hızla derinleşiyor…
Maalesef zor durumda olan dar gelirli ailelerin
sıkça karşılaştığı bir durumu sizlerle paylaşmak
istiyorum. Hepimiz güzel bir yaz tatili
geçirebildik, ama dar gelirli ailelerimizin aynı
maddî imkânları yok. Tatil yapmayı geçtim,
aldıkları fıstık ezmesinin markasından dolayı
problemler yaşayan aileler var.
Sosyal yardım alan ailelere yapılan kontrolde,
“Calvé” markalı fıstık ezmesini nasıl aldın,
sen bunu karşılayamazsın” diye azarlanan
ve hatta ceza yiyen dar gelirli ailelerimiz var.
Bu ve buna benzer daha ne kadar içler acısı
durumlar ile karşılanan dar gelirli ailelerimiz var.
Verdiğim örnek, sosyal yardım alma hakkına
sahip bir kişiye yapılan ev ziyareti sırasındaki
uygulamadan sadece bir misaldir.
Diş macununuzun markası, aile ve
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arkadaşlarınızdan alacağınız bir doğum
günü hediyesi, neredeyse hiçbir şeye izin
verilmez. Yardım alırsanız, A marka fıstık
ezmesi alırsanız, doğrudan “sahtekâr” olarak
damgalandırılırsınız. Kendime şu soruyu
sormaktan alıkoyamıyorum: “İnsanlık nerede
kaldı? Vicdan nerede kaldı?” diye çok
merak ediyorum. Bir yandan belediyeler dar
gelirli ailelerin eşyaları ve özel mülklerinin
peşinden koşarken, bir yandan ise milyon
Eurolar tutarında prestijli projelere tomarlar
dolusu paralar saçılıyor, uluslararası şirketlerin
vergiden kaçmalarına izin veriliyor ve meclis
bakanları sizlerin vergi paraları ile son model
BMW’lerde dolaştırılıyorlar. Bunlara izin veriliyor
çünkü hepsi kurallar çerçevesinde ama sen,
bir hata yaptığın an ya da ailenizden aldığınız
cüzi bir miktar yardımı, sosyal yardım bürosuna
söylemeyi unuttuğunuz zaman sizden kötüsü yok.
Bu benim gitmek istediğim siyasi, sosyal ve
toplumsal bir yön değil. Bizim odak noktamız,
bir kavanoz Nutella veya Calvé’yi kontrol
etmek değil, bu insanların iş bulmasına
nasıl yardımcı olabileceğimiz olmalıdır.
Bunu gerçekleştirmek için diğer encümen
arkadaşlarım ile önümüzdeki dönem belediye
meclisinde bunun için elimden geleni yapacağım
ve mücadele edeceğim.
Anlamlı bir hizmet: “Mahalle Erzak
Dolabı”
Dar gelirli ailelerimize yardım etmek sadece
belediyenin görevi değil, hepimizin görevidir.
Geçenlerde bir vatandaşımızın çok güzel
bir fikrine rastladım. “Sogoed” isimli
organizasyonun kurucusu, “Mahalle Erzak
Dolabı” diye adlandırdığı çok güzel bir fikri
yürürlüğe koyduğunu gördüm. Bu mahallede

vatandaşlar erzak dolabına ihtiyacı olmayan
erzakları koyabiliyorlar ve dar gelirli insanlar
ise bu dolaptan ihtiyacı miktarınca içinden
7/24 erzak alabiliyor. Bu şekilde hem israfın
önüne geçiliyor hem ihtiyaçları olanlara yardım
ediliyor. “Paylaşmak, boşa harcamaktan
iyidir” sloganı ile bu fikri Rotterdam’da
gerçekleştirebilmek için bu organizasyonu kısa
bir zaman dilimi içerisinde meclise davet edip
konseye hitap etmesini isteyeceğim. İnşallah
biz bu fikri Rotterdam’da yürürlüğe koymak
istiyoruz.
Bu yazımı güzel bir anım ile bitirmek istiyorum:
Adem Mohamed kardeşimiz, mübarek
topraklarımızdan olan Mekke’ye yürüyerek
hac yapmak için İngiltere’den yola çıkmış
bulunmaktaydı. Kardeşimiz yürüyüşünün
21’inci gününde Hollanda’ya geldi. Allah bana
Rotterdam sınırlarında ona “hoş geldin” deyip
ikramda bulunmayı nasip etti. Kardeşimizin
bu gayretine gerçekten hayran kaldım ve ona
en içten dualarım ile bu güzel yolculuğunda
başarılar diliyorum. Allah hepimize bir gün o
maneviyatı yaşamayı nasip etsin.
Bu sene de biz, sizler için daha güzel bir gelecek
hazırlamak için elimizden geleni yapacağız.
Çalışmalarımızı bu sene de sosyal medya
kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Sizleri zaman
zaman bu yazılarım ile oluşan gündemleri ve
yaptığımız çalışmaları paylaşmaktan tekrar
mutluluk duyarım. Dualarınızı eksik etmeyin.
Allah bu sene de yâr ve yardımcımız olsun.
Gençlerimizden staj yapmak, vatandaşlarımızdan
tanışmak, kahve içmek isteyen olursa lütfen
bana yazmaktan çekinmesinler. Ben sizlerin
sorularınıza, görüşlerinize ve önerilerinize her
zaman açığım. Sağlıcakla kalın, selametle,---◄◄

“Hollandalıya benzemeye çalışırken kendi öz dilini, değer ve yargılarını kaybetmekte var”

Türklerin Asimilasyonu mu Entegrasyon mu?

A

Yaşamda hayal kırıklığı da var...
İnsan yaşamında başarıların, duyumları ve mutlulukların yanında, hayal kırıklıkları, başarısızlıklar
da olacaktır.
“Mutsuz bir ömür geçti ve gidiyor” diyenlerin
sayısı da az olmayacaktır. Çokça duyarız “Ben
çocuklarımla rahat konuşamıyorum artık.
Çünkü birbirimizden farklı iki kültürün
insanlarıyız. Konuşmaya çalışıyoruz ama
birbirimizi de artık anlayamıyoruz” diyen üzgün, kaygılı bir babayla her an, kimsenin olmadığı
bir mekânda karşılamak mümkün.

similasyonu; Hollanda’da yaşayan
gençlerin kendi Türkçe dillerini unutarak,
Hollandaca konuşan, Hollanda kültür ve
değerlerini kabul ederek bir Hollandalı gibi
toplumsal yaşamda yerini alarak sadece isminin Türk
olduğu yeni bir nesil olarak tanımlayabiliriz.
Evde konuşulan dil?
Üçüncü ve dördüncü nesil artık evde Türkçe konuşmuyor. Evde Hollandaca konuşan bir ailenin çocuklarının daha iyi bir eğitim yapabilecekleri ve okullarda
daha başarılı olacaklarını, Türk toplumunun tüm
katmanlarına kabul ettirdiler.
Evde konuşulan Türkçe dili ile, belirli ve kısmen
de olsa o çocuklara Türk kimliğini aktarmak mümkündür. Her ne kadar derin dil ve kültür aktarımını
sağlamak zor olsa da, kısmen iki kültürlü, gelenek ve
göreneklerine bağlı bir nesil yetiştirmekte, Türk dili
belirleyicidir.
Türk gençleri tatillerini Türkiye’de yapıyorlar…
Evet, 1 milyondan daha fazla Hollandalı komşularımız gibi Türk gençleri de tatillerini Akdeniz’de ve
Ege’de yapıyorlar. Geneli, baba ve anne memleketlerine bile uğramadan Türkiye’de sadece hoş, keyifli bir
tatil yapıyorlar.

Hollandalıya benzemeye çalışırken kendi öz dilini, değer ve yargılarını kaybetmekte var. O zaman bizim en güzel atasözlerimizden birisi olan “Tosya’ya
pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” bu durumu özetliyor sanki. En
güzel olanı da kendi kültür ve kimliğimizle uyum sağlamak olmalıdır.
Ama nasıl, içeriği nasıl, kim ve nerede doldurulmalı?
Tek tip bir yaşam, kültür ve inanç toplumu olmadığımız için, her ailenin kendine göre doğruları ve öncelikleri de olacaktır. Geçmiş yıllarda kendi kültürel,
inanç ve değer yargılarını gençlere aktarabildiğimizi söyleyemeyiz. Başka türlü
düşünenlerde mutlaka olacaktır.

Software problemen in Windows verhelpen
Componenten in uw computer vervangen bij upgrade

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.

Installeren van compleet ADSL of kabel internet pakket
(UPC, KPN, Telfort, Ziggo enz.)
Volledig thuisnetwerk installeren incl. backup functies
Draadloos internet installeren of hulp bij storingen/klachten
Antivirus Software
DATA Recovery
Online Backup
LCD en Plasma TV reparatie
Saratech PC Service geeft support aan alle versies
van Microsoft: Windows 98/ME/2000/XP
Vista/Windows 7 en Windows 8

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

Serbest seçim ve özgür irade…
Hollanda’da bireysel eğitim, kültür, değişim ve
hür iradeye bağlı seçimler çok önemli olup, her
ne kadar evde alınan kültür eğitim, arkadaş ve
çalışma hayatı da farklı bir insan başarı modelini
öne çıkarmaktadır.
Hollanda’da, bireysel, bencil ve de kendi egolarını
mutlu ve tatmin eden bir insan tipinin öne çıktığını görmekteyiz.
Ondan olmalı; 17 milyon 500 bin Hollandalıdan,
bölüşemeyen ve yalnız yaşayan 3 milyon 300 bin
Hollandalının olması…
Saygı ve sevgilerimle.
---◄◄
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Azmin zaferi...



Şahin, Murat, Yasin ve Hamza YILDIRIM kardeşlerin başarı hikâyesi gerçekten parmak ısırtacak bir nitelik taşıyor...

YILDIRIM KARDEŞLERİN BÜYÜK BAŞARI HİKÂYESİ…

1

960’lı yılların başından
bu yana gurbete çıkmış
olan
yurttaşlarımız
arasında,
işçilikten
patronluğa
yükselmiş
pek
çoğunun
başarı
öykülerini
okumuşsunuzdur.
‘Çarık ile geldi, büyük iş
adamı oldu’ gibi abartılı başlıklı
röportajlar da okumuşsunuzdur.
Doğrudur, gurbet ellere temizlik
işçisi olarak göç etmiş on binlerce
Türk,
işçilikten
patronluğa
yükselmişlerdir. Hatta bu sayıyı
yüzbinlerce olarak de verebiliriz.
Zira sadece Hollanda’da işyeri
sahibi olan 30 bin yurttaşımız
vardır.
Bu başarı öyküleri, birinci nesil
Türkler ile başlamıştı. İkinci
nesil ile devam eden bu başarı,
üçüncü nesil Türkler de bilgi ve
teknoloji alanında da gelişmiştir.
İşte size, bilgi ve teknoloji
alanında gelişmiş olan dört Türk
kardeşten bir başarı hikâyesi:
Şahin, Murat, Yasin ve
Hamza YILDIRIM kardeşlerin
başarı
hikâyesi
gerçekten
parmak ısırtacak bir nitelik
taşıyor. Hollanda medyasının
da sitayişle söz ettiği YILDIRIM
kardeşlerin başarı öyküsü şöyle:
Yıldırım kardeşlerin faaliyetleri
2009 yılında başlıyor. Kurmaya
başladıkları firma, dernek ve
vakıfları LOYAAL GROEP’ta
toplamaya başladılar.
İlk adımını eğitim ile atmış olan
LOYAAL GROEP, Lahey’deki
farklı eğitim kurumları sayesinde,
2019 yılında en büyük dershaneler
arasında yerini aldı. 2020 yılında
ise “Mister Einstein” dijital
eğitim uygulamasını geliştirerek,
Hollanda’da piyasaya sürdü ve
eğitim sektöründe gücüne güç
kattı.
LOYAAL
GROEP
bünyesindeki kurumlar ve
faaliyetleri:
•
Excellent
Academy:
Lahey’de özel dershane faaliyeti
gösteren ve 2019 yılında en
büyük dershaneler arasında
yer alan özel bir kurumdur. 90
çalışanı ile yılda 1000’den fazla
öğrenciye hizmet sunmaktadır.
• TASA Consultancy: Araştırma
ve danışmanlık faaliyetleri yapan
özel bir kurumdur.
•
InnTech
(Innovative
Technology): Teknoloji alanında
sürdürülebilir programlar ve uçak
motoru simülasyonu üzerine

hayalleriniz ve inancınızın yanında
disiplinli ve özverili çalışmanız ve
bir birinizle bilgilerinizi paylaşmanız
ve yeni bir vizyon ve hedef ancak
sizi başarıya ulaştırır. Loyaal
Groep’un başarı sırrı da tam buradan
kaynaklanıyor.”

araştırma yapan bir kurumdur.
• Webactueel: Web tasarımı, SEO
ve dijital medya üzerine yoğunlaşan
bir kurumdur.
• CitoMateriaal: İlkokul için
eğitim materyalleri gerçekleştiren
ve
bünyesinde
pedagogların,
psikologların ve eğitim insanlarından
oluşan bir kurumdur.
• Atlas Cultureel Centrum:
Kültür, Sanat, Tarih ve Eğitim
alanlarında faaliyet gösteren bir
dernektir.
•
Mister
Einstein: İlkokul
ve
ortaokul
öğrencileri
için
özel tasarlanan dijital eğitim
uygulamasıdır. Henüz yeni olmasına
rağmen Hollanda’nın genelinde
birçok kişiye eğitim hizmetleri
sunuyor.
Şahin Yıldırım Loyaal Groep’un
amacı ve hedeflerini şöyle
açıklıyor:
“Aslında farklı kurumlar üzerinden
yönetilen şirketlerimizi üç ana dal
altında toparlayabiliriz: Eğitim ve
Araştırma, Teknoloji ve Tasarım,
Kültür ve Tarih. Bizim vizyonumuz
mutlak başarının hedef olduğu;
dürüst, sürdürülebilir, prensiplerine
bağlı, kurumsal bir çatı altında
sunulan hizmetlerde kalite ve
güvenden ödün vermeden yeni fikir
ve idealler doğrultusunda LOYAAL
GROEP imzasını nesilden nesile
taşımak.
Eğitim ve araştırma alanında
hedefimiz;
bilimsel
düşünen,
özgüven ve özsaygısı yüksek, insan
haklarına saygılı, toplumsal ve
evrensel sorunların farkında olan,
araştıran ve bu sorunlara çözüm
üreten, barışçıl, aydın ve ileri
görüşlü, entelektüel yönü gelişmiş
bireyler yetiştirmek.
Dijital ve teknoloji alanında
hedefimiz; yeni bilgi tabanlı, akılcı
teknikler ve teknolojiler geliştirmek
ve bunları insanların hizmetini
sunmaktır.
Tarih, Kültür ve Sanat ile hedefimiz;

Hollanda’da
oluşan
kolektif
tarihimize sahip çıkmak, kollamak ve
yeni nesillere aktarmak. Ayrıca sergi,
tiyatro, film günleri, konferans ve
öğrenci değişim programları ile ikili
ülke ilişkilerine katkı sunmaktır.”
Murat
Yıldırım,
LOYAAL
GROEP’un
gücünü
nereden
aldığını anlatıyor:
“Loyaal Groep şirketler topluluğunun
çeşitli alanlarda faaliyet göstererek
hızla gelişmesinin ve gücüne güç
katmasının ana sebebi, özellikle
halkımızın talep ettiği ve piyasada
boşluk olan alanlarda faaliyet
göstermesidir. Bizler ayrıca kendi
bilgi ve birikimimizin yanında
teknoloji ve inovasyon alanında bir
ekip kurarak, halkımızın ihtiyaçları
doğrultusunda yüksek teknoloji
ile farklı fonksiyonları birbirine
bağlayarak, güvenilir, bütünleşik
ve ileriye yönelik yeni sistemler
geliştiriyoruz. Böylece hem riskleri
minimum seviyede tutuyor, yeni
fırsatları değerlendiriyor ve ileriye
yönelik yatırımlar yapıyoruz.”
Yasin
Yıldırım,
LOYAAL
GROEP’un geleceğe hazırlanışını
anlatıyor:
“Eskiden uzak görünen her şey artık
bize çok daha yakın olmaya başladı.
Ticaretten politikaya, eğitimden
eğlenceye kadar yaşamımızın her
safhasında artık dijital uygulamalar ve
bu dijital uygulamanın parçası hâline
gelen yeni bir nesil yetişiyor. Aslında
bu değişimleri tanımlamakta da artık
zorlanmıyoruz; dijital para ve dijital
eğitim sistemi gibi terimler, gündelik
hayatın bir parçası hâline geldi. Ve
eğer siz de geleceğe yön vermek
istiyorsanız o zaman bugünden kolları
sıvamanız gerekiyor çünkü yarın çok
geç olabilir.”
Hamza
Yıldırım,
LOYAAL
GROEP’un
başarı
sırrını
açıklıyor:
“Sahip olduğunuz becerileriniz,

SINIR ÖTESİ FAALİYET
Kültür, Sanat, Tarih ve Eğitim
alanlarında faaliyet gösteren Atlas
Kültür Merkezi’nin faaliyetleri de sınır
ötesine taştı.
Atlas Kültür Merkezi, Zülfü Livaneli
Kültür Merkezi ile ortaklaşa bir
fotoğraf
sergisi
düzenlemişti.
‘Gurbette’ adlı Hollanda’ya göç
fotoğraf sergisi, Hollanda’nın Ankara
Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet
tarafından açılmıştı.
Hollanda ile sözleşme yapıldığı
zamanın Çalışma Bakanı Ali Naili
Erdem ve proje sorumlusu Şahin
Yıldırım’ın eşlik ettikleri açılışa yurt
içinden ve dışından yüzlerce davetli
katılmıştı.
DÖRT ‘SİLAHŞÖR’ GİBİ DÖRT
‘DEHA’
Hollanda’da gündem oluşturan
Yıldırım kardeşleri tanıyalım:

Murat Yıldırım

LOYAAL
GROEP,
yönetim
Kurulu Üyesi olan Murat Yıldırım,
bünyesinde bulunan Finaal Educatie,
Excellent Academy ve InnTech
genel müdürlüğünün yanı sıra insan
kaynakları ve eğitim için gerekli
materyal geliştirme çalışmalarını
yürütüyor. Delft Üniversitesinde
Uçak Mühendisliği üzerine yüksek
lisansını ve Türkiye’de insansız hava
aracı üzerine araştırma yaptı ve farklı
sivil toplumlu kuruluşlarında görevler
üstlendi.
Yasin Yıldırım

Şahin Yıldırım

LOYAAL
GROEP,
yönetim
Kurulu Üyesi olan Şahin Yıldırım,
Amsterdam Üniversitesi’nde Yüksek
Lisansını yaptı. Ayrıca bünyesinde
bulunan Mister Einstein, Excellent
Academy ve TASA Consultancy
şirketlerinin Strateji, Koordinasyon
ve
Yönlendirme
çalışmalarını
yürütüyor. Bundan önce, 2011’de
TRT yayımlanan ‘Almanya Treni
Belgeseli’ koordinatörlüğünü, 2012
yılında Hollanda Türkiye ilişkilerinin
400. yılı çerçevesinde Hollanda
ulusal arşivinde ‘De Prins en Pasha’
sergisi koordinatörlüğünü yaptı. 2014
yılında Hollanda’ya Göçün 50.yılı
çerçevesinde geniş araştırma yapıp,
çalışmasını ’50 Yılda, 50 Öykü’
(50 jaar, 50 verhalen) adında bir eser
yayımladı ve Hollanda’daki kolektif
tarihimizi yeni nesillere anlatmak için
“Gurbette” temalı fotoğraf sergisini
Türkiye’de farklı illere götürerek ikili
ülke ilişkilerine kültürel ve diplomasi
katkılarda bulundu.

LOYAAL GROEP, yönetim Kurulu
Üyesi olan Yasin Yıldırım, The
Hague University’de Mali Müşavirlik
eğitimini yaptı. Ayrıca bünyesinde
bulunan Webactueel ve Loyaal
Marketing genel müdürlüğünün yanı
sıra Hollanda MÜSİAD İş Adamları
Derneği’nde İletişim Başkanlığı’nın
yanı sıra Lahey’de bulunan farklı
sivil toplum kuruluşlarında görevler
üstlendi.



Hamza Yıldırım

LOYAAL GROEP, yönetim Kurulu
Üyesi olan Hamza Yıldırım, Mali
müşavirlik ve pilotluk eğitimini yaptı.
Ayrıca
bünyesinde
bulunan
CitoMateriaal kurumunun genel
müdürlüğünün yanında LOYAAL
GROEP’un Genel Menajerlik ve Mali
Müşavirlik görevlerini üstlenmektedir.
Haber: İlhan Karaçay ---◄◄
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Kısa Haberler
Kadınlar Artık Mahremleri Olmadan
Umre Yapabilecek

Suudi Arabistan hacdan sonra şimdi de umre
ziyaretleri için kadınlara mahrem şartını kaldırdı.
Artık kadınlar da yanlarından mahremleri
olmadan, ama, bir grupla birlikte olmak üzere
umre yapabilecek.
Suudi Arabistan, kadınların yanlarında mahremleri
olmadan umre yapabilmelerine müsade etti.
Daha önceleri 45 yaş üstü kadınlar için kaldırılan
mahrem şartı şimdi tüm kadınlar için kaldırılmış
oldu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı kadınlar
için mahrem şartını ilk kez bu sene hac için
kaldırmıştı. Hac sonrasında başlayan umre
ziyaretleri için de mahrem şartı kaldırıldı.
Mahremsiz olarak umreye gidecek olan kadınların
mutlaka bir grup eşliğinde gitme şartı ise devam
ediyor. Öte yandan kadınların umre boyunca tek
başına dolaşmasına müsade edilmeyecek. Bununla
birlikte grup halinde dolaşmalarına müsade
ediliyor. Namazların da kadınlara ayrılan yerlerde
kılınması gerekiyor.
---◄◄

Etnik Azınlıklara
Ayrımcılık Devam Ediyor
Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının
Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin yayınladığı
raporda, Hollanda’da etnik azınlıkların ırk
ayrımcılığına maruz kaldığı belirtildi. Birleşmiş
Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması
Komitesi, “etnik fişleme”yi engelleyecek kanunlar
çıkarılması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan
Kaldırılması Komitesi (CERD), Hollanda’da ırk
ayrımcılığı durumuna ilişkin raporunda, ülkedeki
etnik azınlıkların eğitim, sağlık, iş ve sosyal hizmet
alanlarında ayrımcılığa maruz kalmaya devam
ettiğini bildirdi. CERD raporunda, göçmenler
ve azınlıklar üzerine yapılan siyasi tartışmaların
ayrımcılığın artmasında etkili olduğu, ayrımcılığın
en fazla polisin yaptığı durdurma ve aramalarda
görüldüğü belirtildi.
“ETNİK FİŞLEME ENGELLENMELİ”
Hollanda’nın ırk ayrımcılığı ile mücadelede
gelişme kat ettiği aktarılan raporda, daha fazla
ilerleme olması gerektiğine dikkat çekildi.
Online platformlarda yapılan ırkçılık ve nefret
söylemlerinin azaltıldığı ifade edilen raporda,
“etnik fişleme” konusundaki endişelerin devam
ettiği hatırlatıldı. Raporda, hükûmete etnik
azınlıkların kamusal alandaki görünürlüğünün
artırılması ve “etnik fişleme”yi engelleyecek
kanunlar çıkarılması gerektiği tavsiyesinde
bulunuldu. 18 bağımsız uzmandan oluşan CERD,
182 ülkenin taraf olduğu BM Irk Ayrımcılığının
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin uygulanışına
ilişkin bireysel şikayetleri incelediği gibi periyodik
genel raporlar da hazırlıyor.
---◄◄

Almanya’da “İş Gücü Anlaşması”nın
60. Yıl Dönümü Kutlandı

Almelo Beyaz Camii
yardımlarınızı bekliyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “İş Gücü
Anlaşması”nın 60. yıl dönümü kutlandı. Almanya, Türkiye ile 30 Ekim 1961’de İş Gücü
Anlaşması imzalayarak Türkiye’den resmi olarak Almanya’ya işçi göçü başladı.
Almanya Uyum Vakfı tarafından Başbakanlık binasında düzenlenen törende, “İş Gücü
Anlaşması”yla Türkiye’den ve diğer ülkelerden Almanya’ya gelen misafir işçiler takdir
edildi. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim için düzenlenen törene Almanya
Başbakanı Angela Merkel, Göç, Sığınmacılar ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı
Annette Widmann-Mauz ve eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı.
Başbakan Merkel, yaptığı konuşmada, Almanya’ya gelen insanlara yönelik uyum
çalışmalarının yapılmadığını belirtti ve ekledi, “O dönemde ‘uyum politikası’ gibi
bir kavram yoktu. Misafir işçi kavramı, herkesin yakında gideceğine ilişkin
düşünülen şeyi ifade ediyordu. Ancak bunların çoğu gerçekleşmedi.”
Göreve geldiği 2005’te entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanlığının kurulduğunu belirten
Merkel, “Çünkü bunun (entegrasyonun) çok daha büyük önem kazanması gerekiyordu.”
dedi. Başbakan, bugün göçmenlere yönelik uyum ve danışma kurslarının verildiğine işaret
ederek, Almanya’daki göçmenlerin Almanca öğrenmesinin önem taşıdığını vurguladı.
“UYUMUN HEDEFİ BİRLİKTELİKTİR”
Alman toplumunun, Almanya’nın göç ülkesi olduğunu ve başka kültürlerden gelenlerin
bu ülke için çalıştığında güçlendiğini anladığını ifade eden Merkel, “Uyumun hedefi bu
birliktelik. Entegrasyon, isminiz Klaus veya Erika olmadığı için asla tamamlanmayan, 7
nesil süren bir görev olamaz.” değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Merkel, insanlar
arasında daha çok temasın sağlanması gerektiğini belirterek “Bu konuda yapacak çok
şeyimiz var.” dedi.
“Herkes göçten yararlandı”
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff yaptığı konuşmada, “Almanya’da göçmen
çocukları sporda, kültürde, bilimde, ekonomide harikalar yaratıyor ve önemli rol üstleniyor.
Herkes, göçten yararlandı, buraya gelen göçmenler ve ülkemiz de. Bu bir anlamda kazankazan durumuydu. Bu nedenle teşekkür etmek ve saygı göstermek bir vazife.” dedi.
Wulff, işçi göçünün üzerinden yıllar geçtikten sonra ancak bugün bunun bir başarı hikayesi
olarak değerlendirildiğini ve Almanya’nın bugünkü refahının Türkiye’den gelen göçmen
işçilere borçlu olduğunun anlaşıldığını vurguladı. 60’lı yıllarda insanların ailesi olmadan,
dil bilmeden Almanya’ya gelmelerinin hafife alındığına işaret eden Christian Wulff, “Misafir
işçi kavramı bile insanların kısa süreliğine gelip çalışıp eve döneceklerini çağrıştırıyordu.
Buraya insanların geldiği, aileleriyle yaşamak ve burada kalmak istediklerinin anlaşılması
yıllar sürdü. Bu ailelerin Alman vatandaşı olan ve Almanya’ya çok iyi uyum sağlamış
çocukları oldu.” değerlendirmesinde bulundu.
ARTAN YABANCI DÜŞMANLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ
Christian Wulff, göçün Almanya’ya kazanımlarını anlatırken, diğer yandan ülkede
yabancılara karşı artan nefrete de dikkat çekti. Wulff, Almanya’da yabancılara karşı
artan nefretten ve düşmanlıktan ve bunun bazı bölgelerde seçim malzemesi olarak
kullanılmasından endişe edilmesi gerektiğini belirterek “Halbuki insanlar bir araya gelip
karşılıklı yüz yüze temas kurulduğu zaman diğerlerinin kendilerinden farklı olmadığını,
farklı ihtiyaçları olmadığını görecekler.” ifadelerini kullandı.
Kalp doktoru Dilek Gürsoy’un annesine ödül
Törenin sonunda Almanya’nın kalkınmasına katkı sağlayan birinci nesli temsilen 4 kişiye
“Talisman” ödülü verildi. Almanya Başbakanı Merkel, ülkede 2019’da “yılın doktoru”
seçilen kardiyolog Dilek Gürsoy’un annesi Zeynep Gürsoy’a “Talisman” ödülü verildikten
sonra yaptığı konuşmada çok duygulandığını belirterek “İyi bir annenin harika bir kızı
olur.“ dedi. Merkel, “Ülkemiz için geçmişte ve hâlâ bugün yaptıklarınızdan dolayı teşekkür
ederim.” ifadesini kullandı.
Almanya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra iş gücü açığını kapatmak amacıyla 1955’te İtalya,
1960’da Yunanistan ve İspanya ile anlaşmalar yaparak buralardan işçi getirdi. Almanya,
Türkiye ile de 30 Ekim 1961’de İş Gücü Anlaşması imzalayarak Türkiye’den resmi olarak
Almanya’ya iş gücü göçü başladı.
(AA) @Facebook Gastarbeiter ---◄◄

1 Mayıs 1974 tarihinde Almelo Camii Projesi
B. Sevinçsoy tarafından çizilip, temeli dönemin
büyükelçisi Oktay Cankardeş tarafından atılmış,
cami altı ayda tamamlanarak 1974’ün Ramazan
Bayramına ibadete açılmıştır.
Caminin, Avrupa’nın kubbeli ve minareli ilk camisi
olduğunu da iddia edilmektedir. Caminin dış kısmı
beyaz boya ile boyandığından cami Hollandalılar
arasında “Beyaz Cami” adı ile anılmıştır. Cami
1983’te Hollanda Diyanet Vakfına bağlanmış
bundan sonra caminin adı Almelo Yunus Emre
Camii olarak değiştirilmiştir.

NIF GENÇLİK TEŞKİLATI SEZONU
TAM KADRO TOPLANTI İLE AÇTI

Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı Yönetim Kurulu
sezonun ilk toplantısını gerçekleştirdiler.
Ömer Kıraç başkanlığında toplanan gençlik yönetmi yeni hizmet
yılında yapılacak olan çalışmaları gözden geçirdiler ve çalışma
takvimini uygulamak için görev dağılımı yaptılar.
Sezona hızlı başlayan yönetim kurulu üyeleri, daha çok dış ilişkilerin
yapacağı çalışmalara yoğunlaştılar.
---◄◄

Cami, zamanla ihtiyaca cevap vermemeye
başlayınca, 1989 da caminin sağ tarafına ek
yapılarak cami büyütülmüş, lokal ve tuvaletler
yapılmış, aynı yıl caminin arsası da belediyeden
satın alınmıştır. 1999’da caminin sol tarafına
yapılan ekle de cami son şeklini almış ve 1000
kişinin namaz kılabileceği bir kapasiteye ulaşmıştır.
2003 yılında ise caminin mihrap, minber ve
kürsüsü yeniden yapılmış ve çini ile kaplanmıştır.
Cami müştemilatında, lokal, iki derslik, ve ardiye
bulunmaktadır.
Yunus Emre Camii son yıllarda verdiği eğitim ve
dini faaliyetlerle Hollanda’da adından hayli söz
ettirmekte. Eğitimde ilk orta ve lise düzeyinde
gönüllü eğitmenlerden oluşan eğitim kadrosu
Almelo ve çevresine hizmetlerini sürdürmektedir.
Dinî alanlarda faaliyetlerini sürdüren camii
aynı zamanda Türk kültür günleri düzenleyerek
kendinden söz ettirmeye devam ediyor.
1960’lı yıllarda başlayan bu hikaye 2021 yılına
kadar, nesilden nesile ayakta duran Beyaz Camii
yerine yeni bir camii projesi başlatılması ile devam
ediyor. Yeni camii projesinin nedeni yerlerinin
Almelo’da yetişen ve yetişmekte olan yeni nesle
artık dar gelmesi, ihtiyaçları karşılayamaması.
Sevgili cemaatimiz inşaatımız da son gelişmeleri
sizlerle paylaşıyoruz. Herkesin yöneldiği bir kıblesi
vardır. “Ey müminler!) Siz hayır işlerinde
yarışın. Nerede olursanız olun sonunda
Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz
Allah her şeye kadirdir.” (Bakara 148 -)
Mevla yakın zamanda bitirmeyi nasip eder
inşallah. Yeni yapılacak Camimiz de sizlerin de
katkılarınızı bekliyoruz.
Camii hesap nr: NL 22 ABNA 0475239733
Atalay Kızılay/Almelo
---◄◄

Asla pes etme!

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

Yeni ofisimizde her türlü finansal ve idari işleriniz için hazırız...
Şirketler, Şahıs Şirketleri, B.V, N.V., VOF, Camiler, Vakıflar, Dernekler

Sinan Sungur
Muhasebeci / Vergi Danışmanı

Prins Hendrikkade 114. 3071 KK Rotterdam
Tel: 06 245 02 436 - Sinsbv@hotmail.com
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Cavit Balcı:



“O bizim için kardeşten öte bir dost, arkadaş, psikolog, organizatör, birleştirici, çıkışı olmayan yolda yol gösterenimizdi.”

Arif Balcı dualarla anıldı...

Bu dünyadan bir Arif Balcı geçti...
2
2 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
gösterenimizdi”
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 ---◄◄



SIPOR Müdürü Cihan Gerdan:

“Başarılı, meslek sahibi ve ahlâklı bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz”

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.

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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“Özellikle, birinci ve ikinci nesil, geçen yıl salgından dolayı Türkiye’ye gelememeleriyle, ilk hafta, evlerinin tamir, bakım,
eksiklerini gidermeyle karşı karşıya kaldılar. Devlet daireleri ve bürokrasi ise bambaşka bir ucube.”

Avrupa Türkleri ve yaz tatili sosyolojisi üzerine…

A

vrupa Türklerinin iki
yıllık memleket hasreti
neredeyse sona eriyor.
Malûm olduğu üzere,
Kovid-19 salgınından dolayı geçen
yıl ülkelerini ziyaret edemeyen
Avrupa Türkleri, bu yıl yoğun bir
şekilde Türkiye’ye akın etmişlerdi.
Büyük bir heyecan, hasret, özlem
içinde Türkiye’ye gelen Avrupa
Türklerinin, sayılı tatil günleri sona
erdi. Yurda gelirken ve dönerken,
özellikle kara yoluyla gelenlerin
Kapıkule’de oluşan araç kuyruklarıyla dikkat çeken Avrupa Türklerinin, Türkiye’deki tatil sosyolojisi
ise ayrı araştırma konusu.
Aidiyet bilinci ne oranda?
Avrupa ülkelerinde yaşayan ve
bir çoğu bu ülkelerin vatandaşı
olan Türklerin, Avrupa’da yaşayan
diğer göçmen gruplara göre, göç
veren ülkeye karşı aidiyetlerinin
olağanüstü yüksek olduğu biliniyor. Avrupa Türklerinin ülkeleriyle
olan ilişkileri ve bağları, örneğin
Faslılar ve diğer etnik topluluklarla
mukayese edilemeyecek kadar
yüksektir. Söz konusu bu aidiyet, birinci ve ikinci nesille sınırlı
değildir. Üçüncü nesilde de, her ne
kadar, birinci ve ikinci nesilde olduğu kadar olmasa da, Türkiye’ye
aidiyet göreceli olarak yüksektir.
Öyle ki, yaz tatili boyunca, yemek
sofralarında ve ziyaretlerde,
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü neslin bir arada olduğuna yer
yer şahit oldum. Birinci ve ikinci

lerinin birinci haftasında, Türkiye’deki insanların iş anlayışları ve
ahlâkıyla karşı karşıya geliyorlar.
Bu yüzleşme, ister istemez, Avrupa’dan gelenlerin elektrikçi, sucu,
inşaatçı ve diğerlerinin, Türkiye
için çok normal, ama Avrupa için
hiç de makul olmayan davranışlarıyla tanışmalarına vesile oluyor.

Veyis Güngör
nesil Türkiye doğumlu iken, ikinci
ve üçüncü nesil Avrupa doğumlu.
Aralarındaki iletişim genellikle
Türkçe olup, üçüncü ve dördüncü
nesil bazen, Almanca veya Hollandaca konuşmaktaydılar. Ama, yarım asrı aşan bir göç serüveninde,
dört neslin, Konya’da, Aksaray’da,
Kayseri’de, Karaman’da veya diğer
şehirlerde bir araya gelmelerinin
insana heyecan verdiğini ifade
etmem gerekiyor.
Bu yıl yaz tatilinde, Anadolu’nun
bir çok şehrinde, özellikle İç
Anadolu’da, yabancı plaka taşıyan
araçların fazlalığı gözlerden kaçmadı. Benzin istasyonları, restoran
ve alışveriş merkezlerinin otoparklarına yabancı plakalı araçlar,
âdeta renk katıyorlardı.
Avrupa Türklerinin, yaz tatili
boyunca, Türkiye ekonomisine ve
hassaten bazı sektörlere katkılarını,
bir ay önce, yazmıştım. Şimdi de

kısaca, Avrupa Türklerinin tatil
süresince, Türkiye’de karşılaştıkları olaylardan örnekler vermeye
çalışacağım.
Evin onarım ve bakımıyla
geçen izin dönemi...
Özellikle, birinci ve ikinci nesil, geçen yıl salgından dolayı
Türkiye’ye gelememeleriyle, ilk
hafta, evlerinin tamir, bakım,
eksiklerini gidermeyle karşı karşıya
kaldılar. Evlerin de canlılar gibi,
bakıma ihtiyacı olduğu, oturulmayan mekânların, çökmeye varan
hasarla karşılaştıkları malumdur.
Genellikle yaz tatilinden yaz
tatiline açılan evler, ister istemez
yıpranıyor. Bu da, gayriihtiyari,
Avrupa Türklerinin yaz tatilinin ilk
haftasını tamir ve bakım işlerine
ayırmalarına vesile oluyor.
Evlerinin veya mülklerinin tamir
işleriyle uğraşmaya başlayan
Avrupa Türkleri, sınırlı yaz tatil-

Devlet daireleri ve bürokrasi ise
bambaşka bir ucube. Avrupa Türkleri için. Elektrik, gaz, su, doğal
gaz, vergi faturalarının, zamanında
ödenmemesiyle, katlanan rakamlar
da Avrupa Türklerinin başlarına
bela olmuştur.
Türkiye Türklerinin, en azından bir
bölümünün, ki medyaya yansıyan
yorumların bazıları da bu yöndedir, Avrupa Türklerini ‘Avro’, 1
avro eşittir 10 TL olarak, görmesi,
bu gözle bakması, yaklaşması da,
özellikle bu yıl Avrupa Türklerinin
karşı karşıya kaldıkları gerçekler
arasındaydı.

dığımız Avrupalı dostlarımız, tatile
dinlenmek için giderler. Gerçi,
bizim de, en azıdan, bir kısmımız,
yaz tatillerini deniz veya alternatif
ziyaretlerle geçirmektedir. Ama,
önemli bir kısmımız, hâlâ yaz
tatillerinde ev bakımı ve onarım
işleriyle meşguldürler.
Yaz tatilini iple çeken, heyecanla
ve aşkla Türkiye’ye gelen, yaz
tatili bitince, genelde yorgun olarak, yaşadığı ülkeye geri dönen,
Türkiye ekonomisine katkıda
bulunan ve bundan mutluluk
duyan, Avrupa Türklerinin kazasız
belasız, yuvalarına dönmeleri
dileğimle.
---◄◄

Tatilde dinlenilir, bizler
yorgun/argın bir hâlde
dönüyoruz...
Velhasıl, Avrupa Türklerinin
önemli bir bölümü, yaz tatillerini
yukarıda ifade etmeye çalıştığım uğraşlarla geçirip, sayılı tatil
günleri de bitince, yorgun argın,
Almanya’ya, Hollanda’ya, Belçika’ya geri dönüyorlar. Tatilden,
yorgun bir şekilde geri dönmek
Avrupa Türklerine has bir özellik
olması gerekir. Oysa, birlikte yaşa-

Başarılı bir eğitim-öğretim sezonu ve hayırlı bir çalışma yılı diliyoruz.
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Tebrik Taziye Şifa dileği

- Taziye...
Okurlarımızdan,
Rotterdam
Ayasofya ve Birlik Camii üyelerinden Sevgili Galip Eroğlu’nun vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Aile ve
sevenlerinin acısını yürekten
paylaşıyor, merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz. (NIF)
- Taziye...
Zaandam Ülkü Ocakları Teşkilatı eski başkanlarından İsmail
Erdoğan’ın vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz.
- Taziye...
Ahmet, Mehmet, Muammer
ve Yusuf Aydın’ın değerli
kardeşleri Sevgili Süleyman
Aydın’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam
Laleli Camii cemaatinden
Nusret Öztürk’ün vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Gashuis Samur Garage sahibi
Osman Samur’un halasının vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili Ceyhun Kökipek’in anneannesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Gazetemiz emektarlarından
Sevgili Kasım Samutoğlu’nun kuzeni Muzaffer
Samutoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Muhammed Ali Elitok’un
(28) elim bir kaza sonucu
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Hollanda’ya işçi olarak ilk
(1963) gelenlerden, Yusuf
Gönç’ün (Kırşehir 1939)
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Den Haag’daki
Sinagog’un 1979’da Mescid-i
Aksa Camii’ne çevrilmesinde,
Hollanda Türk İslâm Yaşlılar
Sendikası Den Haag şubesinin ve Den Haag Ahi Evran
Camii’nin kurulmasında emeği olan Yusuf Gönç’e
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
Taziye...
Mevlana Camii cemaatinden
Hamza Kot’un (36) elim bir
kaza sonucu vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan, eğitimci
Sevgili İbrahim Ölmez’in
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

-Taziye...
Birlik Camii üyelerinden Sevgili Harun Cansoy’un amcası,
Afra Tapijt mağaza sahibi Adnan
Mutlu’nun dayısı Sevgili Sefer
Cansoy’un vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Mevlana Camii cemaatinden Sevgili Osman Fırat’ın
kerimesi Mehtap Şahin’in (30) vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kardeşler Fırını sahibi Sevgili
Şengezer Kürk’ün kıymetli amcasının vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
-Taziye...
NIF Eğitim Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk’ün kıymetli babası Hacı Öztürk’ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

-Taziye...
Okurlarımızdan ve J&F Garage sahibi Fırat ve Barat
Yiğit’in kıymetli ablasının vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Versaar Türk
İslam Kültür Merkezi Sevgili
İhsan Aslan’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Zati ve Elmas
Akyürek’in biricik evlatları Nira
Akyürek’in (10) elim bir kaza sonucu vefatını üzüntüyle öğrendik.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
- Taziye...
Oss Ulu Camii cemaatinden ve
HTF üyelerinden Sevgili Mehmet
Kurtbaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve KHMG Basın Yayın Sorumlusu Sevgili Ali Andal’ın eniştesinin vefatını üzüntüyle öğrendik.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Mevlana Camii cemaatinden
Dündar Koçaş’ın (41) elim
bir kaza sonucu vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, yazar Sadık
Yemni’nin kıymetli validesi
Fatma Nevin Yemni’nin (89)
vefatını üzüntüyle öğrendik.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve iş adamlarımızdan Sevgili Hüseyin
Sargın’ın eşinin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Abdo
Kemal Ödük’ün vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.

Taziye...
AGD Zuid-Holland Teşkilat Komisyon
Başkanı ve Mesaj Gençlik önceki
başkanlarından Sevgili Durmuş Ali
Karataş’ın muhterem babası Ali
Karataş’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.
(NIF)
Taziye...
Oss Ulu Camii cemaatinden Sevgili
Ethem Durgun’un vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Rotterdam Ayasofya Camii önceki başkanlarından Sevgili İhsan Baytekin’in
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. (NIF)
Taziye...
Rotterdam Ayasofya Camii cemaatinden, Mahmut ve Gazi Baş’ın muhterem babaları Sevgili Ahmet Baş’ın
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Rotterdam Ayasofya Camii cemaatinde
Sevgili Hasan Ali Akgül’ün vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
(NIF)
Taziye...
Samur Gashuis sahibi Osman
Samur’un yeğeni ve Samur ailesinin
biricik ferdi Bülent Samur’un genç
yaşta vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz.
Taziye...
Rotterdam Birlik Gençlik Teşkilatı yöneticilerinden Sevgili
Merdan Zahma’nın dedesinin vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ömer Vural’ın kayınbiraderi,
Döndü Vural’ın kıymetli ağabeyinin vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Schiedam Muradiye Camii üyelerinden Mevlüt Demirel’in,
Rotterdam Laleli Camii cemaatinden Hüseyin Girişgen’in,
Anadolu Camii cemaatinden Ramazan Sarıkaya’nın ve
Kocatepe Camii cemaatinden Sevgili Ramazan Ercan’ın
vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Güler Finans’ın sahibi Sevgili Bahattin
Güler’in halasının vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Ali Alperen Mirza... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan, Schiedam İslam Merkezi yöneticilerinden
Sevgili Ömer ve Hasret Korkmaz’ın, 16 Temmuz 2021
tarihinde Ali Alperen Mirza adını verdikleri bir evladı
dünyaya geldi. Genç çifti tebrik ediyor, Ali Alperen
Mirza’ya hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Asel Hafsa... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan, Sevgili Ahmet ve Sefa Demir’in, 23 Ağustos 2021 tarihinde Asel Hafsa adını verdikleri bir evladı
dünyaya geldi. Genç çifti, dede ve nine Ömer ve Safiye
Demir’i tebrik ediyor, Asel Hafsa’ya’ya hayırlı ve uzun
ömürler diliyoruz.



- Tebrik... İzin döneminde dünya evine girenler

Yazarlarımızdan Sevgili Raşit Bal’ın yeğeninin ve NIF
‘s-Hertogenbosch Müteşebbis Başkanı Şevket Vuruşan’ın
kerimesinin, okurlarımızdan İ. Kasım Akdemir’in mahdumu
Oğuzhan’ın, Nurullah ve Zehra Akbıyık’ın kerimesi
Beyza’nın, ASBİR Hollanda Başkanı Göksel ve Kadriye
Soyugüzel’in mahdumu Ali’nin, Almina Pastanesi sahiplerinden Yılmaz Ekici’nin yeğeninin, Kadir ve Arzu Ünal’ın
kerimesi Esma’nın dünya evine girdiklerini duyduk...
Genç çiftleri tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
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puzzels - raadsels

bilmece-bulmaca

Bulmaca

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
Soldan sağa:
1- Hz. Peygamber’in (sav) saçlarını tıraş etmiş olmasından dolayı, berberlerin piri sayılan, aynı zamanda Hendek savaşında şehrin etrafına hendek kazılmasını ve bu şekilde savunma yapılması yönünde fikir beyan eden
sahabi * Argonun simgesi. 2- Bir göz rengi * Bir meyve * Yardımcı yemek.
3- Bir renk * İçten bağlılık * Sodyumun simgesi. 4- Esnek * Dağın veya
tepenin herhangi bir yanı * Azodun simgesi. 5- (Tersi) kötülük, fenalık *
İlenme, beddua * “Hangi kişi?” anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne,
yüklem görevinde kullanılan bir söz * Boyun eğen. 6- Kısaca kilometre *
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
*Dört telli bir çalgı. 7- Argonun simgesi * Er, onbaşı ve çavuşlara verilen
genel ad * Mersin iline bağlı ilçelerden biri * (Tersi) asmaktan emir. 8- Belli
kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında
insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz * Kırmızı renk * Karışık renk. 9- Türkiye’nin plaka
işareti * Gizem * Aklanma. 10- Amerika’nın Güneydoğu’sundaki Florida
eyaletinde yer alan ve sahilleriyle ünlü bir şehir * Doğum yaptıran kadın *
Argunun simgesi * Hidrojenin simgesi. 11- Gençliği, körpeliği kalmamış *
Yemekten emir * Cet, soy * Bir aracı tutmaya yarayan bölüm. 12- Argonun
simgesi * Kısaca metre * Tokat * (Tersi) refik, refika * Uzaklık işaret eder.
13- Lider * Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu * İlçe, kaymakamlık
* Alfabemizde yirmi birinci harf. 14- Türkiye’nin başkenti * Sarmaşıkgillerden, koyu yeşil renkli, değişik biçimli yaprakları olan, sap ve dallarından
çıkan küçük ek köklerle dik, düz yerlere yapışarak tırmanan bitki. 15- Bir
nota * Otlak * Alfabemizde yirmi birinci harf * Kısa zaman parçası * Bir
nota.
Yukarıdan aşağıya:
1- Fotoğrafta görülen Doğu’nun Mavi İncisi olan Özbekistan’da bir il
* Hüküm. 2- Yabancılar, herkes * Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun * Eski dilde
ben. 3- İnce ekmek * Ezmekten emir * Sert buğdaydan elde edilen, taneleri
iri, glütence zengin un. 4- Metre * Duman kiri * Müslüman inanışına göre,
kıyamet günü bütün ölülerin dirilip toplanacakları yer * Çölden esen sıcak
rüzgâr. 5- Kısa zaman parçası * Taslak, dizayn * Alfabemizde yirmi üçüncü
harf * Bir nota. 6- Öğüt * İkiyüzlü. 7- Uzak * İtriyumun simgesi * Bağırsaklar * Argonun simgesi. 8- Flor’ün simgesi * Döteryumun simgesi * Bir
bağlaç * Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz * Dingil. 9- Güvenlik * Hava basıncı birimi * Utanma duygusu. 10- Sayıları göstermek için
kullanılan işaretlerden her biri * İbadet edilen yer * Kriptonun simgesi. 11Mahkeme kararı * Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
* Mertebe, paye. 12- Sadrazamlık * Radyumun simgesi * Namaz çağrısı.
13- Köpek lakap * Dört mevsim yeşil kalabilen bir ağaç * Bir haber ajansımız * Kükürdün simgesi * Asmaktan emir. 14- Kısa zaman parçası * İş,
önemli iş, mesele * İridyumun simgesi. 15- Argonun simgesi * Kısa zaman
parçası * Hz. Muhammed’in (sav) niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek
amacıyla yazılan kaside * Konut, iş yeri vb. yerlerin tabanını döşemek için
çeşitli boyutlarda, ince, uzunca tahta parçalarının veya yapay malzemenin
belirli bir düzene göre yerleştirilmesiyle yapılan döşeme.
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BULMACANIN DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA:1- SELMANIFARİSİ * A . 2 -ELA * NAR
* SALATA. 3 -MAVİ * SADAKAD * NA. 4 -ELASTİK * YAMAÇ * N. 5 -REŞ * AH * KİM * RAM. 6 -KM * ASAYİŞ *
KEMAN. 7 -A * ERAT * MUT * SA. 8 -NAZAR * AL * ALA.
9 -TR * SIR * BERAAT. 10 -MİAMİ * EBE * A * H. 11-KART
* YE * ATA * SAP. 12 -A * M * ŞAMAR * ŞE * TA. 13 -REİS
* KAK * KAZA * R. 14 -ANKARA * SARMAŞIK. 15 -RE *
MERA * R * AN * RE.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 -SEMERKANT * KARAR. 2
-ELALEM * ARMA * ENE. 3 -LAVAŞ * EZ * İRMİK. 4 -M *
İS * ARASAT * SAM. 5 -AN * TASARIM * Ş * RE. 6 -NASİHAT * RİYAKAR. 7 -IRAK * Y * EMA * A. 8 -F * D * Kİ * E
* AKS. 9 -ASAYİŞ * BAR * AR. 10 -RAKAM * MABET * KR.
11 -İLAM * KULE * AŞAMA. 12 -SADARET * RA * EZAN.
13 -İT * ÇAM * AA * S * AS. 14 -AN * MASLAHAT * IR.
15-A * AN * NAAT * PARKE.
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Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...
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NEDEN EĞİTİM PROJELERİ?
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre; dünyada 152 milyon çocuk okula gitmesi gerekirken işe gitmek zorunda kalıyor. Bilhassa gelişmemiş ve az gelişmiş
ülkelerde, ekonomik sıkıntıların zorunlu bir sonucu olarak çocuklar eğitim almaları gereken yaşta ailelerine destek olmak zorunda kalıyor. Eğitim projesi; eğitimde gözüken
bu geri kalmışlığın önüne geçebilmek için yürütülüyor. İhtiyaç sahibi kimselere eğitim alanında yardım yapmakla, onları pasif yardım alan durumdan, kendi ayakları üzerinde
duran, kendi imkânlarını kullanarak üreten bir konuma taşımayı amaçlanıyor. Eğitim projeleri balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreten bir nitelik taşıyor.



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

NEDEN YETİM PROJESİ?
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan araştırmada; dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuk savaş ve doğal afetler sebebiyle hayatlarını
yetim ve öksüz olarak sürdürüyorlar. Sahipsiz vee savunmasız durumda olan yetimler, kendilerine destek bulamazlarsa organ mafyaları, insan tacirleri gibi şer odaklı güçlerin
ağlarına düşebiliyorlar.
(Bu hayır projelerinde yer almak, katkıda bulunmak isterseniz Hasene Yardım Derneği’nin yukarıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz)

