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Avusturya, İsviçre ve İngiltere arasında 
Otomatik Bilgi Paylaşımı başladı. Peki bu, 
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“İyi olmak kolaydır; zor olan adil 
olmaktır. En mükemmel adalet ise 
vicdandır.” (Victor Hugo)

Alınan ödül ne ve kim adına?
Ödüllendirilmek güzel şey. Ama insan sırf bu gaye 
ile yola çıkmamalı. Yaptıklarının karşılığını halktan 
değil Hakk’tan bekleyerek yol alırsa maksat hasıl 
olur. Elbette yapılan iyiliklerin de halk tarafından 
kabulü ve teveccühü önemli. “Marifet iltifata 
tabiidir” ilkesinden hareketle, halkın takdir ve 
teveccühü de daha iyiye gidiş için kapı aralar.
O yüzden her kim bu manada ödüllendiriliyorsa 
dönüp arkasına, yaptıklarına ve hatta aynaya 
bir bakıversin. Haklı bir ödül mü, neyin karşılığı 
olarak verilmiş, kim ne istemiş?
Rotterdam Anakent Belediye Başkanımız 
Sayın Aboutaleb’in gerçekleştirdiği projeler, 
şeffaf yönetim uygulamaları, toplum sağlığının 
korunması ve vatandaşların kendini güvende 
hissetmesi için hayata geçirdiği uygulamalarla 
‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları 
Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 
Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi 
ve birinci seçildi.
Başkanımızın gerçekleştirdiği projelere 
baktığımızda böyle bir ödülün boş yere verilmediği 
görülecektir. Ben bir vatandaş olarak bu kentte 
kendimi çok da güvende hissetmiyorum. Sosyal 
ve refah konumundan uzaklaşmış, çöp yığınlarına 
teslim olmuş, kurumsal ayrımcılık belediyenin, 
polis ve sağlık- sosyal kurumlarında hissedilir 
olmuş, camilere yönelik gizli araştırmalara 
öncülük ettiği belgelenmiş, etnik gruplar arasına 
nifak sokucu beyanlarda bulunmuş, başka bir 
ülkenin kadın Bakanına sahip çıkan topluluğa 
karşı, emrindeki polise öldürme talimatı vermiş 
bir yönetimin başının birinci seçilmesi bana 
çok manidar geldi. İyiliğin, birinciliğin ölçüsü 
birilerine diyet borcu ödemek olmamalı. İyilik, 
adaleti, merhameti, sevgi ve saygıyı öncelemektir.  

İyilik, adalet terazisinde tartılarak yapılmalı
Sahi ne için ‘iyi’ olmalı kimin için ‘iyilik’ 
yapmalı? Buradaki ölçümüz ne olmalıdır?
Birileri ‘En iyi Yahudi ölü Yahudi’dir’ derken; 
bir diğeri de ‘En iyi Alman doğmamış Almadır’ 
diyerek kendi sapkın düşüncelerine göre ‘iyiliğin 
ölçüsü’nü belirlemiş oluyor. 
Biri ‘öldürmeyi’ iyiliğin ölçüsü olarak ortaya 
koyarken bir diğeri de ‘doğmamış’ olanı iyi 
olarak niteliyor. 
Bu konudaki ölçümüz kainatın yaratıcısının sözleri 
mi olmalı, yoksa sapkın ideolojilerin hezeyanları 
mı?

Oysa kainatın yaratıcısı, “Muhakkak ki Allah, 
adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi 
emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı 
da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size 
öğüt veriyor” buyurarak adaleti, yaşatmayı ve 
üretmeyi iyiliğin giriş kapısı olarak anıyor ve 
adaleti, iyilikten önde tutuyor. 
Büyük kazaları ucuz atlatırız bazen. Anacığım, 
“Yaptığın iyilikler karşı gelip, korumuş” der. 
Anlayamazdık gençliğimizde bu lafın ne manaya 
geldiğini ama sonraları, büyüklerin, ataların 
bu minval üzere söylediklerinin nasıl da yerine 
oturduğunu görüyoruz. 
“İyilik yap denize at, balık vermezse, 
Hâlık bilir” sözü de yapılan iyiliğin karşılığının 
Yaratıcıdan beklenmesini öğütlüyor bize. Yapılan 
iyilik tek başına çok şey ifade etmeyebilir, iyilik, 
adaletin süzgecinden geçirilerek yapılırsa yerini 
bulur ancak. Yoksa, kör-topal kalır yapılan 
iyilikler. Sahi hangi iyiliğin karşılığı idi alınan 
ödüller ve elde dilen birincilikler?

Nedir sizin kuyruk acınız, söyleyin de 
bilelim…
NRC gazetesinin kendi araştırmasına dayandırarak 
verdiği bir haberde bazı belediyelerin 
görevlendirdiği NTA (Nuance door Training en 
Advies) adlı şirket aracılığıyla, hukuk dışı yollar 
izleyerek ve izinsiz gizli yöntemleri kullanarak 
camilere ve İslami kuruluşlara sızdığı belirtildi.
60 yıldır Avrupa’da yaşayan insanımız pek çok 
zorlu dönem geçirdi. En ağır, zor, pis işlerde 
çalışarak bu ülkenin inşası için terini, kanını, 
canını çimentoya katık etti. Horlandı, dışlandı, 
ikinci, üçüncü sınıf insan(!) muamelesi gördü, 
ama yılmadı, bu ülkeye sevgisini, saygısını, 
sadakatini her aşamada büyük bir fedakârlıkla 
gösterdi, isbat etti. Bu özverili davranış herhangi 
bir eziklik veya  özgüven eksikliğinden değil, onu 
o yapan kültür ve değerlerinin bir gereği, icabıydı. 
Burasını yurt edinmiş bir muhacirin o ülkeyi 
sahiplenmesiydi. Doyduğu topraklara duyduğu 
vefaydı. Her dönemde ayrı bir yüz kızartıcı 
uygulama ve hukuksuzluğa maruz kaldık. Hangi 
birini sayalım ki…  
Su yüzüne çıkan en son araştırma bile birilerinin 
maskelerinin düşmesini sağladı. Bu ülkenin bir 
parçası hâline gelmiş bir topluluğun ardından 
çevrilen kirli, iğrenç, rezil oyunun parçası olan 
herkesi kınıyorum. 
Bizim yüreklerimiz, gönüllerimiz gibi camilerimizin 
kapıları da herkese sonuna kadar açıktır. 
Çalmadan, kırıp, dökmeden de girebilirsiniz. 
Bundan önce de böyleydi, bundan sonra da 
hep böyle olacak. Biz Müslümanların yüreğinde 
kin ve düşmanlığa yer bulunmaz. O gibi duygu 
ve düşüncelerin yüreklere yük olduğunu biliriz. 
Sevgi ve saygının da bir ibadet olduğuna inanırız. 
Gönüllerimizden insanlık için dualar süzülür, 
camilerde insanlık için dudaklarımızdan hayırlar 
dökülür. Testinin içinde ne varsa dışına o sızarmış. 

Sizin yüreğinizdeki, şüphe, kin ve düşmanlık sizi 
esir almış, gerçekleri görmekte zorlanıyorsunuz. 
Böyle kirli oyunlarla boşa vakit harcamayın. Bizi 
tanımak için birilerini görevlendirmeyin, peşimize 
ajanlar takmayın, camilerimize nifak sokmayın!.. 
“Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, 
sevelim sevilelim, bu dünya kimseye 
kalmaz” diyen hoşgörünün mimarı Yunus’lara 
kulak verin. Bizi bizden dinleyin… Bu rezaletin son 
olması, gönüllerinizin isi ve pasından kurtulmanız 
dileği ve duası ile çağrımı yineliyor ve ajan yerine 
mabetlerimize, sizin gelmenizi bekliyoruz…
   
Akraba Akrep ilişkisi...
Akraba akrep ilişkisi  kötü bir benzetme ve 
ilişkilendirmedir. Ancak akraba olabilmek yakınlık 
gerektirir sadece kan bağı yetmez. Bu sebeple 
yakın olduklarımızdan yediğimiz darbeler çok 
acıtır. Bu darbeler tıpkı akrep sokması gibi hem 
çok can yakar hem de ölümden beter eder. 
Rivayet odur ki, Hz. Ali “Akrabanın 
düşmanlığı akrep sokmasından beterdir” 
demiştir. Akrabalar arasındaki kötü iletişimin 
sonu düşmanlığa; düşmanlıklar ise tahmin 
bile edemeyeceğiniz kötülüklere sebep olur. 
Akrabalık sadakati gerektirir. Akrabalar arasındaki 
paylaşımlar sırdır ve adaletli olmayı gerektirir. 
Allah “kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur, 
üstünlük ancak Allah’a yakınlıktadır” 
buyuruyor,  daha dün ne yediğini unutan 
insanoğlu üstünlük taslıyor. Akrabaya “Akrep” 
denildiği bir dönemden geçiyoruz. İnsanın insana 
yaptığını bazen hayvan bile yapmıyor. Yazık!..

Düğünde bayramda, hastalıkta ölüm anında insan 
ilk olarak akrabasının yolunu gözlüyor. Onun 
tutacağı eli bekliyor. Sadece onun kucağında 
teselli olacağını biliyor. Binlerce insan gelip 
sevincini paylaşsa üzüntüsüne ortak olsa da, 
akrabadan biri gelmese yürek soğumaz, gönül 
teselli bulmaz, yüzü gülmez. Allah “akrabanı 
gözet” diyor, insanoğlu kafa tutuyor Rabbine, 
onu öteliyor, incitiyor, üzüyor, bağını kesiyor, 
reddediyor. Sonunda da hem dünyasını hem 
ahiretini karanlığa bürüyor. Bu dünyadaki vicdani 
huzursuzluğu, ebedi âlemdeki hesap kaygısı 
insanın hayatını cehenneme çeviriyor. Değer mi, 
sudan sebeplerle küsmek, darılmak, kırılıp kin ve 
düşmanlık beslemek; kapıları kilitlemek, araya 
duvarlar örmek… Etrafımızda, yanı başımızda 
bu durumda olanlar var. İlk siz el uzatın, ilk siz 
olun ayağına giden, ilk adımı siz atın, kucaklayan 
siz olun, yüreğinize yük olan kinden, nefretten 
arının… Bakın nasıl da huzur ve esenliğe çıkacak, 
nasıl da rahatlayacaksınız. Elbette çok ağır şeyler 
yaşamış olabilirsiniz, sevmek zorunda değilsiniz; 
yeter ki selam verin, akrabalarınızla saygıya 
dayalı bir ilişkiyi hayata geçirin. Zira sevgidir 
insanı yücelten, güzelleştiren ve iyi eden…  
Akraba bağlarını koruyan ve güçlendiren kişi de 
dünyanın en huzurlu insanıdır.                   ---◄◄

İYİLİĞİN ÖLÇÜSÜ
 PARAYLA, MAKAMLA
ÖLÇÜLÜR OLMUŞ

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

“Hocam hiç 
değişmemişsiniz!”

Temel ile sevmediği okul 
öğretmeni ‘hayat ve ölüm’ 
üzerine felsefi bir sohbet 
yapıyorlar. Öğretmen başlar:
- Temel, sen bir gün öleceksin. 
Sevdiklerin, eşin, dostun seni 
gömecekler. Yeraltı dünyasının 
bilinmeyen canlıları senin 
bedenini yiyecekler ve sen 
toprağa karışacaksın. Sonra 
bir çiçek olup o toprakta 
yeşereceksin. İnekler, danalar 
gelip seni yiyecekler ve gidip 
kuytu bir köşeye pisleyecekler. 
Ve ben o pisliğe bakıp 
diyeceğim ki, ‘yaaa Temel, ne 
kadar değişmişsin, neydin ne 
oldun’. 
Bu durum Temel’in gücüne 
gider ve o da öğretmenine 
şöyle cevap verir:
- Bak hoca, sen de bir gün 
öleceksin. Sevdiklerin, eşin, 
dostun seni gömecekler. 
Yeraltı dünyasının bilinmeyen 
canlıları senin bedenini 
yiyecekler ve sen toprağa 
karışacaksın. Sonra bir çiçek 
olup o toprakta yeşereceksin. 
İnekler, danalar gelip seni 
yiyecekler ve gidip kuytu bir 
köşeye pisleyecekler. Ve ben 
o pisliğe bakıp diyeceğim 
ki, ‘yaaa Hocam, hiç 
değişmemişsin, hep aynısın’. 
Bu kıssanın hissesi camilere 
ajan yollayanlara düşsün...

Müslüman gençlerin oluşturduğu NIDA Partisi, 
daha geniş bir hareket olmak isteği ile siyasetten 
çekiliyor. NIDA, 2022’de belediye seçimlerine 
katılmayacak ve siyaseti bırakacak.

NIDA Partisi toplumsal bir hareket olarak devam etmek istiyor. 
Bunun için şimdiden yeni planlar yaptıklarını açıkladılar. 
Rotterdam merkezli olan parti, 2014’te belediye meclisinde iki 
sandalyeyle temsil edildi ayrıca Lahey, Almere ve Amsterdam 
belediye meclisinde birer sandalyeye sahip. 2018’de NIDA 
Partisi, seçimlerde Rotterdam meclisinde üçüncü koltuğu kıl 
payı kaçırdı. Parti, ulusal seçimlere de katıldı, ancak herhangi 
bir sandalye elde edemedi.
NIDA Partisi’nin seçime katılmaması DENK Partisine olumlu 
katkı sağlayacağı düşünülmekte.                                  ---◄◄ 

Toplumsal bir hareket olmak için 
NIDA Partisi siyasetten çekiliyor
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Yabancılar Hukuku (Oturum, Vize sorunları)
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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.) 
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Covid-19 tedbirlerinin kademeli olarak 

tamamen kaldırılmasından sonra bir 
çok vatandaşımız soluğu Türkiye’de 
aldı. Seyahat öncesi ve dönüşü 

yaşanılan sorunlardan dolayı bir çok soru geldi. 
Bu yazımızda yurt dışına seyahat ederken 
gümrük kapılarında karşılaşılabilecek sorunlara 
değinelim.

Hollanda hükûmeti, Covid-19’a karşı aldığı 
önlemler çerçevesinde, Hollanda’ya uçakla 
gelecek her yolcunun uçağa biniş öncesinde 
negatif Covid-19 PCR testi  veya aşı kartı ibraz  
zorunluluğu getirildiğini kararlaştırmıştır. 
Testin, Hollanda’ya varış zamanından en fazla 
72 saat önce yapılmış olması ve uçağa binerken 
ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Şunu da belirtmek isterim ki, geçtiğimiz günlerde 
Hollanda mahkemesi açılmış olan bir davada 
bu testlerin seyahat için zorunlu olmasının  
insan haklarına aykırı olmadığını belirtti. 

Oturum kartının ve pasaportun  gününe 
dikkat
Vatandaşlarımızın pasaport ve oturum uzatma ve 
yenileme işlemlerini önceden yaptırmaları, yola 
çıkmadan önce pasaportlarının sürelerini kontrol 
etmeleri önem taşımaktadır. Geçici pasaport 
sadece sılaya dönüş ve acil durumlar için 
düzenlendiği için, seyahat öncesinde pasaport 
kontrollerinin mutlaka yapılması gerekmektedir.
Oturum kartının süresi bitmiş olan kişilere 

Hollanda’ya giriş izni verilmiyor. Bunun için 
Türkiye’den önce uzatma işlemi sonra da vize 
başvurusunda bulunmak gerekir. Bu işlemler 
bazen aylarca sürebilir. Aynı durum çocuklar için 
de geçerlidir. Her bir çocuğun ayrı oturum kartı  
ve pasaportu olması gerekir. Maalesef oturum 
kartını zamanında yenilemeyen bir çok kişi 
mağdur oluyor. 

Gümrük
Yolcu, beraberinde seyahat valizi, sınırlı alkol ve 
sigara (örneğin: 1 şişe içki ve 200 adet sigara), 
hava yolcuları için değeri 430 Euro, karayolu 
ve deniz yoluyla giriş yapanlar için ise 300 
Euro’yu aşmamak üzere değerli eşya getirilmesi 
mümkündür. Bu miktar veya değerlerin aşılması 
hâlinde gümrük ve KDV ödenmesi gerekmektedir. 
Özellikle altın takılarda bu, sorun oluyor. 
Yanında değeri 430 Euro’yu aşan eşya 
bulunduran yolcuların bunu gümrük kapısından 
geçiş yapmadan önce yetkililere bildirmesi şart. 
Bunun için yeşil kapı yerine kırmızı kapıdan 
geçmek gerekiyor. Eğer takıları yaşadığınız 
ülkeden satın alıp sadece tatil için Türkiye’ye 
götürdüyseniz o zaman sizden kuyumcudan 
aldığınız fatura isteniyor. Fatura varsa vergi 
ödemenize gerek kalmıyor. Elinizde herhangi bir 
belge yoksa gümrük memurlarına ne söylerseniz 
söyleyin kurtuluş zor görünüyor. Altın takılar için 
yüksek ceza kesiliyor. Bu arada ceza ödenene 
kadar yetkililer takılara el koyuyor.

Gümrükte sıkça karşılaştığımız bir başka sorun 
ise Türkiye’den getirilen salep. Salep orkideden 
elde ediliyor. Hollanda, neslinin devamı için 
salep orkidelerini koruma altına almıştır. 
Dolayısıyla salep orkidelerini ve içinde salep 
bulunduran her hangi bir ürünü Hollanda’ya 
getirmek yasak ve cezası vardır. Bu ceza kararına 
itiraz etmek mümkündür. 

Özellikle belirli kahve çeşitlerinde bulunan salep 
tozu, gümrükten girerken size pahalıya mal 
olabilir. Bu yüzden Türkiye’den getirdiğimiz 
ürünlerin içeriklerini iyice kontrol etmemizde 
fayda var.

Çocukla seyahat eden ebeveynlerin dikkat 
etmesi gerekenler  
Her tatil öncesi sıkça karşılaştığımız bir başka 
sorun ise anne ve babaların maruz kaldığı 
denetimler. 
Çocuk kaçırılmasını önlemek amacıyla 
Koninklijke Nederlandse Marechaussee (Sınır 
Polisi) sıkı denetimler gerçekleştirmektedir. Küçük 
çocuk ile yurt dışına seyahat etmek velayet 
hakkının kullanımı kapsamına girmektedir. 
Dolayısı ile yurt dışına seyahat ederken velayeti 
olan diğer ebeveynin izin belgesi gerekmektedir.

Mesela anne çocuklarla tatile gitmeyi  planlıyorsa 
babanın da buna yazılı izni gerekmektedir. 
Bunun için  seyahat izin belgesi doldurmak 
şarttır. Aynı zamanda babanın pasaportunun 
kopyası da gerekmektedir. Eğer velayet  sadece 
annedeyse velayet kaydının fotokopisi yeterli 
olacaktır. 
Eğer velayet sahibi diğer ebeveyn seyahate 
izin vermiyorsa, (acil) mahkemede dava açarak 
seyahat izni çıkartabilirsiniz. 

Mahkemenin vereceği karar, seyahat izni 
vermeyen ebeveynin kararı yerine geçer ve 
böylece sorun yaşamadan tatile çıkabilirsiniz. 
Bunu zamanında ayarlamak çok önemlidir. Zira 
bir çok  kişi bu sorundan dolayı son anda tatile 
çıkamamıştır. Mahkeme karar verirken çocuğun 
menfaatlerini göz önünde bulundurduğu için 
talebinizi kabul edecektir.  

Sağlıkla ve adaletle kalın.                  ---◄◄

Seyahate Çıkarken

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdmemir

DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

Yolcu beraberinde seyahat 
valizi, sınırlı alkol ve sigara 
(örneğin: 1 şişe içki ve 200 
adet sigara), hava yolcuları 
için değeri 430 Euro, karayolu 
ve deniz yoluyla giriş yapanlar 
için ise 300 Euro’yu aşmamak 
üzere değerli eşya getirilmesi 
mümkündür. Bu miktar veya 
değerlerin aşılması hâlinde 
gümrük ve KDV ödenmesi 
gerekmektedir. Özellikle 
altın takılarda bu, sorun 
oluyor. Yanında değeri 430 
Euro’yu aşan eşya bulunduran 
yolcuların bunu gümrük 
kapısından geçiş yapmadan 
önce yetkililere 
bildirmesi şart.

İşin doğrusu

Ticaret Odası (KvK), bundan sonra Ticaret Sicilindeki ikamet adresine ait tüm verileri belirli 
bir kitleyle paylaşacak. Avukatlar, icra memurları vb. Bu önemli karar da giden kabinenin imzası 
bulunuyor.
İş adreslerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İsteyen herkes, iş adreslerine rahatlıkla ulaşabi-
lecektir.
Geçtiğimiz ay “Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğu, bu durumda adreslerini de korumak için lehte 
oy kullandı. Meclis, özellikle serbest meslek sahibi oldukları için adresleri sıklıkla talep edilebi-
lecek listesinde olan gazetecilere, yönelik uygulamanın şiddet ve saldırganlık konusunda endişeli 
oldukları belirtildi.
“Özel verilerinizin rahatlıkla ulaşılabilirliği tehlike oluşturabilir”
Ekonomik İşler Bakanlığı, ‘mahremiyetin bu durumlarda nasıl korunabileceği” konusunda 

Girişimcilerin ve yöneticilerin bilgileri artık herkes tarafından görülemeyecek
oldukça hassas davranıldığını ve bu konuya dair bazı 
çalışmalar yapıldığını bildirdi.
Kısa süre önce görevden alınan Devlet Bakanı Mona 
Keijzer (Ekonomi İşleri) daha önce, “ekonomik 
işlemlerde yasal kesinlik” ve ayrıca Avrupa kural-
ları nedeniyle iş adresinin açık kalması gerektiğini 
söyledi.
PZO, iş adreslerinin korunacağını düşünüyordu.
Konunun önemini düşününce, bu durumda yap-
mamamız gereken bir an önce işi hızlandırmak ol-
malıdır.

Temsilciler Meclisinde bununla ilgili hazırlanan bir 
önerge Aralık 2018’de zaten kabul edildi. Girişim-
cilerin mahremiyeti konusunda endişeler vardı. 
Geçtiğimiz ağustos ayında 1800 kişinin özel adresler-
inin eski bir avukata sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.
Hollanda Tüketiciler ve Piyasalar Kurumu sözcüsü 
Saskia Bierling, Ticaret Odası numaralarına serbest 
meslek sahiplerinin BSN numaralarını dâhil etmeme 
isteğini kabul etti. Bierling, “Konut adreslerinin her-
kese görünür hâle getirilmemesinin arzu edilir bir 
durum olduğunu belirtti.   Platformdergisi ---◄◄
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Mevlüt Özcan:

A krabaların birbirleri 
ile ilişkilerini kesmeyip 
devam ettirmeleri, 
ahlâkî ve dinî bir 

görevdir. Peygamber Efendimiz 
(S.A.V.) buyurur ki: “Rahîm 
(akrabalık), Allah’ın (C.C.) 
rahmetinin eserlerindendir. 
Kim bu bağı korursa, Allah 
ona merhamet eder. Kim 
onu koparırsa, Allah (C.C.) 
da ondan ihsan ve rahmetini 
keser.”

“Akrabalarıyla ilişkiyi kesen 
cennete giremez.”
Yukarıda geçen hadislerden de 
anlaşılacağı gibi akrabalara maddî 
ve manevi ikramlarda bulunmak, 
Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 
bize tavsiye ettiği hususlardandır. 
Malını, Allah (C.C.) yolunda 
harcanması için hibe etmek 
isteyen Ebu Talha’ya (R.A.) 
Peygamber Efendimiz (S.A.V.), 
onu akrabalarına harcamasını 
tavsiye etmiştir.
Dinîmiz, akrabalar arasındaki 
ilişkilerin sağlam, sıcak ve 
devamlı olmasına, akrabaların 
birbirine maddeten ve manen 
destek olmalarına çok önem 
vermektedir. Hısımlık hakkını 

gözetmek, Allah (C.C.) ve Resulünün 
(S.A.V.) ısrarla emrettiği şeylerdendir. 
Konumuzla ilgili Kur’an-ı Kerim’ de 
Cenâb-ı Allah (C.C.) şöyle buyurur:
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten 
yaratan ve ondan da eşini 
yaratan; ikisinden birçok erkek 
ve kadın (meydana getirip) yayan 
Rabbinize karşı gelmekten sakının. 
Kendisi adına birbirinizden dilekte 
bulunduğunuz Allah (C.C.)’a karşı 
gelmekten ve akrabalık bağlarını 
koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah 
(C.C.) üzerinizde bir gözetleyicidir.”
“Rabbin kesin olarak şunları ferman 
buyurdu: O’ndan başkasına ibadet 
etmeyin. Anaya, babaya iyilik edin. 
Şayet onlardan biri yahut her ikisi 

Akraba bağlarımızı unutmayalım!

senin yanında ihtiyarlık haline 
yetişirse, sakın onlara ‘öf ’ deme ve 
onları azarlama! İkisine de güzel ve 
yumuşak söz söyle. Onlara acıyarak 
üzerine tevazu kanatlarını indir ve 
deki: Ey Rabbim! Onlar, küçükken 
beni nasıl terbiye ettilerse, sen de 
onlara rahmet buyur!”.

“Allah’a (C.C.) ibadet edin ve 
ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. 
Ana babaya, akrabaya, yetimlere, 
yoksullara, yakın komşuya, uzak 
komşuya, yanınızdaki arkadaşa, 
yolcuya, elinizin altındakilere 
iyilik edin. Şüphesiz, Allah (C.C.) 
kibirlenen ve övünen kimseleri 
sevmez.”

“Akrabaya, yoksula ve yolda 
kalmış yolcuya haklarını ver, 
fakat saçıp savurma.”
“Şüphesiz Allah (C.C.), adaleti, 
iyilik yapmayı, yakınlara yardım 
etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık 
ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.”

Bir başka ayette ise mealen 
şöyle buyrulmaktadır: “Hani, biz 
İsrailoğulları’ndan, ‘Allah’tan (C.C.) 
başkasına ibadet etmeyeceksiniz, 
anne babaya, yakınlara, yetimlere, 
yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese 
güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı 
kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz’ diye 
söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, 
yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.”

Bugün özellikle şehirleşmenin, 
maddeye ve menfaate önem vermenin 
getirmiş olduğu aileler arasındaki 
soğukluğu, hatta parçalanmaları 
ve akrabalar arasındaki bağların 
yeniden canlılaştırmak kendi 
menfaatimize olacaktır. Çünkü biz 
insanız. Sevinçlerimizi paylaşmakla 
çoğaltır, üzüntülerimiz paylaşmakla 
azaltırız. Bu sebeple ana-babımızı, 
akrabalarımızı ve huzurevinde 
unuttuğumuz büyüklerimizi yeniden 
hatırlamalı onlara el uzatmalıyız.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) kendi 
akrabalarına her zaman yakın ilgi 
gösterdiği gibi, onlarla olan akrabalık 
bağlarını zayıflatıcı davranışlardan 
uzak durmuş, sütannesi ve onun 
akrabalarıyla, eşlerinin yakınlarına 
ilgi göstermiştir. Maddi ve 
manevi yardımları hiçbir zaman 
esirgememiştir. Ayrıca Peygamber 
Efendimiz (S.A.V.) her bir vesile ile 
kendisine emeği geçen ve iyilikte 
bulunan kimseleri de akrabası gibi 
görüp onları da gözetmiştir.
Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 
akraba ilişkileri ve ziyaretleriyle 
ilgili hadis-i şerifleri şöyledir: 
“Akrabasının yaptığı iyiliğe 
aynıyla karşılık veren, onları 
koruyup gözetmiş sayılmaz. 
Akrabayı koruyup gözeten adam, 
kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman 
bile, onlara iyilik etmeye devam 
edendir.”

“Akrabalık bağı arş-ı âlâya tutunarak 
şöyle demiştir: Beni koruyup 
gözeteni, Allah koruyup gözetsin. 
Benimle ilgisini kesenden Allah 
rahmetini kessin.”
“Rızkının geniş ömrünün uzun 
olmasını arzu eden (akrabalarını 
ziyaret etsin) onlarla olan bağlantısını 
devam ettirsin.”  Millî Gazete---◄◄                                         

    Akrabalık bağı arş-ı âlâya tutunarak şöyle demiştir: “Beni koruyup gözeteni, Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden Allah rahmetini kessin.”

Mevlüt Özcan









      
K ütüphane gerek kaynak gerekse 

güncel, siyasi ve tarihle ilgili kitaplarla 
dolu. Hâl böyle olunca konuşmalarımız 
da genelde din ve tarih üzerine oluyor 

ve zamanın su gibi akışına şahit oluyoruz. Ve 
ayrılırken sanki hiç konuşmamış ve konuşacak 
daha çok şeyler varmış hissi ile ayrılıyoruz her 
defasında. 

Çatı katına çıktığımızda bizi L şeklinde olan bir 
kütüphane karşılıyor. Genelde ‘kitapları hangi 
kritere göre tasnif ettiniz’ diye sorarım ve 
bu soru hoşuma gider. Genelde iki cevabı vardır 
bu sorunun, alfabetik olarak yazarına göre ya 
da konularına göre. Kitaplara bakarken sanki 
bir kitapçının raflarına bakıyormuşum hissine 
kapıldım çünkü ev sahibim kitaplarına gözü gibi 
bakıyor. Oysa ben hiç öyle değilim. Kütüphanem 
zaten hiç bir zaman jilet gibi olmadı. Hep kitaplar 
üst üste, önünde kalemlikler, silgi, ayraçlar, 
cetvel, tesbih, aklına gelen ne varsa bulursunuz.
 
Neyse, kitaplara göz atarken, son dönemde çıkan 
kitapları takip etmediğim bir kez daha onaylandı. 
Gerek Türkçe ve gerekse Hollandaca bir çok 
kitaptan bihaberim. Eskiden olsa bu beni rahatsız 
ederdi açıkçası. Oysa son 15 yıldır bende kaynak 
kitaplara dönük bir ilgi kayması olduğundan 
hiç rahatsız olmadım. Dahası yeni gibi görünen 
kitaplarda aslında pek de yeni bir şeylerin 
söylenmediğini, eğer yeni bir şey söyleniyorsa 
bile pek de ilgimi çekmediğini fark ettim. Son 
20 yıldır Türkiye’de İslamcı bazı çevrelerde hep 
bu çabayı görünce, ilk etapta ‘a ben bunu 
bilmiyordum, hiç böyle düşünmemiştim’ 
tepkisini verirken, akabinde bu tür keşiflerin 
pratik hayatımıza hiç bir yansıması olmadığını 

düşündüm, hissettim. Dolayısıyla kütüphanede 
dikkatimi, çocukken babamın da aldığı dışı 
ciltli, altın yaldızlı 5-10-20 ciltlik kitaplar çekti. 
Sonuçta ev sahibinden 1-2 küçük kitap yanında 
18 ciltlik bir serinin ilk 3 cildini ödünç aldım: 
Akçağ Yayınları’ndan rahmetli İbrahim Canan 
Hoca’nın tercüme ettiği Kutub-ü Sitte. 

1,5 cilt boyunca Hadis ve Hadis Usulü ile ilgili 
detaylı ve gerekli bilgiyi paylaşmış mütercim. 
(Eğer hoca hayatta olsaydı muhakkak kendisine 
ulaşır ve kullandığı dil ile ilgili düşüncelerimi 
paylaşırdım. Bir de Akçağ Yayınları’na da 
buradan bir itirazım var: Kitabın müellifinin ismi 
acaba neden kapağa konulmamış?) 

Gerek Hadis Usulü ve gerekse Kutub-ü Sitte’de 
geçen muhaddislerin hayat hikâyeleri ile 
ilgili bilgiye sahip olmak beni çok mutlu etti. 
Gerçi geçmişte Sahih-i Müslim’i okumak nasip 
olsa da böyle bir seriye başlamak beni çok 
heyecanlandırdı. Zaten o heyecandan dolayı bir 
yandan  ‘şu 1,5 cilt bir bitse de hadislere 
bir an evvel başlasam’ derken diğer yandan 
hadis dünyasıyla ilgili önemli bilgilere sahip 
oluyordum. Sonra da açıkçası şu sonuca bir kez 
daha ulaşıyordum: Hadis okumamış ya da en 
azından meşhur 6 (hatta İmam Malik ile birlikte 
7) hadis kitabından 1 tanesini bile okumamış 
kişilerle hadis konusu üzerine tartışmayın. 
Tartışmayın çünkü, bu konuda sağda solda zayıf 
ve mevzu hadisler üzerinden eleştirenlerin ne 
konuya vakıf olduğunu, ne de nasıl bir amaca 
hizmet ettikleri ile ilgili ciddi bir düşünce hatası 
yaptıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mütercim 
de aslında bu konuya değinmiş fakat orada 
da bence eleştiri yaparken karşı tarafın nasıl 
bir maksat güttüğü ile ilgili ciddi hata yapmış: 
Hadisleri zayıf ve mevzu hadisler üzerinden 
yerden yere vuranlar, bahsettikleri hadislerin 
tüm hadisler içerisinde %99,99 oranının dışında 
kaldığını bilinçte olmadıklarını söylesem hiç 
de abartmamış olurum. Peki bu arkadaşlar 
bunu neden yapıyorlar? Zannediyorlar 
ki, yeryüzündeki yanlış din anlayışının ve 
uygulamalarının nedenini hadis gibi algılanan 

ama hadis olmayan sözlere bağlıyorlar. Şimdi 
biz örneğin, ‘hiç ölmeyecekmiş dünya, yarın 
ölecekmiş gibi ahiret için çalışın’ sözünün 
mevzu olduğunu bilirsek İslam dünyası çağ mı 
atlayacak? 

Üstelik bir de tersine bir mantık yürütelim: 
%99,99 oranında sahih olan hadislerle ilgili 
olarak, hadisleri eleştiren bu arkadaşlar sahih 
hadislerle ilgili ne düşünüyorlar? Eğer bu oranı 
sahih kabul etmiyorlarsa, kendi oranlarındaki 
sahih hadislerle ilgili olarak hem kendilerine, 
hem çevrelerine, hem İslam Dünyası’na hem de 
dünyaya ne vadediyorlar? 

Eleştiriden, kavgadan, tartışmadan mütevellit 
pozitif ve gelişmeci bir dönüşüm beklemek biraz 
safdillik olur. Kendi bildiğimiz doğrularımız 
üzerine yoğunlaşıp onunla bireysel ve toplumsal 
amel edebilirsek, yani uygulamaya koyabilirsek 
güzel bir amaca hizmet olabiliriz. 
Yoksa % 99,99’u yok saymakla güzel bir amaca 
hizmet ettiğini düşünmek olsa olsa metodolojik 
ve mantıksal bir felaketten başka bir şey olmasa 
gerek. Şu anki İslam Dünyası’nın genel olarak 
durumu bundan farklı değil. 

Neyse ben artık giriş bölümünü bitirdim ve 
sabırsızlıkla ana bölüme başlamayı bekliyorum. 
Bekliyorum çünkü bu arada Türkiye’ye gitmek 
nasib oldu ve reklam kabilinden aşağıdaki 
kitapları araya aldım. Onlar bitsin kaldığı yerden 
devam edeceğim inşallah. 
Sahi siz neler okuyorsunuz şu sıralar?  ---◄◄                                         

Uzunca bir süreyi (ki bu 
uzunluk görecelidir, bende 
belki 6 ay olabilir) kitap 
okumayarak geçirdim. Bir 
dost ziyareti esnasında 
ev sahibi, kütüphanesini 
gösterme teklifinde 
bulununca tereddütsüz 
“evet dedim. Aslında 
çok enteresan olanı, 
ev sahibi Hollanda’da 
doğmuş büyümüş, bana 
göre daha gençliğinin 
baharında ama sanki 
Türkiye’de doğmuş 
büyümüş gibi. Bunu hem 
kullandığı dilden hem 
de kütüphanesindeki 
kitaplardan 
görebiliyorsunuz. 

Kitapların
DÜNYASI

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Başbakana suikast düşüncesi...

H ollanda Başbakanı Mark Rutte 
ve bakanlar kurulu üyelerine yönelik 
“terör amaçlı” saldırı planlamakla 
suçlanan 22 yaşındaki Türkiye 

kökenli Yavuz O.’nun tutukluluğunun devamına 
karar verildi.
Polisteki ifadesinde, “Silahım olsa 
Başbakan’ı vururdum” diyen meslek 
yüksekokulu öğrencisi; mahkemede ifadesini 
değiştirerek, “İçime ne girdi bilmiyorum, 
pişmanım” dedi.
Komplo teorileri ile bilinen “De Batavian 
Republic” adlı Telegram kanalında Rutte 
ve hükümet üyelerine yönelik bombalı ve 
silahlı saldırı planlarını açıkladığı gerekçesiyle 
tutuklanan Yavuz O., Lahey Mahkemesi’nde ilk 
kez hakim karşısına çıktı.
Savcı tarafından, “terör suçuna teşvik, tehdit 
ve saldırı girişimine hazırlıkla” suçlanan 

“İçime ne girdi bilmiyorum, pişmanım”
Yavuz O., asla saldırı niyetinde olmadığını 
söyledi. “İçime ne girdi bilmiyorum” diyen 
O., pişman olduğunu dile getirdi.
Savcı, Yavuz O.’nun tutuklandıktan sonra polise 
verdiği ifadede, Başbakan’a saldırı konusunda, 
“Silahım olsa yapardım” dediğini kaydetti.

Savcılık daha fazla araştırma istedi
Avukatına göre Yavuz O., arkadaş edinmek için 
sosyal medyaya girdi. Ancak sıkı yetiştirilme 
tarzı, sosyal beceriksizliği ve sokağa çıkma 
yasağı nedeniyle komplo teorilerine kapıldı.
Savcılık da, psikososyal sorunları nedeniyle 
Yavuz O. hakkında daha fazla araştırma istedi. 
Mahkeme, serbest bırakılması hâlinde sosyal 
medyada yeniden paylaşımda bulunma 
olasılığının yüksek olması nedeniyle Yavuz 
O.’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.
Savcılık iddianamesine göre, Amsterdam’da 

actualiteit
05aktüalite

yaşayan Yavuz O, komplo teorilerinin 
yayınlandığı kanalda, “Dışarıda bisiklete 
binerken Başbakan Rutte’yi vurmak” gibi 
planlardan söz etti, bir silah aradığını söyledi.
İddianamede Yavuz O.’nun, “parlamentoyu 
basmak, savaşçıları ayarlamak ve 

‘o lanet çeteyi kana bulamaktan söz 
ettiği” belirtildi. Polisin, O.’nun telefonunda 
“uzi’, 1.62 tabanca, paralı asker ve silah 
taşıyabileceğiniz işler” gibi arama terimleri 
bulduğu bildirildi.

Telegram kanalı kapatıldı
Yavuz O., başka bir Telegram mesajında, “saldırı 
yapacak silahlı kişiler aradığını vurgulayarak, 
şöyle dedi:
“Herhangi bir savaşçı değil, bir 
şeyler yapmak isteyen ciddi insanlar. 
Protestocular aramıyorum. Devrimciler 
arıyorum. Nişancılar, vurucular, silahlar, 
şiddet. Her şey serbest. Hollandalıların 
çoğu o Rutte’den nefret ediyor. Hepsini 
vurmak ister miydin? Yalnızca bir araba. 
Pencereyi aç, silahı dışarı çıkar ve patlat.”
           BBC – Fotoğraf:Facebook    ---◄◄                                         
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Hollanda Başbakanı Rutte’ye saldırı planlamakla suçlanan Türkiye kökenli genç:
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H ollanda’da ailelerinden 
alınan binden fazla çocuğun 
ebeveynlerinin, devlet görevlileri 
tarafından yanlışlıkla çocuk 

yardımında “sahtekârlık” yapmakla yaftalanan 
ve mali yıkıma sürüklenen kişiler olduğu 
açıklandı.
Hollanda İstatistik Kurumu ( CBS), çocuk 
bakımı desteklerinin kötü yönetimi sebebiyle 
haklarında yanlışlıkla “sahtekarlık” 
soruşturması yürütülen ve ödedikleri cezalar 
nedeniyle mali yıkıma sürüklenen ailelerin 
elinden 1115 çocuğun alındığını duyurdu.

Oyunu kurallarına göre oynuyorlar...

CBS’nin paylaştığı veriler, çocukların 2015-
2020 döneminde devlet koruması altına 
alındığını ortaya koydu.
Kurum, araştırmanın Hollanda Adalet ve 
Güvenlik Bakanlığının talebiyle yapıldığını 
bildirdi. Aileler hakkında yürütülen 
soruşturmalar ile çocukların devlet koruması 
altına alınması arasında doğrudan bağ olup 
olmadığı belirtilmezken, açıklamaya muhalif 
milletvekillerinden tepki geldi.
Sosyalist Parti lideri Lilian Marijnissen basına 
yaptığı açıklamada, durumu “feci bir utanç” 
olarak nitelendirdi.

Aynı partiden Peter Kwint de araştırmanın 
sadece belli yılları kapsadığını, bu nedenle daha 
fazla çocuğun mağdur edilmiş olabileceğini 
düşündüğü söyledi. Rotterdam Çocuk Koruma 
Merkezi Direktörü Arina Kruithof, ANP 
ajansına yaptığı açıklamada “Çocuk yardımı 
skandalı bize, aile ve çocukların korunmasında 
daha farklı politikalara ihtiyacımız olduğunu 
gösterdi. Aksi hâlde, acı çekenler hep çocuklar 
olmaya devam edecek.” ifadesini kullandı.
Hollanda’da Türklerin kurduğu Denk Partisi 
Milletvekili Farid Azarkan da “korkulanın başa 
geldiği” yorumunu yaptı. AA                    ---◄◄  

Hem sahtekârlıkla suçla hem çocuklarını ellerinden al!

Mustafa Özcan(PTN):

H ollanda’da farklı 
çevrelerden Türk 
kurumlarının ülke 
temsilcileri ile ortak 

çalışma zemininde aynı amaç 
doğrultusunda çalışma yapmak, 
ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı 
birlikte mücadele etmek için 
“Platform Turkse Nederlanders  
PTN)” adlı platform kuruldu.
Hollanda’da farklı çevrelerden 
Türk kurumlarının ülke temsilcileri 
ile ortak çalışma zemininde aynı 
amaç doğrultusunda çalışma 
yapmak, ayrımcılığa ve ırkçılığa 
karşı birlikte mücadele etmek için 
“Platform Turkse Nederlanders 
(PTN)” adlı platform kuruldu.

Türkçe anlamı Hollanda Türk Sivil 
Toplum Kuruluşları Platformu 
olan PTN, Rotterdam’da basına 
tanıtıldı.

PTN Koordinatörü Mustafa 
Özcan, platformun Hollanda Türk 
toplumunun ortak paydalarda 
buluşup, Türk toplumunun eriştiği 
gelişmeleri ve Hollanda toplumuna 
kattığı değerleri tespit ederek bu 
değerlerin pozitif gündemlerle 
kamuoyuna, resmî kurumlara, siyasi 

Hollanda’da ‘ayrımcılık ve ırkçılığa karşı 
birlikte mücadele için’ Türk platformu kuruldu

partilere ve kuruluşlara aktarılması 
için kurulduğunu söyledi.
Özcan, “Farklı kurumsal kültürlerden 
gelen Türk kurumlarının ülkesel 
temsilcileri ile ortak çalışma 
zemininde aynı amaç doğrultusunda 
çalışmalar yapmak amacıyla kurulan 
PTN, Hollanda Türk toplumunun 

karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, 
ötekileştirme, ırkçılık ve İslam ve 
Müslüman karşıtlığı konularında ve 
tüm toplumumuzu ilgilendiren diğer 
konularda birlikte ve koordineli 
hareket ederek, stratejiler geliştirip 
uygulamaları takip edecektir.” dedi.

Toplantıya PTN’nin kurucuları ve 
üyeleri, Hollanda Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Başkanı Ümit Akbulut, 
Hollanda Türk Federasyonu (HTF) 
Başkanı Murat Gedik, Kuzey 
Hollanda Millî Görüş Federasyonu 
(MGNN) Başkanı Mustafa Hamurcu, 
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) 
Başkanı Mustafa Aktalan, Hollanda, 
Hollanda Türk İş Adamları  Derneği  
(HOTİAD) Başkan Yardımcısı İlhan 
Döne, Türk Girişimci Dernekleri 
Platformu (TNOP) Başkanı Durmuş 
Doğan ve Hollanda Türk İslam Kültür 

Dernekleri Federasyonu (TKIF) 
Başkanı Ömer Altay ve ekipleri 
katıldı.             DM               ---◄◄  

       “Hiçbir oluşuma alternatif ve rakip değiliz. Tek hedefimiz Hollanda Türk toplumunun sorunlarını ve sesini ilgili yerlere duyurabilmektir”
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Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları cami, işveren ziyaretlerini sürdürüyor.  Geçtiğimiz günlerde Hollanda İslam Federasyonu 
Başkanı Mustafa Aktalan ve IGMG İhsan Sohbetleri Başkanı Ali Börek  iş adamları ziyaretlerinde bulunarak hasbihal ettiler.      ---◄◄  

Ziyaretler... NIF ZİYARETLERİNİ SÜRÜDÜRÜYOR
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       Hakkımızda... 
Tur-Ned International Trading BV firması 1992 yılında kurulmuş, 27 yıldan beri etnik piyasada 
kuru gıda grubu ürünlerde Türkiye’nin ve Dünyanın kaliteli markaların marketlere tedariğini 

yapmaktadır. Bünyemizde yaklaşık 60’a yakın kaliteli marka ürünleri bulunmaktadır. 
Türkiye’nin önde gelen, 

AKFA,  ALTINDAMLA,  BAKAN,  BAŞHAN,  ÇAYKUR,  COLOMBO  ÇAYLARI,  ECE,  HAZAL,  
MARMARA BİRLİK  ZEYTİNLERİ,  NUHUN  ANKARA  MAKARNASI,  ÖNCÜ,  ORKİDE  ve  TUKAŞ 
gibi kalitede öncü markaları Rotterdam toptancı halinde 1500 m2’lik satış mağazasında ve 

günlük dağıtım ağıyla müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma) 
Hollanda’nın tüm bölgelerine servisle ürünlerimizi ulaştırmaktayız. İş ortaklarımızın taleplerini 

yerine getirebilmek ve tüketicinin kaliteli ürünlerle bulaşmasını sağlamak için yönetim, 
pazarlama ve servisteki ekibimizle en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 
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 www.tur-ned.nl 
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 Kral çıplak!

K ralı Willem - Alexander’a verilen 
yıllık 1 milyon euroluk maaşı 
dışında, 5 milyon euroluk ödeneğin 
nereye harcandığının açıklanmaması 

tartışma yarattı.
Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğu, vergi 
mükelleflerinin, ceplerinden çıkan her kuruşun 
nereye gittiğini bilmeye hakkı bulunduğunu 
belirterek, sarayın harcamalarının açıklanmasını 
istiyor.
Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında bu 
öneriye sıcak bakan Başbakan Mark Rutte 
ise, “Kralın mahremiyetinin ihlal edileceği” 
gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.
Hollanda Kralı’nın her yıl ulusal bütçeden elde 
ettiği geliri iki kısımdan oluşuyor. Birincisi, 
yaklaşık 1 milyon euro değerindeki yıllık maaşı.
Diğeri de kraliyet sarayının personel ve ekipman 
harcamaları için ödenen yıllık 5 milyon 100 bin 
euro.
Kraliyet ailesinin güvenlik, barınma ve ulaşım 
gibi sabit maliyetleri zaten devlet tarafından 
karşılanıyor. Bu da yıllık yaklaşık 48 milyon 

      

İ
slam inancına göre Allah mekân ve 
zamandan münezzeh yegâne Varlık’tır. 
Allah için mekân ve zaman gibi sınırlamalar 
düşünülemez. Buna karşılık insan, mekân ve 

zamanla sınırlı bir varlıktır. Nitekim hayatımıza 
baktığımızda, her şeyi mekân ve zaman içinde 
idrak ettiğimizi fark ederiz. ‘Ne zaman?’ ve 
‘Nerede?’ sorularını sürekli sormamız, tesadüf 
olmasa gerek. Keza mekân ve zaman, bizim 
düşüncemizi ve hayata bakışımızı şekillendiren 
olgulardır.

Örneğin dünya, gelmiş olduğumuz ve 
çocukluğumuzun geçtiği köy, mahalle, şehir ya 
da ülke olan mekân, hayatımız boyunca aidiyet 
duyduğumuz yerdir. Vatan sevgisi gibi önemli 
bir duygu da, mekânla kurulan münasebetle 
alakalıdır. Zaman ise, üç boyutlu olması 
itibariyle ilginçtir. Daha önceki yazılarımdan 
birisinde söylediğim gibi, bizler bugünü, dünün 
pişmanlıkları ile tecrübeleri ve yarının beklenti 
ile kaygılarına bağlı olarak yaşarız. Mesela dün 
ticarette kazık yemiş kişi, bugün aynı hataya 
düşmemek için ihtiyatlı davranır.

Ya da gelecekte yaşanması muhtemel olan geçim 
kaygısı, bugün insanı kara kara düşündürmeye 
yeter. Bu kısır döngüden çıkmak için Aziz 
Mahmud Hüdayi, “Maziye kılma teessüf 
yeme müstakbel gamın Halini hoş gör ki 
ömrün hasılı im-ruzdur (bugündür)” demek 
suretiyle, hayatımıza geçmişin pişmanlıkları ve 
geleceğin tasaları hâkim olmaması gerektiğini 
ve bugünü değerlendirmek için gayret etmemiz 
gerektiğini öğütler. Başka bir ifadeyle Hüdayi, 
“anı yaşamaktan” bahsetmektedir.
Burada bahsedilen bakış açısı, günümüzde 
kullanılan ve ‘anı yaşa’ anlamına gelen ‘carpe 
diem’ tabirinden farklıdır. Zira günümüzde 
carpe diem, “arzularını sakın tatmin etmeyi 
erteleme” anlamında kullanılmaktadır. Oysa 
Aziz Mahmud Hüdayi bu beytinde, tasavvufta yer 
alan ‘ibnü’l-vakt’ olmaktan bahsediyor.

Peki ibnü’l-vakt olmak ne demektir?
İbnü’l-vakt, kelime anlamıyla ‘vaktin oğlu’ 
demektir. Ekrem Demirli’nin ifade ettiği gibi, 
bu tabir insanın geçmiş ve gelecek zaman 
arasında savrulmadan içinde bulunduğu ana 
odaklanmasını ifade eder. Bir başka deyişle, 
insanın görevi anı değerlendirmektir. O hâlde 
geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları, 
insanı yapması gereken işlerden alıkoyan iki 
perde konumundadır.
İnsanın mekân ve zamanla sınırlı bir varlık 
olduğunu yukarıda izah etmiştik. Bu gerçeğin 
farkında olan insan, aynı zamanda zaman 

üstü ve ezeli olmaya iştiyak duyar. Nitekim 
hayatımızda yaşadığımız bazı özel olaylar, bize 
zaman zaman bu duyguları yaşatır. 
Bir yakınımızın vefatında yaşadığımız duygular, 
gün batımında içimize dolan sükunet ya da bir 
müzik dinlerken hüzün ya da neşe duymamız, 
burada örnek olarak verebiliriz.

İbnü’l-vakt olmanın bu özel duyguları yaşamakla 
bir irtibatı olduğu kanaatindeyim. Çünkü ibnü’l-
vakt tabiri, ana odaklanmayı ve anı yakalamayı 
öğütler. Anı yakalamak için ise, zihnimizin 
berrak olması ve zihnimizi perdeleyen engellerin 
olmaması gerekir. 
Maalesef günümüzde anı yakalamanın önünde 
birçok engel bulunmaktadır. Bunun başında ise 
akıllı telefonlar gelmektedir.
Bu hususu birkaç örnekle netleştirebiliriz:
Mesela ilk defa tarihî bir camiyi ziyaret 
ettiğimizde sakin ve huzurla caminin mimarisi 
ve estetiğini incelememiz icap eder. Ya da 
gece vakti dolunayı gördüğümüzde tefekkür 
etmemiz gerekir. İbrahim Kalın’ın ifadesiyle, 
“anlamak ve nüfuz etmek için yavaşlamak, 
duraklamak ve durmak gerekir.” Ne var ki 
bizler, bu durumlarda hızlıca fotoğraf çekmekle 
meşgulüz. Akabinde fotoğrafın renkleriyle 
oynayıp o fotoğrafı sosyal medya mecralarında 
paylaşıyoruz. Bu şekilde davrandığımız için, her 
biri içinde ayrı bir güzellik barındıran ve insanın 
gönül dünyasını harekete geçirme potansiyeline 
sahip imkânları elimizin tersiyle itiyoruz.   ---◄◄  

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

Anı

YAKALAMAK...

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

euroyu buluyor.
Hollanda Temsiler Meclisi, geçen yıl, sarayın 
temel giderleri dışında her yıl Kral’a ödenen 
5 milyon euronun yeterli mi ya da fazla mı 
olduğunu öğrenmek için, bu hesaplara erişim 
istedi.
Başbakan Mark Rutte, geçen yılki bütçe 
görüşmeleri sırasında bu talebe yeşil ışık 
yakarak, Kral’ın hesaplarının inceleyebileceğini 
söyledi.
Ancak bu yıl, Kral Willem - Alexander’ın özel 
hayatını etkileyeceği gerekçesiyle buna karşı 
çıktı.
Aralarında koalisyon ortağı Demokratlar 
66 Partisi (D66) muhalefet partilerinin yer 
aldığı meclis çoğunluğu ise, Kral Willem - 
Alexander’ın harcamalarının kamuoyuna 
açıklanmasında ısrar ediyor.
Muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA) ile iktidar 
ortağı sol liberal D66, saraya verilen paranın 
halkın vergilerinden karşılandığını belirterek, 
“Vergi mükelleflerinin, bu paranın nereye 
gittiğini bilmeye hakkı var” diyor.

İki partinin bu amaçla verdiği önerge, meclisin 
çoğunluğu tarafından kabul edildi.
Sosyalist Parti (SP) ise Başbakan’ın, paranın 
nereye harcandığını açıklamayarak, Kral’a 
kötülük ettiğini savunuyor.
Muhalefet partisine göre, böyle bir tartışma 
Kral’a zarar veriyor.
Başbakan Rutte, anayasanın, bunu açıklamayı 
engellediğini, kraliyet ailesinde resmî işlerle özel 
yaşamın birbirine karıştığı için 5,1 milyonun 
nereye harcandığının açıklanamayacağını 
savunuyor.
Başbakan, geçen yıl bu konuda fazla hevesli 
davrandığı için de pişman olduğunu söylüyor.
Koalisyon ortağı D66, Başbakan Rutte’yi, 
anayasayı kalkan olarak kullanmakla 
suçlayarak, anayasanın saha fazla şeffaflığa 
hiçbir zaman engel olmaması gerektiğini 
savunuyor.
Parti, kraliyet sarayı ile ilgili temel belgelere 
saha fazla erişim istiyor.
D66, Kral Willem - Alexander’ın harcamalarının 
kamuoyu İle paylaşılması konusunda bundan 

sonra neler yapılabileceğini araştırıyor.
Anayasa hukukçuları da Kral’ın geliri 
konusunda Başbakan Rutte’nin izlediği tutumu 
eleştiriyor.
Prof Dr. Paul Bovend’Ert, AD gazetesine 
yaptığı açıklamada, Kral’ın harcamalarına 
ilişkin şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik 
gerektiğinin altını çiziyor.
Bir başka anayasa hukuku uzmanı Peter 
Rehwinkel de Temsilciler Meclisi’nin doğru 
bir adım attığını vurgulayarak, Hollanda 
Sayıştay’ının da Kral’ın harcamalarının şeffaf 
olmasını istediğine işaret ediyor.
Hukukçulara göre, Başkan Rutte’nin tavrı, 
karmaşaya yol açıyor..     
             BBC/Yusuf Özkan                ---◄◄  

Hollanda’da Kral ödeneği tartışması:

‘Vergi mükellefl eri her kuruşun nereye harcandığını bilmeli’
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 HABERLER...

Hollanda da faaliyet gösteren CHP Hollanda Birliği geçtiğimiz 
hafta sonu Den Haag’da bulunan lokal binasında Türkiye’den 
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, siyasi parti 
temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı bir daya-
nışma gecesi düzenledi.
Misafirleri ile tek tek yakından ilgilenen CHP Hollanda Birliği 
Başkanı Bülent Çoban yaptığı açılış konuşmasında “bu düzey-
de bir kalabalığı görmekten mutluluk duyuyorum, birlikte güzel 
günlere kavuşacağız.” dedi.
Daha sonra konuşmak isteyen STK ve parti temsilcilerine sözler 
verildi. Hollanda’nın tanınmış müzisyenlerinden oluşan Özgür 
Öktem ve grubu aralarda misafirlere müzik ziyafeti verdi.
Açık büfe yemekli düzenlenen geceye katılanlar aldıkları bilek 
ile birliğe katkılarını da sunmuş oldu.
Gecenin özel misafiri olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı 
ve Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka yaptığı konuşmada 
“2 gün içinde Hollanda da gördüm ki buradaki çalışmalarımız 
oturmuş. Birlik yönetici Bülent Çoban ve arkadaşlarına teşek-
kür ediyorum.” dedi.
Nazlıaka konuşmasına şöyle devam etti; “Halkın hakkı ve hu-
kukunu korumak adına biz Hükümete sorularımızı sormaya de-
vam edeceğiz. Biz hala 128 Milyar doların nerede olduğunu 
sormaya devam ediyoruz. Sadece bu 128 milyar dolar ile ne 
yapılabilirdi biliyor musunuz? Tüm çocukların yurt ve benzeri 
sorunları giderilebilirdi, Türkiye’de şuan ortalama 10 milyon 
işsiz insanımız var, bu para ile bu 10 milyon işsize 3 yıl boyunca 
2 biner lira maaş verilebilirdi. Tarım kredi kooperatiflerinden 
kredi alan çiftçilerimizin tüm kredi faizleri sıfırlanabilirdi. Mikro 
işletmelerin aldıkları krediler sıfırlanırdı. Bu örnekler arttırılabi-
lir. Sorduğumuz ve sormaya devam edeceğimiz ikinci sorumuz 
da şu; Her ay 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim? Bu soruyu 
içişleri bakanı gündeme getirdi ama kimse o herkimse şahsi 
tanımadıklarını açıkladılar. Bir başka soru, insan kaçakçılığı ya-
pan Gri pasaportlu devlet insanları. Bir diğer soru, bunca yıldır 
ülkeyi yönetiyorsunuz. Neden hâlâ bir yangın söndürme uçağı 
almadınız.”
Kadın hakları ve kadın cinayetlerine de değinen Nazlıaka “AKP 
ve küçük ortağının yönettiği devlette kadınlar değil yeni hakla-
ra sahip çıkabilmek, ellerindeki mevcut haklarını bile kullana-
maz hale geldiler” dedi.
Program sonunda birliğe yeni katılanlara rozetleri takıldı ve fo-
toğraf çekiminin ardından salondan ayrılındı.
                                                 Haber: Sedat Tapan ---◄◄ 

Kısa adı CEV olan Hollanda Can Erzincan Vakfı her yıl olduğu 
gibi bu yılda eğitime yapacakları katkı ve çalışmaları vatandaşlarla 
paylaşmak amacıyla Eğitime Destek Kahvaltısı düzenledi.
Toplantıda CEV (Hollanda Can Erzincan Vakfı) Başkanı Murat 
Kurt bir konuşma yaparak bu çalışmaya destek veren herkese 
teşekkür etti. Konuşmasında Kurt şunları söyledi; “Yarınlarımızı 
emanet edeceğimiz gençlerimiz için yapmış olduğumuz dayanış-
ma etkinliğimize, salonumuzu dolduran tüm eğitim gönüllülerine, 
onlarsız hiç bir başarının olamayacağına inandığımız vakfımızdaki 
tüm kadınlarımıza, evlerinden lokma yapıp getirip, bizlerle payla-
şan tüm yüreği güzel dostlara, bizlere kapısını açıp hiç bir desteği-
ni esirgemeyen Rijnmond Alevi Kültür Merkezi yönetim kuruluna 
ve kadın kolundaki görevli arkadaşlarımıza aynı zamanda sazı ve 
türküleri ile hiç bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Ercan Sö-
ğüt’e, etkinliğimize katılarak bizlere desteğini sunan CHP Kadın 
Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’ya ve şiir kitabını satarak 
vakıfa destek olan sevgili Cemal Özkan Esrarı abimize çok teşek-
kür ediyoruz. Bizler yarınlara umut olmaya sizlerden güç alarak 
devam ediyoruz. İyi ki varsınız”
Hollanda’da yaklaşık 10 yıldır Eğitim üzerine faaliyetler yürüten 
Hollanda Can Erzincanlılar Vakfı bu güne kadar bir çok öğrenciye 
burs ve destekte bulunurken bu yılda böyle coşkulu bir kalabalıkla 
bunu yenileyeceklerini ortaya koymuş oldu.
Rotterdam şehrinde gerçekleşen bu etkinliğe salonu dolduran ka-
tılımcıların yanı sıra bir çok STK temsilcileri de katıldı.
Etkinliğe çok erken saatlerde gelip muhteşem bir ortam sunan 
vakıfın Gönüllü Kadınları adına Kısa bir konuşma yapan Gülşen 
Şahin tüm emek sunan kadınlara teşekkür ederken “Heyecanla 
umutlarımızı kaybetmeden Türkiye’deki üniversite okuyan dar ge-
lirli ailelerin çocuklarımızın yüreklerine ve kalplerine dokunmaya 
devam edeceğiz.” dedi.
Daha sonra söz alan vakıf yönetim kurulu üyesi Erdem Nalkıran 
da 2021 yılında bu zamana kadar yapılan tüm yardımlar gelir gi-
der tablosunu katılımcılarla paylaşarak; “Vakıf olarak her zaman 
şeffaf bir anlayışla bu çalışmalarımızı yürüttüğümüz söyledik. He-
sap vermek insanların yaptığı bağışların nerelere gittiğini bilmesi 
kadar doğal bir durum yoktur.” dedi.
Katılımcılar, Ercan Söğüt’ün çalıp söylediği türküler eşliğinde kah-
valtılarını yaptılar.
Daha sonra salonda misafir olarak bulunan CHP Kadın kolları 
Genel Başkanı ve Ankara eski milletvekili Aylin Nazlıaka da bir 
konuşma yaparak geleceğin sahiplerine şimdiden sahip çıkıldığını 
görmenin umutları yeşerttiğini vurgulayarak “Kadınıyla erkeğiyle 
gelecek güzel günlerin ışığını görüyoruz” dedi.           (DM) ---◄◄

HOLLANDA’DA
CEMİYET/SOSYAL HAYAT 

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

Hollanda’da hayat

nieuws08 haber

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kars’ta Rus Çarı’nın yaptır-
dığı tarihi köşkün otele dönüştürülmesi için açtığı ihaleyi ka-
zanan belli oldu.

Katherina Köşkü otel oluyor!
Rus Çarı II. Nikolay’ın, Kars Sarıkamış ormanlarında 1897 
yılında yaptırdığı Av Köşkü’nün kaderi belli oldu.
İhaleyi Turgut Torunoğulları kazandı
Bölge halkı tarafından ‘Katherina Köşkü’ olarak bilinen ta-
rihi yapının otele dönüştürülmesi için düzenlenen ihaleyi 
Orka Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları 
kazandı. Torunoğulları’nın Orka Hotels markasıyla İstanbul, 
Marmaris, Fethiye ve Ölüdeniz’de otelleri bulunuyor.

Kendisi de Karslı
Kendisi de Karslı olan Orka Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgut Torunoğulları tarafından turizme kazandırılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, köşkün restorasyon yapılması 
koşulu ile 49 yıllığına yatırımcılara tahsis edilmesi için 30 
Temmuz’da ilana çıkarmıştı. İlan sonucuna göre Turgut To-
runoğulları tarihi köşkü otel olarak işletebilecek.
100 yataklı otel yapabilecek
Bakanlık tarafından, Sarıkamış orman sınırları içinde yer 
alan köşklerin restorasyonun yanı sıra 0.1 emsalle, tarihi bi-
nalara uyumlu 100 yataklı otel yapımına da izin verilecek.

Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne 4 kilometre, Sarıkamış merke-
ze ise 1 kilometre uzaklıktaki köşke ulaşım orman yolundan 
sağlanıyor.                           Haber: Sedat TAPAN ---◄◄ 

CHP HOLLANDA BİRLİĞİ
DAYANIŞMA GECESİ DÜZENLEDİ

HOLLANDA CAN ERZİNCAN VAKFI 
EĞİTİME DESTEK KAHVALTISI

KATHERİNA KÖŞKÜNÜ OTELE 
ÜNLÜ İŞADAMI DÖNÜŞTÜRECEK

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

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

Sosyal medya ve gazetelere şöyle bir 
haber düştü: Kısaca olay şu şekilde 
cereyan etmiş.“Bursa İnegöl ilçesinde 
28 Eylül gecesi arkadaşlarıyla ormanda 

alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için 
ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen 
arkadaşları Beyhan Mutlu’nun eşiyle karşılaştı. 
Eşi, Beyhan Mutlu’dan haber alamadığını, 
telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan 
Mutlu’nun, ormanda kaybolduğunu düşünen 
arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar 
üzerine jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK 
ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. 
Bölgede karşılaştığı arama kurtarma ekipleriyle 
birlikte çalışmalara katılan Beyhan Mutlu, bir 
süre sonra “Beyhan Mutlu” diyerek bağıran 
arama kurtarma ekibine “Buradayım” diyerek 
cevap verince gerçek ortaya çıktı.”  Bu olay 
sadece ulusal basında değil dünya basınında 
bile konu oldu. Daha sonra olayın kahramanıyla 
yapılan röportajda, “Dünya gündemindesiniz” 
ihbarına mukabelesi çok esaslı olmuş. “Olabilir, 
ama dünya benim umurumda değil” 

İlk okuduğumda çok güldüm. Güldüm ama 
sonra güldüğüme pişman oldum. Çünkü bu 
olayın üzerinden bazı şeyleri açıklayabileceğimizi 
düşündüm. İnsan insanın aynası. İnsan kemal 
yolculuğunu kendinden başlayarak, -kendi 
içinde her dem sürdürmek kaydıyla- karşısındaki 
insan üzerinden devam ettirebilir. Yolu insana 
uğramayan, insana nazar kılmayan kemal 
yolculuğunu bırakın insan kalması bile zordur. 
Neşet Ertaş’ın dediği gibi “Kusur görenindir.” 
Burada ‘kusuru’ çok genel anlamak lazım. 
Kusuru gören göz kemalden düşüyor demektir. 
Düşüyor ve düşürüyor. Buradan bakınca habere 
konu olay aslında, bazı hususları anlamamıza 
yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.

Kahramanımız sarhoş. “Sarhoş” kelimesinin 
doğrusu serhoş, yani aklı hoş. Bizde kullanımı 
böyle. Mey sarhoşu. Mey sarhoşluğunun 
ayılması var, ya diğer sarhoşlukların. Bazı 
sarhoşluklardan, ancak mezarda ayılabiliyor 
insan. Aslında insanlar az veya çok sarhoş 
olabiliyor. Modern çağın bizi çeşitli araçlarla 
sarhoş ettiğini kim inkâr edebilir. Modern hayatın 
bilim, teknik, akıl,  tüketim, özgürlük diyerek bizi 
sarhoş ettiğini söyleyebiliriz. Mey sarhoşluğundan 
bir zaman sonra ayılan insan, modern hayatın 
sarhoşluğunda mesela aklını kullanarak ayılması 
mümkün olabilir mi? Bizi sarhoş eden akıl ise 
ne yapacağız? Hangi akıllarla farkına varacağız? 
Şu anda insanın en büyük trajedisi, yakalandığı 
ve ayılması zor olan sarhoşlukla kendini 
aramaya kalkması. Bu hâliyle, kendisini arayan 
kurtarma ekiplerinin yardımından bile mahrum 
kalabiliyor. Zira arada uçurumlar oluşuyor. İnsanı 
kurtarmaya gelenlerin, mesela peygamberlerin, 
velilerin, gönül adamlarının hep sert muhalefetle 
karşılaşması bu sarhoşluktan meydana gelen 
büyük uçurum sebebiyle olduğunu söyleyebiliriz. 
Bugün de bu geçerli.

İnsanın kendini araması, varoluşun ne demek 
olduğunu sorgulaması ve bu yolda nitelikli bir 
gayretin içinde olması yanında, insanı arayan 
kurtarma ekiplerinin olduğunu söyleyebiliriz. 
Hz. Pir’in (k.s), Konya sokaklarında gündüz 
vakti, elinde fener insan araması buna işaret 
ediyor. İnsanın kendini araması ve kendisini 
arayan insanların, ulu kişilerin olduğunu bilmesi 
ve bunların bir araya gelmesi sonucunda 
istikamet ortaya çıkıyor. Daha doğrusu ayıklık 
ortaya çıkıyor. “İnsanlar uykudadırlar, 
ölünce uyanırlar.” (bk. Aclunî, Keşfu’l-hafa, 
2/312) hadisini bu doğrultuda anlayabiliriz. 
Ölmeden önce uyanmak için, sarhoşluktan 
kurtulmak için ise “Ölmeden önce ölünüz...” 
hadisi bir yol gösteriyor. Ölmeden önce ölmek, 
yani sarhoşluklarımızdan kurtulmak, sarhoş eden 
hususlardan kurtulmak. Şehrin bir ucundan 
gelerek kavmini uyaran Habib-i Neccar’ın 
taşlanması, taşlayanların derin sarhoşluklarının, 
akıllarının örtüldüğünün göstergesiydi. Ölmeden 
önce ölmeyen, sarhoşluğunu diri tutuyor 
demektir. Galiba bugün geçerli olan düzen, 

insanların devamlı sarhoşluk hâli, hayatlarını 
devam ettirmeleri üzerine kurulu. 

İnsanın kendisini araması, bu yola girmesi çok 
zor bir mesele. Çünkü yola girmek bir mesele, 
yolda kalabilmek başka bir mesele, yolda 
olmanın vereceği benlik sarhoşluğunun çıkabilme 
tehlikesi ayrı bir mesele. Burada galiba itimat 
edebileceğimiz kurtarma ekiplerine bağlanmamız 
gerekiyor. Üzerlerinde sarhoşluk izi olmayan 
kurtarıcı büyüklerimiz. Bize uzattıkları eli görmek 
ve tutabilmek. “Gassalın elinde meyyit” 
olmak ile başlanabilir. Beklentisizlik ve infak. 
Modern hayatın, bizimde çok çeşitli şekillerde 
kabullendiğimiz, kanıksadığımız, hayatımızı 
şekillendirdiğimiz yaşama biçiminin karşısında 
insanı tutup kendi yerine iletecek olan şey 
beklentisizlik ve infak galiba. Kendi içine, kendi 
aklının içine bağlantısız bir şekilde gömülen, 
sarhoş olan insanı uyandıracak, farkındalığı, 
ayıklığı sağlayacak olan yolların beklentisizlik 
ve infak olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 
yolu, yöntemi büyük medeniyet değerlerimizi 
ıskalamamaktan geçiyor. 

Bu olay sebebiyle dünya gündemine oturan 
kahramanımızın, tanınırlığına ve bu olayın 
dillendirilişine mukabelesi harika olmuş. 
“Umurumda değil.” Ayıkların sözüdür bu. 
İşim olmaz. İşim olmaz demek benim irtibatım 
olmaz demek. Basit gibi geldi değil mi? Ama 
mesela Hz. Ebû Bekir (r.a) efendimizin malının 
tamamını infak ettiğinde hayretle mukabele 
edenlere verdiği cevap “umurumda değil” 
olmuştur. Çünkü, “benim irtibatım Allah ile, 
Efendimiz ile” demiş oluyor. Modern hayatta 
biz hem farkı ve hem de irtibatı bu şekilde net 
ortaya koyabilir miyiz? “Umurumda değil” 
diyebilir miyiz? Bilmiyorum.
Ama diyenlerin başına kötü işler geldi tarihte. 
Şimdide öyle. 

Başına bu işler gelen kahramanımız Beyhan 
Mutlu’ya hayırlar dua ederiz.

Sözü Yunus Emre (k.s) ile bağlayalım; “Zinhâr 
iy Yûnus gördüm dimegil / Dâra çekerler 
gördüm diyeni.”                               ---◄◄ 

İnsanın kendini araması, 
varoluşun ne demek 
olduğunu sorgulaması 
ve bu yolda nitelikli bir 
gayretin içinde olması 
yanında, insanı arayan 
kurtarma ekiplerinin 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Hz. Pir ’in (k.s), Konya 
sokaklarında gündüz 
vakti, elinde fener insan 
araması buna işaret ediyor. 
İnsanın kendini araması 
ve kendisini arayan 
insanların, ulu kişilerin 
olduğunu bilmesi ve 
bunların bir araya gelmesi 
sonucunda istikamet 
ortaya çıkıyor. 
Daha doğrusu ayıklık 
ortaya çıkıyor. 

SARHOŞ/

SERHOŞ

 oflaz-aliya@hotmail.com  KALEMDÂR 

opinie
09görüş

Behçet Ali Şeker

T ürkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Bel-
çika, Avusturya, İsviçre ve İngiltere arasında 
Otomatik Bilgi Paylaşımı başladı. Peki bu, Av-
rupa’da yaşayan Türkiye kökenliler için tam 

olarak ne ifade ediyor? Detaylar haberimizde.

Türkiye ile Türkiye kökenli vatandaşların yoğun olarak 
yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avustur-
ya, İsviçre ve İngiltere arasında Otomatik Bilgi Paylaşı-
mı başladı. Otomatik Bilgi Paylaşımı anlaşmasına göre 
mevcut süreçte Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli-
lerin Türkiye’de 2019 ve 2020 yıllarında sağladıkları 

gelir, kazanç ve finansal bakiyeleri söz konusu ülkelere 
bildiriliyor. Ayrıca emeklilik, kira, faiz gibi hesap hare-
ketleri de paylaşılan bilgiler arasıda yer alıyor.

PEKİ BU, AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKİYE KÖ-
KENLİLER İÇİN NE İFADE EDİYOR?
Bu finansal bilgiler daha sonra Federal Vergi Merke-
zi’ne iletiliyor. Burada toplanan bilgiler, ülkedeki vergi 
dairelerine aktarılıyor. Son olarak burada, Türkiye ta-
rafından paylaşılan bilgilerle Avrupa’daki vergi beyan-
nameleri karşılaştırılıyor. Yanlış bilgi verilip verilmediği 
tespit ediliyor.

OTOMATİK BİLGİ PAYLAŞIMI BAŞLADI: AVRUPA’DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİ ŞİMDİ NE BEKLİYOR?
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10 YIL GERİYE DÖNÜK VERGİ TALEP EDİLEBİLECEK
Buna göre Avrupa’da yaşayıp da Türkiye’de gelirlerini eksik veya hiç bir şekilde 
bildirmeyenlerin sorunlarla karşılaşabilecekleri ifade ediliyor. Vergi dairelerinin 
kontrol ettiği kişilerde vergi kaçakçılığı tespit etmesi durumundaysa 10 yıl geriye 
dönük vergi taleplerinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Bu kişiler ise ağır para 
cezası veya 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.                     (c)   ---◄◄ 









kort nieuws10 kısa haberler

2022 temel sağlık sigortası 
prim miktarları açıklanıyor

Önümüzdeki yıl temel sağlık sigortası için uygulanacak 
prim ücretleri açıklanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da ilk açıklayan şirket, DSW oldu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, artan maliyetler 
göz önünde bulundurularak, önümüzdeki yıl temel sağlık 
sigortası primlerinin bu yıla göre 3,25 euro zamlanarak, 
127,75 euroya çıktığı belirtildi.
 Öte yandan Bütçe gününde açıklanan ve kişilerin ek 
olarak ödemek zorunda olduğu, 385 euroluk kişisel risk 
primlerini yüksek bulan DSW’nin bu miktarı 375 euroda 
sabitlemeye çalıştığı belirtildi.
Önümüzdeki haftalarda diğer şirketlerin de prim 
miktarlarını açıklaması beklenmekte. Tüm şirketlerin 
prim miktarlarını en geç 12 Kasım’a kadar bildirmesi 
gerekmekte.                                                        ---◄◄ 

Hollanda turu

Almanya, Hollanda’dan gelenlere  
test ve karantina uygulayacak

Almanya, Covid-19 salgını nedeniyle bugünden 
itibaren Hollanda’dan gelen yolculara, 48 saat içerisinde 
alınmış test sonucu göstermeleri şartı getirdi. 
Hollanda’da son günlerde yaşanan vaka artışının 
ardından Alman hükümeti, Hollanda’dan gelenlere test 
ve karantina mecburiyeti getirirken, Hollanda’yı riskli 
ülkelere kategorisine aldı.  Covid-19 salgını nedeniyle 
uygulamaya koyduğu genel seyahat uyarısı sisteminde 
bugünden itibaren Hollanda’dan gelen yolculardan 
en fazla 48 saat içerisinde alınmış negatif test sonucu 
gösterme mecburiyeti getirdi. 
Almanya’ya gelişlerinde yanlarında test sonucunu 
taşımayan kişiler tespit edildiği takdirde, teste tabi 
tutulacaklar ve test sonucu çıkıncaya kadar karantinaya 
alınacaklar. 
Zeeland ve Limburg bölgeleri haricindeki tüm Hollanda 
eyaletlerinden gelen yolcular için alınan bu karar, 
bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.         ---◄◄ 

Hollanda’da enflasyon market 
alışverişlerine de yansıdı

Bu yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 
günlük alışveriş için ödediğimiz ortalama tutar, yüzde 
3,6 arttı. 
Süpermarket alışverişlerinde bir yıl öncesine göre daha 
yüksek bir meblağ ödüyoruz. Pazar araştırmacısı GfK’nin 
tüm Hollanda’da hem online, hem de direk olarak 
süpermarketlerdeki günlük alışverişleri değerlendirdiği 
raporuna göre; bu yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın 
aynı dönemine göre, günlük alışveriş için ödediğimiz 
ortalama tutar yüzde 3,6 arttı.
Bu artışın yaklaşık yüzde 2’si enflasyona bağlanabiliyor. 
Sepetlerimize veya arabalarımıza koyduğumuz ürünler 
bu nedenle bir yıl öncesine göre yüzde 1,5 daha 
pahalıya geliyor.
Ne aldığımızın da önemli olduğunun görüldüğü rapora 
göre örneğin, geçen yıl çoğunlukla evlerde fazla zaman 
geçirildiği için, kişisel bakım ürünlerine daha az ilgi 
duyulmuş.
GfK incelemesinde  taze ürünlerin fiyatının fazla 
yükselmediği görülüyor. Buna karşı alışveriş sonunda 
kasada ödenen miktarı yükselten kalemler içinde 
özellikle bakım ürünleri, bira ve alkolsüz içecekler yer 
alıyor.
Küçük şişelerdeki depozitonun bu yıl 1 Temmuz’dan 
itibaren geçerli olduğunu ve alkolsüz içeceklerin neden 
daha pahalı hale geldiğini açıklamanın zor olduğunu 
belirten GfK, bu farkın ‘daha pahalı hammadde 
fiyatları veya daha pahalı ambalaj malzemelerinden 
kaynaklanabileceğini düşünüyor.                       ---◄◄ 

Hollandalılar en zenginler arasında
Yapılan bir araştırma sonucu Hollandalıların dünyanın 
en zengin vatandaşları arasında 4. sırada yer aldığı 
açıklandı.
Kişi başına düşen yaklaşık 129 bin euro ile, dünyanın 
en zengin 4’uncu ülkesi olarak açıklanan Hollanda’da 
refah seviyesinin diğer ülkelere nazaran daha yüksek 
olduğu da vurgulandı.
Rapora göre listedeki en zengin ülke vatandaşlarının 
ortalama 218 bin euro ile ABD. İkinci sırada 212 bin 
euro ile İsviçre ve üçüncü sırada da 149 bin euro ile 
Danimarka geldiği belirtilirken Hollanda’da listede 4. 
sırada yer aldığı açıklandı.
         Özcan Özbay/ RadyoDeniz                 ---◄◄ 

Hollanda’da göçmen kökenliler suç 
olaylarında daha fazla “Şüpheli”

Hollanda polisinin yayımladığı araştırmaya göre 
ülkedeki göçmen asıllı gençler hakkında Hollandalılara 
oranla 2 ya da 3 kat fazla suç şüphesiyle işlem yapılıyor.
Hollanda polisinin, kriminolog sosyologlara yaptırdığı 
bir araştırmada, güvenlik güçlerinin suç işlediği 
gerekçesiyle göçmen kökenlilerle Hollandalılara göre 
daha fazla temasa geçtiği kaydedildi.
Göçmen asıllılardan daha fazla şüpheleniyorlar
Rotterdam Erasmus Üniversitesinden Sosyolog 
Willemijn Bezemer ve Arjen Leerkes tarafından 
yapılan araştırmada, suç işlendiğinde Hollandalılara 
göre göçmen asıllı gençlerden 2 ya da 3 kat fazla 
şüphelenildiği tespit edildi. Araştırmaya göre, 
kırsal bölgelerde yaşayan Hollandalı kadınlar en az 
şüphelenilenler olurken polisin şüpheli sıfatıyla en 
fazla temasa geçtiği grubun merkezde yaşayan Fas ve 
Hollanda Antilleri kökenli erkekler olduğu belirtildi.
Polis, suç ihbarında bulunanlara göre hareket ediyor
Bezemer, rapora ilişkin yaptığı açıklamada polisin 
genellikle suç ihbarlarında bulunanlara göre hareket 
ettiğine dikkati çekerek, etnik fişleme için “Bu tüm 
toplumda görülen bir problem.” ifadesini kullandı. 
Leerkes de araştırmanın sadece polis için değil polise 
ihbarda bulunan kişiler içinde önemli mesajlar verdiğini 
ifade etti.                                                (aa)   ---◄◄ 

Hollanda’da konut krizi büyüyor!
Polisten göstericilere sert müdahale
Hollanda’da artan kira fiyatlarını ve büyüyen konut 
krizini protesto eden binlerce gösterici sokağa çıktı. 
Rotterdam’da önceki gün gerçekleşen protesto 
yürüyüşüne polis çok sert müdahale etti...
Son dönemde Türkiye’de de büyük bir tartışmaya 
sebebiyet veren kira artışı ve konut krizinin bir benzeri 
Hollanda’da yaşandı… Hollanda’da hızla artan kiralar 
ve konut sıkıntısı dolayısıyla protestolar devam ediyor.
Geçen ay Amsterdam’da 15.000 kişi sokağa çıkmış 
ve şehirde yaşanan konut krizini protesto etmişlerdi. 
Bu gösteriden birkaç hafta sonra ise önceki gün 
Hollanda’nın popüler şehirlerinden Rotterdam’da 
binlerce gösterici sokağa döküldü.
Hükûmetin konut politikasını, hızla artan kiraları ve 
uygun konut bulunamamasını protesto eden grup 
Erasmus Köprüsü civarında bir araya geldi. Yaklaşık 
7.000 kişinin katıldığı ve Woonopstand ismi verilen 
yürüyüşe ise Hollanda polisinin sert müdahalesi oldu.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada paylaşılan videolarda polislerin bazı 
göstericilere cop ile vurduğu görülürken, göstericilerin 
polisten kaçtığı anlar kayıtlara geçti. Hollanda medyası 
en az 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. “Herkese 
ev, kâr değil” sloganıyla toplanan göstericilerin hakaret, 
yasa dışı silah taşıma ve olay çıkarma suçlarıyla 
gözaltına alındığı belirtildi.
Gösteriyi organize eden isimlerden olan Sander 
van der Kraan, yürüyüşten önce DutchNews isimli 
medya kuruluşuna konuşmuş ve “İnsanlar şimdi ev 
bulamamalarının ya da bir eve paralarının yetmemesinin 
kendi hataları olmadığını anladı. Onlar uzun yıllardır 
devam eden neoliberal politikanın kurbanı oldular” 
yorumunu yapmıştı.                                              ---◄◄ 

Hollanda’da Prenses Amalia hemcinsiyle 
evlenirse tahttan feragat etmeyecek

Hollanda hükûmeti, Kraliyet tahtının varisi 
Prenses Amalia’nın bir kadınla evlenmek 
istemesi durumunda tahttan feragat 
etmesine gerek olmadığını bildirdi.
Başbakan Mark Rutte, bir veliaht prens veya 
prensesin aynı cinsiyetten biriyle evlenmesi 
için bir rıza yasasının önünde hiçbir engel 
görmediğini söyledi.
Yasa gereği, Hollanda tahtının varislerinin, 
kendi cinsinden biriyle evlenmek istemeleri 
durumunda, tacından vazgeçmek zorunda.
Hollandalı siyasi hukukçu ve kraliyet 
ailesi uzmanı Peter Rahwinkel, geçtiğimiz 
günlerde yayımlanan, “Amelia, Görev Çağırıyor” adlı kitabında, bu düzenlemeyi 
hatırlatarak, hükümetin tutumunun hala aynı olduğunu yazmıştı.
Hollanda hükûmeti, 2000 yılında, veliaht prens ya da prenseslerin kendi 
cinsinden kişilerle evlenmesine çekince koymuştu.
                                      BBC/ Yusuf Özkan /Fotoğraf: Wikipedia  ---◄◄ 

Tanju Bilgiç: “Camilere yönelik şüpheci 
tutumlar İslam düşmanlığını körüklüyor”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: “Türkiye 
devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul 
edilemez”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 
yargı süreci devam eden Osman Kavala ile ilgili 
açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin Bakanlığa 
çağrılmasına ilişkin “Türkiye devletine bir ültimatom 
verilmesi kesinlikle kabul edilemez.” dedi.
Hollanda’da belediyelerin şirketleri kullanarak camileri izlediğine yönelik 
haberlere ilişkin ise Bilgiç, “Belediyelerin özel şirketler aracılığıyla camilerde 
gizlice yürüttüğü soruşturma faaliyetlerinden endişe duyuyoruz. Buna zaten 
Hollanda’daki STK’lar buna bir yanıt verdiler, rahatsızlıklarını bir açıklamayla 
dile getirdiler. Sonuç olarak camilere yönelik şüpheci tutumlar İslam 
düşmanlığını körüklüyor, İslamofobi’yi artırıyor. Ayrıca Müslüman ve Türk 
toplumu nezdinde Hollanda makamlarına yönelik güveni de zedeliyor. Bu gibi 
adımlardan kaçınılması gerektiğini ve daha dikkatli davranılması gerektiğini 
düşünüyorum.”                                                                      DM ---◄◄ 

Dikkat! Cep telefonunuzun trafikte 
kullanımına ilişkin kontroller geliyor

Eşinize bu can sıkıcı trafik sıkışıklığı hakkında 
bir mesaj gönderir veya bisikletinizdeyken grup 
uygulamasında bir mesaj okursanız, bundan 
dolayı suçlu olma ihtimaliniz yüksek. Bu uygulama 
can çok can yakacak. Ekim ayında polis, cep 
telefonunuzun bisiklet, moped veya arabada 
kullanımına ilişkin ek kontroller yapacak. Şimdi 
düşünüyor olabilirsiniz: Bu bir uygulama ne kadar 
tehlikeli olabilir? Oldukça tehlikeli. Trafikte bir 
mesaj okur veya yazarsanız, kaza olasılığı 2,5 
kattan daha fazladır.
Daha fazla para cezası
Trafik kazalarının sayısı artıyor. Trafikte dikkat dağınıklığı, her yıl birkaç düzine 
ila yüzden fazla ölüme ve çok sayıda yaralanmaya neden olur. Bu nedenle polis 
önümüzdeki dönemde ekstra kontroller yapacak.
Trafikte telefon kullanımı için her yıl 200.000’den fazla para cezası verilmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda bu sayı önemli ölçüde artacaktır. Örneğin polis, cep 
telefonunuzun elinizde olup olmadığını görmelerini sağlayan özel kameralar 
kullanacak.
Ya yakalanırsan?
Ağır bir para cezası alacaksın. Arabada bir telefon tutarsanız 250 avroluk bir 
ceza alabilirsiniz. Bisiklette 100 avroya mal oluyor. Bu miktarlarla birkaç kez 
dışarıda ailecek yemek yiyebilirsiniz.
Bu bir mesaja değer mi?
Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı’nın Sosyal Medya Günlüğü Araştırması, 
durumun böyle olmadığını gösteriyor. Bu çalışma için 1.200 yol kullanıcısı 
yolculuklarından sonra dört gün boyunca bir günlük tuttu. Çoğu uygulama 
randevu almak, dedikodu yapmak veya sadece komik bir GIF ile ilgili olduğu 
görüldü. Ve kabul edelim: Vicdanınız böyle bir mesaj için bir kazaya sebep 
olsun istemezsiniz.
Kendinizi ve başkalarını koruyun
Anlıyoruz: Direksiyon başındayken kısa mesajlarınızı okumak cezbedici. Ancak 
okumanın ve tepki vermenin tehlikeli durumlara yol açtığının farkında olun. 
Bu yüzden kendinizi ve başkalarını koruyun ve MONO’yu ekranınız yerine 
gözünüz yoldayken sürdüğünüzden emin olun.
Bunu nasıl yaptın? Bir iPhone’unuz varsa, örneğin “rahatsız etmeyin” işlevini 
açabilirsiniz. Arabayı sürdüğünüzde otomatik olarak açılır. Android’iniz varsa, 
gelen mesajları görmemenizi sağlayan çeşitli uygulamalar vardır. Örneğin, 
trafik içi yeniden oynatma uygulamasını düşünün. iPhone’unuzu ve Android 
için daha fazla uygulamayı ayarlama hakkında bir açıklama için MONO.nl’ye 
bakın. Bu şekilde trafiğe güvenle katılabilirsiniz.                   Haber: DM  ---◄◄ 
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S ıla-i rahim nedir?

Din dilinde ‘sıla-i rahm’; aynı 
rahimden gelenler arasındaki kuvvetli 
bağdır, ilişkidir; olması istenen 

merhamet, şefkat ve ilgidir. 
Ya da “kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan 
akrabalık bağlarını yaşatma, ilişkiyi 
sürdürme, haklarını gözetme, onlara ilgi 
gösterme, iyilik ve yardımda bulunma, 
ve ziyaret etme”dir. (Çağrıcı, M. TDV İslâm 
Ansiklopedisi, 37/112)
Sıla-i rahim yavan bir ilgi, memleketi, doğum 
yerini veya anne babanın yaşadığı yeri ziyaret 
değil; rahmetin/merhametin sonucu olarak 
akrabalara gerekli yardımı yapmak, gereken 
faydayı onlara ulaştırmaktır. Yani sıla-i rahim 
mekân ziyareti değil, insan (akraba) ziyareti ve 
onlara ilgidir. 
- Akraba nedir?
Birbiriyle soy açısından yakın, yani aynı soydan 
(sülâleden) olan kimse demektir. Çoğulu 
‘akribâ’dır.
Kur’an’da akraba manasında daha çok zü’l-
kurbâ (Bakara 2/83, 177. Nahl 16/90. Nisâ 
4/36. En’am 6/152 v.d), ulu’l-kurbâ (Nisâ 4/8. 
Tevbe 9/113. Nûr 24/22),  el-akrabûn (Bakara 
2/180, 215. Nisâ 4/7, 33),ulu’l-erhâm (Enfâl 
8/75. Ahzâb 33/6) gibi kelimeler kullanılmış.  
Yine âl, ehl ve aşiret kelimeleri de Arapça’da 
“akraba” mânasına gelmektedir.

- Akraba çeşitleri: Yakın akraba uzak akraba
Akrabaları dört kısma ayırabiliriz.
Birincisi: Bakmakla mükellef olduğumuz 
yakınlar. Anne-baba, dede-nine, çocuklar, 
gerekirse oğul tarafından torunlar.
İkincisi: Mahrem olan yakınlar. Kendisiyle 
evlenilmesi ebediyen haram olan akrabaya zû 
rahim mahrem denir. Bunlar da büyükbaba, 

babaanne, kardeş, kızkardeş, amca, hala, dayı, 
teyze, yeğenler. Akraba olsun olmasın kayınbaba 
ve kayınvalideler, gelinler, damatlar ebediyen 
mahremdir. Evli oldukları sürece yengeler 
ve kocaları, kardeş hanımları veya kocaları 
mahremdir, yeğenlerin hanımları, kocaları da. 
süt hısımlığı da bu mahremiyete dâhildir. (Bkz: 
Nisâ 4/23. Nûr 24/31) 
Üçüncüsü: Nâmahrem olan ama mahremlere 
yakın akrabalar. Bunlara zû rahim gayru 
mahrem (Türkçe’de nâmahrem) denir. Amca, 
hala, dayı, teyze çocukları, onların çocukları, 
sütten dolayı böyle olanlar...
Dördüncüsü: Aynı soyadını taşıyanlar, 2., 3., 
veya 4. kuşakta birleştiğimiz akrabalar. Bunlar 
da zû rahim gayru mahrem (Türkçe’de 
nâmahrem). Bunun sınırı da oldukça geniştir. 
Bir de bunlardan olup da komşu olanlar var. 
Böyle bir durumda komşuluk hakkı da devreye 
girer. 
Kişinin neslinden geldiği baba, dede, ana, nine... 
gibi yakınlarına usûl, onun neslini sürdüren 
oğul, kız ve bunların çocuklarına da fürû denir.   
(Akyüz, V. TDV İslâm Ansiklopedisi, 2/285-287)

- Sıla-i rahm’in pratiği: Akrabaya ilgi
Bunu “akrabaya karşı görevlerimiz” diye de 
anlamak mümkün.  Akrabalardan sağ olanlara 
ilgi göstermek dinimizin emridir. 
Sıla-i rahim yukarıdaki sıralamaya, imkân ve 
şartlara göre yapılır. Öncelik elbette yakın 
akrabalar, aynı rahme yakın olan, mahrem 
olanlara. Sonra da uzak akrabalara. Tabi ki 
imkân ve güven varsa. Zira bazı akrabalarla ilişki 
güvensiz ve zararlı olabilir.
Kur’an akrabalık bağını kesenleri kınıyor 
ve bunun yanlış olduğunu vurguluyor. “... 
Allah’tan hakkıyla ittika edin (korkup-
çekinin) ve akrabalık bağlarını kesmekten 
sakının.” (Nisâ 4/1) 
Kur’an bunun tersi bir tutum sergileyenleri ise 
övüyor. 
“Onlar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği 
şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar; 
kötü hesaptan ürkerler.” (Ra’d 13/21)
“Allah’a kulluk edin, O’na hiç bir şeyi 
ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabalara, 

yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, 
uzak komşuya, yakınızdaki arkadaşa, 
yolcuya ve elinizin altındaki kimselere 
iyilik edin.” (Nisâ 4/36)
Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Rahim 
(akrabalık) Arş’a asılıdır. Der ki, ‘kim beni 
‘sıla’ ederse Allah da ona sıla etsin. Kim 
benden koparsa Allah da ondan kopsun.” 
(Buhârî, Edeb/13 no: 5988-5989. Müslim, 
Birr/6(17) no: 2555. Ahmed b. Hanbel, 1/190, 
191, 194, 6/62)
Merhamet, sanki göklerdedir. İnsan ona 
tutunursa, yani yakınlarına ilgi göstererek, 
yardımcı olarak o bağı koparmazsa Allah (cc) da 
ondan bağını koparmaz. Yani ona rahmet eder, 
ona yardımda bulunur.
Akraba olmak Müslümanlara karşılıklı bazı 
görevleri yükler. Buna fıkıhta “akrabalık 
hukuku” denir.  
Sıla-i rahm’in en önemli pratiği akrabalara ilgi, 
yardım ve ihtiyacı karşılamaktır. Bu, karşılıklı 
ziyaret, haberleşmeden başlar, maddî veya 
manevî yardım etmeye, ihtiyacını gidermeye 
kadar uzanır. 
Muhtaç olanın ihtiyacı olan şeyi –her ne ise- 
karşılamaya din dilince ‘infak’ denir. İnfak 
etmeye akrabadan, üstelik en yakında olandan 
başlanır.  
“O hâlde, akrabaya, yoksula (miskin’e) ve 
yolcuya hakkını ver.” (Rûm 30/38. İsrâ 17/26)
“Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını 
soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne 
harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, 
fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır 
olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu 
hakkıyla bilir.” (Bakara 2/215. Bir benzeri: 
Nisâ 4/36. Bakara 2/83)
Bu âyette sıralama ve öncelikler var. 
Peygamberimiz de infak hususunda sıralamayı 
şöyle yapıyor: “... Evvelâ kendinden başla 
(kendi ihtiyacını karşıla)! Şâyet bir şey 
artarsa ailene, ailenden de bir şey artarsa 
akrabana ver. Akrabana verdikten sonra bir 
şey artarsa şöyle ve şöyle yap buyurdu. Ve 
önünde, sağında, solundaki muhtaçlara ver 
diye işaret etti.” (Müslim, Zekat/13(41) no: 23
13)                                                         ---◄◄ 

Merhamet, sanki 
göklerdedir. İnsan ona 
tutunursa, yani yakınlarına 
ilgi göstererek, yardımcı 
olarak o bağı koparmazsa 
Allah (cc) da ondan 
bağını koparmaz. Yani 
ona rahmet eder, ona 
yardımda bulunur.
Akraba olmak 
Müslümanlara karşılıkla 
bazı görevleri yükler. Buna 
fıkıhta “akrabalık hukuku” 
denir.  Sıla-i rahm’in en 
önemli pratiği akrabalara 
ilgi, yardım ve ihtiyacı 
karşılamaktır. Bu, karşılıklı 
ziyaret, haberleşmeden 
başlar, maddî veya 
maneviîyardım etmeye, 
ihtiyacını gidermeye
 kadar uzanır.
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Hollanda’da son yıllarda  bazı belediyelerin dini 
kuruluşları araştırmak ve vatandaşları fişlemek  için 
özel bir araştırma şirketi görevlendirdiği ortaya çıktı.
NRC gazetesinin kendi araştırmasına dayandırarak 

verdiği haberde, belediyelerin görevlendirdiği NTA (Nuance 
door Training en Advies) adlı şirketin hukuk dışı yollar izlediği 
ve izin verilmeyen gizli yöntemleri kullandığı belirtildi.
Habere göre NTA, “toplum için tehlike oluşturabilecek radikal 
eğilimler” temelinde, İslami kuruluşlar ve camilerde görev yapan 
yöneticiler, imamlar ve eğitimciler hakkında bilgi toplamak için, 
belirlenen kuruluşlara deyim yerindeyse gizlice sızdı.
Bu gizli soruşturma emrini veren belediyeler arasında 
Rotterdam, Eindhoven ve Zoetermeer belediyelerinin de yer 
aldığı, Utrecht belediyesinin ise uygulanan yöntemlerle ilgili 
şüpheleri olması nedeniyle araştırmadan çekildiği belirtiliyor.
Şirkete göre, araştırmacılar belirlenen yerlere izinsiz girmiyordu 
ve çalışmalar enformasyon ve hukuk uzmanları tarafından da 
gözden geçiriliyordu. Ancak NRC, araştırmacıların camilere 
gerçek kimliklerini gizleyerek girdiğini ve  burada ziyaretçiler, 
yöneticiler ve dini liderlerle konuştuklarını belirtiyor. Haberde 
ayrıca, sonuçlarının kamuya açıklanmadığı ayrıca belediye 
meclisleri veya araştırılan kuruluşlarla da  paylaşılmadığına 
dikkat çekiliyor.  

Yeter artık! Kabu edin varlığımızı...

BAZI BELEDİYELERİN CAMİLERİ VE VATANDAŞLARI FİŞLEDIĞİ ORTAYA ÇIKTI
Camiye giriyor, dua ediyor, vaaz dinliyorlarmış
NTA araştırmacıları rastgele cami ziyaretçileri gibi davranarak, 
dua ediyorlar, vaazları ve sohbetleri dinliyorlar ve ardından bir 
camide  kimin söz sahibi olduğunu raporluyorlar. Düzenlenen 
raporlarda yöneticilerin isimlerini ve geçmişlerini belirtiyorlar. 
NRC’ye göre raporlarda; hakkında tartışma olan imamlar, 
yabancı sermayedarlar veya iç çatışmalar hakkında ayrıntılı 
bilgi veriliyor.
Veenendaal’daki bir camiyle ilgili düzenlenen rapora ulaşan 
NRC gazetesi, raporda  bu camide hangi ailelerin birbirleriyle 
tartıştığından, belirli üyelerin nerede ve hangi eğitimleri 
aldığına kadar birçok bilgi bulunduğunu belirtiyor. Ede’deki 
bir caminin raporunda ise Fas makamları tarafından yakından 
izlendiği belirtiliyor.

Belediyeler NTA’ya nasıl ulaştı
Haberde, radikalleşmeyle mücadelede belediyelere danışmanlık 
yapan ve mali destek veren Ulusal Terörle Mücadele ve 
Güvenlik Koordinatörlüğü(de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid - NCTV)’nün belediyeleri  
NTA adlı şirketle temasa geçirdiği aktarıldı.
Belediyelerin yürüttüğü bu gizli araştırmanın amacı;  NTA’nın 
raporıyla birlikte, dış finansman ve radikal vaizler ile yöneticiler 
de dahil olmak üzere, erişilmesi zor İslami topluluklar hakkında 
güvenilir bilgi elde etmeye çalışmak. Özellikle Selefilerin, 
gerçek niyetleri ve davranışları hakkında yabancılara karşı 
dürüst ve açık olmadıklarını belirten belediyeler, bu araştırma 
sayesinde aranan cevaplara ulaşabileceklerini ümid ediyordu.

Bu araştırmalar ne zaman başladı?
NRC araştırmanın, cihat için Suriye’ye giden gençlerden büyük 
endişe duyulduğu ve Hollanda’da saldırı korkusu olduğu bir 
dönemde başladığını belirtiyor.
Aralarında Rotterdam ve Zoetermeer belediyelerinin de 
bulunduğu bazı belediyeler gazeteye yaptıkları açıklamada, 
artık bu tür araştırmaları haklı bulmadıklarını belirtti. 

SILA-İ RAHİM ve
 AKRABALIK
İLİŞKİSİ
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Leidschendam-Voorburg belediyesi ise uygulanan yöntemin 
gizlilik mevzuatına uygun olup olmadığını hala araştırıyor.

NCTV’de durumdan rahatsız
Gazeteye göre, NTA’nın çalışmaları özellikle gizli servisin 
faaliyet alanları içine girdiği için, NCTV tarafından da  
eleştiriliyor. Bazı uzmanlar ise NTA’nın yöntemlerinin açıkça 
yasadışı olduğunu belirtiyor. Gazete NCTV’nin konu ile ilgili bir 
açıklama yapmadığını belirtiyor.

Tepkiler büyüyor
Belediyelerin İslami kuruluşlara yönelik yürüttüğü bu gizli 
soruşturmaların, Müslüman toplumun hükümete olan güvenini 
“büyük ölçüde” zedelediğini belirten SPIOR, açıkça casusluk 
faaliyetleri yürütüldüğünü ve yasanın çiğnendiğini belirtiyor.
SPIOR açıklamasında, hükümetin İslam toplumuna karşı “geniş 
ve yapısal bir güvensizlik” duyduğu belirtilirken, “Müslüman 
toplumu bu kadar şiddetli ve radikal bir şekilde ‘öteki’, ‘yıkıcı’ 
ve ‘potansiyel olarak tehlikeli’ nitelendirerek, bir kenara koyan 
hükümet, popülizmin hükümetin üst kademelerine kadar nüfuz 
ettiğini de gösterir.’ dedi.
Standarda uygun
NTA’ya göre, araştırma yöntemi sosyal bilim araştırması 
standartlarına uygun ve bu araştırmada  kanunlara bağlı 
kalındı. NCR’e konuşan bazı uzmanlar ise belediyelerin bu gizli 
eylemlerle yasaları çiğnediğini belirtiyor.                  DM  ---◄◄ 
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Düğün ve organizasyonlar için İLK TERCİH!

SENA DELUXE  &  DIVA PARTY CENTRE
Düğün ve organizasyonlar için İLK TERCİH!Düğün ve organizasyonlar için İLK TERCİH!Düğün ve organizasyonlar için İLK TERCİH!

10 YILLIK 

TECRÜBE

Sena Deluxe  ve  Diva Party Centre  Rotterdam ve çevresindeki en 
güzel düğün salonlarından biridir. Salonlarımızın en temel ve özel 

tematik özelliği küçük ya da büyük ölçekli, sıcak, ayrıcalıklı ve çağdaş 
bir hizmettir. Tüm ihtiyaçları en yüksek seviyede  yeme-içme kalitesini 

kaliteli hizmetle sunuyoruz. Size sunabileceğimiz seçenekler 
yelpazesine hayran kalacaksınız ve isteğiniz doğrultusunda 
en güzel organizeyi sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. 

Örneğin düğünler, konserler, toplantılar, eğitim kursları, ürün 
sunumu, parti veya resepsiyon için 

Rotterdam bölgesinde uygun bir bölüm kiralayabilirsiniz. Deneyimli 
ekibimiz, etkinliğinizi en ince ayrıntısına kadar organize etmektedir!

Haftanın 7 günü 12:00 - 20:00 saatleri arasında açığız.
Fiyat teklifi için herhangi bir yükümlülük altına girmeden gelip 
salonlarımızı görebilirsiniz. Görüntüledikten sonra, size özel bir

 teklifin gerçekleştirilebileceği isteklerinizi belirtebilirsiniz.
Salonlarımızı ve hizmetlerimizi yerinde görmek için randevu almak 

için arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz…

  HAKKIMIZDA  -  BİZ  KİMİZ?
Park imkânı

Salon ayrımı yapılır

Resmî nikâh imkânı 

Gelin odası

Tuvaletler Mescid
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1998 yılından itibaren 
siyaseti takip eder, 
inceler, analiz yapar, 
vizyon geliştirir ve bilgi 
aktarırım Hollanda’da 
yaşayan vatandaşlarımıza.
Siyasetin kendine usul 
bir deyimi var:  Bazen 24 
saat çok uzun, bazen de 
4 yıl kısadır. İşte bu da 
Hollanda’daki uygulanan 
siyasetin özü, karakteridir.  
Yıl içerisinde kendine 
kapalı kapılar ardında 
siyaseti uygun bulan 
partilerle, sokakta halkla 
içli dışlı olan partiler 
arasında dağlar kadar fark 
var.  Mesela Hollanda 
da bu birinci kategoride 
PVV partisi var, ikinci 
kategoride ise İşçi partisi  
PvdA vardı. Atmosfere 
göre vizyon, misyon 
değiştirenlerin hâlini 
gördük. 

ahmethulya@live.nl           PUSULADrs. Ahmet Yıldırım

agenda
13gündem

Avrupa’da Cami ve Eğitim Merkezleri İçin İnfak Kampanyası Başladı

A vrupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, 
eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek cami ve eğitim 
merkezleri projeleri için infak kampanyası başlattı.
EMUG bu seneki infak kampanyası ile 7 Avrupa 

ülkesinde, 12 cami, anaokulu ve eğitim merkezine destek 
olacak.
Avrupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği (EMUG), 7 farklı 
Avrupa ülkesinde 12 farklı cami ve eğitim merkezinin yapımı 
için bir infak kampanyası başlattı. Almanya, Avusturya, 
Belçika, Bosna Hersek, Hollanda, İngiltere ve İsveç’te inşa 
edilecek cami, külliye, eğitim merkezleri ve anaokulları 
için yardımda bulunmak isteyenler, EMUG’a infaklarını 
göndererek destek olabilecekler.
Bağışta bulunmak isteyenler infaklarını EMUG’un banka 
hesaplarına transfer yaparak ya da kurumun internet 
sitesindeki ödeme sayfasından gerçekleştirebilecekler. 
Dernek, kampanyayı İslam’da infakın önemini açıklayarak 
duyurdu:
“İnfak, birilerine bir şeyler verip onları geçindirme, Allah 
yolunda nafaka verip besleme, Allah yolunda harcama 
manalarına gelir. Dinimizde ise, en geniş manasıyla 
Allah rızası için yapılan her türlü harcama infak olarak 
değerlendirilir.”

Dernek, ayrıca, dinen infak olarak kabul edilen yardımların 
neler olduğunu aktardı ve kampanyanın bireysel ve 
toplumsal hayata dokunan yönlerini belirtti:
“Zekât, sadaka-i fıtır ve diğer bütün nafile sadakalar da 
infak kapsamına girer. Fakat zekât farz, sadak-i fıtır da 
vacip olduğu ve verilmesi belli kurallara bağlı olduğu 
için, bunların dışında kalan her türlü hayra ve harcamaya 
da infak denmiştir. İnfak, insan ruhunda bulunan yüce 
özellikleri harekete geçirir, nefsi arındırır, aklı irfana, kalpleri 
inanca açar, amelleri ihlas ve ihsana dönüştürür. İnfak, 
sosyal değişimin belirleyici dinamiklerinden biridir. İnfak, 
medeniyet inşasına ve bekasına hizmet eder.”

EMUG’UN ÇALIŞMALARI
Almanya’nın Köln şehrinde merkezi bulunan EMUG, 
Avrupa’da cami cemaati için kullanılan binalar satın alma ve 
bunların bakım ve inşasında yardımcı olma amacıyla 1985 
yılında kuruldu. EMUG’un ana misyonları arasında, manevi 
ve mali kaynakların temini ile cami yapılarının korunması ve 
yenilenmesi yer alıyor. Kurum, Avrupa’daki Müslümanların 
dinî görevlerin yerine getirilmesi için temsili binalar inşa 
etmesinde yardımcı oluyor. Bu doğrultuda cami mimarisi 
alanında hem dış hem de iç mimari açısından İslam sanatını 
ve kültürünü de destekliyor.
İslami cemiyetlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için cami 
binaları ve eğitim kurumları geliştirmelerine yardımcı 
olan dernek, son 30 yılda özellikle Almanya olmak üzere 
Avrupa’da cami veya eğitim ve kültür merkezi olarak 
kullanılan yüzlerce bina satın aldı. EMUG ekipleri, onlarca 
yeni inşaat ve yenileme projesi üzerinde çalışıyor, camilerin 
onaylanma sürecinde inşa edilişine kadarki sürece eşlik 
ediyor.                                        Camiahaber        ---◄◄ 

      
“Samimiyet...samimiyet.... dürüstlük 

dedik” demi!
Diğer bir kategori ise, bu iki ucun 
ortasında gezmekte. Bazen içeri, bazen de 

dışarı çıkarlar. Mevsim gibiler maşallah!
Neyse, artık önümüzdeki döneme, sürece 
bakalım.
21 Eylül Salı günü Kraliyet Günü’nü 
(Prinsjesdag) “kutladık”.  
Korona önlemleri gölgesinde geçen ve bu yıla 
damga vuran ikinci Kraliyet Günü’müz, öncekini 
arattı vallahi.
Böyle sönük, böyle sessiz sedasız, 21 dakika 
Kralımız Willem-Alexander van Oranje – 
Nassauso günümüze ait olan metni okudu. Bu 
kadar gergin, bu kadar “ruhsuz” bu kadar 
ciddiyetsiz bir metin ve sunum görmedim, 
Hollanda’da 40 yıldır bu Prinsjesdag’ı canlı 
izlerim, kıyaslama ve karşılaştırma yapabiliyorum 
ondan ötürü.... Bu arada da 40 yıl dedim ya, 
yaşımda biraz ortaya çıktı mı ne?!

O sıcak ses tonuyla Hollanda’yı yağa bala 
batıran Kraliçemiz Beatrix, ondan önce de 
annesi merhume Koningin Juliana, kararlı ve 
ileriye dönük konuşmalarıyla kalplerimize taht 
kurarlardı. İnsana güven gelirdi! Kralımız Wilem-
Alexander, “Hollanda’da yapılan güven 
endeksinin sürekli düşüşte, genel güven 
endeksini ise % 45 civarında olduğunu” 
açıklandı.
“Kralım çok yaşa” ama, bu güven sorununu 
çabucak aş ve Hollanda’yı layıkıyla temsil et. 
Çünkü gün geçtikçe sana duyulan güven azalıyor 
ve sorunlar çoğalıyor. Şimdi de medya, Kraliyet 
ailesine ayrılan bütçeyi tartışır hâle geldi... 
Yıllık 1 milyon avroya yakın bütçe artışı 
onaylandı. Bu arada prensesimiz Amalia, 18 
yaşına girdi ve ‘devletten eğitim bursunu 
almayacağını’ açıkladı. Bu da ne güzel bir 
davranış Amalia, keşke tüm dünya seni örnek 
alsa da devleti ve milleti düşünseler. 

Tebrikler prensesimiz!
2022 yılındaki gelir gider tablosu!
İnsana bu 21 dakikalık sunum, saatler gibi 
geldi... Soğuk ve vurgusuz, ruhu/emosyoneli 
yoktu. 
3 ana başlık attı Kralımız: İklime, Konut Pazarına 
ve Güven Mekanizmasına yüksek bir bütçeyi 
öngördüklerini açıkladı. Araştırmacı yazar ve 
siyasetçi Peter R.De Vries’in cinayetiyle ilgile 
de konuşan Kralımız, “Bu kabul edilemez 
bir durum biz bunu gelecekte asla 
istemiyoruz. Gelişmiş ve yargının hâkim 
olduğu demokrasilerde bunlar olamaz. 
Ama maalesef bazı kitleler her şeyi her 
yerde yapabiliriz diye tehdit ediyorlar, 
dolayısıyla Güven Mekanizmasına ek 
bütçe öngörülmektedir” diyerek konunun 
ehemmiyetine vurgu yaptı..
Hollanda’nın, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 
Korona döneminden çok daha güçlü ve sağlıklı 
çıktığını vurguladı Kralımız. Gerçekten de 
tebrikler. Avrupa Fonu’ndan lafla değil de tüm 
nota ve faturaları sunarak çok büyük destek alan 
Hollanda hükûmeti, bu Korona dönemini çok 
güzel atlattı diyebiliriz. Esnaftan tutun, çiftçisine, 
dar gelirli ailelere ek gelir sunarak, vatandaşları 
Kornonaya ezdirtmedi. Helal olsun bu sistemi 
kurana ve muhafaza edene (Van Oranje-Nassau 
Ailesine).
Sağlık sektörünü sallayan bu Korona illeti, aşı 
programıyla, ve diğer hastane ameliyatlarını
erteleyerek (132000 civarında ameliyat ertelendi 

veya gereksiz bulundu), bütçe krizini önleyen 
sağlık sektörü, önümüzdeki yıla sigortalarımıza 
küçük bir artışa neden oldu. Tahminen ayda 
2,50 ile 3 avro arasında sigorta primimiz 
artacak. Nereye vermiyoruz ki 2,50 avroyu?! 
Zorgtoeslag’daki artış yazımı hazırladığım zaman 
daha net değildi. Eğer toeslaglarımızda küçük bir 
artış olursa, hemen hemen artış olmayacak, yani 
cebimizde avrocuklar kalacak!
Konut sektöründeki bu vahim durumu 
önümüzdeki yıl ele almak isteyen geçici 
hükûmet, yeni hükûmet kurulduktan sonra artık 
ele alacak.
Güven ve güvenlik mekanizmasına artı bir bütçe 
sunan devlet, hangi alana ve spesifik olarak 
nelere gideceği daha netlik kazanmadı.
Ama şu bir gerçek, hani bizim meşhur Yeşilçam 
Sineması’ndaki simitçi veya karpuz satıcıların 
gizli polis metodu vardı ya, durum ona benziyor. 
Düzeni korumak, güvenliği sağlamak ve sorunları 
çözmek için sert önlemler alınacak haberiniz 
olsun!
Hayırlısıyla yeni hükûmet kurulsaydı, daha 
vizyon ve misyonlarda netleşecekti ve paraların 
hangi kurum ve kuruluşlara akacağı birazcık belli 
olurdu. 
Artık kim kazanırsa “kavga”yı bilmem ama 
şu bir gerçek, açık ve net: Hollanda halkı 
Korona’dan sonra düzen istiyor, düzenli 
olmak istiyor! 
Sağlıcakla kalın...                                  
Bron: Ministerie van Financien          ---◄◄                                  

 ARTIK
DÜZEN(Lİ) OLSUN!
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Güney Hollanda Bölge Eğitim Merkezi









U zun süredir teşkilatlanma çalışmalarını yürüten Almelo Türk Kültür 
Merkezi, pandemi sürecinden dolayı açılışını gecikmeli olarak 
gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu açılışa Hollanda Türk 
Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik, HTF yönetim kurulu 

üyeleri ve HTF’ye bağlı teşkilat başkanları da katıldılar.
Almelo Yunus Emre Camii Din Görevlisi Fatih Çenteli’nin okumuş olduğu 
dua sonrası teşkilat binasının kurdelesi Hollanda Türk Federasyon Genel 
Başkanı Murat Gedik, Almelo Türk Kültür Merkezi Başkanı Ümit Uysal ve 
Almelo Türk Kültür Merkezi Bengü Kadın Kolları Başkanı Güler Genç-Akpınar 
tarafından kesildi.
Teşkilat Başkanı Ümit Uysal ve Kadın Kolları Başkanı Güler Genç-Akpınar’ın 
yapmış oldukları konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. 
Almelo’da var olan Türk STK’ların yöneticilerinin de katıldığı açılış 
programında son konuşmacı olarak kürsüye Hollanda Türk Federasyon 
Genel Başkanı Murat Gedik çağrıldı. Gedik yapmış olduğu konuşmada 
uzun yıllar sonrası Almelo’da tekrar teşkilata kavuşmanın güzel bir gelişme 
olduğunu söyledi ve konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Gaye her 
yere teşkilatın açılması değil, gaye eğitime yönelik çalışmalarla topluma 
hizmet verebilmektir. Almelo’da yerel yöneticiler ile diğer STK’lar ile irtibatı 
sıklaştırıp, yeri geldiğinde ortaklaşa faaliyetler yapabilmek olmalı.” 
Almelo Türk Kültür Merkezi’nin açılış programı katılımcılara ikram ile son 
buldu.                                                                             DM ---◄◄    

Gaye, topluma hizmet...

nieuws14 haber

Önemli bir girişim...

H ollanda’nın ‘s- Hertogen Bosch kentindeki 
Edelstaal Group International’ın toplantı 
salonunda ülkede gastronomi sektörüne 
yön veren restoranların CEO’ları bir 

araya gelerek, özel sektördeki başarılarını toplumla 
paylaşmak için bir Sivil Toplum Kuruluşu kurmanın 
gerekli olduğuna dair uzlaştılar.

Toplantıya katılan CEO’lar arasında toplantıyı 
organize eden Ertan Torunoğulları (Mado Hollanda), 
Ahmet Bilgi (Masha Café & Restaurant) ve istişarenin 
tutanağını yazan hukukçu Tarık Şaki’nin (Jurlawyer) 
yanısıra, Hülya Yeter (Şerifoğlu Café & Patisserie), 
Volkan Dursun (Johnny’s Burger Company), Bekir 
Atalan (Çigköftem Hollanda), Öztürk Erkmen 
(Beymen Restaurant & Café), Mehmet Carlak (Déli 
Bazar), Aydın Doğan (Ortam BBQ), Hakan Birekul 
(Cadde Marina Cafe / Restaurant), Mustafa Bilgi 
(Masha Deluxe), Mehmet Şerif Yeter (Şerifoğlu 
Café & Patisserie), Recep Korkut (Sefa Restaurant 
BBQ & Grill-Room), Vehbi Kurtgözü (Restaurant 
Rijnmozaïk), Mustafa Şekerli (Mevlana Restaurant 
& Pizzaria), Tufan Yiğit (Zula Café & Restaurant) 
ve Adnan Sesli (Ayf Kebap) bir oylama yapıp, oy 
birliğiyle dernekleşme kararı aldırlar.

Toplantıda dernekleşmenin faydaları yaklaşık üç 
saat boyunca uzun uzun görüşülürken, özellikle 
bu sayede yeni işbirliklerine yol açılabileceği, 
istihdamın genişleyebileceği, ayrıca oluşacak birlik 
ve beraberliğin gerek devlet ilişkilerinde gerekse 

HOLLANDA’NIN ÖNDE GELEN 
RESTORAN CEO’LARI DERNEKLEŞİYOR

ALMELO TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 
KAPILARINI AÇTI

KHMG Başkanı  Mustafa  Hamurcu

NIDA  Lideri  Nourdin  El  Ouali

Hollanda İslam Federasyonu  NIF Bölge Başkanı Mustafa Aktalan, Den Haag Mimar 
Sinan  Cemiyet Başkanı Salih Arslan ve Genel Merkez Üyelik sorumlusu 
Mehmet Zararsız ile beraber iş adamı, girişimci ziyaretlerinde bulundular.              ---◄◄    

uluslararası platformlarda gastronomi sektörüne 
büyük katkılar sağlayabileceği vurgusu yapıldı.
Diğer önemli bir ayrıntı ise her türlü etnik kökenli 
girişimcinin derneğe kabul olma şartlarına uyduğu 
takdirde, üye olabileceği veya yönetim kadrosunda 
yer alabileceği kanısına varıldı.

Katılımcılar, 27 Ekim 2021 Çarşamba akşamı Masha 
Deluxe Restoran’da yapılacak toplantıda derneğin 
ismi ve yönetim kadrosunun açıklanacağını duyurdu.
                              (DM – Basın Masası)   ---◄◄    

HOLLANDA İSLAM FEDERASYONU
 ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
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murat.7701@hotmail.com  MUŞTULARMurat Altun

Merhaba değerli dostlar.
Önce iman ve salih 
amel, sonra da sağlık, 
afiyet, huzur ve barış 
dileyerek bu ayın yazısı 
olan akrabalık ilişkilerini 
anlatmaya çalışalım 
inşallah.
Allah’ın bir hikmeti 
veya sırrı gereği, herkesi 
farklı bir çağda dünyaya 
gönderdiği gibi, yine 
kaderi gereği milyarlarca 
insan içinden seçerek 
birilerini ona sülale/ 
akraba eyliyor ve imtihan 
ediyor. Akrabaların 
birbiriyle iyi geçimi 
ise sevgi, rahmet, hak/ 
hukuk anlayışı, fedakârlık 
ve sabırla elde ediliyor.
Daha ilk insan olan 
Adem babamızın 
çocukları (Habil ve 
Kabil) arasındaki 
menfaat çatışması, 
birinin “mazlum” olarak 
ölmesine, diğerinin de 
“zalim” ve “katil” olarak 
günahı yüklenmesine 
sebep oldu. Yani insanlık 
tarihi bir dramla, kardeş 
cinayeti ile başladı.

C ünkü Allah cc. onlarca 
ayette, “Malların ve evladın 
fitne/ imtihan” olduğundan 
bahsederken farkına varmayan 

ve hakkına razı ol(a)mayan insanın, süslü 
gösterilen bu dünyaya karşı bu denli hırslı 
oluşu, böylece bir çok felakete sebep oldu.

“Sılayı rahim” diyoruz ya…
Hattı zâtında aile, akrabalık bir nimet ve 
rahmettir. İyi günde neşe, kötü günde 
destek ve canından bir parçadır. Çünkü 
akrabaların her bireyi, bir bütünün (atanın/ 
ağacın) dallara/ cüzlere bölünmüş hâlidir.
“Akrabalık bağı, rahimler vasıtasıyla 
ortaya çıkar. Anne Rahmi ile cenin 
arasında nasıl “kordon” diye bilinen 
maddî bir bağ var ise, doğduktan sonra 
da akrabalar arasında manevî bir bağ 
söz konusudur. Cenin için kordon ne 
kadar hayatı önemi haiz ise Müslüman 
birey için de sıla-i rahim o denli önem 
taşır.”
Bu sevgi ve merhamet, Er Rahîm olan 
Allah’dan insana fıtrî/ yaratılış olarak 
verilmiştir. Ama kimileri de zamanla 
fıtratındaki -sevgi, merhamet, vefa gibi- bu 
asil özellikleri nefsine uyarak terk eder ve 
bağlarını koparır.
“Akrabalık bağlarını kesen (ise) 
cennete giremez.”(Buhari-Müslim)

Peki akrabalar zarar veriyorsa, şerrinden 
kurtulmak için uzak durmak gerekmez mi?..
Elbette bu durumda doğal olarak insanın 
kendini koruması gerekir.
Mesafe ve kontrolü iyi ayarlamak, dikkatli 
davranmak zorunda kalırız bazen. Bazıları 
ile çok samimi olunca sıkıntı olduğu gibi, 
çok soğuk veya küs olunca da dedikodu ve 
düşmanlık doğar.
Ve en çetin düşmanlık ve hasetlik de aile/ 
akraba içinde olur. Başkası nemize gerek!..
Öyleyse Muaviye bin Ebu Sufyan’ın halkı 
yönettiği gibi bizde mesafeyi iyi idare 
edeceğiz: Aradaki ip çok gevşediği zaman 
-aşırı lakaytlık durumunda- biraz çekeceğiz 
ve çok gerilip kopma durumuna gelince de 
gevşeteceğiz.
Bu manada “Selam”ı (gerektiği kadar 
irtibat kurmayı) koruyucu bir kelam olarak 
görüyorum. Umulur ki cahil insanların 
dedikodu, haset ve husumetinden korur:

“Rahman’ın (akıllı ve hayırlı) kulları 
(onlardır ki;) gezip dolaştıkları (her) 
yerde, (münasip ve) mütevazı yürürler. 
Bilgisiz (ve görgüsüz) kimseler 
kendilerine sataştıklarında ise onlara: 
“Selametle (barış ve güvenlik içinde 
olun)!” derler (ve geçiştirirler, gereksiz 
tartışma ve kapışmalara girişmezler).” 
(Furkan 63.)

Birçok aile ve özellikle de Avrupa’da 
yaşayanların şikâyetlerine gelince..
Akrabalarının sömürmesi ve bunun üstüne 
bir de mallarına, miraslarına hile ile 
konmaları, vs. nankörlükle elbette insanı 
çok üzüyor. Bazıları affetmek istemiyor. 
Hâlbuki hayat bir imtihan ve akrabalarda 
bu imtihanın birer parçaları.

Örnek olarak tarihteki “İfk Hadisesi’ni 
verebiliriz.
Bu, münafıkların uydurup Hz. Aişe 
annemize attıkları bir iftira.
Yani İslam peygamberi Hz. Muhammed’in 
(sav.) eşi ve Hz. Ebu Bekir’in kızının iffetine/
namusuna sürülmüş bir leke.
İftira olduğu bilinse de, “Şuyu’u 
vukuundan beter.” bu yalanın dile 
düşmesi Hz. Peygamberi, Hz.Ebû Bekir 
efendimiz’in ailesini ve özellikle de Aişe 
annemizi perişan eyledi. Allah’tan (onun 
iffetini aklayan) vahiy geldi de Aişe annemiz 
bu dedikodudan kurtuldu.
Asıl konumuz burada, bu iftiracıların 
içinde bir de Mıstah adında biri var ki, bu 
kişi Hz. Ebû Bekir’in hem yakın akrabası 
hem de fakir olduğu için sürekli bakımını 
karşıladığı biriydi. Hz. Ebû Bekir onun 
ismini de duyunca üzülerek, bir daha ona 
hiç mal vermeyeceği üzere yemin etti. 
Elbette Mıstah’ın yaptığı yenilir yutulur 
bir hata değildi. İftira cezası da aldı ama 
Allah cc. affedici olduğu için Hz. Ebû Bekir 
efendimizin şahsında hepimize de affedici 
olmayı tavsiye etti.
“İçinizde lütuf ve servet sahibi 
olanlar, yakınlarına (AKRABALARA), 
düşkünlere ve Allah yolunda hicret 
edenlere, vermemek için yemin 
etmesinler, affetsinler, geçsinler. 
Allah’ın sizi bağışlamasından 
hoşlanmaz mısınız? Allah 
bağışlayandır, merhametli olandır.” 
(Nûr 22.)
Âyette geçen “Allah’ın sizi 
bağışlamasından hoşlanmaz mısınız?” 
sorusuna gözyaşları içerisinde “İstemez 
olur muyuz ya Rab!” diye cevap veren 
Hz. Ebubekir, Mistah’a yardım etmeye 
devam etmiştir. Hem de eskisinden fazla 
olarak.

“Ben haklıyım!..” diyerek bir ömür boyu 
küs durmak çözüm ve erdem değil.
Bizim başımıza gelenler bu olaydan da daha 
beter değil. O hâlde niçin affedemiyoruz?..
Hz. Yusuf ’u kıskanıp kuyuya atan 
kardeşlerini Mısır’da servet, şöhret ve 
hükûm sahibi iken, intikam almak şöyle 
dursun birde ikram ve hürmet ederek 
bağışlayan Yusuf peygamberin kıssasını 
örnek almayacaksak ne diye okuyoruz?..
Ona yapılanın binde biri bize yapıldı mı?..
O hâlde neden affedemiyoruz?..
“Ben ne kaybettiğimse dürüstlüğümden 
kaybettim.” gibi sözler doğru anlam ifade 
etmiyor.
“İyilik yap, denize at; balık bilmezse, 
Hâlık bilir.” demişler.
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet 
edildiğine göre bir adam:
- Yâ Resûlallah! Benim akrabam var. 
Ben kendilerini ziyaret ediyorum, 
onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben 
onlara iyilik ediyorum, onlar bana 
kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı 
davranıyorum, onlarsa bana kaba 
davranıyorlar, dedi.
Bunun üzerine Resûl-i Ekrem sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
- “Eğer dediğin gibi isen, onlara 
sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen 
böyle davrandıkça, Allah’ın yardımı 
seninledir.”  (Müslim, Birr 22)
Ne demek bu sıcak kül yutturma 
teşbihi/ benzetmesi?…
“Akrabasının anlayışsızlığına göz 
yuman, kötülüğünü iyilikle karşılayan, 
kabalığını bağışlayan bir kimse, ilâhî 
emre uymanın ve onu uygulamanın 
derin hazzını (Vicdan rahatlığı) ve 
huzurunu tadarken, ona kötü davranan 
yakınları, yaptıklarından dolayı bir 
müddet sonra elem duymaya başlarlar. 
Bu asîl davranış karşısında ezilir, 
perişan olur, yerin dibine geçerler. 
Böyle bir duruma göre sıcak kül 
teşbihinin anlamı, sen onların yüzüne 
sıcak kül serpiyor ve yüzlerini kül 
rengine buluyorsun, demektir.”
Biz ne kül yutalım, ne de kül yutturalım.
Sözlerimiz gül gibi koksun (dedi kodu 
olmasın aramızda.)
Küllerle kirletmeyelim üstümüzü,
gül gibi tertemiz yaşayalım gitsin.
Hayat madem kısa, her hâlimiz güle 
benzesin ve kimse bizden incinmesin.
“Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Gül alır gül satarlar
Çarşı pazarı güldür gül.”
(Seyyid Nesimi)                                ---◄◄    

AKRABALIK BAĞLARI VE

SICAK KÜLLER...
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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’ni 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 katkısının 
da  çok büyük olduğuna dikkat çekti.                                     DM      ---◄◄

Gençlere rol modeller...

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 Vakfı’nın 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 güç birliğini 
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.        ---◄◄

Fotoğraflarla cemiyet hayatı...

H ollanda İslam Federasyonu Hoogvliet’te aldığı yeni binasını “Açık Kapı Günü” adı altında 
düzenlediği ziyaret çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Yönetimin tam kadro bir arada olduğu 
günde, ziyaretçi akını yaşandı. NIF Başkanı Mustafa Aktalan her gelen ziyaretçi ile ayrı ayır ilgilenerek 
binanın kullanımı hakkında bilgi verdi.       ---◄◄  

PRO. DR. HALUK SONGUR CAMİ 
ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

HOLLANDA KAYSERİLİLER VAKFI YÖNETİMİ, 
YAPTIKLARI TOPLANTI İLE SEZONU AÇTI

NIF YENİ BİNASINI ZİYARETÇİLERE TANITTI

Hollanda Karamanlılar Federasyonu (HOKAF) olarak, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Tokat Gaziosmanpaşa  
Üniversitesi’nden gelen  öğretim görevlileri Uğur Akgün, Fehim Kuruloğlu ve Ayşegül Koçak ile birlikte  toplantı 
düzenledi. Toplantının konusu, Erasmus  Exchange Projesi (öğrenci ve akademisyen değişimi) idi. Temel amacı; 
gençleri günümüzün küreselleşen dünyasında başarılı olmaları için gereken eleştirel düşünme, kültürlerarası 
iletişim, empati, medya ve dijital okuryazarlık gibi becerilerle donatmak olan bu program hakkında detaylı bilgi 
verdiler. Sonrasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, gençler için neler yapabileceği konuşuldu.     ---◄◄

HOKAF’IN TÜRKİYE’DEN MİSAFİRLERİ VARDI

Mevlid-i Nebevi haftası münasebetiyle Laleli Camii’mizin salonunda bir program düzenlendi. Programa 
vatandaşlar,  çevre dernek başkanları  ve din görevlileri katıldı. Programa Kur’an-ı Kerim okunarak başlandı. 
Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali Parlak kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra  DİB Hukuk Müşaviri Selami 
Açan, “Hz. Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu bir konferans verdi.                                            ---◄◄

LALELİ CAMİİ’NDE MEVLİD-İ NEBEVİ PROGRAMI DÜZENLENDİ
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SCHIEDAM, MAASSLUIS VE DELFT’TE 
İLK, ORTA VE LİSE İSLAM OKULLARININ 
AÇILMASI İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMAYA  
VERDİĞİNİZ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER
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             AYNA

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

Kısa haberler...Gün beraber olma günüdür...

A vrupa Birliği’nde geçen yıl yaklaşık 100 
milyon kişi yoksulluk riskiyle karşı karşıya 
kaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB 

ülkelerinde 2020 yılında yoksulluk ya da sosyal 
dışlanma riski altında yaşayan vatandaşlara ilişkin 
verileri yayımladı.
Buna göre, AB’de geçen yıl nüfusun 21,9’u 
yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı 
ve AB ülkelerinde toplam 96,5 milyon kişi yoksulluk 
sınırında yaşadı.
Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek 
olduğu ülkeler yüzde 35,8 ile Romanya, yüzde 33,6 
ile Bulgaristan, yüzde 27,5 Yunanistan ve yüzde 27 
ile İspanya oldu.
Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük 
olduğu ülkeler ise yüzde 11,5 ile Çekya, yüzde 13,8 
ile Slovakya, yüzde 14,3 ile Slovenya ve yüzde 15,8 
ile Hollanda olarak belirlendi.
Söz konusu yoksulluk oranı Almanya’da yüzde 22,5, 
Fransa’da yüzde 18,9 ve Belçika’da yüzde 20,4 
seviyesinde ölçüldü.                            (DM)   ---◄◄

2020’DE AVRUPA’DA 100 MİLYON KİŞİ 
YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA YAŞADI Doğuş emektarlarından

Sevgili Kasım Samutoğlu’un 
kayınbabası Münevver 
Samutoğlu’nun kıymetli  babası

Mevlüt Özlük’ün
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
ve sevenlerine sabır ve başsağlığı 
diler, dualarınızı bekleriz.  
Mekânı cennet olsun!..       ---◄◄

TAZİYE...

    TAZİYE...
Doğuş Gazetesi önceki yayın 
yönetmenimiz Sevgili Adnan 
Şahin’in enişte ve halaoğlu

Erdoğan Karaoğlu’un
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
ve sevenlerine sabır ve başsağlığı 
diler, dualarınızı bekleriz.  
Mekânı cennet olsun!..      ---◄◄

OYUN İÇİNDE OYUN...

H ollanda’da özellikle aşısızlar için 
yeniden korona önlemleri gelebilir
1.5 metre kuralının kaldırılmasının 
üstünden tam bir ay geçti ancak, kabine 

tekrar yeni korona tedbirlerini yürürlüğe koymaya 
hazırlanıyor. Hollanda’da artmaya başlayan 
hastaneye yatış sayıları hem hükümeti hem de 
Salgın Yönetim Ekibi (het Outbreak Management 
Team- OMT)’ni alarma geçirdi. Kabine, korona 
hasta sayısındaki artışı durdurmak için yeni önlemler 
almaya hazırlanıyor.
Perşembe günü OMT’den alınacak acil durum 
tavsiyesini değerlendirecek olan hükümet, 2 Kasım 
Salı günü yeni tedbirlerin açıklanacağı bir basın 
toplantısı yapacak.
Sağlık Bakanı Hugo de Jonge bugün yapılan bakanlar 
kurulu görüşmesinden sonra verdiği açıklamada, 
“Hastane başvuruları beklenenden daha hızlı 
artıyor, bu yüzden kabinenin  ek önlemleri 
düşünmesi gerekiyor.” dedi.
Özellikle aşısız olanlara dikkat çekerek, bu kişilerin 
hastaneye yatma oranlarının yüksek olduğunu ve 
esas olarak ‘aşılanmamış insanlar arasında bir salgın’ 
bulunduğunu dile getiren Bakan, tüm seçeneklerin 
değerlendirildiğini, hem bölgesel müdahaleler hem 
de aşılanmamış kişilere uygulanacak yeni önlemlerin 
masaya yatırılacağını söyledi.
Elde edilen son verilere göre yoğun bakımdaki her 
beş korona hastasından dördü aşılanmamış kişilerden 
oluşuyor. Her iki aşısını da olmuş kişilerin yoğun 
bakımda kalma oranı ise aşısızlara göre yüzde 33 daha 
az. Korona sayılarının artmasını endişeyle izleyen 
hastaneler, uzmanlar ve aynı zamanda yaşlılar derneği 
ANBO,  kısıtlamaların yeniden getirilmesi önerisinde 
bulunuyor. Toplum içinde diğer önlemlerin yanı sıra, 
bölgesel karantinalar veya daha katı evden çalışma 
tavsiyeleri ve 1,5 metre mesafe kuralı tartışmaları da 
devam ediyor.
Öte yandan hastanelerdeki doluluk oranlarının 
artması, sağlık alanında yaşanan personel sıkıntısı 
gibi konular endişe verici olarak nitelendiriliyor.
...
Hollanda’da artan vaka sayılarının ardından 
kapanma yeniden gündemde
Hollanda’da bazı uzmanlara göre artan vakalara karşı 
bölgesel karantina bir çözüm olabileceği belirtildi.
Ulusal Akut Bakım Ağı (het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg - LNAZ) başkanı ve aynı zamanda Rotterdam’daki 
Erasmus MC hastanesi sahibi Ernst Kuipers’e göre, 

HOLLANDA’DA ARTAN VAKA SAYILARININ ARDINDAN 
KAPANMA YENİDEN GÜNDEMDE

yakın zamanda korona ile mücadelede ‘bölgesel 
karantina’ metodunu kullanmak gerekebilir.
AD gazetesine bir açıklama yapan Kuipers; 
son alınan rakamların endişe verici olduğunu 
belirtirken, “Hollanda’da, hastaneye kabul 
sayısı üç hafta içinde üç katına çıktı. Birleşik 
Krallık’ta yine yüksek enfeksiyon ve yüksek 
sayıda hastaneye başvuruların olduğunu 
görüyoruz. Bu, burada da olabilir.” dedi.
İngiltere’de Pazartesi günü kayda geçen hasta 
sayısı Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’nın 
toplamından daha fazla çıktı. Ülkede yüzde 
86’dan fazla aşılama oranına rağmen, her gün 
enfekte olan kişiler listesine yaklaşık 50.000 kişi 
ekleniyor. Bir hafta içinde 6 bin korona hastası 
hastanelik oldu. İngiltere’de Mart ayından 
buyana ilk kez Salı günü, 223 ölüm vakası 
yaşandı.
Kuipers’e göre, Hollanda’da yaklaşık 1.8 milyon 
aşılanmamış insan bulunuyor. Bu durum, 
yüksek sayıda enfeksiyon ve hastaneye yatış 
anlamına geliyor.
Aşırı muhafazakâr cemaatin yoğunlukta 
olduğu ve inancından ötürü aşılanmaya karşı 
olan Staphorst gibi belediyelerde, 12 yaş ve 
üzerindeki kişilerin yalnızca yüzde 53’ü tam 
olarak aşılanmış durumda. Kuipers bu durumun 
Hollanda’da da yüksek enfeksiyon sayılarına 
ve hastaneye yatışlara neden olacağını 
belirtiyor. LNAZ başkanı bu nedenle bölgesel 
karantinaların bir alternatif olabileceğini 
belirtiyor. 
Amsterdam UMC hastanesi viroloğu ve aynı 
zamanda Salgın Yönetim Ekibi (het Outbreak 
Management Team - OMT) üyesi Menno de 
Jong da Kuipers’la aynı fikirde. 
“Hastane kapasitesinin tekrar aşırı 
yüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu 
ve ek önlemlerin gerekli olduğu bir zaman 
gelebilir.” diyen De Jong, bu öngörünün 
OMT içinde tartışılacağını ve bölgesel alınacak 
önlemlerin bir seçenek olabileceğini dile getirdi.
De Jong’a göre yeniden önlem alınıp 
alınmayacağı aslında büyük ölçüde halkın 
davranışına bağlı. Herkesin son rakamlara 
bakarak hareket etmesi gerektiğini belirten De 
Jong, aşı yaptırmanın, mesafeyi korumanın, 
şikâyetleri test ettirmenin ve evde kalmanın 
önemine vurgu yaptı.                    (SH)   ---◄◄

    TAZİYE...
OkurlarımıZdan Sevgili 
Ercan Geçin’in biricik oğlu

Ertuğrul Geçin’in
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine 
sabır ve başsağlığı 
diler, dualarınızı bekleriz.  
Mekânı cennet olsun!..       ---◄◄

    TAZİYE...
Okurlarımızdan ve Ulft
kentinin sevilen 
simalarından Sevgili

Yılmaz (Bayram) 
Usta’nın
vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sa-
bır ve başsağlığı diler, dualarınızı bekleriz. 
Mekânı cennet olsun!..                     ---◄◄
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Kısa haberler...“YAKAMIZI BIRAKIN ARTIK!”

NRC gazetesinin kendi araştırmasına 
dayandırarak verdiği bir haberde bazı 
belediyelerin görevlendirdiği NTA (Nuance 
door Training en Advies) adlı şirket 

aracılığıyla, hukuk dışı yollar izleyerek ve izinsiz gizli 
yöntemleri kullanarak camilere ve İslami kuruluşlara 
sızdığı belirtildi.

“Araştırma hukuka aykırıdır”
Konu ile ilgili olarak bir demeç veren DENK Partisi 
Milletvekili Tunahan Kuzu “Belediyelerin camileri bu 
şekilde araştırması hukuka aykırıdır ve Müslümanların 
Hollanda devletine olan güvenini zedelemektedir.” 
dedi.
Kuzu açıklamasında şunları dile getirdi “Cami 
cemaatinin arasına sözde araştırmacı 
yerleştiren bu devlet uygulamasını durdurmak 
için parlamentoda gerekli adımları atacağız. 
Söz konusu belediyelerdeki bütün DENK 
belediye meclis üyeleri de harekete geçmiş 
durumda.”

“Yeter artık bıraksınlar yakamızı”
Türkler İçin Danışma Kurulu- IOT Başkanı Zeki 
Baran ise haklı isyanını dile getirerek yapılanların 
hukuksuz olduğunu ve Türk toplumunun haklarının 
çiğnendiğini dile getirdi.

bazı beledİyelerİn dİnî kuruluşları fİşlemesİne 
Tunahan kuzu ve zekİ baran’dan serT Tepkİ

Zeki Baran “Hollanda Türk toplumu Hollanda’nın 
asil unsurudur. Haklarını da sorumluluklarını 
da iyi bilir.  Ama artık yeter, kanunları hiçe 
sayarak toplumumuzu fişlemek çok kötü bir 
davranış! Hollanda Türk toplumu daha ne 
yapması gerekiyor ki bu tür insanlara kendini 
kabul ettirsin? 
Ayrıca bu tür yöneticilerin ne düşündüğü de çok 
önemli değil! Yeter artık bıraksınlar yakamızı” 
dedi.

NRC’de yer alan haberde, belediyelerin verdiği 
talimatla NTA şirketinin “toplum için tehlike 
oluşturabilecek radikal eğilimler” temelinde, 
İslami kuruluşlar ve camilerde görev yapan yöneticiler, 
imamlar ve eğitimciler hakkında bilgi toplamak için, 
belirlenen kuruluşlara deyim yerindeyse gizlice sızdığı 
belirtilmişti.                                            (SH)   ---◄◄

Saadet Partisi Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı

Oğuzhan Asiltürk’ün
vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
sevenlerine sabır ve başsağlığı 
diler, dualarınızı bekleriz. 
Mekânı cennet olsun... 

Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül 
2021’de İstanbul’da zatürreye 
bağlı gelişen nefes darlığı ne-
deniyle rahatsızlanarak eşiyle Ankara’ya getirildi ve tedavi 
altına alındı. 
Evli ve 4 çocuk babası Oğuzhan Asiltürk, Ankara Şehir 
Hastanesi’nde tedavi süreci devam ederken 86 yaşında 
ahirete irtihal etti. 
Millî Görüş’ün mihenk isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, siyasi 
hayatı boyunca merhum Millî Görüş lideri Necmettin Erba-
kan’a yol arkadaşlığı yaptı, 5 dönem milletvekilliği, CHP-
MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükûmetlerinde İçişleri 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.                                                                                                                                         
                                                                  Doğuş   ---◄◄

TAZİYE...

Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Deurne kentinden Halise 
Tüfekçi, Tilburg kentinden Runima Işıksoy, Allah’ın Rahmetine 
kavuşmuştur. 
Göçen canlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır 
ve başsağlığı dileriz.                                                                 ---◄◄

TAZİYE...
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En ucuz şey: İnsan hayatı...

100’den fazla hastasına “intihar ilacı” vermiş

H ollanda’da yaşayan psikolog 
Wim van Dijk, bir gazeteye yaptığı 
açıklamalarında 100’den fazla 
hastasına “intihar ilacı” olarak 

bilinen ve kısa sürede kullanan kişinin hayatını 
sonlandıran Middel X ilacını verdiğini itiraf 
etti. 
Psikolog Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği 
röportajda, insanların kullandıktan kısa süre 
sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel 

      

E skilerimiz, “her makamın bir kâili 
(söyleyeni) her ormanın bir çakalı 
vardır” derlermiş. O makamı temsil 
edenin yapacağı şeyle, ormanda çakalın 

yapacağı şey aynı değildir. Eğer kurnazlık yapıp 
gaflete düşer dünyevi menfaatlerin peşine 
düşerse, tilkini taşıdığı sıfatla isimlendirilir.

Makamların kendine mahsus değerleri ve 
uyulması gereken şartları vardır. Bu makamların 
sahibi bu değerlere uyması ve birilerinin keyfi 
için bunlardan ödün vermemesi gerekir.
Makamlar geçici olsa da orada yapılan icraatlar, 
hem bu dünyada ve hem ahirette kalıcılığı ve 
karşılığı vardır.
Hele hele bu makamlar dini temsil eden, 
çözümler üreten ve Müslümanları yönlendiren 
bir konuma sahip ise, hakikatin dışında dünyevi 
bir takım mülahazalarla bir icraatın içinde gerek 
sözel ve gerekse fiili hataya imza atmamalıdır.

İnsanların güvenini sarsacak  söylemlerin 
sosyal medyada paylaşılarak yeni gündemler 
oluşturmak isteyen kişi veya gurupların 
isteklerine denk gelecek davranışlarla o 
makamların yıpratılmasına sebep olmaları, dünya 
ve ahirette mutlaka karşılığı olacağına iman 
bağlamında bir hakikattir. Karşılığı işlenen fiil 
cinsinden olacaktır. 

Belki burada ne demek istediğimizi güncel 
olayları ve bilgi bakımından tarihî alt yapısı 
olanlar anlamıştır.
İslam adına söz söyleme hakkına sahip olmak, 
büyü bir meziyet olması yanında, yapılan 
yanlışlıkların bir başkalarına eziyet verdiğini 
unutmamak gerekir.
Kur’an’da Rabbimiz, “Kulları içinde Allah’tan 
en çok korkanlar âlimlerdir”  buyurarak 
ehliyet ve liyakate işaret etmektedir.
Bu iki vasfı taşıyanların ne kadar büyük 
sorumluluk altında olduklarını unutarak veya 
bilerek ortaya koydukları imajla ne büyük 
felaketlere yol açtıklarını, vazife şuuruyla 
mevzuya açıklık getirme adına ülkemizde dini 
temsil eden D.Y.T’nin gerçekleri onlara anlatması 
ve haykırması gerekmez mi?

Mesela, son günlerde bir TV’de yapılan bir 
programda meşhur bir Hocaya yöneltilen soru 
üzerine Türkiye’de dinî eğitim veren İmam 
Hatip okullarını hedef alan söylemi, 
sosyal medyada kullanılarak nasıl bir gündem 
oluşturulduğuna şahit olduk. Ortalığı teskin ve 
hakkı teslim edecek söz aranmasına rağmen, 
gözler muhatap olan kurumu aradı...
Bu tür ileri geri konuşmaların kime ne fayda 
sağladığı ve kime ne zarar verdiği ortadadır.
“Ben bilirim” iddiasında bulunanlarla, bu 
iddiada bulunmayıp gaflet içinde rol alanların 
verdiği zarar aynıdır. Burada fark, birinin bilmesi 
öbürünün iradesini yanlış kullanarak basiretinin 
yok olmasıdır. 

Mevlana’nın; “Kibir; kendisinden habersiz, 
kendini bilmeyen insanın durumudur. Tıpkı 
güneşten haberi olmayan buzun kendini bir 
şey zannetmesi gibi.”

Güneşe buz mu dayanır. Eninde sonunda 
erimeye ve yok olmaya mahkûmdur.

Bugün yeryüzünde niceleri vardır ki, insanları 
haktan hakikatten uzaklaştırmayı marifet ve 
bilgelik sanarak dünya menfaatlerini devşirme 
adına canhıraş çalışmaktadır. Bırakın insanları 
inandıkları gibi yaşasınlar ve huzurlu olsunlar...
Unutmayalım! Kötülüklerin, isyanların, kaosların 
vs. en büyük destekçisi şeytandır.

Nihayet söylenecek söz şudur: Kavli ve 
fiili kötülüğe âlet olmamaktır. Güzellikleri 
devam ettirmektir. Hakka olan kulluğumuzu 
unutmamaktır. Geçici lezzetlerin taparı 
olmamaktır. Sevgiyi saygıyı yaşantımızda ölçü 
almaktır. 

İnsanlığa yararlı, hakiki kul olmaktır. Dünyada 
imtihanda olduğumuzu bilerek, başkaları 
için yaşamaktır. Bütün can taşıyan varlıklara 
hayırhah olmaktır. Fani dünyaya tapmamak ve 
ahiret için çalışmaktır. Her durumda varlığımıza 
şükrederek nimeti bütün insanlarla paylaşmaktır.

Bu makalede özetlemeye çalıştığımız mevzuya, 
Muaz Bin Cebinden ( r.a ) gelen rivayetle son 
verelim: “İlim öğreniniz; çünkü Allah için 
ilim öğrenmek, ilim sahibine Allah korkusu 
verir.” 

İlim elde etmek ibadettir. İlmi müzakere 
etmek tesbihtir. İlmî araştırma yapmak en 
büyük cihaddır. İlmi, bilgisize öğretmek, 
sadakaların en geçerlisidir. 

İlmi ehline vermek ise, Allah’ın rahmetine en 
ziyade yaklaştıran bir harekettir.               ---◄◄

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.

BULUNDUĞUN MAKAMIN

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

HAKKINI
VERMEK...

İbrahim Turgut

X isimli ilacını hastalarına kullandırdığını 
açıkladı. Haber de Dijk’in, itiraflarıyla ötenazi 
yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini 
amaçladığı belirtildi.
YASAKLANMASINA RAĞMEN YASA 
DIŞI YOLLARLA ELDE EDİLİYOR
Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında 
olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını 
vurguladı. Haber de, “intihar pudrası” 
ve “ölümcül toz” olarak adlandırılan ilacın, 

satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet 
Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen 
yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven 
polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 
78 yaşındaki Dijk hakkında “intihara yardım 
etme” ve “ilaç kanunlarını ihlal” suçundan 
soruşturma başlatıldığı belirtildi.   
                           Haber: Ufuk.nl    ---◄◄

Zamlar göz açtırmıyor

G ıda tedarikçilerinin yaptığı zamlar, market raflarına 
daha çok yansıyacak. Geçtiğimiz aylarda kişisel bakım 
ürünleri, temizlik malzemesi veya içecekler gibi birçok 
mala zam geldiği bilinmekte. Ancak küresel gelişmeler, 

şimdiden yeni zam dalgalarının yolda olduğunun sinyallerini de 
vermeye başladı. Birkaç büyük üretici firmanın fiyatları artıracak-
larını açıklaması, market raflarının da zamlanacağını  gösterdi. 
Pazar araştırmacısı GfK’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırma, 
süpermarkete yapılan bir ziyaretin bu yılın ilk sekiz ayında geçen 
yıla göre önemli ölçüde daha pahalı hale geldiğini gösterdi. GfK 
sonuçlarına göre günlük market alışverişi geçen yıla göre yüzde 3,6 
daha pahalıydı. Bu rakam, Hollanda’daki ortalama enflasyondan yaklaşık bir buçuk puan daha 
yüksek. Bu fiyat artışının büyük ölçüde tanınmış gıda üreticilerinden kaynaklandığı görülüyor. 
Örneğin İngiliz Unilever, süpermarketlere ve toptancılara uyguladığı fiyatları, yılın üçüncü çey-
reğinde yüzde 4,1 artırdı. Nestlé yüzde 2,1 artış yaptı. Diğer büyük şirketlerden PepsiCo, Kraft 
Heinz, Procter & Gamble ve Danone de karlarını korumak için fiyat artışına gitti. Öte yandan 
gıda fiyatları son on yılın en yüksek seviyesinde, petrol gibi hammadde fiyatları yüksek talep 
ve sınırlı arz nedeniyle rekor düzeyde, dünya çapındaki limanlar dolu ve boş konteyner bulmak 
neredeyse imkânsız. Birçok yetkili bu durumda üreticilerin bir çeşit “perfect storm” (mükemmel 
fırtına) ile karşı karşıya kaldığını söylüyor. Unilever CEO’su Alan Jope yaptığı açıklamada, “Soya 
fasulyesi, hurma yağı, çay, hindistancevizi, vanilya: Hepsi daha pahalı hale geldi. Ancak tüm 
ürünlerimizin ambalajlanması ve taşınması için kullanılan plastikler de daha pahalı hale geliyor” 
dedi. Jope, mevcut yüksek emtia fiyatları ve nakliye zincirindeki sorunların bir süre daha devam 
edeceğini tahmin ettiklerini söylerken, bu nedenle şirketin uyguladığı fiyatların 2022’nin orta-
larına kadar artmaya devam edeceğini dile getirdi.                                                      (SH)   ---◄◄

Alışveriş daha da fazla cep yakacak
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Geleceğe yatırım yapmak

GÜNEY HOLLANDA YENİ BÖLGE BİNASI 
ve EĞİTİM MERKEZİ HİZMETE AÇILIYOR 
20-21 KASIM 2021 tarihlerinde HASENAT TV 
üzerinden Canlı Yayın ile “EL ELE GELECEĞE” 
başlıklı Bağış Kampanyası gerçekleştirilecektir.
Siz değerli kardeşlerimizin desteklerini bekliyo-
ruz. Cenab-ı Hak şimdiden hayırlarınızı kabul 
eylesin. Âmin
Hesap bilgileri:
HESAP SAHİBİ: NIF
İBAN: NL85ABNA0831431814
BİC: ABNANL2A                             (DM)  ---◄◄

Geleceğimizi el ele vererek inşa edelim!
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G ünümüzde Hollanda 
denilince aklımıza ilk 
gelen belki de ufacık bir 
ülke, gurbetçilerin gidip 

yerleştiği Avrupa ülkelerinden biri, 
sularla çevrili, Almanlara karşı 
İkinci Cihan Harbi’nde sadece 4-5 
günde teslim olmaları. Aslında her 
ülkenin, her halkın belirli ölçüde 
gurur duyduğu ve parlak dönemleri 
vardır. Hollanda içinde bu bir 
istisna değildir.
Hollanda’nın kuruluşu benim her 
zaman ilgimi çekmiştir. Hem burada 
doğup büyümemden dolayı hem de 
bu milletin ve halkın acaba nasıl bir 
geçmişi var sorusu sebebiyle sizlere 
kısa bir yazı hazırlamak istedim.

Bilindiği üzere Hollanda 
bağımsızlığını İspanya’dan 80 Yıl 
Savaşları (1568-1648) sonrasında 
kazanmıştı. Bu savaşın öncesinde 
Hollanda, Katolik İspanya 
imparatorluğunun egemenliği 
altındaydı. Hollanda adeta 17 
şehircik devletleri ile doluydu ve 
birçoğu İspanya kralına bağlı valiler 
olarak hüküm sürüyorlardı. Bu şehir 
devletlerin önde gelenleri Holland, 
Utrecht, Friesland, Groningen, 
Gelre, Brabant, Zeeland, 
Vlaanderen vesaire idi. O dönem 
Belçika ve Lüksemburg bu şehir 
devletlerine bağlıydı. 

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

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

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

olan Alva hemen harekete geçer ve 
birçok yerde çıkan isyanı şiddetle 
bastırır. Yüzlerce kişi mahkemede 
yargılanıp idam edilir. 

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

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

1582 senesine geldiğimizde 
İspanyollar Alessandro Farnese 
önderliğinde 60.000 kişilik ordu 

ile karşı taarruza geçip Hollanda 
ve Belçika topraklarını tekrar ele 
geçirmişti. 1584 senesinin 10 
Temmuz günü 51 yaşındaki Prens 
Willem van Oranje suikast sonucu 
Leiden şehrinde ölmüştü. Onun 
ölümü ile Hollanda şehirlerini 
bir arada tutan en büyük güç 
kaybolmuştu. Willen van Oranje 
son nefesini vermeden önce  
söylediği kaydedilen sözler;
“Tanrım, Tanrım, bana ve 
halkıma merhamet et”. 

1585 senesine gelindiğinde İspanya 
kontrolü dışında kalan bölgeler 
Willem van Oranje’nın oğlu 
Maurits ve kuzeni Willem Lodewijk 
tarafından yönetiliyordu. İngiltere 
ile ittifak yapılmış, silah asker 
ve finansal yardım sağlanmıştı. 
İspanya’nın Fransa ile uğraşmasını 
fırsat bilen Willem Lodewijk ve 
Maurits saldırıya geçip birçok şehri 
tekrar ele geçirir. Willem van Oranje 
suikastı sonucunda vahim olan 
durum tekrar düzelmeye başlamıştı. 
1598 senesinde İspanyol kralı 
II. Filip ölmüş ve yerine oğlu III. 
Filip geçmişti. 1609 senesine 
gelindiğinde ateşkes imzalanmış ve 
bu ateşkes anlaşması 1621 senesine 
kadar sürmüştü. 

Elbette savaş sadece Hollanda 
topraklarında meydana gelmiyordu, 
dünyanın dört bir yanında İspanyol 
sömürge topraklarında ve açık 
denizlerde kıyasıya bir mücadele 
devam etmekteydi. Sadece askeri 
anlamda değil, ekonomik anlamda 
birbirlerine darbe vurmaktaydılar. 
Bunun en çarpıcı örneği hiç 
şüphesiz ünlü Hollanda amirali 
Piet Hein önderliğinde Hollanda 
donanması Küba açıklarında altın 
ve gümüş yüklü İspanyol gemilerini 
ele geçirmesi olayıdır. Piet Hein 
dışında Hollanda bir çok ünlü 
denizci yetiştirmiştir. Bunlardan en 
ünlüleri Michiel de Ruyter, Maarten 
Tromp ve oğlu Cornelis Tromp. 

1625 senesine gelindiğinde ateşkes 
çoktan bozulmuş ve oldukça mühim 
Breda şehri İspanyollar tarafından 
işgal edilmişti. Aynı sene Maurits 
51 yaşında ölmüştü. Yerini 41 
yaşındaki kardeşi Frederik Hendrik 
almıştı. Prens Frederik Hendrik 
önderliğinde evvela Den Bosch, 
daha sonra Venlo, Roermond ve 
Maastricht İspanyollardan ele 
geçirilmişti. Bu arada Breda şehri 
tekrar alınmış ve Hollanda ve 
Fransa arasında ittifak anlaşması 
imzalanmış, Fransa bu vesileyle 
İspanya’ya savaş ilan etmişti. 

Nihayet 80 Yıl Savaşları dediğimiz 
savaş 15 Mayıs 1648 senesinde 
imzalanır ve Hollanda artık tam 
anlamıyla bağımsız olmuştur. 
Fransızca dili konuşulan günümüzün 
Kuzey Fransa ve Belçika toprakları 

Fransa’ya, geri kalan topraklar 
Hollanda’ya kalmıştı. Bu anlaşma 
ile İspanya Hollanda bağımsızlığını 
tanımış ve Katolik kilisesinin 
Hollanda topraklarında herhangi 
bir söz hakkına sahip olmadığını 
kabullenmek zorunda kalmıştı. 

Hollanda bağımsızlığa giden yolda 
özgürlük, eşitlik vesaire sözleri ile 
İspanya kralına karşı çıkmıştı. Fakat 
zaman geçtikçe bu kavramları yüz 
binlerce Afrikalı ve yerli Güney 
ve Kuzey Amerika halkına çok 
görmüşlerdi ve köleliğe sımsıkı 
sarılmışlardı. 

Hollanda 17. Yüzyılda hem 
bağımsızlık savaşını hem de 
altın çağını aynı anda yaşamıştı, 
gemicilik ve ticarette o dönemin 
önde gelen devletlerine meydan 
okuyabilmekte idi. İngiltere, Fransa, 
Portekiz ve İspanya devletlerine 
karşı birçok savaş vermiş ve 
mücadele etmişti. Bağımsızlık 
savaşında İngiltere ve Fransa 
desteği alan Hollanda, güçlü 
duruma geldiği dönemde ise o 
dönemin önemli devletleri olan 
Fransa ve İngiltere ile savaşlar 
yapmıştı. İngiltere tarihinin 
en ağır hezimetlerinden birini 
Hollanda’ya karşı almıştı. 1667 
senesinde Hollanda donanması 
Chatham limanında bulunan İngiliz 
donanmasını tahrip etmişti. 13 
harp gemisi yakılmış ve İngiltere 
donanmasının Sancak (Amiral) 
gemisi olan HMS Royal Charles’ı 
ele geçirmişti. Bu geminin amblemi 
hâlâ Amsterdam Rijksmuseum’de 
sergilenmektedir.  

Günümüzde New York olarak 
bildiğimiz şehir aslında New 
Amsterdam olarak Hollandalılar 
tarafından kurulmuştu. Bunun 
birçok örnekleri vardır. Bunun 
yanı sıra birçok Hollanda 
denizcisi Müslüman olup Osmanlı 
donanmasında görev almıştı. 
Bunlardan en ünlüleri Dirkie de 
Veenboer olarak bilinen Süleyman 
Paşa, ve Jan Janszoon olarak 
bilinen Murat Paşa. 
Bu anlatmış olduğum Birleşik 
Hollanda devleti 1795 senesine 
kadar devam etti. 1795 senesinde 
ise Fransız işgali ile devlet sona 
ermiştir. Kısa süreliğine Batavia 
Cumhuriyeti kuruldu ve bu devlette 
1806 senesinde sona erdi. Bir süre 
sonra Büyük Güçler tarafından 
Belçika ve Lüksemburg toprakları 
ile Birleşik Hollanda Devleti 
kuruldu. Napolyon’un yenilgisi 
üzerine kurulan bu tampon devlet 
fazla sürmedi ve Belçika isyanı 
sonucu 1830 senesinde Belçika 
bağımsızlığını kazandı. 

Sonuç...
Hollanda tarih boyunca, Afrika, 
Endonezya ve Uzak doğuda,

Güney Amerika ve Karayipler’de 
sömürgeye sahipti. Hala belirli 
yerlerde bu devam etmektedir. 
En son ciddi sömürge savaşını 
Endonezya ile yaşamıştı Hollanda. 
İkinci Dünya Harbi’nden sonra 
çoğu sömürge devletleri bağımsız 
olmuş ve Endonezya’da bu 
istekte bulunmuş fakat Hollanda 
bunu reddetmiş ve adaya asker 
yollamıştı. Uzun savaşlar sonucunda 
Endonezya bağımsızlığını 
kazanmıştı. 
Ayrıca Hollanda bayrağı 
günümüzde üç şeritten oluşan yatay 
Kırmızı Beyaz Mavi renklerden 
oluşmakta. Bir dönem bu Kırmızı 
yerine turuncu renk kullanılmıştı. 
Bu turuncu renk Oranj ailesine ithaf 
edilmekte ve günümüzde turuncu 
rengi Hollanda için hala önemini 
korumaktadır. 
Umarım bu vesileyle 80 Yıl 
Savaşları ve Hollanda kuruluş 
serüvenine kısaca birlikte göz atmış 
olduk. Daha tafsilatlı bilgiler için 
tabii ki herkes kendisi araştırma 
yapabilir. Bu yazı genel bir 
Hollanda tarihi yazısı değil, sadece 
kuruluş hikayesi ve 80 Yıl Savaşları 
konu almakta. Bir sonraki yazıda 
görüşmek üzere hayırla kalın.

Yazıyı yazarken kullandığım 
temel eser ve sayfalar:
80 jaar oorlog - Rijksmuseum, NTR, 
Atlas Contact
https://www.groene.nl/artikel/liever-
turks-dan-paaps

Mükremin Ümit Gül kimdir?
Adım Mükremin Ümit Gül. 
14 Temmuz 1986 senesinde 
Hollanda’da dünyaya geldim. 
Hayatımın büyük bölümü Tilburg 
şehrinde geçti. IT bölümünde 
okudum ve 6 seneden beri Achmea 
Interpolis şirketinde Functioneel 
Beheerder olarak çalışıyorum. 
Küçük yaşlardan itibaren tarihe ve 
özellikle askeri tarihe ilgi duymaya 
başladım. Bundan yaklaşık 20 
sene evvel yaz tatilinde ilk tarih 
kitabımı aldım ve okudum. Bu 
son derece mühim eser merhum 
Yavuz Bahadıroğlu’nun kaleme 
almış olduğu Osmanlı Padişahları 
ansiklopedisiydi. Zevkle okudum ve 
yaz tatilini âdeta unuttum.
O andan itibaren farklı farklı 
yazarları okumaya başladım, 
Osmanlı ve İslam tarihine 
yoğunlaşıyor ve bunun yanında 
Birinci ve İkinci Cihan Harbi’ni 
okumaya devam ettim.
Bu tarih sevgisi beni yazmaya 
teşvik etti. Bilgiler paylaşıldıkça 
mana kazanır. Amacımda kolay ve 
anlaşılır şekilde insanlara kısa ve 
öz yazılar ile hitap etmek. Onlara 
tadımlık fakat can alıcı bilgiler ile 
konuları daha derin araştırmaya 
teşvik etmek. Ayrıca insan okuyup 
yazdıkça bilgilerini pekiştiriyor.
Bunun dışında eski Osmanlıca 
kitap, belge, doküman 
koleksiyonum mevcut. 
Buna ilaveten Osmanlı ve İslami 
akçe, para koleksiyonum var ve 
hâlâ aralıklarla devam etmekteyim.
Tarihi sevmek ve ilgi duymak 
elbette gezi olmadan olmaz. 
Mekânları bizzat yerinde görmek 
ayrı bir güzellik katıyor. Elbette en 
başta güzel İstanbul ve Türkiye’miz. 
Kudüs ve Bosna baş tacıdır. Gidip 
görmek nasip oldu. Hollanda’da 
yaşıyor olmamdan dolayı ayrıca 
burada birçok eser ve müze 
ziyaretinde bulundum ve İnstagram 
üzerinden bu paylaşımlara devam 
ediyorum.                           ---◄◄

mukremin.umit.gul@gmail.com         TARİH SAYFALARI Mükerimin Ümit Gül
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D iğer şehirlerdeki teşebbüsleri 

teşvik ve donatmak için. Böylece 
ilk dört sene gibi kısa bir sürede 
20’den fazla ilkokul açıldı. Bu kadar 

okulun açıldığını gören Hollanda politikası ve 
Eğitim Bakanlığı 1991’den itibaren okul açma 
koşullarını değiştirdi. Artık velilerin destek 
imzası ile okul açmak imkânsız oldu. Yerine 
gelen yöntem ise, İslami bir okulun açılmasını 
nerdeyse imkânsız yapıyordu. Ancak istatistik 
verilere dayalı olarak yeni bir okul açmak 
mümkündü. Bu da sadece büyük şehirlerde 
mümkün olabiliyordu. Daha sonraları, 2000’li 
yıllara doğru okul açma koşulları yeniden gözden 
geçirildi ve ‘alan araştırması’ yaparak da 
okul açmanın önü açıldı. Böylece 2003 yıllarına 
gelindiğinde İslami okul sayısı 35’e çıktı.

İslami okulları açanlar ister Türk kökenli olsunlar 
ister Fas ve Surinam kökenli olsunlar, hepsi 
dindar idi. İstisnasız, hepsi de kendilerini ifade 
ederken, görüşlerini savunurken Kur’an’a ve 
hadislere atıfta bulunurlardı. Hepsi Kur’an’ı, 
sünneti, İslam ilimlerini esas aldıklarını ifade 
ederlerdi. Birbirleri ile biraz da yarışır gibi. O 
kadar gayretli idiler. Farklı şehirlerden bir araya 
gelen ve farklı arka planları olan bu insanları 
birbirine bağlayan sadece İslam, Kur’an, 
sünnet gibi kaynaklar oluyordu. Ve hepsi de 
okulları İslami kaygılardan hareketle açmışlardı. 
Hedefleri bakımından da ortak ideallere 
sahiptiler. Farklılıklar ise belirgin idi. Farklı dil 
konuşuyorlardı, farklı kültürel kimlikleri vardı, 
farklı tarihten geliyorlardı ve farklı dinî pratikleri 
vardı. Üstelik herkes farklı şehirlerden geliyordu. 
Dahası ise bu okullar farklı zamanlarda 
açıldıklarından, hepsi de farklı aşamalarda idi. 
Kimisi yeni açılmış, kimisi ise en az on senedir 
vardı. Birbirlerine rehberlik ediyorlardı. 

Bu okulları açanların İslami idealleri ve o 
senelerdeki gerçeklikleri idarecileri ‘birliğe’, 
‘ortak çalışmaya’ yönlendiriyordu. ‘Çok 
bölünmüşüz’ diye düşünüyorlar ve ‘birliği’ 
ve ‘kardeşliği’ çözüm olarak öneriyorlardı. 
Birbirlerine ‘Allah’ın ipine sarılmalıyız’ 
ilahî çağrısını hatırlatıyorlardı. Ancak bu yönde 
geliştirilen her somut adımı da yine kendileri 
sabote ediyorlardı. Bunun en iyi örneği, 
ISBO’nun kuruluşu. Hollanda’da yaygın olduğu 
gibi, her özel kimliği olan okulların (Protestan, 

Katolik, Kamu, vb.) kendi çatı kuruluşları vardı. 
İslami okulların da üye oldukları bir çatı kuruluşu 
olması gerekiyordu. Mevcut İslami okulların 
başka bir çatı kuruluşuna bağlanmasını hem bu 
kuruluşlar ve hem de devlet garipsiyordu. Çok 
garip bir şekilde ISBO’yu, birliği ve kardeşliği 
savunan İslami okulların idarecileri kurmadı. 
Hollanda Eğitim Bakanlığı gerekli altyapı 
hazırlıklarını yaptı ve ISBO’nun kurulmasını 
sağladı. O zamanki Devlet Sekreteri bayan G. 
Maas ISBO’nun kurulmasında öncü rol oynadı. 
Buna rağmen, kardeşliği ve birliği savunan 
okullardan bazılarının ISBO’ya üye olması çok 
sonra gerçekleşti. İslami okullardan pek çoğu -o 
zaman dahi- ISBO’yu gereksiz görüyordu. 

Bu çelişkili tutum nasıl ortaya çıkıyor? 
Bir taraftan Kur’an’a atıfta bulunup ‘kardeşliği’ 
ve ‘birlikteliği’ savunuyor, diğer taraftan da 
bu yönde hiçbir adım atmıyor. Hatta, bu yönde 
önerilen adımları birtakım gerekçeler göstererek 
yadsıyor, karşı çekiyor veya bizzat kendisi sabote 
ediyor. Ben ISBO’da hep bu çelişkili tutumu 
gözlemledim.

Hatırladığım kadarı ile bu genel gidişata ters bir 
tutuma şahit oldum. Ve bu o şartlarda dikkatimi 
çektiğinden iyi hatırlıyorum. Belki de bu tutumu 
ortaya koyan kişi hatırlamıyordur. Kuruluş 
yıllarında ISBO oldukça kırılgandı. Okulların 
ortak çalışmasını koordine edecek, yeni açılan 
okulları destekleyecek, yeni okulların açılmasını 
sağlayacak, İslami kimlikle ilgili politikanın ve 
pratiklerin oluşması için çaba sarf edecek, Den 
Haag’da lobi yapacak ve sözcülük yapmak 
görevi vardı. Bir sürü sorumluluk. Ancak hiçbir 
kaynağı yok. Öğrenci başına okulların ödediği 
sembolik bir aidat var. Hepsi bu. Hâlbuki bu 
işler ancak profesyonel kişilerle yapılır. Ancak 
okullar bunu yapmak istemiyorlar, ISBO’nun 
profesyonelleşmesini engelliyorlar. İrrasyonel 
ancak bahane çok. 

Sürekli yeni okullar açıldığı için okulların çok 
fazla araç, gereç ve envantere ihtiyacı oluyor. 
Bunun için kolektif pazarlık etme imkânı var. 
ISBO bunu araştırmış ve bir öneri olarak okul 
idarelerine sunuyor. Sağlanan kârın yarısı 
okula yarısı da ISBO’ya. Göreceli olarak kârlı 
bir alışveriş. Ancak genel idare toplantısında 
okullar istemiyorlar. ‘Biz daha avantajlı 
pazarlık ediyoruz, okulumuza daha çok 
kâr sağlıyoruz’, diyorlar. Hâlbuki ortak satın 
alma politikasında ISBO’nun geliri (hiç yokken) 
oldukça fazla olurken, okulun geliri göreceli 
olarak biraz az oluyor. Yani okul biraz fedakâr 
olacak. Birlik için. 
ISBO’nun üyeleri bir türlü ikna olmuyorlar. 
“O hâlde öneriyi oylama yapalım” deniyor. 
Oylamaya, sünnet olduğu üzere sağdan 

başlanıyor. İlk iki üye ‘hayır’ diyor ve sıra 
Gazali’nin sözcüsü Mehmet Akbulut’a geldiğinde 
o hiç tereddüt etmeden ‘bu ortak satın alma 
sözleşmesinin, bizim okula zararı oluyor 
ancak bu zararı bile bile biz bu ortak satın 
alma sözleşmesine evet diyoruz, bu bizim 
‘birlik’ için ödediğimiz bedel’ diyor. Ve 
toplantının gidişatı değişiyor ve karar ‘ortak 
satın alma sözleşmesinin’ onaylanması ile 
sonuçlanıyor. Ben ta o zamandan belli (belki de 
1992/93 yıllarında) birlik ve ortaklık, ‘çağrı’ 
veya ‘propaganda’ değil ‘bedel’ istiyor diye 
düşündüm. Ve Müslümanlar bu ‘bedeli’ ödemek 
istemiyorlar ve kaçınıyorlar. ‘Birlik’ bedelsiz ve 
zahmetsiz olsun istiyorlar. Nitekim, o sene karara 
bağlanan ortak sözleşme çok kısa zamanda 
çökertildi. Daha sonraki senelerde ISBO’nun 
gerekliliği, Müslümanların birliğini en hararetli 
şekilde savunan dindar ve önder Müslümanlar 
tarafından tartışıldı. ISBO, aslında üyelerine 
rağmen ayakta kaldı.

Ben bu çelişkinin aşılmasının imkânsızlığını 2000 
yıllarda fark etmiştim. Birlik idealine “evet” 
diyen çok ama uğruna ‘bedel’ ödemek isteyen 
ise hiç yok. Mehmet Akbulut’tan başka ‘bedel 
ödemeyi’ göze alan birisi dikkatimi çekmedi. 
ISBO’dan 2006 yıllarında ayrıldım. 

Şimdilerde yine ISBO gündemime girdi. Varlığı 
ve meşruiyeti daha yoğun tartışılır olmuş. 
Bu sefer, ‘birlik’, ‘kardeşlik’ veya ‘Allah’ın 
ipi’ gibi gerekçeler ve idealler dahi ifade 
edilmiyormuş. Zaten var olan İslami okulların 
yarısına yakını ISBO’ya üye bile değil. Hepsi 
üyeliklerini durdurmuş ve İslami bir yönü 
olmayan ‘seküler’ kuruluşlara üye olmuşlar. 
Kendileri ‘seküler’ kuruluşlara üye, velilere ise 
İslami gerekçelere dayalı olarak ‘çocuklarınızı 
bize gönderin’ diyorlar. Tam bir iki yüzlülük. 
ISBO’nun geri kalan üyeleri ise ‘ISBO’nun bize 
vereceği bir şeyi kalmadı’ diyorlarmış. Bunun 
nedeni is belli: İslami okullar eskisi gibi 
kırılgan ve deneyimsiz değiller. 
Her bir okul vakfının bazen 4 - 5 veya 10 okulu 
var. Kuruluş senelerinde İslami okullara giden 
çocuk sayısı birkaç bini geçmiyordu. Şimdi yirmi 
bine yakın çocuk sayısı var. 
Okulların idareleri güçlü, kaynakları büyük ve 
okul genel müdürleri ve idareleri profesyonel. 
Bu durumda ISBO’ya hiç ihtiyaçları kalmadı. 
Hatta ISBO tam bir ayak bağı ve yük. 
ISBO çöküyor ve hiç kimsenin umurunda da 
değil. Bu idealler de (Allah’ın ipi, kardeşlik, 
birlik) sadece fırsat geldiğinde ifade edilen 
‘propaganda’ sözleriymiş. 
Mehmet Akbulut da zaten buraları terk etti, 
döndü Türkiye’ye. Kimin bu gibi şeylere 
çağrıda bulunduğunu duysam, gülesim gelir, 
“propaganda başlıyor” diye.                 ---◄◄

Birlik-beraberlik edebiyatı
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son bir yılın bir değerlendirmesini yaptı ve yeni ile alakalı bilgi verdi. bina Konuşmanın ardından 
sırasıyla Abdullah Aşıran Teşkilatlanma, Ömer Atıf yeni bölge binası ve Hasenat TV, NIF Gençlik 

NIF ŞUBE YÖNETİCİLERİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

ve ISBO’nun Sonu

Teşkilatı Başkanı Ömer Kıraç, NIF Kadınlar Teşkilatı Rukiye Şahin, NIF Genç Kızlar Teşkilatı Zehra 
Uzun ve İslam Color Başkanı Bahri Bulut birimleriyle alakalı katılımcıları bilgilendirdi. 
IGMG Genel Merkez adına programa iştirak eden IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma 
Başkanı Murat İleri de bir konuşma yaptı. 
NIF Başkanı Mustafa Aktalan’ın değerlendirme konuşmasının ardından katılımcıların sorularına 
cevaplar verildi. Uzun zamandır böyle bir ortamda bir araya gelemeyen yöneticiler hem hasret 
giderdiler hem de hasbihâl etme imkânı buldurlar. 
Program, verilen ikramın ardından sona erdi.                                                            DM    ---◄◄

Geride bıraktığımız 
asrın seksenli 
yıllarında keşfetmiştik 
Hollanda’da ilkokul 
açma imkânını. 
Rahmetli Ömer Baler 
Hoca, o zamanlar hem 
Arnhem Ayasofya’nın 
imamı ve hem de NIF 
başkan yardımcısı idi. 
Bu konuda oldukça 
heyecanlanmıştı. 
Onun anlaması için 
ilgili kanun metinlerini 
Türkçeye tercüme 
etmiştim. Gerekli olan 
velilerden toplanacak 
yeteri miktarda imza 
idi. İlerleyen senelerde 
bu imkân daha geniş 
bir cevrede fark edildi. 
İlke defa açılan İslami 
okullar (Eindhoven 
ve Rotterdam) bu 
konuda öncü rol 
oynadılar. Özellikle 
Gazali okulunun 
açılmasında öncü olan 
Mehmet Akbulut çok 
gayretli idi. Gecesini 
gündüzünü bu işe 
ayırmıştı
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             AYNAEğitimin geleceği masaya yatırıldıToplantı

H ollanda İslam 
Federasyonu 10 Ekim 
Pazar günü Den Haag 
Mimar Sinan Camii’nde 

Şube Eğitim Başkanları toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıya NİF 
Başkanı Mustafa Aktalan, Eğitim 
Başkanı İsmail Kızılırmak ve eğitim 
komisyonu üyelerinin yanı sıra 
şubelerin eğitim başkanları katıldı.
Kur’an-ı Kerim’i ile başlayan toplantı 
Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak’ın 
selamlama konuşması ile devam 
etti. Kızılırmak konuşmasında 
eğitimdeki yol haritası ile ilgili güncel 
gelişmeleri paylaştı. Akabinde bölge 
çocuk kulübü sorumlusu Süleyman 
Küçükuysal eğitim başkanlarına 
çocuk kulübü hedeflerini aktardı. 
Daha sonra Furkan İslam İlkokulu 
Müdürü Mehmet Öztürk yerel 
dilde dinî eğitimin önemi ile ilgili 
bir sunum yaptı. Belli bir yaştan 
itibaren artık yerel dilde din dersinin 
önemine dikkat çekti.
Bölge İrşad Başkanı Uğur Demirci 
irşad ile ilgili güncel bilgileri ve yeni 
dönemdeki çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Programın ilk bölümünün sonunda 

Yıldız Eğitim Merkezi eğitim başkanı ve müdürü Mustafa Yüce, eğitim 
merkezi oluşturmak için izlenmesi gereken yol ve yapılması gereken işler 
hakkında görsel sunum eşliğinde bilgi verdi.
Toplantının ikinci bölümüne Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri Prof. 
Dr. Haluk Songur da seminerci olarak katıldı. Seminerde; Avrupa’da 
çocuklara din eğitimi ve önemini işledi. İslam ve Müslümanlığın sonuç 
değil bir süreç olduğunu ve bu süreçte de bütünlük ve farkındalığın önem 
arz ettiğine vurgu yapan Songur, din-dünya ayrımı yaptırılarak insanların 
bölünerek parçalandığını bizlerin birlik ve beraberliği sağlamak için 
çalışmamız gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Haluk Songur, ilgi göstermenin 
önemli olduğunu, sağlıklı iletişimin gerekliliğini, çözmek için çözümleme 
yapmak gerektiğini, karşımızdakinin psikolojisini göz önünde bulundurup 
empati yapmamız gerektiğini, faniliğin farkına varmamız gerektiğini, çocuk 
eğitiminde dengeli olmamız gerektiğini ve ailenin devamlı sürece dahil 
edilmesi gerektiğini belirtip seminerini sonlandırdı. 
Toplantının son bölümünde NİF Başkanı Mustafa Aktalan bir değerlendirme 
konuşması yaptı ve seminerci ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Toplantı, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.                                    (D.M)  ---◄◄

Eğitim Başkanları toplandı
Kutlu olsun!

Orhan Gazi Camii’nde 
Mevlid-i Nebevi kutlandı

Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı 
Den Bosch Orhan Gazi Camii 
Mevlid-i Nebi  programa ev  sahipliği 
yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı 
görevlilerinden Hukuk Müşaviri 
Selami Açan programa konuşmacı 
olarak katıldı. Cami Başkanı Ali 
Alıcıkuş, katılımcıları selamladıktan 
ve kandilini kutladıktan sonra cami 
çalışmaları ile alakalı bilgi verdi.
Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi 
Dr.  Ali Parlak’ın da konuşmacı 
olarak katıldığı programa, bölge 
insanı, cami cemaati, çevre 
şehirlerin cami yöneticileri, 
imam hatipleri  iştirak ettiler. 

Konuşmalarda âlemlere rahmet 
olarak gönderilen Peygamber 
Efendimizin o eşsiz hayatı anlatıldı.
Program okunan Kur’an-ı Kerim ile 
sona erdi.     Sedat Tapan   ---◄◄
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“Zaman öldürmek en pahalı 
harcamadır.’ diyor Balzac. 
Kanayan yaramıza değinmek istiyorum 
bu yazıda; ellerimizden su gibi akıp 

giden Zaman’a. Bazen günümüz o kadar çabuk 
biter ki ne ara akşam oldu anlamayız. Günün 
bereketsizliği ya da zamanı iyi kullanamamaktan 
kaynaklanan bu sorunla nasıl baş edeceğimizi 
biraz düşünelim istiyorum. 

“Tüm insanlara verilen yirmi dört saat 
herkes için aynı ise, neden bazı kimseler 
hayatlarında daha fazla önemli işlere imza 
atmışlardır ve bunu başarmalarının sırrı 
nedir?” diyerek ufak bir araştırma yaptım. 
Zamanın Kıymeti (AbdulFettah Ebu Gudde) 
kitabında, İslam âlimlerinin gözüyle zamanın 
ne kadar değerli olduğunu, boşa harcanan 
zamanın ziyan olduğunu çok iyi anlatmıştır. Bu 
âlimlerden bazıları 80 yıl, bazıları 45 yıl, bazıları 
36 yıl yaşamışlar ve ortaya koydukları eserlerin 
sayılarına bakarsanız, şaşıracağınız rakamlarla 
karşılaşırsınız. Vakitlerini gündüzü ve geceyi de 
dâhil olmak üzere zayi etmeden geçirmeye gayret 
etmişler. Onlar için “az yeme, az konuşma, 
az uyuma zamanı iyi değerlendirmede altın 
kurallar” niteliğindedir. İlim tahsil etmek için, 
Allah’ı hakkıyla zikretmek için, ahirete yatırım 
yapmak için, ömrümüzü bereketlendirmek için 
bizlere örnek olacak en güzel slogan belki budur: 
‘Az ye, az konuş, az uyu’.
Oysa zamanlarımız boş yerlerde nasıl da 
tükeniyor değil mi? Sosyal medya, telefon, 
bilgisayar oyunları, alışverişler, yemek-içmek ve 
bir sürü dünya meşgaleleri… Hayatımızı disipline 
etmek için Allah Teala bizlere ne güzel bir yol 
göstermiş oysa. Namaz vakitleriyle hayatımızı 
disipline etmemizi istiyor Rabbimiz. 
Öyleyse günümüzü namaz vakitlerine göre 

planlarsak, hem namazlarımızı zamanında kılmış 
oluruz hem de daha planlı bir hayatımız olur. 
Bu konuda bir Müslümanın uyanık olması gerekir 
ki; şu hikâyeyi sizinle paylaşmak isterim. 
Almanca dil kursundaydım. Hoca çok 
disiplinli biriydi. Bilhassa zaman açısından hiç 
müsamahası yoktu. Bir hafta boyunca kimin ne 
kadar geç geldiğini tespit ediyor ve onları geç 
geldikleri toplam süre kadar sınıfta tutuyordu. 
Tabi bu durum, zaten kursa zor zaman ayırmış iş 
sahiplerinin hiç de hoşuna gitmiyordu. 
Bir gün haftalık cezası 18 dakika tutan bir 
arkadaşımız kızarak şöyle dedi:
“Neredeyse saniyeleri de hesap edeceksiniz. 
Neyse hatırınız için bir başka zaman on dakika 
kalayım sınıfta. Şimdi çok acil bir işim var” 
Yaşlı Alman gözlerini kırpıştırarak bir süre süzdü 
bu arkadaşı ve şöyle konuştu: 
“Olmaz. Çünkü siz acil işlerinize bu kadar 
önem vermiş olsaydınız şimdi benden on sekiz 
dakikalık bu cezayı almazdınız. Zira ders de 
sizin için günlü, saatli acil bir işti. Bu bakımdan 
şimdi kalacaksınız ve on sekiz dakikalık bir ders 
vereceğim size.” 
Belli ki, hoca da kızmıştı. Ben de merak ederek 
kaldım sınıfta. Sıra aralarında bir kaç tur attıktan 
sonra şöyle konuştu:  
“Arkadaşlar, zamanı iyi kullanmıyorsunuz. 
Hatta bu konuda benim gösterdiğim hassasiyete 
kızıyorsunuz. Ama ben haklı olduğuma 
inanıyorum. Belki de içinizden, ‘Ne olacak, 
gavur kafası?’ diyorsunuzdur.” 
Masasına gitti. Çantasından basılı bir broşür 
çıkardı.  
“Şuna bakınız lütfen” dedi. 
Bu bir tren tarifesiydi. Arkadaş göz ucuyla bakıp 
iade edecekti ki, “Hayır daha iyi tetkik etmenizi 
istiyorum.” dedi. 
Trenlerin kalkış ve varış saatlerini tercüme ettirdi. 
Bunlar hep değişik ve karmaşık rakamlardı. 
Mesela kalkış saati 18:18’di, 2 1 :35’ti. Yarışlar 
da hep öyleydi. 12:46, 9:27 gibi... 
On sekiz dakika cezalı arkadaşımız bu minval 
üzere uzayan rakamları görünce hocaya dedi ki:
“Bakınız işte burada Avrupalı kafanın 
mantıksızlığı açıkça görünüyor. Ne demek yani 
18 geçeler, 12 geçeler, 36 geçeler.. Şuna üç 
buçuk, dört buçuk deseniz olmaz mı? 

Hiç olmazsa, çeyrek geçe deseniz de, akılda 
kalacak bir sayı ve saat olsa...” 
Yaşlı Alman’ın yüzünde belli belirsiz bir tebessüm 
gezindi. Ve bakışlarından söyletmek istediği 
düşünceyi yakalamış olduğu belli oldu.
“Bana bakın! dedi. “Kendinize hakaret etmeyin. 
Çünkü bu tarifenin böyle düzenlenmiş olması, 
‘Avrupalı kafanın mantıksızlığı değil, ‘Müslüman 
kafanın tutarlılığıdır. Çünkü biz, zamanı 
kullanmayı ve değerlendirmeyi Müslümanlardan 
öğrenmişizdir. İşte bu tren tarifesi de aynı 
anlayışın güzel bir örneğidir.” 
Bizler hayret ve şaşkınlıkla ona bakarken, 
hoca şöyle devam etti: “Siz Müslümanların 
ibadetlerinde yer önemli değildir. Dünyanın 
her yerinde ibadet edilebilir. Ama zaman çok 
önemlidir. Çünkü her ibadetin kendine ait bir 
vakti vardır. Hatta bu vakit, ibadetin şartıdır. 
Yani vakitsiz ibadet, ifa edilmiş sayılmaz. 
ibadetlerin vakitleri de bizim tren tarifesi gibi, 
hep böyle 18, 17, 13, 10, 09 geçelerdir. Üstelik 
bu saatler de devamlı değişir. Bugün sabah 
namazını 07:2l’e kadar kılabilirsiniz, ama yarın 
7:22’ye kadar kılabilirsiniz. 23 geçe olmaz. 
Sadece namaz böyle değildir. Oruca başlama 
ve bitirme saatleri de böyledir. Üstelik bu ince 
hesaba dayanan saatler, her gün değişmektedir. 
Böylece de Müslümanlar, her gün değişmekte 
olan zamana karşı uyanık durmakta, zamanın 
kıymetini anlamakta ve onu iyi değerlendirmek 
üzere hazırlanmaktadırlar. İbadetlerini yapan 
bir Müslüman, her gün değişen dakikalara 
ayak uydurmaya ve dakikaları değerlendirerek 
yaşamaya mecburdur. Bizim zamana bakışımızın 
ilham kaynağı Müslümanlardır ...” 
Yaşlı Alman Hoca, “Çıkabilirsiniz.” dediği 
zaman, hepimiz tarifi imkânsız bir mahcubiyet 
içindeydik. (internetten alıntıdır)
İşlerimizi önem sırasına göre yazarak, öncelikli 
işlerden başlayarak, sadece bir işe odaklanarak, 
sürekliliğe önem vererek ve planlara sadık 
kalarak birçok şeyi başarabileceğimizi 
düşünüyorum. Ömrümüzü  hayırlı işlerde 
tüketmek adına, zamanı iyi değerlendirmek adına 
niyetimizi sağlam tutup, Rabbimizden yardım 
dilemeyi de ihmal etmemeliyiz. 
Allah isterse zaman içinde zaman yaratır! 
Yeter ki gayretimiz olsun.                         ---◄◄

      

“
giden Zaman’a. Bazen günümüz o kadar çabuk 
biter ki ne ara akşam oldu anlamayız. Günün 
bereketsizliği ya da zamanı iyi kullanamamaktan 
kaynaklanan bu sorunla nasıl baş edeceğimizi 
biraz düşünelim istiyorum. 

 İşlerimizi önem 
sırasına göre yazarak, 
öncelikli işlerden 
başlayarak, sadece 
bir işe odaklanarak, 
sürekliliğe önem 
vererek ve planlara 
sadık kalarak birçok 
şeyi başarabileceğimizi 
düşünüyorum. 
Ömrümüzü  hayırlı 
işlerde tüketmek 
ve zamanı iyi 
değerlendirmek adına 
niyetimizi sağlam tutup, 
Rabbimizden yardım 
dilemeyi de ihmal 
etmemeliyiz. Allah 
isterse, zaman içinde 
zaman yaratır! Yeter ki 
gayretimiz olsun. 

VAKTİN

KIYMETİ

 BAKIŞ AÇISI

       elif-1705@hotmail.com BAKIŞ AÇISIElif Bayraktar

1 7 Ekim 2021 tarihinde Hollanda 
İslam Federasyonu Kadınlar 
Teşkilatı, sezonun ilk şube başkanlar 
toplantısını bölge binasında 

gerçekleştirdi. Toplantının açılışı, Köln 
Genel merkez Kur’an-ı Kerim yarışmasında 
finallerde Güney Hollanda bölgesini 
üçüncülüğe taşıyan Ravza Demirci’nin 
Kur’an tilavetiyle yapıldı. Toplantı 
Hollanda İslam Federasyon Başkanı 
Mustafa Aktalan’ın selamlama konuşması 
ile  başladı. Göreve yeni atanan  Hollanda 
İslâm Federasyonu Kadınlar Teşkilatı 
Başkanı, Rukiye Şahin’in konuşmasıyla 
devam eden toplantı, 7 yıl üstün gayret 

ve özveriyle başkanlık görevini yürüten 
Nejla Erdoğan’ın teşekkür konuşmasıyla 
devam etti. Genel Merkez ve Hollanda 
İslam Federasyonu olarak plaket ve hediye 
takdimi yapılmasıyla duygulu anlar yaşandı. 
Birimlerin kendi birimleri ile alakalı 
bilgilendirmeleri ile devam eden toplantı, 
Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanı Adeviye 
Temel’in konuşmasıyla devam etti. Temel 
konuşmasında, birimlerin mahiyetini ele 
alarak, koordineli çalışmanın önemine vurgu 
yaptı. Toplantının sonunda soru, dilek ve 
temenniler alındı ve değerlendirme yapıldı. 
Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı 
ikram ile sona erdi.                 (D.M)  ---◄◄

Yükün çoğu onların omuzlarında

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Sevgili Zeynel Abidin ve Eftaliye Kılıç’ın 
mahdumu Atıf Zümrücan ile Metin ve Latife Sazak’ın kerimesi Hümeyra 
17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen sade bir merasimle dünya evine girdiler.
Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz...                                                      ---◄◄

- Tebrik...

NIF Kadınlar Teşkilatı sezona iddialı başladı









message

tanıtım24 mesaj

             AYNA

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

İletşim/Contact:

Telefoon: 0031 6 22 60 88 52

e-mail: info@nifonline.nl

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

KANTOORRUIMTE TE KOOP/TE HUUR

OFİS ALANI SATILIK / KİRALIK

33. Avrupa Kur’ân Yarışması Sonuçlandı: H. İbrahim Soydemir ve 
M. Enes Kıdık Birinci Oldular

Güller yetişiyor

A vrupa Kur’ân-ı Kerîm 
Tilavet Yarışması bu sene 
IGMG Genel Merkezinde 
Camiatv stüdyolarında 

yapıldı. Canlı olarak yayınlanan 
yarışmada Halil İbrahim Soydemir 
ile Muhammed Enes Kıdık yaş 
gruplarında birinci oldu.

33. Avrupa Kur’ân Yarışması 
sonuçlandı. Birincilikleri, Kuzey 
Ruhr Bölgesinden Halil İbrahim 
Soydemir, 14-18 yaş grubunda 
ise Hannover Bölgesinden katılan 
Muhammed Enes Kıdık kazandı.

İslam Toplumu Millî Görüş İrşad 
Başkanlığı tarafından düzenlenen 
33. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet 
Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 
Yarışmanın birinciliklerini 10-13 yaş 
grubunda Kuzey Ruhr Bölgesinden 
Halil İbrahim Soydemir, 14-18 yaş 
grubunda ise Hannover Bölgesinden 
katılan Muhammed Enes Kıdık 
kazandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün 
yarışma sonrasında birinci gelenleri 

tebrik etti. Ergün aynı zamanda diğer yarışmacılara da teşekkür ettikten 
sonra: “Bütün yarışmacılar bizim gönlümüzün birincisidir.” dedi.

Yarışmaya 10-13 yaş grubunda Paris Bölgesinden Mehmet Taha Bostancı, 
Doğu Fransa Bölgesinden Yunus Emre Çekiç, Viyana Bölgesinden Yuşa 
Arslan ile Kuzey Ruhr Bölgesinden Halil İbrahim Soydemir katıldı.

14-18 yaş grubunda ise yarışmacılar arasında Hannover Bölgesinden 
Muhammed Enes Kıdık, Köln Bölgesinden Yakup Uysal, Hessen Bölgesinden 
Fatih Emre Taşçı ve Viyana Bölgesinden Fatih Güzel yer aldı.

Yarışmacıların performansını değerlendiren jüri heyetine IGMG Ruhr-A 
Bölge Başkanı Hafız Abdullah Kodaman başkanlık yaptı. Diğer üyeler ise 
Ayasofya-i Kebir Camii İmam-Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Millet 
Camii İmam-Hatibi Hafız Adem Kemaneci ile Kârî Hasan Sadeghi’den 
oluştu.                                                                             (D.M)  ---◄◄

Gençlerin Kur’an okuma heyecanı
Uyarı!.. Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi’nin 

sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı...

Büyükelçinin sınır dışı 
edildiği iddiaları yalanlandı

Hollanda Büyükelçisi 
Marjanne de 
Kwaasteniet’in sınır 
dışı edildiği iddialarına 

Dışişleri’nden yalanlama geldi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Osman Kavala bildirisi 
yayımlayan 10 büyükelçi 
hakkında Dışişleri Bakanlığı’na 
istenmeyen adam ilan edilmeleri 
talimatını verdiğini söyledi. Bu 
gelişmenin ardından ilk olarak 
Hollanda Büyükelçisi Marjanne 
de Kwaasteniet’in sınır dışı 
edildiği iddialarına Dışişleri’nden 
yalanlama geldi.
ABD öncülüğündeki 10 ülkenin 
Osman Kavala’nın serbest 
bırakılması için yayınladığı 
bildirinin ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu açıklamayı yapan 
10 büyükelçi için sert ifadeler 
kullanarak istenmeyen adam ilan 
edilmeleri talimatını verdiğini 
söyledi. Bu gelişmelerin ardından 
akşam saatlerinde büyükelçilerin 

dokunulmazlığının kaldırıldığı ve 
ilk olarak Hollanda Büyükelçisi 
Marjanne de Kwaasteniet’in sınır 
dışı edildiği iddia edildi.
BAKANLIK İDDİALARI 
YALANLADI
Söz konusu iddialar karşısında 
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 
Hollanda’nın Ankara 
Büyükelçisi’nin sınır dışı edildiği 
haberini yalanlandı. 
Yapılan açıklamada Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri, gazetecilerin 
konuyla ilgili sorusu üzerine “Haber 
gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.                                                                                                                                            
                                     DM  ---◄◄
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Bir can daha gitti...

H ollanda’da Türk iş adamlarına yönelik 
cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Ülkede 
kuaför salonu işleten Hataylı gurbetçi, 
sokak ortasında kurşunların hedefi olarak 

hayatını kaybetti.

Hollanda’da Türk işveren cinayetlerine bir yenisi 
daha eklendi. Hataylı kuaför Yılmaz Yeral, sokak 
ortasında üç kurşunla infaz edildi

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Sabah’ta yer alan habere göre Hollanda’nın Kuzey 
Brabant bölgesindeki Bergen Op Zoom şehrinde, 
yeğeninin otomobilinin kurşunlanması üzerine 
Faslılara ait bir kafeye giden 55 yaşındaki Yılmaz 
Yeral, kafasına sıkılan üç kurşun sonrası yaşamını 
yitirdi. Önceki akşam 18.30’da meydana gelen 
olaydan sonra polis üç kişiyi gözaltına aldı. Savcılık 
geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hollanda’da 14. gurbetçİ İşadamı cİnayetİ: 
Sokak ortaSında öldürüldü

ÜLKEDEKİ 14. İNFAZ
Yeral’ın yeğeninin otomobiline düzenlenen silahlı 
saldırının nedenini öğrenmek için gittiği ‘De Theepot’ adlı 
kafeden çıktıktan sonra yanına gelen üç kişi tarafından 
infaz edildiği belirtildi.

Yeral’ın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. 
Hollanda’da birkaç yıldır Türk işadamlarına düzenlenen 
saldırılarda 13 kişi infaz edilmişti.           (UM)   ---◄◄

RIVM, Hollanda’da bu sabaha saat 10:00’a kadar GGD tarafından bildiri-
len yeni pozitif korona test sonucu sayısının, düne göre 1894 kişi azalarak 
11.212 olduğunu açıkladı. LCPS ise, ülke genelinde hastanelere alınan yeni 
korona hasta sayısının 205 olduğunu bildirdi. Yoğun bakıma ise 37 yeni has-
ta alındı. Halen Hollanda hastanelerinde 586’sı yoğun bakımda olmak üzere 
2162 korona hastasının tedavi gördüğü açıklandı.
RIVM son 24 saatte korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 31 
olduğunu bildirirken son 7 günün ortalaması ise 63 oldu.                   ---◄◄

Hollanda korona raporu: 
Kısa haberler...

Hilversum’un Kalbi partisinden (Hart voor Hilversum) Meclis üyesi Hakan 
Koç şunları dile getirdi: “Hilversum’dan birkaç cami yönetim kurulu üyeleri 
ile soruşturmalar hakkında konuştum, ayrıca belediyelerin açıklamaları hak-
kında da bilgi verdim. Makalede anlatıldığı gibi hiçbir çalışma yöntemi uygu-
lanmadığı ve bu nedenle kendimizi devletin kurulları fişleme yaptığı yönünde 
lanse edilmiştir. Belediyeler bu araştırma haberinden sonra Müslümanların 
güvenini kaybetmiştir. Bu, çok endişe verici bir durumdur. Gizlice yapılmış 
olması can yakıcı. Müslümanlara güvensiz bir his veriyor. Cami yönetim ku-
rullar artık belediyeye olan güvenini kaybetti.  İyi bir ilişki isterlerken, durum 
çok vahim bir noktaya geldi.  Şimdi biri camiye girince, akla hemen ‘kim o 
ve o kişi ne istiyor, neden geldi?’ gibi düşünceler geliyor.” Sedat Tapan◄◄

“Belediyeler güvenini kaybetmiştir”









      
K oronavirüs salgınının ikinci dalgası 

nedeniyle hepimiz tekrardan zor bir 
süreçten geçmekteyiz. Virüs nedeniyle 
hayatını kaybetmiş kardeşlerimize 

Allah’tan rahmet, hasta olanlara ise acil şifalar 
dilerim. Sağlığımız için gece gündüz demeden 
elinden geleni yapan sağlık çalışanlarımıza da 
Allah’tan yardım dilerim. Koronavirüs salgını 
yüzünden meclis toplantıları maalesef tekrardan 
dijital olarak yapılmakta. İster istemez bu durum 
meclis üyelerinin işini zorlaştırmaktadır. Ama 
bu zorluklara rağmen, bizler sizin için gene 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Koronavirüs salgını yüzünden risk grubunda 
bulunan kardeşlerimiz dışarı çıkmak konusunda 
temkinliler. Maddî ve fizikî durumu olmayan 
yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimiz için sosyal 
yardım projelerimizin, koronavirüs salgının ikinci 
dalgasında devam ettiğini belirtmek isterim. 
Sizlerin de Rotterdam’da tanıdığınız zor durumda 
kalmış yaşlılarımız veya engelli kardeşlerimiz 
varsa, lütfen bizden yardım istemekten 
çekinmeyin. Özellikle bu zor dönemlerde 
birbirimizin gönüllerinin bir olduğunu göstermek 
için, birbirimize yardım etmeliyiz. Gönüllülüğün 
önemi sadece kolay zamanlarda değil, asıl zor 
zamanlarda birbirimizin sorunlarına kayıtsız 
kalmamaktır. Bizlerin her daim bu düşünce 
ile kamuya hizmet etmekten çekinmememiz 
lazım. Bugüne kadar, özellikle korona sürecinde 
kardeşlerimizin ne denli gayretlerle çeşitli 
yardımlarda bulunduğunu gördüm. Onların 

hepsine teşekkür ediyorum.   
Koronavirüs salgını yüzünden maalesef çeşitli 
sorunlar ile karşılaşmaktayız. Salgın yüzünden 
herkesin mümkün olduğu kadar evden 
çalışması lazım. Öğrenciler de derslerini dijital 
olarak görmekte. Öğrencilerimizin çoğu büyük 
evlerde oturmuyorlar ve bu yüzden sakin bir 
şekilde derslerine çalışamıyorlar. Rotterdam’da 
maalesef ders çalışma alanları kısıtlı ve çoğu 
zaman yetmiyor. Gençlerimize daha çok ders 
çalışma alanları tahsis edilebilmesi için çeşitli 
soru önergelerinde bulundum. Hatta belediye 
binasındaki meclis odamızı bile teklif ettim. 
Yeter ki gençlerimiz rahat rahat derslerine 
çalışabilsinler.

Ücretli park sorunu
Son zamanlarda Rotterdam’da oluşan diğer 
bir sıkıntı ise park problemidir. Artık hemen 
hemen her yerde park ücretlendirildi. Bu 
oluşum kendi muhitlerinde park bulamayan 
kardeşlerimizi bir nebze rahatlatıyor. Artık 
kendi muhitlerine arabalarını park edebiliyorlar. 
Benim karşı çıktığım oluşum ise bazı muhitlerde 
tek bir kuruş park parası alınmamasıdır. 
Tespitlerimin sonucunda özellikle gördüm ki 
zengin, lüks villalar olan muhitlerin çoğunda 
park ücretsiz, ama yoksul muhitlerde ise park 
ücretli. Biz zengin muhitlerde de park etmenin 
ücretlenmesi için çalışmalar yapmaktayız. 
Bu zengin muhitlerde park ücretlendirilsin ki 
diğer muhitlerdeki park ücretleri daha aşağıya 
çekilebilsin. Bu adaletsizliği önlemek için 
araştırmalarımızı son surat sürdürmekteyiz. 
Yakında meclise bir çalışma sunacağız. 

Stajyelerin burs adaletsizliği
Bu sıkıntılı zamanlarda sizleri, özellikle de meslek 
okuluna giden gençlerimizi, bir nebze mutlu 
etmek için bir müjde vermek isterim: Uzun 
zamandır verdiğimiz büyük uğraşlar neticesinde 

belediye, meslek okuluna giden gençlerimizin 
staj miktarını, yüksek okula ve üniversiteye giden 
stajyerler ile aynı miktarda verecek. Yaklaşık bir 
sene önce meslek okuluna giden gençlerimizden 
staj miktarının yüksekliği hakkında çeşitli 
mesajlar aldım. Bana dediler ki: “Enes abi, biz 
belediyede, yüksek okula ve üniversiteye 
giden diğer stajyerler ile hemen hemen aynı 
işleri yapıyoruz. Ama biz onlardan yüzlerce 
Euro daha az alıyoruz. Bu haksızlığa lütfen 
dur deyin.” 
Biz meslek okuluna giden gençlerimizin 
çağrısına elbette kaygısız kalmadık ve bu konuyu 
araştırdık. Araştırmalarımız neticesinde, meslek 
okuluna giden stajyerler 307 Euro, yüksek 
okuluna gidenler 460 Euro ve üniversiteye 
gidenler 537 Euro almakta olduğunu gördük. 
Bu haksızlığa “dur” demek için hemen soru 
önergesi verdik. Belediye önce, hiçbir değişiklik 
yapmak istemediklerini belirtti. Meslek okuluna 
giden gençlerin eğitim seviyesinin daha düşük 
olması bize gerekçe olarak gösterildi. Bu cevaba 
binaen, belediyenin bu kararından dönmesi için 
bir soru önergesi daha hazırladık. Rotterdam 
belediyesi bizim gayretlerimiz sonucunda ilk 
anda reddettiği önergemizi sonradan kabul 
etti ve meslek okuluna giden gençlerimizin 
staj miktarlarını, yüksek okula ve üniversiteye 
giden stajyerler ile aynı yüksekliğe çekmiş 
bulunmaktadır.
Bizler bu zor koronavirüs sürecinde sizler için 
elimizden geleni yapmaktan çok büyük mutluluk 
duyuyoruz. Çalışmalarımızı sosyal medya 
kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Sizleri zaman 
zaman bu yazılarım ile oluşan gündemleri 
ve yaptığımız çalışmaları paylaşmaktan 
mutluluk duyarım. Dualarınızı eksik etmeyin. 
Sorularınız veya önerileriniz var ise benimle 
iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. Sizlerin 
görüşlerinize her zaman açığım. 
Sağlıcakla kalın, selametle,                      ---◄◄

Son zamanlarda 
Rotterdam’da oluşan 
diğer bir sıkıntı ise 
park problemidir. Artık 
hemen hemen her yerde 
park ücretlendirildi. 
Bu oluşum kendi 
muhitlerinde park 
bulamayan kardeşlerimizi
 bir nebze rahatlatıyor. 
Artık kendi muhitlerine 
arabalarını park 
edebiliyorlar. Benim 
karşı çıktığım oluşum 
ise bazı muhitlerde tek 
bir kuruş park parası 
alınmamasıdır. 

Zor dönemde yardım etmek
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H ollanda’da uygulanan korona tedbirleri 
nedeniyle artan sağlık maliyetleri, 2022’de 
sigorta primlerine zam olarak yansıyacak. 
Hollanda’da sağlık hizmetlerinde giderek 

artan maliyetleri telafi etmek isteyen hükümet 2022 
yılında sağlık primleri miktarlarının artırılmasına, kişi-
sel risk primlerinin (eigen risico) aynı kalmasına karar 
verdi. Buna göre temel sağlık sigorta primi 2022’de 
yıllık bazda 30 euro kadar artacak.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Eylül ayının üçüncü Salı 
günü düzenlenen Prinsjesdag (Bütçe günü) bu hafta 
gerçekleşti. Hükûmet 2022 yılı bütçesini açıkladı.
Açıklanan 2022 bütçesinde, her Hollandalı için zo-
runlu olan temel sağlık sigortası priminin ayda 2,75 
euro zamlanarak, yaklaşık 125,75 euroya çıkacağı 
görüldü.

Artan bakım maliyetleri primlere yansıyacak
2021 yılında 92,7 milyar euro olan Sağlık Bakanlığı 
bütçesi, önümüzdeki yıl için 100 milyar euroya çıkar-
tıldı.
Düşük gelirlilerin artan sağlık giderlerinden etkilen-
memesini isteyen bakanlık, vatandaşlara ödenen sağ-
lık yardım ödeneğinin (zorgtoeslag) de aylık 3 euro 
kadar artırıldığını açıkladı.
2021 yılında  yıllık bazda 1478 euro olan prim mikta-

Bakım maliyeti primlere yansıyacak
Yine zam...

rı, 2022’de ortalama 
1509 euroya, aylık 
bazda ise 123 euro-
dan 125,75 euroya 
çıkacak.
Öte yandan sağlık 
primlerinin gerçekte 
ne kadar zamlana-
cağı henüz net değil. 
Bilindiği üzere her 
sağlık sigortası şirke-
ti, hükümetin açıkladığı rakamlara göre prim miktarı-
nı  belirliyor. Şirketler bu yıl Kasım ayına kadar prim 
miktarlarını açıklamak zorunda.
Kişisel risk primi aynı kalacak
Her vatandaşın, temel paketin dışında kişisel olarak 
ödemesi gereken prim miktarı önümüzdeki yıl artma-
yacak. Buna göre kişisel prim miktarı 385 euro olarak 
kalacak.
Sağlık Bakanlığı korona ile mücadele kapsamında 
önümüzdeki yıl içinde 2,1 milyar euro bütçe ayırdı. 
Bu para, diğer şeylerin yanı sıra test ve aşı için de 
kullanılacak.
Bir diğer önemli yatırım da gençlik bakımına ayrıldı. 
Önümüzdeki yıl gençlik bakımı için belediyelere, top-
lam 1,6 milyar euro ayrılacak.              (SH)    ---◄◄

Hollanda’da sağlık sigortası primleri zamlanıyor, kişisel risk primleri aynı kalıyor

 Ücretli Park
Sorunu
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Güzel insanlar buluşması...

H ollanda İslam Federasyonu bünyesinde yürütülen İhsan 
Sohbetleri sezonun ilk buluşmasını gerçekleştirdi. 
İhsan Sohbetleri sorumlusu Erkan Turan’ın işyerinde düzenlenen 
sohbete çok sayıda işveren, girişimci iştirak etti.   

 Hayatın keşmekeş ve yoğunluğunu atmak, manevî bir atmosferde yolculuk 
yapmak, nasihat ile zihni arındırmak, İslam’ın evrensel mesajını almak, 
ticarette ölçüyü, dengeyi bulmak, insani ilişkilerde belirleyici olmak için 
başlatılan sohbetlerden alınan tad ve keyif bir başka oluyor. 
NIF Başkanı Mustafa Aktalan’ın da bulunduğu ve bulşmalarının amacının 
anlatıldığı sohbet, çay ve ikramla sona erdi.                                  (DM)   ---◄◄

İHSAN SOHBETLERİ MANEVÎ BİR  ATMOSFER 
ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR









28 Eylül günü ikinci bahar Vakfı, Süleymaniye cami, Türk gençler derneği 
ve milli görüş derneğinin ortaklaşa organize etti kamu hizmeti veren başta 
GGD,  İTFAYE TEŞKİLATI ve AMBULANS Kuruluşlarına topluma verdikleri 
hizmetler için Türk toplumumuz adına teşekkür mahiyetinde BAKLAVA ikramı 
yapıldı. Kuruluşlar tarafından büyük bir memnuniyet   ve coşkuyla karşılandı. 
Emek verip katkı sağlayan derneklere teşekkür ederiz                  DM      ---◄◄

Gençlere rol modeller...

nieuws26 haber

Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı bütün yan birimlerinin 
katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni sezonun çalışma takvimini belirledi. 
İhsan Sohbetleri Sorumlusu Erkan Turan ve Yıldız Gençlik Müdürü Necmettin 
Aydın da toplantıda birimleri ile alakalı sunum yaptılar. Toplantı, NIF GT 
Başkanı Ömer Kıraç’ın değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.          ---◄◄

Bir hukuksuzluk örneği daha...

M üslümanlara ait kurumların gizlice 
araştırılmasın başta STK’lar olmak üzere 
Denk Partisi’nden de tepki geldi. Verilen 
tepkilerde şunlar ifade edildi:

CMO Başkanı Muhsin Köktaş: “CMO olarak 
bizim için büyük hayal kırıklığı oldu”

Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) 
Başkanı Muhsin Köktaş konuyla alakalı şunları dile 
getirdi: “CMO olarak bizim için büyük hayal kırıklığı 
oldu. Yıllardır Müslümanlar olarak, iyi vatandaş 
olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her defasında 
devlet yapmış olduğu bu tür hareketlerle bu çabamızı 
boşa çıkarıyor. Bu vesileyle Müslümanların güvenini 
kazanmak yerine kaybediyorlar. Devletin bu tür 
çalışmaları toplumun birliğine zarar vermektedir. 
Toplum arasında ayrımcılığa sebep olmaktadır. Bu 
kaygılarımızı devletin yetkili kurumlarına ileteceğiz ve 
bir daha yaşanmaması için ne gibi tedbir alacaklarını 
istişare edeceğiz.”

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu: 
“Hukuka aykırı” 

“Belediyelerin camileri bu şekilde araştırması hukuka 
aykırıdır. Cami cemaatinin arasına sözde araştırmacı 
yerleştiren bu devlet uygulamasını durdurmak için 
parlamentoda gerekli atacağız” 

Hollanda İslam Federasyonu Dış İlişkiler 
Başkanı Kenan Aslan: “Üzüntü verici bir durum”

“Geçtiğimiz dönemde İslam toplumunu rencide 
eden olaylar sıklaşırken bunun ortaya çıkması bizleri 
üzmüştür. Kolektif İslamofobik eylemlerin belediyeler 
seviyesine çıkmış olması daha da üzüntü verici”

MüslüManlara aİt kuruMların
gİzlİce araştırılMasına tepkİ

tılBurg gÖnüllü kuruluşlarınDan 
saĞlık, İtFaİYe, aMBulansa zİYaret 

nıF genÇlİk teşkİlatı, taM katılıMlı Bİr 
tOplantı İle ÇalışMa sezOnuna BaşlaDı

TICF Başkanı: Ömer Altay: “Hollanda’daki terörle 
mücadeleden sorumlu NCTV ve AIVD birimlerinin 
yaptığı yasadışı ve hukuk tanımazlık tavırlarından 
artık bıktık ve bunu kabullenip sindirmek hiç kolay 
değil. Haberin içeriği trajikomik, biz Müslüman toplum 
olarak bu habere sevinelim mi yoksa üzülelim mi karar 
veremedim. Galiba, daha çok üzülecek bir haber konusu 
ve tabii bir o kadar da vahim. Müslüman toplumu bu 
haberi kolay kolay hazmedemez ve de etmemeli!.. 
NCTV ve AIVD’nin ortak işbirliği ise; Hollanda’da 
bulunan Müslüman kurum ve kuruluşlara karşı yaptığı 
mesnetsiz ve hiçbir hukuki dayanağı olmadığı hâlde 
kanunlara aykırı davranışlardır. NRC Handelsblad 
gazetesine sızan haberde, NCTV ve AIVD Hollanda’da 
bulunan belediyeler ile işbirliğine girerek ve buradan 
da istihbarat toplayacağı küçük çapta kuruluşlar 
oluşturarak cami ve diğer İslami kuruluşlara 
“undercover” adı altında casusluk yapabilecek 
elemanları para karşılığında ve de “özellikle” kendi 
(cami ve cemaate yakın) insanlarımızı kullanarak 
istihbarat sağlamaya çalışmaları bizleri çileden 
çıkarmıştır. En önemlisi ise; Fas kökenli Müslümanların, 
kendi insanlarını “fişleme” konusunda tereddüt 
etmeden NCTV ve AIVD’ye yardım ettikleri apaçık. 
Tabi, millet olarak hangi karaktere sahip olduklarının 
ifşası ve de iflası demektir. 
Utrecht kentinde polis emniyet teşkilatında üst düzey 
görev yürüten bir faslı, özel olarak görevlendirilmiş 
olması, ayıbın bir değişik versiyonu olmasıdır. Ne 
acı bir gerçek! Kendi insanlarını para karşılığında 
“gammazlamak”, ne ayıp değil mi? Üstelik bunu 
defalarca yapmaktadırlar ve yapmaya da devam 
ediyorlar. İşin garip tarafı ise; bu alanda uzman olan 
bir profesör açıklama yapıyor ve “NCTV ve AIVD’nin 
yaptığının haksız bir davranış ve de etnik grupların 
Hollanda toplumunda kutuplaştırmaya yönelik bir 
hamle olduğunu” düşünüyor.
Buna rağmen,  NCTV ve AIVD kendi bildiğini 
okumakta ısrarcı davranıyor. Bu gibi hamleleri niçin 
diğer kurum ve kuruluşlara yapmıyorlar sorusu akla 
geliyor. Örneğin; Yahudilerin havra/sinagog içerisine 
de istihbarat toplamak için casus görevlendirmiyorlar?
Bu gibi haberler gazetelere düştüğünde, NCTV ve 
AIVD’nin konudan haberdar olmadıklarını bildirmekle 
yetiniyorlar ve aptal rolüne yatmaktan da kaçınmıyorlar 
Yaptıkları apaçık aymazlık ve kanunlara aykırı işler.
Hadsizlik diz boyu! İçimize, hem de bizim insanımızdan, 
“casusluk” yapacak, birini yerleştirecek kadar hadlerini 
aştılar.? Tabii, madalyonun öteki yüzünü de sorgulamak 
lazım, Kendi insanlarımız dediğimiz ikili oynayan 
beş para etmez insanlar, hangi ara dinini, milletini, 
kardeşini satar oldu. Sizce bunların haysiyet değeri kaç 
kuruştur?..”              Lahey / Furkan TURGUT  ---◄◄  
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Hollanda İslam Federasyonu bünyesinde hizmet veren Eindhoven Mevlana 
Camii başkanlığına, yapılan istişareler sonucunda Mesut Yücesan atandı.
Bu vesile ile görevi başındayken vefat eden Arif Balcı başkanımıza tekrar 
Allah’tan rahmet diliyoruz.                                                          ---◄◄

eınDHOVen MeVlana caMİİ BaşkanlıĞına 
Mesut Yücesan atanDı

H ollanda’da 6 yıldır düzenlenen Altın Lale 
Başarı Ödülleri ve Cumhuriyet Balosu bu yıl 
yine Hollanda’nın Den Haag şehrinde çok 
sayıda davetlinin katılımı ile coşku ile kut-

landı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz adına İstik-
lal Marşı’mız okundu. Ardından Hollanda Millî Marşı ve 
1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
T.C. Rotterdam Konsolosu Feyza Coşkuncay Yavuz’un 
konuşmasının ardından Altın Lale Kurucusu ve Altın 
Lale Vakfı Onursal Başkanı Bülent Türker misafirlere 
hos geldin diyerek geçen yıl yaptıkları 3000 çocuğa 
mont ve bot yardımı, engelli arabaları desteği ve sokak 
hayvanlarına desteklerini anlattı. Vakfın hiç bir siyasi 
amacının olmadığını belirten Bülent Türker “Türkiye’yi 
seven, bayrağını seven, Atatürk’ü seven herkesin ya-
nındayız. Gücümüz yettigince elimizden geldiğince yar-

dımlarımıza devam edeceğiz.”dedi
Türkiye’den gelen İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Sa-
natçısı Derya Derin İzmir Marşı ile çıktığı sahnede Ata-
türk’ün en sevdiği eserleri okudu.
Cumhuriyet balosu ve 6’ncısı düzenlenen Altın Lale 
Ödülleri sahiplerini buldu.

ÖDÜL TÖRENİ
1- Yılın Hayırseveri -Ahmet -Aytekin Güç kardeşler - 
Rotterdam
2- Yılın Politikacısı Tahsin Çetinkaya – Den Haag
3- Yılın Sağlık Ödülü Nadiya Altun - Alkmaar
4- Yılın Derneği Hollanda Kayserillier Vakfı - Arnhem
5- Yılın Kültür Sanat Ödülü Mehmet Tütüncü -Haarlem
6- Juli Özel Ödülü Tr/NL Abdullah Polat iş adamı
7- Yılın Sporcusu Gokhan Saki -Schiedam
8- Yılın İş Kadını Songül Akkaya - Amsterdam

6. altın lale ÖDüllerİ saHİplerİnİ BulDu
9- Yılın genç Girişimcisi Onur Emre - Rotterdam
10- Yılın Basın Ödülü İlhan Karaçay Almeere
11- Yılın İş adamı Recep Zivkara Hoofdorp seçildiler
Gecenin sounda Derya Derin tarafından seslendirilen İzmir Marşı eşliğinde Bülent 
Türker tarafından Cumhuriyet Pastası kesilerek program son buldu.  (DM) ---◄◄

Bülent Türker: “Yardımlarımız devam edecek”
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RANDSTAD PERSONENSCHADE 

BV SUNAR!
MKB LOONSCHADE NEDİR?
Siz bir işletme sahibi olarak eğer 

personelinizden birinin başına bir kaza gelmiş, 
sağlık ve finansal olarak zarar söz konusu ise 
(letselschade), bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Personelin kendi zararları yanında, siz işletme 
sahibi olarak zarara uğramışsanız; dosya analiz 

edilir ve sorumlu taraftan zararınızın karşılanması 
için talepte bulunulur. 
İşletmenin maaş kaybı ve yeniden işe başlaması 
için yapılmış masraflar söz konusudur. Sorumlu 
taraftan talepte bulunurken bu belgelere ihtiyaç 
duyulacaktır.

Süreç ile özet notlar şu şekildedir:
1- İşletme/işyeri başvuru formu
2- Kazazede (personel)
3- Sorumluluk analizi
4- Sorumlu tarafa yazılı başvuru
5- Taslak zarar hesaplaması
6- Karşı taraf ile yapılacak resmî iletişimler
7- İşverenin maaş harcamalarının 
değerlendirilmesi
8- Zarar kaybının talebi

9- İş göremezlik durumu ve hukuktaki yeri
10- Maaş kaybı tutarının belirlenmesi
11- Zararların sigorta tarafından ödenmesinin 
sağlanması.
Daha geniş bilgi için www.mkbloonschade.
nl sayfamızı inceleyebilir ve bizimle iletişim 
kurabilirsiniz.

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                              ---◄◄

 KOBİLERDE

ÜCRET KAYBI NEDİR?

 info@letseladvies.nl  HAKLARIMIZEthem Emre

  Saglık sigortanızı bize danısarak yenilerseniz, sizin için en uygununu birlikte seçebiliriz....-
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Ethem Emre

Ülkemizde iyi eğitim 
görmüş, alanlarında 
u z m a n l a ş m ı ş 
gençlerimiz ve 

sermayelerini en uygun 
yatırımlarla değerlendirmek 
isteyen girişimciler, genellikle 
daha iyi standartlarda iş 
fırsatlarına sahip olmak 
amacıyla yönlerini farklı ülkelere 
çevirmekteler.
Türkiye’de özellikle son yıllarda 
uluslararası beyin ve sermaye 
göçü hareketleri büyük bir hız 
kazandı. Hollanda Türkiye 
Ticaret Odası Derneği Kurucu 
Başkanı Ethem Emre’nin 
Türkiye’de mevcut beyin ve 
sermaye göçünün önlenmesi 
konusunda yaptığı önemli 
açıklamaları okuyucularımız için 
kaleme aldık. 

Özellikle eğitimli ve yetenekli 
gençlerimizin ülkemiz için 
önemini vurgulayan Ethem 
Emre; “Ülkemizde ve 
yurt dışında bulunan 
gençlerimize sahip çıkarak 
başta ekonomik olarak her 
alanda onları destekleyerek 
kazanmak gerek. Beyin 
göçünün önlenmesinin yanı 
sıra, gelecek neslimiz olan 
çocuklarımızın asimile 
olmasının önüne geçilerek, 
daha fazla gecikmeden 

onlara sahip çıkmalıyız. 
Türkiye’de son dönemlerde 
özellikle sağlık alanında yurt 
dışına yaşanan düşünce göçünün 
ve ülkemiz gençlerinin de yurt 
dışı arayışlarına girmesinin 
önlenmesi adına daha fazla geç 
olmadan başta sivil toplum 
kuruluşlarımız ile el ele vererek 
adım atmada geç kalınmamalı.” 
dedi.

Elfi/Randstad Lestselschade Advies 
CEO’su, Hollanda Türk Ticaret Odası 
Başkanı ve Stichting Inter Talenten 
Vakfı’nın kurucu Ethem Emre, yurt 
dışına beyin göçünün önlenmesi ve 
yurt dışında bulunan gençlerimizin, 
iş insanlarının Türkiye’ye gelmelerine 
destek olunması çağrısında bulundu. 
Emre; “İş dünyasında pandemi 
nedeniyle yaşanan ekonomik 

“SERMAYE VE BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRMELİYİZ”

sıkıntılara rağmen yurt dışında 
Türkiye’ye yatırım yapmak 
isteyen sayısız iş insanı var. Yeter 
ki onlara güvence verilsin, sahip 
çıkılsın ve yatırım yapmasına 
destek olunsun.” diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ NESİLE SAHİP 
ÇIKILMALI 
Her türlü zorluğun üstesinden gelen 
bir millet olarak gençlerimize de 
sahip çıkıp kendi öz değerlerimizden 
uzaklaşmamaları için onlara 
her alanda fırsatlar sunulmalı. 
Cumhurbaşkanımızın sürekli 
vurguladığı beyin göçünün önüne 
geçilmesi adına hep birlikte 
çalışmamız gerektiğine inanıyorum. 
Üçüncü neslimizin varlıkları 
Hollanda’ya ya da farklı ülkelere 
gitmesin. Düşünen ve üreten 
değerlerimizi kaybetmeyelim. 

Ülkemizde kalıp ekonomik anlamda 
desteklenerek farklı alanlarda katkı 
sunması sağlanmalı. 
Ülkemizde düşünce ve sermaye 
göçü yaşanmaması adına hepimiz 
üzerimize düşeni yerine getirmekten 
kaçınmamalıyız. Tersi olması 
durumunda vatanından kopan 
gençlerimizin asimile olmasının önü 
kesilmeli. Pırıl pırıl düşünen üreten 
sahip oldukları alanlarda başarılı olan 
sayısız gencimiz var. 
Bu gençlerimizin ülkemizden 
gitmesine fırsat vermemeliyiz.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİMİZ 
Yine üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz ve büyük önem 
verdiğimiz bir proje de, Hollanda’da 
eğitim gören veya eğitim görmüş 
Türk gençleri.
Gençlerimize sahip çıkarsak, 
umuyoruz ki onlarda, kendilerinden 
sonraki kuşağa sahip çıkarlar. 
Bizler bunu yapmazsak gelecek 
neslimizi kaybederiz. Aksi takdirde 
asimile kaçınılmazdır. Biz dernek 
olarak iş ve staj konularında 
yardımcı oluyoruz. Gençlik, bizim 
geleceğimizdir. 
STK’lar, devletimiz ülkemizdeki 
kurumları, medya, iş insanları böyle 
oluşumlara destek olmalı, gençlerin 
yanında olmalıdırlar. Toplumsal 
konular hepimizi ilgilendiriyor. 
Gençlik kaybolursa bundan ülke ve 
millet olarak zarar görürüz.

GÜVEN SAĞLANMALI 
Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız 
içerisinde ülkemize yatırım yapmak 
isteyen çok sayıda iş insanı var. 
Onların teşvik edilmesi için gerekli 
adımların atılması kaçınılmazdır. 
Geçmişte Holdinglerin oluşturduğu 
bir güven sıkıntısı var. Bu güvenin 
yeni nesil için yeniden sağlanması 
şart. Gençler yatırım konusunda 
ülkemizin imkânlar sunması ve 
garantör olması beklentisinde. 
Kalkınma Ajansları, devlet bankaları, 
yurt dışındaki ilgili kurumlarımız bu 
konuda teminat verirse Türkiye’ye 
milyarlar akar.
İŞ KADINLARINA ÖN 
REHBERLİK 
Hollanda Türkiye Ticaret Odası 
Derneği olarak iki ülke arasındaki 
ticareti teşvik edip geliştirmek 
istiyoruz. Hollandalı iş insanlarını 
Türkiye’ye, Türkiye’deki iş insanlarını 
da Hollanda’ya yatırım yapmaya 
davet ediyoruz. Araştırmalarımıza 
göre Hollanda’da ciddi iş yapan, 
oldukça başarılı 300’den fazla iş 
kadınımız var. Bunlar da kendi 
aralarında iletişim kurup, iş imkânları 
sağlasınlar istiyoruz. Türkiye’deki iş 
kadınları dernekleriyle diyaloglarını 
artırmalarına yardımcı olunmalı biz 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” 
dedi.
Kaynak: Efe GÖKÇE 
Business World Global Genel 
Yayın Yönetmeni          DM  ---◄◄



   Behçet Ali Şeker  
  oflaz-aliya@hotmail.com   

Spotlar

Merhaba...
Nasılsınız? İyilikler dua 
ederiz.
İzin sezonu bitti. Memlekete 
gittik ve geri döndük. Umarız 
herkes iyidir. Yine cümlesine 
iyilik dua ederiz. Bu sayıda, 
Abdülaziz Kıranşal Bey’in 
‘tatil’ konusuna Müslümanca 
bakışın nasıl olması gerekti-
ğine dair uyarıları var. Gittik-
çe farklılaşan algımızın başat 
olarak göründüğü yerlerden 
olan tatilin ne menem bir şey 
olduğuna dair uyarılar. 
Kıymetli bir büyüğümüz, 
hocamız bu ay bize misafir 
oluyor. Ali Ulvi Kurucu. 
Hatıratı da yayınlandı. 
Orada o muazzam hayatı, 
aşkı, gayreti, ihlası yalın bir 
şekilde görebilirsiniz. Medi-
ne’de medfun.  Rahmet olsun.
Hüzün şairi Ziya Osman Sa-
ba’nın ‘Rabbim Nihayet Sana’ 
şiirini bulacaksınız. Son üç 
mısra bu dünyada asude bek-
lentinin ne olabileceğinin çok 
nazlı ifadesi.’ Gece değmemiş 
sema, dalga bilmeyen deniz,/ 
En güzel, en bahtiyar, en 
aydınlık, en temiz / Ümitler 
içindeyim, çok şükür ölece-
ğiz...’
Çok şükür öleceğiz!
Sevgili Abdullah Aşıran kar-
deşimiz yılkı atlarının enfes 
fotoğraflarını çekmiş. 
Bir tanesini paylaşmamıza 
müsaade etti. Var olsun. 
Sağlıklı ve bereketli bir
çalışma yılı diliyoruz.
İyi okumalar.... 

cultuur & kunst28 sanat ve kültür

                  
 AY’IN  KİTABI  Açık  Medeniyet  -  Çok  Medeniyetli  Toplum ve  Dünyaya Doğru

İZ  YAYINLARIRecep Şentürk

ARKA KAPAK
Bu kitap, bir yandan çok ciddi yapısal değişimlere 
uğrayan günümüz dünyasına dair bir takım 
önemli tespit ve tahliller sunarken, diğer yandan 
geleceğe dönük çok-medeniyetli bir toplum 
ve dünya düzeni projesinin kültürel temelini 
oluşturacak yeni bir düşünce tarzı önermektedir. 
Yazara göre açık medeniyetler başka 
medeniyetlere hayat hakkı tanırlar ve onlarla 
etkileşim içine girerler. 
Kapalı medeniyetler ise kendilerini yeryüzündeki 
tek medeniyet olarak görerek diğerlerini yok 
etmeye çalışırlar. 
Günümüzde medeniyetler arası ilişkiler yapısal 
bir değişime uğramıştır: Tarih boyunca asırlardır 
kendi sınırları içinde yaşayan medeniyetler artık 
-gelişen iletişim ve ulaşım teknolojisi sayesinde- 
tüm dünyada iç içe geçmiştir. 
Neticede kapalı medeniyet olgusu yerini zorunlu 
olarak açık medeniyete bırakmıştır. Artık hiçbir 
medeniyet kapılarını diğerlerine kapatamaz. 
Ancak insanlık böyle bir gelişmeye fikri, siyasi, 
hukuki ve ahlaki açıdan hazırlıksız yakalanmıştır 
ve medeniyetsel çoğulculukla nasıl baş edeceğini 
bilememektedir. 
Fakat İslam medeniyeti içinden geçtiğimiz 
kritik tarihi dönemeçte bu sorunun çözümünde 
insanlığa ilham kaynağı olabilir.               ---◄◄

   HURAFATTAN
HAKİKATE...

T atil bize değerlerimizi 
unutturmasın:
Müslüman şahsiyet, cami-
de Allah’ın huzurunda 

hangi bilinçle duruyorsa tatilde 
de, sahilde de, otelde de, yaylada 
da, AVM’de de aynı bilinçle hare-
ket eder. Ortamların, mekânların, 
şartların değişmesiyle asla değer-
lerinin tahrip olmasına, erimesine 
müsaade etmez.

Tatil, Allah’a yakınlaşmak 
için bir fırsattır:
Müslüman şahsiyet, modern kül-
türün büyüsüne kapılıp, diniyle, 
kültürüyle ve değerleriyle uyuş-
mayan tatil planlarına asla prim 
vermez. Onun için tatil, kendisini 
yenilemek, Allah’a yakınlaşmak, 
tefekkürünü artırmak, ailesine ve 
çocuklarına vakit ayırabilmek, 
bolca okuyabilmek, kendi iç 
muhasebesini yapabilmek, ihmal 
ettiği akraba ziyaretlerini gerçek-
leştirebilmek demektir.

Tatilde arayacağımız ilk şart 
helal bir zemindir:
Müslüman şahsiyet, tatil için plan 
ve program yaparken fiyat, şartlar 
ve zamandan önce helal bir tatil 
planı için gayret eder. Tatil adı 
altında yapacağı yolculukların, 
ziyaretlerin ve konaklamaların so-
nunda kendisini, ailesini ve çoluk 
çocuğunu büyük haram ve günah 
yükleriyle karşı karşıya bırakacak 
tatil planlarından şiddetle kaçınır.

Tatil, ailemiz için doğal bir 
eğitimdir:
Müslüman şahsiyet, tatil yolculu-
ğu vesilesiyle namazlarını, İslami 
görev ve vazifelerini asla ihmal 
etmez. Yolculuğu doğal bir eğitim 
fırsatına çevirerek, yolculuk esna-
sında namazların nasıl kılınacağı-
na, bir Müslüman olarak yolculuk-

ta, seferde nelere dikkat edileceğine 
dair eş ve çocuklarına doğal bir eğitim 
ortamı oluşturur. Yolculuk esnasında 
diğer haramlardan uzak durduğu gibi 
israf haramından da uzak durur.

Tatil, çocuklarımıza ideallerimizi 
hatırlatma fırsatıdır:
Müslüman şahsiyet, tatil planını 
yaparken yaz tatili boyunca İslami 
eğitim alması gereken çocuklarının, bu 
eğitimlerden mahrum kalmaması için 
büyük önem gösterir ve tüm tatil plan-
larının merkezine çocuklarının Kur’an 
eğitimi başta olmak üzere onlara 
yönelik İslami eğitim programını yer-
leştirir. Onlara İslami hedef ve idealler 
konusunda özel nasihatler eder.

Tatil, asla emperyalist kültüre 
teslimiyet değildir:
Müslüman şahsiyet, tatil planı ya-
parken modern kültürün de etkisiyle 
kendisini İslami tatil adı altında otelle-
rin insafına terk etmemek için direnir. 
Öncelikle akraba ziyareti yapabile-
ceği, çocuklarını kendi kültürleriyle, 

toprakla, doğayla, akrabalarıyla 
buluşturabileceği bir tatil progra-
mı için gayret eder. 

Tatil, haremlik-selamlık ve 
mahremiyet prensiplerimizi 
yok etmesin:
Müslüman şahsiyet, rahat bir 
tatil yapmak adına ailesini ha-
remlik-selamlık ve mahremiyet 
prensiplerinin dikkate alınmadığı 
otellere ve mekânlara götürüp, 
kendi değerlerini kendi elleriyle 
mahvetmez.

Tatil, helal gıda hassasiyeti-
mizi zayıflatmasın:
Müslüman şahsiyet, kalacağı 

otellerde ve tatil mekânlarında 
ailesinin boğazından tek bir 
lokma haram bile geçmemesi 
için sürekli teyakkuz hâlindedir. 
Bu mekânlarda kendisine ve 
ailesine servis edilen yemeklerin 
helalliğini, sunulan etlerin helal 
kesim olup olmadığını, gıdaların 
içerisinde haram olan katkı mad-
delerin olup olmadığını güvenilir 
kaynaklardan öğrenmeye ve ona 
göre hareket etmeye gayret eder.

Tatil, yüksek bir maneviyat 
biriktirme fırsatıdır:
Müslüman şahsiyet, tatil için 
ziyaret ettiği ve geçtiği yerler-
deki manevi şahsiyetleri ziyaret 
ederek onların sohbetlerinden 
ve dualarından da faydalanma-
ya gayret eder. Gittiği yerlerde 
kabirleri bulunan sahabileri, 
manevi şahsiyetleri ve Allah 
dostlarının kabirlerini ziyaret 
edip, hiç olmazsa bir Fatiha 
okumayı ihmal etmez.

Tatil, okumak için büyük bir 
fırsattır:
Müslüman şahsiyet, planladığı 
tatil süresince başta kendisi 
olmak üzere eşinin ve çocukla-
rının da en az bir kitap okuyup, 
bitirebilmesi için büyük gayret 
sarf eder ve gittiği yerlerde cami-
yi, cemaatle namazı asla ihmal 
etmez.

Alıntı: Abdülaziz Kıranşal
Milli Gazete                ---◄◄

Müslüman Şahsiyetin Tatil Prensipleri...
      Abdüaziz Kıranşal
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BİR  TESBİT -  BİR  DÜŞÜNCE  -  BİR  YORUM...

İbn  Haldûn’a  göre  bir  toplumun  çöküş  âlametleri

• Toplumda dayanışmanın 
yok olması,
• Üretimin zayıflaması,
• Tüketim çılgınlığının 
artması,
• Vergilerin artması,
• Liyakatin dikkate 
alınmaması,
• Adaletsizliğin yaygınlaşması,
• Geleceğe dair umutların 
kırılması,
• Göçün hızlanması,
• Yöneticilerde ego, gurur 
ve kibrin artması,
• Gösteriş, riyakârlık ve 
yalakalığın artması.
Ve en kötüsü de; yaşanan 
her şey normalmiş gibi, 
bütün bunları görmezden 
gelen ve kabullenen bir 
topluluğun olmasıdır. -◄◄



T arihçe-i Hayatı:
1922 yılında Konya’da 
doğdu. Hacıveyiszâde 
İbrâhim Efendi’nin 

oğludur. Dedesi Veyis Efendi ve 
amcası Hacıveyiszâde Mustafa 
Efendi, “ilim evi” olarak 
anılan aile ocağının dinî ilimlere 
hizmetleriyle tanınmış simalarıdır. 
İlk hocası olan babasının yanında 
hâfızlığını tamamladıktan sonra 
ilk ve ortaokulu Konya’da bitirdi. 
Babasından sarf-nahiv, Kâdirî 
şeyhi Hâfız Ali Efendi’den kıraat 
okumaya başladı. O günkü şartlarda 
dinî ilimlerde derinleşmeye uygun 
bir ortam bulamayınca ailesiyle 
birlikte Medine’ye göç etti; oradan 
da yüksek öğrenimini tamamlamak 
üzere Mısır’a gitti. Kahire’de Ezher 
Üniversitesi’ne kaydoldu (1939). 
Burada Türk öğrencilerin kaldığı 
Revâku’l-Etrâk’ta Mustafa Runyun, 
Ali Yakup Cenkçiler, Ahmet 
Davudoğlu, İsmail Ezherli gibi daha 
sonra dinî ilimler sahasında isim 
yapacak bir arkadaş grubu arasında 
yer aldı. 
Ezher’deki eğitimi süresince, 
Kahire’de ikamet etmekte olan 
eski şeyhülislâm Mustafa Sabri 
Efendi ile Mehmed İhsan Efendi 
ve Zâhid Kevserî gibi tanınmış 
kişilerin yakın çevresinde bulundu, 
onlardan ders aldı, sohbetlerinden 
yararlandı. Altı yıllık bir eğitimden 
sonra babasının ölümü üzerine 
Medine’ye ailesinin yanına döndü. 
Burada uzun süre Evkaf Dairesi’nde 

İnşaat ve Sicillât emini olarak 
çalıştı. Ardından II. Mahmud’un 
inşa ettirdiği Mahmûdiye (1953-
1975) ve Şeyhülislâm Ârif Hikmet 
(1975-1985) kütüphanelerinde 
müdür olarak görev yaptı, buradan 
emekliye ayrıldı. Kütüphaneciliği 
sırasında Arapça, Farsça, Türkçe 
kaleme alınmış binlerce yazma eseri 
tanıyan ve bunların tasnifini yapan 
Kurucu Türkiye ile olan bağını 
hiçbir zaman kesmedi; özellikle 
Türk hacılarıyla yakından ilgilendi. 
Emekli olduktan sonra Türkiye’de 
daha uzun süre kalmaya başladı. 3 
Şubat 2002’de Medine’de vefat etti 
ve Cennetü’l-bakî‘a defnedildi.

Edebi Kişiliği ve Ahlâkı:
Edebiyat ve şiire olan eğilimi 
Ezher’deki öğrencilik döneminde 
içine girdiği ortamda belirginlik 
kazanmış, bilhassa aruz ve Türk 
edebiyatı dersleri aldığı İhsan 
Efendi ile Victor Hugo, Lamartine 
gibi Fransız şairlerinden Türkçe’ye 
çeviriler yapan Mustafa Sabri’nin 
oğlu İbrahim Sabri’den şiir yazma 
konusunda teşvik görmüştür. 
Türk, Arap, Fars ve Fransız 
edebiyatları hakkında sohbet ve 
değerlendirmelerin yapıldığı bu 
ortamdaki insanların Mehmed 
Âkif ’e olan hayranlığı onu da 
etkilemiş, hatta bir ara Mehmed 
Âkif gibi şair, Cenab Şahabeddin 
gibi nâsir olma arzusuna kapılmıştır. 
İlk şiir denemelerine de orada 
başlamıştır. 

Ali Ulvi, Ali Kemal Belviranlı’nın 
1950’de İstanbul’da çıkarmaya 
başladığı İslâmın Nûru adlı dergide 
arka arkaya şiirler yayımlamıştır. 
Daha çok Mehmed Âkif tarzını 
sürdüren dinî ve millî muhtevalı 
bu manzumeler o dönemde geniş 
okuyucu kesimlerince ilgiyle 
karşılanmıştır. 
Pek çok özelliği bulunan üstad Ali 
Ulvi Kurucu merhum, uzun yıllar 
Kahire ve Medine’de yaşamasına 
rağmen Türk edebiyatı ile yakından 
ilgilenmesi, Türkçe’ye şaşırtıcı 
derecede vukufu, şiir ve nesirdeki 
kuvvetiyle temayüz etmiştir.
Bunun yanında güzel Türkçe’siyle 
dinleyicilerini sıkmadan saatlerce 
sürdürdüğü sohbetleriyle, 
nüktedanlığıyla, yerinde ve 
zamanında, farklı şairlerden 
birçok beyitler okumasına ilave 
olarak Mehmet Akif Ersoy’un 
Safahat’ından ezbere okuduğu 

şiirlerle her kesimden insana 
kendini zevkle dinletmesini bilmiştir.
Ali Ulvi Kurucu, Türk musikisinin 
kadim nağmeleriyle İstanbul tavrı 
içinde, Arap ağzı ve tavrına iltifat 
etmeden, güzel aşırlar, kaside ve 
ilahiler okuyan bir ehl-i Kur’an 
olmasıyla da dikkat çekmektedir. 
Ayrıca ahlakı, nezâket ve nezâhati, 
güler yüzlülüğüyle son devrin 
emsaline az rastlanan gönül 
erlerinden, geniş kültürlü ve ilmiyle 
ön plana çıkan isimlerdendi.
İslami ve milli değerlere bağlı 
bir gençliğin yetişmesi idealini 
âdetâ, bir aile mirası olarak devam 
ettirmiş, şiir yanında sohbetleri ve 
gazetelerde yazdığı yazılarını da 
böyle ulvî bir gaye için bir vasıta 
yapmıştır.
Ali Ulvi Kurucu, çeşitli formlarda, 
çok erkenden ve tanınmış 
sanatkârlar tarafından bestelenmiş 
bir şair, bir başka deyişe beğenilen 

kültür ve sanat
29göçtü kervan kaldık dağlar başında

bir güfte yazarıdır. Yirmiye 
yakın şiiri, Sadettin Kaynak, 
Bekir Sıtkı Sezgin, Zeki Altın, Ali 
Kemal Berlivanlı gibi bestekârlar 
tarafından bestelenmiştir.

Eserleri
1. Büyük İslâm Şairi Dr. 
Muhammed İkbal (Ankara 1957). 2. 
Zulmeti Yıkan Nur (Ankara 1958). 
3. Gümüş Tül (İstanbul 1962). 
Önce Nurdan Sesler (Ankara 1957) 
adıyla bir araya getirdiği tamamı 
aruzla yazılmış şiirlerini topladığı 
eseridir. Daha sonra yeni şiirlerin 
ilâvesiyle Gümüş Tül ve Alevler 
adıyla yeni basımları yapılmıştır 
(5. bs., İstanbul 1996) 4. Asırlar 
Boyunca Parlayan Nur (İstanbul 
1965). 5. Gecelerin Gündüzü 
(İstanbul 1990) 6. Medine Notları 
(İstanbul 1999).
Bu yazı, TDV İslam 
Ansiklopedisi’nin ilgili maddesinden 
ve “Şehir ve Alimleri” isimli 
sempozyumda Prof. Dr. M. İsmet 
Uzun tarafından sunulan tebliğden 
yararlanılarak hazırlanmıştır. ---◄◄

 RESİMLER/FOTOĞRAFLAR DİLE GELSE...

Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz..
Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı, 

Belki bir sabah vakti, belki gece yarısı,
Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz..

Ben artık korkmuyorum, herşeyde bir hikmet var,
Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar,
Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar..

Birer ağaç altında sevgilimiz, annemiz,
Gece değmemiş sema, dalga bilmeyen deniz,
En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz,

Ümitler içindeyim, çok şükür öleceğiz... 1941   

‘TÜRK(Ü)ŞİİR  MEMLEKET’
“RABBİM,  NİHAYET  SANA “ 

  ZİYA  OSMAN  SABA

ÜÇLER, 

YEDİLER, 

KIRKLAR...

Gâle Sâhibü’l-ibâdeti ملسو هيلع هللا ىلص
Aleyhi’s-salâtü ve’z-ziyâdetü
“Zikru Aliyyin ibâdetün”

            40  HADİS  -  (38)

“Hz. Ali (kv)’nin anılması 
ibâdettir.”

Bir başka hadis-i şeriflerinde de 
buyurdular ki:

“Ben ve Ali iki parmak gibi 
ayrılamayız. Ali benden, bende 

Ali’denim.”
Şâh-ı Velâyet Hz. Ali (ra): “Dâneyi 

yerden bitiren insanı yaratan 
Allah u teala’ya yemin ederim 

ki Resulullah (SAV) beni 
ancak mü’minlerin seveceğini, 

bana ancak münafıkların 
buğz edeceğini buyurmuştur.” 
dedi. Müslim şerhinde buyruluyor 

ki: Hz. Ali’nin Resul-i Ekrem’e 
yakınlığı, Resul-i Ekrem’in Hz. 

Ali(kv)’ye olan sevgisini, Hz. Ali’nin 
harplerdeki zaferlerini ve İslam’a 

hizmetlerini düşünerek O’nu 
sevmek İslâm’ın meydana çıkıp 

yayılmasında Allah u Teala’nın ve 
Resulü’nün beğendikleri işlerin 
yapılmasında büyük emeğinin 
olduğunu görerek O’nu büyük 

bilmek ancak mü’minlerin yapacağı 
iştir. Bunun aksine saydığımız 

sebepler yüzünden Hazreti Ali’ye 
düşman olan, buğz eden kimselerin 

nifâkının şiddetli, fesâdının çok 
olduğu anlaşılır. 

Böyle düşüncelerden 
Allah Teâlâ’ya sığınırız.         ---◄◄

SILAYA UZAK AMA TÜRKLÜĞE YAKIN:
ALİ ULVİ KURUCU

Biliyoruz günden güne çopurlaşan yer yuvarlağında 
Bizleri yan çizen birer hemşehri haline sokan nedir 
Çırpını çırpını giden atlardan indik 
Girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına 
Zihnimiz, acizlerin şikayetleri sığacak kadar 
Kanırtılırken ses etmedik 
Öcümüz alınacak korkusuyla irkildik 
Kaldıysa bir soru içimizde 
O da birşey: 
Nerdedir yerle gök arasındaki ulak, 
Nerde biz?.   
(İsmet Özel – Bir Yusuf Masalı, Şule Yay., Nisan 2000)            ---◄◄
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
IGMG Teşkilatları Genel Baş-
kanı  Sevgili Kemal Ergün’ün 
amcası Şükrü Ergün Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Aile 
ve sevenlerinin acısını yü-
rekten paylaşıyor, merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.   
(NIF)

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili  Ziya 
Göçmen’in genç yaşta vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Cihad Export sahibi Sevgili Sinan 
Karaer’in eşinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulun-
maktayız. merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye 
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Uzun yıllar Hollanda’nın 
Rotterdam kentinde öğ-
retmenlik yapan Güney 
Hollanda Eyalet Meclis 
eski üyesi; Hollanda 
Anayasası’nı Türkçeye 
çeviren, emekli olduktan 
sonra Türkiye’ye kesin 
dönüş yapan ve yazarla-
rımızdan olan Sevgili Bekir Cebeci’nin 52 yıllık hayat 
arkadaşı Asiye Cebeci’nin vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve NIF Teftiş 
Başkanı Mehmet Yücel 
ve Saadet Partisi Hollanda 
Başkanı Ali Yücel’in kıymetli 
halaları Fatik Doğan’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve İskender Paşa Camii emektarların-
dan Sevgili Kenan Özel’in kıymetli annesinin vefa-
tını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
Taziye...
Gazetemiz emektarlarından ve Ulu Impex sahibi Sevgili 
Muhammed Ulu’nun kuzeni Habib Aydınak’ın 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve Laleli Camii cemaatinden Sevgili 
Selman Kılıçaslan’ın kıymetli babasının vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii cemaatinden Sevgili 
İlhan Özpolat’ın kayınvalidesinin vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Taziye...
Rotterdam’a ilk gelenlerden 
ve 1972 Rotterdam’da ırkçı 
saldırlar sonucu yaralanan 
Nedim Şenyürek’in vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet,  başta ev hekimi olan 
oğlu Atabey Şenyürek olmak 
üzere kardeşi Veyis ve yeğeni 
Mustafa Şenyürek’e ve kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz. 
Taziye...
Rotterdam Kocatepe Camii İmam Hatibi Sevgili 
Mehmet Yaşar Ayaz’ın kıymetli babası Dursun Ali 
Ayaz’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ömer Varol’ın kayınbiraderi, 
Döndü Varol’ın kıymetli ağabeyinin vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
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- Tebrik...
Hoş geldin ... Ayliz Defne... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan ve Hollanda İslam Federasyonu İdari İşler
Sorumlusu Sevgili Fatih ve Emine Meral - Malkoç’un  
15 Eylül 2021 tarihinde Ayliz Defne adını verdikleri bir 
evladı dünyaya geldi. Genç çifti tebrik ediyor, 
Ayliz Defne’ye hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Ömer Halis... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Harun Bilgiç’in  7 Ekim 2021 tari-
hinde Ömer Halis adını verdikleri bir evladı 
dünyaya geldi. Genç çifti tebrik ediyor, Ömer Halis’e hayırlı 
ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Sibel Gökçe ve Hayati Göktaş’ın 
mahdumu Ahmet Gökçe ile Mehmet ve Samiye Dersune-
li’nin kerimesi Demet 12 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen 
bir merasimle dünya evine girdiler. Genç çifti tebrik ediyor, 
iki cihan saadeti diliyoruz...

- Tebrik...
Okurlarımızdan ve TOV Utrecht Türk İşadamları Derneği Baş-
kanı Sevgili Ömer ve Fadime Soner’in mahdumu Engin 
ile Ali ve Efdal Kazboğan’ın kerimesi Elif, 26 Eylül 2021 
tarihinde sade bir merasimle dünya evine girdiler. Genç çifti 
tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz...

- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Balcı Holding sahiplerinden Sevgili Cavit 
Balcı’nın mahdumunun 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen 
sade bir merasimle dünya evine girdiğini duyduk. Genç çifti 
tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz...
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Yusuf ve Nevcihan Türkmen’in 
kerimesi Gülsüm ile... Topal’ın mahdumu Muhammed 8 
Ekim  2021 tarihinde sade bir merasimle dünya evine girdiler. 
Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz...
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Saim ve Gülizar Akın’ın mahdumu 
Musa ile Lahoucine ve Aicha Hamdi’nin kerimesi Dali-
la 25 Eylül 2021  tarihinde düzenlenen bir merasimle dünya 
evine girdiler. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti dili-
yoruz...
- Tebrik...
Yazarlarımızdan Sevgili  Hüseyin Kerim  ve Melahat Ece’nin 
mahdumu Abdurrahim ile Hüseyin ve Cevriye Güzelay-
dın’ın kerimesi Reyhan 15 Ekim  2021 tarihinde düzenlenen 
sade bir merasimle dünya evlendiler. Genç çifti tebrik ediyor, 
iki cihan saadeti diliyoruz...

-Taziye...
Kocatepe Camii cemaatinden 
Mehmet ve Turgay Akdağ’ın 
babası, Yakup Peker’in kayın-
babası Yozgatlı Durdu Akdağ’ın 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.

-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ahat 
Yorulmaz’ın kıymetli babası 
Bekir Sami Yorulmaz’ın vefatı-
nı üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Gencay Çifçi’nin kıymetli baba-
sı, eski siyasetçilerimizden Tuncay Çifçi’nin amcasının 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı di-
liyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Ata Tour Seyahat Acente sahibi 
Sevgili Duran, Murat ve Ferhat Durmaz’ın kıymetli 
validelerinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmakta-
yız. merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır 
ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Hüseyin ve Harun Çetin’in 
kıymetli validelerinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Sevgili Orhan, Ayhan ve Mehmet 
Sucu’nun halalarının vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Emirhan Kuzu’un amcaoğlu 
Bahattin Kuzu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye 
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Leiden Mimar Sinan Camii cemaatin-
den Sevgili Hakan Özel’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aile-
ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Nusret Öksüz’ün kayınbabası 
Mehmet Aydemir’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye 
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Oss kenti sakinlerinden Kazım Gür, Dursun Aydın, 
Mevlana Camii cemaatinden Ertuğrul Geçin, Kaya 
Darıcı, Gültepe Camii’nden Ayhan Namık’ın vefat-
larını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı di-
leriz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Levent Sağır’ın dedesinin ve-
fatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Al-
lah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyo-
ruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan  ve siyasetçilerimizden Sevgili Muzaf-
fer Bozaslan’ın kıymetli babası Hacı Esmani Bozas-
lan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mer-
huma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan  ve Kardeşler 
Fırını sahibi Nevşehirliler Vakfı 
önceki Başkanı Sevgili Şenge-
zer Kürk’ün yeğeni Yasin’in 
(17) genç yaşta vefatını üzün-
tüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve İbni Sina Okulu Beden Eğitimi Öğret-
meni Sevgili Erkan Akyol’un ciddi bir kaza geçirdiğini 
üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun 
diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. 
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Raadsman/Danışman Kurumu Mü-
dürü Sevgili İdris Kandemir’in rahatsızlığı nedeniyle 
hastanede tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı 
şifalar diliyoruz.
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Okurlarımızdan Sevgili İlhami ve İlknur Kılıç’ın 
biricik evladı

Gamze Kılıç’ın (29)
genç yaşta amansız bir hastalığa yenik düşerek 
hayata veda ettiğini teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 
sevenlerine sabır ve başsağlığı diler, dualarınızı 
bekleriz. Mekânı cennet olsun...  

TAZİYE...









Bulmaca
Soldan sağa:
1- İnsanların sağ ve sol yanlarında bulunan melekler. 2- Hedefi 
vurma * Lise derecesindeki okul (eski dil) * Yabani hayvan barınağı. 
3- Onarım * Sinirli * Argonun simgesi. 4- Argonun simgesi * Cen-
nette bir bahçe * İmamlık. 5- Çiçek demeti * Bayındırlık * Alfabe-
mizde yirmi birinci harf * Beyaz renk. 6- Genişlik * Azotun simgesi * 
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı * Argonun simgesi. 7- Kendini 
akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan * Geçim, geçinme. 8- Zeki ve 
yaramaz çocuk * Kısaca metre * Sıcaklık. 9- Az görülür, görülmedik, 
seyrek görülen * Büyük günahlardan olan ve evlilik bağı olmayan 
kişiler arasındaki cinsel ilişki. 10- Akıllı, zeki, anlayışlı * Hazır * Bir 
nota. 11- (Tersi) Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp 
işletilen para, kaynak * Soy * Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır 
dışkısı. 12- Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı 
maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kul-
lanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez 
vb.nden oluşan araç * Evlilik akdi * Dar ve kalınca tahta. 13- Kısaca 
metre * Otomobil yarışı * Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın 
bir perde * Borun simgesi. 14- İlmi gazete ve dergi yazısı * İlke, 
nizam * Bir nota. 15- Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tek-
rarlanması * Radyumun simgesi * Buyruk, komut, talimat, ferman.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Fotoğrafta görülen yazıtlara verilen ad * Gelenek * Bir nota. 
2- Bir Peygamber adı * Parçalanmak. 3- Bir şeyin olmasına çok az 
kalmak * Bir tür kumaş * Bir bağlaç. 4- Anıt * Hemen yapılması 
gereken * En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetki-
lerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kim-
se. 5- Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler veya kimseler için kullanı-
lan sövgü sözü * Ladengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, tüylü 
ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi 
hekimlikte kullanılan bir bitki * (Tersi) bir göz rengi. 6- Renksiz ve 
kokusuz bir gaz * Güzel kokulu bir baharat * Yer yuvarlağı üzerin-
de herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay 
parçasının açısal değeri. 7- Azotun simgesi * Trityum elementinin 
simgesi * İyodun simgesi * soylu * Öyle ise, öyle olunca, mademki 
öyle` anlamlarında bir söz. 8- Bir bağlaç * Dolaylı anlatım *  Ge-
nellikle karın kaslarının güçlendirilmesi için yapılan beden hareketi. 
9- Nezir * Kalın ve kaba kumaş * Sonradan olma yumru. 10- Dizayn 
* Döteryumun simgesi * Atların yetiştirildiği ve bakımlarının yapıl-
dığı yer. 11- Ölüm kararı * Aday * Kalsiyumun simgesi. 12- Biber 
satan kimse * İyodun simgesi * Bir birinin elini tutarak. 13-  İyodun 
simgesi * Köpek (Lakap) * Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne 
yayılıp giden ışık demeti, şua * Fiyat artışı * Kısaca metre. 14- Ni-
kelin simgesi * Argon’un simgesi * Tutsaklık, esirlik * Bir nota. 15- 
Sodyumun simgesi * Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim * Bir 
yerin ileri gelenleri.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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Sofa   Bedding  Boxspringpro   
ailesi  olarak

BU SAYFA SOFA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

BULMACANIN  DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA:1- -KİRAMENKATİBİN * 2-İSABET * 
İDADİ * İN. 3-TAMİRAT * ASABİ * A. 4-A * ADEN * İMA-
MET. 5-BUKET * İMAR *  R * AK. 6-EN * N * AKINCI * A. 
7-UKALA * MAİŞET. 8-AFACAN * M * ISI. 9-NADİDE * 
ZİNA. 10-AKİLE * AMADE * RE. 11-NOF * NESEB * TE-
ZEK. 12-ELEK * NİKAH * LATA. 13-M * RALLİ * ACEM * 
B. 14-MAKALE * KURAL * Mİ. 15-İKİLEME * RA * EMİR.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-KİTABE * ANANE * Mİ. 2-İSA 
* UNUFAKOLMAK. 3-RAMAK * KADİFE * Kİ. 4-ABİDE * 
ACİL * KRAL. 5-MERET * LADEN * ALE. 6-ETAN * NANE 
* ENLEM. 7-N * T * İ * ASİL * E. 8-Kİ * İMA * MEKİK. 
9-ADAMAK * ABA * UR. 10-TASARIM * D * HARA. 11-
İDAM * NAMZET * CA. 12-BİBERCİ * İ * ELELE. 13-İ * İT 
* IŞIN * ZAM *M. 14-Nİ * A * ESARET * Mİ. 15-NA * KATI 
* EKABİR.
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32 Yeni çalışma, eğitim, öğretim yılının gönlünüzce geçmesini diliyoruz...

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 mi-
lyonlarca 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)
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