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HER SEY BIR TRAKTOR PARASI ICINDI
  ACISIYLA, SEVINCIYLE KOSKOCA 60 YIL DEVRILDI
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GELDİK, O'NA 
DÖNECEĞİZ!..
HÜVE'L BÂKİ
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60 YIL GEÇTİ ARADAN AYRI AYRI
BİTSİN ARTIK BU HASRET GAYRI
Birinci nesil olarak adlandırılan ilk gelenler, 
önce kendi sorunları ile daha sonra da aile 
fertlerinin sorunları ile mücadele edebilmek
 için güç birliği yapmanın kaçınılmaz olduğunu 
anlayınca dernekleşme başladı.        İlhan Karaçay

AVRUPA’DA 60 YILLIK GÖÇ SERÜVENİ 
VE GELECEK PERSPEKTİFİMİZ
“Yüz yıl sonra, Avrupa’da eriyip gidecek miyiz?’  
sorusuna cevap olarak, ‘Evet, Avrupa Türkleri 
yüz yıl sonra da, kimliklerini koruyarak, Türk 
dünyasıyla iyi ilişkiler içinde, Avrupa’nın 
bir parçası olarak varlıklarını devam 
ettireceklerdir.’  diyebilirim. “           Veyis Güngör
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VOEL DE GASTVRIJHEID VAN TURKIJE

SORDUM 
SARI ÇİÇEĞE
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HUZUR/
HAZIR

2080 YILINDA
HOLLANDA
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Sevgiye, Özgürlüğe, Adalete, Barış’a Doğuş...

UYUM SINAVI
ZORUNLU 
OLACAK





Şeirfe Akdemir Süzen Talha yıldız Behçet Ali Şeker Ergün Madak

Murat Altun Enes Yiğit Mükremin Ümit Gül

>> S 18-19

Fo
to

ğr
af

: D
oğ

uş
 A

rş
iv

UMUDA YOLCULUĞUN 60’INCI YILI KUTLANIYOR...

DİRİLİŞ ŞAİRİ 
SEZAİ KARAKOÇ
HAKK'A YÜRÜDÜ

<<S 27
Kültür Sanat
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>> S 16Mustafa Aktalan: “Güven ve desteğiniz boşa çıkmayacak”

Mehmet Keskin: “İşimiz sadece poliçe satmak değil”

  >>S  20

>> S 05Jaap Zeeuw van der Laan, “Değerli her şeyinizi bir banka kasasında saklayın!” 
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Sehir içi yollarını tek şeride indiren; yol, 
kuyruk çilesine çile ekleyen yöneticilere 
de ayrı bir sitemimiz olacak elbette… 
Zaten insanlar iş çıkışı evine saatlerce 

kuyrukta bekleyerek zar zor giderken, üstüne 
üstlük bir de şeritlerin teke düşürülmesi hangi 
akla hizmet, ne amaca matuf, anlaşılır gibi 
değil. Suskunluğumuz burada da devam ediyor. 
Demek ki vatandaş her anlaşılmaz uygulamadan 
memnun… Her türlü vergisini verdiğim 
mahallemdeki park yerime arabamı park etmem 
için benden aylık olarak alınan park ücreti, bana 
göre haksız bir kazançtır. Ölümü gösterip hastalığa 
razı etme yöntemidir. İnsanların birbiriyle olan 
ilişkilerini, ziyaretlerini engelleme girişimizdir. Bir 
dakikalık gecikmeyle alınan cezalarla insanları 
yıldırma, mağdur etme projesidir. Bu sömürü 
çarkını durduracak olan da bizleriz. Nasıl ki, semt 
sakinlerinden bu uygulama için imza toplandı(!), 
-çoğunluğun bu talebi reddettiğine inanıyorum- 
aynı kampanyayı yeniden başlatarak bu zulme 
son verdirebiliriz. En azından bu tepkimizi, 
şikâyetimizi yerel yöneticilere  duyurabiliriz.
  
- Korona, yeni varyantları ve aşı yalanı
Ne yapsalar ellerinde patlıyor, ne söyleseler kabul 
görmüyor. Virüs idi, aşıydı, yeni varyantlardı; 
ilk başta, kendi uydurdukları yalanlara artık 
kendileri de inanmıyorlar. Yüzde 90’ı aşılanmış 
olan Hollanda vaka sayısında alarm veriyor. 
Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yatanların 
çoğu aşılı ama, dışarıya sızdırılmıyor. Sosyal 
medya, iki doz aşı olmasına rağmen korona 
olduğunu, ağır geçirdiğini ve şifa beklediğini 
yazanlarla dolu. Bir aşıyla başlatılan oyun, 3 
aşıyla devam ediyor; şimdilerde daha fazlası 
hatta periyodik olarak vurulması öngörülüyor 
ve Kovid-19 tabletleri de eczanelerde satışa 
çıkacak yakında. Çekin şu ellerinizi insanlığın 
üzerinden. Dünyamızı 3-5 karanlık, kirli, kanlı 
elin inisiyatifine bırakılmayacak kadar güzel. 
Uydurulan yalanlara karşı insani tepkimizi verelim. 
Kırmadan, dökmeden, onlar gibi yakıp yıkmadan, 
öldürmeden… Ve ey ülke yöneticileri, küresel 
güçlerden gelecek sermayeyi düşündüğünüz 
kadar halkınızın sağlığını, güvenliğini, huzurunu 
düşünseydiniz, kapımızdan ne korona ne de diğer 
virüsler giremezdi.     

- Ölüm zorların zoru, gurbet ondan da zor…
80 öncesinin dinleyerek, 80 sonrasını yaşayarak 
tanıklık ettiğim gurbet  yaşamı için tek cümleyle 
söylenecek söz: “ölüm zor, gurbet ondan da zor”
Kayıplarımızla kazanımlarımızı mukayese edecek 
değilim ancak, gurbet bir yanımızı onarırken 

bir yanımızı yıktı. Kiminin ocağını söndürdü 
kimininkini yaktı. Kimini yetim kimini dul bıraktı. 
Kimi zevk-ü sefaya daldı, kimi de teknesini 
uyuşturucu, kumar, alkol deryasına saldı. Kiminin 
birikimini en yakını aldı, kimininkini de holdingler 
çaldı. Kimi kendini kaybetti, kimi de buldu.
Birinci neslin destansı hayatlarını dinledik yıllarca. 
Onlar zorların zorunu başardılar, birkaç yıllığına 
geldikleri yerleri yurt edindiler. Alın terlerini bu 
ülkenin inşası için kullanılan her şeye katık ettiler.
Onlar hiçbir yol gösterici olmadan yola çıktılar. 
Ne ülkesi tarafından sahiplenildi ne de 60 yıl 
olmasına rağmen içinde bulunduğu ülkeler 
sahiplendi.

- Ne sömürünüz bitti, ne de ayrımcılığınız...
Onlar iğne ile kuyu kazarak hem anavatanlarını 
hem de yaşadıkları ülkeleri  inşa ve ihya ettiler.
Bunları da, şimdi uyumun şartı olarak ortaya 
konan “dil” bilmeden, “yol” bilmeden başardılar.
60’lı yıllarda başlayan işçi göçü, geri dönüşü 
olmayan bir yola girdiği için; 80 sonrası aile 
birleşimi nedeniyle ikinci bir göç kervanı daha 
dizildi yola.
İstemeyerek geldiğim ülkeyi bizlerde yurt edindik. 
Bu ülke ve vatanımız için bizler de en iyisini 
yapmak için yarıştık. En zor ve pis  işlerde çalıştık, 
gocunmadık, kaçmadık.
Geldiğim yıllarda hem torna-tesviye üzerine 
mesleki eğitimimi yapıyor hem de Türkiye’de 
olan eşimi Hollanda’ya getirebilmek için -belli bir 
gelire sahip olmam gerektiğinden- çalışıyordum.
Özel istihdam büroları aracılığı ile bir rafineri 
firmasında çalışırken Hollandalı biri geldi. 
Kimyasal hammaddelerin atıklarının olduğu 
büyük bir tankın temizlenmesi gerekiyordu. Ben 
tulumu giyip, maskeyi takıp içeri girip Hollandalı 
iş arkadaşımız beklerken onun, o tankı görüp, 
içindeki maddenin ne olduğunu öğrendiğinde 
arkasına bakmadan nasıl da kaçtığına şahit 
olmuştum. Bu ne ilk ne de sonuncuydu. Ama 
bizler o bacanın tütmesi için canımızı da hiçe 
sayarak o zehir saçan tankı, evimizin bir odası gibi 
temizlemiştik…
Yine o kimyasal maddelerin yakılıp, farklı yakıtlar 
elde edildiği tuğlalardan oluşan ocakların temizliği 
vardı. İçerisi labirent gibi, ancak diz üstü âdeta 
sürünerek yürüyebildiğin o tünellerin içindeki 
külleri süpürüp, torbalayarak dışarı çıkaracaksınız. 
Ocaklara girdiğinizde çıkma durumunuz, geri 
dönüş yolunuz yoktu. Sizi belli bir saat sonra 
dışarıdan almaya gelecek olanları beklemek 
zorundaydınız. Dışarı çıktığınızda ise yanınızdaki 
arkadaşınızı bile tanıyamıyordunuz. Bizi o hâlde 
gören patronun elemanı küçük dilini yutan bir 
şaşkınlık ifadesiyle “çok para kazanıyorsunuz” 
diye aklına ilk gelen şeyin “para” olduğunu da 
ifade ediyordu. Oysa biz -bize doğrudan ödense 
40 gulden saat ücreti alacakken- 8 gulden saat 
ücreti alıyorduk. Soygun, sömürü, ayrımcılık 
orada da işbaşındaydı. 

Oğlum Hollanda’da doğdu, yetişti, eğitimini 
tamamladı ve staj yeri bulmada zorlandı; daha 
doğrusu bulamadı. Tanıdık bir Türk işyerinde 
stajını tamamladı. Onlarca iş görüşmesi 
sonuçsuz kaldı. Yüksek Okul İşletme mezunu 
olan evladımız Hollanda’nın en büyük sigorta 
şirketi ve bankalarında emeği sömüren taşeron 
istihdam kurumları tarafından yıllarca çalıştırıldı. 
Ayrımcılık, emek sömürüsü 30 yıl sonra da devam 
ediyordu.
Bu sayıda hazırladığımız dosyamızla 60 yılın bir 
değerlendirmesini yapalım, geçmişten ders alarak 
gelecek için bir vizyon belirleyelim istedik. Sizlerin 
de bu dosyaya katkılarınızı bekliyoruz.

- Tahir ile Mahir...
Mahir adında çalışkan bir talebe, her nasıl olduysa 
meşhur edebiyat öğretmeni Tahir ül-Mevlevi’den 
zayıf not alır ve bir fırsatını bulup tahtaya:
- Vermezse Tahir, ne yapsın Mahir, yazar.
Tahir ül-Mevlevi yazıyı görünce hemen altına 
cevabı yapıştırıverir:
- Çalışsa Mahir, vermez mi hiç Tahir?
Bizler de bu kıssayı şöyle hisselendirelim:
Gençliğinde gençlerle yeterlice ilgilenseydi 
şimdiki ihtiyar, vallahi olurdu şimdi hem 
ümitvar, hem bahtiyar!..
Garip bir milletiz vesselam!..  Sürekli bir kurtarıcı 
ararız, sürekli birilerinin gelip bizleri kurtarmasını 
bekleriz. İçinde bulunduğumuz sorunlu ortamı 
düzeltmek ve değiştirmek için bir tek adım atmaya 
yanaşmamışız ve bu sefer de gözümüzü gençliğe 
dikmişiz:
“Onlar yetişkin olacak ve bizleri kurtaracaklar!..” 
Olabilir!.. Amma nasıl bir gençlik?
Gençlik geleceğimizdir, gençlik umudumuzdur, 
gençlik yarınlarımızdır. Gençlik, üzerine 
geleceğimizi inşa edeceğimiz temel gücümüz ve 
ana sermayemizdir. Bu sermayeyi iyi kullandığımız 
söylenemez; yani, iflasın eşiğindeyiz… Genç, 
cemiyetin ona vereceği vazifeye ve ona yükleyeceği 
göreve göre her şey olabilecekken, bizler böyle bir 
sorumluluk hissini taşımadan bile uzağız... Onları, 
kendi ayakları üzerine dimdik durduracak bir 
özgüveni, bilgiyi, eğitimi vermeyi esirgemişiz. Hâl 
böyle iken bile, O’na ‘kurtarıcı’ gözüyle bakıyor 
ve yolunu gözlüyor, bekliyoruz... Bu anlayışla 
hareket ettiğimiz müddetçe, beklenen nesli ve 
gençliği bizim görmemiz biraz güç sanıyorum... 
Dosyamıza konu olan 60 yılın muhasebesi sizlere 
biraz ipucu verecektir... Sadece ipucu vermekle 
kalmayacak; biraz da kendimize çekidüzen 
verdirecektir sanıyorum...
Bir çiftçi bile sürüp ektiği tarladan; gübresini 
atmadan, çapasını yapmadan, sulamadan ürün 
alma gafletinde bulunmazken, gençlikten bir 
beklenti içerisine girilmesini anlamakta ve izah 
etmekte zorlanıyorum. 
Bir tarlaya gösterilen önemin, ehemmiyetin ne 
kadarını gençlerimize gösterdik, onlarla ne kadar 
ilgilendik? Takdirinize bırakıyorum...           ---◄◄

ÖLÜM ZORLARIN ZORU
 GURBET HAYATI
ONDAN DA ZOR

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

“Sivas Sivas olalı 
Timur’dan beri 
böyle zulüm görmedi”

Hikâye şöyle: Sivas’a 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası, halkı batının 
kültür ve sanatıyla ile 
tanıştırmak, aydınlatmak 
maksadıyla tamamen 
Klasik Batı eserlerinden 
oluşan repertuarıyla 
konser vermeye gider. 
Sivas halkı biraz da zorla 
konserin verileceği salona 
toplanır. Konserden sonra 
bir gazeteci salondan 
çıkanlardan birine 
“Konseri nasıl buldunuz?” 
diye sorar. Sivaslı’nın 
cumhuriyet adına halka 
dayatılan, milletin tarihiyle 
kültürüyle değerleriyle 
ilgisi bulunmayan bu 
etkinlikle ilgili görüşü 
gerçekten enteresandır: 
“Sivas Sivas olalı 
Timur’dan beri böyle 
zulüm görmedi.”
Belediyelerin ücretli park 
zulmüne de bu kıssanın 
hissesini düşürelim...
Belediyelerin paralı park 
planıyla, şehirler şehir olalı 
beri böyle bir sömürü çarkı, 
zulüm devri görmedi… 
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“Ebedi olan ahirete inandığı hâlde bütün mesaisini aldatıcı olan dünyalık için harcayanlara alabildiğine şaşarım.” (Hadis-i Şerif )



HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!

Çalışma alanlarımız:

Yabancılar Hukuku (Oturum, Vize sorunları)
 İş Hukuku (İşten çıkarılma, iş sözleşmeleri vs.)
Aile Hukuku (Boşanma, nafaka, mal rejimi vs.) 

Kira Hukuku (Kira sözleşmeleri vs.) 
İcra Hukuku (Alacak-verecek, tahsil davaları)  

Sosyal Güvenlik Hukuku (işsizlik - hastalık ödemeleri vs.) 

Schiekade 560, 3032 AZ Rotterdam
Tel: 010-4655115   Fax: 010-4657753   

E-mail info@erasmusak.nl   www.erasmusak.nl 

 mr. Ş. Süzen-Akdemir
mr. T. Erdal
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B ildiğiniz gibi Hollanda, 2007 yılından 

itibaren, Avrupa Birliği  dışından gelen 
göçmenleri, dil ve kültür konularını 
içeren zorunlu uyum sınavına tabi 

tutuyor. Yasa yürürlüğe girdiği dönemde, 
Türk vatandaşlarından da sınava girmeleri 
istendi ve senelerce uygulandı. Fakat, Türkiye 
ile Avrupa Birliği  arasında 1963 yılında 
imzalanan ortaklık anlaşması ve 1970 tarihli 
katma protokol uyarınca, Türk vatandaşlarının 
uyuma zorlanamayacağı yönündeki itirazı 
üzerine Hollanda hükûmeti geri adım atarak, 
Türkiye’den gelen göçmenleri uygulamadan 
muaf tuttu.  Böylelikle Hollanda’nın aile 
birleşimindeki en büyük engel olan ‘yurtdışı 
dil ve uyum sınavı’  2011’den  itibaren Türk 
vatandaşları için kaldırıldı.

Mecliste, uzun süreden beri, Türk vatandaşlarına 
tanınan ayrıcalığa son verilmesini ve Avrupa 
Birliği dışından gelen tüm göçmenler gibi, 
Türklerin de zorunlu uyum sınavına girmesi 
talepleri dile getiriliyordu. Maalesef Hollanda 
hükûmeti, 1 Ocak 2022’den itibaren ülkeye 
gelecek Türk vatandaşlarını, zorunlu uyum 
sınavına tabi tutacak. Bu yasaya göre aile 
birleşimiyle  Hollanda’ya yerleşecek olanlar, 

Türkiye’deki Hollanda temsilciliklerinde dil ve 
kültürel konularda kursa gitmek zorunda kalacak. 
Bu sınavı geçemedikleri taktirde, Hollanda’ya 
giremeyecekler. 

Bu yeni kısıtlamalar, Ankara Antlaşması’na 
tamamen aykırıdır. Avrupa Adalet Divanı 
defalarca Avrupa Birliği vatandaşları ile Türk 
vatandaşlarının eşit muamele görmesi gerektiğini 
ve ayrımcılık yapılamayacağını belirtti. Ortaklık 
Anlaşması’nın 13 sayılı maddesi ve Ortaklık 
Konseyi’nin 1/80 sayılı kararı Türk işçileri ve 
aile üyeleri için yeni kısıtlamalar getirilmesini 
yasaklamaktadır. Uyum Sınavı da  yeni bir 
kısıtlamadır. 

Bu konunun defalarca tartışılmasına, Avrupa 
Adalet Divanı’nın vermiş olduğu  kararlara 
rağmen, nasıl oluyor da Hollanda hükûmeti 
seneler sonra tekrar bu  yasayı uygulamak 
istiyor?
Hollanda hükûmetine göre Türk kökenli 
göçmenler geçtiğimiz yıllarda Hollanda’ya 
yeterince uyum sağlayamadı. Ancak bana 
sorarsanız bunun çok daha farklı sebepleri var. 
Burada önemli olan soru, Uyum Sınavı’na tabi 
tutulan bir vatandaş, daha mı iyi entegre olmuş 
oluyor? Bu kanıtlanmış mı?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ortada 
hukuki bir açık söz konusu. Bahsi geçen hukuki 
bir açık değil, bakanlığın Ankara Antlaşması’nın 
tanımak istemediği anlamına geliyor. Yapılan bir 
anlaşmayı başka bir şekilde ihlal etmek anlamına 
geliyor. 

Bundan dolayı biz hukukçulara ve vatandaşlara 
çok iş düşüyor. Uyum Sınavı’ndan dolayı  
verilen red kararlarına kesinlikle itiraz etmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Ve gerekirse  yeniden 
Avrupa Adalet Divanı’na taşımamız gerekiyor bu 
meseleyi. 
Önümüzdeki dönemde Uyum Sınavı’ndan dolayı  
yaşanacak problemleri hep beraber göreceğiz.

Ankara Antlaşması’nın  getirmiş olduğu diğer 
kolaylıklar hâlâ geçerlidir. En önemli örneklerden 
biri yaş sınırı diğeri de başvuru ücretleri. Türk 
vatandaşları için eşlerini ve kayıtlı partnerlerini 
getirmek için yaş sınırı 21 değil hâlâ 18’dir. 
Ankara Antlaşması kategorisinde ikamet 
müsaadesi başvurularında çok düşük bir miktar 
başvuru ücreti alınmaktadır. Kişi başı ortalama  
€ 60- € 80 civarında bir miktar talep 
edilmektedir.
Aile birleşiminden dolayı  vize başvurusunda 
bulunmak isteyenlere bunu kesinlikle 1 Ocak 
2022’den önce yapmalarını tavsiye ediyorum. 
Adaletle ve sağlıkla kalın.     
                              info@erasmusak.nl.  ---◄◄

Uyum Sınavı

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdemir

ZORUNLU OLACAK

Mecliste, uzun süreden beri, 
Türk vatandaşlarına tanınan 
ayrıcalığa son verilmesini 
ve Avrupa Birliği dışından 
gelen tüm göçmenler gibi, 
Türklerin de zorunlu uyum 
sınavına girmesi talepleri 
dile getiriliyordu. Maalesef 
Hollanda hükûmeti, 1 Ocak 
2022’den itibaren ülkeye 
gelecek Türk vatandaşlarını, 
zorunlu uyum sınavına 
tabi tutacak

Kapkaç dünyası

Hollanda’da marketlerdeki etiket fiyatları ile kasa fişi tutarı arasındaki fark, ürün 
başına bazen 4 euroyu geçiyor. 
Hollanda Tüketici Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre; market ra-
flarındaki etiket fiyatları ile kasada ödenen miktar arasında neredeyse 4 euroya 

kadar fark oluyor. Başka bir değişle tüketici, dikkat etmediği takdirde, normal ödemesi 
gereken miktarın üzerinde ödeme yapıyor. 

Tüketici Derneği bu araştırma için ülke genelinde bilinen 7 süpermarketteki fişleri incelendi. 
Çıkan sonuçta, 7 süpermarket içinde sadece Aldi’nin kasa fişlerinin, hatasız olduğu görüldü.
İncelemeye alınan marketler Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, ve Spar olarak belirlendi. 
Dernek, her market zincirinden üç mağaza belirleyerek, bu mağazalardaki 25 ürünün raf 
fiyatları ile kasa fişlerindeki fiyatları karşılaştırdı. 

Derneğe göre, geçen yıl gelişme sözü veren marketler, verdikleri sözleri tutmadı. Bu yıl 
araştırılan marketlerdeki her 20 kasa fişinden, sadece birinin gerçek tutarı gösterdiği tespit 
edildi. 

Hollanda Tüketici Derneği: Bazı marketlerin etiket fi yatı ile kasa fi yatı farklı
Her 7 üründen 1’inde fiyat farkı yaşandığını be-
lirten Tüketici Derneği, özellikle kahve, bira ve 
şarap fiyatlarında hata görüldüğünü söylüyor. 
Bu ürünlerde indirime giden marketlerde yapılan 
alışverişte, kasaya gelindiği zaman indirimsiz fiyat-
tan hesaplanıyor. Bu durum bazen 4 euronun 
üzerinde farklara neden oluyor. 

Dernek kasa fişlerinde her 25 üründe sadece 1 
hata ile Aldi marketinde en az hata yapıldığını be-
lirtiyor. 
Araştırmaya göre en fazla hatalı kasa fişi veren 
marketler Albert Heijn ve Jumbo. Elde edilen so-
nuca göre Albert Heijn her 4 üründen 1’inde ve 
Jumbo her 5 üründen 1’inde hata yapıyor. 

© SONHABER.EU ---◄◄
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Tarık Şaki:

H o l l a n d a ’ d a 
geçtiğimiz günlerde 
Otel, Restoran ve 
Kafe sektörüne 

yön veren sektör yöneticileri 
bir araya gelerek, ortak bir 
çatı altında birleşip, ‘Horeca 
Bond Nederland’ (Hollanda 
Otel-Restoran-Kafe) derneğini 
kurdular.
Bu doğrultuda Rotterdam 
yakınlarındaki Capelle a/d İjssel 
kentindeki Masha Restoran’da 
düzenlenen basın toplantısında 
sektör temsilcileri, kuruluş 
amaçlarını ve hedeflerini masaya 
yatırdı, devamında yeni yönetim 
ve denetleme kurulu üyelerini 
belirledi.

Sektör temsilcilerinin hazır 
bulunduğu toplantıda oy birliğiyle 
yönetim kurulu başkanı seçilen 
Hukukçu Tarık Şaki: “Horeca 
Bond Nederland adını verdiğimiz 
derneğimizi kurmamızdaki en 
temel amaç, sektörde en az iki 
şubeye sahip olan, başarılarıyla 
kendisini şu ana kadar ispat 
etmiş, gerek belirli ciroya sahip 
olması gerekse belirli bir personel 
istihdam etme potansiyeline 
sahip (Horeca) Otel, Restoran 

ve Kafe işletmecilerinden 
oluşan 35 üyemizle, derneğimizi 
kurmanın sevinci içindeyiz. Zaman 
içerisinde belirleyeceğimiz kriterler 
doğrultusunda sektörde faaliyet 
gösteren tüm girişimcilere (din, dil, 
ırk ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin), 
kapılarımız açıktır, üyemiz olabilirler. 
Mevcut üyelerimizin teveccüh 
gösterip, beni bu derneğin başkanı 
olmaya layık gördükleri için teşekkür 
eder, bizleri yalnız bırakmayan değerli 
basın mensuplarına da ayrıca sonsuz 
saygı ve şükranlarımı sunarım” 
ifadelerini kullandı.

Horeca Bond Nederland’un 
kurucu üyelerinden Edelstaal 

HORECA BOND NEDERLAND DERNEĞİ KURULDU

Group Yönetim Kurulu üyesi Ertan 
Torunoğulları katılımcıları selamladığı 
konuşmasında şunları söyledi:  
“Özellikle Hollanda’da yaşayan Türk 
asıllı iş insanları olarak inisiyatif alıp, 
Türk mutfağının hak ettiği şekilde 
tanıtılması için bu dernek vasıtasıyla 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 
Öte yandan Hollanda’daki diğer dünya 
mutfaklarının da uluslararası boyutta 
tanıtımına katkı sunmaya çalışacağız. 
Ayrıca sektörde belirli kalite ve 
standartların oluşturulmasının yanı 
sıra yeni nitelikli gastronomi ve 
otel çalışanlarının yetiştirilmesinde 
bu oluşumun mutlak suretle katkısı 
olacağı kanaatindeyim.”
Yapılan konuşmaların ardından basın 

mensuplarının sorularına cevap 
verildi, daha sonra da aile fotoğrafı 
görüntüsü alındı.
Buna göre Horeca Bond 
Nederland Yönetim Kurulu şu 
isimlerden oluştu:
• Başkan: Tarık Şaki (Jurlawyer)
• Başkan Vekili: Öztürk Erkmen 
(Beymen Restaurant & Café)
• Başkan Yardımcısı: Ahmet Bilgi 
(Masha Café & Restaurant)
• Başkan Yardımcısı: Hakan Aydın 
(Mado Hollanda)
• Başkan Yardımcısı: Hülya Sevigen 
(Şerifoğlu Café & Patisserie)
• Başkan Yardımcısı: Bekir Atalan 
(Çiğköftem Hollanda)
• Başkan Yardımcısı: Abdülaziz 
Bildirici (Çadır Restaurant)
• Genel Sekreter: Hakan Birekul 
(Cadde Marina Café / Restaurant)
• Muhasip: Mehmet Carlak (Déli 
Bazar)
Horeca Bond Nederland 
Denetleme Kurulunda ise şu 
isimler yer alıyor:
• Başkan: Tufan Yiğit (Zula Café & 
Restaurant)
• Üye: Aydın Doğan (Ortam BBQ)
• Üye: Atalay Çelenk (Juliana Plaza)
• Üye: İbrahim Akgüç (Taste of 
Heaven)
                   (DM-Basın Masası)---◄◄                                         

“Türk mutfağının hak ettiği şekilde tanıtılması için bu dernek vasıtasıyla elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Öte yandan Hollanda’daki diğer 
dünya mutfaklarının da uluslararası boyutta tanıtımına katkı sunmaya çalışacağız.”
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A rkanızda bıraktığınız de-
ğerli kazanımlarınızı dü-
şünmek, kaygı etmek zo-
runda değilsiniz artık!.. 

Herkesin, hırsızlık veya yangın nede-
niyle kaybolacak mücevher veya çeyiz 
gibi değerli eşyaları bulunmakta. Ama 
onları koruyabilmek çok önemli. 

Sahi siz onları nasıl 
koruyorsunuz?
De Nederlandse Kluis’te değerli olan 
her şeyinizi güvende ve sigortalı tuta-
bilirsiniz. Ayrıca Türkiye’de geride bı-
rakmayı istemediğiniz, ancak mümkün 
olan en yüksek güvenlikle evinize ya-
kın olan yerde tutmayı tercih ettiğiniz 
eşyalarınızı da düşünün.

En iyi güvenlik...
De Nederlandse Kluis, Hollanda’daki 
en büyük özel banka kasası temin edi-
cisidir. Tüm kasalar en yüksek güvenlik 
derecesine sahiptir ve en son güvenlik 
teknolojisi ile donatılmıştır. Hollan-
da’daki tüm büyük bankalar kiralık 
kasa kiralamayı bıraktığında, müşteri-
ler De Nederlandse Kluis’in bu hizme-
tinden haberdar edildi. Müşteriler için 
gizlilik büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle her lokasyonda müşterilerin 
gönül rahatlığıyla eşya bırakabilecek-
leri veya geri alabilecekleri özel odalar 
bulunmaktadır.

Yüksek müşteri memnuniyeti...
68.000’den fazla müşteriye bu ma-
nada hizmet sunulmaktadır. Ortala-
ma müşteri derecelendirmesi 9.3’dür.  
Bütün müşterilerin %98’inden fazlası 
De Nederlandse Kluis’i başkalarına 
tavsiye etmektedir. Sadece bölgenize 
sorun. Büyük ihtimalle tanıdıklarınız 
De Nederlandse Kluis’te bir banka ka-
sası kiralamıştır ve bundan son derece 
memnundurlar.

Farklı boyutlar mevcuttur...
Değerli eşyaları saklamak için çeşitli 
boyutlar mevcuttur. Ayda 9,95 Eu-
ro’dan başlayan fiyatlarla kasa kira-
layabilirsiniz ve tüm kasalar standart 
olarak 45.000 Euro’ya sigortalıdır. 
Kasayı merak ediyor musunuz? 
Size en yakın şubeyi –sizi bağlamayan 
bir ziyaret için- yakınınızdaki bir şube-
den randevu almak için şimdi 088 – 
744 55 55 ile veya www.denederland-
sekluis.nl üzerinden iletişime geçin
Doğuş aracılığı ile gelirseniz, 3 ay 
ücretsiz kiralama fırsatı…
De Nederlandse Kluis, Doğuş okuyu-
cularını bu imkândan haberdar etmek 
için böyle bir işbirliği yaptı. Özellikle 
Doğuş okuyucuları için ilk 3 ay kirala-
ma ücretsizdir. Bunun için bir sözleşme 
imzaladığınızda “WELKOM” kodunu 
De Nederlandse Kluis’in bir çalışanına 
iletin.                         DM/ZA  ---◄◄   

Hollanda’da hırsızlık olayları çok sıkça yaşanıyor. Özellikle Türkiye insanın düğün sonrasında takılan takılarının takipçileri çok oluyor. 
Onları güvende tutmak için De Nederlandse Kluis iyi ve güvenli bir hizmet sunuyor. Bu sayıda onları ve sundukları hizmeti tanımaya 

çalıştık. Doğuş gazetesi aracılığı ile kendilerine ulaştığınızı söylediğinizde indirim alacağınızı bilmenizi isteriz. 

Jaap Zeeuw van der Laan, 
De Nederlandse Kluis Genel  Müdürü Jaap Zeeuw 

van der Laan şu açıklamalarda bulundu: “Bizim işimiz 
kasaların güvenliğini sağlamak. Güvenlik sistemimiz 

en yüksek seviye olan 4 yıldızlıdır ve 50 santimlik çelik 
kapılardan daha fazlasıdır. Kasaya girmek isteyen 

herkes, kimlik kontrolünden geçirilir. Bunun yanı sıra; 
ziyaretler, kameralar aracılığı ile izlenir ve kaydedilir. 

İzleme, mevcut şube dışından da yapılmaktadır. 
Ayrıca; alarm merkezine bağlı olduğumuz için, 

en ufak bir şey söz konusu olduğunda, 
polis anında kapıda belirir.”

De Nederlandse Kluis:

“Değerli her şeyinizi bir banka kasasında saklayın!”

S osyal ödenek alanların yarı zamanlı 
(Part Time) çalışmasını teşvik 
etmek için başlatılan ve belediyenin 
ödeneklilere maddi destek verdiği, 

Ek Gelir Primi Projesi 2023 yılına kadar 
uzatıldı.
Amsterdam’da 2018’den beri yaklaşık 5000 
kişiyle yürütülen ve ödenek alanları çalışmaya 
teşvik etmek için başlatılan Ek Gelir Primi 
projesi, 2023’e kadar uzatıldı.
Sosyal ödenek alanların yer aldığı proje, 
bu kişilerin sosyal haklardan kesintiye 
uğramadan, yarı zamanlı işlerde çalışmasına 
ve bundan dolayı da belediye tarafından prim 
desteği almasına olanak sağlıyor. 
Projeye yönelik olarak Sosyal İşler ve 
İstihdam Bakanlığı’ndan gönderilen “ek gelir 
primi uygulaması sürekli olursa, ödenek alan 
kişiye ek vergi yükü yaratabilir” açıklamasını 
değerlendiren belediye, projeyi şimdilik 2 
yıllığına uzattı. 
Projeye katılanlarla yapılan bir anket, 
katılımcılar arasında yarı zamanlı çalışmaya 
başlayan kişilerin sayısının arttığını gösteriyor. 

Proje, 2023’e kadar uazatıldı

sosyal öDenek alanları çalışmaya 
teşvİk eDen ek Gelİr Projesİ uzatılDı

Bir başka sonuç ise alınan bu primlerin 
ağırlıklı olarak mevcut borçların kapatılması 
veya kira, sigorta ve abonelikler gibi sabit 
giderlerde kullanılmış olması.
Amsterdam belediye meclisi üyesi Rutger 
Groot Wassink Meclise gönderdiği açıklama 
mektubunda, projenin olumlu sonuçlar 
verdiğini, özellikle ödenek alan kişileri 
çalışmaya yönlendirmekte katkı sağladığını 
belirtirken, projenin tüm ülke genelinde 
uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.
Proje içeriği
Özellikle ödenek alanların aynı zamanda 
yarı zamanlı çalışmasına olanak sağlayan ve 
“ek gelir primi” olarak adlandırılan projede, 
yarı zamanlı işten kazanılan ücretin yüzde 
30’u (aylık maksimum 219 euro) belediye 
tarafından prim olarak kişiye ödeniyor. Prim 
ödemeleri altı ayda bir yapılıyor.
Belediyenin ödediği bu prim, kira ve sağlık 
yardımı gibi vergi makamlarından alınan 
ek yardımlara hiçbir etkisi olmuyor. Ancak 
yıllık yapılan gelir vergisi beyannamelerini 
etkileyebiliyor. 
Ek gelir priminden faydalanmak için ödenek 
alan kişinin özel bir başvuru yapmasına 
gerek yok. Sadece ödenek aldığı kuruma 
yarı zamanlı çalıştığını ve aldığı maaşı beyan 
etmesi gerekmekte.
Bilindiği üzere şuanda Rotterdam, 
Wageningen, Doetinchem ve Aalten 
belediyelerinde de benzer projeler 
yürütülmekte.                          SH  ---◄◄   

R otterdam Belediye Başkanı ve Polis 
şefine göre geçen haftaki gösteriler 
yasadışı suç örgütleri tarafından 
özellikle polisle çatışmak için 

organize edildi.
Rotterdam polisi geçtiğimiz hafta Cuma 
günü şehir merkezinde gerçekleşen Kovid-19 
kısıtlamaları karşıtı gösterilerin, yasadışı 
suç örgütleri tarafından organize edildiğini 
düşünüyor.
Yerel basın organı Rijnmond tarafından verilen 
haberde Rotterdam Polis Şefi Westerbeke’nin 
Belediye Meclisinde konu ile ilgili bir brifing 
verdiği belirtildi. Haberde Westerbeke’nin 
yanı sıra Belediye Başkanı Aboutaleb’in de 
açıklamaları olduğu kaydedildi.
Westerbeke’ye göre göstericilerin çoğu sadece 
polisle çatışmak için şehre geldi. Polis şefi 
konuşmasında ellerinde bu tahmine yönelik 
sağlam bir delil bulunmadığını ancak, 
gösterilerin olduğu saatlerde iki sefer sahte 
bomba ihbarı aldıklarını dile getirdi.

rotterDam’Dakİ Gösterİlerİ 
yasaDışı suç örGütlerİnİn orGanİze 
ettİğİ Düşünülüyor

Böyle tepki olmaz!

Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb ise 
bomba ihbarlarının büyük ihtimalle polis 
mensuplarını şehrin başka bölgelerine çekmek 
için yapıldığını, ihbar noktalarında herhangi 
bir anormallik görülmediği için ihbarın sahte 
olarak değerlendirildiğini belirtti.
‘Gösteri esnasında polis ihbar noktasına 
gönderilmiş olsaydı o gece daha korkunç 
şeyler olabilirdi’ şeklinde açıklayan 
Aboutaleb bu ihbarların organize bir suçu 
gösterdiğini tahmin ettiklerini söyledi.
Aboutaleb ve Westerbeke gösterilerden 
bir hafta önce böyle bir gösteri yapılacağı 
ihbarlarının alındığını ancak 50 kişilik bir 
grup beklendiğini, Feyenoord taraftarlarından 
oluşan küçük bir grubun da bu gösteriye 
katılacağının tahmin edildiğini belirtti. 
Gösteride bir araya gelen grubun tahmin 
edilenden çok fazla olduğunu belirten 
Westerbeke gösterinin başından itibaren polise 
ağır havai fişeklerle saldırıldığını vurguladı.
                                   DM   ---◄◄   

“Değerli eşyaları saklamak için çeşitli boyutlar mevcuttur. Ayda 9,95 Euro’dan başlayan fiyatlarla kasa
kiralayabilirsiniz ve tüm kasalar standart olarak 10.000 Euro’ya sigortalıdır.”
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Hollanda İslam Federasyonu, 
Hollanda’da Kanser Vakfı’na destek 
amaçlı gerçekleştirilen Rotterdam 
Maratonu’nda koştu. Ayrıca Hollanda 

Kanser Vakfı’na 7 bin Euro bağışta bulundu

Hollanda İslam Federasyonu, Hollanda’da 
Kanser Vakfı’na destek amaçlı gerçekleştirilen 
Rotterdam Maratonu’nda koştu. Ayrıca Hollanda 
Kanser Vakfı’na 7 bin Euro bağışta bulundu.
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Güney 
Hollanda Bölgesi örnek bir çalışma gerçekleştirdi. 
Buna göre bu sene 40.’sı düzenlenen Rotterdam 
Maratonu’na 10 kişi ile katılım sağladı. Toplam 
50 bin kişinin katılım sağladığı maratonda 
Hollanda Kanser Vakfı için bağış toplandı. 
Hollanda İslam Federasyonu da bu bağlamda 7 
bin Euro bağışta bulundu.

NIF, BAĞIŞ LİSTESİNDE 5. SIRADA
Söz konusu maratonda toplam 1,2 milyon 
bağışta bulunuldu. Hollanda İslam Federasyonu 
yapmış olduğu 7 bin Euro’luk bağış ile en çok 
bağış yapanlar listesinde 5. sırada yerini aldı.

“HEDEFİMİZ 41. MARATONA 100 
KİŞİYLE KATILIM”
Konuyla ilgili bilgi veren Hollanda İslam 
Federasyonu Kurumsal İletişim Başkanı Kenan 
Aslan, maratona, Hollanda toplumuna katkı 
niyetiyle katılım sağladıklarını belirtti. Aslan, 
“Toplumun bir parçası olarak böyle önemli bir 

İyi niyetle adım atmak...

aktivitede yer almak istedik. Hasene tişörtlerini 
giyerek koştuk. Bu ilki çok başarılı geçtiği ve iyi 
geri dönüşler aldığımız için inşallah 41. maratona 
hedefimiz 100 kişiyle katılım sağlamak.” diye 
konuştu.

MESUD GÜLBAHAR: “AMACIMIZ 
SIKINTILARA KARŞI KOŞABİLMEK”
Öte yandan Hasene International Derneği 
Başkanı Mesud Gülbahar da maratona destek 
amaçlı katılım sağlarken, Camia Haber’e 
açıklamalarda bulundu. “Amacımız sıkıntılara 
karşı yürüyebilmek, hareket edebilmek, 
koşabilmek, dik durabilmek, bunu göstermekti. 
Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe hareket 
etmemiz, mücadele etmemiz gerektiğini 
göstermek için orda bulunmuş olduk.” 
diye kaydetti. Yapılan iyiliklerin her daim 
desteklenmesi gerektiğini de belirten Gülbahar, 
“İyi bir şey için koştuk. Kanserle mücadele 
kapsamında bir nevi mücadele etmiş olduk.” 
ifadelerini kullandı.

ROTTERDAM MARATONU
Rotterdam Maratonu, 1981’den bu yana 
Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenen 
yıllık bir maratondur. Dünyanın en hızlı 
parkurları arasında referans konumunda sayılan 
maratona her sene 60 farklı ülkeden 20 binden 
fazla kişi katılım sağlıyor. 
Bu yıl da 40.’sı düzenlenen maratona 50 bin kişi 
katılım sağladı.                               CM  ---◄◄

Şaban Dişli:

H DV’ye Bağlı Kuzey 
Hollanda Camiler, 
komisyon toplantısını 
Medemblik Fatih 

Camii’nde düzenledi. Toplantı 
tam katılımlı bir şekilde 
gerçekleştirildi.
Kuzey Hollanda Camileri 
Komisyonu Başkanı Selahattin 
Köse’nin program açılış 
konuşmasının ardından, HDV 
Medemblik Fatih Camii din 
görevlisi Metin Özkulu tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
T.C. Amsterdam Başkonsolosu 
Engin Arıkan da toplantıya 
katılarak yapılan sunumları 
izledi.

“İhtiyaç olmadıkça sosyal 
medyaya takılmayın.”
Lahey Din Hizmetleri Müşaviri 
Prof. Dr. Haluk Songur, 21 
caminin katıldığı dernek 
başkanlarına bir selamlama 
konuşması yaparak bazı 
önemli konuları katılımcıların 
dikkatlerine sundu.
Haluk Songur konuşmasında 
özetle şunlara değindi: “Cami 
dernek başkanları olarak çok 
değerli bir görev yapıyorsunuz. 
Sizler ailenizi bırakıp buraya 
toplantı için geliyorsunuz bu 
çok önemlidir diyen Haluk 
Songur  Bir konuya daha değindi  
çok hassasiyet taşıyan önemli 
unsurlardan bir tanesini sizinle 
paylaşmak istiyorum. Kıymetli 
dostlar, genel olarak sosyal 
medya kullanımını ya sıfırlayın, 
ya da sınırlı veya çok dikkatli 
kullanın. İhtiyaç olmadıkça 
sosyal medyaya takılmayın.

Sosyal medyanın toplumumuza 
verdiği zararı göz önünde tutalım. 
Sosyal medyada her gördüğünüz 
bir paylaşımın altına yorum yaparak 
egonuzu tatmin edebilirsiniz onun 
yanında olayı başka yönlere çekerek 
toplumumuza zarar verebilirsiniz. 
O yüzden sosyal medyanın kötü 
yanlarının da olduğunu unutmamamız 
lazım”

“Her türlü haksızlığı ilgili 
kurumlara bildirin”
T.C. Lahey Büyükelçisi, Şaban Dişli 
de toplantıda katılımcılara hitaben 
yaptığı konuşmada önemli konular 
hakkında bilgiler verdi
Büyükelçi konuşmasında şunlara 
değindi: “Basında çıkan camilerin 
gizlice araştırılması konusunda 
veya herhangi bir konuda yerel 
yönetimlerle işbirliği yapılabileceği 
şeffaf kurumlar, bu tür girişimlerden 
sakın korkmasın. Abdestimizden 
şüphemiz yok ki ibadetimizden 
şüphe olsun. Türkiye’yle ilgili 
Hollanda medyasının olumsuz tavır 
takınmasına rağmen Hollanda-

HDV Kuzey Hollanda Camileri Toplandı

Türkiye arasında diplomatik olarak iyi 
gelişmeler var. Her türlü hak arama 
konusunda halkımız daha da duyarlı 
olsunlar. Camilerimize yapılan çirkin 
saldırılar konusunda tüm bilgi ve 
belgeleri yerel karakollara şikâyet 
olarak bildiriniz; gerektiğinde bizlerde 
gerekli  makamlara bildiriyoruz ve bu 
konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz”

“Camilerimizle ve cemaatimizle 
dayanışma içerinde olmamız 
lazım”
Hollanda’ndın en köklü ve en güçlü 
STK’larından olan Türk İslam Kültür 
Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Ömer Altay, federasyon hakkında 
bilgiler sundu. Altay, “Hayata 
geçirilmeyi bekleyen pek çok 
projemiz var. Federasyonumuzun 
desteğe ihtiyacı vardır. Bu yüzden 
camilerimizle ve cemaatimizle 
dayanışma içerinde olmamız lazım” 
dedi Altay’ın ardından konuşma 
yapan HDV Eğitim Koordinatörü, 
camilerdeki eğitim faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.
             Haber: Sedat Tapan  ---◄◄  

   “Her türlü haksızlığı ilgili kurumlara bildirin!.”
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Hollanda’daki Müslümanlardan Kanser Vakfına Destek: 
Maratonda Koşup 7 Bin Euro Bağışladılar

Bozdur bozdur harca!..

H ollanda’da her yılın ilk aynı (Ocak) 
ve yedinci ayı (Temmuz ayı) asgari 
ücret belirleniyor. İşte 2021 ve 
2022 yılı Hollanda asgari ücret 

detayları…
Asgari ücret 21 yaş ve üstü çalışanlar için 
1,701 euro olurken 21 yaş altı olanlar için 
ücret kademli olarak aşağı çekiliyor.
Hollanda’da 20 yaşında olanlar ise asgari 
ücret 1,360 Euro alırken 15 yaşında olanlar 
ise 510 Euro alıyor.
2021 yılının ilk ayında 1,684 Euro olan brüt asgari ücret, Temmuz 2021’de 
1,701 Euro’ya çıkmıştı.

İşte sırası ile aylık, haftalık ve günlük asgari ücret şu şekilde 
sıralanıyor:
21 yaş ve üstü aylık: 1.701 Euro | Haftalık: 392,55 Euro | Günlük: 78,51 
Euro
20 yaş olanlar için aylık: 1360,80 Euro | Haftalık: 314,05 | Günlük: 62,81 
Euro
19 yaş olanlar için aylık: 1020,60 Euro | Haftalık: 235,55 | Günlük: 47,11 
Euro
18 yaş olanlar için aylık: 850,50 Euro | Haftalık: 196,30 Euro | Günlük: 
39,26 Euro
17 yaş olanlar için aylık: 671,90 Euro | Haftalık: 155,05 Euro | Günlük: 
31,01 Euro
16 yaş olanlar için aylık: 586,85 Euro | Haftalık: 135,45 Euro | Günlük: 
27,09 Euro
15 yaş olanlar için aylık: 510,30 Euro | Haftalık: 117,75 Euro | Günlük: 
23,55 Euro

HOLLANDA 2022 ASGARİ ÜCRET: 24 EURO ARTACAK
2022 yılının ilk aynı 21 yaş ve üstü çalışanlar için 24 Euro artırılarak 1.701 
Euro’dan 1.725 Euro olarak belirlendi. 

Asgari ücretle çalışan sayısı...
CBS Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu’nun verilerine göre; 2019 yılında 
toplam çalışan sayısı 8 milyon 400 bin idi. Korona krizinde, 2020 yılında 
toplam çalışan sayısında 110 binlik bir azalma göstermişti ( % 1, 3 ).
2020 yılında toplam Yasal Asgari Ücretle çalışan sayısı ise 52 bin azaldı.
2020 yılında Hollanda’da toplam Asgari ücretle çalışan sayısı 438 bin olup, 
Yasal Asgari Ücretle (WML ) çalışan sayısı 2006 yılından bu yana en düşük 
seviyesinde bulunmaktadır.                              Lahey / Nejat SUCU ---◄◄  

2022 yılı asgari ücretleri 
belli oldu
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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, 
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yerine getirebilmek ve tüketicinin kaliteli ürünlerle bulaşmasını sağlamak için yönetim, 
pazarlama ve servisteki ekibimizle en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.
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3044 HC Rotterdam 
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 Kral çıplak” denilecek mi?

H ollanda’nın tanınmış 
politikacılarından Hamit Karakuş 
Polis Teşkilatı içerisindeki ırkçılığı 
araştırmak için oluşturulan 

komisyonun başına getirildi.

Hamit Karakuş ve beraberindeki komisyon 
üyeleri, Rotterdam polisi içindeki çeşitliliği ve 
ırkçılığı araştırarak, Rotterdam polisini daha 
kapsamlı hâle getirmeye çalışacaklar.

Hollanda’da bir ilk olan bu çalışmada tamamen 
bağımsız bir komite, Rotterdam bölgesel polis 

      

G
ünlerin peyderpey kısalması, 
havaların soğuması, yağmurun daha 
sık yağması ve ağaçların yapraklarını 
dökmesi, artık sonbaharda 

bulunduğumuzu bize hissettirmektedir. Fakat 
gerçekle olan bağımızın bu kadar zayıf olduğu 
çağda, bu değişimi hakkıyla idrak ettiğimizi 
söylemek oldukça güç.
İbrahim Kalın’ın isabetle söylediği gibi, “bir 
ekrana bakmadan dünyayı tanımak, 
algılamak ve idrak etmekten yoksun hâle 
gelmiş bulunuyoruz. Oysa ne ekranda 
gördüğümüz hayvan ne de ekrandaki ağaç, 
gerçek değildir. Bunlar sadece ve sadece 
görüntülerdir.” Tam bu noktada şu soruları 
kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum:

Aynı dünyayı paylaştığımız kedi, köpek, böcek, 
kuş, ağaç, bitki, taş, toprak, ay, güneş vd. bizim 
için ne ifade etmektedir? Burada saydığım 
canlı ve cansız varlıklar, bizimle bir ilgisi 
bulunmayan varlıklar mıdır? Bu varlıkları hesaba 
katmadan mı hayatımızı yaşamalıyız? Yoksa 
bu varlıkların mevcudiyeti, bizi nereden gelip 
nerede olduğumuzu ve nereye gideceğimize dair 
varoluşsal bir tefekküre sevk eder mi? 

Varoluşsal tefekkürden örnek vermek adına, sözü 
Yunus’un çocuk ilahîsi olarak bilinen ‘Sordum 
sarı çiçeğe’ şiirine getirmek istiyorum. Bilindiği 
üzere Yunus bu şiirinde, sarı çiçekle bazı konular 
hakkında söyleşir. 

Şimdi bu konuşmanın bir bölümüne göz atalım: 
“Sordum sarı çiçeğe niçin benzin sarıdır? 
Çiçek eydür (der ki) derviş baba, ölüm bize 
yakındır. 
Sordum sarı çiçeğe size ölüm var mıdır? 
Çiçek eydür (der ki) derviş baba, ölümsüz 
yer var mıdır?”

Yunus’un burada şiirin merkezine sarı çiçeği 
yerleştirmesi, insanın varoluşuna ilişkin önemli 
ipuçları barındırmaktadır. Zira çiçeğin sarı oluşu 
çiçeğin solmasına; yani geçici oluşuna işaret 
eder. Bir başka ifadeyle, Yunus bize çevremizde 
yer alan her şeyin gelip geçtiğini ve bizim 
bundan ibret almamız gerektiğini öğütlüyor. 
Çünkü bizler de tıpkı sarı çiçek gibi solmaya 
mahkûmuz. Dahası, solmaktan başka da bir 
akıbetimiz yok bu dünyada. 

İçinde yaşadığımız çağda Yunus’ların tabiat ile 
kurdukları bu varoluşsal ilişki bize bir anlam 
ifade etmeyebilir. Oysa Beşir Ayvazoğlu’nun 
dediği gibi, “Uzakdoğu dinlerinden semavi 
dinlere kadar farklı inanç sistemleri 
açısından tabiat, insanı Yaratıcıya götüren 
bir semboller âlemidir.” Dolayısıyla insanın 
çevresindeki çiçek, hayvan ve toprak; yani kısaca 
her şey, O’na işaret eder. Bunun neticesinde 
bütün canlılar saygıya layıktır ve tahrip 
edilemezler.

Tabiat ile kurulan varoluşsal ilişkiden söz 
etmişken, İslam edebiyat ve sanatında yer alan 
gül sembolünden söz etmeden olmaz. Gül, genel 
anlamda sevgiliyi temsil eden bir semboldür. Gül 
aynı zamanda ilahi güzelliği ve Hz. Peygamber’i 
(sav) temsil eder.  Bu bağlamda örnek olması 
açısından Bahti mahlasını kullanan Sultan I. 
Ahmed’in bir şiirinden şu kıt’ayı paylaşabiliriz:
“N’ola tacım gibi başımda götürsem daim 

Kadem-i pakini ol Hazret-i Şah-i Rüsül’ün
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir 
Bahtiya durma yüzün sür kademine o 
gülün”
(Ne olurdu, o resuller sultanının temiz 
ayağını tacım gibi daima başımda 
taşısaydım. Peygamberlik gül bahçesinin 
gülü, o ayağın sahibidir. Ey Bahti, durma, 
o gülün ayağına yüzünü sür). 
Gülün sevgili Peygamberimizin sembolü 
olmasına daha farklı yerlerde karşılaşmak 
mümkün. Örneğin ‘Gül koklamak sevaptır’ 
bu inancın bir sonucudur. Fatih gibi padişahların 
gül koklarken tasvir edilmesi de bununla ilgilidir. 
Keza mevlidlerde gülsuyu ikram edilmesinin 
de nedeni budur. Hatta Osmanlı döneminde 
gülsuyunun ikramı için gülabdanlar olarak 
adlandırılan kaplar yapılmıştır.

Öte yandan gülün rengi, şekli, kokusu 
ve dikenleri ve kısa ömürlü oluşu, gülün 
edebiyatımızda birçok konuya benzetilmesine yol 
açmıştır. Geçen asırda yaşamış olan Aşık Veysel 
bir türküsünde, gül üzerinden bizlere şu şekilde 
hayat dersi verir: 
“Anlatmam derdimi dertsiz insana 
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez 
Derdim bana derman imiş bilmedim 
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz
Gülü yetiştirir dikenli çalı 
Arı her çiçekten yapıyor balı 
Kişi sabır ile bulur kemalı 
Sabretmeyen maksudunu bulamaz”

Son olarak, gerek çiçeklerin tamamı gerekse bir 
çiçek türü olan gül, hatta tabiat aleminde vuku 
bulan değişimler, bizim gözümüzün önünde 
cereyan etmektedir. Ne var ki insanlık, bu 
değişimden gafil olmayan ve anlamlı bir ilişki 
kurabilen gözlere ihtiyaç duymaktadır.    ---◄◄

Aynı dünyayı paylaştığımız 
kedi, köpek, böcek, kuş, 
ağaç, bitki, taş, toprak, ay, 
güneş vd. bizim için ne ifade 
etmektedir? Burada saydığım 
canlı ve cansız varlıklar, 
bizimle bir ilgisi bulunmayan 
varlıklar mıdır? Bu varlıkları 
hesaba katmadan mı 
hayatımızı yaşamalıyız? Yoksa 
bu varlıkların mevcudiyeti, 
bizi nereden gelip nerede 
olduğumuzu ve nereye 
gideceğine dair varoluşsal
 bir tefekküre 
sevk eder mi? 

 Sordum

SARI ÇİÇEĞE...

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

birimi, polis içindeki çeşitliliği ve kapsayıcılığı 
ve ayrımcılığı ve ırkçılığı eleştirel bir şekilde 
izleyecek.

Belediye Başkanının belediye meclisine 
gönderdiği bir mektuba göre, yeni komiteye 
Mart ayından bu yana PvdA Senatosu üyesi 
olan eski polis memuru ve eski belediye meclisi 
üyesi Hamit Karakuş (56) başkanlık ediyor.

Yeni oluşturulan bu birim ile Rotterdam 
biriminin ülkede öncü bir rol üstlenmesi 
sağlanacak. Polis, kapsayıcılık ve çeşitlilik 

temalarına daha fazla ilgi gösterilmesinin polise 
olan güveni güçlendireceğini umuyor.
Geçen hafta ilk kez bir araya gelen komisyon, 
polisi daha çeşitli, toplumu daha yansıtıcı ve 
daha meşru hâle getirmek için 2020 programı 
olan ‘Herkes için Polis’ konusundaki 
ilerlemeyi izleyecek. 

Rotterdam polisi yıllardır göçmen geçmişine 
sahip yeni meslektaşları çekmek için mücadele 
ediyor. Hedef, bu yıl yeni çalışanların yüzde 
23’ünün göçmenlerden oluşmasını sağlamak. 
                 Haber: Özcan Özbay     ---◄◄  

Hedef, bu yıl yeni çalışanların yüzde 23’ünün göçmenlerden oluşmasını sağlamak...

HAMİT KARAKUŞ VE EKİBİ POLİSTEKİ IRKÇILIĞI ARAŞTIRACAK
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 HABERLER...

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Fatih Camisi her yıl dü-
zenlenen “Müzeler Gecesi” etkinliğinde bu yıl yine gayrimüslim 
ziyaretçilerini ağırladı…
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Fatih Camisi her yıl dü-
zenlenen “Müzeler Gecesi” etkinliğinde bu yıl yine gayrimüslim 
ziyaretçilerini ağırladı.
“Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında Hollanda Diyanet Vak-
fına bağlı Amsterdam Fatih Camisi’ne gelen konuklar cami ve 
İslamiyet ile ilgili bilgi aldı.
Hoparlörden okunan ezan ile başlayan program, din görevlileri 
Muhsin Dursun ve Rahim Çakmak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
getirdikleri salavatlar ile devam etti.
Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur’un su-
num yaptığı programda ziyaretçilerin İslam hakkındaki soruları 
cevaplandı.
Konuklara İslam hakkında temel bilgiler veren Fatih Cami-
si İmamı Kemal Gözütok AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
“Hollandalılar Kur’an-ı Kerim’i dinlediklerinde çok etkileniyor-
lar ve İslam hakkında da çok meraklılar. Müzeler gecesinde de 
hep hoş bir izlenimle buradan ayrılıyorlar.” dedi.
Fatih Camisi yönetiminden Miraç Ulu, “Pandemiye ve kısıtla-
malara rağmen burayı bin beş yüzden fazla kişi ziyaret etti” 
dedi.
Ulu, “Şükürler Amsterdam gibi yüzde 75’i inançsızlardan olu-
şan bir şehirde böyle bir program yapabildik. Burada olanla-
rı bizden sonra gelen nesillere anlatmak ve daha önemlisi bir 
arada yaşadığımız Hollanda toplumuna Müslümanların nasıl 
yaşadığını ve nasıl bir dine inandıklarını göstermek için çalışı-
yoruz.” ifadesini kullandı.
Ziyaretçilerden Lucas van Maissen, camiye ilk defa geldiği-
ni caminin ihtişamını görünce biraz şaşırdığını dile getirerek 
“Cami süper, harika inşa edilmiş, şehirde merkezi bir konumda 
ve görüntüsünü çok hoş buldum.” ifadesini kullandı.
                                                 Haber: Sedat Tapan ---◄◄ 

Hollanda’nın farklı şehirlerinden gençlerin katıldığı Medya Okulu 
başladı. 
Oldukça ilgi gören Medya Okulu projesine mülakatla katılma 
hakkı elde eden 13 genç ‘masterklas’ bir eğitimin ilk aşamasına 
katıldılar. “Ödüllü Belgesel Yarışması ve Medya Okulu” projesi 
koordinatörü Meral Çelik, camilerin tarihini belgeselle gündeme 
taşımayı ve gençlerin camiyle ilgisinin hedeflendiği proje ile genç-
leri medya eğitimine heveslendirmek istediklerini belirtti.
A’dan Z’ye belgesel yapım aşamalarının uygulamalı biçimde an-
latıldığı çalıştaylara katılan kursiyerler şimdiden camileri nasıl bir 
görsel zenginlikle anlatmak istediklerini derslerde işliyorlar. Yılın 
ilk çeyreğinde sonuçları ilan edilecek ödüllü belgesel yarışmasında 
HDV camilerinin her birini kuruluşundan bugüne geçirdiği süreci 
sunan yazılı ve görsel materyal üretimi hedefleniyor. (DM) ---◄◄ 

HOLLANDA’DA
CEMİYET/SOSYAL HAYAT 

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

Hollanda’da hayat

nieuws08 haber

Hollanda Diyanet Vakfı’nın önemli birimlerinden olan HDV 
Gençlik Koordinatörlüğü gönüllüleri 2021-2022 sezonu ça-
lışmaları için Ede Ulu Camiinde bir araya geldi. Toplantıya 
kızlar-erkekler gençlik kollarının bölge başkanları, cami/şube 
gençlik başkanları ve yardımcıları katıldı. Program, gençlik 
koordinatörünün sunumuyla başladı. Erhan Helvacı’nın 
Kur’ân-ı Kerim tilaveti ve Ede Ulu Camii din görevlisi Rama-
zan Kuvaç’ın selamlama konuşmasından sonra Deventer Din 
Hizmetleri Ataşesi Mustafa Yeşilorman İslam medeniyetinde 
gençlik ve önemi üzerine mesajlar verdi. 

Özel Tanışma Oyunları
Açılış programının ardından kızlar kolu başkanı Sümeyye 
Akcan ve erkekler kolu başkanı Mete Yıldız kısa birer ko-
nuşma yapıp, omuz omuza verip birlikte çalışmanın önemini 
vurguladılar. Daha sonra Mete Yıldız ve gençlik sekreteri İsa 
Şeker başkanlığında bölge başkanları sahneye davet edilerek 
kendilerini tanıttılar. Akabinde özel tanışma oyunları yapıla-
rak gençlerin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları sağlan-
dı. Programın sonunda yıllık faaliyet programı üzerine fikir 
alış verişi yapıldı. 
Gençliğe Kitaplar
Programa katılan gençlik başkanları ve yardımcılarına İmam 
Gazali’nin gençliğe hitaben “Eyyuhe’l-veled” adıyla kaleme 
aldığı ve Abdulwahid van Bommel tarafından Hollanda’ya 
“Adviezen aan jongeren” adıyla tercümesi ile İslam temel 
bilgilerini içeren “Basiskennis over İslam” kitapları hediye 
edildi. Saat 11:00’da başlayan program 17:00’da sona erdi.
                                           Haber: Sedat TAPAN  ---◄◄ 

AMSTERDAM FATİH CAMİİ 
KAPILARINI GAYRİMÜSLİMLERE AÇTI

HOLLANDA DİYANET VAKFI MEDYA 
OKULU BAŞLADI

HDV GENÇLİK BAŞKANLARI 
EDE’DE TOPLANDI

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

  www.sws-simtronic. com   info@sws-simtronic.com 
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“Yüzyılın en büyük keşfi, cehaletin keşfidir,” der Harari.
Hollanda Kitap Kulübü,  İsmail Coşkun başkanlığında aylık buluş-
ma ve kitap okuma ve tahlillerini sürdürüyor.
Grup üyeleri Ekim ayı buluşmalarında Y. N. Harari’nin, Homo 
Deus isimli kitabının tahlilini yaptılar. Grup temsilcilerinin birbi-
rinden değerli fikir ve çıkarımlarıyla oldukça verimli bir akşam ge-
çirdiler.                                                                (DM)  ---◄◄ 

HOLLANDA KİTAP KULÜBÜ ÜYELERİ EKİM 
AYI BULUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ









      YAZ 

İslam’ın diriltici nefesinin bizlere ulaşması 
için bir ömür bütün varlığıyla mücadele 
etmiş, fikirleriyle ve en önemlisi hayatıyla 
örnek ve önder olmuş Üstad Sezai 

Karakoç Âlem-i Cemâl’e sırlandı. Biz ondan 
bütün kalbimizle razıyız, Allah’ta razı olsun. 
Cenab-ı Hakk onu kendi katında en güzeliyle 
rızıklandırsın. Amin                                             

Gençlik zamanlarımızda memleketin 
minibüsçüleri ve kamyoncuları araçlarına yazılar 
yazdırırlardı. Araçları afilli gözüksün değildi 
tek dertleri elbet. İçlerindeki özlemi, isyanı ve 
düşünceyi belli etmek, kamuya deklare etmekti 
dertleri. Zira dert söyletir. Bu yazılar hakkında 
çokça söz edildi ve araştırma yapıldı. Çoğu 
zaman ise bu yazılar ve sahiplerinin mensup 
olduğu kültür ortamının düşüklüğünden söz 
edildi. O yazılardan bir tanesi ise şöyleydi; 
“Huzur İslam’dadır”. Bu yazıyı araçlar 
üzerinde değil sadece, daha sonra meydanlarda 
pankartlarda, okul çantalarının üzerinde görmeye 
başladık. Sonra, sonrası uzun bir konu...

“Huzur İslam’dadır.” sözüne itiraz edecek 
kimse yoktur. Elbet öyledir denilecek ve 
kuvvetli bir kanaatle teyit edilecek bir söz olarak 
görülebilir. Fakat neden Müslümanlar huzursuz? 
Şöyle bir ayırım yapalım ki, yanlış anlamaya 
sebep olmayalım. (Bu aralar herkes yanlış 
anlamak için yer arıyor). Bu sözde üzerinde 
duracağımız kavram, ‘huzur’ kavramı olacak. 
Kavramlar insan gibi canlıdırlar. Zaman içinde 
gelişim ve kaçınılmaz olarak değişime uğrarlar. 
Bunu takip kabiliyetini kaybedince toplumlar, 
kavramlarını dolayısıyla gerçekle irtibatlarını 
kaybetmeye başlarlar.  
Huzur kelimesi ise zaman içinde anlamı 

daraltılmış kavramlarımızdan bir tanesi. 
Huzur ne demek? “Huzur, “bir yerde hazır 
olmak, birinin veya bir şeyin yanında, 
yakınında bulunmak” demek aslında. 
Mukaddes ve mübarek varlıkların isimlerinin 
yanında, hürmet ifadesi olarak kullandığımız 
“hazret” kelimesi de aynı kökten türetilmiş. 
Birisini “hazret” unvanıyla anıyorsak, bir 
yandan onun, huzurunda bulunmakla bize 
şeref bahşettiğini anlatmış, bir yandan da sanki 
hakikaten o varlığın önündeymiş gibi hürmetkâr 
davrandığımızı ifade etmiş oluruz. Barış, sulh 
anlamında kullanılan “hazar” ile medenî 
mânâsında ki “hadarî” kelimesi de “huzur”la 
aynı kökten türemiştir.

Şunu anlatmak istiyoruz: “Huzur” kelimesinin 
bugün söylendiğinde akla ilk gelen “gönül 
rahatlığı, kalp itminânı” mânâsı lügatlarda 
mevcut değildir. Sonradan kazanılmış bir anlam 
olmakla birlikte aynı zamanda bir tasavvuf 
terimidir. Başka bir deyişle “gönül rahatlığı” 
mânâsına “huzur”, tasavvufun dilimize hediye 
ettiği bir kavramdır. Tasavvufta huzur, sûfînin 
Hak ile hâzır olması, O’nun katında bulunması 
“hâl”idir. Zikrin kalbi istilâ etmesiyle husûle 
gelir, derler. İnsanın ruhlar âleminde, Elest 
Meclisi’nde “nur dağını yayladığı” zamandaki 
sürûr ve sükûnuna benzetilir.’’ 
 
Buradan öğrendiğimize göre huzur kelimesinin 
bilindik anlamıyla bir alakası yokmuş. Alakayı biz 
kurmuşuz zaman içinde. Huzur, “hazır” olmak 
demektir. “Uyanıklık, ferdiyetinin farkına 
varmak” demektir. 
‘İhsan’ hâlini yaşamanın şimdi, burada ki 
durumudur. Fakat, geçmişte değil gelecekte 
de değil burada/şimdi olmaktır. Bu ise sadece 
dikey bir hareketi ifade etmez, aynı zamanda 
yatay hareketi de belirler. ‘Ben bir zaman 
içindeyim’, ben bir mekanda yaşıyorum’, 
‘ben bir insanla muhatabım/ ben bir 
ferdim’ diyerek nostaljiyi, yarın planlamasını 
ve burada yaşayan insanı/beni ıskalamamak 
demektir. 
Huzur anın, mekânın ve muhatabın hakkını 
vermektir. Tabi yüksek bir bilinç hâlini 

gerektiriyor bu eda. Pratik hayatımızda ise bunun 
tersi kabulleri rahatlıkla görebiliriz. Mesela, 
burada ve anı yaşarken tarihe atıf yapıyoruz 
veya gelecekte ki günlere havale ediyoruz 
işlerimizi. Bir mekânda, bir evde otururken 
başka bir evin planını yapabiliyoruz. Ya da 
‘bu işin muhatabı, bu teklifin muhatabı 
benim dolayısıyla mükellefim’ yerine, 
âdeta ferdiyeti presleyen bir edayla başkalarını 
işaretleyebiliyoruz. Elimizden çıkan işlerin varlığa 
gelmesi zaman ve mekân ile kayıtlı olması ile 
mümkün. Bizim açımızdan gerçekliğin, makul, 
anlaşılabilir olmasının ve paylaşılabilir olmasının 
imkânı bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunun 
tersi olduğunda hayatımızda sadece bir alan 
silinmiyor, Allah’la, insanla, hayatla irtibatımız 
huzurda olma hâlimiz bizden uzaklaşıyor.

Yukarıda “Müslümanların neden huzursuz 
olduğunu?” sormuştum. Bunun cevabını 
verebilmek için galiba huzur/hazır kavramının 
doğru anlaşılması gerekiyor. Huzursuzuz; 
çünkü, burada değiliz. Sadece toplum 
olarak da parçalara ayrılmadık, aynı zamanda 
zihin olarak parçalara ayrıldık. Düşünün ezan 
okunduğunda her Müslüman bilir ki, bu huzura 
bir çağrıdır. Parçalara ayrılan ben, bunu nasıl 
yapabilirim? Bedenim davete icabet ediyor, 
aklım bir yerde, gönlüm bir yerde vs. Bu 
parçaların arasında ise zamanla kalın bir gaflet 
tabakası oluşuyor. 
Gaflet yani huzurdan, bilinçten uzak olma hâli. 
Yaşamı fark etmemek demektir. Sonrasındaysa 
çokça duyduğumuz ve bu aralar herkesin şikâyet 
ettiği ‘maneviyat eksikliği’ ortaya çıkıyor.  

‘Huzur İslam’dadır’ sözü artık nostalji oldu. 
‘İslam gelecek dertler bitecek’ sloganı gibi. 
Gülümsüyoruz bu sözleri duyunca, zira hatıralar 
canlanıyor. Hatıraların zihnimizde canlandığı 
anda bulunduğumuz o yer çok önemli. Dönüp 
kendimize bakma imkânımız varsa bir bakalım. 
Kendimizden bir şey kaldı mı diye. 
Gelecek olan ve dertlerimizi bitirecek olan 
İslam’sa ve bunu gerçekleştirmeğe hazırsak, bize 
geldiğinde evde olmamız gerekir. 
Burada ve şimdi ama ya evde yoksan...    ---◄◄ 

Sadece toplum olarak 
parçalara ayrılmadık, 
aynı zamanda zihin 
olarak parçalara 
ayrıldık. Düşünün 
ezan okunduğunda 
her Müslüman bilir ki, 
bu huzura bir çağrıdır. 
Parçalara ayrılan ben, 
bunu nasıl yapabilirim? 
Bedenim davete icabet 
ediyor, aklım bir yerde, 
gönlüm bir yerde vs. Bu 
parçaların arasında ise 
zamanla kalın bir gaflet 
tabakası oluşuyor. 
Gaflet yani huzurdan, 
bilinçten uzak olma hâli. 
Yaşamı fark etmemek 
demektir. 

HUZUR/

HAZIR
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Behçet Ali Şeker

K uzey Hollanda şirin bir köyü olarak bilinen 
Medenblik’te bir ev bürosu(makelaar) elin-
deki boş bir konutu kiraya verebilmek için 
gazete ilan veriyor. Verilen ilanın içerisinde 

evin özelliklerini ve kiracıdan istenen şartları belirtiyor, 
bu arada alışık olmadığımız sıra dışı bir yazı göze çar-
pıyor.
İfade tercüme edildiğinde aynen şu şekilde:“Medemblik 
belediyesi yabancıları sevmez, yabancılar bu kentte ka-
lamaz”
Medemblik köyünde kalan yabancılar ev bürosu şirketi/
emlakçının vermiş oldukları ilanda ‘ırkçı’ tavır öne çı-
karken, belediyenin “yabancıları sevmediğini” ve “göç-

men karşıtı bir politika izlediği” belirtiliyor. Bu olaya 
halkın verdiği  büyük tepki sonrasında ilanı kaldırdılar. 
Medemblik Belediyesi (makelaar)ev bürosu şirketine 
yaptıkları bu tavırdan dolayı haklarında yasal işlem 
başlatıyor. Bu ilanı gören Türk vatandaşları reklamı ve-
ren ev bürosuna büyük tepki gösterdiler. Öte yandan 
Denk Partisi yetkilileri bu olayın takipçisi olacaklarını 
bildirdiler ve konu hakkında bir soru önergesi hazırla-
dıklarını önümüzdeki günlerde daha kapsamlı çalışma-
lar yapacaklarını duyurdular.
Medemblik belediyesinin kentteki bu emlak bürosu 
hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
                               Haber: Sedat Tapan   ---◄◄ 

EMLAK BÜROSU: “MEDEMBLIK BELEDİYESİ YABANCILARI SEVMEZ, YABANCILAR BU KENTTE KALAMAZ”
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Çocuklar toplu taşıma araçlarını 
ücretsiz kullanabilecekler
12 yaşına kadar olan çocuklar yeni yıldan itibaren 
Rotterdam’da toplu taşıma araçlarını ücretsiz 
kullanabilecek. Amaç, toplu taşımanın aileler için 
arabadan daha çekici bir alternatif olması.
Geçen yıl girişimi ortaya atan DENK Parti Başkanı 
Faouzi Achbar, “İnsanların arabayı biraz daha sık 
evde bırakmasını umuyoruz” diyor. “Ama her şeyden 
önce, merkezi ve kültürel kurumları insanlar için daha 
erişilebilir hâle getirmek. Rotterdampas, birçok kurumu 
aileler için uygun fiyatlı hâle getiriyor, ancak yine de 
çocuklarınızla toplu taşımaya binmek çok pahalıya mal 
oluyor. Bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz.” dedi.
Bu uygulama, bir yetişkin eşliğinde seyahat eden 12 
yaşına kadar olan çocuklar için geçerlidir.
1,9 milyon avroya mal olan tedbir, belediye meclisi 
tarafından onaylanan bütçeye dâhil edildi. Achbar, 
“Şehirdeki trafik sıkışıklığıyla mücadele etmede güzel bir 
yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu olumlu bir teşviktir.” 
dedi.                  Tarık OKAN-Platformdergisi---◄◄ 

Hollanda turu

Hollanda’da on binlerce kişi 
iklim için yürüdü

Hollanda’nın farklı kentlerinden yaklaşık 40 
bin kişi, iklim politikalarını protesto etmek için 
başkent Amsterdam’da toplandı. Çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının desteğiyle organize edilen “İklim 
Yürüyüşü 2021” kapsamında ülkenin farklı kentlerinden 
gelen yaklaşık 40 bin kişi kentin Dam Meydanı’nda 
bir araya geldi. Her yaştan göstericiler, ana yolları 
kullanarak Westerpark’a yürüdü. 
Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) çevre 
için daha etkili kararlar alınması çağrısında bulundu.
Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren 
göstericiler, “İkinci bir gezegen yok”, “Dünya’yı temiz 
tut yoksa tohumlar yetişmez”, “Parayı bırak çevreye 
bak”, “Politik iklimi değiştirin” “Gelecek nesillerimizi 
koru”, “Küresel uyarı, harekete geç” ve “İklimi geç 
kalmadan kurtar” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Üzerine “İklim adaleti için mücadele” yazan pankart 
taşıyan göstericiler yürüyüş boyunca, “Ne istiyoruz? 
İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi.” şeklinde 
sloganlar attı. Göstericiler taşıdıkları pankartlarda 
küresel sıcaklığın kısa sürede 1,5 dereceden fazla 
artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem 
istedi. Göstericilere eşlik eden polis, yürüyüş 
güzergahındaki bazı yolları trafiğe kapattı.          ---◄◄

Zabıtalar başörtüsüyle 
görev yapabilecekler

Utrecht zabıtasında görev yapan Müslüman kadınlar 
görevleri esnasında başörtüsü kullanabilecekler.
Utrecht Belediye Meclisi kente görevli zabıta 
memurlarının görevleri başında başörtüsü ve kippa 
giyebilmelerine imkan tanıyan önergeyi kabul etti. 
Karar sonrasında Utrecht’teki zabıtaların başörtüsüyle 
görev yapabilmesinin yolu açıldı.
Student Starter ile Hayvanları Koruma (PvdD) ve 
DENK partilerinin verdiği önergeyi görüşen belediye 
meclisi 9’a karşı 34 oyla zabıta memurlarının görevleri 
esnasında başörtüsü ve kippa kullanmalarına müsaade 
etti. Karar Müslümanlar ve Yahudi cemaati arasında 
memnuniyetle karşılandı.
Belediye Meclisi ayrıca, Belediye Başkanı İşçi Partili 
(PvdA) Sharon Alida Maria Dijksma’ya da kararın yaz 
aylarından önce uygulanması çağrısında bulundu.
Hollanda’da kısaca BOA veya Handhaving olarak 
bilinen ve asıl adı Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
olan zabıta birlikleri çoğu zaman polis yetkilerine sahip 
bulunuyor.
Utrecht’ten önce 2017 yılında Amsterdam Belediyesi 
de böyle bir karar almak istemiş ancak gelen tepkiler 
üzerine uygulamadan vaz geçilmişti.            AA     ---◄◄ 

IOT BORÇ İLE MÜCADELE 
KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPTI

Hollanda’nın çatı kuruluşlarından biri olan Hollanda 
Türkler için Danışma Kurulu (IOT) önceki gün son 
zamanlarda gündemi oldukça meşgul eden borç ve borç 
ile mücadele konularında bir bilgilendirme toplantısı 
düzenledi.
Den Haag Yozgatlılar 66 Vakfı’nda düzenlenen 
bilgilendirme toplantısına Den Haag borçlar ile 
mücadele birliğinden Peter Heskes de katılarak soruları 
cevaplandırdı.
IOT Başkanı ve Hollanda Yozgatlılar Federasyonu 
Başkanı Zeki Baran yaptığı konuşmada şunlara dikkat 
çekti. “Hollanda’da herkesin bir ikinci şansı vardır. Ne 
yazık ki insanlarımız işsiz kaldığında ya da yanlış bir 
yatırım yaptıklarında var olsan imkânlardan bilgi sahibi 
olmadıkları için zor durumda kalmaktadır. Türkler için 
Danışma Kurulu IOT, var olan imkânları toplumumuza 
anlatmak için borç ile mücadele eden kurumlar ile bir 
proje başlatmıştır. Bu günde Den Haag’da faaliyet 
gösteren 66 derneğinde toplumuzu bildirme imkânı 
bulduk. Verimli bir buluşma oldu. Bu konuyla alakalı 
soru ve sorunları olan vatandaşlarımızın kurumumuz ile 
irtibata geçmelerini tavsiye ediyoruz”                                                     
                                                               (aa)   ---◄◄ 

Hollanda kabinesinden 
girişimcilere destek paketi vaadi

Devrik Başbakan Mark Rutte, yeni korona önlemleri 
nedeniyle dezavantajlı durumda olan girişimciler için 
“mümkün olan en kısa vadede yeni bir destek paketi 
açıklayacaklarını” belirtti.
Önceki kapanmalar sırasında, kabine etkilenen 
girişimcilere destek sunmuştu, ancak bu destek önlemleri 
ekonominin tekrar hareketleneceği ve bu desteğe artık 
gerek kalmadığı düşüncesi ile 1 Ekim’de kaldırıldı.
Rutte, Cuma günü yine sıkı önlemler açıkladı. 
Örneğin, catering işletmeleri ve dükkânlar yeniden 
erken kapanmak zorunda kalacak. Bunun ekonomik 
sonuçlarını olabildiğince sınırlamak için hükûmet yeni 
destek önlemleri alacak.
Rutte, etkilenen sektörler için “çok geniş kapsamlı bir 
paket”ten bahsetti. Bu desteğin tam olarak nasıl olacağı 
ve bunun için ne kadar ilave para sağlanacağı henüz 
belli değil.                               Platformdergisi        ---◄◄ 

68 yaşındaki Türk anneye 6 ay hapis ve 
175 bin euro para cezası verildi

Hollanda’da savcılık haksız ödenek aldığı 
iddia edilen 68 yaşındaki Türk kadına hapis 
cezası talep etti
Mal varlığı araştırmasında mercek altına 
alınan 68 yaşındaki Türk anneye 6 ay hapis 
ve 175 bin euro para cezası..
KUZEY Hollanda’nın Zaandam kentinde 
belediyenin mal varlığı araştırmasında 
mercek altına aldığı 68 yaşındaki Nazmiye 
Z., Türkiye’deki mal varlığını yerel yönetime 
bildirmediği gerekçesiyle, Alkmaar 
mahkemesinde yargı karşısına çıkartıldı. 
Savcı, Nazmiye Z.’nin 2008 - 2018 yılları 
arasında belediyeden haksız yere aldığı toplamda 175 bin euro sosyal ödeneği 
yerel yönetime geri ödemesini ve 6 ay hapsini istiyor. Karar, iki hafta içerisinde 
verilecek.
Beverwijk kentinde ikamet eden kızının 2016 yılında mal varlığı araştırmasında 
mercek altına alınmasının ardından Zaandam belediyesinin Türkiye’ye yaptığı 
mal varlığı araştırmasında Türkiye’de mal varlığı olduğu tespit edilen Nazmiye 
Z. tüm suçlamaları kabul etmezken, mahkemede yaptığı savunmasında 
“Belediyenin tespit ettiği mallar benim değildir, Avusturya’da ikamet eden 
erkek kardeşimindir. Erkek kardeşim, 2002 yılında eşinden ayrılma sürecinde 
üstündeki mal varlığını ücret almaksızın bizlere devir etmiştir. Bu konutların 
yerini bilmem, yurdunu bilmem. hatta anahtarları bile bende yok. Ben, okur 
yazar bile değilim” ifadelerini kullanarak beraatını istedi.
Sağlık durumu iyi olmayan Nazmiye Z. hakkında karar iki hafta sonra verilecek.
                                                                                       DM  ---◄◄ 

Hollanda’da ilk defa bir belediyede BOA 
memurları başörtüsü takabilecekler
Hollanda’da yüzlerce gösterici, ev bulma 
sorununu ve aşırı kira artışlarını protesto etti.

Hollanda’nın Utrecht kentinde Jaarbeurs 
Meydanı’nda yüzlerce kişi ülkedeki konut azlığını 
ve yüksek kira fiyatlarını protesto etti.
Hükûmetin Önlem Almasını İstediler
Gösteride yapılan konuşmalarda, artan konut 
fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut 
bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde 
uygun ev bulmanın zorluklarına dikkat çekildi.
Konut krizini çözmek için harekete geçilmesini sağlamak için topluca hareket 
edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, herkes için daha uygun fiyatlı konut ve 
konut güvenliği için hükûmetin müdahale etmesi ve önlem alması talep edildi. 
Daha sonra yürüyüş yapan göstericiler, “Yaşamak bir haktır” ve “Bekleme 
listesinde yaşayamazsın” pankartı ile “Yaşamak istiyoruz”, “İnsanlık pazarın 
üstündedir”, “Rutte 10 yıldır iktidarda, evsizlerin sayısı iki katına çıktı” ve 
“Evler insanlar içindir, kar yapmak için değil” yazılı dövizleri taşıdı.
Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride, “Mücadele et yaşamak bir haktır”, 
“Asgari ücretle ev bulamıyoruz” ve “Konut pazarı karıştığı için biz ayağa 
kalktık” sloganları atıldı.                                                      Haber: DM  ---◄◄ 
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İpotek oranları yükselmeye başladı

Hollanda’daki tüm büyük bankalar da dâhil olmak 
üzere üç borç verenden ikisi geçen hafta ipotek oranlarını 
yükseltti. Van Bruggen Adviesgroep tarafından yapılan 
bir analizde açıkça görülen artışı, ABN AMRO ve ING 
artışı doğruladı ve daha önce piyasa lideri Rabobank’ın 
ipotek faiz oranını ayarladığı duyuruldu.
Mortgage faiz oranları uzun süredir tarihsel olarak düşük 
seviyelerde seyrediyor. Bu son zamanlarda değişmeye 
başladı ve şimdi oranlar biraz daha hızlı artıyor gibi 
görünüyor. Geçen hafta piyasa lideri Rabobank’ın 
ipotek faiz oranını artırdığı ortaya çıktı. Van Bruggen 
Adviesgroep, diğer bankaların bunu takip edeceği 
sonucuna vardı. 
Analiz, bazı şirketlerin ikinci artışlarını bile 
gerçekleştirdiğini söylüyor. ABN AMRO, kendisine 
sorulduğunda, bankanın geçen hafta ipotek faizlerini 
artırdığını doğruladı. Sözcüye göre, bu yükselen 
sermaye piyasası faiz oranlarının bir sonucu. Faiz 
oranları genellikle bir süredir yükseliyor ve bu da 
nihayetinde ipotek oranlarında bir artışa yol açıyor. 
ING ayrıca, bir ev satın almak için verdikleri kredilerin 
faizlerindeki artış eğilimini de teyit etmektedir.
                                            Platformdergisi       ---◄◄ 

Hollanda’da koalisyon kurulamıyor 
müzakereler devam ediyor
Parlamento seçimlerinin üzerinden yedi 
aydan fazla bir süre geçmesine rağmen 
Hollanda’da hâlâ yeni bir hükümet 
kurulamadı ve dolayısıyla yeni bir rekor 
kırılmış değil. 226 günle (29 Ekim Cuma 
itibarıyla) bu, ülke tarihindeki en uzun 
koalisyon görüşmeleri yaşanıyor.

Şu anda dört parti, sağcı liberal Başbakan 
Mark Rutte liderliğindeki önceki 
koalisyonun devamı için müzakere ediyor. 
Rutte’nin üçüncü kabinesini kurmak için 
bugüne kadarki en uzun koalisyon görüşmeleri 2017’de yapıldı ve 225 gün 
sürdü. Komşu ülke Belçika, koalisyon görüşmelerinde dünya rekoru kırdı. 
2010/2011’de, oradaki partiler hükümetin göreve gelmesine kadar 541 gün 
sürdü.
17 Mart’ta Hollandalılar yeni bir parlamento seçtiler. Kazananlar sağcı liberal 
VVD von Rutte ve solcu liberal D66 idi. 2017’den beri Hristiyan Demokrat 
CDA ve ChristenUnie ile bir koalisyon kurmuşlardı. Ancak esaslı tartışmalar 
daha bu hafta başlamıştı.
Başlangıçta, Rutte hızlı başarıya güvenmediğini söyledi. Sondajlar aylardır 
tıkanmıştı. Çoğu Rutte’nin VVD’si ve CDA’nın suçlandığı siyasi olaylardan 
sonra, D66 liderlik değişikliği istedi ve Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile beş 
partili bir koalisyonu savundu. Ancak sağcı liberaller ve Hıristiyan Demokratlar 
bunu engelledi.
Yeni seçimler ancak D66’nın ablukadan vazgeçmesi ve önceki koalisyona 
devam etmeyi kabul etmesi nedeniyle engellendi.             Haber: DM ---◄◄ 
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K ur’an’da ‘birr’ diye bir kavram var. 

Bu da denizin karşıtı olarak geniş kıta 
kökünden gelir. Buradan hareketle 
hayırlı işlerde genişlik anlamında 

kullanılmaktadır. 

‘Birr’; her türlü iyilik işinde genişlik, bol bol 
ihsan, doğruluk, ya da ideal iyilik demektir.
Allah’ın Rasûlü (sav) bir hadisinde şöyle dedi: 
“Sıdk (doğruluk) insanı birr’e (ideal 
iyiliğe), birr de mü’mini Cennete götürür. 
Kişi, doğruyu söyler ve doğruyu arar da 
Allah katında doğru sözlü diye kaydedilir. 
Yalan da kişiyi sınırı aşmaya götürür. 
Sınırı aşmak da (kişiyi) ateşe götürür. Kişi 
yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda 
Allah katında yalancı diye kaydedilir.” 
(Buhârî, Edeb/69. Müslim, Birr/29 no: 2607. 
Ebû Dâvûd, Edeb/no: 1989. Tirmizî, Birr/46 no: 
1971) 
Hadis ve fıkıh kitaplarında “birru’l-vâlideyn” 
başlığı altında ana- babaya iyi davranma, onlara 
bol bol iyilikte bulunma görevleri anlatılır. 
‘Birr’, hem bol bol iyilik etmek, hayır işlerinde 
geniş olmak, hem de özne isimdir ve iyilikte 
bulunan demektir. 
İman edenler, çok iyilikte bulunarak, çok 
hayırlı işlerde çok geniş davranarak ‘birr’in 
bizzat kendisi hâline gelirler. Tıpkı sâlih amel 
(yararlı eylemler) işleyerek  imanıyla özdeşleşen 
Müslümana ‘sâlih’ denilmesi gibi.
İyilikte ileri geçen, bol bol ihsanda bulunan, 
akrabalarına ve diğer insanlara bol bol iyilik 
eden, iyi davranan kimseler artık ‘birr’in bizzat 
kendisi olurlar. Böyle kimselere Kur’an ‘ebrâr’ 
demektedir. 
Kur’an’a göre kişinin yönünü batıya-doğuya 
çevirmesi, öteye-beriye dönmesi, çeşitli ama 
doğru olmayan görüşlere sahip olması, ya da 

bazı şeyleri yaparım diye iddia edip yapmaması 
‘birr-ideal iyilik’ değildir. 
Kur’an İslam’daki imanın şartlarına ‘birr’ 
dedikten sonra bazı güzel davranışları da ‘birr’ 
olarak niteliyor. Bunlar kişinin kendisine dönük 
olarak imanın gereği olduğu gibi, çoğu dışarıya 
dönük olarak toplumla, diğer insanlarla ilişkiyle 
ilgilidir. Buna ‘birr’in sosyal yönü diyebiliriz.
Buna göre ‘birr-ideal iyilik’ sosyal hayata 
iki şekilde yansır. Birincisi; insanlara karşılıksız 
yardımında bulunmakla, ikincisi ise; söz ve 
davranışlarla insanların, -hangisi olursa olsun- 
toplumun iyiliği ve mutluluğu, dirlik ve düzenliği 
için çalışmakla... 

Bazı ‘birr-ideal iyilik’ örnekleri; Kur’an diyor 
ki; “Sevdiğiniz şeylerden harcayıncaya 
kadar birr’e erişemezsiniz” (Âli İmran 3/92) 
Görüldüğü gibi birr anlayışı toplumda ekonomik 
duruma zorlama olmaksızın destek olmayı sağlar. 
Şüphesiz iyilik etmek, yardımlaşmak, muhtaçların 
ihtiyacını karşılamak insanlar çok fayda sağlar. 
Serveti, imkânları sevmeye rağmen onlardan  
yakınlarına, yetimlere, yoksullara, ihtiyacını 
hissettirip yardım isteyene vermek, namazı 
ikâme etmek (hakkıyla kılmak) ve zekât görevini 
yapmak, yani maldan verilmesi gerekeni verme 
de ‘birr’dir. 

Namaz her ne kadar kişisel bir ibadet olarak 
zannedilse de, onun dışarıya, topluma yönelik 
hedefi de vardır. 
Bir âyette namazın insanı utanmazlıklardan 
ve kötü/çirkin/aşırı hatalardan koruyacağı 
söyleniyor. (bkz: Ankebût 29/45) Utanmayan, 
çirkin işleri seven; yani vicdanı körelmiş, ar 
damarı çatlamış kişi kötülük yapar, başkasının 
hakkını yer, toplumu rahatsız eder.
Verdiği sözde durmak (ahdine sâdık, vefalı 
olmak), randevusuna ve anlaşmalarına uymak, 
zor durumlarda, musibetlere karşı; ayrıca yanlış, 
hatalı, suç işlemeye imkân ve arzu varken buna 
direnmek, sabretmek de birr’dir (ideal iyiliktir).
Kur’an böyle olanlara hem sâdık (dosdoğru 
olan), hem de sorumlu davranan (takvalı) 
diyor ve övüyor. (bkz: Bakara 2/177) Bu, dolaylı 
olarak “siz böyle olun” demektir. 

Görüldüğü gibi bu âyette en önemli erdemler 
sıralanmış, birr’in sınırı oldukça geniş tutulmuş. 
Demek ki Kur’an’a göre ‘birr’; bütün inanç, 
ibadet ve güzel ahlâkı kapsayacak genişlikte bir 
kavramdır. Takva sahiplerinin, yani her konuda 
sorumlu davrananların en önemli özelliğidir.

Böyle kimseler kendilerine, ailelerine, topluma, 
işyerine, ahidlerine  ve Yaratıcıya karşı 
sorumluluklarını bilirler ve ona göre davranırlar. 
Bu bilinç ile yaptıkları güzel, kendisine ve 
başkalarına fayda sağlayacak eylemler, işler ve 
etkinlikler İslam’da ‘birr’, yani ideal iyiliktir.
“İnsanlara faydalı olmak”... Bunun altını 
çizmek gerekir. Bu fayda onlara maddî ve manevî 
yardımda bulunmaktan başlar, toplum yararına 
faaliyetlere kadar uzar. Hatta bir kimsenin zarar 
verecek işlerden, suç sayılan eylemlerden uzak 
kalması da topluma iyiliktir.

‘Birr’, sosyal hayatın ahenkle devam etmesi 
konusunda önemli bir ahlâk kuralıdır ve 
insanlarla kaynaşmanın yollarından biridir. 
Başkalarına yardım edilirse, onlara güzel 
davranılırsa, hakları gözetilirse, zarar vermekten 
uzak kalınırsa; olabilecek anlaşmazlık, yabancılık, 
dışlama ve düşmanlık yerine barış, hoşgörü, 
kaynaşma ve dostluk/arkadaşlık olur. 

Kur’an herkese, ama özellikle Müslümanlara 
şöyle diyor: “…Birr (ideal iyilik) ve 
takva (sorumlu davranma) konusunda 
yardımlaşın; günâh ve sınırı aşma 
konusunda yardımlaşmayın...” (Mâide 5/2)

Toplumda herkes; halk ve yöneticiler, yerliler ve 
sonradan yerli olanlar (yabancılar), küçük büyük; 
birbirlerine hayırlı ve faydalı işlerde destek 
olmalı, bunlara teşvik etmeli. Topluma, tabiata, 
insan onuruna fayda sağlayacak faaliyetlere 
katılmalı, desteklemeli. Ama zararlı, fesat, 
kötülük ve haksızlık olan işlere, bunları yapanlara 
yardımcı olmamalı.   

Kur’an dediği gibi “ebrâr-ideal iyilik sahibi” 
olmak ne güzeldir! İçinde yaşadığımız çağ ve 
toplum bu tür insanlara çok muhtaçtır.   ---◄◄

 Utanmayan, çirkin işleri 
seven; yani vicdanı 
körelmiş, ar damarı 
çatlamış kişi kötülük 
yapar, başkasının hakkını 
yer, toplumu rahatsız eder.
Verdiği sözde durmak 
(ahdine sâdık, vefalı 
olmak), randevusuna ve 
anlaşmalarına uymak, zor 
durumlarda, musibetlere 
karşı; ayrıca yanlış, hatalı, 
suç işlemeye imkân 
ve arzu varken buna 
direnmek, sabretmek de 
birr’dir (ideal iyiliktir). 
Kur’an böyle olanlara hem 
sâdık (dosdoğru olan), 
hem de sorumlu davranan 
(takvalı) diyor ve övüyor. 
Bu, dolaylı olarak “siz 
böyle olun” demektir.

 kerimece@hotmail.com  HİKMET PINARI drs. Hüseyin Kerim Ece

H ükûmet üç haftalık kısmi kapanmaya gitti.  Cafe, 
restoran, bar ve mağazalar akşam saatinde 
kapanacak. Evlere kabul edilen misafir sayısı 4’ü 
geçmeyecek. Hollanda’da günlük vaka sayısının 16 

binlerin üzerine çıkması, artan hastaneye yatış ve yoğun bakım 
ünitelerinin dolmaya başlaması ile harekete geçen hükûmet, 
yeni tedbirleri açıkladı.
Hollanda’da yarından itibaren süpermarket, eczane ve evcil 
hayvan ürünleri mağazaları dışında kalan tüm işletmeler saat 
17’de kapanacak.
Cuma akşamı Başbakan Rutte ve Sağlık Bakanı de Jonge 
tarafından verilen basın toplantısında Pazar günü başlayacak 
yeni korona tedbir paketi açıklandı.
Başbakan Rutte yönetimindeki geçici hükûmet, artan COVİD-19 
vaka sayılarının önüne geçebilmek ve sağlık sektöründeki 
yükü azaltmak için korona tedbirlerini ağırlaştırma kararının 
alındığını belirtti. 
28 Kasım’dan itibaren yürürlüğe giren ek tedbirlerde kafe, 
restoran, zorunlu olmayan dükkân ve mağazalar, kuaförler, 
sinema ve tiyatro gibi bir çok işletmeye saat 17:00 itibariyle 
kapanma kuralı getirildi. Eğitimin devam edeceğini belirten 
hükümet, bu alanda hem öğrenciler hem de personel için bulaş 
riskini önleyici yeni ek kurallar getirdi.

Her şey sil baştan...

BAŞBAKAN RUTTE YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI: 3 HAFTALI KISMÎ KAPANMA
28 Kasım 2021 tarihinden itibaren üç hafta geçerli olan 
yeni tedbir paketi şu şekilde sıralandı:
Temel Kurallar...
Hijyen kurallarına dikkat edin, 
1,5 metre mesafeyi koruyun
Herhangi bir şikâyette evde kalın ve test yaptırın, 
Kapalı alanları havalandırın
Ev ve İş yerleri
Mümkün olduğunca evde kalın
Hane halkından birisi enfekte olduğunda izolasyona girecek, 
diğer kişiler (Aşılı veya aşısız) karantinaya alınacak.
Mümkün olduğunca evden çalışın. Evden çalışmanın mümkün 
olmadığı hallerde, ofis içerisinde 1,5 metre mesafeye dikkat 
edin
Ziyarete gittiğinizde veya ziyaretçi kabul ettiğinizde kendi 
kendinize test yapın
Günde en fazla 1 kere ziyarete gidin
12 yaş altı çocuklar ve 70 yaş üzeri vatandaşlar arasında 
temastan kaçının
Akşam saati uygulaması ve kapanış saatleri:
17:00 - 05:00 saatleri arasında kapalı olacak yerler:
Tüm spor karşılaşmaları
Tekstil mağazaları gibi zorunlu olmayan ürünler satan mağazalar
Eğlence parkları, hayvanat bahçeleri, sağlıklı yaşam merkezleri, 
saunalar ve bronzlaşma stüdyoları gibi zorunlu olmayan 
hizmetler
Kafe, restoran, bar
Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonları gibi sanat ve kültür 
mekânları
20:00 - 05:00 saatleri arasında kapalı olacak yerler:
Süpermarketler, evcil hayvan mağazaları, eczaneler, gözlükçüler 
ve toptancılar gibi temel ihtiyaç mağazaları
Avukat veya noter gibi temel hizmetler sunan ofisler
Kamuya açık yerlerde geçerli olan kurallar:
1,5 metre mesafe kuralı geçerli olacak Halka açık yerlere 
kontrollü giriş sağlanacak (normal kapasitenin maksimum üçte 
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biri veya 5m2 başına 1 kişi olmak üzere)
Hotel, restoran, kafelerde “sabit koltuk kuralı” zorunlu olacak, 
Sanat ve kültüre yönelik etkinlik ve mekanlarda bu kural geçerli 
olmayacak
Korona Giriş Bileti mecburiyeti olan kapalı alanların içinde 
hareket halindeyken maske takmak zorunlu olacak.
Eğitim ve çocuk bakım merkezlerinde geçerli olan kurallar:
Çocuk bakım merkezleri (0-4 yaş arası çocuklar için), ilkokullar, 
ortaokullar, okul sonrası bakım merkezleri (De buitenschoolse 
opvang - bso), Orta dereceli meslek okulları(mbo), kolejler ve 
üniversiteler açık olacak
Akşam saatlerindeki Akredite eğitimleri devam edecek
Altıncı, yedinci ve sekizinci gruplardaki tüm çalışanlara 
ve öğrencilere, haftada iki kez kendi kendine test kitleri 
kullanmaları tavsiye ediliyor. Bu aynı zamanda aşılı olan 
personel ve öğrenciler için de geçerli. Okullara kısa süre içinde 
bu konuda daha fazla bilgi gönderilecek.
Şikayeti olan öğrenciler ve personel evde kalacak ve GGD’de 
test yaptıracak. Bu kural aynı zamanda hafif soğuk algınlığı 
şikayeti olan öğrenciler için de geçerli.
Personel ve altıncı gruptan itibaren tüm öğrenciler okul binası 
içinde (örneğin koridorlarda) maske takmak zorunda. Derslik 
içerisinde maske takmaya gerek yok.
Amatör ve profesyonel Spor
Saat 17.00’den sonra açık ve kapalı tüm spor sahaları 
kapanacak.
Doğada yapılan spor aktiviteleri en fazla 4 kişi (eğitmen 
hariç) olmak üzere, 1,5 metre mesafe kuralı uygulanarak saat 
17.00’den sonra da yapılabilecek.
Profesyonel sporcuların akşam saatlerindeki antrenman ve 
yarışmaları devam edecek.
Spor salonlarının soyunma odaları ve tuvaletler gibi halka açık 
kapalı alanlarında 18 yaş ve üzeri herkes için Korona Giriş 
Bileti zorunlu olacak.
Amatör ve profesyonel spor faaliyetlerinde seyirci alınmayacak.                  
                                                             (Sonhaber) ---◄◄
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HTF 10’uncu Olağan Kurultayını Yaptı

H ollanda Türk Federasyon (HTF), 10’ncü Olağan 
Kurultayını gerçekleştirdi ve genel başkanlığa tekrar 
Murat Gedik seçildi.
Utrecht’te  birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen 

genel kurula başta HTF yönetim kurulu tam kadro katılırken, 
teşkilat başkanları ve üyeler de hazır bulundu.
Öte yandan Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı ve 
MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin ile Almanya Türk 
Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Avusturya Türk 
Federasyon Genel Başkanı Ali Can, Fransa Türk Federasyon 
Genel Başkanı Orhan İlhan, İsviçre Türk Federasyon Genel 
Başkanı İrfan Okutan, Belçika Türk Federasyon Genel Başkanı 
Hamit Atak ile İngiltere Türk Federasyon Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Rıza Daylak da kurultaya katıldılar.
Korona kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen genel kurul 
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı ve devamında Hollanda ve 
Türk İstiklal Marşları hep bir ağızdan söylendi.
Kongreyi, divan başkanlığına seçilen Almanya Türk 
Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol yönetti. 
Üyeliklerine ise Veyiş Şenyürek ve Selahattin Yücel getirildiler. 
Kurultay’ın devamında faaliyet raporunu HTF Genel Sekreteri 
Erim Uğurlu, mali raporu ise HTF Genel Muhasibi Sadettin 
Şimşek’in okuması ve ibrazı sonrasında seçime geçildi.
HTF Genel İdare Kurulu Üyelerinin tamamının teklifiyle 
Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanlığı için Murat Gedik 
tekrar aday gösterildi ve delegelerin tümünün oyuyla, Murat 
Gedik tekrar genel başkan seçildi. Daha sonra HTF Genel 
İdare, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

HTF Genel Başkanlığına tekrar seçilen Murat Gedik, salonda 
bulunanlara hitaben bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.
“Baş başa, başta Allah’a bağlı’ anlayışına hep sadık 
kaldık”
9,5 yıldır yol arkadaşlığı yapan yönetim kurulu arkadaşlarına 

Murat Gedİk yenİden ‘htf başkanI’ seçİldİ

teşekkür ederek konuşmasına başlayan HTF Genel Başkanı 
Murat Gedik, “Öncelikle göstermiş olduğunuz bu teveccühten 
dolayı siz değerli gönüldaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. 
Şunu belirtmek isterim ki, ülküdaşlarım bizleri bu mevkie layık 
görüyorsa bizler de başta Başbuğumuz ve onun yolunda şahadet 
şerbetini içmiş olan binlerce yiğitlerimiz olmak üzere onların 
alınlarını yere getirmeyeceğiz, onların yüzlerini kızartmayacağız. 
Bu bir ülkücü sözü, yemini olsun. Türk Federasyon’umuz, 
‘Baş başa, başta Allah’a bağlı’ anlayışına hep sadık kalmıştır. 
Teşkilatımıza bağlılığımızı daha da kenetleyerek adeta 
kendimizi Tanrı Dağları’nın o soğuk sularından su içercesine, 
o güzel havasını teneffüs edercesine kalbimizde gönlümüzde 
beynimizde, hizmet aşkı ile mücadele edeceğiz, söz veriyoruz.” 
dedi.
“Davamızın daha güzel yerlere gelmesi için çoktan 
sözünü verdik”
Murat Gedik konuşmasında, “Var olan projelerimizin devam 
ettirileceğini ve bunu yaparken de bu davamızın (mefkuremizin) 
daha güzel yerlere gelmesi için mücadele vereceğimizin de 
çoktan sözünü verdik. Tek temennimiz, Yüce Yaradan bizleri 
mahcup eylemesin. 9,5 yıllık bir tecrübenin getirmiş olduğu 
elbette ki sancılı dönemleri olmuştur. Fakat hiçbirini kafaya 
takmadık, çok şükür Yaradan’a hepsinin de üstesinden geldik. 
Yeri geldi Yunus, yeri geldi Yavuz olduk. Bizler, Anadolu’muzdan 
çıkıp gelmiş büyüklerimizin nesilleriyiz, Avrupa Türklüğüyüz. 

Bizler burada kalıcıyız. Yaşamış olduğumuz topluma, mensubu 
olduğumuz ülkeye yabancı kalamayız, dedik. Bizler de 
kendimize ‘Avrupa Türklüğü’ tabirini her yere yerleştirmeye 
çalışırken Türk Federasyon’un misyonunu da yaşatma 
mücadelesini yürütmeye çalıştık. Özellikle HTF olarak Türkçe 
ve Hollandaca dilinde kitaplar neşrettik ve neşretmeye devam 
edeceğiz, Federasyonumuzu özellikle Hollanda toplumuna daha 
iyi anlatmayı, tanıtmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
“Yeni dönemde eğitime daha fazla ağırlık vereceğiz”
HTF Genel Başkanı Gedik, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Bizim teşkilat anlayışımız; şube sayısını artırmaktan çok 
kaliteyi artırmaktır. Var olan teşkilatlarımızı da en yüksek 
kaliteye getirebilme mücadelesi vereceğiz. Teşkilatlarımızdaki 
faaliyetler konusunda özellikle ‘eğitim’ alanında biraz geri 
kaldığımızı söyleyebilirim. İnşallah yeni dönemde buna daha 
da ağırlık vereceğiz. Hedefimiz, federasyonumuz bünyesinde 
oluşturacağımız ‘Ortak Havuz’ ile gelecek 5 yıl içerisinde 
HTF’ye mensup teşkilatlarımız, kendi binalarını satın almak 
adına o havuzdan faydalansınlar, bankalardan kredi işini 
bertaraf edelim düşüncesindeyiz. İleriye bakmamız lazım. Hem 
Hollanda’dan hem Türkiye’den kopmadık, kopmayacağız.”

Kurultay’ın onur konuğu Avrupa Türk Konfederasyon Genel 
Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin de bir 
konuşma yaparak katılımcıları selamladı.                        ---◄◄                                         
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Kuzey Hollanda Bölgesi Genişletilmiş Sosyal Hizmetler ve İnsanı Yardım 
(SHİY) toplantısı Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu ve Hasene int. Genel 
Başkanı Mesud Gülbahar’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, bugüne 
kadar yapılan çalışmaların, gelecek yılda gerçekleştirmesi düşünülen pro-
jelerin değerlendirilmesi ve planlamaları yapıldı.                                ---◄◄ 

Faaliyetler

kuZey hOllanda Mİllî GÖrÜş çalIşMalarI dOludİZGİn

Kuzey Hollanda Bölgesi ilk imamlar toplantısı ve sezona başlangıç to-
plantısını gerçekleştirdi. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkan 
Yardımcısı ve İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç’ın da katıldığı toplantıya, bölge 
yönetiminden idareciler ve bölgede görev yapan imamlar da katıldı. 
Mustafa Hamurcu’nun değerlendirme konuşmasıyla toplantı sona erdi.  -◄◄

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları Kuzey Hollanda Bölge Eğitim Başkan-
lığı olarak Genişletilmiş Şube Eğitim Başkanları toplantısı, bölge binasında 
gerçekleştirildi. Toplantıya Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu, Bölge Eğitim 
Başkanı Cemil Uslu, Kadınlar Teşkilatı, Kadınlar Gençlik Teşkilatı, Gençlik Teşki-
latı, eğitim başkanları ve şubelerde görev yapan eğitim başkanları katıldılar. ◄◄                                                   

Millî Görüş Kuzey Hollanda Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu, bölge yöneti-
cileri ile Enschede Davet Cemiyeti Hafızlık ve Eğitim Merkezi’ne 
ziyarette bulundular. Verimli geçen ziyarette Şube Başkanı Mehmet Ali 
Bircan şubenin çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.  Ziyaretlerin 
devam edeceğini dile getiren Hamurcu, bilgi alışverişin çalışmalara olumlu 
olarak yansıdığına dikkat çekti.                                                                       ---◄◄                                  

İmamlar Toplantısı Eğitim Başkanları Toplantısı

Sosyal Hizmetler Başkanları Toplantısı Cemiyet Ziyaretleri...
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A vrupa’da Türkiyeliler olarak 60 yılı 

doldurmuşuz ve bana bunun tam yarısı 
nasip oldu. Öyle çok tumturaklı ve 
teorik bazlı cümleler yerine tamamıyla 

sadece kendi gözlemlerime dayalı düşünceleri 
paylaşayım:

Neden buralara göç edildi? 50-60’lı yıllarda 
gerek dünyanın ve gerekse Türkiye’nin 
ekonomisi malum. 2. Dünya Savaşı sonrası 
Avrupa kalkınmaya çalışırken, bizimkiler yerinde 
sayıyor, Almanya-Hollanda-Belçika-Fransa gibi 
ülkelerin iş gücü taleplerine cevap vermeyi 
yeğliyordu. Memleket o yıllarda ancak siyasi 
çalkantılarla zaman geçirmeyi yeğliyordu. 
(Sadece bu konuyu işlemek için ayrı bir yazı 
yazmak lazım.)

Buraya gelen birinci kuşağın tecrübeleri zaten 
herkesin malumu. Türkiye’den liseyi bitirip 
geldiğim için ve açıkçası önümüzde Hollanda’da 
HBO-Üniversite bitiren birileri olmadığı 
için tekerleği kendi başımıza icat etmemiz 
gerekiyordu. Hollandacayı öğrenip okula 
başladığımda ise okuldaki arkadaşların istisnasız 
hepsi Türkiye’den geliyorlardı ve bizde de şöyle 
bir algı vardı: Herhâlde bütün Hollanda’yı 
toplasak yüksek öğrenim gören öğrencilerin 
sayısı 500’ü geçmez (Türkiyeli nüfusu 200.000 
civarı). Bu bizim algımızdı, doğru-yanlış Allah’u 
âlem.

Onun dışındaki dünya ise hepimizin bildiği 
bir dünya: Dernekler, camiiler, futbolcular, 
kahveciler vs. ile bugün de olduğu gibi o zaman 
da herkes kendi dünyasını oluşturmuştu. Gerçi 
bu durum kesinlikle yadsınacak bir durum değil, 

çünkü Hollandalılara bakıldığında da ya da 
dünyanın neresine bakarsanız bakın, toplum bu 
parçalardan oluşan bir bütün aslında. Bizim için 
biraz farkı, azınlık olduğumuzdan farklı noktalara 
ilave çaba gösterme ihtiyacı oluşuyordu ve bu 
hâlâ da öyle.

Bu yazıda, entegrasyon-asimilasyon gibi 
konulara girip konuyu sıkıcı hâle getirmek 
niyetinde hiç değilim. Dileğim açıkçası bir kaç 
tesbit yapıp, Hollanda’daki Türkiyeliler olarak 
önümüzdeki 60 yıl için nasıl bir projeksiyon 
yapabiliriz; işte ona yoğunlaşmak.

2080 Avrupa’sında Türkiyeliler
- İslamcı, Solcu, Milliyetçi, yani hangi tür dünya 
görüşüne sahip olunursa olunsun, bence her 
bir sosyal grup, “önümüzdeki 60 yıl için 
neler yapabiliriz?” sorusunu kendi içerisinde 
yöneltebilir. Konulan gerçekçi hedeften sonra 
herkes önünü daha rahat görebilir.

- Dernekler, vakıflar kendi edindiği tecrübelerini 
paylaşma platformları kurabilir: Doğuş’ta 
da belki görüyorsunuz, bir sürü derneklerin 
oluşumundan bir çatı derneği oluşturuluyor. 
Bu çatı dernekleri de, yaşadığımız hızlı internet 
çağında, edinilen birikim ve tecrübeleri bir çatı 
altında toplayarak, kendi amaç gruplarının 
hayatını daha da kolaylaştırabilir. Üstelik 
bu yöntem her alanda uygulanabilir; eğitim, 
girişimcilik, sağlık, ekonomi vs. Geçmişte bilgiye 
ulaşmak gerçekten çok zordu, şimdi ise her 
bilgiye ulaşabiliyoruz. Bugünkü lüks sorunumuz 
ise bilginin gerçek bir bilgi olup olmadığı.

- Son dönemlerde hatırlarsanız, Türkiye’de de 
bir yerlerde sanki aynı anda düğmeye basılmış 
gibi, Avrupa’dan gelen Türkiyelilere dönük 
olarak negatif bir algı oluşturuldu. Bu örnekten 
yola çıkarak, güçlü bir Avrupa basınına/sosyal 
medyasına da ihtiyacımız var.

-  Türkiye son yıllarda ciddi adımlar atarak, 
YTB’yi kurdu ve açıkçası artık karşımızda 
bir muhatabımız var. Öncelikle, kurulduğu 

günden bu zamana kadar yapılanların bir 
değerlendirmesi güzel bir inisiyatif olabilir. 
Ardından YTB ve Hollanda’daki STK’lar da 
60. yıl vesilesiyle, önümüzdeki 60 yılın bir 
projeksiyonunu yapabilirler. Bunun için şu 
an nerede olduğumuzun ve gelecekte ise 
nerede olabileceğimizin bir öngörüsüne ihtiyaç 
var. Yukarıda bahsettiğim içe dönük olarak, 
elimizdeki envanterin farkına varıp bunu 
bileştirmek ne kadar elzem ise, aynı gücün YTB 
aracılığı ile Türkiye’ye de kazandırılması da bir o 
kadar elzem.

- Allah’a şükürler olsun ki, Türkiyeliler olarak, 
sokakta çatışan, durmadan sorun çıkaran bir 
imajımız yok (bir istisna hariç). Bilakis bizim 
eleştirildiğimiz nokta daha çok içine kapanık 
bir toplum oluşumuz. İster kabul edelim ister 
etmeyelim, biraz daha açılmamız, içimizdeki 
kapasiteye bakıldığında kesinlikle olması gereken 
bir olgu. 
Müzik’te Karsu, sosyal bilimlerde Sinan Çankaya, 
TV’de Sinan Can, Arman Avşaroğlu, Hasan 
Coşkun öne çıkanlar. Futbolda ise şurada 
son bir kaç yıldır futbolcularımız daha da 
belirginleşmeye başladı. Bunların hepsi mutluluk 
verici. 
Konu siyaset olduğunda ise tartışma 
programlarında konuşacak insan sayımız yok 
denecek kadar. Üstelik bir Türkiyeli olarak 
davet edilenler ise Hollanda’da yaşayan bizlerin 
dünya görüşünü yansıtmaktan oldukça uzak. 
En son Lalegül Hanım meselesinde üniversiteli 
iki öğrenci arkadaşımız çıktılar da azıcık da olsa 
konuya farklı bir perspektiften nasıl bakıldığını 
gösterebildiler, o da çok sınırlı olmasına rağmen.

Özetle; 2080’e kadar gelecek kuşakların 
yapabilecekleri daha çok güzel şeyler var. 
Kendi adıma Hollanda’nın bana, benim de 
Hollanda’ya katabildiklerim beni çok mutlu 
ediyor. 
Bundan sonraki nesillere de hem kendilerine 
hem de yaşadıkları çevreye, dünyaya, insanlık 
için hep ve sadece güzel şeyler sunabilmelerini 
temenni ediyorum.                              ---◄◄                                         

– İslamcı, Solcu, Milliyetçi, 
yani hangi tür dünya 
görüşüne sahip olunursa 
olunsun, bence her bir sosyal 
grup, “önümüzdeki 60 yıl için 
neler yapabiliriz?” sorusunu 
kendi içerisinde yöneltebilir. 
Konulan gerçekçi hedeften 
sonra herkes önünü daha 
rahat görebilir.
– Dernekler, vakıflar kendi 
edindiği tecrübelerini 
paylaşma platformları 
kurabilir: Bu çatı dernekleri 
de, yaşadığımız hızlı internet 
çağında, edinilen birikim ve 
tecrübeleri bir çatı altında 
toplayarak, kendi amaç 
gruplarının hayatını 
daha da kolaylaştırabilir.

HOLLANDA
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Başbakan Rutte:

K abine bir kez daha tüm vatandaşları 
önümüzdeki hafta yürürlükteki 
tedbirlere uymaya çağırdı.
Başbakan Mark Rutte ve Sağlık 

Bakanı Hugo de Jonge her pazartesi günü 
yapılan korona istişaresinden sonra bugün farklı 
bir yol izledi. Normalde gazetecilere bakanlık 
binası dışında açıklama yapan Rutte ve de 
Jonge bugün, durumun acilliğini vurgulamak 
için bakanlık binasında bir basın toplantısı 
düzenledi.
Açıklamanın genelinde vurgulanan nokta, 
halkın mevcut kurallara mutlaka uyması 
gerektiği üzerinde yoğunlaştı. “Şu an için yeni 
bir korona önlemi yok ancak önümüzdeki 
günler ve haftalar çok önemli olacak” 
şeklinde açıklama yapan Rutte ve de Jonge, 
özellikle yürürlükteki (temel) kurallara daha sıkı 

“Alınan tedbirlere uyulmazsa, 3 Aralık’ta yeni tedbirler alabiliriz”
bir şekilde uyulması gerektiğini dile getirdi. 
Önümüzdeki günlerde halkın bu kurallara 
ne kadar riayet ettiğine bakılacağını belirten 
Rutte, bu değişiklik gerçekleşmezse, kabinenin 
3 Aralık’tan önce yeni korona tedbirlerine karar 
vermek zorunda kalacağına vurgu yaptı.
Sağlık Bakanı de Jonge, hastane ve yoğun bakım 
ünitelerine kabul edilen hasta sayısının arttığını 
ve bunu “endişe verici” olarak gördüklerini 
belirtirken, şuanda “tam kapanma” kararı 
vermenin, sert bir müdahale olacağını dile 
getirdi. De Jonge sokağa çıkma yasağının çok 
fazla ekonomik ve psikolojik zarara yol açtığına 
da dikkat çekti. 
Bakan de Jonge ayrıca, özellikle son günlerde 
sağlık alanında dillendirilmeye başlanan 
ve “siyah kod” olarak adlandırılan; sağlık 
personeline hastaların önceliğine göre 

hastaneye alınıp alınmamasına karar verme 
yetkisi sunan uygulamaya şuanda gerek 
olmadığını belirtti. De Jonge “Bundan hâlâ 
çok uzağız. Ancak hastanelerdeki durumu 
yakından izliyoruz.” dedi.
Kabine, ilave tedbirlerin gerekli olup olmadığını 
3 Aralıkta yeniden gözden geçirmeyi planlıyor. 
13 Kasım’dan bu yana yürürlükte olan 

tedbirlerin yeterli etki yapıp yapmayacağı 
ancak bu hafta sonunda görülecek.
Ancak Rutte, şimdiden herkesi bir buçuk metre 
mesafe, şikayet hâlinde test yaptırma, evde 
çalışma ve eve 4 kişiye kadar ziyaretçi kabul 
etme gibi temel önlemlere bağlı kalmaya 
çağırdı.
                                   (Sonhaber.eu)  ---◄◄                                         

“Şu an için yeni bir korona önlemi yok ancak önümüzdeki günler ve haftalar çok önemli olacak”

2080 Yılında









Hollanda Danıştay’ı (RvS) çocuk bakım yardımı aldıkları süreçte 
yanlışlıkla “sahtekâr” olarak nitelenen binlerce aileyi korumada 
geç kaldıkları sebebiyle özür diledi...
Danıştay’ın raporunda “vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde 

hukuka aykırılık yapılması” nedeniyle binlerce ailenin sahtekarlıkla 
suçlanmasıyla ilgili mahkemenin sorumluluğuna değinildi.
Rapora ilişkin Danıştay’dan yapılan açıklamada mahkemenin bireyleri 
devlete karşı korumadaki “keskin sınırı” belirlemede geç kaldığı vurgulandı.
Açıklamada, Hollanda İdari Mahkemeler Başkanı Bart Jan van Ettekoven’in 
konuya ilişkin, “Bireyleri korumadaki sınırı daha önce belirlemeliydik. 
Mağdur ailelere daha iyi bir hukuki koruma sunmamız gerekirdi, ailelerden 
özür dileriz.” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Açıklamada Ekim 2019 itibariyle çocuk bakım yardımının hesaplanmasında 
dikkate alınan unsurlardaki küçük bir eksiklik nedeniyle verilen tüm 
yardımların geri alınması gibi “ya hep ya hiç” anlayışının terk edildiği 
aktarıldı.
Artık vergi dairesinin incelemelerinde uyguladığı katı kuralların esnetildiği ve 
daha orantılı bir uygulamaya geçildiği kaydedildi.
Açıklamada, rapordaki idari işlemlere ilişkin açılan davalarda mahkemelerin 
bireylere karşı daha fazla yardımcı olması, uzmanlardan daha fazla hukuki 
görüş alınması ve katı mevzuatların yumuşatılarak uygulanması şeklindeki 
tavsiyelerine dikkat çekildi.

“Benzeri görülmemiş adaletsizlik”
Hollanda Temsilciler Meclisi tarafından kurulan araştırma komisyonunun 
çocuk bakımı ödeneğinde yapılan yanlışları içeren “Benzeri görülmemiş 
adaletsizlik” başlığını verdiği rapor 17 Aralık 2020’de yayımlanmıştı.
Komisyon, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri 
tarafından yanlışlıkla “sahtekâr” diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında 
işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.
Hollanda’da 4 partiden oluşan koalisyon hükûmeti, raporun ardından, “vergi 
dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı” gerekçesiyle 
15 Ocak 2021’de istifa etmişti.              DM-Fotoğraf: Wikipedia  ---◄◄      

Özür dilemek de erdem

nieuws14 haber

Uyumun şartı imiş...

H ollanda’nın yeni vatandaşlık yasasında 
öngörülen dil şartının, entegrasyonu 
başardıkları belgelenen 100 bin göçmen 
için Hollanda vatandaşlığını imkansız hale 

getirdiği bidirildi.
Mültecilerin meseleleri ile ilgilenen Vlucthelingenwerk 
Nederland, Hollanda’da vatandaşlık için getirilen 
dil şartını eleştirdi. RTL Nieuws’e konuşan mülteci 
kuruluşu Vlucthelingenwerk Nederland temsilcisi, 
hükümetin Hollanda vatandaşlığı almak için şart 
koştuğu Hollandaca dil bilme şartlarının, ülkedeki 50 
bin ila 100 bin mülteci için Hollanda vatandaşlığını 
ulaşılamaz hale getireceğini söyledi.
Vlucthelingenwerk Nederland, yeni dil şartının bir 
grup “ikinci sınıf vatandaş” ile sonuçlanacak 
“ayrımcı bir etkiye” sahip olduğunu dile getirdi.
Hollanda’da mültecilik statüsü kazananlara, 
mültecilerin geldikleri ülkelerdeki durumun güvensiz 
kaldığı sürece beş yıl süreyle geçerli olan geçici 
oturma izni veriliyor.
Mülteci, 5 yıl sonra daimi oturma izni alabiliyor. 
Hollanda vatandaşı olmak için ise, daha pek çok 
şeyin yanı sıra entegrasyon şartlarını da yerine 
getirmesi gerekiyor. Entegrasyon şartı, Hollandacayı, 
Hollanda kültürünü ve Hollanda tarihini yaklaşık üç 
yılı bulan bir eğitimi öngörüyor. Bu 3 yıl sonunda ise 
sınav gerekiyor.
Buna rağmen Hollanda hükûmeti “Vatandaşlığa 
Geçiş Sınavı Kararnamesi”yle vatandaşlık 
sürecindeki dil şartını daha da zorlaştırmak istiyor. 
Vluchtelingenwerk, bu yeni şartların, mevcut tüm 

“AYRIMCI DİL ŞARTI HOLLANDA 
VATANDAŞLIĞINI ENGELLİYOR”

DANIŞTAY, ÇOCUK BAKIM YARDIMI 
NEDENİYLE  ÖZÜR DİLEDİ

entegrasyon şartlarını yerine getirmelerine rağmen 
sayıları 100 bini bulan mülteci ve göçmenin vatandaşlık 
alamayacakları anlamına geldiğini bildirdi.
Vluchtelingenwerk yaptığı açıklamada, “Hükümetin 
şu anda yapmak istediği şey, vatandaşlığa kabul için 
dil şartını entegrasyon şartından daha yüksek hale 
getirmek. Bu nedenle entegrasyonu başardıkları 
açıklanan mültecilerin büyük çoğunluğu aniden 
Hollanda vatandaşlığı koşullarını karşılamıyor.” dedi.
                              (DM – Basın Masası)  ---◄◄        
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Asayiş berkemal!..

Y ıllardır gündemde olan Otomatik Bilgi 
Paylaşımı başladı. Yürürlüğe giren 
uygulamanın Avrupa’daki Türkiye 
kökenlilere etkisi ne olacak?

Almanya’nın kamu yayın organı Deutsche Welle’nin 
bu hafta bildirdiği habere göre, uzun yıllardır 
tartışılan Otomatik Bilgi Paylaşımı (AIE) artık 
başladı. Türkiye ile Türkiye kökenli vatandaşların 
yoğun olarak yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, 
Belçika, Avusturya, İsviçre ve İngiltere arasında 
Otomatik Bilgi Paylaşımı yürürlüğe girdi.
Türkiye, 2018 yılından itibaren bilgi paylaşımına 
geçme taahhüdünde bulunmasına rağmen 
sözleşmeyi uygulamaya başlamamıştı. Son olarak, 
Alman medyasına daha önce 30 Eylül 2021 itibarıyla 
uygulamanın başlayacağı yansımıştı. Uygulama, 
Avrupa’da ikamet eden ve Türkiye’de finansal 
hesapları bulunan 5 milyon Türkiye kökenli için 
büyük önem taşıyor.
Otomatik Bilgi Paylaşımı anlaşmasına göre mevcut 
süreçte Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerin 
Türkiye’de 2019 ve 2020 yıllarında sağladıkları gelir, 
kazanç ve finansal bakiyeleri söz konusu ülkelere 
bildiriliyor. Ayrıca emeklilik, kira, faiz gibi hesap 
hareketleri de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.
Bilgi paylaşımının başlamasıyla birlikte, Almanya’da 
vergi mükellefi olup Türkiye’deki bir banka hesabında 
vergilendirilmemiş bir gelire sahip olanların tespit 
edilecek. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
ve Ortak Raporlama Standardı (CRS) ile ülkeler 
arasında hızlı ve etkili bir bankacılık ve vergi verisi 
paylaşımının da tesis edilmesiyle birlikte vergi 
kaçırmanın artık pratik olarak mümkün olamayacağı 
öngörülüyor.

Yanlış Bilgi Verilip Verilmediği Tespit Edilebiliyor
Bu finansal bilgiler daha sonra Federal Vergi 
Merkezi’ne iletiliyor. Burada toplanan bilgiler, 
ülkedeki vergi dairelerine aktarılıyor. Son olarak 

OTOMATİK BİLGİ PAYLAŞIMI 
BAŞLADI: SONUÇLARI NE OLACAK?

burada, Türkiye tarafından paylaşılan bilgilerle 
Avrupa’daki vergi beyannameleri karşılaştırılıyor. 
Yanlış bilgi verilip verilmediği tespit ediliyor. 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.

Otomatik Bilgi Paylaşımı Süreci
Bu anlaşma vergi kaçaklarını minimize ederek ülkeler 
arasında vergide şeffaflık sağlanmasını amaçlanıyor. 
Bilgiler doğrudan bankalar arasında değil, anlaşmaya 
taraf ülkelerin resmî kurumları arasında paylaşılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti vergi makamları, bilgileri ilk 
olarak Almanya Federal Vergi Bakanlığına (Alm. 
Bundeszentralamt für Steuern) iletiyor. Bakanlık, 
devamında verileri hesap sahibinden sorumlu vergi 
dairesine bildiriyor. 
Bir sonraki adımda vergi dairesi, verileri mevcut vergi 
beyannameleri ile karşılaştırıyor. Her şeyden önce, bir 
banka hesabından elde edilen gelirin daha önce beyan 
edilip edilmediğini ve rapor edilen hesap bakiyesinin 
[geçmişteki hesap hareketlerine kıyasla] makul 
görünüp görünmediğini  kontrol ediliyor. Olağandışı 
bir tablo gözükmesi hâlinde, vergi dairesinin ilave 
tedbirlere başvurabileceği belirtiliyor. 
              Fotoğraf: Shutterstock.com (P)   ---◄◄    

HİZMETLERİMİZ
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Renkler, ırklar, soylar, 
bölgeler vs.; bunlar 
Allah’ın ayetleri 
ve fıtrat boyasıdır. 
Hepsi yaratılışta 
önemli ve gereklidir. 
(Ne övünülür ne de 
inkâr edilir.) Bunlar 
da ölümle (bedenin 
ölümüyle) solup silinip 
gidecek toprağa. Ve 
yine Allah’a mücerret 
ruhla yükseleceğiz. 
Ruhun rengi nedir?..
Ağırlığı ve formu/şekli 
var mıdır?..

H üve’l Bâki Vesselâm..

Merhaba değerli dostlar.
Ömrünüz hayır, içiniz ferah, 

bedeniniz sıhhat ve afiyette olsun inşallah.
Şu son senelere bakınca sanat ve sinema 
dünyasından tutun, bizim gönül bağımız 
olan siyasi ve dinî alanda iz bırakmış 
meşhurların neredeyse tamamı terki dünya 
eylediler.

Bu değerli büyüklerimizin açtığı yoldan 
adımlarını takip etmekse bugünün 
yiğitlerine düşüyor.
Birinin vefatını duyunca, “İnnâ lillâhi ve 
innâ ileyhi raciûn.” diyoruz değil mi?
Manası, “Onlar; başlarına bir musibet 
gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) 
Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na 
döneceğiz” derler.” (Bakara 156.) 
Bu cümle sadece ölüm haberinde değil, 
“ayakkabının bağı kopunca” bile hemen 
söylenen,  bir münâcat ve Allah’a ilticadır. 

Çünkü Efendimiz (sav.) böyle buyurmuş.
Bu ayeti aslında yukardan başlayıp biten 
bir daire gibi görebiliriz: Hiçbir şeye sahip 
değildik önce. Anne karnından çıplak ve 
bilgisiz dünyaya geldik. Aile, arkadaş, statü, 
mal ve kazandığımız ne varsa bu sınavın 
süreci, serüveni olarak seyreyledi. 
Zaman zaman kendimizde ciddi güç 
olduğunu vehmettik. Çevremiz vardı hani 
veya soylu soplu büyük bir sülalenin 
kıymetli ferdiydik.

Bankada paramız, kapıda iyi modelli 
arabamız, hep biriktire biriktire bakmaya 
kıyamadığımız eşyalarımız var ya; onlarla 
ebedileşecektik sanki...

İmtihan olduğunu unuttuğumuz bu 
birikimlerimizi günü geldiğinde tek tek 
bırakacağımıza inanıyorduk dinimizce ama 
pratikte pek de kolay olmuyormuş meğer.
(İnanç teorik bir şey mi ki?.. Haşa!. 
Tepeden tırnağa aktüel bir yaşam biçimi.) 
Mesela en çok sevdiğimiz tesbihimiz, 
saatimiz, vücudumuzun bir uzvu gibi 
kullandığımız akıllı telefonlar, yüzük, kolye, 
altınlar… maddî veya manevî değeri olan 
tüm takılar ve eşyalar…

Hristiyanlar da biliyor öbür tarafa 
götüremeyeceğini ama âdet olarak bazı 
şeyleri yanına koyarlar. Bizde, İslam’da 
ise kefene cep dikilmiyor, yok. Yanına da 
koyamazsın. Kalanlara dert olan bu mallar, 
kardeşleri de birbirine düşürüyor. 
Şimdi, sıfırdan gelerek mal mülk edinen 
insan, Allah’tan geldiğini ve bir damla hakir 
sudan yaratıldığını hemencecik unutuyor 
da, tartışmacı, egoist /kendini üstün görerek 
Hakk’a/ Allah’a karşı bile cüret ederek 
düşman kesiliyor. (Bak. Yasin 77.)
(Bu anlattığımız, insanın genç ve 
varlıklı olduğu dairenin orta kısmı.)
Hâlbuki insan Allah’a aitti. Bütün 
edindikleri, anne-baba ne varsa onu 
Allah’tan emanet alarak bir çağa ermesine 
vesile olmuşlardır sadece. Dünyaya tek, 
çıplak, aciz ve muhtaç olarak geldiği gibi 
giderken de..

(Dairenin son, yukarı kısmı.)
Tek başına, fakir, muhtaç ve mahkûm 
olarak yüce huzura Allah’a teslim olarak 
gider. Bütün dünyada ki insanları aynı anda 
öldürsen bile, tek başına doğduğu gibi yine, 

“Herkes tek başına ölür.” Bu söz ne 
kadar derin ve ne kadar da tedirgin edici 
mücrim ve kafirler için. 
Allah’ı dost/ Mevlâ bilen Mevlânâlar 
için ise, düğün gecesi gibidir ölüm..
(Şeb-i Arus.)
İşte yukarılardan gelen insan aşağılarda iyi 
kötü bir şeyler kazanır ve son demde tekrar 
her şeyi bırakarak geldiği noktaya döner.
Ve halka (0) tamamlanır. 
O’ndan geldik, O’na aidiz, O’nunla 
beraberiz, O’na döneceğiz.

Madem her şeyimiz O’na aid, O’nsuz bir 
alan ve zaman düşünülmez; madem O’ndan 
geldik ve O’na döneceğiz; neden hayatımızı, 
mesaimizi başka şeylere harcayalım!..
Bizim andımız ve varlığımız ne doğuya ne 
batıya aittir. Ne falan adama ne de filan 
soya ve ideolojilere.
“De ki: “Şüphesiz benim namazım, 
ibadetlerim, hayatım ve ölümüm (hepsi 
ve sadece) âlemlerin Rabbi olan Allah 
içindir.” (Enam 162.)

Renkler, ırklar, soylar, bölgeler vs.; bunlar 
Allah’ın ayetleri ve fıtrat boyasıdır. Hepsi 
yaratılışta önemli ve gereklidir. (Ne 
övünülür ne de inkâr edilir.) Bunlar da 
ölümle (bedenin ölümüyle) solup silinip 
gidecek toprağa. Ve yine Allah’a mücerret 
ruhla yükseleceğiz. 
Ruhun rengi nedir?..
Ağırlığı ve formu/şekli var mıdır?..
En doğrusunu Allah bilir. Önemli olan 
O’nun rızasını kazanarak O’na dönmek. 
Bütün, “hayat ve memat meselesi.” 
dedikleri bu olmalı. Gerisi (iyilik-kötülük 
zenginlik-fakirlik.) geliyor geçiyor..

Her şey, herkes fâni, ölümlü yâni.
Mâlik olan da O, Bâki olan da.
Hüve’l  Bâki Vesselâm…                    ---◄◄    

ALLAH’TAN GELDİK VE

O’NA DÖNECEĞİZ
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A msterdam Havalimanı Schiphol’da Covid-19 
aşısı yapıldığını ibraz edemeyen yolcular uçağa 
alınmıyor...
Lahey Büyükelçiliği internet sitesinden covid-19 

önlemi hakkında önemli bir duyuru yayımladı.
Duyuruda şunlara dikkat çekildi: “Dünya Sağlık Örgütü 
veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az 
iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve 
son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif 
test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 
6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten 
azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test ra-
porunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif 

hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişle-
rine izin verilecektir. Ülkemize girişlerde aşı sertifikasının 
veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi 
durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif 
sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içe-
risinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı 
istenilecektir.
Ayrıca; 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/
Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından 
muaf tutulacaktır.”
Schiphol Havalimanı yetkililerin yaptıkları uyarılar dikkate 
alınmasını istiyorlar, aksi taktirde uçak yolculuğuna izin ve-
rilmiyor.                          Haber: Sedat Tapan   ---◄◄    

TÜRKİYE’YE SEYAHAT EDECEKLERİN AŞI OLDUKLARINI İBRAZ ETMELERİ GEREKİYOR
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Şanlıurfa’da ile durak Viranşehir 
idi. Eyüp Nebi beldesi ziyaret edildi. 
Hz. Eyyub, eşi Rahime annemiz ve 
Elyesa Peygamberin kabir ve türbe-
leri, çilehanesi, şifalı su kaynakları, 
adlarına yapılan camiler ziyaret 
edildi. 
Ardından 12 bin yıllık bir yer altı 
kenti olan Göbekli Tepe gezildi.
Harran yolculuğu sırasında yol 
boyunca pamuk, mısır ve fıstık tar-
laları ve çalışanlar göze çarpıyordu.
Hayat el Havrani, Emeviler dö-

neminde kurulan ilk üniversite ve 
kümbet evleri ve Harran Ulu Camii 
ziyaret edildi.

Huni görünümlü Kumbet evleri ge-
zildi. Mahsun Kırmızgül’ün klibinde 
“lo lo Mahsun” diyen Harranlı 
Şahan Akdoğan’ın, bir kültür hanesi 
hâline getirilen evinde çay içildi, 
sohbet edildi ve yöre halkının so-
runları dinlenildi.
Haliliye İlçesi’nde Kasr-ı Alâ lokan-

tasından yenilen yemeğin ardından 
Ulu Camii yakınlarındaki Yıldız 
Konuk Evi’nde, Urfa’nın gelenek-
sel türkü geceleri olan Sıra Gecesi 
programına iştirak edildi. Hoş ve 
yorucu geçen bir günün ardından 
istirahat için Nevali Oteli’ne gelen 
ekibin 4’üncü gezi durağı, Şanlıurfa 
ile özdeşleşen Halil er Rahman böl-
gesi, Balıklı Göl ziyareti olacaktı.
Hz. İbrahim’in doğduğu, yaşadığı 
yerler olan Balıklı Göl ziyaret edil-

  Hollanda İslam Federasyonu tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlen Güneydoğu Anadolu gezisi verimli bir şekilde tamamlandı...

G ece gerdanlık, gündüz 
seyranlık: Mezopotam-
ya’nın incisi Mardin...

Hollanda İslam Federasyonu tara-
fından 3-9 Kasım tarihleri arasında 
düzenlen Güneydoğu Anadolu gezi-
si verimli bir şekilde tamamlandı.
Tanışmak, kaynaşmak ve daha 
verimli hizmet sunmayı amaçlayan 
geziye Federasyon yönetimi, cami 
başkan ve yöneticilerinden oluşan 
36 kişilik grup katıldı. Kafilenin 
başkanlığını federasyon muhasibi 
Bedreddin Budak yaptı.
Yolculuk öncesi Amsterdam Havali-
manında bir araya gelen ekibe hitap 
eden NIF Başkanı Mustafa Akta-
lan yolculuğun hayırlı bir şekilde 
başlayıp bitmesi dileğini yineledi ve 
toplu hareket etmemiz gerektiğinin 
altını çizdi.

İlk durak “Bitmeyen Şehir 
Mardin”

İstanbul aktarmalı olarak başlayan 
yolculuğun ilk durağı Mardin idi. 
Ekibi, insanları gibi sıcak bir güneş 
ve Hennes Tur Koordinatörü Ayhan 
Gökşin ile rehber Hakan Akan 
karşıladı.

Konforlu bir otobüs ve kaptan 
Hakan ve muavin Ali Bey ile geziye 
başlayan ekip ilk olarak Kasımiye 
Medresesini, ardından da Deyrul 
Zafaran Süryani Manastırı-Mor Aziz 
Hanayno Manastırını ziyaret etti.
Hendek olayları sırasında çok 
büyük zarar gören Nusaybin yolu 

üzerindeki Zeynel Abidin türbesi 
ve Beyazsu Mesire Alanı’nı ziyareti 
ve öğlen yemeği sonrası Midyat’a 
geçildi. Oranın güzellikleri de görül-
dükten sonra Mardin kent merke-
zinde bulunan Ramada Oteli’nde 
dinlenilmeye geçildi.
Gezinin ikinci gününde Eski 
Mardin’in güzellikleri yürüyerek keş-
fedilmeye çalışıldı.

Hz. Süleyman’ın emaneti kent: 
Diyarıbekir

Diyarbakır yolu üzerindeki Sultan 
Şeyh Musa (Şeyhmus) Camii’nde 
Cuma namazı kılan ekip, Diyarba-
kır’a yola çıktı.
Şeyh Abulkadir Geylani talebesi 
Musa türbesi, Efendimizin postacısı 
Abdullah Enes bin Cüveyh adlı 
sahabinin türbesi ve Şeyh Çabuk 
Camii ziyaret edildi.
Diyarbakır’da, Dicle, surlar, On 
Gözlü Köprüsü, Malabadi Köprü-
sü, Kırklar Dağı, şehir çarşısı, 5. 
Harem-i Şerif olarak bilinen Hz. 
Süleyman/Ulu Camii, Hasan Paşa 
Hanı, 4 Ayaklı Minare, 27 saha-
benin medfun olduğu bölge gibi 
güzellikler gezildi.
Dönüş yolunda Mardin’in panora-
mik görüntüsü seyredildi ve fotoğraf 
çekildi.

Kanaatkâr insanlarıyla sizi 
kucaklayan kent: Şanlıurfa…
Gezinin üçüncü gününde Şanlıurfa 
ziyareti var. Üç şehirde de hava 
sıcaklıkları 25 derece civarında.

Gezi  

  Mustafa Aktalan:  “Güven ve desteğiniz boşa çıkmayacak”
2 0-21 Kasım tarihlerinde Hollanda 

İslam Federasyonu binası ve Eğitim 
Merkezi yararına düzenlenen Online 
Hayır Çarşısı/Bağış programına yoğun 

bir katılım oldu.
Gökkuşağı Sanat Merkezi’nin hazırlayıp, vakıf 
Başkanı Ömer Atıf ’ın sunduğu programa 
dünyanın her yerinden yardım yağdı.
Pek çok önemli misafirin de hem fizikî hem de 
online olarak katıldığı program hayli verimli ve 
coşkulu geçti.

900 metrekarelik çok geniş bir alanda hizmet 
verecek olan Hollanda İslam Federasyonu ve 
Eğitim Merkezi yöneticileri iki ay içerisinde yeni 
binalarında hizmet vermek için kolları sıvadılar 
ve gece gündüz uğraşmaktalar.

İhtiyaç olan meblağın 750 bin Euro civarında 
olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Aktalan, 
insanlarımızın duyarlılıklarına güvenerek 
yola çıktıklarını ve bu miktarı hayırseverlerin 
katkılarıyla bulduklarını, yardım yapan herkese 
teşekkürlerini sundu..

Programda, yerel yönetim yetkilileri de hazır 
bulundu ve federasyonun bölgede dinî, millî, 
eğitim, sosyal ve kültürel alanda duyulan 
ihtiyaca cevap verdiği ve insanlarımızın 
topluma katılım noktasında büyük hizmetler 
vereceğine olan inançlarını yinelediler.
Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları Bölge 

Başkanı Mustafa Aktalan, Bölge Gençlik Başkanı 
Ömer Kıraç, Kadınlar Teşkilatı Başkanı Rukiye 
Şahin, bölge yönetim kurulu üyeleri, Mainz 
İlahiyat Eğitim Merkezi Müdürü Abdulhalim 
Öner, Genel Merkez yöneticilerinden 
Abdulhalim İnam, Ali Börek, Ramazan Başlık, 
federasyona bağlı cami başkanları, imamları da 

 Orada seni ve görülmeyi bekleyen şehirler var 
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program boyunca izleyenlerle birlikte oldu ve 
izlenimlerini paylaştılar.
Gökkuşağı Sanat Merkezi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Atıf ’ın sunumuyla başlayan 
program, Avrupa Kur’an-ı Kerim yarışması 
birincilerinden Furkan Vural’ın Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile devam etti.
Programda, çocuklar cep harçlıklarını da 
federasyon hayrına vererek duygulu anların 
yaşanmasına vesile oldu.

Mustafa Aktalan: “Bu merkezin ekseninde 
hem bu topluma hem de İslam toplumuna 
hizmet edecek binlerce genç yetişecek.”
Programın sonunda bir teşekkür konuşması 
yapan Hollanda İslam Federasyonu ve Eğitim 
Merkezi Başkanı Mustafa Aktalan, “Yapılan 
yardımların Allah katında kabul olmasını 
diliyorum. Bizlere olan güveniniz ve desteğiniz 
asla boşa gitmeyecek. Bu merkezde hem bu 
topluma hem de İslam toplumuna hizmet 
edecek binlerce genç yetişecek. Hizmete 
açacağımız federasyon binamız ve eğitim 
külliyemiz hem eğitimin hem de insanlarımızın 
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  Hollanda İslam Federasyonu tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlen Güneydoğu Anadolu gezisi verimli bir şekilde tamamlandı...

di. O ulu peygamberin, doğduğu, 
yaşadığı, ateşe atıldığı yerler gezildi 
ve o bölgenin manevi havası tenef-
füs edildi.

Birecik Barajı üzerinde Halfeti ge-
zisi yapıldı. Batık Minare’nin, Kara 
Gül’ün, Kral ve Çobanın hikâyeleri 
dinlenildi.

Ortadoğu’nun kalbinin attığı 
kent: Gaziantep
Gaziantep’te kale gezisi yapıldı. 
Ermeni- Fransız işbirliği ile ne 
zulümler yapıldığı ve ne kahraman-
lıklar sergilendiği öğrenildi.
Zeugma Müzesi yanında bulunan 
Halil Usta’nın yerinde Küşleme 
yenildi, ardından Zeugma Müzesi 

ziyaret edildi. Çok ilginç bir müze 
olan Zeugma’dan hayli etkilenildi. 
Kurtuluş Camii ziyaret edildi. Dış 
mekânda ikindi namazını kılındı.
Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşı-
sı’nda alışveriş yapıldı.

Dolu dolu 4 ayrı şehir için ayrılan 6 
gün sona erdi. Herkesin bu güzel-
likler ve tatlar damağında kalarak 
25 derece sıcaklıktan 10 derecece 
soğukluğa adım atıldı.

Bütün katılımcılar ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti hazırlanan 
anket forumlarında dile getirdiler 
ve tekrarının olması için temenni-
lerde bulundular.

NIF Başkanı Mustafa Aktalan, bu 
organizasyonun sıkıntısız, sorunsuz 
ve güzel, verimli bir şekilde geçme-
si için ellerinden gelen gayreti gös-
teren kendi yönetimi başta olmak 
üzere Hennes Tur’a ve koordinatör 
Ayhan Gökşin’e teşekkür ederek, 
kutladı.

Geziye katılanlar alfabetik 
sırayla:
Abdullah Aşıran, Abdullah 
Sözen, Ali Yılmaz, Ayhan Ateş, 
Bedreddin Budak, Bilal Hazne-
dar,  Cafer Odabaş, Ercan Kuzu, 
Fatih Meral, Feyzi Aksoy, İsmail 
Kızılırmak, Kenan Aslan, Meh-
met Ali Tuncer, Mehmet Yücel, 
Mehmet Emin Uysal, Mehmet 
Zararsız, Mehmet Şükrü Alakay, 
Mesut Yücesan, Mustafa Aktalan, 
Mustafa Doğan, Mustafa Az-
man, Numan Talas, Murat Altun, 
Niyazi Yurt, Ömer Kıraç, Özcan 
Çiftçi, Selçuk Durmaz, Serdar 
Kayhan, Sezer Değmez, Şevket 
Vuruşan, Turhan Seyfi, Recep 
Alakuş, Yılmaz Bilgiç, Zahir 
Salih Güneş, Zekeriyya Budak, 
Zeynel Abidin.
                        (DM)      ---◄◄   

Geleceği birlikte inşa etmek ve yardımda bulunmak 
isteyenler için hesap bilgileri:

Hollanda İslam Federasyonu Eğitim Merkezi

IBAN NL85 ABNA 0831 431814

  Mustafa Aktalan:  “Güven ve desteğiniz boşa çıkmayacak”

 Orada seni ve görülmeyi bekleyen şehirler var 
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                 Şanlıurfa Sıra Gecesi

                           Mardin  Kalesi

Mardin  Kasımiye  Medresesi

Gaziantep  Kalesi

Harran  Ovası- Ulu Camii

Midyat  

buluşma merkezi olacak. Camilerimizin ve yöneticilerimizin 
çalışma, buluşma, sohbet ofisi hâlinde hizmet verecek.  
Tek hedefimiz Allah’ın rızasına kavuşmak ve O’nun yolunda 
gayret etmektir. Omuzlarımızdaki yükün hedefe ulaşması 
için verdiğimiz mücadelenin muvaffakiyetle neticelenmesi 
için dualarınıza ihtiyacımız var. Bizler de yaptığınız bu 
hayrın kabul olması ve sizleri cennetle mükafatlandırması 
için duacıyız. Rabbimiz bu konuda bizlere bir yol haritası 
çizerek görev ve sorumluluklarımızı da belirliyor. 
Ne diyor yüce Mevlâ’mız, “Allah’ın mescitlerini (dinî ve 
manevî hizmet merkezlerini), yalnızca Allah’a ve ahiret 

gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren 
ve Allah’tan başkasından korkup çekinmeyenler (halis 
niyetle başlayıp) onarabilir. İşte, hidayete erenlerden 
oldukları umulanlar bunlardır. Bu iki gün içerisinde, bizleri 
yüreklendiren, aşkımızı, şevkimizi, heyecanımızı artıran 
pek çok olaya, anıya şahitlik ettik. Bu sadece bu iki gün ile 
alakalı da değil. Bunun öncesi ve kamera arakasında canla 
başla çalışan teşkilatımızın güzide elemanlarına, yanımızda 
olan bütün insanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” 
dedi.                       
                                                         (DM)     ---◄◄









dossier18 dosya

23 yıldır, çıkan sesiniz, gören gözünüz, duyan kulağınız  olan Doğuş gazetemizin 2022 yılı  
reklam ve tanıtım fiyatlarından istifade ediniz... 

Sizleri, Hollanda’ya tanıtan bu güçten yararlanın. Vereceğiniz destekle, yıllardır, Türkçeyi yaşatmak  
ve haklarımızı kaybetmemek için mücadele eden gazetemize de nefes aldırmış, hayat vermiş olacaksınız...  

www.dogus@dogus.nl  -  Telefon:   06  24 62 10 93

“MASRAFLARI  KISMAK  İÇİN  REKLAMLARI  DURDURMAK,  ZAMANDAN  TASARRUF  ETMEK  İÇİN  SAATİ  DURDURMAYA  BENZER”  ( HENRY  FORD)

TANITIMINIZ  DOĞUŞ  İLE  OLSUN!

BM Sigortam 2 yıl aradan 
sonra basın mensupları ile 
Tilburg’daki yeni ofislerinde 
yeniden buluştu.

20 yıldır Sigorta sektöründe hizmet 
veren BM Sigortam, geleneksel basın 
toplantılarına koronavirüs salgını ne-
deni ile ara vermişti.

Her yılın son çeyreğinde başlattığı 
kampanya ile yeni yılda sağlık sektö-
ründe olacak değişiklikleri Hollanda 
Türklerine duyuran BM Genel Müdürü 
Mehmet Keskin WRR  (De Wetensc-
happelijke Raad voor het Regerings-
beleid/ Devlet Bilim ve Tavsiye Kurulu) 
raporuna dayanarak önümüzdeki 5 yıl-
da sağlık giderlerinin ödenebilirliği ve 
sigortalıların memnuniyeti ile ilgili ola-
rak; “Sigorta şirketinin önde tut-
tuğu minimum masraf, sigortalıda 
maksimum memnuniyet, sağlık 
hizmeti veren kurumların (hasta-
ne vs.) harcamalarının ödenebilir 
olması” şeklinde üç boyutu olduğunu 
söyledi.

BM sigortam 20. hizmet yılında ofisini 
taşıdığı Interpolis sigorta şirketinin eski 
binasının 10. katında basın mensupla-
rını ağırlarken, özellikle altını çizdiği 
konular arasında yabancıların, (Türk  
vatandaşlarının) ihtiyaçlarına göre po-
liçeler düzenleneceğini, Türkiye’de de 
en hızlı ve kaliteli hizmet almaları için 
çalıştıklarını vurguladı.

Yaşlı, emekli vatandaşların Türkiye’ye 
izine gittiklerinde veya uzun süreli Tür-
kiye’de kaldıklarında çeşitli sorunlar-
la karşılaştıkları ifade eden  Mehmet 
Keskin, BM sigortalılara hem Hollan-
da’da hem de Türkiye en iyi hizmeti 
veren kurum olduklarını sigortalılar-
dan duydukları memnuniyetine daya-
narak belirtti. Keskin, BM Sigortam’ın 
sigortalılara hem Hollanda’da hem de 
Türkiye’de en iyi hizmeti veren kurum 
olma yolunda her yıl çalıştıklarını be-
lirterek bu prensipten asla vazgeçme-
yeceklerini belirtti.

BM olarak sigortalılara uyguladıkları 
yüzde 10 indirimin 2023 yılında son 
kez uygulanacağını belirten Keskin, 
“Yasa gereği 2023 sonrası hiçbir şir-
ket veya aracı kurum üyelerine indirim 
uygulanamayacak. Fakat mesleklere, 
etnik kökenlere, sektörlere göre sigorta 
poliçesi seçilecek”  dedi.
Sigorta katkı paylarının ödenebilir 
miktarlarda olması için çalışıldığını 
ifade eden Keskin, “Bu konuda sigorta 
şirketleri de çeşitli önlemler almakta-
dır. Bu durumda bireylerin sigortala-
rını seçerken  poliçelerine dikkat et-
meleri gerekiyor. Achmea gurubunda 
yabancılara hizmet veren aracı kurum 
sayısı 1800 iken bugün bu rakam diğer 
etnik kökenliler dahil 60’a düşmüştür. 
2022 yılında Türklere hizmet veren tek 
Türk aracı kurum  biz kaldık” dedi

Keskin konuşmasında, “Achmea Gru-
bu ile 2022 – 2025 anlaşmamızı  yap-
tık. Prim satan, poliçe satan bir kuruluş 
değiliz. İnsanları bilgilendirme gibi bir 
misyonumuz var ve bunu korona salgı-
nı döneminde yapmaya çalıştık. Kam-
panya döneminde poliçe satıp bir yıl 
sonrasına kadar ortalıkta görünmemek 
bize göre değil. Geçtiğimiz yıl çeşitli 
uzmanlar bize ulaşması sonucu  koro-
na virüse karşı aşının önemini anlatan 
programlar yaptık” ifadelerini kullan-
dı.
Koronavirüs salgınında online bilgilen-
dirmenin ön plana çıkarttığını söyleyen 
Keskin açıklamalarına şöyle devam 
etti: “Korona hayatımıza girdiğinden 
itibaren insanlar her istediği zaman 
aile doktoruna gidemez duruma gel-
di. Aile doktorlarında, hastanelerinde 
yığılma oldu. Bu yığılmaları önlemek 
için online hizmet verilmeye başlandı. 
İnsanlar şikâyetlerini internet aracılı-
ğı ile önceden (online) bildirmek du-
rumunda. Bizim insanlarımızı  online 
sistemi ne kadar kullanıyor bu tartışılır. 
Bu  konuda da BM olarak bilgilendir-
mek için çalışmalarımız  yoğun bir şe-
kilde devam ediyor.”
Toplantı sonrası basın mensuplarına 

Doğuş olarak her sayıda önemli misafirleri büromuzda ağırlıyor, onlarla önemli ve hoş sohbetler gerçekleştiriyor bunları da sizlerle paylaşıyor, güzel tepkiler alıyoruz. Bu 
sayıda da bizler bazı dostları ziyaret ederek hoş sohbetler gerçekleştirdik. Bunlardan biri de Benim Sigortam yetkililerinden Mehmet Keskin idi.
Uzun yıllardır insanımıza en uygun sağlık sigortasını sunmak için hizmet veren BM Sigortam yetkililerinden Mehmet Keskin ve iş ortağı Nafi Keleş’in daveti üzerine yeni 
hizmet binasında bir araya geldik. Yapılan basın toplantısı konuşmalarından hayli istifade edeceğinize inanıyoruz…                   

“En az masraf, en yüksek müşteri memnuniyeti ve ödenebilir bir harcama yapılandırılması
en öncelikli hedefimiz olacak”

“İşimiz sadece poliçe satmak değil”

Mehmet Keskin:
 “BM Sigortam olarak, sigorta şirketleri ile yaptığımız 

anlaşma gereği insanlarımıza en uygun primi sunmak 
için çalışmalarımız sürüyor. 

Sigorta şirketlerinizin size sundukları teklif ile bizim 
sizlere sunacağımız teklifi mukayese ederek seçiminizi 

yapmanızı tavsiye ediyorum. 
Bizim yeni ofisimizde öncelikli hedefimiz, birinci 

neslin Türkiye’de geçirecekleri günlerde yanlarında 
olmak, onlara kendi sağlık sigortalarının sunacağı en 
iyi hizmet sunmak ve iki ülke arasında oluşan sağlık 

sorunlarına bir neşter vurmak olacaktır...

BM Sigortam’ın Ağustos ayında taşın-
dıkları Tilburg’daki yeni ofisin tanıtımı 
yapılarak, ikramda bulunuldu. Sigorta 
hakkında her türlü Türkçe bilgiye www.
bmsigortam.nl’den ulaşabilirsiniz.

2022 temel sağlık primlerine aylık 
3 ila 8 Euro arası zam gelecek
Öte yandan Sağlık sigortası şirketleri 
2022 yılında uygulayacağı aylık temel 
sağlık sigortası prim miktarlarını kamu-
oyu ile paylaştı. Şuana kadar açıklanan 
2022 temel sağlık sigortası prim mik-
tarları, primlerin 2021’e kıyasla, 3 ila 8 
Euro arasında arttığını gösteriyor.

Açıklanan 2022 prim miktarların-
dan bazıları şöyle:
Prim miktarını ilk açıklayan şirket yine 
DSW oldu. Şirket açıklamasında, 2022 
yılı prim miktarının, bu yıla göre 3,25 
Euro zamla, 127,75 Euro’ya çıkacağı 
belirtildi.
Toplam 4,8 milyon sigortalı ile Hol-
landa’nın en büyük sigorta şirketi olan 
Achmea’nin alt kuruluşu Zilveren Kru-
is’in en çok tercih edilen sigorta poliçesi 
‘Basis Zeker’ sigortası, önümüzdeki yıl 
3 Euro zamlanarak, 131,45 Euro’ya çı-
kacak fakat, eğer siz BM Sigortam ko-
lektif üyesi iseniz ödeyeceğiniz meblağ 
126.85 Euro olacak.
VGZ şirketinin temel sağlık sigortası ay-
lık primi 8,20 Euro artarak, 132,65 Eu-
ro’ya yükselecek. Şuana kadar en fazla 
zam VGZ temel sigortasında görülüyor.
CZ’ye bağlı OHRA’nın, temel sağlık si-
gortası primi 2,70 Euro artışla, 129,45 
Euro olacak.
2,1 milyon poliçeliye hizmet veren Men-
zis’in aylık prim miktarı ise 3,25 puroluk 
bir artışla 133,25 Euro olacak.       
                        DM/ZA  ---◄◄   

Mehmet Keskin:
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“Doğuş  yazıyorsa  doğrudur”   sözü  ile insanlarımızın  haklı  güvenini  kazanan  ve   toplumun  tamamı  tarafından  kabul  gören 
 gazetemiz,  en  çok  basılan,  en  çok  d ağıtılan  en  çok  okunan  gazete  unvanını  ilk  sayıdan  beri  sürdürmektedir...









Hollanda  Meclisi şimdiden, QR (Kare) kodu kontrollerinin zorunlu olmayan mağazalarda 
da yapılmasına destek verdi
Temsilciler Meclisi’nde  Çarşamba günü yapılan görüşmede; kabinenin sunduğu, ‘giyim 
mağazaları gibi zorunlu olmayan mağazalara sadece geçerli QR kodu ile giriş yapılsın’ 

yönündeki yasa tasarısı, şimdiden çoğunluğun onayını aldı.
Bu tasarıya başta koalisyon ortaklarının desteğini alan Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yaptığı 
açıklamada, öncelikle bu uygulamanın mağazalarda veya kuaför dükkanı gibi yerlerde 
uygulanabilirliğinin kontrol edileceğini belirtti.
Sözü edilen mağaza ve dükkanlarda Korona Geçiş Belgesi kontrollerinin uygulanıp uygulanmayacağı 
ve uygulanırsa nasıl bir yol izleneceği konusu, henüz belli değil. Hükümet önümüzdeki iki hafta 
içerisinde yaşanacak gelişmelere ve Salgın Yönetim Ekibi’nin (OMT) tavsiyesine bakacak ve daha 
sonra tasarı Senato’da değerlendirilecek.
Şu anda Hollanda’da 3G politikası uygulanıyor. 3G “tedavi edildi”, “aşılandı” veya “test edildi” 
anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren kısmi kapanma tedbirleri uyarınca şuanda kafe, 
bar ve restoran gibi yiyecek/içecek sektöründe,  sanat ve kültür sektöründe ve spor salonlarında 
QR kodu kontrolleri yapılıyor. 
Kabine ayrıca 2G olarak adlandırılan uygulama için de görüşmelerine devam ediyor. 2G 
uygulaması; bulaş riskinin yüksek olduğu yerlere sadece, ‘tam aşılı kişilerin veya COVİD-19 
geçirmiş ve hastalığı atlatmış kişilerin alabileceği’ QR kodları ile giriş yapılabileceği anlamına 
geliyor. 2G kelimesindeki G harfleri; “tedavi edilmiş” ve “aşılanmış” anlamlarını taşıyor. 
Başka bir deyişle; 2G uygulamasının yürürlüğe girmesi halinde artık, aşı olmayan veya Covid-
19’dan kurtulduğuna dair kanıtı bulunmayanlar,  bir kafeye, bara, tiyatroya veya konser salonuna 
giremeyecek.                                                                                                                 ---◄◄   

MAĞAZA VE DÜKKÂNLARA DA 
QR(KARE) KODU KONTROLÜ GETİRILİYOR

uitzicht
19panorama

 balrasit@gmail.comRaşit Bal

      
Devlet ise bir teşkilattır. “Bir ulus 

olarak tasavvur edilen büyük bir 
toplumun ortak işlerini yerine 
getirsin ve güvenliği sağlasın” 

diye oluşturulmuş bir yapı. Somut. Bünyesinde 
binlerce insanın çalıştığı kurumlardan oluşuyor. 
Ordu, bakanlıklar, mahkemeler, eğitim kurumları, 
sağlık kurumları ve temsilciler meclisi. Devlet 
teşkilatı bu yapıları ve yaptığı kamu hizmetleri 
sayesinde toplumu bir düzene koyar. Aynı 
zamanda bu düzeni anayasa, kanunlar ve diğer 
yazılı metinlerle tanımlar ve kayıt altına alır. 
Anayasa ile ifade edilen temel unsurlar sabit 
ilkeler ve referanslar olurken, diğer kanuni 
ve politik metinler değişebilirler. Toplumun, 
ilişkilerin, koşulların değişmesi ile. Gerekli 
görülen veya zorunlu olan değişimi, millet adına, 
temsilciler meclisi ve hükûmet gerçekleştirir. 
Toplumsal maslahat öyle icap ettiği için.

Bu kişi Allah’ı tercih ederek nasıl devleti 
reddediyor? Allah’ın var ve bir olduğuna 
inanıyor olabilir. Kâinatı, yaşamı ve varlığı 
Allah’ın yarattığına inancı da tam ve kesin 
olabilir. Kur’an’ın Allah’ın sözü olduğuna 
inanıyordur. Ancak bunlara inanan bir kişi nasıl 
devleti reddediyor ve ‘benim devletim yok 
Allah’ım var’ diyor? Üstelik o kişi devletin 
ve toplumun içinde yaşıyor ve var oluyor. 
Çalışırken, yolda giderken, çocuklarını okula 
götürürken, onları büyütürken, marketten 
alışverişini yaparken, parasını bankadan 
çekerken o ‘benim değil’ dediği devletin ve o 
devletin düzenlediği toplumun içinde yaşıyor. 
O’nun oluşturduğu altyapıyı (elektrik, su, gaz 
gibi) kullanıyor, oluşturduğu güvenlik içinde 
emin bir şekilde yaşıyor, çocuklarını devletin 
oluşturduğu eğitim kurumlarında yetiştiriyor, 
hastalandığı zaman sağlık kurumlarında tedavi 
görüyor, devletin imkân verdiği camide ibadetini 
yapıyor. 

Bu, Allah’ı devletin karşısına yerleştiren 
çatıştırma odaklı tutum bana iki binli yıllarda 
Ayan Hirshi Ali diye meşhur olan VVD 
milletvekilinin ‘Anayasa mı, Kur’an mı?’ 
ikilemini hatırlattı. O da böyle bir ikilemin 
var olduğuna inanarak ilkokul düzeyindeki 
Müslüman çocuklara ‘hangisini seçiyorsun?’ 
sorusunu sormuştu. Çocukların, soruyu ve var 

sayılan çelişkiyi anlamadıklarından, tereddüt 
etmelerinden de ‘siz Kur’an’ı seçiyorsunuz 
dolayısıyla yaşadığınız topluma sadık 
değilsiniz’ sonucuna varıyordu. Bununla 
da kalmıyor, ‘Kur’n-ı seçen bu çocukların 
velileri muhakkak bizim düşmanımızdırlar’ 
sonucuna ulaşıyordu. Hollanda meclisinde, 
Anayasa ile Kur’an, İslam’ın ilkeler ile, 
aydınlanma değerleri arasında bağdaştırılamaz 
bir çelişkinin olduğunu var sayan politik partiler 
var.  Bu politik partiler de bu anlayışlarına 
(=ideolojilerine) bağlı olarak, İslam’ı ve 
Müslümanları Hollanda toplumu ve kültürü için 
bir tehdit olarak konumlandırıyorlar. 
Böyle bir ifade ile kişi, Allah’a inanırken içinde 
yaşadığı gerçekliği inkâr ediyor gibi bir izlemim 
oluşturuyor. Böylece devleti ve toplumsal düzeni 
yok sayıyor. Yok saydığı gerçeklikle sürekli 
muhatap olduğu hâlde. Acaba burada, devletin 
yaptığı düşünülen bir yanlışın sorumluluğunu 
üstlenmekten kaçabilmek için başvurulan bir 
‘hile’ mi var? Böyle bir hileye başvurarak, 
kişi kendisini ‘sorumsuz’ yapıyor. ‘Benim 
bu yanlış yapan devletle ve günahı çok 
toplumla bir alakam yok’ deyip sorumluluğu 
reddettiğini ifade ediyor. Bu tutum acaba biz 
göçmenlerde görülen bir tutum mu? Bulunduğun 
yere henüz kök salmamışsın, yerleşim süreci ve 
çabası devam ediyor. Sen henüz bulunduğun 
yere ait değilsin ve bulunduğun yer de sana ait 
değil. Bu süreci yaşayan birisi olarak bulunduğun 
yeri iyi de anlamıyorsun ve daha ‘yabancısın’. 
Bir taraftan geldiğin yerden (Türkiye’den) 
yabancılaşıyorsun diğer taraftan da bulunduğun 
yere tam olarak yerleşmemişsin. Yani daha 
‘havadasın’ ve yerin pek belli olmamış. 
‘Benim devletim yok sadece Allah’ım 
var’ ifadesi bu henüz yerleşik olmamışlığın 
psikolojisini mi ifade ediyor acaba.
Sanki bu olayı yeteri kadar açıklamıyor gibi. Bu 
tutumda dinî bir boyut var görünüyor.

Kur’an 7. asırda var olan bir gerçekliğe ve 
düzene indi. İslam öncesindeki hâkim toplumu, 
var olan yaygın şiddete, hukuksuzluğa ve 
toplumsal bölünmüşlüğe atıfta bulunarak 
‘cahiliye’ olarak nitelendirdi. ‘Tevhidi’ esas 
alarak aşiret odaklı kimliğin yerine dinî bir 
kimliği ikame etti. Peygamberin öncülüğünde 
İslam, o toplumu dönüştürmeye başladı. Sonraki 
asırlarda bölgede güvenli, hukuk esaslı ve 
bütünlüğü olan bir topluma dönüştü. Şimdi, 
bu ilk üç asırda oluşmuş düzen ve toplum 
yapısına atıfta bulunarak, içinde yaşadığımız 
şimdiki düzeni  ve toplumsal yapıları karşı 
karşıya getirmek mümkün mü? İlk üç asırdaki 
oluşmuş düzeni  (veya Osmanlı Devleti düzenini) 
‘İslami’ olarak nitelendirip, şimdikini (Hollanda 
devletinin düzenini) ‘gayri İslami’ olarak 

nitelemek mümkün mü? 
Bu nitelemeye bağlı olarak da cari/yürürlükte 
olan politik ve toplumsal düzeni reddetmek 
meşru olur mu? Şayet bir Müslüman veya bir 
grup Müslüman hâkim düzeni ve gerçekliği 
dinî bir dayanakla ontolojik olarak reddederse, 
ne yapmış olur?  Acaba, camideki ifadesini 
naklettiğim Müslüman bunu kast etmiş olabilir 
mi? ‘Benim Allah’ım var’ ifadesi ile kast ettiği, 
bir taraftan bu reddi ifade ederken, ‘benim 
aslında kendimi ait hissettiğim düzen, 
olmasa da, İslami bir düzendir’ mi demek 
istiyor? 

Müslümanlar arasında bu yaklaşımın oldukça 
nadir olduğunu zannediyorum. Hele böyle 
ilkesel/ideolojik ve ontolojik düzeyde var olan 
düzeni ve gerçekliği reddetmek pek rastlanılan 
bir tutum değil. Politik İslami hareketlerde bu 
yönde bir yaklaşım görmek mümkün. Ancak bu 
tutum ve anlayış Müslümanların tarihî tecrübeleri 
ile uyumlu da değil. Müslümanların hem âlimi 
ve hem de avamı tarihsel olarak her yerde 
olmuşlardır. ‘Orası İslami düzen değildir’ 
diyerek gitmekten geri durmamışlar. Doğu’ya da 
Batı’ya da gitmişler. İslam’ın evrensel olduğuna 
inanarak. Bu tutum ve gerçeklik anlayışında 
İslam’ın yönlendirmesi ‘gittiğin yer ne kadar 
kötü olursa olsun, sen orada iyiliği temsil 
et, iyiliği çoğalt, kötülüğü azalt, sen 
örnek ol, insanlar senden emin olsun, 
oralara Allah’ın sözünü ulaştır’ olmuştur. 
Peygamberin pratiği de bu yönde olmuştur. 
Mekke olabileceği kadar ‘kötü’ olmasına 
rağmen, Allah oraya onu göndermiştir. ‘Orasını 
düzelt’ diye görevlendirmiştir. Yani ‘kaçamak’ 
yoktur. Bu iki tutumun birincisinde kişi kendisini, 
dini bir gerekçe ile, bilişsel ve duygusal olarak 
yasadığı gerçekliğin dışına çıkarmaktadır. ‘Ben 
buraya ait değilim, buraların yabancısıyım’ 
demektedir. Hiçbir sorumluluk ta üslenmeden. 
Kendini ‘ofsayt’ pozisyonuna düşürerek. Tabi 
bu tutum ve netice de Müslümanların tarihsel 
tecrübesine ve peygamberin pratiği ile uygunluk 
göstermiyor. Peygamber ve ashabı Medine’ye 
hicret ettiklerinde ilk çabaları Medine’nin 
‘yabancısı’ olma hâlini giderip orada yerleşik 
olmak çabası oldu. Bulunduğun yeri daha 
da iyi yapmak için ‘yabancı’ konumu hiç 
elverişli değildir. Aslında tam bir ‘hadsizliktir’. 
“Müslüman mahallesinde salyangoz 
satmak” gibi bir şey. Laf edebilmek ve etkin 
önerilerde bulunabilmek için ‘yerleşik’ olmak 
gerekmektedir. Allah adına ‘yabancı’ kalmak 
bu sorunu daha da artırmaktadır. Bunun yerine, 
‘tabi ki bu devlet benim ve ben bu düzenin 
bir üyesiyim’ deyip, onu düzeltmek ve İslam’ı 
daha iyi yaşanabilir koşuları oluşturmak en 
doğru olan ve gerçekçi tutumdur.             ---◄◄   

MÜSLÜMANLARIN 
TUTUMU

Geçtiğimiz günlerde 
bir konuşmaya şahit 
oldum. Geriden. Bir 
camide ve  namazı 
beklerken. Belli bir 
devlete daha yakın 
olduğunu düşündüğü 
birisine ‘bu devletten 
çektiğimiz nedir ya’ 
diye bir söz soyluyor, 
birisi. Şaka havasında 
ve gülerek. Muhatap, 
ciddi bir bakışla ‘benim 
devletim yok, benim 
Allah’ım var’ diye 
karşılık verdi. Böyle 
hazır ve kaçamak 
cevabına karşılık o kişi 
‘tam Karadenizli 
cevabı’ diyerek 
geçiştirdi. Söylenenin 
içeriğine bir şey 
demeden. Bu olmayan 
bir kutuplaştırma tabi 
ki. Niçin Allah devletin 
karşısında yer alsın ki? 
Allah, aşkındır ve O’nu 
bir şekilde tasavvur 
etmek mümkün değil. 
Ondan dolayı O 
hiçbir şeye benzemez. 
‘Devlet’le kıyas da 
olmaz.

Yerli Düzen, Yabancılık ve   
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Bir oyun ki sormayın!

Tavsiye olarak verilen 1,5 metre mesafe kuralı, Çarşamba gününden itibaren zorunlu 
oldu. Kabine; korona vaka sayısındaki keskin artışı azaltmak ve sağlık hizmetlerine 
daha fazla yüklenmemek için, Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, 1,5 
metre mesafe kuralını zorunlu hâle getirdi.

18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların uyması gereken 1,5 metre mesafe kuralı, polis ve Sivil 
Kontrol Memurları (Buitengewoon opsporingsambtenaar – BOA) tarafından kontrol edilecek.
Yasağa uymayan vatandaşlar önce uyarılacak,  yine uymadıkları takdirde 95 euroya kadar 
ceza kesilecek.
Aynı adreste ikamet eden kişiler 1,5 metre mesafe zorunluluğundan muaf tutulacak. 
Yasakta, Korona Giriş Bileti zorunluluğu bulunan veya mesafenin korunmasının mümkün 
olmadığı durumlar, istisna olarak görülüyor. Bu durumlarda maske zorunluluğu veya başka ek 
önlemler devreye girecek.
Kabine açıklamasında ayrıca, korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik, vatandaşların 
diğer temel kurallara uyması için yeniden çağrı yapıldı ve bu kuralların aşılanmış kişilerin için 
de geçerli olduğu vurgulandı.

Temel kurallar şunlardır:
Ellerinizi sık sık yıkayın.
Dirseğinize doğru öksürün ve hapşırın.
1,5 metre uzakta tutun.
El sıkışmayın.
Kapalı yerlere bol miktarda temiz hava girmesini sağlayın.
Şikâyetleriniz varsa evde kalın ve test yaptırın!..                       Sonhaber.eu               ---◄◄   

HOLLANDA’DA 1,5 METRE MESAFE 
KURALI YENİDEN ZORUNLU HÂLE GELDİ

Her şey sil baştan!..









dossier20 dosya

Gündem

      
E vet, göçmenlik tarihimizde 60 yılı geride 

bıraktık. Bu 60 yılın sonunda aklıma ilk 
gelen, ‘60 yıl geçti aradan ayrı ayrı, 
bitsin artık bu hasret bulaşalım 

gayrı’ şarkısı oluyor.
‘Kimden ayrı kaldık ve kiminle buluşalım 
artık’ sorusunun cevabını hepimiz biliyoruz. 
Biliyoruz da bu cevabı vermek çok kolay mı?
Tabii ki anayurdumuzdan ayrı kaldık ve 
anayurdumuzdakilerle buluşma arzusu var.
Ama bu mümkün mü?
Hiç de kolay değil tabii…

Göçün nedenlerini anlatan çok hüzünlü yazılar 
yazmışızdır. Bu konuda göz yaşartıcı edebiyat 
yapanlarımız olmuştur. ‘Dişlerimize kadar 
muayene’ ve ‘bir odada 20 kişi’ edebiyatları 
ile göz yaşı döktüren çok oldu.
Önceleri yaşanılan bu gibi dertlerin ardından 
hastalık sorunları dillere pelesenk oldu.
Sonra aile birleşimi başladı, eşlerimiz ve 
çocuklarımız geldi. Daha sonra da burada 
çoğalmaya başladık. Bunlar ile birlikte konut 
sorunu ve çocuklarımızın eğitim sorunları dile 
getirilmeye başlandı.
Bu sorunları ortadan kaldırmak için neler 
yapmadık ki?

Birinci nesil olarak adlandırılan ilk gelenler, önce 
kendi sorunları ile daha sonra da aile fertlerinin 
sorunları ile mücadele edebilmek için güç birliği 
yapmanın kaçınılmaz olduğunu anlayınca 
dernekleşme başladı. İlk dernekleşmeler 
kahvehane köşelerinde gerçekleşti. 

Dinî vecibelerimizi yerine getirebilmek için 
mekânlarımız yoktu. İşyeri köşelerinde namaz 
kılınıyordu.
Bırakın cemiyi, mescidimiz bile yoktu.
Zamanla bu sorunlar da aşıldı.  İslam 
dernekleri kuruldu ve federasyonlar ile büyüdü.

Çocuklarımızın futbol oynayabilmeleri için yine 
kahvehane köşelerinde kulüpler kuruldu.
Çocuklarımıza ayrımcılık yapan ve kadroya 
almayan  Hollanda kulüplerine karşı, kendi 
Futbol Federasyonumuzu ve kendi ligimizi 
kurduk.
Zaman geçtikçe, ihtiyaçlarımızı kendi 
gayretlerimiz ile karşılamaya başladık. 
Gerek içinde yaşadığımız devlet ve gerekse 
kendi devletimiz maalesef bize katkıda 
bulunmuyorlardı.
İşçilikten kurtulup işadamı olanlarımız çıktı 
sahneye. Bugün  Hollanda’da 25 bini aşkın 
işyerimiz var.

Sonra çocuklarımız çıktı sahneye. İyi eğitim 
alan çocuklarımız; gerek devlet dairelerinde 
ve gerekse özel sektörde, övünç verici işlere 
giriyorlardı.
Daha sonra siyasete girmeye başladı gençlerimiz.
Siyasi partilere üye olan gençlerimiz, seçimlerde 
aday listelerine girmeye başladılar.
Önceleri Belediye Meclislerine üyeler vermeye 
başladık. Sonra da parlamentoya ve İl Genel 
Meclisleri’ne üyeler verdik. Bakan seviyesine 
gelen çocuklarımız da oldu.

Bunların hepsi birer başarı hikâyesidir. 
Başarılarımız bunlarla kalmadı. Pek çok sporcu 
yetişti ve ünlü oldu. 
Hollanda medyasında yazarlık yapanlarımız 
oldu. Tiyatrocularımız, şarkıcılarımız, 
modacılarımız ve çeşitli sanat dallarında 
çalışanlarımız ile Hollandalıların dikkatini 
çekmeye başladık.

Tüm bu başarılara rağmen, gerek yaşadığımız 
ülkenin devleti ve gerekse bizim devletimiz, 
eksiklerimizi görmezden geldiler ve isteklerimizi 
yerine getirmediler.
Örneğin, askerlik mecburiyetimiz, emekliliğimiz 
ve otomobil ithalatı gibi sorunlarımızı, bizim 
devlet hâlâ çözmedi. Hollanda devleti de, başta 
vergi daireleri olmak üzere çeşitli kurumlarda 
bize karşı yapılan acımasız ayrıcalıklara göz 
yumdu. Genellikle Türk ailelerini vuran, 
çocukların bakımı için verilen ödeneklerin 
kesilmesi ve vergi dairelerinin sahtekârlık 
suçlaması, hâlâ çözüme kavuşmadı. Mahkeme 
kararları, parlamento kararları ile ülke ayağa 
kalktı ama sorun çözülmedi.

Şimdi gelelim 60 yıl sonrasındaki durumumuza.
Birinci neslin, bin bir zorlukla aşabildiği 
sorunlar, ne mutlu ki şimdi neslimiz tarafından 
yaşanmıyor.
Birinci neslin bıraktığı mirası çok iyi 
değerlendiren yeni nesillerimizle ne kadar 
övünsek azdır. 
Bu konuda artıda olduğumuzu söylemek doğru 
bir yaklaşım olur.
60 yıl geçmesine rağmen hâlâ bizleri 
kabullenemeyen bir anlayışın varlığına rağmen, 
bizim çocuklarımız boyun eğmemeye direnecek 
güçtedir.
Tabii ki bu konuda gençlerimizin yapmaları 
gereken bazı girişimler olmalıdır.
Söylemesi kolay ama, gençlerimiz her iki 
devletin ağır topları ile temas içinde, hem de 
sıkı bir temas içinde olmalılar. Bu konuda, gizli 
değil alenen (açıkça) toplantılar yapmalılar ve 
dernekleşmeliler.

Tabii ki burada yaşamakta olan kanaat 
önderlerimizin de yapacakları var.
Kanaat önderlerimiz, particiliği, kulüpçülüğü ve 
bölgeciliği bir kenara atarak, toplumun genel 
sorunlarının çözümü için gayret sarf etmeliler ve 
yol göstermeliler.
Kısaca, sonuç nedir biliyor musunuz?
Ferdi Tayfur, ‘Hadi gel köyümüze geri 
dönelim, Fadime’nin düğününde halay 
çekelim’ diye şarkı söylüyor ya?
Bizim gençlik buna, ‘Köyümüze geri 
dönmeyeceğiz ve Fadime’yi de buraya 
getireceğiz’ diyorlar. Durum bunu gösteriyor.
Haydi hayırlısı.                                       ---◄◄

Birinci nesil olarak 
adlandırılan ilk 
gelenler, önce 
kendi sorunları ile 
daha sonra da aile 
fertlerinin sorunları 
ile mücadele 
edebilmek için güç 
birliği yapmanın 
kaçınılmaz 
olduğunu anlayınca 
dernekleşme başladı. 
İlk dernekleşmeler 
kahvehane 
köşelerinde 
gerçekleşti. 
Dinî vecibelerimizi 
yerine getirebilmek 
için mekânlarımız 
yoktu. İşyeri 
köşelerinde namaz 
kılınıyordu.
Bırakın cemiyi, 
mescidimiz bile 
yoktu.
Zamanla bu sorunlar 
da aşıldı. İslam 
dernekleri kuruldu 
ve federasyonlar 
ile büyüdü.

 BİTSİN ARTIK BU HASRET 
BULAŞALIM GAYRI

ilhan@karacay.nl GÖRÜŞİlhan Karaçay

60 yıl geçti aradan ayrı ayrı

Ahde Vefa...

1 960’lı yıllarda Hollanda’ya gelen ilk 
kuşak gurbetçiler, kendi kültürlerini ve 
dinî vecibelerini yerine getirebilmek için 
kısıtlı şartlarda büyük çaba göstererek 

genç yaşlarda gurbete gelen çocuklarımıza 
dinimizi ve ana dilimizin öğretebilmek için 
büyük çaba göstermişlerdir.
Birinci kuşak gurbetçiler, yaptıkları değerli 
hizmetlerinden dolayı Tilburg HDV Süleymaniye 
Camii yönetim kurulu tarafından birer şükran 
plaketi ile ödüllendirildiler.
Bu birinci kuşak gurbetçilerimiz, gönüllü hocalık 
yaptılar, çocuk okuttular, cami içinde market 
işlettiler, cami yapımında ve yaşatılmasında 
büyük çaba sarf ettiler; kısacası çok büyük ve 
üstün emek verdiler.
Hollanda da zor şartlarda çalışarak ekmeğinin 
peşinde olan gurbetçiler boş vakitlerini 

Tilburg HDV Süleymaniye Camii yönetiminden örnek davranış
değerlendirmek ve dinî ve kültürel faaliyetlerin 
içerisinde olabilmek adına bir camiye ihtiyaç 
duyuyorlardı. Hollanda’ca dilini tam olarak 
konuşamıyorlardı ama yine de gelecek nesile bir 
miras bırakabilmek için bir cami binası arayışı 
içerisine girmişlerdi. Cami olarak ibadete 
açılan yüzlerce bina aldılar. Maksatları birlik 
ve beraberliği sağlamak, hem kendilerinin hem 
de evlat ve torunlarının Müslümanca yaşayıp, 
Müslümanca kalabilmeleriydi.
Harcadıkları çaba, emek boşa çıkmadı ve 
her kentte ibadetlerini yapabilecekleri bir 
cami oluşturdular. Yıllar sonra imkânların 
çoğalmasını fırsat bilen yeni yöneticiler 
Tilburg’ta güzel bir külliye inşa ettiler.
Bu arada birinci kuşak büyüklerimizin 
gösterdikleri çabalar boşa gitmedi ve bu gün 
kendilerine bir vefa örneği ve duygusunun 

yansıması olarak Süleymaniye Camii Başkanı 
Ahmet Arslan, yönetim kurulu  adına birer 
teşekkür plaketi takdim etti.
Böyle güzel bir plaketle hatırlanmaktan dolayı 
mutlu olduklarını ifade eden cami cemaatinden 
İsmet Gül, Mustafa Akçakaya, Sebahattin 

Taşçı, yaptıklarını Allah rızası için yaptıklarını 
ifade ettiler.
Yukarıdaki fotoğrafta, soldan başlayarak, Cami 
Başkanı Ahmet Arslan, İsmet Gül, Mustafa 
Akçakaya, Sebahattin Taşçı                                                              
                                 (Sedat Tapan)  ---◄◄                                         

Birinci kuşak gurbetçiler, yaptıkları hizmetlerinden dolayı Tilburg HDV Süleymaniye Camii yönetim kurulu tarafından plaketi ile ödüllendirildiler
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On gün önce, takip etti-
ğim bir sosyal medya 
hesabında 
(@AnadilimTurkce) 

şu cümleler paylaşılmıştı: “Türk 
toplumu olarak Avrupa’da 60 
yıllık bir geçmişimiz var. Peki 
60 yıl sonra Avrupa’da hâlâ 
bir Türk toplumundan bahse-
debilecek miyiz, yoksa azınlık 
olarak Batı toplumları için-
de eriyip gidecek miyiz?” Bu 
sorunun devamında aynı hesapta, 
on dokuzuncu yüzyılda yaşanan 
Almanların Brezilya’ya göçünden 
bahsedilerek, yüzyıl sonra Alman-
ların, kendi dernek ve vakıflarını 
kurmalarına rağmen, Brezilya’da 
asimile olup, genç nesillerin kendi 
dillerini dahi konuşamadıkları 
belirtilmekteydi. 

Bu paylaşım, Avrupa’da geçen 60 
yıllık göç hikâyemiz üzerinde dü-
şünmemi sağladı. Sadece üç, dört 
nesil boyunca tecrübe ettiğimiz 
göç hikâyemizi muhasebe etmekle 
yetinmeyip, aynı zamanda, Avrupa 
Türk toplumunun gelecekteki 
konumu üzerine de, yeniden 
düşünmeme neden oldu. Çok 
önemli, bir o kadar da hayati olan 
bu sorunun, yani ‘Yüz yıl sonra, 
Avrupa’da eriyip gidecek mi-
yiz?’ sorusuna cevabımı, yazının 
sonuna bırakıyorum. 

Şimdi öncelikle, Avrupa’da geride 
bıraktığımız 60 yıllık, göç hikâ-

yemizi değerlendirirken, bizi ta-
nımlayan kavramlardan başlamak 
istiyorum. 

Biz, on yıllardır, Türkiye tarafın-
dan ‘Gurbetçiler, Almancılar, 
Avrupalılar, yurt dışı Türkler 
ve Türk diasporası’ gibi deyim-
lerle; Avrupa’daki karar vericiler 
ve bilim üretenler tarafından 
ise ‘Misafir işçiler, Akdeniz 
ülkelerinden gelenler işçiler, 
yabancılar, azınlıklar, Avrupa 
Müslümanları ve Türk kö-
kenli Almanlar, Türk kökenli 
Hollandalılar, Türk kökenli 
Belçikalılar’ gibi sürekli değişen 
kavramlarla adlandırıldık. Bu çok 
farklı tanımlamaların yanı sıra, 
biz de kendimize, “Türkiyeli-
ler, Avrupa Türkleri, Avrupalı 
Türkler” deyimlerini daha uygun 
bulduk. 
Son 60 yılda, Avrupa Türklerinin 

“Avrupa’da yeni bir dil, yeni bir kimlik ve yeni bir gelecek perspektifi için, ortak akıl geliştirilmeli.  
Bu yeni dil ve ortak akıl, 60 yıllık göç tecrübemiz üzerine oturmalıdır.”

Veyis Güngör:
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sosyolojisine genel olarak baktığı-
mızda, göçün ikinci devresi sayı-
labilecek aile birleşimiyle birlikte 
ortaya çıkan ve farklı ihtiyaçların 
karşılanması doğrultusunda bir 
kurumlaşma süreci yaşandığı 
görmekteyiz. Siyasi, dinî, sosyal, 
kültürel, eğitim, sportif ve diğer 
alanlarda hızlı bir şekilde ve çok 
sayıda gönüllü kuruluşun oluşma-
sıyla “sivil toplum” diyebilece-
ğimiz süreçler hayata geçirilmiştir. 
Farklı alanlarda 50 yıl önce baş-
layan bu yapılanma, günümüzde 
de varlığını, (yer yer zayıflamasına 
rağmen), devam ettirmektedir. Bu 
sürece, yeni ihtiyaçların karşılan-
ması için yeni kurum ve kuruluşlar, 
yapılar eklenmektedir. 

Milletler tarihinde oldukça kısa 
sayılabilecek bir zaman birimi 
içinde, Avrupa Türklerinin göç 
tarihinin ikinci yarısında başlayan 

siyasi katılım süreci, farklı yönetim 
organlarında temsil edilmesiyle 
devam etmektedir. Siyasi katı-
lım süreciyle eş anlamlı olarak 
başlayan ve kalitesini her geçen 
gün daha da artırarak devam eden 
girişimcilik ve ekonomik sorum-
luluk, yine göç tarihimizin önemli 
başarı alanlarındandır. Eğitim, 
sanat, kültür, spor, sağlık ve diğer 
alanlarda da Avrupa Türklerinin 
bireysel başarıları, geride bıraktığı-
mız 60 yıllık göç tarihimizin onurlu 
sayfaları olarak görülebilir. 
Bütün bu gelişme ve sosyolojik de-
ğişim, aynı zamanda Avrupa Türk 
orta sınıfının oluşmasını berabe-
rinde getirmiştir.

Avrupa ülkelerinin, sık sık değişik-
liğe uğratarak, uygulamaya çalış-
tıkları ve tartışması hâlâ bitmeyen 
‘entegrasyon’ meselesinde, 
kanaatime göre Avrupa Türkleri 
başarılıdırlar. Kendi kültür değerle-
rini koruyarak, toplumda yerlerini 
alan, içinde yaşadıkları ülkenin 
dilini bilen, siyasi sorumluk alan 
ve bir çok alanda başarılı olan 
Avrupa Türkleri, genel anlamda 
uyum sağlamışlardır. 

Bu kısa genel değerlendirmeden 
sonra, Avrupa Türklerinin gelecek 
on yıllarda, Avrupa’da Müslüman 
Türk olarak varlıklarını devam 
ettirebilmeleri için, sık sık tekrar 
ettiğimiz, gelecek perspektifine 
kısaca değinebiliriz. 

Avrupa Türkleri için bir gelecek 
perspektifinin öz formülünü şu 
şekilde ifade edebiliriz: 
Avrupa’da yeni bir dil, yeni 
bir kimlik ve yeni bir gelecek 
perspektifi için, ortak akıl 
geliştirilmeli. 
Bu yeni dil ve ortak akıl, 60 yıllık 
göç tecrübemiz üzerine oturmalı-
dır. Türklerin tarih sahnesine 
çıktıkları günden bu yana ge-
liştirdikleri Allah-insan-tabiat 
ilişkisi, Türkistan ve Anadolu 
insan tasavvuru ile birlikte 
Endülüs ve Balkan Müslüman-
larının tecrübeleri de bu yeni 
dil ve ortak akıl için önemli 
bir kaynaktır. Bunlara eklenecek 
olan bir başka sütun ise, içinde 
yaşadığımız Avrupa kültür tarihi 
bilincidir. Avrupa Türklerinin var-
lıklarının devam ettirilmelerinde, 
hiç şüphesiz, Türk Dünyası ile olan 
çok yönlü ilişkileri de önemli rol 
oynayacaktır. 

Son olarak, yazının başında soru-
lanın cevabı, yukarıda verilmeye 
çalışıldı. Ancak çok açık bir cevap 
vermek gerekirse: ‘Yüz yıl sonra, 
Avrupa’da eriyip gidecek 
miyiz?’  sorusuna cevap olarak, 
‘Evet, Avrupa Türkleri yüz yıl 
sonra da, kimliklerini koruya-
rak, Türk dünyasıyla iyi ilişki-
ler içinde, Avrupa’nın bir par-
çası olarak varlıklarını devam 
ettireceklerdir.’ diyebilirim.  
veyisgungor@gmail.com ---◄◄

       Veyis Güngör

Avrupa’da 60 Yıllık göç serüvenimiz 
ve gelecek perspektifi miz

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van uw kind komt eraan: 
de middelbare school. Kiezen voor islamitisch onderwijs 
(mavo, havo, vwo) kan tot de mogelijkheden behoren in 
Schiedam, maar daar hebben we wel uw hulp bij nodig!

Bouw nu mee! 
Met genoeg handtekeningen kunnen we samen 

verder bouwen aan de toekomst van onze kinderen!

Kijk op de achterkant wat u precies moet doen.

Bouw nu mee aan de toekomst 
van onze kinderen! 

Kleine moeite, een leven lang plezier

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

SCHIEDAM, 
MAASSLUIS 
VE DELFT’TE 
İLK, ORTA 
VE LİSE 
İSLAM 

OKULLARININ 
AÇILMASI İÇİN 
BAŞLATILAN 
ÇALIŞMAYA  
VERDİĞİNİZ 
DESTEK İÇİN  

TEŞEKKÜRLER.
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“Avrupa’daki Türkler ne yaptılarsa kendi çabaları ile yapmıştır 
ve bugün geldikleri nokta küçümsenmeyecek kadar önemlidir”

Habib Yalçın:

A vrupa’daki Türklerin 
göçünün 60. yılını 
yaşıyoruz..
Yani Avrupa’da Türkler, 

tam 60 yıldır var.
Tabii ki bu yazdığım başlığın TÜRK 
devleti kendi içerisinde mutlaka 
muhasebesini yapmaktadır. 
Yapmadılarsa bile yapma 
mecburiyetleri vardır.
Tabii ki!
Covid 19 salgınının aşısını bulanların 
yıllar önce Almanya’ya çalışmaya 
giden bir Türk’ün çocuğunun 
olması, bu konuları daha yakından 
incelememizin gerekliliğine 
inanıyorum..
Tıpkı Amerika’da yaşayan, yine bu 
milletin öz evladı olan Aziz Sancar’ın 
Nobel ödülü almasının her mana 
da milletimize kattığı değerlerden 
bahsetmek gerekiyor.
5 milyonluk bir nüfus, bir İsrail kadar 
ve dile kolay 60 yıl yaşanmışlıklar 
var.
Bu işin neye kime ne kadar faydası 
oldu, onun öz eleştirisini Batılılar 
yapıyorlar...
Örneğin misafir işçilerimizin bize 
sunduğu imkânlar diye bir sürü 
belgeseller yaptılar.

Avrupa’da hayatın içinde her yerde milletimize ait mutlaka bir şey 
bulabilirsiniz..
Hiç unutmam Almanya-İsviçre sınırında Konstanz diye bir üniversite şehri 
var, oradan sınırı geçerken son dükkân bir Türk dönercisiydi.
Yani Bulgaristan’dan çıktığınız an, İngiltere’ye kadar Türk izi çok rahat 
görebilirsiniz.
Belgrad otoyolunun en önemli kavşağında, Türk yemekleri satan bir 
lokanta, Viyana’da işportacılık yapan bir Türk bulabilirsiniz.
Tıpkı pizzanın memleketi Napoli’de ,Türk pizzacı bulabileceğiniz gibi.
Londra’nın en işlek caddesinde Türk kebapçısı, Stockholm’da belediye 
fen işleri sorumlusu bir Türk’ü, Almanya’da Braunschweig’da belediye 
başkanı bir Türk bulabilirsiniz. Hollanda’da bir bakan veya milletvekiline 
rastlayabilirsiniz.
Alman meclisinde milletvekili Türk bulabileceğiniz gibi..
Köln sokaklarında ressamlık yapan bir Tokatlı Türk’ü de bulabilirsiniz.
Avrupa’ya çalışıp para kazanıp hemen geri ülkesine dönecek insanların 
çocukları bırakın geri dönmeyi, yaşadığı ülkenin her şeyine ortak olmuştur.
Anavatana faydaları sayfalarca yazsak bitmez fakat anavatanlarını 
yönetenler onlara sadece döviz gözü ile baktığı için hiçbir organizasyon 
yapmamıştır.
Avrupa’daki Türkler ne yaptılarsa kendi çabaları ile yapmıştır ve bugün 
geldikleri nokta küçümsenmeyecek kadar önemlidir.
Türkiye’de özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarımızdan her hanede, 
mutlaka yabancı ülkede yaşayan bir fert bulabilirsiniz..
En büyük katkıları da zaten yıllarca kendi aile fertlerine ve yaşadığı 
beldelere olmuştur.
Tabii bunun hesabını yapmadım fakat bir bankanın Türkiye’de en çok 
mevduat hesabının olduğu ilçelerimizden birinin Konya-Kulu ilçesi 
olduğunu ve bu bankanın Kulu ilçesine neler bağışladığını biliyorum.
İşin maddi katkılarını yıllardır biliyoruz; bu küçük ilçelere yapılan maddi 
desteğin ilçelerin çehresini nasıl değiştirdiğini biliyoruz.
Türkiye dışına iş gücü olarak giden insanların ülkemize katkıları asla sadece 
maddi anlamda değildir ve manevi bir de güçtür.
1974 Kıbrıs çıkarmasında..
Ülkemizin terörle mücadelesinde..
Türkiye’nin kötü günlerinde, çok katkıları olmuştur..
Bütün bunları yapan insanlar özel yetiştirilmiş insanlar değil, sıradan 
insanlardır ve Türk lobisini kendiliğinden oluşturmuşlardır.
Türkiye’nin ihracatının %44’ü Avrupa Birliği ülkelerinedir ve büyük bir 
kısmı özellikle gıda bölümü oralarda yaşayan Türklere yöneliktir.
Evet!. Avrupa’daki Türklerin anavatanlarına sağladığı katkıların sadece bir 
kısmını yazmaya çalıştım.
Kaynak: https://www.tamgaturk.com/yazi/avrupadaki-turkler-ne-
kazandi-ne-kaybetti-17082.html                                         ---◄◄

Avrupa’daki Türkler Ne Kazandı Ne Kaybetti?

Göçün 60. Yılı “Almanya’ya Çalışmaya Gelenlerin Katkısı Yadsınamaz”

“60 Yıl Önce Almanya’ya Gelen 
Misafir   İşçiler   Ülkemizi   Kalkındırdılar”

T ürkiye Araştırmalar 
Merkezi, Türkiye ile Almanya 
arasında imzalanan iş 
gücü anlaşmasının 60’ıncı 

yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi. 
Etkinliğe CDU Lideri Armin Laschet 
de katıldı. Hristiyan Demokrat Parti 
(CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, 
60 yıl önce Almanya’ya gelen Türk 
işçilerinin Almanya’ya yaptıkları 
katkının takdir edilmesi gerektiğini 
söyledi. Türkiye Araştırmalar 
Merkezinin (TAM) Türkiye ile 
Almanya arasında imzalanan iş gücü 
anlaşmasının 60’ıncı yılı dolayısıyla 
Düsseldorf ’ta düzenlediği etkinlikte 
konuşan Laschet, “60 yıl önce 
ülkemize çalışmaya gelen o insanlar 
bizim ülkemizi kalkındırdılar. Onlar 
bize ait ve takdiri edilmeyi herkesten 
çok hak ediyorlar. Ben de buradan 
bir kez daha hepsine teşekkür 
ediyorum.” dedi.
“Anıt veya Hatıra Yerleri 
Yapmalıyız”
Laschet, 10 yıl sonra Almanya’da 
birinci kuşak neslin belki de 
kalmayacağına işaret ederek, 
“Ülkemize çalışmaya gelen birinci 
kuşağın gelecek nesiller tarafından 
tanınması, bilinmesi için daha fazla 
anıt veya hatıra yerleri yapmalıyız. 
Onları belki bu şekilde takdir 
edebiliriz” diye konuştu.
Türkiye’den o dönem Almanya’ya 
çalışmaya gelen herkesin ülkesinde 
bir işi olduğuna dikkati çeken 
Laschet, şunları söyledi:
“Bir müddet sonra iş gücü alımı 
durduruldu. Bu sefer aile birleşimleri 
başladı. Ama biz hâlâ burada kalıcı 
olduklarını kabullenmek istemedik 
ve hala misafir işçi gözüyle baktık. 
O insanlar Almanya’da biraz para 
kazanıp tekrar dönmeyi planladılar 
ancak bambaşka bir hayat sahibi 
oldular. Almanya bu insanları 2000’li 
yıllara kadar hala misafir olarak 
gördü. Ondan sonra bu insanların 
uyumu eğitimi konuşulmaya 
başlandı.”
“İstenmediklerini Düşündüler. 
Biz Bunu Yıllar Sonra Fark Ettik”
Türklere 1980’li yıllarda ülkelerine 
geri dönmeleri için prim teklif 
edildiğini aktaran Laschet, “Biz 
Almanlar bunun iyi olduğunu 
düşündük hem para alacaklar hem 
de memleketlerine dönüp mutlu 
olacaklar. Ancak onlar bunu parayı al 
ve git olarak algıladı. İstenmediklerini 
düşündüler. Biz ise bunu yıllar sonra 
fark ettik.” diye konuştu.
Laschet, “Biz buradaki Türklere sizin 
temsilciniz biziz demedik. Almanya’ya 
aidiyetleri konusunda geç kalınmış 
söylemler oldu. Partimizden 
Başbakan Angela Merkel bile yıllar 
sonra buradaki Türklere ‘ben sizin de 
başbakanınızım’ ifadesini kullandı.” 
dedi.
Federal Mecliste 83 Göçmen 
Kökenli Milletvekili Var
Alman Federal Meclisinde 83 göçmen 
kökenli milletvekili bulunduğunu 
ifade eden Laschet, şunları kaydetti: 
“Bundestag’ta milletvekili isimleri 
okunduğunda göçmen kökenlilerin 
isimlerine sıra geldiğinde Almanya 
için Alternatif Partisi üyeleri rahatsız 
oldular. Yeşiller partisinden Cem 
Özdemir 1994 yılında ilk meclise 
girdiğinde başkanlık divanında katip 
olarak oturmuştu. O dönem meclisin 
telefon hattı kitlendi. Arayanlar 
‘o Türk orada ne yapıyor’ diye 

sordular. O dönem öyleydi ama bugün 
göçmen kökenli milletvekillerinin 
sayısının artması artık gayet normal 
hale geldi. Bence de bu kadar göçmen 
kökenlinin mecliste olması çok güzel 
bir şey.” değerlendirmesinde bulundu.
Güler: “Almanya’ya Çalışmaya 
Gelenlerin Katkısı Yadsınamaz”
Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 
milletvekili Serap Güler de babasının 
40 yıl madende çalıştığını ve bir gün 
rapor almadığına işaret ederek, “Bir 
gün çok kötü oluyor ve iş yeri hekimine 
gidiyor. Hekim ‘çalışabilirsin’ deyip 
kestirip atıyor. Babam hiç ses etmeden 
vardiyasına geri dönüyor. Bir şey 
yapamıyor, elinden bir şey gelmiyor. 
İşte buraya çalışmak için gelen babam 
gibi insanların gerçek yaşam hikayesi 
budur.” dedi.
Babasının hikâyesini anlatırken gözleri 
dolan Güler, 60 yıl önce Almanya’ya 
çalışmaya gelen babası gibi 
kişilerin Almanya’nın kalkınmasına 
yadsınamaz katkılarda bulunduklarını 
vurgulayarak, “Gelen insanların 
eğitimine bakmadılar, onların fiziki 
güçlerine baktılar, çalışabilir mi 
çalışamaz mı diye. İşte o insanların 
çocukları bugün bilim adamları, 
sanatçı, iş adamları oldu. Kovid-19 
aşısını bulup bir anlamda insanlığa 
çok büyük katkı sundular. O insanlar 
gibi, normal bir dönerci veya küçük 
iş sahibi fark etmez, hepsi Almanya 
toplumu için kazançtır. Onlar kabul 
edilmeyi ve takdiri fazlasıyla hak 
ettiler.” diye konuştu.
“Anlaşma İnsanların Yeni Bir 
Hayata Başlamalarına da Neden 
Oldu”
Federal Siyasal Eğitim Merkezi (BPB) 
Başkanı Thomas Krüger de 1956 
ve 1973 yıllarında yaklaşık 870 bin 
kişinin Almanya’ya çalışmak için 
geldiğini ve Almanya’nın ekonomik 
ve sosyal başarı öyküsüne önemli 
katkılarda bulunduğunu hatırlattı.
O dönem yapılan anlaşmanın 
Almanya’nın çoğulcu toplumunun 
temeline önemli bir katkı sunduğunu 
belirten Krüger, “Anlaşma, insanların 
yalnızca geçici iş gücü olarak değil, 
beraberinde getirdikleri her şeyle yeni 
bir hayata başlamalarına da neden 
oldu.” dedi.
Krüger, Anayasayı Koruma 
Teşkilatı’nın 2020 raporuna göre 
Almanya’da her gün 60’tan fazla aşırı 
sağcı suç işlendiğini vurgulayarak, 
“Buna sözlü taciz, tehdit dahil değil. 
Bu gelişmeler hepimiz için bir tehdittir, 
ancak elbette özellikle göçmenleri 
etkiliyor. Devlet ve toplum bu 
insanların güvenliğini sağlayamadığı 
sürece inandırıcı olmaktan da söz 
edemeyiz. Bu yüzden demokratlar 
olarak hepimiz bir arada durmalıyız.” 
ifadelerini kullandı.
Programda Almanya’ya 1960 yıllarda 
gelen birinci kuşağın hikâyelerinin 
anlatıldığı görüntüler gösterildi, 
ardından çiçek takdim edildi.   ---◄◄

Habib Yalçın

Z eki Bey, ALMANYA’YA 
GÖÇÜN, -DOLAYISIYLA 
AVRUPA’YA- 60’INCI 
Y I L D Ö N Ü M Ü ” 

çerçevesinde kazanımlarımızı 
değerlendirelim istiyoruz. 
Büyüklerimizin bizlere bıraktığı 
mirası nasıl değerlendirdik, 
artıya mı eksiye mi 
dönüştürdük, eğitimden sosyal 
hayata, mesleki gruplardan 
iş hayatına, dini yaşantıdan 
kültürel alanlara varıncaya 
kadar bir analiz yapar mısınız?
Göçün 60. yılı, aslında 60 yıl çok 
uzun bir zaman sayılmaz fakat 
sonuçta bir ömür. Anadolu’nun yiğit 
evlatları çaresizlikten ellerindeki 
tahta bavullar ile Sirkeci’den trene 
binip bir bilinmeyene doğru, aynı 
zamanda umuda yolculuğa çıktılar. 
Aradan çok uzun zaman geçmeden 
bulundukları ülkelerin ve geldikleri 
ülkenin ekonomisine ve gelişmesine 
katkı sağladılar. 
Birinci nesil gövdesi Avrupa’da 
kafası geldiği topraklarda yaşadı. 
Bir kaç yıllığına geldiler fakat bir 
daha dönemediler, dönenlerde ne 
yazık ki ancak vefat ettikten sonra 
döndüler ve doğdukları topraklara 
gömüldüler.
Çocuklarını okuttular, eğitimde, 
sosyal hayatta, ticarette ve siyasette 

kayda değer insanlar yetişti, hatta 
benim de gurur duyduğum Özlem 
Türeci ve eşi Uğur Şahin Korona 
asisini icat ederek dünyayı bir 
salgından korudular. Tabi ki daha 
yapılacak çok iş var!

- 60 yıl geçmesine rağmen hala 
bizleri kabullenemeyen bir 
anlayışın varlığına inat, bundan 
sonra geleceğimiz hakkında 
öngörünüz nedir?
Bu artık Avrupa’nın asli unsuruyuz 
bizi kimse yok sayamaz. Kabul etmek 
istemeyenler kendileri düşünsün, 
çünkü biz bulunduğumuz ülkeleri 
onlardan daha çok seviyoruz.

- Bu ülke idarecilerine 

toplumsal huzur ve barışın 
tesisi için neler yapmalarını 
tavsiye edersiniz?
İdareciler biz olduğunuz için onları 
biz seçtiğimiz için idareciler, ülkede 
yasayan herkese eşit mesafede 
durmalarını ve herkese adil 
davranmalarını tavsiye ederim

- Burada yaşayan kanaat 
önderlerinin nasıl bir yol 
haritası çizmesi lazım?
Herkesin dünya görüşü ayrı 
olabilir fakat ortak sorunlarımızın 
çözümüne katkı sağlamak için bir 
iletişim yolu bulmamız lazım ve 
bu yolla da bizi idare edenlere 
ulaşmamız lazım. 
Zeki Baran IOT Başkanı  ---◄◄

“Avrupa’nın asli unsurlarıyız”
IOT Başkanı Zeki Baran:Mesaj...

       Zeki Baran
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Okuma-yazma 
sıralamasında, 
dünyanın 196 
ülkesinde, Hollanda 
45’inci, Türkiye ise 
109’uncu sırada yer 
almakta.
İnanın eğer 1960’lı 
yıllarda göç ve 
daha sonraki 
yıllardaki iltica 
sorunları olmasıydı 
Hollanda ilk 
10’da olurdu; 
adamlar okumayı, 
araştırmayı 
seviyorlar, 
merak ediyorlar 
dünyayı!

ahmethulya@live.nl           PUSULADrs. Ahmet Yıldırım

Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteriler devam ediyor

H ollanda’da aşı karşıtı gösterilerde 51 kişi tutuklandı, 
kurşunla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Hollanda’nın Rotterdam kentinde dün akşam aşı 
karşıtları izinsiz olarak yaptıkları gösteriler sırasında 

polisle çatıştı. Göstericiler aynı zamanda polis araçlarını ve 
kamu hizmetine ait binaları ateşe vererek ortalığı savaş alanına 
çevirdi.
Rotterdam şehir merkezinde yüzlerce göstericinin katıldığı 
şiddetli protesto gösterilerinde ateşler yakıldı polise ağır 
havai fişekleri ve taşlar atıldı. Bazı noktalarda polise yapılan 
saldırıların tehlikeli hale gelmesi, polisin havaya uyarı ateşi 
açmasına neden oldu. 

Rotterdam’da göstericiler polisle çatıştı: 51 gözaltı
Gösteriler sırasında 51 kişi tutuklanırken en az 7 kişinin 
yaralandığı, iki göstericinin silahla vurularak yaralandıkları 
ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Tutuklanan 51 kişinin 
yarısının reşit olmadığı bilgisi açıklandı. Yaralanan göstericilerin 
polis kurşunuyla vurulup vurulmadığının araştırıldığı ve 
başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Gözaltına alınanların yarısının 18 yaşından küçük olduğu 
belirtilen açıklamada, gözaltların artacağına dikkat çekildi.
Hollanda Adalet Bakanı Fred Grapperhaus bu sabah yaptığı 
açıklamada, önümüzdeki günlerde ve haftalarda, bu gibi 
olayların daha fazla yaşanmasının beklendiğini söyleyerek, 
“tutuklanan failler için hızlı bir şekilde gerekli cezaların 
uygulanacağını” sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Aboutaleb: Rotterdam’da ‘şiddet 
âleminde’ yedi kişi yaralandı
Rotterdam’da korona tedbirlerine karşı kayıt dışı bir gösteride 
çıkan isyanlarda en az yedi kişi yaralandı. Yaralılar arasında 
polis memurları, isyancıların saldırısına uğrayan bir gazeteci ve 
polisin açtığı ateş sonucu yaralananlar da bulunuyor.

En az 50 isyancı tutuklandı. Belediye Başkanı Aboutaleb 
düzenlediği basın toplantısında, bu sayının artmaya devam 
edeceğini söyledi. “Şiddet âleminden” söz etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’dan Covid-19 tedbiri 
karşıtlarına: Şiddete başvuran aptallar
Hollanda’da Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlere 
karşı üç gece süren eylemlerde polis ile göstericiler arasında 
çatışmaları yaşandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı 
açıklamada, şiddete başvuran tedbir karşıtlarına ‘aptallar’ dedi.
Hollanda’da hükümetin koronavirüse karşı aldığı üç haftalık 
kısmi kapanmalara karşı ülkenin birçok yerinde protesto etildi. 
Koronavirüs tedbirlerine karşı 3 gün süren eylemlerde polis ile 
göstericiler arasında çatışmaları yaşandı.
Güvenlik güçleri, çevreyi ateşe verip havai fişek atan eylemcilere 
tazyikli su, köpekler ve atlı polislerle müdahale etti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte bugün yaptığı basın 

      
O kuma alışkanlığı edinememiş, eğitim seviyesi gelişmemişse 

kulaktan dolma haberlerle yetinir insanoğlu.

Ne demek bu “kulaktan dolma’’ deyimi:
1. Değişik konuşmalardan işitilerek edinilen bilgi
2. “Kulaktan dolma bilgilerle mi bu işi yapacaksın?”
3. “Kulaktan dolma bilgilerle yola çıkmamız pek doğru değil.”

Zannedersem yapımızda var, çabucak ve kısadan bilgi alarak işe koyulmak.
“Zamanı iyi değerlendirmek” de denilebilir mi acaba? Bir konuyu 
veya olayı ilk etapta kendi imkânlarınızla küçük çaplı araştırmanız gerekir. 
Sonra WhatsApp grubunuzla, networkunuzdan bilgi edinerek daha sonra 
da uzman bir kişiye veya kuruma bir konuyu danışmak ve bilgi edinmek ne 
güzel olurdu değil mi?

Sonuç veya ilk elde edilen kısmî sonuçlarla, eksik sonuçlarla, yani 
tamamlanmamış, yola çıkmak yerine güzelce ve vakitlice tüm detayları 
ele alarak, süzerek, danışarak, tartarak ve sonuçlarını da hesaba katarak 
hareket etsek daha iyi olmaz mı?

Dünyanın 196 ülkesinde, okur-yazar oranları bakımından Hollanda 45’inci, 
Türkiye ise 109’uncu sırada yer almakta.
İnanın; eğer 1960’lı yıllarda göç ve daha sonraki yıllardaki iltica sorunları 
olmasıydı, Hollanda ilk 10’da olurdu. Adamlar okumayı, araştırmayı 
seviyorlar; merak ediyorlar dünyayı!

Dikkat çeken diğer ülkeler:
Pakistan 173’üncü, Irak 138’inci, İran 132’nci ve Suriye ise 126’ncı sırada.
Vay be, hani medeniyetler diyarı bilinen İran, Irak ve Suriye bu duruma 
nasıl düştü ki ?
Sen bol bol harple uğraşırsan, vatandaş okumaya nasıl ilgi duysun ki?!
Siz bol bol televizyon seyredin emi!

Hani Avrupa’daki Türklerimizin sesli şikâyetini Türk medya kurumlarına, 
RTÜK ve İletişim Bakanlığına aktarmıştım ya; inanın yazımdan sonra sesleri 
kesildi. Cevap verecek, bizleri ciddiye alacak bir dönüşüm bile olmadı. 
Ya anlayalım artık, gurbetçilere ne kadar değer verdiklerini!
Ya da onlar da okumuyor... Çekim yapıyorlar ya, zamanları olmamıştır! 

Telefon çalıyor... Kulaklığımı takayım bari…                           ---◄◄

                                  Kulaktan Duy

YETER!..
Ülkelerin okur-yazar oranları

toplantısında, Cuma gününden bu yana ülkenin çeşitli 
şehirlerindeki ayaklanmaların ‘protesto görüntüsü 
altındaki saf şiddet’ olduğunu söyledi. Her zaman protesto 
hakkını savunacağını da sözlerine ekleyen Başbakan Rutte, 
“Fakat aptalların saf şiddet kullanmasını asla kabul 
etmeyeceğim” dedi.

Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteriler 
diğer kentlerde de devam ediyor
Amsterdam’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları 
karşıtı gösteri iptal edilmesine rağmen kalabalık bir grup Dam 
meydanında toplanarak yürüyüş yaptı.
Farklı grupların Amsterdam’da organize etmek istediği protesto 
dün Rotterdam kentine çıkan olaylar sebebiyle iptal edilmesine 
rağmen Dam meydanında toplanan yaklaşık bin kişilik gruba 
polis, yürüyüş boyunca eşlik etti.
“Faşizme hayır”, “QR diktatörlüğü hayır” sloganları 
atan göstericiler, “Benim hayatım benim kararım”, “Biz 
denek değiliz”, “Çocuklar bizim geleceğimiz, deney 
domuzları değil” yazılı dövizler taşıdı.
Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri 
alınan gösteri, olaysız sona erdi.

Vaka sayılarındaki yükseliş durdurulamıyor
Hollanda’da Ekim ayında bu yana yükselişe geçen Kovid-19 
pozitif vaka sayılarında rakamlar son dört günde 20 binin 
üzerinde seyrediyor.
Ülkede son 24 saatte 21 bin 873 kişiye yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tanısı konuldu.
Geçici hükümet, 2 Kasım’da, Kovid-19 vaka sayılarının 
artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının 
geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının 
genişletildiğini, 12 Kasım’da ise kısmi kapanmaya gidildiğini 
açıklamıştı.                                                    AA        ---◄◄

Oyuna gelen oyuncular... Yaralılar arasında polis memurları, isyancıların saldırısına uğrayan bir gazeteci ve polisin açtığı ateş sonucu yaralananlar da bulunuyor









NEDEN SU KUYUSU PROJESİ?
İnsan vücudunun üçte ikisini oluşturan su yaşam için vazgeçilmez bir kaynaktır. Dünya nüfusunun 6’da 1’i sağlıklı suya ulaşamıyor. Sağlıksız su kullanımı sebebiyle yılda 

milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Afrika’da yaşayan insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol katetmek zorunda kalıyor; ulaşılan su ise ancak yağmur sularının 
oluşturmuş olduğu çamurlu su ya da dere ve gölet gibi kirli su kaynakları oluyor. Su temini için ailelerine destek olan çocuklar eğitimlerini aksatmak zorunda kalıyor.

      

Tevazu, yücelten bir davranış biçimidir. 
Yâ zihindedir veya dışarıya tecelli eden 
ve kendini gösteren haslettir. Bu özelliği 
taşıyanlar, toplumun saygın bireyleridir. 

Bunlar, içinde yaşadıkları sosyal hayatın âdeta 
semasında parlayan yıldızlar gibidir. Zira güvenin 
enerjisini taşırlar. Toplumun onlara ihtiyacı 
vardır.
Bu meyanda en acı gerçek, bu yüce vasfı 
taşıyanların dostun ihanetiyle karşı karşıya 
kalmalarıdır. Önem verdiğin ve bir çok değeri 
onun için feda edebildiğin kişinin hayatın 
en büyük dramını yaşatması, izahı mümkün 
olmayan psikolojik travmaya yol açar ki; bunun 
anlamı ruhen çökmektir. Arkadaş veya dost 
edinilecek kişilerin doğru seçilmesi, istikbalin 
güvence altına alınması anlamına gelmektedir. 

İnsan zaman içinde hayatiyetini sürdüren bir 
varlık olması hasebiyle, bazı geçekleri unutması 
acziyetinin farkına varmamasındandır. Yarın 
neyle karşılaşacağını şimdiden bilmesi mümkün 
olmayan ve kendi iradesini külli iradeye karşı 
kullanmada bir çok hataya düşmektedir.

Bir şeyin “delisi” olmak, mecazen o şeye 
verdiğiniz önemin tezahürünü ifade eder. Yoksa 
gerçek delilikle alakası olmadığı ortadadır. Hem 
güzeli istersin hem zahmet çekmeyi yorgunluk 
sayarsın. Bunun anlamı samimiyetin olmayışında 
yatmaktadır. Çünkü bu yolun yolcusu, tarikten 
şikâyet etmez. Zira yol, onların arzuladıkları 
mukaddes ülkenin aracı olmaktadır.

Elbette hayatın ontolojik hikmeti ibadet edilecek 
tek varlık olan Allah Teala’yı bilmektir. Bunun 
anlamı sadece camilerde değil, bütün hayatın 
alanlarında ibadetin geçerliliğini kavramaktır.  
Bunun tartışması olmaz. Yalnız hangi bilgiyle ve 
nasıl yerine getirileceği asıl meseledir. Buna kafa 
yormak ve ne yaptığımızın bilincinde olmamız 
işin en önemli noktasıdır. Hiç bir şey kuralsız 
değildir. Her ilmin takip edilecek ahlâkî bir 
disiplini vardır.

Öyleyse nerde nasıl konuşulacağını bilmek 
gerekir. Her yerin kendine göre bir mahremiyeti 
vardır. Mütevazi olmak müminin şiarındandır. 
İnsanları tanımadan ulu orta konuşmak, 
hoyratlığın âlametlerindendir. Bu duruma bilerek 
veya bilmeyerek düşmekten kendin korumak en 
akılcı yoldur. Zira mahcup olmak, kalbin yara 
almasına yol açmaktadır. Tedavisi kolay değildir.

Hiç kimse kendi dünyasını, istek ve arzularını 
doğru ve yanlışlanamaz olarak başkalarına 
sunmamalıdır. “Kul beşer elbet şaşar 
eyler hata dörder beşer” diyen ecdadımız, 
bu gerçeğe parmak basarak istikamete işaret 
etmişlerdir. Hâlik ve tek güç her şeyi yoktan var 
eden Allah’tır...

Dert sahibi, hüznünü başkalarıyla paylaşması, 
kendini ele vermesidir. Eğer dünyalıkla ilgili ise, 
insanlar tarafından tüketilmesi kolaylaşacak ve 
onu rahatsız edecektir. Yok eğer aşkın olana 
muhabbetin tecellisi ise, mahrem olan bir özelliği 
ifşa ederek ondan uzaklaşmasına sebep olacaktır.

İnsan doyumsuz varlık. Dünyevi bir isteğine 
ulaştığı zaman başka şeylere gözü takılır. Bir 
atasözümüzde “Gözün karnı yoktur” denilir. 
Evet aynen öyle... Allah’ın verdiğiyle yetinmek 
ve şükretmek, kulluk bilincinin hayata yansıması 
ve hikmete uygun duruşun ifadesidir. Çünkü 
istekler sonsuzdur!

Bugünden yarına bakarak ümitsiz bir 
tablo çizersek, hayata karşı mücadelemizi 
sınırlandırmış oluruz. Bu tavrın tevazu ile alakası 
yoktur. Zira olayın öncül sebepleri mutlak 
vardır. Belki geçirilen ömrün zorluklarının 
bir yansımasıdır. Kul işlediği bütün fiillerle 
değerlendirileceği unutulmamalıdır.

Hayatın içinde insanlarla kolektif yaşamayı 
bilmek ve kavramak, ne sen ne de onlar sensiz 
yaşayabilirler demektir. Mutluluğun zirvesi, buna 
derler...

Günümüzde yaşamın anlamını bilenler için 
hikmeten sual eylemek ne kadar abes olduğunu 
ârif olanlar bilirler. Ne yazık ki  hayatımızı inşa 
eden kavramların içini boşaltanlar, insanlara 
öncülük yapabilmek için döktükleri dil, yavan ve 
alabildiğine sivri ve iğneleyici olmasına rağmen 
yandaş bulabilmektedir.

Evet... Neticede söylenecek söz: İnsanlarda 
kusur aramak, manevî bir hastalığın 
belirtisidir. Bu hastalıktan kurtulmanın 
yolu tövbe ve tevazu sahibi olmaktır. 
Bir daha böyle bir davranışın içine 
girmemektir. İnsanoğlu kusursuz yaratılmamış 
iyiyi ve kötüyü her zaman kesbedebilir. Burada 
önemli olan, kulun kendi iradesini doğru 
kullanmasıdır.

Bir Filozof, “Bir nehirde iki defa yıkanmak 
mümkün değildir. Çünkü dünkü yıkandığın 
nehir akıp gitmiştir” diyor. 

İnsanoğlunun eline geçen fırsatı kaçırması, geri 
gelmez özlemin yaşanmasına sebep olur. 

Unutmayalım! Hayatta bir veya bir kaç defa 
tekrarlanan fırsatlar, Allah’ın kullarına ikramıdır. 
Bu durumda mütevazı olmak, hayatın tamamını 
merhametle kucaklamaktır...                    ---◄◄

Bir şeyin “delisi” 
olmak, mecazen o şeye 
verdiğiniz önemin 
tezahürünü ifade eder. 
Yoksa gerçek delilikle 
alakası olmadığı 
ortadadır. Hem güzeli 
istersin hem zahmet 
çekmeyi yorgunluk 
sayarsın. Bunun anlamı 
samimiyetin olmayışında 
yatmaktadır. Çünkü bu 
yolun yolcusu, tarikten 
şikâyet etmez. Zira yol, 
onların arzuladıkları 
mukaddes ülkenin 
aracı olmaktadır.

TEVAZU ve

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

İNSAN GERÇEĞİ

İbrahim Turgut
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S elamün Aleyküm değerli 

kardeşlerim,
Bu soğuk ve yağmurlu sonbahar 
havasında sizlere çok önemli bir konuyu 

anlatarak bu yazıma başlamak istiyorum. Bir 
kaç hafta önce hükûmet gelecek senenin bütçesi 
hakkında çeşitli açıklamalar yaptı.

Çeşitli sebeplerden dolayı bu sene elektrik ve 
gaz maliyetleri daha önce yükselmediği kadar 
yükselecektir. Bu da maalesef milyonlarca 
ev hanelerinin faturalarının daha önce hiç 
görülmemiş bir şekilde yükseleceği anlamına 
gelmekte. 
Bundan dolayı hepimiz aylık masraflarımızı 
ödemekte daha çok zorlanacağız. Ne yazık 
ki, dar gelirli aileler için bu sıkıntı daha da 
fazla olacak. Onlar masrafların bu denli artışı 
yüzünden belki ay sonunu getiremeyecekler ve 
21. yüzyılda elektrik ve gaz olmadan bir hayata 
mahkûm olacaklar. Rotterdam’da bunun önüne 
geçmek için biz DENK Partisi olarak elimizden 
geleni yapacağız.

Şimdiden soru önergelerimizi verdik. Bu 
önergelerin cevabına göre ve buradan aldığımız 

bilgiler ile elimizden gelen bütün güç ile 
vatandaşlarımızın bu sıkıntısını gidermek için 
çalışacağız.

Vicdan ve merhametli olmak...
Bizim için insanlık ve vicdan her şeyden 
önemlidir. Sizlere bir kardeşimizin içler acısı 
durumunu anlatmak istiyorum. 
Yirmi iki yaşındaki Abdullah kardeşimiz hayatı 
boyunca özürlü olmasına rağmen son senelerde 
durumu çok daha kötüye gitmeye başladı. Artık 
hayatındaki en basit şeyleri bile yapamayacak 
duruma geldi. 

Bir yere gideceği zaman annesi babası onu 
kucaklarında taşıyorlar çünkü tekerlekli 
sandalyede bile oturmak ona çok fazla acı 
veriyor. Buna rağmen Den Haag belediyesi bu 
kardeşimize engelli park yeri için izin vermedi. 
Bu insanlık dışı muamele beni çok derin 
bir şekilde etkiledi. Abdullah’ın durumuna 
benzer daha nice kardeşlerimiz var. Rotterdam 
belediyesinde mümkün olan her şekilde 
vatandaşlarımıza insani bir duruş sergilemelerini 
ve vicdanlı davranmalarını istedim, istemeye de 
devam edeceğim.

Bu içimizi parçalayın meselelerden sonra 
bir nebze olsun gönüllerimize su serpen 
vatandaşlarımız da var Allah’a şükür. 
Alaa kardeşimiz beş sene önce Suriye’den 
çok zor şartlar altında Hollanda’ya gelmiş. 
Bu kardeşimizin güzel çalışmalarını sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

O zor şartlara rağmen pes etmemiş kardeşimiz 
ve şu anda Rotterdam’da bir terzi dükkânı var. 
O dükkânda çok güzel şeyler yapıyor. Alaa 
kardeşimiz beş tane iş arayan kardeşimize 
kişiye özel kostüm yapmakta. İş arayan bu 
kardeşlerimize hiç bir karşılık beklemeden ve 
ücret almadan onlara daha güzel bir gelecek 
sunmak için yardımcı olmaya çalışıyor. 
Sizler de böyle güzel girişimlerde bulunan 
esnaf kardeşlerimizi tanıyorsanız lütfen bize 
bildirin. Onlara uğrayalım, yardımcı olalım ve 
kardeşlerimize yardımcı olmalarına vesile olalım. 
Allah esnaflarımızın yâr ve yardımcısı olsun. 

Çocuklar toplu taşıma araçlarını ücretsiz 
kullanabilecekler
12 yaşına kadar olan çocuklar yeni yıldan 
itibaren Rotterdam’da toplu taşıma araçlarını 
ücretsiz kullanabilecek. Amaç, toplu taşımanın 
aileler için arabadan daha çekici bir alternatif 
olması.
Geçen yıl Denk Partisi tarafından meclise sunulan 
bu önemli girişim, meclis çoğunluğu tarafından 
desteklenerek 2022 yılının başında hayata 
geçirilecek. Bundan dolayı da mutluyuz.

Gençlerimizden staj yapmak, vatandaşlarımızdan 
tanışmak isteyen veya kahve içmek isteyen olursa 
her zaman dediğim gibi lütfen bana yazmaktan 
çekinmesinler. 
Ben sizlerin sorularınıza, görüşlerinize ve 
önerilerinize her zaman açığım.
Sağlıcakla kalın, selametle,               ---◄◄

Ne yazık ki, dar gelirli aileler 
için bu sıkıntı daha da fazla 
olacak. Onlar masrafların bu 
denli artışı yüzünden belki ay 
sonunu göremeyecekler ve 
21. yüzyılda elektrik ve gaz 
olmadan bir hayata mahkûm 
olacaklar. Rotterdam’da bunun 
önüne geçmek için biz DENK 
Partisi olarak elimizden 
geleni yapacağız.

Bu kış

Zamlarla
Isınacağız...

 e.yigit@raadrotterdam.nl  SİYASET ÜSTÜEnes Yiğit
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Güvenilir ve hesaplı!..
Şiparişinizi online verin, 

getirelim
Zengin ürün çeşitlerimizin ve 

uygun fiyatlarımızın tadını çıkarın
Kolayca sipariş ver, 
online olarak öde!

ROTTERDAM:    -  Oranjeboomstraat 161 3071 SG Rotterdam
                      -  Bergweg 170-176 3036 BL Rotterdam
      -  Schans 8 3025 VJ Rotterdam
SCHIEDAM:    -  Nieuwlandplein 10-17 3119 AH Schiedam
WAALWIJK:    -  De Els 46B 5141 HH Waalwijk
AMSTERDAM:   -  Waldenlaan 135 1093 NH Amsterdam
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İlk yazının devamı 
diyebileceğim bir yazı ile tekrar 
sizlerle birlikteyim. İlk bölümde 
80 Yıl Savaşları ve Hollanda 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunu kısaca 
anlatmıştık. Kuruluş yılı tam olarak 
belirlenemese de 1588 senesi 
kullanılmaktadır. Bu “Republiek 
der Zeven Verenigde 
Nederlanden”, yani “Birleşik 7 
Hollanda Cumhuriyeti” 1795 
senesinde “Batavia isyanı” 
sonucunda sona ermişti ve 
yerine “Bataafse Republiek” 
kurulmuştu.
Bu isyancılar Fransız aydınlanma 
fikrinden etkilenmişler ve yıllar önce 
Fransa’ya sürgüne gitmek zorunda 
kalmışlardı. Fakat yükselen sıkıntılar 
ve İngilizlere karşı kaybedilen 
harpler artık halkı bezdirmişti. 
Ülkenin başında o günlerde Prens V. 
Willem van Oranje bulunmaktaydı. 
İsyan sonucu kaçmak zorunda 
kalan Prensi Prusya devleti 
kurtarmıştı. Prens V. Willem, 
Prusyalı Wilhelmina ile evliydi. 
Yardıma gelen kişi İse Prens V. 
Willem’in kayınbiraderi Prusya Kralı 
II. Frederick Wilhelm’den başkası 
değildi. 

Prusya orduları kısa bir süreliğine 
Willem’i kurtarmıştı fakat isyan artık 
şiddetini artırmıştı, Hollanda halkı 
da Fransız ihtilalinden etkilenmiş 
ve isyancılara destek vermeye 
başlamıştı. Fransız ordusunun 
yardımı ile isyancılar başarılı olurlar 
ve şehirler bir bir teslim olur. Prens 
V. Willem tekne ile Ingiltere’ye 
kaçmak zorunda kalır.
Bataafse Republiek varlığını adeta 
Fransa’ya borçluydu. İsyan parolası 
sonuçta boşu boşuna Liberté, 
égalité, fraternité; “Özgürlük, 
Eşitlik, Kardeşlik” anlamına 
gelen sözler değildi. Buna rağmen 
yoğun halk desteği görmüş ve 
kısa dönemde yaptıkları Hollanda 
tarihinde derin izler bırakmıştı. 
Din ve devlet kesin bir şekilde 
ayrılmış. Kiliseye ait olan her türlü 
mal varlığı ve zenginlik devlete 
devredilmişti. Dini törenlerde 
çalınan çan bile yasaklanmıştı.

1799 senesinde İngiltere, Prusya ve 
Rusya eski düzeni tekrar tesis etmek 
için Kuzey Hollanda’ya orduları 
ile çıkarma yaparlar fakat başarısız 
olup geri çekilmek zorunda kalırlar. 

Oranj ailesi için tekrar ülkede 
söz sahibi olma ihtimali böylece 
ortadan kalkmış oldu.

Fransa’daki değişikliklerin 
Hollanda’da hissedilmesi gayet 
normaldi. Fransa’da artık Napolyon 
vardı ve kardeşi Louis’i Hollanda 
kralı ilan etmişti. Napolyon’a göre 
Hollanda çok fazla kendi başına 
hareket ediyor ve kararlar alıyordu. 
Bu yüzden 2 seçenek sundu, 
birincisi ya kardeşini kral kabul 
edeceklerdi, veya bütün topraklar 
Fransa’ya ilhak olunacaktı. 1810 
senesine kadar bu durum böyle 
devam etti. Fakat Napolyon, bu 
sefer kardeşi Kral Louis’i emirlerine 
karşı geldiği için görevinden 
aldı. Napolyon zengin Hollanda 
halkının ekonomik yönden fazla 
katkı sağlamadıklarından dolayı 
şikâyetçiydi, ve kardeşini fazla 
“Hollandalı” olmakla suçladı. 
Ayrıca neden Katoliklere öncelik 
tanımadığını sormuştu. İlginçtir, 
Fransız ihtilali ile devlet ve 
kilise tamamen ayrılmıştı fakat 
Hollanda’da ise bu yavaş yavaş 
tersine dönmekteydi. 1808 
senesinde Kral Louis emri ile 
yayınlanan bildiri ile Devlet ve 
kilise işleri tekrar birbirine az da 
olsa bağlanmıştı. Nihayet 1810 
senesinde Napolyon Hollanda 
topraklarını Fransa’ya kattı ve 
böylece Hollanda tarihinde 
Bataafse Republiek ve Hollanda 
Krallığı tarihe karışmış oldu. Kardeşi 
kral Louis’in saltanatı da kısa 
sürmüştü. 
       

Avrupa’da Napolyon rüzgârı 
esmekteydi. Fakat 1814’e 
gelindiğinde Npolyon dev 
koalisyona karşı yenilgi üzerine 
yenilgi almış ve Paris kuşatma 
sonucu teslim olmuştu. Fransız 
askerleri geri çekilirken Hollanda 
topraklarında birçok zalimlik 
yapmışlardı. Yağma, yakma, yıkma, 
gasp ve tecavüzler Hollanda halkını 
bezdirmişti ve artık tekrar kurtarıcı 
birini bekliyorlardı. Bu kurtarıcı 
kaçmak zorunda kalan Prens V. 
Willem van Oranje’nin oğlu Prens 
VI. Willem’di. Ileride unvanı Kral I. 
Willem olacaktı. (Koning Willem I 
der Nederlanden). 
                                                                                                            

Napolyon tutuklanıp Elba adasına 
sürülmüştü. Fakat adadan kaçıp 
tekrar ipleri eline almış. Bu 
“yüz gün” süren Napolyon’un 
son saltanatı 1815 senesindeki 
Waterloo muharebesinde Koalisyon 
Devletlerine feci bir şekilde 
yenilmesi ile son bulmuştu. 

Waterloo Muharebesi’nde geleceğin 
Hollanda Kralı Prens VI. Willem, 
diğer adı ile I. Willem’de Fransa’ya 
karşı savaşmıştı. Kaderin cilvesi 
derler ya hani, bu sefer bir 
hükümdarın çöküşü ile diğer bir 
hükümdar ailenin yükselişi aynı 
ana denk gelmişti. Bir yandan 
Napolyon’un ışığı sönmekte fakat 
diğer tarafta Oranj hanedanı tekrar 
ülkede söz sahibi olma yolundaydı.

1815 senesindeki Viyana 
kongresinde büyük ve galip güçler, 
Fransa’ya karşı güçlü bir tampon 
bölge oluşturmak için günümüzün 
Hollanda, Belçika ve Lüksemburg 
topraklarını birleştirip başına 
Oranj hanedanından I. Willem 
geçirmişlerdi. Kral I. Willem “tek 
Anayasa, tek kral ve tek halk” 
ilkesini benimsemişti. Fakat halk 
uzun savaşlardan dolayı fakir 
ve yoksuldu. Hollanda artık 
ticaret devi bir devlet değildi. 
Napolyon’un sömürü politikası 
ve zorunlu askerlik yasası nüfusa 
ve ekonomiye darbe vurmuştu. 
Üstüne birde İngiltere, eski 
Hollanda sömürgelerinin hepsini 
Hollanda’ya iade etmemişti. Bu 
yüzden Sri Lanka, Güney Afrika ve 
birçok sömürge artık İngiltere’nin 
eline geçmişti. Birleşik Krallık 
hayali gerçek olmuştu fakat bunun 
karşılığında Kral Willem yüklü 
borcun altına girmiş, zengin ve 
verimli deniz aşırı topraklarının bir 
kısmını kaybetmişti. 

Buna rağmen onun dönemi 
atılımlarla dolu bir dönemdir. 
Günümüze kadar gelen su 
kanallarında onun payı vardır. 
Ayrıca ülkenin dört bir yanını 
yol ağları ile birbirine bağlamıştı. 
Eğitimin önemini kavrayan Kral 
Willem bir çok okul açmıştı. 
Günümüze kadar ulaşan Milli Arşiv 
ve Lahey’deki Kraliyet Kütüphanesi 
onun eseridir. Sabahın erken 
saatlerinde kalkar ve bakanlardan 
gelen raporları bizzat kendi inceler 
ve her kararda mutlaka bulunur 
ve en ince detayına kadar her şeyi 
bilmek isterdi. Belki de en önemli 
hamlesi din ve devlet işlerini tekrar 
birleştirmesidir. Kilise ve dini 
birleştirici unsur olarak düşünmüştü 
Kral Willem. Fakat bu o kadarda 
kolay değildi. Kuzey Hollanda 
ağırlıklı Protestan fakat geri kalan 
güney kesim Katolik’ti ve çoğunluğu 
onlar teşkil ediyordu. 

Sözde bir olan bu Birleşik Krallık, 
içinde 2 milyon Hollandalı, 
ve 3 milyon Belçikalı insan 
barındırıyordu. Anayasa komisyonu 
12 üye Hollanda’dan 12 üye 

ise Belçika’dan oluşmaktaydı. 
Dönüşümlü olarak 2 başkent 
seçilmişti. Amsterdam ve Brüksel. 
Ağırlıklı Katolik olan Belçika’da, 
Protestan devletin eğitim ve Din 
işlerinde tekel duruma gelmesinden 
korkmaktaydı. Bu sebeple din 
adamları ve onların takipçileri, yeni 
Anayasa gereğince Kral Willem’e 
biat etmeyi reddetmişlerdi. 

Bir diğer mühim konu tabii ki 
dil konusuydu. Birleşik Krallığın 
bir hükümdarı, bir halkı ve bir 
dili olmalıydı. 1823 senesinden 
itibaren ana dil Hollanda dili olması 
kararlaştırılmıştı. Fransız etkisinde 
kalan Güney bölgeleri bundan son 
derece rahatsız olmuşlardı. 

Belçika isyan ediyor!
Belçika bağımsızlık savaşının 
başlangıcı, Kral Willem’in 58. 
doğum günü olan 24 Ağustos’un 
ertesi günü olan 25 Ağustos 
1830’da patlak vermişti. Brüksel 
ve birçok yerde Hollanda diplomat 
ve devlet görevlilerin evleri yakılıp 
yıkılmıştı. 28 Ağustos gününde ise 
isyancılardan bir heyet Lahey’e 
gelip isteklerini Kral Willem’e 
iletmişti. 

Kral anlaşmak yerine 10.000 
askerini veliaht olan oğlu Willem 
ve diğer oğlu Frederik önderliğinde 
isyanı bastırmak için yollamıştı. 
Hollanda ordusu şiddetli direnişle 
karşılaşmış ve yüzlerce ölü ve yaralı 
bırakıp geri çekilmek zorunda 
kalmıştı. Buna karşılık Hollanda 
harp gemileri Antwerpen şehrini 
yoğun bombardımana tutmuş 
ve yüzlerce ev harap olmuş ve 
birçok sivil hayatını kaybetmişti. 
Belçika halkı ve önderleri için bu 
savaş suçu sayılan eylemi kesin 
bir dönüm noktası olarak kabul 
etmişler ve 18 Kasım 1830’de 
bağımsızlık ilan edilmişti.
Hollanda bu şoku üzerinden 
atmak için seferberlik ilan etmişti. 
Belçika yönetimi ise devletin başına 
Leopold van Saksen-Coburg’u 
getirmişti. Böylece Belçika’nın Kral 
I. Leopold olarak tarihe geçmişti. 
Hollanda ise hazırlıklara devam 
etmekte ve o dönemin gazeteleri 
son derece güçlü bir Hanedan, 
devlet ve halk dayanışmasından 
bahseder. Kısa bir sürede 40.000 
askere yakın bir ordu kurulmuştu ve 
başına tekrar Veliaht Prens Willem, 
kardeşi Prens Frederik ve Baron de 
Constant Rebecque geçirilmişti. 

2 Ağustos 1831 günü hazırlıklar 
tamamlanmış ve ordu harekete 
geçmişti. Poppel ve Turnhout 
üzerinden ordunun bir kolu 
Antwerpen üzerine harekete 
geçmişti, diğer bir kol ise Limburg 
bölgesinde Belçika Maas ordusuna 
yönelmişti. 12 Ağustos günü 
Leuven şehri dışında Belçika 

ordusu kesin bir şekilde mağlup 
edilir fakat Belçika’nın imdadına 
90.000 kişilik Fransız ordusu yetişir. 
Hollanda bu hamle sonrası geri 
çekilmek zorunda kalır ve Belçika 
artık tam bir bağımsız devlet haline 
gelmişti. Birleşik Hollanda hayali 
böylece sona ermişti.

Sonraki yıllarda Kral I. Willem 
ülke içindeki mezhepçilik ve kilise 
sorunları ile uğraşmak zorunda 
kalmıştı. Sözde bütün hepsi tek 
bir Hristiyanlık şemsiyesi altında 
gibi gözükse de ülke genelinde 
durum böyle değildi. Katolikler, 
Protestanlar gibi. Protestanlık içinde 
bile birçok kol mevcuttu, reform 
kolu ve Luther kolu. 

Kral I. Willem 1840 senesinde 
tahtını oğlu Veliaht Prens Willem’e 
bırakır ve Berlin’e taşınır. Prens 
Willem artık 17 Mart 1849 
senesinde ölümüne kadar Kral II. 
Willem olarak hüküm sürer. Bu 
kralı benim açımdan ilginç kılan 
nokta ise uzun yıllar benim de 
doğup büyüdüğüm Tilburg şehrinde 
yaşamış olması. Ayrıca burada 
son nefesini vermiş ve günümüzde 
Tilburg şehrinde belediye binası, 
nikâh törenlerinin düzenlendiği 
Stadhuis Paleis binasının temelini 
attırmıştır. 

1849 senesinde Kral II. Willem 
ölünce yerine oğlu Prens Willem 
Alexander geçmişti. O da Kral III. 
Willem olarak hüküm sürmüştü 
1890 senesinde ölene kadar. O 
günden bu günümüze kadar hep 
Kraliçe ülkenin başında olmuştu. 
Kaderin cilvesi burada tekrar 
karşımıza çıkıyor. 1890 senesinde 
ölen son Kralın adı Willem 
Alexander. 2013 senesinde Kraliçe 
Beatrix tahtından feragat edince 
yerine oğlu Willem Alexander 
geçmişti. Böylece 123 seneden 
sonra kraliçe yerine tekrar bir Kral 
başa geçmiş olmuştu ve her ikisinin 
de isimleri Willem Alexander.

Bu yazıyı yazarken kullandığım 
temel eser: 
Koning Willem I - 
Freek Schlingmann        
      Fotoğraflar: Wikipedia  ---◄◄
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ÜÇLER, 

YEDİLER, 

KIRKLAR... Şair, yazar ve fikir adamı... Diriliş Şairi
Sezai Karakoç 

Sezai 
Karakoç (1933-2021) 

Hakk’a göç etti... Rahmetle... ---◄◄
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(...) ve ‘Dünya sürgünü’ bitti...
  üstad



   Behçet Ali Şeker  
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Spotlar

Merhaba,
Yine beraberiz. Her ay bir araya 
gelirken, değişen çok şey oluyor. 
Yollar sararıp dökülmüş ağaç 
yapraklarıyla kaplandı. 
Bize zamanın hızlıca ilerlediğini 
gösteriyor. Her ne işle meşgul-
sek onun yanında saat işliyor. 
Güzel günler dua ediyoruz. 
Kültür-Sanat sayfasını hazır-
larken Üstad Sezai Karakoç’un 
vefat haberini aldık. Allah 
rahmet etsin. Makamı ali olsun. 
Üzerimizde emeği ve hakkı olan 
çok kıymetli bir büyüğümüzdü. 
Dünyada yapayalnız kaldığımız 
duygusuna büründük. Cennetin-
de buluştursun bizi. Amin. Dua 
niyetiyle büyüğümüzü misafir 
ettik. 
Bu ay rahmetli Akif İnan’ı misafir 
ettik. Yedi yıl önce Bosna için, 
varılan antlaşmanın yani Day-
ton’un nasıl bir belirsizlik mey-
dana getirdiğini yazdı. Bu yazıyı 
tekrar hatırlatıyoruz, çünkü özel-
de Bosna’da genelde Balkan coğ-
rafyası yeni karışıklıklara gebe. 
Hollanda’dan bizde gazetemiz 
aracılığıyla bir kez daha Bosna’yı 
hatırlatıyoruz. Bütün kanalların 
açık tutulmasının gerekli olduğu-
nu düşünüyoruz. Dikkat, ilgi ve 
gönül kanallarımızın açık tutul-
ması. Balkan coğrafyasının ve 
Bosna’nın,  soykırım uygulayan 
ve sessiz kalanların insafına terk 
edilmesine ve bizler tarafından 
ise hamasetle geçiştirilmesine 
müsaade etmemeliyiz. 
 ‘’Kamyonlar kavun taşır’’ ve 
kamyonlar hala kavun taşıyorlar. 
Her bir insan için hayat kendi 
sırrı. Acısı ve sevinci kendine ait 
ve mahrem. Her ne kadar kala-
balık şehirlerde yaşıyor olsak da, 
tek başınayız. 
Ümidimizin her dem taze kalması 
dileğiyle... İyi okumalar...

cultuur & kunst28 sanat ve kültür

                  
 AY’IN  KİTABI  İMPARATOR DOĞU KİTABEVİRecep Şentürk

ARKA KAPAK
İmparator, modası geçmeyen bir egemenlik 
oyunudur.
Çokzade Fehmi, 1920 Ankara’sında çiçeği 
burnunda bir bakkal olarak oyuna girdiğinde, 
Türkiye Cumhuriyeti de kuruluş günlerini 
yaşamaktadır.
Roman bir küçük dükkândan ekonomik politik 
bir imparatorluğa uzanışın ekseninde ülke ve 
toplumun içinde geçtiği grev, yürüyüş ve miting 
gibi eylemlerin günümüze gelişinin destansı 
öyküsüdür.                                             ---◄◄

   HURAFATTAN
HAKİKATE...

B osna’da neler oluyor? 
Bu soru sanki hep 
bastırdığımız, görmek 
istemediğimiz, yüzleş-

mekten kaçtığımız “Bosna’nın 
öteki yüzüne” ayna oluyor.

Oysa ne güzeldi Bosna! Türki-
ye’de bile görmekte zorlandığımız 
geçmişin izlerini taşıyan, ataları-
mızın mirası Bosna’da; hatta bu 
yüzden hoyratça hava attığımız, 
övünürken Bosnalıları ezdiğimizi 
bile fark etmeden sahiplendiği-
mizi sandığımız Bosna’da büyü 
bozumu yaşanıyor sanki. Günlük 
hayat mücadelesinin ve gelecek 
umutlarının her gün karartıldığı 
Bosna’nın hiçbir gerçek sorununa 
temas etmeden, bu sorunların 
üstüne tarihsel bir sünger çekerek, 
bugünü geçmişin aynasında yaşa-
ma konforumuzu bozan olaylar-
dan sonra belki gerçekle yüzleşme 
cesareti bulabiliriz.

Bosna’da yaşanan büyü bozumu 
sadece bizlerin nostaljik uyku-
larından uyanmasından ibaret 
değil. Adil olmak bir yana katili 
ödüllendiren, mazlumu hayat-
ta kalmak karşılığında her gün 
cezalandıran, insanların yaşama 
sevincini öldüren bir anlaşmanın 
hiçbir şey olmamış gibi devam 
etmesi beklenemezdi. İşlemeyen 
devlet mekanizması, sorunları çöz-
mek yerine varlığıyla sorun üretir 
hale gelen karmaşık bürokratik 
yapı, en çok Boşnakları vuracaktı. 
Son olaylar patladığında Sırplar 
ve Hırvatlar yönetimdeki kendi 
uzantılarını hemen korumaya ala-
rak kitle ile Boşnakları baş başa 
bıraktılar. Böylece tek dayanakları 
diğer unsurlarla birlikte bir yapı 
kurmanın sürdürülmesine bağlı 
olan Boşnaklar hem sokakta hem 
yönetim olarak açığa düştüler. Bu 

durum taktiksel bir hata olmaktan çok, 
Boşnakların temel açmazını, sorunun 
patlak verdiği en zayıf halkayı işaret 
ediyor.

Dayton’un dayattığı yapı çökerse Hır-
vat ve Sırplara sahip çıkacak büyük 
ağabeyleri var. Boşnakların ise bu iki 
unsurla beraber yaşamaktan kötü de 
olsa Dayton’u sürdürmekten başka 
seçenekleri yok. Dayton bu haliyle 
sürdüğü müddetçe ne Bosna diye 
bağımsız bir yapının sağlıklı işlemesi 
mümkün ne de Boşnakların toplum-
sal ve siyasal olarak gelişip ayakları 
üstünde durmaları...

Bu durumda tek seçenek; Dayton’un 
tartışmaya açılıp, işlerliği olan, adil, 
kurucu ilkelerin yeniden belirlenme-
si. Bosna’daki gösteriler Dayton’un 
sonuçlarına yönelik bir tepki. Bunu 
birilerinin siyasal olarak yönlendirip 
yönlendirmediği ayrı bir konu ama 
Dayton’un şekillendirdiği bürokrasi, 
yönetim biçiminin kaçınılmaz sonu-
cudur ve bu yapı devam ettiği sürece 

daha çok olaylar yaşanabilir.
Önemli olan bu toplumsal 
tepkinin belli bir parti, hükü-
metten çok Dayton’a karşı olup 
olmadığıdır. Dayton’un tartışılır 
hale gelmesi, özellikle Boşnaklar 
açısından hem toplumsal hem de 
siyasi olarak kontrollü bir tepki-
nin gündeme gelmesiyle mümkün 
olabilir. İç dinamiklerin yeterince 
koordineli olması da tek başına 
yetmez; uluslararası bir desteğin, 
ilginin de oluşması gerekir.

Her ne kadar Dayton’un bir 
sonucu olsa da son olayların 
Dayton’un meşruiyetini sorgu-
layıcı bir kriz yönetiminden ve 
psikolojisinden mahrum olduğu 
belli oluyor. “Savaşı bitiren bir 
ateşkes anlaşması” diyebile-
ceğimiz Dayton’u dayatan taraf 
olarak ne Amerika’da, ne AB’de, 
hatta ne Türkiye’de bu yönde 
bir temayül görünmüyor. Kaldı 
ki, Bosna’nın Avrupa Birliği’ne 
entegresi projesinden önce Sırbis-
tan’ın devam eden üyelik süreci 
ve Hırvatistan’ın Birliğe girmiş 
olması AB’ye yaptırım fırsatı veri-
yor. Yine de AB’nin Bosna’da tek 
belirleyici olmaması, Amerika’nın 
ise dondurduğunu düşündüğü 
krizi yeniden açmak istememesi... 
Türkiye’ye gelince; hem Balkan-
lar’daki pozisyonu, hem Bosna ile 
özel ilişkisi göz önüne alındığında 
inisiyatif kullanmasından rahatsız 
olacak çok sayıda dış etken var.

Osmanlı’nın resmen çekilmesinin 
üstünden henüz yüz yıl geçtik-
ten sonra Türkiye’nin Bosna’da 
yaptığı en büyük yatırım olarak, 
Uluslararası Saraybosna Üniver-
sitesi gösterilebilir. Diplomatik ilgi 
ve desteğin ekonomik, kültürel 
karşılığının yeterince sağlandığı 
söylenemez. Bir yanda sosyo-

ekonomik sorunlar acil ve kalıcı 
çözümler bulmayı gerektirirken, 
diğer tarafta uzun vadede Boş-
nak kimliğinin, Boşnak siyasal 
yapısının “kendi” olarak varlığını 
koruyabilecek bir yapının oluş-
ması gerekiyor.

Ekonomik olarak komşularına 
bağımlı, siyasi ve kültürel olarak 
geleceğini sadece Avrupa’da 
görmeye icbar edilen Bosna’ya 
hem kültürel asimilasyon uygu-
lanmaktadır, hem de siyasal ve 
ekonomik olarak bu ülke rehin 
alınmak istenmektedir.

Türkiye’den resmî düzeyde, ku-
rumsal olarak yapılan iyi niyetli 
ama yetersiz birkaç yatırımın 
ötesinde, çözüm bekleyen temel 
sorunlarla karşı karşıyayız. 
Bilinçli bir kültürel asimilasyo-
nun gündemde olduğu Bosna’da 
özellikler yeni nesilleri Müslü-
man kimliğinden uzaklaştıracak 
stratejiler uygulanıyor. Popüler 
kültürün cazibesiyle Bosnalıların 
Müslüman kimlikten uzaklaş-
maları, Bosna diye bir yapının 
sürdürülebilir olmasını imkânsız 
hâle getirir. Ekonomik neden-
lerle başlayan sosyal çalkantıyı, 
harakiriye dönüşmeden önce 
yapılan bir uyarı olarak görmeli. 
Her gidenimizin övünmekten pek 
hoşlandığı Bosna görüntüsünün 
gerisinde yatan gerçek resim-
le yüzleşmenin vakti epeydir 
gelmişti ama bu durum, artık 
ertelenemez durumda olduğunun 
resmidir.
Akif Emre 18 Şubat 2014, 
Salı / Yeni Şafak           ---◄◄
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 RESİMLER/FOTOĞRAFLAR  DİLE  GELSE...

“Çünkü önlem alınmazsa 10 yıl içinde Balkanlar’da eser kalmayacak...’’
 Hollandalı Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Machiel Kiel   ---◄◄

Machiel  Kiel , köyün  imamıyla  birlikte,

Pljevlje (Taşlıca),   Karadağ,  1967  -  Fotoğraf: Gerard  de  Vries

    TAZİYE...
“Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na 
döneceğiz.”  (Bakara S.,156)
Büyük İslam medeniyeti fikrini ve İslam 
Milletinin birlik ve bütünlük hedefini 
Diriliş Hareketi ile yeni nesillere miras 
bırakan Üstad,

A. Sezai Karakoç,

 irci’î emrin icâbet ile dar-ı cinâna 
âzîmet olundular. Başımız sağ olsun.
Cenab-ı Hakk, kendisini yüce katında
en güzeliyle rızıklandırsın. Amin.    
                     B. A. Ş. Editör   ---◄◄
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H ayat Hikâyesi:
1 Mart 1929’da Yozgat’ın 
Akdağmadeni ilçesinde 
doğdu. Annesi Zeynep 

Tüfekçi, babası Hamdi Tüfekçi’dir. 
ilk müzik eğitimini babası Hamdi 
Tüfekçi’den aldı. Müziği seven 
ve müziğin içindeki bir ailenin 
çocuğu olan Nida Tüfekçi, bağlama 
çalmaya başlamasını şöyle 
anlatırdı: “7, 8 yaşlarındaydım 
herhâlde. Sazla benim boyumu 
ölçtüklerinde saz 1.5 karış 
uzun gelirdi benden. Sazın 
sapına kolum yetişmezdi de 
teknesini bir duvara dayayıp 
öyle çalmaya çalışırdım...” Nida 
Tüfekçi ilkokul çağlarında bazen 
derslerde bazen müsamerelerde 
saz çalmasını sürdürmüş ve 
küçük yaşlarda yeteneğini ortaya 
koymuştur.

İlk öğrenimini Akdağmağdeni’nde 
bitiren Tüfekçi ortaokula 
Akdağmağdeni’nde başlamış 
üçüncü sınıfı Boğazlayan’da 
tamamlamıştır. Yaşadığı ilçede lise 
olmadığından öğrenimine çevre 
illerden birinde devam etmek 
zorunda kalır. Liseyi Ankara Maliye 
Okulu’nda bitirir. Tüfekçi Maliye 
Okulu’nda öğrenci iken Muzaffer 
Sarısözen’le tanışır. Sarısözen’le 
tanışması belki de yaşamının 
dönüm noktasıdır. Hem okuluna 
devam eder hem de 1947’den 
itibaren Ankara Radyosu’nun 
Yurttan Sesler emisyonlarına ses 
ve saz sanatçısı olarak katılır. 
O zamana kadar gerek radyo 
sanatçılarının gerekse Muzaffer 
Sarısözen’in bilmediği bir tavır 
ve tezene ile (Sürmeli Tavrı) saz 
çalıp türkü söyleyen Nida Tüfekçi, 
radyonun en parlak simaları 
arasında yer almıştır.

1953 yılında Ankara Radyosu’nda 
açılan sınavda başarı göstererek 
Yurttan Sesler’in daimi korosunda 
çalmaya başlar. 1959’ yılında 
İstanbul Radyosu’na naklen atanır. 
1964 yılında Türk halk müziğinden 
sorumlu Türk Müziği şube müdür 
yardımcılığına 1972 yılında ise TRT 
Müzik Dairesi Türk Halk Müziği 
Müdürlüğü’ne atanır. 1974 yılında 
ise TRT Müzik Dairesi Başkanlığına 
(vekaleten) getirilir. 1976’da bu 
görevden istifa eder. Aynı yıl 
İstanbul Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı’nın kurucu üyeliğini 
yapan Tüfekçi bu okulda, yönetim 
kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı 

bölüm başkanlığı ve danışma birimi 
üyeliği görevlerinde bulunur. Yine 
aynı okulda Bağlama, THM Solfeji, 
THM Bilgileri ve Bölge Tavırları 
derslerini okutur.

Yurt içinde ve yurt dışında 
düzenlenen folklor ve müzik içerikli 
kongre, panel ve sempozyumlara 
katılarak Türk halk müziğinin 
tanıtımına büyük katkılarda 
bulunmuştur. 1974 yılında 
Yugoslavya’da. 1976 yılında 
Japonya’da açıklamalı halk müziği 
konserleri verir. Nida Tüfekçi’nin 
çeşitli kurum ve derneklerden 
aldığı pek çok başarı ödülü vardır. 
Başarılı çalışmalarından ve üstün 
hizmetlerinden dolayı 1991 yılında 
T.C. Kültür Bakanlığı tarafından 
kendisine “Devlet Sanatçısı” 
unvanı verilmiştir. Eşi Neriman 
Tüfekçi ile yayınladığı “Memleket 
Türküleri”  adlı bir de kitabı vardır. 
Türk folklorunun müzik ve oyun 
dallarında yurt içinde ve dışında 
seçkin bir yer edinmiş, kültürümüze 
yapmış olduğu katkılarla halk 
müziği dünyasına damgasını 
vurmuş olan M. Nida Tüfekçi 18 
Eylül 1993 Cumartesi günü vefat 
etmiştir.

Türk Mûsikîsindeki Yeri:
Nida Tüfekçi, Türkiye’nin kültür 
ve sanat politikalarına yön veren 
güçlü simalardan biridir. 1950’li 
ve 1960’lı yıllarda bağlama ve 
ses icrasındaki üstün başarısı kısa 
sürede yurt sathında tanınmasını 
sağlamıştır. Yalnız radyo aracılığı 
ile değil aynı zamanda piyasadaki 
faaliyetleri sayesinde elde ettiği 
bu şöhreti halk müziğine hizmet 
için kullanmış, hocası Muzaffer 
Sarısözen’den aldığı “halk mûsikisi 
dava ruhunu” bütün hayatı 
boyunca sürdürmüş, bundan 
asla tâviz vermemiştir. Bu dava 
ruhunu halk müziğinin kurumsal bir 
kimlik içinde resmen yer almasına 
yardımcı olma ve bunu seviyeli 
bir şekilde icra etme olarak iki 
başlık altında değerlendirmek 
mümkündür. 1970’li yıllarda müzik 
politikalarının tesbiti ve millî mûsiki 
kavramının tanımlanması sırasında 
Tüfekçi’nin sanatçı kimliğinden 
sıyrılıp politikaları etkileyen bir 
müzik bürokratı gibi çalıştığı 
görülmektedir. Bazan bu politikaları 
yalnız etkilemekle kalmayıp aynı 
zamanda belirlediğini de söylemek 
mümkündür. Halk mûsikisi ruhu 
içinde yer alan kurumsal kimlik 

meselesini, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu ve Türk Mûsikisi 
Devlet Konservatuvarı gibi iki 
büyük oluşumda yürütmüş, seviyeli 
icra konusunu da örnek icracılığı 
ve hocalığı ile kitlelere yansıtmaya 
çalışmıştır. 
Bir önceki kuşaktan devraldığı halk 
ezgilerinin koro ve saz takımlarıyla 
toplu icra edilmesi prensibini 
yaymak için yoğun çaba harcayan 
Tüfekçi, bunu modernleşme ile 
yerellik arasında gidip gelen 
icra ortamı bakımından gerekli 
görmüştür. Bu temel prensip 
sanat hayatının her kesitinde 
açıkça kendini gösterir. Radyoda 
hazırladığı programların bir kısmına 
şef, bazılarına ses ve saz icracısı, 
bazılarına da sunucu olarak 
katılmıştır. Tüfekçi’nin hazırladığı 
“Bağlama Takımı, Beraber ve Solo 
Türküler, Yurttan Sesler, Dört Ses 
Dört Saz, Divan-Bağlama-Cura, 
Ezgilerin Getirdiği, Deyişler ve 
Ezgiler, Halk Ozanları Geçiyor, 
Ozanlar ve Bölge Sanatçıları” 
gibi programlar, sadece birer 
radyo programı olmakla kalmayıp 
dönemin en önemli kültür 
etkinlikleri arasına girmiştir. 
Yerel müziklerin derlenmesi ve 
notaya alınması için de Nida 
Tüfekçi’nin büyük gayret gösterdiği 
bilinmektedir. Şahsen çok fazla alan 
araştırmasına çıkamadığı halde 
müzik folklorcularına her zaman 
saygı ile yaklaşmış, onlardan bir 
öğrenci gibi alabileceği önemli 
bilgiler olduğunu düşünmüştür. 
Kütahya, Yozgat ve Kars 
derlemelerini fiilen alanda 
yürütmüş, diğer ezgileri ise 
İstanbul ve Ankara’ya gelen 
mahallî sanatçılardan öğrenmiştir. 
Derlediği 1000 kadar ezginin 

yarısından çoğunu notasını 
yazmak suretiyle Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu repertuvarında 
yayımlamıştır. Bu repertuvarda 
bulunmayan diğer ezgilerin notaları 
ise bugüne kadar yazılmamış ve 
yayımlanmamıştır. Bilhassa uzun 
hava formundaki ezgiler önemli bir 
yekûn oluşturmaktadır.

Nida Tüfekçi sağlam bir saz çalış 
tekniğiyle güçlü bir sese sahip özel 
bir sanatçı niteliği taşır. Bir yandan 
mahallî tavrı öne çıkan icracılığı, 
öte yandan yerel ezgileri kendine 
has bir tarz ile çalıp söylemesi onu 
diğer halk müziği icracılarından 
ayıran temel farklardandır. Halk 
müziği terminolojisinde “tavır” adı 
verilen çalış tekniklerini ve “ağız” 
denilen söyleyiş biçimlerinin en 
geniş repertuvarını icra edebilen, 
derin bilgi birikimiyle bu icrayı 
anlamlı kılabilen ender sanatçılar 
arasında yerini almıştır. Hem 
resmî müzik ortamlarında hem de 
piyasada faaliyet göstermesine 
rağmen müzikal düzeyini hiç 
bozmadan sürdürmüştür. 

Doldurduğu 78 ve 45’lik plaklardan, 
yaptığı film müziklerinden bu 
durum açıkça izlenebilir. Eşi 
Neriman Altındağ Tüfekçi ile yurt 
içinde ve yurt dışında verdiği 
konserler yerel müzik icrasında 
daima bir seviye göstergesi 
olarak anılır. Ayrıca “sürmeli” 
denilen türküyle ve bu türkünün 
varyantlarıyla birlikte oluşturduğu 
geniş repertuvarın hiç şüphesiz 
en başarılı icracısıdır. Yetiştiği 
yöreye ait ses kültürünün bütün 
özelliklerini küçük yaşlarından 
itibaren sindirerek yaşatan bir 
sanatçı olarak bu yeteneğini diğer 

yörelerin müziklerine de uyarlamış, 
sonuçta ortaya büyük bir birikim 
çıkmıştır. Bu birikimin estetik 
değeri üzerinden gelecek kuşaklar 
muhakkak ki çok dersler çıkaracak, 
bilimsel ve sanatsal çalışmalarında 
onlara ilham kaynağı olacaktır.

Gerek radyo sanatçılığı gerekse 
konservatuvar hocalığı sırasında 
Nida Tüfekçi’nin ortaya çıkan 
bir başka yönü sürekli okuyarak 
kendini geliştirmesidir. Bu sebeple 
1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de 
folklor ve halk edebiyatı ile 
uğraşan çevrelerle yakın temas 
kurmuş, bu çevre mensuplarıyla 
fikir alışverişinde bulunmuştur. 
Meslekte edindiği bilgi birikimiyle 
bu fikir ortamında elde ettiklerini 
birleştirerek eserler meydana 
getirmiştir. Bu yönüyle bir bilim 
adamı kimliği taşıyan sanatçı, 
verdiği konferanslarda üstün hitabet 
yeteneği ve yol gösterici bilgileriyle 
geniş kitleler üzerinde derin izler 
bırakmıştır. 
Nida Tüfekçi, hocası Muzaffer 
Sarısözen’den aldığı bayrağı 
genç kuşaklara ulaştırmayı görev 
bilmiş bir dava adamıdır. Onun 
yöneticilikten ve hocalıktan 
gelen disiplinli tavrı halk müziği 
davasının sorumluluğuyla birleşince 
kendisinde sert, ödün vermez bir 
karakter doğurmuş, ancak bunun 
altında sevecen, merhametli ve 
içten bir kişiliği daima korumuştur. 
1991’de Kültür Bakanlığı tarafından 
kendisine verilen devlet sanatçısı 
unvanını aldığında, “Bunu şahsıma 
verilmiş bir pâye olarak değil 
halk mûsikisine verilmiş bir pâye 
kabul ediyor ve alıyorum” diyerek 
davasını şahsının üstünde tuttuğunu 
bir defa daha göstermiştir.
Not: TDV İslam Ansiklopedisi 
ve Kalan Müzik arşivinden 
yararlanılmıştır.    D.TUNÇ  ---◄◄

Kamyonlar kavun taşır ve ben
Boyuna onu düşünürdüm,
Kamyonlar kavun taşır ve ben
Boyuna onu düşünürdüm,
Niksar’da evimizdeyken
Küçük bir serçe kadar hürdüm.

Sonra âlem değişiverdi                                                                                
Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak.                                                                                     
Sonra âlem değişiverdi
Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak.
Mevsimler ne çabuk geçiverdi
Unutmak, unutmak, unutmak.

‘TÜRK(Ü)ŞİİR  MEMLEKET’

İSTANBUL CAHİT KÜLEBİ

ÜÇLER, 

YEDİLER, 

KIRKLAR... MİLLÎ BİR DURUŞ OLARAK MÛSİKÎYE EMEK VEREN SANATKÂR: 

MEHMET NİDA TÜFEKÇİ

Cahit Külebi
1917 - 1997

Gâle Münevvirü’l-hadakâti ملسو هيلع هللا ىلص Aleyhi salâtü’l-Musaddikâti
“Ez-zikru hayrun mine’s-sadâkati”

            40  HADİS  -  (39)

“Zikir, sadakadan daha hayırlıdır.”
Hak buyurdu fezküruni* emre taat etsene

Gâfil olma her nefeste Hakk’a zâkîr olsana
“Beni zikredin ki sizi zikredeyim” (Bakara:152).

“Ey iman edenler Allah’ı çokça zikredin” (Ahzab:41)
Bir de şöyle izahı var: “Zikrullah ve Kur’ân-ı Kerîm okumak yeryüzünde senin için 
nurdur. Nur olsun, nurlu olsun! Gökyüzünde senin namın yürür. Gökyüzüne zikir 
olunmana vesile olur.” İnsan Allah’ı zikretti mi, Kur’ân-ı Kerîm okudu mu yüzüne, 

kalbine, evine, işine nur gelir; pırıl pırıl olur. Yanağı pırıl pırıl parlar, gönlü pırıl 
pırıl parlar; nurlu bir insan olur. Yeryüzünde nurlanır, gökyüzünde nâmı yürür. 

Melekler bile severler. Böyle bir insana melekler bile hayran olur. Onun için 
zikrullaha sarılmalı, Kur’ân-ı Kerîm’e sarılmalı. 

“Bir kez Allah dîse aşk ile lisân, Dökülür cümle günâh misl-i hazân”  ◄◄

Anladım bu şehir başkadır
Herkes beni aldattı gitti,
Anladım bu şehir başkadır
Herkes beni aldattı gitti,
Yine kamyonlar kavun taşır
Fakat içimde şarkı bitti.         ---◄◄









 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızda Mehmet, 
Seyrani Turan’ın biricik 
ağabeyleri, Doğuş emektarla-
rından Osman Turan’ın am-
caoğlu Şükrü Turan Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Aile 
ve sevenlerinin acısını yürek-
ten paylaşıyor, merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.  
- Taziye...
Okurlarımızdan ve DENK Parti-
si milletvekili Sevgili  
Tunahan Kuzu’nun dayısı 
Osman Temizkan’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
NIF muhasip yardımcısı Ömer 
Korkmaz’ın babaannesi, Saa-
det Hollanda Teşkilat Başkanı 
Erkan Koç ve Saadet Avrupa 
Kadın Kolları önceki Başka-
nı Havva Koç’un halası Fati 
Korkmaz’ın vefatını üzüntüy-
le öğrenmiş bulunmaktayız. 
merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlı-
ğı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Göreme 
Ayran firma sahibi Mehmet 
Demirel’in kayınbabası 
İbrahim Gönen’in vefatını 
teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Laleli Camii cemaatinden 
Hasan Böyük’ün vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Ali Türk’ün 
kıymetli validesi Azine 
Türk’ün vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağ-
lığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Bekir ve 
Murat Derman’ın enişteleri, 
Kıbrıs Gazisi Sevgili Lütfi 
Yıldırım’ın vefatını teessür-
le öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Gülay 
Derman’ın kıymetli validesi, 
Murat Derman’ın kayınvali-
desi Şahinder Taş’ın vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-
tayız. merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda Yozgatlılar Federasyonu 
yöneticisi Birol Koçak’ın babasının vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve TİKB Başkanı Sevgili Abdullah 
Güven’in eniştesinin vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Versam Başkanı Sevgili 
Mustafa Şenyürek’in dayıoğlunun vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Yılmaz Bülbül’ün yengesinin vefa-
tını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye 
Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili İsa ve Zehra Kandemir’in kerimesi 
Betül ile Orhan ve Safire Çimen’in mahdumu Burak 7 
Kasım 2021 tarihinde düzenlenen bir merasimle dünya evine 
girdiler. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz...
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Talip Cansoy’un mahdumu Burak 
ile Yiğit ailesinin kerimesi Cansu 21 Kasım 2021 tarihinde 
düzenlenen bir merasimle dünya evine girdiler. Genç çifti 
tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz...
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Tuncay Çifçi’nin mahdumu Bilal 
ile Ali Biçer’in kerimesi Halenur’un evliliğe ilk adımı 
atarak sözlendiklerini öğrendik. Gençleri tebrik ediyor, 
çıkacakları yolculuğun hayırlı olmasını ve iki cihan saadeti 
diliyoruz...
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve ASBİR 
Hollanda Başkanı Sevgili 
Göksel Soyugüzel’in rahat-
sızlığı nedeniyle hastanede 
tedavi gördüğünü üzülerek 
öğrenmiş bulunuyoruz. Hasta-
mıza geçmiş olsun diyor, acil 
ve hayırlı şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili 
Abdullah Bulut’un rahatsız-
lığı nedeniyle hastanede teda-
vi gördüğünü üzülerek öğren-
miş bulunuyoruz. Hastamıza 
geçmiş olsun diyor, acil ve 
hayırlı şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili 
Süleyman Bingöl’ün babasının rahatsızlığı nedeniyle has-
tanede tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz.

-Taziye...
Okurlarımızdan ve Amsterdam 
Saadet Partisi üyelerinden  
Mehmet Aslan’ın kıymetli baba-
ları H. Hasan Aslan’ın vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili İsmail 
Bayram’ın kıymetli babaları 
Ahmet Bayram’ın vefatını üzün-
tüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve IGMG Kuzey Hollanda Bölge Fede-
rasyonu Hac Umre Başkanı Sevgili Turgut Akyüz’ün 
kayınbabasının vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Versaar üyelerinden  Sev-
gili Nusret Semez’in kardeşi Osman Semez’in vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda Yozgatlılar Federasyonu 
yöneticilerinden Kadir Açkalmaz’ın annesinin  ve-
fatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı di-
liyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve CHP Hollanda Birliği Başkanı Sevgili 
Bülent Çoban’ın çocuklarının annesi Özcan Akdaş’ın  
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı dili-
yoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Mustafa Karakaya’nın annesinin  ve-
fatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı di-
liyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Mevlana Camii cemaatin-
den Sevgili Orhan Özcan Terzi’nin vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve IGMG Kuzey Hollanda Bölge Fe-
derasyonu Kadınlar Teşkilatı Başkanı Sevgili Şükran 
Altuntepe’nin kayınvalidesinin vefatını üzüntüyle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Muradiye Camii cemaa-
tinden Sevgili Recep Yalıcı’nın vefatını üzüntüyle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Laleli Camii cemaatinden 
Emre ve Enes Şahin’in kıymetli babaları Naci 
Şahin’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Mevlana Camii cemaatin-
den Sevgili Ali Araz’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye 
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rozenburg 
sakinlerinden Trabzonlu 
Sevgili Ömer Köroğlu’nun 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aileye 
sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

-Taziye...
Okurlarımızdan Hollan-
da Türk Toplumunun ya-
kından tanıdığı seyehat 
sektörünün sevilen ismi, 
Hollanda Rizeliler Vak-
fı Başkanı, köşe yazarı 
Kamil Kopuz’un eşi 
Fatma Kopuz’un vefa-
tını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

 Diriliş şairi, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç 
“dünya sürgününü” tamamladı...

Sezai Karakoç (88) 
Hakk’a yürüdü... 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
sevenlerine sabır ve başsağlığı 
diler, dualarınızı bekleriz. 
Mekânı cennet olsun...  
O, kelimelerle beste yaptı.
O, kelimelerle bir bayrak açtı.
O, kelimelerle “diriliş” yoluna koyuldu.

-Taziye...
Okurlarımızdan ve Versaar Derneği yö-
neticilerinden Sevgili İlyas Özdemir’in 
amcası Osman Özdemir’in vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

TAZİYE...
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Bulmaca
Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen, 25 Mayıs 1935, Hekimhan, Malatya’da doğmuş 
1 Ekim 2021, Ankara’da vefat eden, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı görevlerinde bulunmuş, son olarak Saadet Partisi Yük-
sek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini yürüten siyasetçi. 2- Trityum’un 
simgesi * Devlet başkanı, hakan, imparator * Para veya değerli eşya 
saklamaya yarayan çelik dolap * Alfabemizde altıncı harf. 3- Göçebele-
rin konak yeri * Sanı * Beceri. 4- Yarışmacıların otomobille belli yolları 
izleyerek ve özel kurallara uyarak belirli bir yere ulaşmalarına dayanan 
otomobil yarışı * Yabani hayvan barınağı * Bir asalak * Bir nota. 5- Bir 
Peygamber * Pişmanlık * Hidrojen’in simgesi * Vanadyum’un simgesi. 
6- Boru sesi *  Anlayış, seziş, sezgi * Hava basıncı birimi. 7- Ermek işi 
* İyod’un simgesi * Bir yerden, bir kimseden zorbalıkla alınan para. 8- 
Taşınmazlar, gayrimenkul * Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal 
özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde. 9- Binek hayvanı 
* Utanma duygusu * Güven. 10- Potasyum’un simgesi * Eski bir savaş 
aleti * Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma * Trityum’un simgesi 
* Uzaklık işaret eder. 11- Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek ara-
sındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk * Gaye * Kısa zaman parçası 
* Bor’un simgesi * Potasyumun simgesi. 12- Ölüm sebebini belirlemek 
amacıyla bir cesedi inceleme işi * Terbiye edici anlamına gelen Allah’ın 
isimlerinden * Ün. 13- Bor’un simgesi * Bir sayı * Gerçekleri yanılma-
dan görebilme yeteneği * Potasyum’un simgesi. 14- Nezir * Baryum’un 
simgesi * Belirti. 15- Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesi *  İyi nite-
likte olmayan, kötü * Cüretkar * Kısaca metre.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Sulta, velayet * Cambaz. 2- Alfabemizde dokuzuncu harf * Gerçekleri 
yanılmadan görebilme yeteneği * Nebat * Bir nota. 3- Bilgiçlik taslayan 
kimse * Milî metre * Otoyol. 4- (Tersi) çok olmayan * Alfabemizde on 
beşinci harf * Kur’an’da bir sure adı * İç içe geçen veya birbiri üzerine 
gelen parçaları tutturmaya yarayan bir tür tahta veya metal çivi. 5- Al-
tın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet * Utanma 
duygusu * Küçük sermaye ve zanaat sahibi. 6- Valide * Bir yaz meyvesi 
* Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan * (Tersi) ula-
mak. 7- Azod’un simgesi * Çağırma, bağırma, seslenme * Bir tür cetvel 
* Bor’un simgesi * Azod’un simgesi. 8- Beyaz * Açıklık, açık ve kesin 
yargı * Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler. 9- Çölden esen sıcak 
rüzgar * Kuzu sesi * Argon’un simgesi * Baston. 10- Hedefi vurma * 
Kitapla ilgili * Argon’un simgesi. 11- Duvarları taş veya tuğladan, üstü 
taş bir kapakla örtülü mezar * Elektrik akımı taşıyan tel veya kablo sis-
temi * Azod’un simgesi * Geri çevirme. 12- Trityum’un simgesi * Bir 
binek hayvanı * Bayağı * Faiz, ürem. 13- Alfabemizde yirmi altıncı harf 
* Alfabemizde yirmi birinci harf * Helal olmayan * Kötü durum, içinden 
çıkılmaz iş. 14- Gerçek * Fas’ın başkenti * Metre * Alfabemizde yirmi 
birinci harf. 15- Potasyumun simgesi * En uygun durum ve zaman * İki 
dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı * Kötü, fena.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen

puzzels - raadsels
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SOVA   Bedding  Boxspringpro   
ailesi  olarak

BU SAYFA SOVA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

BULMACANIN  DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA -1- OĞUZHAN ASİLTÜRK. 2-  T * KAAN 
* KASA * E. 3- OBA * ZAN * MAHARET. 4- RALLİ * İN * 
BİT * LA. 5- İSA * NEDAMET * H * V. 6- Tİ * FERASET * 
BAR. 7- ERME * İ * HARAÇ. 8- EMLAK * KASABA. 9- AT 
* AR * İTİMAT. 10- K * OK * İTAAT * T * TA. 11- ROT * 
EREK * AN * B * K. 12-  OTOPSİ * RAB * NAM. 13- B 
* BİN * BASİRET * K. 14- ADAMAK * BA * EMARE. 15- 
TON * FENA * ATAK * M.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- OTORİTE * AKROBAT. 2- Ğ 
* BASİRET * OT * DO. 3- UKALA * MM * OTOBAN. 4- ZA 
* L * FELAK * PİM. 5- HAZİNE * AR * ESNAF. 6- ANA * 
ERİK * İRİ * KE. 7- N * NİDA * TE * B * N. 8- AK * NAS * 
AKRABA. 9- SAM * ME * A * ASA. 10- İSABET * KİTABİ 
* A. 11- LAHİT * HAT * N * RET. 12- T * AT * * EKABİR. 
BASİT * NEMA. 13- Ü * R * HARAM * BATAK. 14- REEL * 
RABAT * M * R. 15- K * TAV * ÇATAK * KEM
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 İleti: info@sancak.nl -  Web  www.sancak.nl 

 Telefon  +31(0)71 581 00 30 
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