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2022 yılının sizin ve sevdikleriniz için sağlık, esenlik içinde geçmesini diliyor, bütün musibetlerden arınmış, barış dolu, adil bir yıl temenni ediyoruz...

DILIMIZI KORUDUGUMUZ MUDDETCE

KORUNUR, DUSUNUR, TUTARLI BIR BUTUN OLURUZ
DİLİM DİLİM ANA DİLİM, GÖREN GÖZÜM TUTAN ELİM...

>> S 06

Mehmet Keskin: (BM Sigortam)
Poliçenizi yenilemek için son 1 haftadayız...
Zilveren Kruis aracılığıyla sigortalıysanız.
BM sigortam size aylık % 10’a kadar indirim
sunan tek yetkili acentedir.
Sitemizden (www.bmsigortam.nl) işleminizi
siz de kolayca yapabilirsiniz.

>> S 32

Fotoğraf: Doğuş Perspektif



İnsani Yardım Kuruluşu Hasene Derneği’nin yeni Başkanı Hüseyin Karataş oldu

>> S 16-17

HOLLANDA'DA
EMEKLİLİK
<<S 03
Şeirfe Akdemir Süzen

ANA DİL
KİMLİKTİR,
UYGARLIKTIR
<<S 11
H. Kerim Ece

“TÜRKLERE UYUM
ZORUNLULUĞU
ANLAŞMALARA
AYKIRIDIR!”

<<S 04
Zeki Baran

AH BU DİLLERİN
İNSANLARDAN
ÇEKTİKLERİ
<<S 13
Ergün Madak

DİLİN
MUKADDES
OLUŞU VE
ETKİLERİ <<S 26
İbrahim Turgut

RANDSTAD KİŞİSEL HASAR KURUMU
AĞINI GENİŞLETİYOR

ANA DİLİN ÖNEMİ
“Dil, insanın evi, evreni, gücüdür. İnsan diliyle
düşünür, onunla kendini ifade eder. İnsanoğlu
var olduğundan bu tarafa dil denilen
vasıtayla birbiriyle anlaşma arayışı içinde
olmuştur. Dil kültürün taşıyıcısı; kültür de dilin
niteliklerinin zemini, uygulama sahasıdır.”
İsmail Coşkun

Kadir Canatan ile “Hollanda’nın Politik Kültürü” üzerine sohbet >> S 24

>>S 16
“HAK EDİLEREK
KAZANILAN
EMEKLİLİK NE
GÜZELDİR”
<<S 20
Yavuz Nufel

Randstad Personenschade BV - Arnhem Şubesi,
Ocak 2022 tarihinden itibaren ON (Oost Nederland)
Letselschade BV. ismi ile çalışmalarına devam
edecek. ELFI Letselschade & Advies ismi ile
başlatan Ethem Emre, daha sonra bu ismi ELFI
Letselschadeadvocaten olarak oğlu Avukat
Mr. Onur Emre’ye devretmiştir.
ÜYE
AİDATLARINIZI
VAKTİNDE
ÖDEYİN!..
<<S 20
Feyzi Aksoy

>>S 22
FELSEFENİN SON
ÇINARI ŞABAN
TEOMAN DURALI
HAKK'A YÜRÜDÜ

<<S 27
Kültür Sanat
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“... ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” (Ailya İzzetbegoviç)

Zeynel Abidin Kılıç

EDİTÖR

zeynel@dogus.nl

Dilim Dilim Ana Dilim
GÖREN GÖZÜM,
. TUTAN ELİM
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Yanlış yapanlar “Kahraman”
ilan edildikçe, görevlerde
“liyakat” hiçe sayıldıkça...
Rivayet odur ki: Padişahın “En az 3 çocuk
yapın” talimatına uyan garibim Hüsnü,
Nasreddin Hoca’ya gelerek, “Hocam , 3 çocuk,
hanım ve ben tek odalı evde çok sıkıntıdayız,
bize bir çare, lütfen” der.
Hoca biraz düşünür ve “Bu gece keçiyi odaya
alın.” der.
Sabah, garibim hocaya gelir ve “Hocam sıkıntı
arttı.” der.
Hoca, “Bu gece eşeği de odaya alın.” der.
Hüsnü eşeği de alır, ertesi sabah hocanın
kapısını çalar ve öfkeyle hocaya “Hocam,
odada sıkıştık, çok zordayız.” der.
Hoca, “Hele bir de ineği odaya alın.” der.
Ertesi sabah garibim burnundan soluyarak
hocanın karşısına dikilir ve “Hoca, yeter,
senden akıl istedik, tamamen sıkıntıya
girdik, sana akıl soranın...” der sövüp siyeceği
ve arkasını dönüp gideceği an hoca seslenir:
“Bu gece keçiyi dışarı çıkar.” der.
Garibim Hüsnü sabah hocaya gelir ve “Hocam,
Allah senden razı olsun, bu gece biraz
rahatladık.” der.
Hoca, “Bu gece de eşeği dışarı çıkar.” der.
Hüsnü ertesi sabah hocaya gelir ve “Daha da
rahatladık” der.
Hoca, “Bu gece de ineği dışarı çıkar.”
der. Garibim Hüsnü sabah hocanın karşına
mutlu bir şekilde dikilir ve “Hocam, Allah
sizden razı olsun. Bizleri rahat bir yaşama
kavuşturdunuz” diyerek elini öper, hocaya dua
ederek, ona övgüler dizerek yanından ayrılır.
Bu kıssanın hissesi; ülkesinin âlî menfaatleri
ve hayati meseleleri hususunda “aldandım,
aldatıldım, kandırıldım” diyen siyasileri ve
yine en önemli mevzularda “Bilmiyordum,
hatırlamıyorum, hata yaptım” diyen
politikacıları kahraman ilan edenlere, onu
seçen, ona görev verenlere düşsün…

5 sene önce Doğuş’u çıkarmak
için başlatılan çalışmalarda üç
önemli sebep bizim çıkış amacımızı
oluşturuyordu. Yani Doğuş’u 3 Sac
Ayağı’na oturtmuştuk. Bunlardan biri de,
“Türkçemizi konuşmak, korumak ve
yaşatmak” idi. Diğer sebeplerini hepiniz
biliyorsunuz. Dosya konumuz olması
hasebiyle bu hususun önemine dönük ve
25 yıldır verilen bu alandaki mücadelenin
büyüklüğüne işaret etmek için dosya
konumuzu ana dilimize ayırdık.
Herkes bunun öneminden haberdar ama onun
yaşaması ve nesillere aktarılması noktasında
aynı hassasiyeti gösteremiyorlar. Kişisel bazı
inisiyatifler var am bunlar yeterli değil. Bu
alanda ciddi bir yatırım, girişim başlatılmalı.
Bu toplum içerisinde kaybolma, asimilasyona
uğrama sebeplerinden biri de bu bağ ile olan
ilişkimizin kesilmesi kopmasıdır.
Dosya
konumuz
bu
mandada
değerlendirildiğine hayli önem arz ediyor.
Yazılarıyla dosyamız katkı sunan dostlarımıza
şükranlarımızı sunuyorum. Dosyamızdan
hayli istifade edeceğinize inanıyorum.
Ana dilimizin önemine dair…
Türkiye’deki ırkçı bir hareketin sempatizanı,
Türklere ve Türkiye’ye olan kini sebebiyle
evladına Hollandaca ve Kürtçe dışında
tek kelime bile Türkçe öğretmiyor. Belli bir
zaman sonra ailecek Türkiye’ye gidiyorlar.
Ailecek buluşmanın ardından torunlarını ve
yeğenlerini sevmek için çocukla iletişime
geçmek isteyen aile ve çocuğun anne ve
babası büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor; zira
çocukla anlaşamıyorlar. Bu durumu acı ve
üzüntü içerisinde izleyen baba büyük bir
pişmanlık duyuyor. Nasıl bir yanlış yaptığının,
çocuğu ailesinin birbiriyle konuşamamasının,
sevgilerini, özlemlerini dile getirememesinin
farkına varıyor ve Hollanda’ya döner dönmez
çocuğuna özel eğitimle Türkçe dersi aldırıyor.
Meselenin ehemmiyetinin farkına varıp, bir
yol haritası çizerek yol almalıyız…
İbret almak istersen ölüm yeter...
“Yahu arkadaş şu günlerde bari ölümden
bahsetme” dediğinizi duyar gibiyim.
Haklısınız, ölüm yağıyor başımızdan iki yıldır.
Sağım ölüm solum ölüm, bir gün bizi de bulur
ölüm, ağlama ardımdan, üzülme gülüm,
duaya sarıl, ibret al, ne de olsa sonumuz
ölüm...
Yine genç bir kardeşimizi ansızın kaybettik.
Ailesi, özellikle bacıları şokta. Uzun zamandır

görememenin, gelip gidememenin pişmanlığı
ile gözlerindeki yaşlar yerleri suluyor âdeta.
İç yangınına su diye dökülen yaşlar, yangın
üzerine dökülen benzin gibi harlıyor,
körüklüyor yangını. İşte bu duruma şahit olan
arkadaşımız, sesini insanlığa duyurmak için
bana dert yanıyor:
“Çıkacağım en yüksek dağın başına
ve bütün insanlığa sesleneceğim.
Dağın yankısıyla, Allah’ın yardımıyla
herkesin
duymasını
isteyeceğim.
Kardeşler arasında yaşanan sıkıntılar
bitsin, vakit varken, can tendeyken
herkes kucaklaşsın, helalleşsin. Kimse
kimseyi üzmesin, kırmasın, incitmesin.
Araya mesafe koymasın, her gün arayıp
sorsunlar birbirlerini” diye ağlayarak bu
durumda olanlara sesleniyordu.
Öyle çoğaldı ki küslükler, kırgınlıklar,
dalgınlıklar. Bir önceki dosya konumuzu da
“Akrabanı Gözet” manşetiyle hazırlamıştık.
Elbette musallada yatan ölüden ibret almayan,
Allah’ın ayetlerini öteleyen birine bizim bir
tesirimiz olamaz ancak ben o arkadaşımızın
çığlığını sayfamda duyuracağıma kendi
kendime söz verdim. Belki kanayan bir yüreğe
dokunur bu çığlık, belki taş kesilen bir yüreği
yumuşatır. Hayat, kin ve nefreti yürekte
yaşatmak için değil, sevgi ve merhameti
yüceltmek, yaymak ve yaşatmak içindir. Kin
ve nefret yüreğe yüktür, sevgi, merhamet ise
en büyük nimettir. Yürek kapılarımızı azıcık
o yöne doğru açarsak, Rabbimiz gerisini
tamamlayacaktır. Ne çok pişmanlıklarımız
var; hâlâ da üstüne eklemekle meşgulüz.
Yanlışlarımızın neresinden dönersek kârdır.
Haydi bugün kırgın olduğumuz kardeşimizi
biz arayalım, hâl hatır soralım ve evine bir
ziyarette bulunalım.
Kadir Canatan Hollanda’daydı
2015 yılına kadar Hollanda’da yaşayan,
eğitimini ve doktorasını Hollanda’da
tamamlayan Prof. Dr. Kadir Canatan
bir araştırma yapmak amacıyla geldiği
Hollanda’da dostlarıyla buluştu. Erasmus
Üniversitesi’nde
Hollanda’nın
politik
kültürü ile alakalı yapacağı bir ay sürecek
olan araştırmasının yanında, gençliğinin
ve yaşamının büyük bir bölümünün geçtiği
Hollanda’da eş dost ziyaretine de vakit ayıran
Canatan, her gününü dolu dolu yaşamaya ve
değerlendirmeye çalıştı.
Gazetemizin ilk sayısından itibaren başyazarı
ve yayın kurulu üyesi olarak bizimle beraber
olan Kadir abi, Türkiye’ye gittikten sonra
farklı üniversitelerde görev yaptıktan sonra
emekli oldu ve hâlen İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde
görev yapmaktadır.
En verimli yazarlardan olan Canatan’ın pek

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık,
esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

çok eseri yayınlandı. Türkiye’nin hayata
koyduğu “Çözüm Süreci” sırasında da
Hollanda’da üç ay boyunca Friesland
Eyaletinde bulunarak; oranın özerkliği
konusunda çok önemli ve ciddi bir araştırma
yapan ve bunu zamanın ilgilerine sunan
Kadir Canatan, tek bir kişiden bile geri dönüş
almamış. Türkiye’nin yaşadığı sorunlara yol
haritası olacak şekilde yapılan araştırma
“Avrupa’da Ulusal Azınlıklar: HollandaFriesland Örneği” adıyla kitaplaştırıldı.
“Hollanda’nın Politik Kültürü” üzerine
yaptığı araştırmayla alakalı yaptığı sohbeti
gazetemizde seri hâlinde yayımlayacağız.
Türkiye’nin yeni bir anayasa hazırlığı
içerisinde olduğunu ve bu araştırmanın da
onun içeriğine katkıda bulunabileceğine
dikkat çeken Canatan, sohbetinde iki ülkenin
siyasetini kıyaslayarak önemli tesbitlerde
bulundu. Kadir Canatan ile yapılan
söyleşimizi, günümüze ışık tutması açısından
ilgiyle okuyacağınızı ve hayli istifade
edeceğinize inanıyorum.
Kadir Canatan’ın bu çalışması da diğer
araştırması gibi güme gitmez umarım. Zira
bu araştırması da, Türkiye’de yaşanan başta
kutuplaşma sorunları olmak üzere, yönetim/
idari şekline de ışık tutacak, çözüm sunacak
türden bir öneme sahip.
9 aydır hükûmetsiz olan Hollanda, nur
topu gibi Rutte 4’üne kavuştu
Yapılan yanlışlıklardan dolayı istifa eden Rutte
koalisyonu seçim sonrası başlatılan hükûmet
kurma çalışmaları yine onun başbakanlığı
etrafında şekildendi. Hem istifa sebebi hem
koalisyon kurulurken yaptığı manevralar
hem de korona sürecinde yürüttüğü yanlış
politikalara rağmen görev yine de Rutte’ya
verildi. VVD nerdeyse 30 yıldır ya koalisyon
ortağı ya da hükûmetin başı olarak siyaset
yapıyor. Bütün büyük ve köklü ortakları
(PvdA, CDA) erim erim erirken, VVD her
seçimden güçlenerek çıktı. (Kadir abiden
bir de bu partinin bu yönünü araştırmasını
istemek lazım.) Adam, Vergi Dairesi’nin
yaptığı usulsüzlüğün müsebbibi. Koalisyon
görüşmelerinde “Omtzigt’i istemediğini”
söyleyerek hükûmetin kurulmasını engelleyen
kişi. Adam, “Korona politikalarında hata
yaptım” diyor ama, hükûmet kurma görevi
bu kişiye veriliyor. “Ey liyakat merdesin?”
Sonuç: Hollanda’nın politik kültüründe
korkunç bir yozlaşma var. Belki 3-5 yıl önce
bunlar yaşansa, ya parti tamamen erir biterdi
ya da parti lideri -siyasete dönmemek üzereçekip giderdi. Öyle erdemli bir dönemden,
böyle içler acısı bir döneme geçiş ne de hazin.
Ceza ve ödül mefhumu ne kadar da değişti.
Yanlış yapanlar ödüllendirilerek bir üst
makama çıkarılıyorlar.
---◄◄
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Şerife Süzen-Akdemir

ons rechten

haklarımız

HUKUK

info@erasmusak.nl

ollanda’da ikamet ediyor veya
çalışıyorsanız, genelde AOW yaşlılık
aylığı alırsınız. AOW, devletin sağladığı
temel bir ödenektir.
Emeklilik yaşınızı doldurduğunuzda, genelde size
haber gelir. Bu da doğum tarihinize bağlıdır.

bir maaş beklerken çoğu zaman kesintili
oluyor. Hollanda dışında ikamet ettiyseniz
veya çalıştıysanız, sigortaya bir süre katkıda
bulunmadığınız ve dolayısıyla daha az
biriktirdiğiniz için emekli olduktan sonra daha
düşük bir emekli maaşı alırsınız.
Emekli olmadan hak etmiş olduğunuz emeklilik
maaşını hesap ettirmekte fayda var. Özellikle
erken emekli olmak isteyenler için bu çok
önemlidir.
AOW yaşlılık aylığınızın yanı sıra, belki başka
bir emekli aylığı birikimi de yapmış olabilirsiniz,
örneğin işvereninizde veya özel bir emeklilik
kurumunda birikmiş olabilir.

AOW ödeneğinizin tutarı için şunlara
bakılır:
- Tek başına mı yoksa birisiyle beraber mi
yaşadığınıza;
- Daima Hollanda’da ikamet etmiş veya çalışmış
olup olmadığınıza.
Eğer 18 yaşından sonra daima Hollanda’da
ikamet ettiyseniz ve çalıştıysanız AOW birikiminiz
%100’dür. Hollanda’da ikamet ettiğiniz ve/veya
çalıştığınız her yıl için %2 oranında AOW birikimi
yaparsınız.

Eğer işiniz sayesinde emeklik maaşı biriktiyse,
emeklilik fonundan emeklik maaşı alabilirsiniz.
Çalıştığınız şirket, aylık bir emeklilik fonu öder.
Sermaye yatırımından elde edilen yatırımın geri
dönüşü, mevcut ve gelecekteki emekliler için
emeklilik yardımlarını öder.
Hollanda’daki özel çalışan emeklilik fonları, kâr
amacı gütmeyen kuruluşlar olup, vakıf olarak
faaliyet gösterirler ve Hollanda yasalarına göre
herhangi bir şirketin bir parçasını oluşturmayan
bağımsız tüzel kişilikler olarak kabul edilirler.

Bir çok vatandaşımız maalesef emeklilik
konusunda hayal kırıklığı yaşıyor. Dolgun

Almış olduğunuz emeklilik maaşı askeri
ücretin altındaysa...

Hollanda'da

EMEKLİLİK

H
Bir çok vatandaşımız
maalesef emeklilik
konusunda hayal
kırıklığı yaşıyor. Dolgun
bir maaş beklerken
çoğu zaman
kesintili oluyor.

Yazboz tahtası

T
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Hollanda’da ikamet edip daima sigortalı
olmadığınızdan tam AOW yaşlılık aylığı
almıyorsanız, ayrıca başka geliriniz ve mal
varlığınız da yoksa yaşlılara ek gelir yardımına
talepte bulunabilirsiniz (AIO). AIO yardımı,
Sosyal Yardım Ödeneğiyle (Participatiewet) ile
aynıdır.
Emeklilikle ilgili her hangi bir karara yasal olarak
6 hafta içinde itiraz etme hakkınız vardır.
Eğer haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız 6
hafta içerisinde itiraz etmenizi tavsiye ederim.
Bu süre çok önemlidir. Zira, bir gün bile geç
kalmış olsanız, hak talep edemezsiniz.
Adaletle ve sağlıkla kalın.

---◄◄

ŞİFA DİLEĞİ
Gazetemiz yazarlarından ve Hukuk
Bölümü Editörümüz Sevgili Şerife
Süzen Akdemir’in kıymetli babasının rahatsızlığı nedeniyle tedavi
gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun
diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz

Hollanda Meclisi BOA’ların başörtüsü takmasına izin vermedi

emsilciler Meclisi, Boa’ların mesai saatlerinde başörtüsü veya kipa takmalarının yasaklanmasını veya başka yollarla engellenmesi gerektiğine karar verdi.
Geçtiğimiz ay Utrecht Belediyesi bir ilke imza atmış, şehirde görev yapan Sivil Kontrol memurlarının (BOA) görev saatleri içinde başörtüsü veya kipa (Yahudi erkeklerin
kullandığı başlık) kullanmasına onay vermişti. Ancak aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) Salı
günü Temsilciler Meclisine sunduğu öneri, çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. Buna göre Boa
memurları başörtüsü veya kipa kullanamayacak.
PVV milletvekilleri Gidi Markuszower ve Lilian Helder tarafından sunulan öneri; VVD, SP, SGP,
JA21, Forum voor Democratie, Groep Van Haga, BBB partileri ve bağımsız milletvekili Pieter
Omtzigt’in oylarıyla kabul edildi.
Midden-Nederland Polis Şefi Martin Sitalsing Ekim ayında yaptığı bir açıklamada BOA memurlarının başörtüsü ve kipa kullanmasına karşı itirazının olmadığını söylemişti.
Kasım ayı içinde de Student&Starter partisi, PvdD ve DENK partisi tarafından sunulan ve
Utrecht Belediye Meclisinde görüşülen tasarı kabul edilmişti.
Önergede Utrecht’in ‘çeşitliliğin’ ve ‘kapsayıcılığın’ teşvik edildiği bir şehir olması gerektiği ancak, şuanda şehirde görevli olan memurların, dini veya felsefi bir ifadeyi görünür kılmasına
olanak tanınmadığı belirtilmiş, bu memurlara başörtüsü ve kipa serbestisi getirilmesi gerektiği
kaydedilmişti.
Şeyda Dokgöz zabıtaların başörtüsü kullanımına izin verilmesini istiyor
DENK Schiedam yönetimi, Zabıtalarda başörtüsü ve kipa kullanımına izin verilmesini istiyor.
Meclis Üyesi Dokgöz, Schiedam belediye meclisi komisyonuna bu isteği ile bir önerge verdi. Meclis gündemdeminde ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele vardı. DENK adına konuşan Meclis Üyesi
Dokgöz, BOA’lara görevlerini yerine getirirken ‘başörtüsü’ veya ‘kipa’ takmalarına imkân
tanıyan kişisel bir öneri sundu.

DENK’ten Doğukan Arif Ergin, “Konunun tartışılması sırasında belediye başkanı, herkesin
belediye teşkilatında kendini iyi hissetmesini
sağlamak için, işgücü piyasasının çeşitlilik
politikasının yeniden ayarlandığını belirtti”
dedi.
Meclis Üyesi Dokgöz, Belediye Başkanı Lamers’e, “Başörtülü Müslüman bir kadın olarak
Schiedam’daki tüm görevlere hakkım var
mı? Başörtülü Müslüman bir kadının BOA’da
çalışması durumunda belediyenin karşı bir
tavrı olabilir mi?” diye de sordu.
Belediye Başkanı Lamers’e göre, ulusal genelge
nedeniyle BOA’larda başörtüsü veya takkeye izin
vermek mümkün değil.
Dokgöz, “Bu doğru değil, çünkü bakan bunun
yerel bir mesele olduğunu ve belediyelerin
kendi personelinden sorumlu olduğunu teyit
etti. Örneğin, Utrecht, Amsterdam ve Rotterdam belediyeleri, başörtüsü veya kipa takmayı
mümkün kılmak için şimdiden görüş bildirdiler. DENK, öneriyi mümkün kılmak için
önümüzdeki konsey toplantısında bir önerge
sunmayı planlıyor” diyerek konuyu özetledi.

Şeyda Dokgöz: “Hem yasal hem de siyasi
açıdan mümkün olmasına rağmen belediye
başkanının BOA’larda başörtüsü veya kipaya izin vermemesini hayal kırıklığı ve
özgürlüklere müdahale olarak görüyorum.
Schiedam Belediyesi’nde bazı kadınların
başörtüsü, erkeklerin ise kipa nedeniyle
belirli işlevleri yerine getirememesi kabul
---◄◄
edilemez.” dedi.

HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!
Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu
bir yıl diliyoruz...

Çalışma alanlarımız:

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

mr. Ş. Süzen-Akdemir
mr. T. Erdal
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“Türklere uyum zorunluluğu AB-Türkiye Ortaklık Anlaşmalarına aykırıdır!”

Türk vatandaşları için Uyum Yasası başlıyor!

B

u haksız uygulamanın
durdurulması
için
Hollanda’da
Türkler
için Danışma Kurulu
(IOT) hükûmet nezdinde bir
çalışma başlattı. IOT Başkanı
Zeki Baran Konuyla alakalı olarak
aşağıdaki açıklamayı yaptı:
Uyum Yasasında yapılan yeni
düzenlemeler 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren yürürlüğe
giriyor. Buna göre, Türkiye’den
yeni gelen göçmenler de yeniden
Zorunlu Uyum Yasası kapsamına
alınıyor.
Hollanda’da
çalışmak,
aile
oluşumu, aile birleşimi ve
iltica etmek amacıyla her yıl
Türkiye’den 5 bin dolayında
kişi buraya geliyor. Zorunlu
Uyum
Yasasının,
Türkiye
ile Avrupa Birliği arasında
imzalanan Ortaklık Konseyi
Anlaşmaları uyarınca
Türk
vatandaşlarına ek kısıtlama
getirilmesi anlamına geldiği
gerekçesiyle açılan davalara
bakan Hollanda Yüksek Temyiz
Mahkemesi, 2011 yılında aldığı
kararla, uyum zorunluluğunun
Türk
vatandaşlarına
uygulanamayacağına
hükmetmişti. Mahkeme, uyum
zorunluluğunun
sonradan
getirilen bir kısıtlama olmasını

kararına gerekçe göstermişti.
Ancak 2018 yılında Hollanda
İkinci Meclisi büyük çoğunluğun
kabul ettiği bir öneriyle, Türklerin
yeniden Uyum Yasası kapsamına
alınmasını istedi. Öneriyi sunan
milletvekillerine göre, Avrupa Adalet
Divanı’nın,
2013 yılında aldığı
ve ulusal çıkarlara katkı sağlıyorsa
sınırlama getirilebilir şeklindeki
kararı doğrultusunda Türklere uyum
zorunluluğu getirilebilir. Yani ülkeye
yeni gelenlerin kısa zamanda topluma
uyum sağlaması ulusal çıkarlar
kapsamında
görülüyor.
Avrupa
Adalet Divanı daha önce, uyum
zorunluluğunun genel bir uygulama
olamayacağını ve ülkeye yeni
gelenlerin özel durumlarının dikkate
alınması gerektiğine hükmetmişti. 1
Ocak’ta yürürlüğe girecek olan Yeni
Uyum Yasasının özünü de bu nokta,
uyum programlarının kişiye özgün
olması oluşturuyor.
Hollanda’da Türkler için Danışma
Kurulu
(IOT)
olarak,
yasa
değişikliğinin
gündeme
geldiği
2019, 2020 ve 2021 yıllarında,
Türkleri yeniden zorunlu uyum
yasası kapsamına alma girişimlerini,
Hollanda Birinci ve İkinci Meclisi
ile Danıştay nezdinde, etkili şekilde
protesto ettik. Kararı etkileyebilmek
amacıyla
bazı
milletvekilleriyle
görüşmeler yaptık.

Bu görüşmelerde şu konuları
gündeme getirdik:
- İyi Hollandaca öğrenmek çok
önemlidir ancak, uyum kurslarına
gönüllü katılımı teşvik etmek daha
etkili olacaktır.
- Yeni yasada yer alan kurs masrafları,
uyum sınavını 3 yıl içinde başarı
ile tamamlayamayanların yurtdışı
edilmesi gibi önlemler içermesi,
uyum sağlamaktan çok ülkeye gelişi
engelleme kaygısını öne çıkarıyor ve
bu da Türkiye ile AB ülkeleri arasında
imzalanan ortaklık anlaşmalarına
aykırıdır.
Uyum
zorunluluğunun
AB
vatandaşları için geçerli olmayıp
Türkler için geçerli olması, Ortaklık
Anlaşmasının ayrımcılığı engelleyen
maddelerine aykırıdır.
- Hollanda Uyum Yasası, diğer AB
ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok
daha ağır koşullar içeriyor.
Türklerin yeniden Uyum Yasası
kapsamına
alınmasını
önlemek
amacıyla
yaptığımız
yoğun
çalışmaların sonucu biraz hayal
kırıklığı oldu. İkinci Meclis nezdindeki
girişimlerimize partiler ilgi göstermedi
ve hatta bu konudaki görüşlerimizi
bile dinlemek istemediler. Bu da
Türklerin uyum yasası kapsamına
alınmasını
engellemenin
siyasi
açıdan mümkün olmadığı anlamına
geliyor. Bu durumda geriye tek bir
yol kalıyor. O da hukuki yollardan

uyum zorunluluğuna karşı çıkmak.
Bu da ancak yeni yasadan bizzat
olumsuz etkilenecek mağdurların
haklarındaki karara itiraz etmeleriyle
mümkün olacaktır. İtiraz ilk aşamada
reddedilecek ve bunun üzerine
mağdurların temyize başvurmaları
gerekecek.
IOT olarak, haklarındaki karara itiraz
ve temyiz sürecinde vatandaşlara
destek olmak isteriz. Bu durumda
olan mağdurların TR-AB Ortaklık
Hukukunu iyi bilen bir avukata
başvurmaları önemlidir.
Diğer taraftan 1 Ocak’ta yürürlüğe
girecek Yeni Uyum Yasasının, IOT
olarak eskiden bizim de yıllarca talep
ettiğimiz bazı iyileştirmeler içerdiğini
göz ardı etmemek gerekiyor. Uyum
sürecinde belediyelerin daha etkin
yönlendirici olması, yeni gelen kişinin
iyi bir durum analizi, uyum sürecinin
hızlandırılması, kişinin durumuna
özel uyum planı hazırlanması,
kursların daha iyi denetlenmesi,
topluma katılımın teşvik edilmesi gibi
önlemler yasada yer alan konular
arasında bulunuyor.
10 yıl önce Uyum Yasasını protesto
etmemizin önemli bir nedeni
de, uyum zorunluluğunun uzun
yıllardır Hollanda’da yaşayanları
da kapsamasıydı. 1 Ocak 2022’de
yürürlüğe girecek yeni yasa sadece
ülkeye yeni gelenleri kapsıyor. Diğer

taraftan bu konuda başlatılacak hukuki
süreçlerin uzun yıllar sürebileceğini
ve başarı ile sonuçlanma şansının
da 10 yıl öncesine göre daha az
olduğunu dikkate almak gerekiyor.
Avrupa’da bir çok hâkim, Türkiye’nin
bazı
uluslararası
anlaşmalara
uymadığı görüşüne sahip bu nedenle
günümüzde Türkiye’nin çıkarına bir
karar alma şansı da eskiye göre daha
az görünüyor.
Hollanda’ya yerleşmek amacıyla
gelenlerin bir an önce Hollandaca
öğrenmeleri çok önemlidir. Sadece
kendileri için değil aynı zamanda,
çocuklarının geleceği için de
önemlidir. Bu bağlamda Hollanda’ya
yeni gelenler için hızlı ve en daha az
masrafla Hollandaca öğrenmek için
uyum kursları uygun çözümdür.
(DM-Basın Masası) ---◄◄
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Hasene Hollanda’da Başkan Değişikliği Yapıldı

Hüseyin Karataş Başkanlığa Atandı

slam Toplumu Millî Görüş
Teşkilatları
bünyesinde
hizmet veren
Hollanda
Hasene
Yardım
Vakfı
Başkanlığına Hüseyin Karataş
getirildi.
Yapılan istişareler sonucunda 10
yıldır vakfın başkanlığını yürüten
Mehmet Yaramış görevi Hüseyin
Karataş’a devretti.
Başkanlık
görevi
değişimi
sırasında
IGMG
Hasene
International Yardım Derneği
Başkanı Mesut Gülbahar da hazır
bulundu.
Yeni başkana başarılar dileyen
istişare heyeti, önceki başkana
da yaptığı hizmetlerden dolayı
teşekkür etti.
Yeni Başkan Hüseyin Karataş
Kimdir?
1990 Konya doğumlu olan
Hüseyin
Karataş’ın
teşkilat
serüveni, Amsterdam Mevlana
Camii’nde
13-14
yaşından
itibaren Eğitim, Sekreter, Sosyal
Hizmetler ve Teşkilatlanma Birim
Başkanı olarak hizmet vererek
başlar.
Ardından, Kuzey Hollanda Milli
Görüş
Federasyonu
Sosyal
Hizmetler Başkanı, daha sonra
da 10 Yıl boyunca Hasene
Hollanda Yardım Vakfı’nda
Yönetici olarak hizmet verir.
Hasene Hollanda Yardım Vakfı
Kurucu Üyesi olan Karataş, hâlen
Kuzey Hollanda Millî Görüş
Gençlik Federasyonu Başkanı
olarak görev yapmaktadır. (MGT
Jongeren Federatie).
Hüseyin Karataş, öğretmen
olarak görev yapmakta.

Kısaca Hasene Yardım Derneği…
Hasene Yardım Derneği “Mazlum
ve Mağdurlar için El Ele” sloganıyla
dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el
uzatmak için kurulmuştur. Hasene
kelime manası olarak iyilik, güzellik
ve hayır anlamlarına geliyor.
Dernek, yeryüzünde iyiliğin ve
güzelliğin
artması,
paylaşma,
dayanışma
ve
yardımlaşmanın
hâkim olması için çeşitli alanlarda
faaliyet
yürütmektedir.
Yapmış
olduğu faaliyetler ile; dünyanın farklı
kıtalarında, farklı ülke ve bölgelerinde
mazlum, mağdur ve muhtaçlara
uzanan ilginin, şefkatin ve yardımın
adı ve adresi olan Hasene Derneği,
insanların temel ihtiyaç ve haklarını
gözetir; insan onuruna yaraşır bir
yaşamın oluşması doğrultusunda
çalışmalarını sürdürür.

ve Kanada’da, ayrıca Türkiye’de
şubeler açmış ve gönüllülük esasına
göre kurmuş olduğu temsilcilik
ağı ile hizmet alanlarını büyüterek
sürdürmektedir.
Yüz
binlerce
bağışçısıyla dünyanın dört kıtasına
iyilik, hayır ve yardımın ulaşmasına
aracı olan Hasene Derneği; insan
onuruna yakışır bir yaşamın inşası
için yardım faaliyetlerini yürütüyor,
uzun vadeli ve kalıcı projeleri
hayata geçirmek için çalışmalarını
sürdürmektedir.
DM ---◄◄

AVRUPA’DAN
DÜNYAYA
UZANAN ŞEFKAT ELİ
Hizmetin daha sağlıklı yürüyebilmesi
için şubeleşme çalışmalarına hız veren
Hasene Derneği, Avrupa’nın ondan
fazla ülkesinin yanı sıra, Avustralya

Susturmanın yolu...

Destek Paketi Başvuruları Başladı

H

ollanda’da Korona destek paketi (TVL) için 27 Aralık 2021
tarihinden ödenek başvurusunda bulunabilirsiniz
Bu yılın dördüncü çeyreğinde iki yıl öncesine göre en az
yüzde 30 ciro kaybı yaşayacak Hollandalı girişimciler,
Pazartesi gününden itibaren Sabit Ücret Ödeneği (TVL) başvurusunda
bulunabilirler. Avrupa Komisyonu planı onayladı.
Şirketler, ciroları 2019’un üçüncü çeyreğinden veya 2020’nin
ilk çeyreğinden en az yüzde 30 daha düşükse TVL desteğine
başvurabilirler. Sübvansiyon, KOBİ’ler için maksimum 550.000 Euro
ve büyük şirketler için 600.000 Euro olmak üzere tüm sabit masrafları
karşılıyor…
Başvuru Hollanda Girişim Ajansının (RVO) web sitesi üzerinden yapılabilecek. Pazartesi günü saat 8:00’de açılacak
ve 28 Ocak günü saat 17:00’de kapanacak. Kendi deyimiyle RVO, ilk ödemelerini bu yılın sonundan önce yapmayı
hedefliyor.
Platform Dergisi ---◄◄



Adaletin bu mu dünya?

Bir milyondan fazla insan
yoksulluk sınırının
altında yaşıyor

H

ollanda’da yoksulluk gün geçtikçe biraz daha artıyor. Geçici veya
uzun süreli yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı azımsanmayacak
kadar çok. Gıda bankası, geçici olarak gıda paketleri sağlayarak
gerçekten maddi sıkıntı çeken insanlara yardım ediyor.
Hollanda’da yoksulluk sınırı
Merkezi İstatistik Bürosu (CBS), yoksulluğu düşük gelir eşiğiyle hesaplar.
Hollanda’da yoksulluk sınırı kişi başı 1090 Avro, iki küçük çocuğu olan tek
ebeveynli bir aile için 1660 Avro, bir çift için 1530 Avro ve iki küçük çocuğu
olan bir çift için 2080 Avro olarak belirlendi. Hollanda’da bir milyondan fazla
insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
Yoksulluk Türleri
Yoksulluğun farklı türleri vardır. Hollanda’da, insanlar düşük gelir eşiğinin
altında yaşıyorsa ve örneğin (sağlıklı) gıda, barınma, sağlık hizmetlerine
(sağlık sigortası gibi) erişime sahip değilse veya devam etme fırsatları
yoksa mutlak yoksulluktan bahsediyoruz. Göreceli yoksulluk, bir bireyin
veya grubun çevresiyle ilgili yaşam koşullarını ifade eder. Sosyal yoksulluk,
insanların normal sosyal hayata katılamamaları anlamına gelir, örnek verecek
olursak, bir spor kulübüne gidememe, okul faaliyetlerine katılamamak,
yaşlılar derneği kapsamında bir geziye gidemem veya internet faturasını
ödeyememek vb.
Rakamlarla Hollanda’da yoksulluk
Düşük gelirle yaşayan Hollandalıların sayısı 2019’da bir önceki yıla göre
sadece biraz azaldı. İstatistik Hollanda’dan alınan rakamlara göre, geçen yıl
Hollandalıların yüzde 6,2’si sözde ‘düşük gelir sınırının’ altında yaşayan bir
hanenin parçasıydı; bu oran 2018’de yüzde 6,3’tü. Yoksulluk riski, art arda
dört yıl boyunca aynı yüzde civarında dalgalandı.
Hollanda’da yoksulluğun nedenleri nelerdir?
Hollanda’daki yoksulluğun birçok nedeni olabilir. Boşanma veya iflas gibi
büyük mali sonuçları olan hayatınızdaki değişiklikleri düşünün. Kronik bir
hastalık veya hafif bir zihinsel engel, artan yaşam maliyetleri, geçinmek için
çok az ödeme yapan işler veya aşırı harcama modeli gibi kişisel faktörler de
yoksulluğa neden olabilir.
Ticaret, ulaşım ve yiyecek içecek sektörlerinde nispeten yüksek yoksulluk riski
Serbest meslek sahipleri yoksulluk riskinde nispeten geniş bir yayılıma
sahiptir. Bu konuda pastayı kendi hesabına çalışanlar alıyor. 2018 yılında
serbest meslek sahiplerinin yoksulluk riski, finansal hizmetlerde yüzde 1,7’den
kültür, eğlence ve diğer hizmetler sektöründe yüzde 11,7’ye ve ticaret, ulaşım
ve konaklama sektörlerinde yüzde 12,0’a kadar değişiyordu. İkinci sektörler
ise, korona nedeniyle en çok darbeyi alan tarafta görünüyor.
Hollanda’da yoksulluğun sonuçları nelerdir?
Belediyeler, yoksulluk içindeki insanları topluma katılmaya devam edebilmeleri
için yardım eder. Hollanda’da yoksullukla mücadelenin bir parçası olarak
hükümet, belediyelere sakinler arasındaki yoksullukla mücadele etmeleri ve
borçlarla ilgili yardım teklif etmeleri için ekstra para veriyor. Yoksulluğun
sonuçları çok büyüktür. Daha az eğitim şansı vardır ve yaşam durumunuzu
ve sağlığınızı etkiler. Utanç ve stresin yanı sıra sosyal izolasyon, yalnızlık ve
depresyon da yoksulluğun bir sonucu olabilir.
Gıda bankası size yardımcı olabilir
Yoksulluk içinde yaşayan birini tanıyor musunuz ve Gıda Bankası’ndan gıda
paketi almaya hak kazanıp kazanmadığınızı mı merak ediyorsunuz?
www.voedselbankennederland.nl
adresinden
durumunuzu
öğrenebilirsiniz.
---◄◄
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Her türlü tatlı
çikolata ve
lokum çeşitleri

“Damakta kalan tat”

Kekler
Börekler
Pastalar

Helal - Taze - 25 yıllık tecrübe - Güler yüz
Slaghekstraat 89 3074 LB Rotterdam - Tel: 0618377544 - solenpatisserie.nl -info@solenpatisserie.nl

Online sipariş alınır...
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Aşk, sıradan bir

DUYGU DEĞİLDİR

T

ürkiye’nin dizi prodüksiyonu ve
izlenme alanında dünyada sayılı ülkeler
arasında yer aldığını biliyoruz. Son
yıllarda Türkiye’de üretilen dönem
dizileri hem hikâye hem de teknik açıdan
kaliteli olması, sevindirici bir gelişme olarak
görülmelidir. Fakat bu dizilerin her bölümünün
haddinden fazla uzun sürmesi, bu dizilerin
kalitesine gölge düşürmektedir.

Aşk kelimesi, sarmaşık
anlamındaki ışk
kökünden gelmektedir.
Buna göre nasıl ki
sarmaşık, bulunduğu
yeri sarmak suretiyle her
yanı kaplıyorsa, aşkta
aşığın bütün benliğini
kaplar ve âşık, maşuk
dışında her şeyi unutur.
Bunu yakından idrak
etmek için sarmaşık
çiçeğine bakmayı
tavsiye ederim.

07

Söz konusu Türk dizisi olduğu için, gerek uzun
süren bölümleri gerekse hikâye açısından
birbirinin tekrarı olan “aşk” teması adı altında
çekilen dizilerden bahsetmeden olmaz. Bu dizi
türüne “aşk dizisi” adı altında kamuoyuna
sunulması, benim nazarımda en hafif ifadeyle
garabettir. Basit bir örnek vermek gerekirse,
bir kadına deli gibi âşık olduğunu iddia eden
erkeğin, bir kaç bölüm sonra 180 derece dönerek
başkasına âşık olduğunu söylemesi, “garabet”
değil de nedir?
Oysa bizim geleneğimizde “aşk” öyle sıradan bir
duygu değildir. Bunu anlamak için sevgiye ilişkin
sahip olduğumuz kavram zenginliğine bakmak
yeterlidir. Aşk, muhabbet, meveddet, ünsiyet,
şevk gibi kavramlar, sevginin farklı yönleri ve
derecelerine işaret eder. Söz gelimi günlük dilde
sıklıkla kullandığımız muhabbet kavramının
kökeninde ‘hubb’ kelimesi yer alır. Hubb ise
Arapça’da “sevgi” ve “tutku” anlamlarına gelir.
Dolayısıyla bir başkasıyla muhabbet ettiğimizi

iddia edebilmek için, o görüşmenin temelinde
sevginin olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu
nedenle boş lakırdıdan ibaret olan görüşmeleri
muhabbet olarak nitelemek, söz konusu
kavramın bizzat kendisine haksızlıktır.
Konumuza aşk üzerinden devam edelim.
Aşk kelimesi, sarmaşık anlamındaki “ışk”
kökünden gelmektedir. Buna göre nasıl ki
sarmaşık, bulunduğu yeri sarmak suretiyle her
yanı kaplıyorsa, aşkta aşığın bütün benliğini
kaplar ve âşık, maşuk dışında her şeyi unutur.
Bunu yakından idrak etmek için sarmaşık
çiçeğine bakmayı tavsiye ederim.
Konumuz aşktan açılmışken, bizim geleneğimizde
aşk hakkında en köklü düşünce, kültür ve sanat
inşa eden akımın sufiler olduğunu belirtmemiz
gerekir. Sufilere göre yaratılışın temelinde
aşk vardır. Kudsi hadis olarak kabul edilen
bir ifadeye göre Cenab-ı Hak, ‘Ben gizli bir
hazine idim. Bilinmeyi istedim/sevdim,
mahlukatı yarattım’ buyurmuştur. Şu hâlde
Allah’ın bilinmeyi istemesi aşktır ve aşk, özün
özüdür.
Sufiler aşkı; yani şiddetli sevgiyi, sevginin en
mükemmel şekli sayarlar ve aşkı “mecazi”
ve “hakiki aşk” olmak üzere ikiye ayırırlar.
Buna göre mecazi aşk, bu dünyada vuku bulan
ve iki insan arasında yaşanılan bir sevgidir.
Bununla beraber geçici bir varlığa yönelik bir
sevgi olmasından dolayı eksik kabul edilen
mecazi aşk, diğer taraftan insana aşk duygusunu
yaşatması ve ilahî aşka götüren bir köprü
konumunda olması yönüyle hoş karşılanmıştır.
Ama her halükârda sufiler insanın hakiki aşka;
yani ezeli bir Varlığa duyulan şiddetli sevgiye
ulaşması gerektiğini öğütlerler. Allah aşkının
insanın kalbine yerleşmesini sağlamanın iki
yolu olduğu kabul edilir: Bunlardan birincisi,

nefsin Allah’tan başka şeylere meyil ve arzularını
azaltarak, Allah dışındaki her şeyin sevgisini
kalpten çıkarmaktır. İkincisi ise, nafile ibadet
ve Allah’a itaat ederek ruhu güçlendirmektir.
Bunları söylerken, İslam tarihinde bazı âlimlerin
aşka yüklenen bu anlamı sert bir şekilde
eleştirdiğini belirtmemiz gerekir. Bu âlimlere göre
aşk, insanı insan yapan aklı ve muhakemeyi yok
eder. Aşkı bir cinnet hâli olarak gören bu âlimlere
göre, aşk, şuuru yok etmesi nedeniyle
makbul bir şey değildir ve selim fıtrata
aykırıdır.
Yukarıda bahsedilen aşk anlayışını hoş
karşılamak ya karşılamamak her ferdin kendi
bileceği bir iştir. Bu konuda karar veren
konumda olmak istemem. Fakat şu bir gerçek ki,
İslam sanatıyla – özellikle de Selçuklu-Osmanlı
medeniyeti– ilgilenen ve ilgi duyan her insan,
mezkur aşk anlayışının tezahürüyle karşılaşması
kaçınılmazdır. Örneğin, eski edebiyat, şiir ve
musikimizde yer alan pervane-mum-ateş, gülbülbül, bade, dilberin yüzü, gözü, zülüfü, gibi
ifadeler, Allah aşkını herkesin anlayacağı bir
dilde anlatmak için tercih edilmiş benzetme ve
sembollerdir. Keza Leyla ile Mecnun, Kerem ile
Aslı ve Ferhad ile Şirin gibi herkesin en azından
duymuş olduğu hikâyeler, bu aşk anlayışının
tezahürüdür. Burada zikredilen benzetme ve
sembollerin, günümüz film, dizi, tiyatro ve
müziğinde – mana kaybına uğramış olsa bile–
yer alıyor olması, bu aşk anlayışının kültür
dünyamızda ne kadar güçlü bir şekilde yer
aldığını gösterir.
Buraya aşk teması adı altında çekilen günümüz
Türk dizilerinden geldik. Yukarıda izah edilen
aşk anlayışının günümüz dizilerinde yer alan aşk
hikâyeleriyle ne kadar örtüştüğünü okuyucunun
takdirine bırakıyorum.
---◄◄





Suç kimin?

Hollanda Bütçe Enstitüsü Nibud:

Mbo öğrencilerinin çoğu sağlık yardımı alabileceğini bilmiyor!

H

ollanda
Bütçe
Bilgilendirme
Enstitüsü’ne göre mbo öğrencileri
bilgisizlikten alabilecekleri onlarca
euroluk yardımı alamıyor.
Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsü (Nibud)
orta dereceli mesleki eğitim (mbo) okullarında
eğitim gören öğrencilerin birçoğunun sağlık
yardım ödeneği (zorgtoeslag) ve vergi
beyannameleri konusunda bilinçsiz olduğunu,
bu nedenle alabilecekleri yardım şansını da
kaçırdığını açıkladı.
Bugün açıklanan ve yaklaşık bin 200 gencin
katılımıyla gerçekleştirilen, “Nibud mbo
Araştırması 2021” sonuçlarına göre, neredeyse

öğrencilerin üçte biri sağlık yardımından
yararlanabileceğini bilmiyor. Bazıları ise bu
ödeneğin varlığından bile haberdar değil.
Nibud
direktörü
Arjan
Vliegenthart
yaptığı açıklamada, aynı durumun vergi
beyannameleri doldurulurken de yaşandığını,
ek işleri olan gençlerin vergi iadesi olarak
neredeyse 180 euroya kadar alabilecekken,
bilgisizlikten başvuru yapmadığını dile getirdi.
Nibud sağlık yardımı, vergi beyannameleri
ve eğitim kredileri başvurularında kullanılan
formların daha basit bir dile sahip olmasını
savunuyor.
Kurum, öğrencilerin bir kısmının eğitim

yardımını kredi şeklinde aldığını ancak bir
kısmına (1. ve 2. seviyedeki MBO öğrencileri)
hibe olarak verildiğini ancak, mbo öğrencilerinin
neredeyse üçte ikisinin bu kuraldan haberdar
olmadığının altını çiziyor.
Genel olarak, mbo öğrencilerinin; 2015’e
göre 2021’de ‘ücretli stajlar, yarı zamanlı
işler, öğrenci hibeleri ve velilerden alınan
yardımlar’ sayesinde biraz daha yüksek gelire
sahip olduklarını belirten Nibud, yine de bu
öğrencilerin ve özellikle 1. ve 2. seviyedeki
mbo öğrencilerinin, yüksek borçların altında
kaldığını belirtiyor.
Kurum özellikle vergi beyannameleri doldurmak

hususunda gençlere, aynı yetişkinlerde olduğu
gibi, profesyonel yardım alması tavsiyesini
yapıyor.
Haber: DM ---◄◄

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

Oz&Er FOOD B.V.

Rooseveltstraat 39
2321 BL Leiden

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

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

TILBURG HDV SÜLEYMANİYE CAMİİ
YÖNETİMİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

DRUNEN CAMİİ YÖNETİMİNDEN
BİRİNCİ NESİLE ZİYARET

Rotterdam’da HDV’ye bağlı Mevlana Camii, Genel Kurulu’nu
gerçekleştirerek yönetimnii belirledi.
H.D.V Camiler yönetmeliği iç tüzüğü gereği her iki yılda yenilenmesi gereken genel kurul Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir
müddet ertelenmişti.
Geçtiğimiz hafta sonu caminin konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula cami delegeleri büyük ilgi gösterdiler
Genel Kurulu açılış, Kur’an-ı-Kerim tilaveti ile başladı.
Ardından Divan heyetinin takdimi yapıldı ve Genel Kurul, Mustafa Uyar ve Metin Özyürek başkanlığında başladı.
Toplantıda önceki yönetim kurulu adına Başkan Ömer Biçen
yapılan faaliyetleri, Muhasip Mesut Başer de genel muhasebe
hakkında üyelere bilgi verdiler.
Murakabe heyeti adına söz alan Ömer Altay bütün işlerin usulüne göre yapıldığını bildirdikten sonra, “eski yönetim görevini
tamamlamıştır, yeni yönetime görev verilmiştir” diyerek yeni
yöneticileri tebrik edip, başarılar diledi.
Cami üyelerinin desteğini alarak 2 yıllığına göreve
gelen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Ceylan KÜRK
Başkan Yardımcısı: İsmail Kaya
Sekreter: Veysel Ayhan
Muhasip: Mesut Başer
Vezne: Enver Çini
Üyeler: Yusuf Aydoğdu, Mustafa Aktaş, ve Ali Karatay yeni yönetime seçilmiştir.
Hollanda Diyanet Vakfı tarafından yeni yönetim onaylandı ve
görev eski yönetimden teslim alındı.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

1960’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 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.
Aşağıdaki fotoğrafta, soldan başlayarak, Cami Başkanı Ahmet
Arslan, İsmet Gül, Mustafa Akçakaya, Sebahattin Taşçı.
Haber: Sedat TAPAN ---◄◄

30 Ekim 1961’de Türkiye’yle işgücü göçü anlaşması imzaladı. 27 Kasım 1961’de 55 kişilik ilk işçi kafilesi Sirkeci Garı’ndan yola çıkarak 3 günlük tren yolculuğunun sonunda
Avrupa’nın değişik şehirlerine geldi gurbetçiler.
“Davulla zurnayla yola çıkmış Bandoyla karşılanmıştı, İşgücümüzdü sattığımız, Ter olup çarklara aktığımız, Servete servet kattığımız, Gurbet el şimdi bize
dön geri diyor, Canım memleket bize Almancı diyor,
Aman amman aman amman Almancılar…”
1987’de Cem Karaca’nın yazdığı ‘Almancılar’ şarkısının
sözleri 60 yıllık göç hikâyesinin hâlâ bir özeti niteliğinde.
Birinci nesilden Yusuf Akyaz’a ziyaret
Şimdi HDV ye bağlı Drunen Hacı Bayram Veli Camii Yönetim Kurulu, kentteki büyüklerini ziyaret ederek vefa borcunu
ödemeyi ve moral vermeyi planlıyorlar.
Hacı Bayram Veli Camii yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Karaduman yaptığı açıklamada “Büyüklerimiz bizlere yol
gösterdi, önümüzü açtı, kültürümüzü dilimizi, dinimizi öğrenmemize ve yaşamamıza öncülük ettiler birinci kuşak vatandaşlarımız çok büyük zahmetler çektiler. Bizler cami yönetimi
olarak sadece cami inşaatı ve cami içerisiyle uğraşmıyoruz.
Bizler yönetim olarak vatandaşlarımızın yanında olmayı ön
plana koyuyor ve vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermeyi de görev bilmekteyiz. Bizler bu ziyareti yapacağız ki bizden sonra gelen nesil de örnek alıp
bu kültürümüzü devam ettirsinler. Bizler de kültürümüzü ve
âdetlerimizi yaşamaya devam edeceğiz. Bu ziyaretlere katılan din görevlimiz Yusuf Hatipoğluna, yönetim kuruluna ve
cemaatimize teşekkür ediyorum” dedi.
Yaşar Yazıcı ziyareti… İsmail Karaduman ziyareti
Cafer Coşkun büyüğümüzün ziyareti
Mehmet Gökçe ziyareti…
Mehmet Taşkın, Vehbi Hüsrevoğlu, Mehmet Erol ve Bahattin
Tuncal da ziyaret edilenler arasındaydılar..
Haber: Sedat TAPAN ---◄◄

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

Koenendelseweg 1 5222 BG ‘s-Hertogenbosch
Tel.: +31(0)73 6220025
www.sws-simtronic. com info@sws-simtronic.com
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B
Kitaplarıyla yolumuzu
açarken, slogan ve çıkar
diline asla tenezzül
etmeden bu bütünlük
fikrini önce parçalara
ayırıp, her parçayı yetkin
bir şekilde anlatarak ve
sonrasında bunu bütüne
irca ederek sağlam bir
yapı inşa ediyordu. Bu,
örselenmiş ruhumuzu
tedavi ediyordu ve
bize onurlu bir duruş
kazandırıyordu.
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görüş

ir yakınımız vefat ettiğinde, derin
bir yalnızlığın içine düşeriz. Yeni
yürümeye başlayan bir çocuğun,
düşüp dizlerini kanatması gibi. Sonra
etrafımıza bakınırız. Bizi kaldıracak birilerini
ararız. Bu arayış dizlerimizdeki yaraların acısını
unutturur bir zaman. Kimse gelmeyecek. Sonra
yaralarımıza döneriz. Yaralarımız kabuk bağlayıp
yok olsa bile, acısı her zaman oradadır. Ve
hayatımız boyunca bazen azalarak bazen artarak
gözlerimiz birilerini arar. Ama her defasında
hayata, içimizdeki acılarımızla döneriz. Hayat
acılarımızın üzerinde kabuk gibi kaplanır. Ancak
böyle dayanabiliriz galiba. Herkesin kuyusu
başkadır içinde. Herkesin rabıtası ve gökyüzü
başkadır.
Bu acıların yanında mensup olduğumuz milletin
bugüne kadar yaşadıkları ve tarihin önümüze
getirdikleri, hâlîhazırda yaşadıklarımızın bize
verdiği acılar/yaralar da vardır. Bunlar her
ne kadar dışarıdan belli olmasa da, aklımızın
bir köşesinde bize büyük bir yük ve ızdırap
olarak durur. ‘Büyük bir milletin mensubu
olarak ben bu kadar derin bir zillete nasıl
düştüm?’ diye kendimize sorarız ve bu büyük
bir acı verir. Varlık acısı. Etrafımıza bakınırız bu
acımızı dindirecek bir el ararız.
İlkin lise yıllarımda çok kıymetli Halil Kemerli

Hocam (Allah hayırlı uzun ömürler versin)
sayesinde haberdar oldum Sezai Karakoç ve
Teoman Duralı Bey’den. “Haberdar oldum”
diyorum zira hakkını vererek tanıdığımı iddia
edemem. Hocama layık bir öğrenci olamadım
hiçbir zaman. Lise yıllarında memlekette bir
dağınıklık vardı. Özellikle düşünce alanında
daha keskin ve ağırdı. Gidişatın iyi olmadığını
söyleyen herkes bütünün bir parçasını tutup,
parçayı bütünün üstünde tutmak ve gerisini
yok saymak gibi bir yol takip ediyordu. Slogan
enflasyonu vardı. Sezai Bey’in ilk okuduğum
‘İslam’, ‘İslam’ın Dirilişi’, ‘İnsanlığın
Dirilişi’, ‘Diriliş Neslinin Amentüsü’ ve
belki de beni en çok etkileyen ‘Yitik Cennet’
kitapları ile bizi bu dağınıklığın dışına çekerek
bir bütünlük fikri verdi. İstanbul’da yaşıyordu,
memleketimize ve dünyaya İstanbul’dan
bakıyordu. Lakin gündelik hayatın ve parçaların
kavgasından kendini çekip yukarıdan bir bütün
olarak bakıyordu Bu bize bütünlük fikrini
kazandırdı.
Kitaplarıyla yolumuzu açarken, slogan ve çıkar
diline asla tenezzül etmeden bu bütünlük fikrini
önce parçalara ayırıp, her parçayı yetkin bir
şekilde anlatarak ve sonrasında bunu bütüne
irca ederek sağlam bir yapı inşa ediyordu. Bu,
örselenmiş ruhumuzu tedavi ediyordu ve bize
onurlu bir duruş kazandırıyordu. Kendi fildişi
kulesine çekilip, söyledikleri ayrı hayatı ayrı
bir şekilde değil, yaşayarak ve örnek olarak
bize gösterdi. Her ne kadar cesaret edip yanına
gidemesem de, orada bulunuşu bize tarifsiz bir
güven duygusu veriyordu. O güven duygusunu
tesis eden samimi ve pazarlıksız olarak, bizlere
yol açmasıydı.
Teoman Duralı Bey’in ‘Çağdaş Küresel

Medeniyet’ kitabı vardı. İz Yayınları’ndan
çıkmıştı. İnce bir kitaptı. Daha sonra Dergâh’tan
çıktı gözden geçirilmiş baskısıyla. Övgü ve
sövgü arasına biz gençleri sıkıştırmış insanların
aksine, Teoman Bey, zemini, olanı biteni
bulunduğu hâl üzere anlatıyordu. Dünyada
hâkim medeniyeti, üzerinden çalakalem bir
bakışla değil anlayarak ve her şeyi yerli yerine
koyarak önümüze getiriyordu. Bu kitap her satırı
altı çizile çizile okunması gereken bir kitaptı.
Bir satırı okuyorsunuz mesela, o satır size yeni
ve başka yönleri ihata etmeye mecbur ediyor.
Anlıyoruz ki, derdi ve dili olan ancak böyle
bir kitap yazabilirdi. Ne oldu? Bizim cenah!
dönüp bakmadı. Kendisi bunu konuşmalarında
dile getirmişti. Teoman Bey’in hayranlık
uyandıran bir diğer katkısı dil şuuru. Çıkardığı
felsefe dergisi Kutadgubilig bunun göstergesi.
Felsefeyi dilimizle kurma çabası ve bunun için
yazdıkları heyecan vericiydi. Sözlüğümüze dikkat
kesildi ve bizi bu dikkate davet etti. Kanaatimce
duyarsızlığımız sebebiyle, akademinin sınırları
içinde kaldı. Kıymetli öğrencileri Teoman Bey’in
bıraktığı yerden yürüyeceklerdir.
Kıymetli büyüklerimi değerlendirmek
haddimi aşmaktır. Elimizden tuttular. Yol
gösterdiler. Aradığımız ve kendi kavlimizce
tutunduğumuz ellerdi. Bize dik yürümeyi,
okumayı, anlamayı ve mücadele etmeyi
öğretmeye çalıştılar. Üzerimizde hakları çok
büyük. Bu yazıyı bir dua vesilesi olması niyetiyle
yazdım.
Allah’tan rahmet dua ediyoruz. Biz bütün
kalbimizle onlardan razıydık. Allah’ta razı olsun.
Mekânları cennet, makamları âlî olsun.
Hâlâ içimizde dönüyor o sözler: “Göçtü kervan
kaldık dağlar bağında.”
---◄◄

BELÇİKA’DA MÜSLÜMANLAR HELAL KESİM YASAĞINI AİHM’E TAŞIYOR

B

elçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dini kesim yasağını için itiraz etti.
Belçika İslam Temsil Kurumu (EMB) ve Belçika İslami
Kurumlar Koordinasyon Konseyi (CIB), Flaman ve Valon bölgelerindeki dinî usullere göre hayvan kesimine yönelik yasakları
Strasbourg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)
taşıdı. Yapılan açıklamada, Belçika Anayasa Mahkemesi’nin,
Flaman ve Valon bölgelerinde uygulamaya konan dinî usullere
göre hayvan kesimine yönelik yasakları onaylamasından sonra
AİHM’e başvurulduğu kaydedildi.
Kuruluşlardan yapılan basın açıklamasında “hukukun üstünlüğünün, Avrupa çapında savunmasız azınlıklara karşı sembolik
bir savaş yürüten popülist hareketlerin artan siyasi ve sosyal
baskısına boyun eğmemesi gerektiğine” dikkat çekildi.
Eylül ayında Belçika Anayasa Mahkemesi, Valon ve Flaman’da
hayvanların önceden bayıltılmadan kesilmesine ilişkin yasağa
karşı yapılan temyiz başvurularını reddetmişti. Hayvanın bayıltılmasına ilişkin bu genel yükümlülük, 2019’dan beri her iki
bölgede de yürürlüktedir.

Basın açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Avrupa’daki insan haklarının ve temel özgürlüklerin nihai koruyucusu olduğuna dikkat çekildi, Kuruluşlar tarafından yapılan
açıklamada Müslüman toplumlumun AİHM’in helal kesim yasağına karşı bir karar vermesini umdukları belirtildi.
HELAL KESİM YASAĞINDA HUKUKİ SÜREÇTE NE
OLDU?
Belçika’nın Hollandaca konuşan Flanders ve Fransızca konuşulan Valon bölgeleri, 2017 yılında çıkardığı bir yasa ile hayvanların Yahudilerin koşer shechita Müslümanların ise kurban gibi
dinî törenleri bağlamında bile, ön bayıltma olmaksızın kesimini
yasaklamıştı. Helal kesim yasak kararının, Flaman bölgesinde
kabul edilmesinin ardından yasağa karşı Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyonu, Belçika Anayasa
Mahkemesinde dava açmıştı. Yahudi cemaatler de karara karşı
ayrı bir dava açtı. Belçika Anayasa Mahkemesi ise geçen yıl
hem Müslümanlar hem de Belçika’daki Yahudi Kuruluşları Koordinasyon Komitesi tarafından açılan davayı, yasaların AB düzenlemelerini ihlal edip etmediğini belirlemek için Avrupa Birliği
Adalet Divanı’na göndermişti.

Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet
Divanı ise 17 Aralık 2020’de açıkladığı kararında, Belçika’nın
Yahudi ve Müslümanların “dinî kurallarına aykırı bir şekilde,
hayvanların kesim sürecinde bayıltılmalarını isteyerek, dinî
haklarını ihlal ettiği” yönündeki iddialarını reddetmişti. Avrupa
Adalet Divanı’nın dinî usullere göre kesim yasağına ilişkin takdiri Belçika Anayasa Mahkemesi’ne bırakmıştı. Belçika Anayasa
Mahkemesi de dün, yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile
uyumlu olduğuna hükmetmişti.
Haber: CH ---◄◄

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...
Stichting
Islamitisch
Primair
Onderwijs
Rijnmond

SIPOR
Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam
Zuid-Holland

LOCATIES

Tel:010 4951580
E-mail: c.gerdan@sipor.nl
Website: www.sipor.nl

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler...

IBS Al-Ghazali

IBS Ibn-i-Sina

IBS Ikra

IBS Noen

IBS Risala

IBS Isra

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

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

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

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

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

Wilgenlei 149
3053 CG Rotterdam
T: 010 766 00 80
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Hollanda turu

Aşı sertifikalarına 9 aylık
geçerlilik süresi getirildi
Avrupa Birliği (AB), 1 Şubat 2022’den itibaren Birlik
içerisindeki seyahatlerde kullanılan AB Dijital Kovid
Sertifikası’nın geçerliliğini koruması için son dozu
takiben 9 aylık süre tanınacağını bildirdi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, aşı
sertifikalarında işli son doz tarihinin 270 gün boyunca
seyahate imkan vereceği, bu tarihin sona ermesinden
itibaren takviye doz şartı aranacağı belirtildi.
Yeni düzenleme, üye ülkelere takviye dozların elde
edilmesi ve uygulanması için yeterli süreyi sağlama
hedefiyle 1 Şubat’tan itibaren yürürlükte olacak.
Uygulamayla ortak pazar ile Schengen bölgesinin
işlerliğinin sürdürülmesi, seyahat özgürlüğünün
korunması hedefleniyor.
AB, bugüne dek 807 milyon sertifika bastı, 5 kıtada
Türkiye’nin de içinde olduğu 60 ülke sisteme dahil
edildi. AB’de kullanımına onay verilen aşılar BioNTechPfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve
Novavax firmalarınca üretiliyor.
---◄◄

Hollanda, Omicron varyantı
nedeniyle ek önlemler aldı

Hollanda’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile
mücadele kapsamında Omicron varyantının yayılımını
azaltmak için bazı seyahat kısıtlamaları getirildi.
Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, Kovid19’un Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek
için ek önlemler alındığı belirtildi. Buna göre 22 Aralık
itibariyle AB ve Schengen bölgesi dışından Hollanda’ya
seyahat edecek 12 yaşından büyük tüm yolcular,
negatif test sonucunu ibraz etmek zorunda olacak.
Aşı pasaportuna sahip yolcular da Shengen bölgesi
dışından Hollanda’ya seyahat edebilmek için uçuştan
48 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu veya 24
saat önce yapılmış negatif antijen test sonucu sunacak.
İngiltere’den gelen yolculara zorunlu karantina
İngiltere’nin de içinde bulunduğu çok yüksek riskli
ülkelerden Hollanda’ya gelen yolcular için 10 günlük
zorunlu karantina uygulanacak. Çok yüksek riskli
ülkelerden gelen yolcular, aşı pasaportuna sahip olsalar
dahi zorunlu karantinaya girecek. Zorunlu karantinanın
5. gününden sonra yapılacak testin negatif çıkması
durumunda 10 günlük süre dolmadan karantina
uygulaması sona erecek. Hollanda hükûmetinin
Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti,
Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve
Zimbabve’ye getirdiği seyahat yasağının ise devam
ettiği belirtildi. Hollanda dün yürürlüğe giren önlemlerle
14 Ocak’a kadar tam kapanma uygulamasına geçmişti.

Türkiye’den Hollanda’ya gelecek
yolcular için katı kurallar getirildi
Türkiye gibi Schengen’e dâhil olmayan ülkelerden
Hollanda’ya seyahat edecek yolcular için katı kurallar
getirildi. Önümüzdeki hafta Çarşamba gününden
itibaren, Schengen bölgesi dışından Hollanda’ya gelecek
tüm yolcular için daha sıkı kurallar geçerli olacak.
Yeni kurala göre; aşılılar ve korona atlatmış kişiler de
dahil olmak üzere, tüm yolcuların seyahatten 48 saat
önce PCR testi veya 24 saat önce hızlı test yaptırmaları
gerekecek. Bu kuralın Avrupa Birliği genelinde geçerli
olacağını belirten Bakan Hugo de Jonge, şimdiden
Hollanda’da uygulamaya başlandığını açıkladı.
Bulgaristan, Kıbrıs, İrlanda, Hırvatistan ve Romanya
dışındaki AB vatandaşları Schengen bölgesinde
serbestçe seyahat edebiliyor. AB’ye dahil olmayan
İzlanda, Norveç ve İsviçre, Schengen ülkeleri arasında
yer aldığı için yeni kurala tabi olmuyor. Birleşik Krallık
gibi belirli ülkelerden gelen aşısız yolcular için karantina
zorunluluğu bulunuyor. Bakan de Jonge, bu kuralın
aşılı insanlar için de geçerli olmasını istiyor. Ayrıca, çok
yüksek riskli bölgeler olarak belirlenen ülkelerden gelen
yolcular, on gün süreyle karantinaya girecek. Yalnızca
Güney Afrika gibi ‘endişe verici bir virüs varyantına sahip
ülkelerden’ gelen yolcular için karantina zorunluluğu
aşılı kişilere de uygulanacak.
---◄◄

Çocuklar ebeveynlerin vefatı sonrası,
kiralık evden çıkarılmayacak

Ebeveynleri ile birlikte ikamet eden yetişkin çocuklar
bundan böyle ebeveynlerinin vefatında oturdukları
evden çıkmak zorunda kalmayacak.
Ebeveynlerinin vefatı nedeniyle yaşadığı baba evini
devralamayan yetişkin çocuklar, çoğu durumda
ebeveyn(ler)inin ölümünden sonra iki ay içinde evi
boşaltmak zorunda kalıyor. Bu uygulamada mağdur
olan gençler için harekete geçen İçişleri Bakanlığı yasal
düzenlemeye gidiyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ve Devlet Bakanı
Kajsa Ollongren ve Bakan Sander Dekker tarafından
hazırlanan yeni yasaya göre; ebeveynleri ile birlikte
yaşayan yetişkin çocuklar, ebeveyn(ler)inin ölümünden
sonra, ebeveynine ait kiralık evi boşaltmak zorunda
kalmayacak.
Bakanlık açıklamasında, yasal değişikliğin zaman
alacağı bu nedenle şimdiden konut kooperatiflerine
genç yetişkinlere barınma ve sosyal destek konusunda
nasıl yardım etmeleri gerektiği hususunda bir açıklama
gönderildiği belirtildi.
Buna göre; konut kooperatifleri yetişkin çocuklara
en fazla iki yıl süreyle geçici kira kontratı teklifinde
bulunabilecek.
Ollongren: “Anne-babasını kaybeden genç yetişkinler,
kayıpla başa çıkmaya odaklanabilmelidir.” Diyen
Ollogren, gençlerin ebeveynlerine ait evde daha uzun
süre yaşamaya devam edebileceğini ve bu konuda
endişelenmelerine gerek kalmadığını belirtti. Ollogren
“Bu anlaşmaları ev sahipleriyle birlikte yapabildiğimiz
için mutluyum.” dedi.
Sonhaber.eu ---◄◄

HOLLANDA HÜKÛMETİ’NDEN
200 EURO ENERJİ YARDIMI

Hollanda Enerji Bakanlığı, geçen hafta yaptığı
açıklamada düşük gelirli ailelere ek 200 euro enerji
yardımı yapacağını açıkladı.
Sosyal İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Dennis
Wiersma tarafından yapılana açıklamaya göre, ‘düşük
gelirli ailelere 200 avro enerji yardımı yanı sıra 400
avroluk enerji indirimine ek olarak sadece düşük gelirli
ailelere yapılacak’ denildi.
Ödenek alanlara otomatik ödeme yapılacak. Bunun
dışında düşük gelirli olanlar bağlı bulundukları
belediyelere kendileri başvuracak.
---◄◄

Dövizle askerlik ücreti
4.402,27 Euro olarak belirlendi
2022 yılı içerisinde askerlik görevini, dövizle askerlik
hizmeti veya dövizle askerlik hizmeti şeklinde yerine
getirmek isteyenler için bedelli askerlik ücreti Milli
Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
2022 yılında dövizle askerlik yapmak isteyenler için
son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 Cuma Saat 18:00
olarak belirlendi. 2022 yılında bedelli askerlik yapmak
isteyenler için bedelli başvuru ücreti 39.788,64 TL
olarak belirlenmiştir. Bu ücret 30 Haziran 2021 tarihine
kadar bedelli askerlik başvurusu yapanlar için geçerlidir.
Bu tarihten sonra, 2022 yılında bedelli askerlik yapmak
için başvuru yapacakların daha fazla ücret ödemeleri
gerekecektir.
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre
belirlenir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur
maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022
yılı bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786
formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.
2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler
için ise askerlik ücreti için 4.402,27 Euro olarak
belirlenmiştir.
---◄◄

Yurt dışı emeklilik borçlanma
ücretleri belli oldu
Asgari ücrete yapılan zam sonrası 2022
yurt dışı emeklilik borçlanma ücretleri
de belli oldu. Türkiye’de asgari ücrete
yapılan zam sonrası 2022 yurt dışı emeklilik
borçlanma ücretleri de belli olmuş oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1
Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücrete
yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı.
Yürürlüğe giren Yeni Asgari ücrete bağlı
olarak Yurt dışı borçlanma tutarları da
yüzde 50 artacak.
Yapılan yüzde 50,54 zam ile 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren asgari ücret aylık Brüt
5.004.00, Net ise 4.253.40 TL’ye yükseldi.
Yeni zam sonrası 1 Ocak 2022’den 31 Aralık
2022 tarihine kadar Asgari ücret üzerinden hesaplanmış (En düşük) Yurt dışı
borçlanması tutarı ise şu şekilde olmuştur.
1 AYLIK – 1.986 TL
1 YILLIK – 23.838TL
10 YILLIK – 238.383 TL
15 YILLIK – 357.574 TL
Yurt dışı borçlanma tutarı tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi
gerekirken, zamanında ödenmeyen borçlanma ise iptal oluyor. Zamanında
ödenmeyen borçlanma iptal olur. Yeniden başvuru yapılabilir.
DM ---◄◄

Hollanda’da işsizlik oranı son 18 yılın en
düşük seviyesinde
Koronavirüs (Covid-19) krizinden sonra yaşanan
güçlü ekonomik toparlanma nedeniyle Hollanda’nın
iş gücü piyasasında personel talebi son yılların
en yüksek seviyesini gördü. Hollanda’da son 20
senede en yüksek işsizlik seviyesi ise 2013 yılında
görüldü. Hollanda İstatistik Kurumuna (CBS) göre,
17 milyon 582 bin 493 nüfusa sahip Hollanda’da,
işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 2,7’ye geriledi.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke
çapında uygulanan kısıtlamalara rağmen bir çok
sektörde personel talebi yükselişe geçti ve böylece Hollanda’da işsizlik, son 18
yılın en düşük seviyesine ulaştı.
CBS tarafından yayınlanan istatistiklerde, işsiz sayısının son üç ayda, ortalama
51 bin azalarak Kasım ayında 251 bine çıktığı görüldü.
15-75 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇALIŞAN SAYISI 9 MİLYONU AŞTI
İstatistiklerde, son üç ayda 15 ile 75 yaş arası çalışan sayısının ayda ortalama
33 bin artarak 9.2 milyona ulaştığı belirtildi. İstatistik ajansı, ilk kez 15 ile 75
yaşındakilerin yüzde 70’inden fazlasının “ücretli” bir işte çalıştığını da kaydetti.
Öte yandan, yakın zamanda iş aramayan veya çalışmayan 3,6 milyon kişinin
olduğu ancak son üç ayda bu sayının ortalama 54 bin düştüğü de istatistikler
de yer aldı.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE DÜŞÜŞ
CBS verilerine göre, Kasım ayında işsizlik maaşı alanların sayısı da 9 bin 900
azaldı. Bugün açıklanan rakamlara göre Kasım ayı sonunda işsizlik maaşı
alanların sayısı 189 bin olarak belirlendi. Çalışan sigorta acentesi (UWV) şuan
Hollanda’da 45 bin kişinin “uzun vadeli” işsizlik yardımı aldığını belirtti.
UWV’den işgücü piyasası uzmanı Rob Witjes yaptığı açıklamada, iş gücü
piyasasında personel açığının yükselmeye devam ettiğini ve sıkılaşan Covid-19
önlemlerinin işsizlik yardımlarının sayısı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını
söyledi. Witjes, “Bu iyi bir haber ama aynı zamanda işsizlik maaşı almaya hak
kazananların neredeyse dörtte birinin bir yılı aşkın süredir işsizlik maaşı aldığını
ancak bunun da düşüşe geçtiğini görüyoruz” diye de ekledi.
İŞSİZLİĞİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ YIL 2013 OLDU
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Hollanda’da
işsizlik oranlarının en fazla olduğu sene 2013 oldu. Son 20 yılın verileri baz
alındığında, 2013 yılının Kasım ayında Hollanda’da gerçekleşen işsizlik oranı
yüzde 7.6 olarak gerçekleşti.
2013 yılından sonra işsizlik oranlarında istikrarlı bir düşüş yaşan Hollanda’da
2021 yılının Kasım ayında son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi ve yüzde
2.7 olarak gerçekleşti.
Haber: DM ---◄◄



Ekim ayında %8.5 daha fazla para harcandı
Tüketiciler, diğer şeylerin yanı sıra daha fazla ayakkabı ve giysi satın aldı.
CBS’nin rakamlarına göre, örneğin kuaföre, futbol maçına veya restorana
yapılan ziyaretlere de daha fazla para gitti.
Bazı harcamaların geçen yıl Ekim ayından daha yüksek olması şaşırtıcı değil.
Örneğin, yemek sektörü o ayın yarısında kapalıydı. Ayrıca bir futbol maçını
ziyaret etmenin bir yolu yoktu. Bu, geçen Ekim ayında hâlâ mümkündü.
Tüketiciler aslında yiyecek, içecek ve ev eşyalarına daha az para harcadı. Aynı
zamanda, enerjiye daha az para harcanması ve gaz ve elektrik fiyatlarının bir
yıl öncesine göre oldukça yüksek olması da dikkat çekicidir.
Ekim ayındaki harcamalar sadece geçen yıla göre değil, aynı zamanda iki yıl
öncesine göre yüzde 1,8 daha yüksekti. Birkaç aydır, harcamalar son korona
öncesi yılın seviyesinin üzerinde..
Haber: DM---◄◄
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Dil sadece anlaşma aracı değildir. Dil, bir
kimliktir aynı zamanda. Dil sanattır, edebiyattır,
kültürdür, tarihtir, onu konuşanlar için moraldir,
destektir. Dil, kendini ifadedir, varlığı, olayları,
duygu ve düşünceleri anlatabilmedir.
“Anadil için” bir toplumun “hafızası” gibidir
desek yanlış olmaz. Toplumun değerlerini,
kültürünü, bildiklerini, ürettiklerini hem dile
getirir, hem de korur.
Dil kişi ve toplumlar için ata yadigârıdır, tarihtir,
köktür aynı zamanda. Anneler sahip oldukları
her şeyi o anadil ile yavrularına öğretirler.
Çocuk anneden sadece bir kaç kelime değil, o
kelimelere yüklenilen anlamları da öğrenir.
Dil bu isimlendirmenin, bu anlamlandırmanın,
bu tanımlamanın aracıdır.
Türkçemiz; bizi anlatan, bizim sahip
olduklarımızı, her şeyimizi ifade eden bir dil...
Kimliğimiz, zenginliğimiz, arka bahçemiz, bizi
anlatan ağzımız, kültürümüzdür.

Peki dilimizi ve kültürümüzü burada nasıl
yaşatabiliriz?
Gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz?
Acizane bir kaç teklifimiz var:
- Hiç kimse doğuştan bir dili öğrenmiş olarak
doğmaz. Önce anneden (o yüzden anadili
diyoruz), sonra aileden, çevreden öğrenir.
Öyleyse bütün anne-babalara çağrımız, evimizde
her zaman mutlaka Türkçe konuşalım. Kendi
aramızda, ziyaretlerde, karşılaştığımızda,
mescitlerde, aramızdaki toplantılarda ısrarla

UYGARLIKTIR

B
Dil sadece anlaşma
aracı değildir. Dil, bir
kimliktir aynı zamanda.
Dil sanattır, edebiyattır,
kültürdür, tarihtir,
onu konuşanlar için
moraldir, destektir.
Dil, kendini ifadedir,
varlığı, olayları,
duygu ve düşünceleri
anlatabilmedir.
Anadil için bir
toplumun hafızası
gibidir desek yanlış
olmaz. Toplumun
değerlerini, kültürünü,
bildiklerini, ürettiklerini
hem dile getirir,
hem de korur.

HİKMET PINARI
Türkçe hem bir ilim dilidir, hem de medeniyettir.
Türkçe pek çok ülkenin resmî dili. Bunun
yanında özellikle Avrupa ülkelerinde milyonlarca
Türk yaşıyor. Herkes bulunduğu ülkenin dilini
ileri düzeyde öğrenmek ve günlük hayatta
kullanmak durumunda.
Ancak bu farklı ülkelerde yaşayan bunca insanın
ortak dili Türkçe olmaya devam etmeli… Kendi
aramızda anadilimizle konuşmamız daha güzel
değil mi? Düşünün, bir Türk genci Almanya’dan,
bir Türk genci Hollanda’dan karşılaşıyorlar ama
Türkçe bilmedikleri için anlaşamıyorlar. Bu acı
vericidir, ciddi bir kayıptır Günlük konuşmayla
bile kendi vatandaşı ile anlaşamayan birisi,
Türkçe ile meydana getirilen kültür, uygarlığı,
edebiyatı nasıl anlayacak? Anlayamadığı için
yok zannedecek, kabullenmek zorlanacak,
yasatamayacak, savunamayacak… Dedelerinin
dilini, kültürünü, değerlerini tanımadığı için belki
de başkalarınınkini benimseyecek…
Burada anadilin ne kadar önemli olduğu bir kez
daha anlaşılıyor. Bizi biz yapan kültürümüzü
ve kimliğimizi korumak, onları sonrakilere
aktarmak, dilimizdeki zengin güzellikleri
benliğimize nakşedebilmek, ortak hassasiyetleri
paylaşmak, toplumsal mayamızı sağlayan
unsurları öğrenmek ve yaşatmak, Türkçe
konuşan bütün topluluklarla her alanda
iletişim kurabilmek için Türkçe, Avrupa’da
da yaşatılmalı…
Kültür ve diline sahip çıkmayan bir toplumun
geleceğe kalması zordur. Dil tıpkı bir meyve
bahçesi gibidir. Bakıldıkça gelişir ve ürün verir.
Bakılmazsa, korunmasa hastalanır, kurur ve
giderek olur.

ANADİL KİMLİKTİR

ilginin biri “kendi dilini unutan
bir halk, insanlık cemaatinde
söz hakkını kaybeder ve halklar
sahnesinde kendisine susma rolü

verilir.”
Anadili üzerine çok övücü sözler söylenebilir.
Anadil… Yani bütün anadiller o dili konuşanlar
için önemlidir. Bizim açımızdan da Türkçe...
Dillerini kaybeden toplumların kafa
yapıları değiştiği gibi, kültürlerini,
benliklerini ve değerlerini de
kaybedebilirler. Çünkü dil, o millete ait bütün
manevî zenginliklerin, uygarlığın, kültürün,
inancın ve değerlerin taşıyıcısıdır, aracıdır.
Onu kaybeden başkalarına özenir, başkalarının
değerlerine hayranlık duyar. Daha da önemlisi
kendine ait olanlara yabancılaşır.
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Türkçe konuşalım.
- Camilerde Hollandaca hutbeler mutlaka
Türkçe okunmalı. Hollandaca özet de verilebilir.
- Çocukları kitap okumaya alıştıralım. Yaşlarına
göre, sevecekleri Türkçe kitaplar alalım. Bazen
birlikte okuyalım. Bizim toplumda kitap okuma
alışkanlığı az, kitap okuma zor ama sevdirerek,
gerekirse ödül vererek okumaları sağlanabilir.
Çocukların küçük bir kütüphanelerinin olması ne
kadar güzel olur.
- Çocukların Türkçe TV. kanallarını da
seyretmelerini teşvik edelim. Kontrollü
bir şekilde, TV seyretme haklarını yerinde
ayarlayarak… Gerekirse anlaşma yaparak veya
ödül vererek…
- Dini ders veren kurumlarda dersleri mutlaka
Türkçe yapalım. Altı yaşından itibaren bu
derslere katılan çocukların bir kaç sene sonra
Türkçeleri kesin gelişiyor.
- Bize ait eğitim kurumları ve camiler, Türkçe
kursları açmalı. Anne-babalar çocuklarını bu
kurslara göndermeli, teşvik ve takip etmeli.
- Çocukları sık sık Türkiye’ye götürmeli.
Mümkünse her sene.
- Çocuklar dede, nine gibi büyüklerle sürekli
iletişim içinde olmalı.
- Hollanda’da Türkçe yayınlanan gazete ve
dergiler buna devam etmeli. İnsanımız da onlara
değer verip okumalı.
- Dergi ve gazeteler, eğitim kurumları gençler
arasında zaman zaman şiir, hikâye, deneme,
makale yarışmaları düzenlemeli. Türkçe kitap
yazmaya özendirilmeli.
- Son olarak, çocuklar, gençler; bir kaç dil
bilmenin faydaları yanında Türkçeyi iyi derece
bilmeliler, konuşmalılar. Bunun çok faydalı ve
kazançlı olduğunu söylemeliyim..
---◄◄

Hizmette yarışmak...

KUZEY HOLLANDA MİLLÎ GÖRÜŞ 2021 YILINI TOPLANTILARLA KAPATTI

K

uzey Hollanda Millî Görüş Teşkilatları
başkanları pazar günü bir araya
gelerek Genişletilmiş Başkanlar
toplantısı,
Genel
Merkezden
Genel Başkan Yardımcısı, Eğitim Başkanı Dr.
Abdulhalim İnam Bey’in katılımıyla icra edildi.
Toplantıda bütün şubelerin Kadınlar, Gençlik
ve Kadınlar Gençlik Teşkilat başkanları katılım
sağladılar.
Toplantıda aynı zamanda Genel Merkez
kurumsal kimliğe uygun olarak tasarlanmış
Kuzey Hollanda Milli Görüş Bölgesi yeni logosu
tanıtıldı. Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu Bey,
Hollanda Hasene’nin 10 senedir başkanlığını
yapmış olan Mehmet Yaramış’a yapmış olduğu
gayretli hizmetlerinden dolayı kendisine
teşekkür etti ve yeni başkanlık görevine
getirilen Sayın Hüseyin Karataş’a da başarı
temennisinde bulundular.
Toplantıda aynı şekilde NMOG sorumlusu
olarak göreve gelen Mustafa Aslan’a da
tebrikler ve muvaffakiyetler temennilerinde
bulunuldu
DM ---◄◄

Kuzey Hollanda Milli Görüş Teşkilatları
Kadınlar Teşkilat, Gençlik Teşkilatı ve Kadınlar
Gençlik teşkilatı ile birlikte Genişletilmiş Bölge
Yürütme Kurulu toplantısı yoğun bir katılımla
gerçekleştirildi.
Kuzey Hollanda Milli Görüş teşkilatı olarak
2021 çalışmaları değerlendirilip, 2022 çalışma
takvimini tamamlayarak yapılacak faaliyetler
birlikte belirlendi.
Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu, pandemi
sürecinde bile hizmetlerini gayretle devam
ettiren ve yapılan çalışmalardan dolayı bütün
idarecilere ayrı ayrı teşekkür ettiler. Aynı
zamanda 2022’de yapılacak faaliyetler için
başarılar dilediler.
DM ---◄◄
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VVD’nin işine akıl sır ermez...

hükûmet dördüncü kez Rutte başkanlığında kurulacak

H

ollanda’da hükûmeti kurma görevi dördüncü kez
VVD lideri Mark Rutte’ya verildi.
Temsilciler Meclisi dün 4 partili koalisyonun
anlaştığı hükümet protokolünün üzerinde tartışmak
için bir araya gelerek Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi
(VVD) lideri Mark Rutte’ya dördüncü kez yeni hükümeti
kurma görevi verdi.
Rutte, bugün hükümet protokolünü imzalayan ve geçen
dönemin aynı koalisyon hükümetini oluşturan Demokratlar
66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Hristiyan Birlik
Partisi (CU) liderleri ve VVD Partisinden bir temsilci ile bir
araya gelecek. Bu görüşmede bakanlıkların partiler arasındaki
paylaşımı ve bakan adayları görüşülecek.
Üç dönemdir başbakanlık yapan Rutte, dördüncü dönemin
önünün açılmasıyla ülkenin en uzun süre görev alan başbakanı
olacak.
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem
yaşanan Hollanda’da, yeni hükümetin ocak ayı içinde resmen
işbaşı yapması bekleniyor.
Hollanda’da yeni kurulan koalisyonunun sloganı:
“Birbirimize sahip çıkmak ve geleceğe bakmak”
Hollanda’da 274 gün sonra VVD, D66, CDA ve CU
partilerinden oluşan koalisyon hükûmeti kuruldu. Koalisyon
protokolü Meclise sunuldu. Uzun süren koalisyon görüşmeleri
sonucunda Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar
66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik
Partisinden (CU) oluşan 4 partili koalisyon hükümeti kuruldu.
“Birbirimize sahip çıkmak ve geleceğe bakmak”
sloganıyla açıklanan protokol, koalisyon hükûmeti kurma
çalışmalarını yürüten eski içişleri bakanlarından Johan
Remkes ve geçici hükümetin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı
Wouter Koolmees tarafından Meclis Başkanı Vera Bergkamp’a
sunuldu.

VVD, CDA ve PVV’nin dışarıdan desteği ile kurulan I. Rutte
koalisyonun sloganı ‘Özgürlük ve sorumluluk’, VVD ve
PvdA’dan oluşan II. Rutte koalisyonun ‘Köprüler inşa
etmek’di. Vergi Dairesi’nin gelir incelemesi sisteminde hukuka
aykırılık yapıldığı gerekçesi ile 15 Ocak 2021’de istifa eden III.
Rutte hükûmetinin sloganı ise ‘Geleceğe güven’di
Başbakan Rutte bugün gerçekleştirilen basın toplantısında yeni
koalisyon ile yeni bir sisteme geçildiğini belirtirken, özellikle
kaybolan güvenin sağlanması için gerekenleri yapacaklarına
vurgu yaptı.
Hollanda’da IV. Rutte kabinesinde 4 yeni bakanlık
kurulacak
Yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Mark Rutte bugün
verdiği basın toplantısında dört yeni bakanlık kurulacağını
açıkladı.
VVD Partisi lideri ve yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen
Mark Rutte, bugün verdiği basın toplantısında yeni kurulacak
bakanlıklar ve bazı bakanlıklara atanacak olan Devlet Bakanları
ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rutte yeni kurulacak bakanlıkların isimlerini şu şekilde
olduğunu dile getirdi: İklim ve Enerji Bakanlığı, Doğa ve
Azot Bakanlığı, Konut ve Mekansal Planlama Bakanlığı,
Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı.

4. Rutte kabinesinde; Özgürlük ve Demokrasi için Halk
Partisi’nden (VVD) 8, Demokratlar 66 (D66) partisinden 6,
Hristiyan Demokrat Parti’den (CDA) 4 ve Hristiyan Birlik
Partisi’nden (CU) 2 bakan bulunacak.
Basın toplantısında; yeni bakanların isimlerinin ve hangi
bakanlığın hangi partili tarafından yönetileceğini zaten kendisi
tarafından bilindiğini belirten VVD lideri, ancak bu konuda
herhangi bir açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.
Değiştirilen ve yeni kurulan bakanlıklar ve bakanlık pozisyonları
- Yeni Doğa ve Azot Bakanı Tarım Bakanlığı’na ek olarak
kurulacak.
- Sosyal İşler Bakanlığı’na Yoksulluk Politikası, Katılım ve
Emeklilik Bakanı atanacak. Bu bakanlıktaki Devlet Sekreterliği
makamı kaldırılacak.
- Ayrıca Ekonomik İşler Bakanlığı’na Madencilikten sorumlu
Devlet Bakanı atanacak. Bu bakan Groningen’deki deprem
sorunuyla ilgilenecek.
- Şuanda İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan ve diğer görevlerin
yanı sıra Karayipler’deki yönetimden de sorumlu Devlet
Bakanı’nın portföyüne dijitalleştirme de eklenecek.
- Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’na ayrıca Kültür ve Medyadan
Sorumlu Devlet Bakanı atanacak.
- Konut ve Mekansal Planlama Bakanlığı ve İklim ve Enerji
Bakanlığı kurulacak.
SH - Fotoğraflar: Wikipedia ---◄◄

Faaliyetler



GÜNEY HOLLANDA MİLLî GÖRÜŞ ŞUBELERİNDE İSTİŞARELER YAPILDI

Rotterdam Ayasofya Camii

Rotterdam Birlik Camii

Hollanda İslam Federasyonlarına bağlı cami ve cemiyetlerde görev yapan
başkanların birinci dönem istişareleri sürüyor. Rotterdam Ayasofya
Camii’nde yapılan değerlendirme, istişare toplantısında hâlen başkanlığını
yürüten Mustafa Azmaz’ın bir dönem (3 yıl) daha görev yapması sonucuna
---◄◄
varıldı.

Hollanda İslam Federasyonu bünyesinde 35 yıldır bölge insanına dinî, millî,
sosyal ve kültürel alanda hizmet veren Rotterdam Birlik Cemiyeti’nde de
başkanlık istişaresi yapıldı. Birlik Camii Başkanı Ayhan Ateş’in birinci dönem
sonu yapılan değerlendirme neticesinde bir dönem daha cemiyet başkanı
olarak devam etmesi kararına varıldı.
---◄◄

Sosyal Hizmetler Başkanları Toplantısı

NMOG Başkanlığı

Güney Hollanda Bölgesinde hizmet veren Ede Millî Görüş Cemiyeti’nde
de başkanlık istişaresi gerçekleştirildi. Yapılan istişarelerde, bugüne kadar
başkanlık hizmetini yürüten Halit Millet’in yerine MGT Ede Camii’ne
Bünyamin Karaman başkan olarak atandı. NIF Teşkilatlanma Başkanı Abdullah
Aşıran ve İrşad Başkanı Uğur Demircinin de hazır bulunduğu toplantıda,
---◄◄
hizmetlerinden dolayı Halit Millet’e teşkilatın şükranları bildirildi.

Millî Görüş teşkilatları bünyesinde hizmet veren camilerin çatı kuruluşu
olan NMOG’da da görev değişikliğine gidildi. NIF Başkan Danışmanlığı
görevinde bulunan Mustafa Aslan, NMOG (Hollanda Camii Yapma ve
Yaşatma Vakfı) başkanlığına atandı. Daha önceki NMOG Başkanı olan Mehmet Yaramış’tan görevi alan Aslan, verilen görevi layıkıyla yerine getireceği
---◄◄
hususunda başkanlık divanına güvence verdi.
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İNSANLARDAN
ÇEKTİKLERİ

D
Peki neden? Oldum
olası bazı tip insanlar,
herkesin kullanmadığı
kavramları bilerek
kullanma ihtiyacı
duyuyorlar. Bunun
altında yatan sebep;
kendini farklı
konumlandırma
isteğinden
kaynaklanıyor olabilir.
Peki siz farklı olunca ne
olacaksınız? Birileri sizi
daha bilgili görecek.
Böyle görünce de
belki cazibeniz artacak
ve daha çok ilgi
göreceksiniz.

Temizlik Vakti...

ANALİZ

ergunmadak@hotmail.com

Ah Bu dillerin

ilbilimcilere şöyle bir soruyu
sorarak başlamak isterim makaleye:
“Yeryüzündeki gelmiş geçmiş
dillerin kelime haznelerinin
değişim oranı hakkında bir çalışma
var mı?” Bunu merak ediyorum çünkü
konuştuğumuz Türkçe ve Hollandaca dillerinin
örneğin son 60 yılına bakıldığında, gerek sözlü
ve gerekse yazılı dilde ben Türkçede çok ciddi
farklar görüyorum. Öyle fazla bilimsel araştırma
yapmaya pek de gerek yok. Sadece her iki dilde
de siyah beyaz döneme ait film, röportaj ya da
gazete haberlerine bakacak olursanız Türkçeyi
konuşan 2000+ kuşağının bir çok kelimeyi hiç
duymadığına şahit olabilirsiniz.
Bir kaç örnek verelim:
mühim=önemli
tevkif=tutuklu
mütehassız=etkileyici
hazin=üzüntü verici
istisna=hariç
itimat=güven
harb=savaş
Bu liste uzayıp gider.
Herkesin malumu; Türkçeye sonradan eklenen
bazı kelimeleri iki kategoriye ayırabiliriz.
İdeolojik nedenlerle Arapça ve Farsçadan geçen
kelimelerin yerine bile isteye hatta ısrarla,
inadına yeni kelimeler kullanıldığı dönem ve
bu dönem hala devam ediyor. Diğer kategori
ise görünmeyen, elle tutulmayan ama her
alan ve ülkede kendini belli eden kültürel
etki ve psikolojik farklı olma çabası. İkinci
kategoriden İngilizce konuşmayan bir çok toplum
‘muzdarip’, hatta bazıları ‘mütehassıs.’
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Gerek Hollanda’dan ve gerekse
Türkiye’den bir kaç örnek:
inovasyon-inovatie = yenilik – vernieuwing
flabbergasted = şaşırdım
volüm = ses
backstage = arkaplan
uberhaupt = hiç
fastfood = abur cubur
karamelize = şekeri eritme
transformatie = dönüştürme
Sadece Youtube’a girsek ve bazı Hollandalı –
Türkiyeli influencer (etki gücü yüksek) kişilerin
nasıl konuştuklarına kulak kesilseniz her ikisinin
de özellikle İngilizce kelimeleri seçtiklerine şahit
olursunuz. O zaman da fazla flabbergasted
olmanıza pek gerek yok, because herkes böyle
konuşuyor artık.
Peki neden? Oldum olası bazı tip insanlar,
herkesin kullanmadığı kavramları bilerek
kullanma ihtiyacı duyuyorlar. Bunun altında
yatan sebep; kendini farklı konumlandırma
isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Peki siz farklı
olunca ne olacaksınız? Birileri sizi daha bilgili
görecek. Böyle görünce de belki cazibeniz
artacak ve daha çok ilgi göreceksiniz. Çünkü
farklı olmak --- ilgi görmek= insanın egosunu
parlatır ve kendinizi çok önemli ve değerli
hissedersiniz. Bunu da elde etmek için sürekli
bir imaj yenileme telaşına girebilirsiniz, çünkü
BAŞKALARININ SİZİN HAKKINIZDA NE
DÜŞÜNDÜĞÜ SİZİN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ.

dedi. Yaşı belki 20-22 arası. O yüzden bana
Korona değil de Kovid demek gibi geliyor böyle
bir gencin ‘agnostum’ demesi. Bu cümleyi
Lesley Hazleton kullandığı zaman bana anlamlı
geliyor. Ama be hey genç arkadaşım sen
“agnost” deyince olmuyor. Çünkü yüzünde,
karşındaki muhatabının mimiklerine dikkatlice
bakışını seziyorum: ‘Hah şimdi öyle bir
kelime kullandım ki, iddiaya girerim,
hayatında ilk defa duydun bu kelimeyi.’
Ne haz verici değil mi? Hem karşınızdakini
engelliyorsunuz, hem de kendinizi bilge bir
yere oturtup, yani kaide hâline getirip tepeden
bakabiliyorsunuz.
Vel hasıl kelam ne oldu, özetle oldu ve ben
de şunu söylüyorum: Dil konusunda yeni
kelimelerde ısrarcı olmayı, yüzyıllardır akıp giden
bir nehir yatağını değiştirmek için uğraşmaya
benzetiyorum. Örneğin Osmanlı döneminden
cedid kelimesini aldınız zorla yerine yeni
kelimesini getirdiniz. E şimdi onun yerine inove
etme kelimesini sırf size ‘himmm, ne güzel
yabancı kelimeler kullanıyor’ diyecekler diye
ikinci bir heba etme furyasını görüyoruz. Hem
Hollanda’da hem de Türkiye’de.
Ne olacak bu dillerin hâli? Tekrar Babil kulesine
dönsek de resetlesek mi, sıfırlasak mı yoksa
format mı atsak mütemadiyen.
---◄◄

Konu dilden nerelere geldi aman ya Rabbim:)
Size bir kaç örnek daha vereyim.
Hiç düşündünüz mü, bazı insanlar neden
“Korona” demez de “Kovid” der? E herkes
“Korona” diyor da ondan:) Sen “Korona”
deme, “Kovid” de, farklı ol, sıradan, tekdüze ve
basit olma. Kovid kelimesi bunu başarıyor işte.
5 harfli bir kelimenin ne haltlar karıştırabildiğini
görebiliyor musunuz?:)
Buna benzer bir başka örnek daha var: Sokak
röportajı yaparken gencin birine “neye
inandığını?” sordular. O da ‘ben agnostum’

Hollanda’da az vergi ödemek isteyen birçok kişinin, bir paravan şirketi bulunuyor.

Avrupa Komisyonu Hollanda’daki paravan şirketlere savaş açtı

A

vrupa Birliği binlerce Hollandalı
paravan şirketin işini zora sokacak bir
yasa tasarısı sundu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu
tarafından sunulan yeni yasa tasarısı
özellikle binlerce Hollandalı paravan şirketin
(Brievenbusfirma) işini zorlaştıracak. Yasa kabul
edilirse, şirketlerin Avrupa vergi makamlarına
ticari faaliyetleri hakkında bilgi vermeleri ve
paranın kanalize edilmediğini kanıtlamaları
gerekecek.
Hollanda’da yaklaşık 12.000 paravan şirket
bulunuyor. Avrupa Parlamentosu Vergi Komitesi
başkanı Paul Tang’a göre, Pfizer’den Bono’ya
ve her türden mafya patronuna kadar, biraz
parası olan ve mümkün olduğunca az vergi
ödemek isteyen birçok kişinin, bir paravan
şirketi bulunuyor.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi
Paolo Gentiloni Brüksel’de gerçekleştirilen AB
Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının
ardından basına yaptığı açıklamada, bölge
içinde ekonomik faaliyeti olmayan veya
asgari düzeyde ekonomik faaliyet gösteren
kuruluşların, herhangi bir vergi avantajından
yararlanmasını
engelleyeceklerine
işaret
ederken, “Teklifimiz, paravan şirketler
üzerindeki baskıyı artıracak.” ifadesini kullandı.
“Büyük temizlik zamanı geldi”
Avrupa Parlamentosu Vergi Komisyonu Başkanı
Paul Tang, paravan şirketlere yönelik yeni
düzenlemenin ilk önce üye ülkelerin onayına
sunulacağını, ancak şimdiden bu konunun
detaylarının da tartışılmaya başlandığını
kaydetti.

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu
bir yıl diliyoruz...

Paravan şirketleri diş ağrısına benzeten Tang;
“Büyük temizlik zamanı geldi. Hollanda,
suç faaliyetlerini kendine çekiyor ve komşu
ülkeleri büyük ölçüde mali açıdan dezavantajlı
hale getiriyor.” dedi.
Vergi Adalet Ağı (Tax Justice Network) adlı
çıkar grubunun bir araştırmasına göre; AB
ülkeleri, Hollanda’daki paravan şirketler ve

bu şirketlere uygulanan politikalar nedeniyle,
yıllık 10 milyar euro vergi kaybı yaşıyor.
Kısa süre önce, İçişleri Bakanlığı Genel İdari
Servisi’nin olağanüstü danışmanı Bernard ter
Haar başkanlığında yürütülen bir komisyon
araştırmasında, söz konusu paravan şirketlerin
Hollanda ekonomisine yalnızca sınırlı bir
ölçüde katkıda bulunduğu sonucu çıktı. ---◄◄
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nieuws

haber
Özür dilemek de erdem

Uyumun şartı imiş...

AVRUPA’DA GAZ FİYATLARI
155 AVROYU BULDU

A

vrupa’da ocak vadeli kontratlarda doğal
gaz fiyatları megavatsaat başına 155
avrodan işlem gördü.
Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda
merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem
gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık
yüzde 6,5 yükseldi.
Ocak vadeli doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde
155 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye
saatiyle 11.15’te 153,4 avro seviyesinde seyretti.
Fiyatlar, Rusya’dan doğal gaz akışının azalması ve

H

araştırmasına göre, metrekare başına maliyet sadece
“% 25” arttı. Ancak buna karşın Hollanda’da
satılık bir mülkün ortalama fiyatı son beş yılda% 50
artmıştır. Bazı uzmanlara göre artış bir süre daha
devam edecek, henüz zirve daha görülmedi. Hollanda
Merkezi İstatistik Bürosu (CBS) tarafından açıklanan
verilere göre Hollanda’da kasım ayında konut fiyatları
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 arttı.
Kadostro bilgilerine göre Kasım ayınsa 16.048 konut
el değiştirdi. Yılın onbir ayında ise toplam 205.528
konut el değiştirdi.
(DM ) ---◄◄

Vatan hizmet bekler!

ASKERLİK ÇAĞINA GİRECEK 2003
DOĞUMLU YÜKÜMLÜLERE DUYURULUR

M

illî Savunma Bakanlığımızca yayınlanan
ve Askeralma Yönetmeliği gereğince,
2003 doğumlu ve bu doğumlularla işleme
tabi yükümlülerin yoklama işlemlerine ait
tebliğ yerine geçecek bilgiyi Türkiye’nin Rotterdam
Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabındaki şu
şekilde öyle duyurdu:
2022 YILI YOKLAMA DUYURUSU
1. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince, 2022
yılında yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler
tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak
yoklama
faaliyetleri
müteakip
maddelerde
açıklanmıştır.
2. 2022 yılında;
a. 01 Ocak 2022 tarihinde askerlik çağına girecek
2003 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme
hakkı bulunmayanların,
b. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci
maddesi gereğince ertelenenlerden ertelemeleri
2022 yılı içinde sona ereceklerin,
c. 2020 yılı (dahil) ve öncesindeki tarihlerde
yoklama yaptırdığı halde erteleme hakkını kullanan
yükümlülerden (sınıflandırıldıktan sonra ertelenenler
hariç) ertelemeleri 2022 yılı içinde sona ereceklerin,
01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında
yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.
3. Ayrıca 2003 ve daha yaşlı doğumlulardan;
erteleme hakkı bulunmasına rağmen erteleme
hakkını kullanmadan veya erteleme süresi içerisinde
silahaltına alınmak isteyenlerin yoklamalarını
yaptırmaları gerekmektedir.
4.
Yükümlülerin,
yoklamalarını
yaptırmak
maksadıyla, e-devlet üzerinden başvuru yapmaları
veya bizzat en yakın askerlik şubelerine müracaat
etmeleri gerekmektedir.
5. Yoklama işlemlerini e-devlet üzerinden başlatacak
yükümlüler; www.turkiye.gov.tr
adresindeki
asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal
yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını
yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra, T.C.

BAŞBAKAN RUTTE: “KORONA
POLİTİKASINDA HATALAR YAPTIM”

Avrupa’da yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların
düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış gösterdi.
Ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların
soğuması, elektrik talebinin ve doğal gaz tüketiminin
artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz
fiyatlarının yükselmesini destekliyor.
Avrupa’da doğal gaz fiyatları ocak ayından beri yüzde
600 seviyesinde arttı.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının
yüzde 90’ını ithal ediyor.
(DM ) ---◄◄

EV FİYATLARI TARİHÎ REKOR
SEVİYESİNE ULAŞTI
ollanda’da ev fiyatları yaşanan salgın ve
ekonomik daralmaya rağmen, geçtiğimiz
kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına
göre %20,1 oranında arttı. Hollanda’da
yükselen konutfiyatları ile konut krizi büyümeye
devam ediyor. Hollanda’da Kasım ayında ev
fiyatları tarihi rekor seviyeye ulaştı. Mevcut evlere
istenilen fiyat üzerinde teklif verildiği bir dönemden
geçiyoruz, ancak gelinen bu aşamada artık yeni sıfır
fiyatı sabit olan evler içinde satış bedelinden yüksek
teklifler alındığı bir dönemdeyiz. Bir gayrimenkul



kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin
raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine
müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır.
6. Yoklamalarını askerlik şubesi vasıtasıyla yaptıracak
yükümlüler; T.C. kimlik kartları, varsa; öğrenim
belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin
bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına
ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır.
7. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını
bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya
yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak
yaptıracaklardır.
8. Engelli sağlık raporu bulunanların e-devletten
müracaat etmeleri halinde askeralma işlemlerine
esas olmak üzere raporlarının sağlık bakanlığından
elektronik ortamda alınmasına açık rıza beyanında
bulunmaları gerekmektedir. Açık rıza onayı vermeyen/
veremeyen engelli yükümlülerin kendisi veya kanuni
vasisinin rapor aslı veya noter onaylı suretiyle askerlik
şubesine müracaat etmesi gerekmektedir. İşleme
alınacak raporların sürekli/süresiz, kısmi/tam bağımlı
veya ağır engelli kararını içermesi gerekmektedir.
9. 2022 yılı içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan
mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını
kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2022 tarihine kadar
dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile
birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri
veya e-devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
10. 2’nci madde kapsamında bulunan yükümlülerin
31 Aralık 2022 tarihine kadar yoklamalarını
yaptırmamaları hâlinde 7179 sayılı Askeralma
Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince yoklama
kaçağı işlemine tabi tutularak, haklarında aynı
Kanun’un 24’üncü maddesi gereğince cezai müeyyide
uygulanacaktır.
11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci
maddesi gereğince, bu duyuru yükümlülere tebliğ
mahiyetindedir.”
Saygıyla duyurulur,
(DM ) ---◄◄

M

ark Rutte, geleneksel Noel röportajında Korona politikasında
hatalar yaptığını, halkın güveninin azaldığını belirtti.
Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, De Telegraaf gazetesine
verdiği geleneksel Noel röportajında, Corona politikasında
hatalar yaptığını dile getirdi.
Gazetenin Cuma günkü sayısında yayımlanan röportajda Rutte; Hollanda’nın
3. doz destek aşısı kampanyasını daha erken başlatması gerektiğini ve geçici
kabinenin Kasım ayında korona pandemisini kontrol altına almak için aldığı
önlemlerin, yeterli derecede olmadığını kabul ettiğini açıkladı.
Bu eksikliklerden dolayı Hollanda’da şuanda tam kapanmaya gidildiğini
belirten Rutte, halkın hükümetin korona politikasına olan güveninin de
düştüğünü kaydetti.
Halkın güveninin neden bu kadar düşük olduğu sorulduğuna Rutte, insanların
tüm sınırlamalarla yaşamaktan bıktığını “Bu çok kolay bir açıklama olsa da,
insanlar tamamen koronadan bıkmış durumda” cümlesiyle açıkladı.
“Başlangıçta insanların kendi sorumluluğuna çok fazla, zorunlu önlemlere ise
çok az vurgu yaptım. İkincisi, insanları temel önlemler konusunda yeterince
ikna edemedim.” diyen Rutte, iletişim konusunda hatalar yaptığını dile
getirdi.
Röportajda Rutte, Hollanda parlamento tarihinde en uzun süreli
oluşturulamayan kabine sürecine de değindi.
Uzun süren yeni kabine oluşumunun, yürütülen korona politikasının ve
ödenek konusunda yaşanan sorunların, vatandaşların siyasete olan güvenini
de aşındırdığını itiraf eden Rutte, “Neyse ki, yakında güçlü bir ekip olacak.
Hollanda’ya (Halkı kastederek) buna inanmaları gerektiğini söylemeyeceğim.
Çünkü Hollanda diyecek ki: önce görelim.” ifadesini kullandı.
Rutte; ‘deri değiştirirmişçesine’ biranda tamamen farklı bir başbakan gibi
davranmayacağını belirtirken, bundan sonra kabinenin ve başbakanın
eylemlerine daha eleştirel bakılacağını da bildiğini dile getirdi.
Haber-Fotoğraf: SH ---◄◄
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YA HÛ

S
Herkesin ayrı bir
sınavı var ve her
dönem de farklı
şeylerle sınanıyoruz:
Kimisi sağlık sorunları
yaşarken kimisi de
sorunlu ve geçimsiz
eşi ile huzursuz. Kimisi
terbiye edemediği
çocukları ile bunalımda
iken kimisi de kaybettiği
yakınlarından dolayı
yasta, kederde. Mallar,
evlad u ıyâl, hasret,
gurbet, ölüm..
Bu “dünya
sürgününün bir
süreği..”
Asıl karargâh, sükun ve
huzur yeri ahiret, yâni
cennet.
Araplar, “La rahata
fid’dünya.” derler.
Dünyada rahat yok
yâni.

MUŞTULAR

murat.7701@hotmail.com

BU DA GEÇER

eyh Sadi Şirazi, “İnsan; bir kaç
damla kan ve bin bir endişe..”
demiş, ne de güzel/ doğru, fakat
nede acı söylemiş. Yaşayanların şu
gök kubbe altında gördüğü/ göreceği nice
şeyler var.
Allah’tan insan, acı ve kederleriyle sabit
kalmayıp, dertleşip teselli edilerek, şaka,
oyun, uyku ve unutkanlığı gibi vs. etkilerle
ahvali değiştiği için bunları atlatabiliyor.
Yoksa insan sürekli aynı düşünce/duygu ile
hissettiği acı yükünü taşıyamaz, ya ölür ya
da çıldırır.
Öyle sıkıntılı an(ı)larımız olmuştur ki,
“Nereden geldi başıma bu bela?”
“Bu günler de geçer mi acaba?..” deyip,
neredeyse bizimle ölene dek kalacağını
sandığımız sıkıntılar, en güzel ilaç olan
zamanla ve Allah’ın yardımıyla tek tek
dağılıp gittiği gibi, unuttuk bile.

Buna örnek olarak Hz. Meryem annemizin
düştüğü durumu hatırlayalım...
Dünyanın en iffetli kadını olan Meryem,
evlenmeden ve eline erkek eli değmeden
(Allah’ın emriyle/mucize olarak) hamile
kalıyor. Bir müddet sonra doğum yapıyor
ve kucağında babası olamayan bir çocukla
insanların yanına geliyor. Empati yapalım...
Siz bir kadınsınız..(Kadının onuru, gücü, her
şeyi iffeti/ namusudur.)
Bu durumda bu hâlinizi kime (kim inanır)
nasıl anlatacaksınız?..
Böyle “rezil(!)” bir durum gibi sizin
de, “yer yarılsa da içine girseydim”
diyeceğiniz bir ânınız oldu mu?..
Dahası, “ölseydim de kurtulsaydım”
dediğiniz; ölmekte yetmez ya; “Ve kuntu
nesyen mensiyye -unutulup gitseydim”
dediğiniz bir trajedi yaşadınız mı?.
Oysa Meryem ana, “- Ah nolaydım!
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Bundan önce öleydim de unutulmuş
gitmiş olaydım.” dedi. (Meryem 23.)
İşte böyle hayat!..
hikâyenin bir karesinde ölümün bile
kendisine yetmeyip, “bir de unutulup
gitmek isterken”, daha sonra dünyada
gelmiş geçmiş bütün kadınlardan ve bir
çok erkekten üstün olup, herkesin saygı
ve hayranlıkla anacağı ve ‘Betül’ ismiyle
iffetin, takvanın/ahlâkın timsali olacağı
Meryem anamızın hiç aklına gelir miydi?..
İyi günlerde gelip geçiyor kötü günlerde..
Bazen öyle sıkıntılar yaşar ki insan sabrı
zorlanır ve imanı (iddiaları) ile imtihan olur.
“Yoksa siz, sizden öncekilerin
başına gelenler, sizin de başınıza
gelmeden cennete gireceğinizi mi
sandınız? Peygamber ve onunla
beraber müminler, “Allah’ın yardımı
ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve
zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı.
İyi bilin ki, Allah’ın yardımı pek
yakındır.” (Bakara, 214)
Herkesin ayrı bir sınavı var ve her dönem
de farklı şeylerle sınanıyoruz: Kimisi sağlık
sorunları yaşarken kimisi de sorunlu ve
geçimsiz eşi ile huzursuz. Kimisi terbiye
edemediği çocukları ile bunalımda iken
kimisi de kaybettiği yakınlarından dolayı
yasta, kederde. Mallar, evlad u ıyâl, hasret,
gurbet, ölüm...
Bu “dünya sürgününün bir süreği..”
Asıl karargâh, sükun ve huzur yeri ahiret,
yâni cennet.
Araplar, “La rahata fid’dünya.” derler.
Dünyada rahat yok yâni.
Efendimiz (sav.) ise, insanın emelinin
(dünyaya bakışının) uzun oluşuna
mukabil ecelinin kısa oluşunu ve
zaten bu kısa çizgide ilerlerken de
hastalığın, kazanın, belanın labirentte
ilerleyen kişiye gelen tuzaklar gibi
birinden kurtulsa diğerinin çarpacağını
haber vermekte.
Ama sonuç olarak gerek dünyada gerek
ahirette olsun, kişinin en son hâli nasılsa
ondan önceki yaşadıkları iyi-kötü hâllerin

hiçbir hissiyatı, tesiri, faydası-zararı
kalmıyor. Sanki hiç yaşanmamış gibi oluyor.
O yüzden ‘zaman’, dediğimiz şey çok
göreceli bir ‘şey’. Bunun anlaşılacağını
umarak bununla ilgili şu hadisi aktarayım:
Enes b. Mâlik -radıyallahu anh-’dan
merfû olarak rivâyet edildiğine göre
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurmuştur: “Cehennemliklerden
olup, dünyada pek müreffeh/ rahat hayat
yaşayan bir kişi kıyamet gününde getirilip
cehenneme bir kere daldırılır. Sonra: ‘Ey
âdemoğlu! Sen hayırlı bir gün gördün
mü? Herhangi bir nimete nail oldun
mu?’ denilir. O kişi: ‘Hayır, vallahi
Rabbim! Öyle bir şey görmedim’ der.
Cennetliklerden olup, dünyada insanların
en yoksul olanı getirilir, cennete bir kere
daldırılır. Ona da: ‘Ey âdemoğlu! Sen
herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı
gördün mü? Hiç zorluk ve darlık çektin
mi?’ denilir. O kişi de: ‘Hayır, vallahi
Rabbim! Hiçbir yoksulluk ve sıkıntı
görmedim, zorluk ve darlık çekmedim’,
der.”
Adamın birisi Hz. Ali’ye gelerek dedik ki:
“O kadar dertliyim ki, çok sıkıntım
var…”
Hz. Ali: “İki soru soracağım, cevabını
verip dermanını bulacaksın.”
Adam: “Sor ya Ali”
Hz. Ali: “Dünyaya geldiğin zaman
bu dert seninle birlikte mi dünyaya
geldi?”
Adam: “Hayır.”
Hz. Ali: “Dünyadan giderken bu dert
seninle birlikte olacak mı?”
Adam: “Hayır.” dedi.
Hz. Ali sözünü şöyle tamamladı: “Seninle
birlikte gelmeyen ve giderken de
seninle birlikte olmayacak olan
bir dert, senin bu kadar zamanını
almamalı. Sabırlı ol. Yeryüzündekilere
çok ümit bağlamaktansa, yüzünü
âlemlerin Rabbine çevir.”
Hz. Ali efendimizin bu teselli edici, hikmetli
nasihatleri üzerine söyleyecek bir söz
kalıyor, o da: Bu da geçer ya Hû. ---◄◄

De Optiek gözlük mağazasından çağrı:

“Gözlerinizi ihmal etmeyin!”

“Gözlükçüye gitme korkusu”
Türk insanının gözlükçüye gitme noktasında bir korkusu olduğuna dikkat çeken ortaklar, “insanımız bu dükkâna atım attıkları anda bütün korkularını yeneceklerdir” iddiasında
bulunuyorlar. Türkiye’de alınan gözlüklerin hem kalite hem göze uyum noktasında sıkıntı oluşturduğuna vurgu yapan Gökhan Yıldız, bu işin eğitimini almış ve bu alanda 25 yıllık tecrübesi
olan biri. Göz tansiyonlarının ve ihmal edilen göz rahatsızlıklarının, bozukluklarının ileride ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden ortaklar, zamanında müdahalenin önemli
olduğunu ve bu yüzden kendi dillerinde hizmeti ayaklarına kadar getirdiklerinin altını çiziyorlar.
“Bütün sigorta şirketleri ile çalışıyoruz”
Her türlü sigorta şirketiyle çalıştıklarını belirten Özcan Mert, insanlarımızın hakları olmasına rağmen bu hakkı yeterince kullanamadıklarına dikkat çekiyor ve sigortalarının sağladığı bu
imkânın mutlaka kullanılması gerektiğine işaret ediyor.

ILLIK E
Y
5
2 RÜB
TEC

Gözleriniz bize emanet
Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...
Nieuwe Binnenweg 300B - 3021GT Rotterdam 010 - 843 64 22 - www.optiek.nl - info@de-optiek.nl - Vuurplaat 473 - 3071 AR Rotterdam - 010-8443805
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İsmail Coşkun:

“Ana dil, uyumun önünde bir engel değil, zenginliktir.
İnsanın o ülkedeki bağımsız ve hür düşünüp, hür anlatımıdır.”

ANA DİLİN ÖNEMİ
İsmail Coşkun

D

eğerli okurlar,
Otuz yıldan fazla eğitim
alanında çalışmaktayım.
Bunun çoğunu
Hollanda’da çocuklara Türkçe Dersi
vermekle geçirdim. Bu süre zarfında
dilin çocuk için önemini bizzat
yaşama ve gözlemleme şansında
bulundum. Nacizane kendi gözlem
ve tecrübem dâhilindeki edinimleri
sizlerle paylaşmak istiyorum.
Dil, insanın evi, evreni, gücüdür.
İnsan, diliyle düşünür, onunla
kendini ifade eder. İnsanoğlu var
olduğundan bu tarafa dil denilen
vasıtayla birbiriyle anlaşma arayışı
içinde olmuştur. Dil kültürün
taşıyıcısı; kültür de dilin
niteliklerinin zemini, uygulama
sahasıdır.
Yeryüzünde yaklaşık altı bin
dil konuşulmaktadır. Bu diller
içerisinde Türkçemiz, yaklaşık 250
milyon konuşanı ile dünyanın en
çok konuştuğu beşinci dildir.
Milletler, kendi kültür, dil ve tarihi
ile millî kimliğe kavuşur, onunla
var olur. Asırlar boyu oluşan yaşam
tarzlarının kodları dil ile geleceğe
aktarılır. Bu kodları içine alan
hafızaya ise “kültür” denir.
Kültür, kuşaktan kuşağa aktarılarak
devamlılık sağlar. Etkileşim işini
sürdüremeyen toplum, birikimini
muhafaza edemeyerek, başka
milletlerin kültürüne evrilmeye
meyilli hâle gelirler. Bu etkileşim ise
ana dil ile mümkündür.
Ana dil, çocuğun kendi annesinden,
ailesinden, çevresinden, içinde
bulunduğu topluluktan, bilinçli bir
öğrenim evresi olmaksızın edindiği,
öğrendiği dildir. İnsanın doğumuyla
başlayıp ölümüne kadar süren
iletişim aracı onunla sağlanmıştır.
İnsan, dış dünya ile ilk iletişimi
ana dili ile kurar, dünyayı tanır ve
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algılamaya başlar, kimlik gelişiminin ilk adımlarını onunla atar.
Ana dilinde eğitim, temel bir insan hakkıdır. BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 28. maddesinde çocuğun “Eğitim hakkı ve bu
hakkın fırsat eşitliği temelinde gerçekleştirilmesi gerektiği”
belirtilmektedir. İnsan kendi diliyle düşünür, gönül ve ruhundaki
oluşumları ifade eder. Ana dil çocuğa verebileceğimiz en güzel
hediye, en kutsal değer, en kudretli maneviyat ve çocukla anne
arasındaki en güçlü bağdır. O bakımdan dil de vatan ve anne gibi
sevilmeli, sahip çıkılmalı, başka bir dilin egemen dil olmasına razı
olunmamalıdır.
Ana dil, uyumun önünde bir engel değil, zenginliktir. İnsanın o
ülkedeki bağımsız ve hür düşünüp, hür anlatımıdır. İnsan onunla
ağıt yakar, onunla türküsünü ninnisini mırıldanır, düştüğünde
acısını onunla ifade eder.
K.D.Uşinski “Rodnoe Slovo” ‘Ana Dili’ adlı eserinde “Eğer çocuğun
eğitim aldığı dil, atadan gelme millî karakterine yabancıysa,
bu dil çocuğun manevî gelişmesine ana dili kadar güçlü etki
yapamaz.” demektedir. Zira egemen dil kendi kültür ve değer yargılarıyla
birlikte gelerek, dede ile torun arasındaki bağı zayıflatır ve Uşinski’nin
belirttiği gibi, çocuğun manevî gelişme sürecini zayıflatır.
Çocuklar eğitimlerini aldıkları dili ana dillerine kıyasla daha fazla
kullandıklarından dolayıdır ki, bu dilin egemen dil hâline gelmesi olasıdır.
Bunu önlemenin tek kuralı, egemen dilin baskısı altında kalmadan
anadilinin de yanında başka dilleri öğrenmektir.
Yapılan araştırmalara göre çocuklar bir çok dili aynı anda öğrenme
kapasitesine sahiptirler. Yani evde konuştuğunuz dil onun başka bir
dili öğrenmesine engel olmayacak, bilakis bilişsel yeteneklerinin
artmasına, iletişimlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine yardımcı
olacaktır.
Türk milleti tarih boyunca türlü din, medeniyet ve coğrafi sahaya
sahip olmuştur. Bütün değiştirdiği bu coğrafyada kendine özgü
kudret ve hayatiyet sayesinde dil ve kültürüne de sahip çıkmasını
bilmiştir.
Atalarımızdan gelen bu hassasiyet ve kudretli emaneti muhafaza
ederek sahip çıkmak, onu gelecek kuşaklara aktarmak bizim en asli
görevimizdir. Millet olma bilincimizin değişmez tek kuralı da budur.
Bugün bir millet olarak yaşıyorsak bunu edebiyatımıza ve dilimize
borçluyuz. Zira, halkı millet olarak şekillendiren, olgunlaştıran ve
devamlı kılan, onun sözlü ve yazılı edebiyatıdır.
“Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini bilemez” sözünden
yola çıkarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi; tarih, dil ve kültüründen
yoksun bırakmamalı, onları savunmasız ve kimliksiz olmaya müsait
hâle getirmemeliyiz.
Gelecek nesillerimize güç kaynağı olmak, millî kimliğimizi aktarmak adına,
dilimizi öğrenmeli, öğretmeli, yaşamalı ve yaşatmalıyız.
* İsmail Coşkun, Eğitimci-öğretmen-yazar ---◄◄
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Çok Dillilik Zenginliktir
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atı Avrupa Müslüman
Türkleri olarak yaşadığımız
ülkede
dört
nesildir
kimliğimizi kaybetmeden
yaşam sürebilmenin mücadelesini
vermekteyiz. Bu mücadelenin en can
alıcı noktası ise çocuklarımızın dil
konusudur.
İnsani bir vasıf olan dil ile duygu
ve düşüncelerimizi ortaya koyabilir
ve birbirimiz ile iletişim kurabiliriz.
Dil, düşünceyi dışa vuran önemli
bir araçtır ki bu biz insanları diğer
canlılardan ayrıcalıklı kılar. Dil sadece
bir ifade aracı değil, aynı zamanda
da bir bireyin kimlik ve şahsiyet
oluşumundaki en önemli unsurudur.
Zira dil millet olmanın, dinî ve millî
kültürel mirasın gelecek kuşaklara
aktarımının temelidir. Yaşadığı iklim
coğrafyasını vatan bilen çocuklarımız
köklerinden de kopmadan değerleri
birleştirip/sentezleyip
canlı
tutabilmeleri ve gelecek kuşaklara
aktarabilmeleri ile ancak gelecekte
millet
olarak
bu
coğrafyada
varlığımızdan söz edilebilecektir.
Aksi takdirde uyumdan asimilasyona
geçiş süresini tamamlayarak tarihin
sayfalarından silinmiş olacağız.
Hangisi Çocuklarımızın Anadili?
İçinde bulunduğumuz en çetrefilli
konu ise çocuklarımızın anadilinin
hangi dil olduğu ile ilgilidir. Çocuğun
kendisinin ve hatta anne-babasının
doğup büyüdüğü toprakların dili
anadil olarak temel alınırsa, kültürel
kimliğin dili yok sayılacaktır. Şayet
sadece kültürel kimliğin dili temel
alınırsa bu sefer de doğup-büyüdüğü
ve sosyalleştiği toprakları vatan
olarak da benimsemesinin önüne
geçilmiş olacaktır.
Batı Avrupa Türkleri olan birçok
ebeveyn bu konuda kararsız
kalmakta ve ne yaparsa yapsın ve
hangi dile öncelik tanırsa tanısın,
hep bir tarafı yarım kalmaktadır.
Önceliği Türkçeye veren ebeveynler
çocukları ile Türkçe konuşurken
maalesef kendileri de yarım yamalak
bir dil bilgisine sahip olduklarından
dolayı çoğu kez Türkçe başladıkları
cümleleri yaşadıkları ülkenin dili ile
tamamlayarak konuşmaktadırlar. Zira
bu ebeveynlerin konuştukları anadil
Türkçe değil daha ziyade kendi
annelerinin konuştukları kısıtlı kelime
hazinesine dayalı bir dildir. Bir Alman
düşünür olan Wolfgang Maier diyor ki
“Bilmediğim her kelime tasavvur
edemediğim bir fikirdir.”
Bu
da bizlere dilde geniş bir kelime
hazinesine sahip olmanın bir konuyu
izahta ne kadar ayrıntılı tasavvur
edebileceğimizi göstermektedir.
Kelime Hazinesi Kısıtlı Olanın
Dünyası da Sınırlıdır
Kelime hazinesi kısıtlı olan insanların
düşünce ve tasavvur edebilmede
dünyaları sınırlı olmaktadır. Ancak
bu durum diğer şekilde yani ikinci
vatan olarak benimsenen ülkenin
yerel dil seçimini yapan ebeveynler
için de geçerlidir. Bu ebeveynler de
çocuk eğitiminde çocuğun yaşadığı
ülkenin dilini, özellikle de akademik
kariyerinde ilerleyebilmesi adına,
kendi mensup oldukları kültürü temsil
eden dilden önde tutmaktadırlar ve
küçük yaştan itibaren çocuklarına
yaşadıkları
ülkenin
dilini
öğretmektedirler.
Kökleriyle İletişim Kuramayan
Bir Nesil

Bu şekilde büyüyen çocukların
ise geçmişiyle/kökleriyle ve hatta
ebesi-dedesiyle dahi iletişimi sınırlı
olmaktadır.
Kökleriyle
iletişim
kuramayan bir nesil ise kültürel
değerleri anlamakta zorlanacaktır.
Hayatına yön vermekte çok önemli bir
kavramı dahi kendi kültür değerleriyle
dolduramadığı ve tercüme edilmiş
şekliyle benimsediğinde ve sadece
o dilde tasavvur edebildiğinde içi
boşaltılmış,
kültürel
mirasından
uzaklaşmış ve maalesef yozlaşmış bir
kültür geliştirecektir. Bu konu bizleri
uzun yıllar daha azınlık statüsünü elde
edemediğimiz sürece yoğun bir şekilde
çocuklarımızın kimlik gelişimi adına
meşgul edeceğe benziyor.
İtiraf etmeliyiz ki, geneli ekseriyette
dördüncü nesil dahi Almancada yeterli
beceri gösterememektedir. Hâlbuki
iki dili de çok iyi olması gereken bir
nesil büyük çoğunluğu ile her iki
dilde de yarım kalmaktadır. Dili doğru
kullanamayan bu nesil aileleriyle olan
iletişimlerinde, aidiyet duygularında,
sosyalleşmelerinde, okul ve meslek
eğitimlerinde ve hatta tüm yaşam
alanlarında yetersiz kalacaklardır.
Bu da hayata hazırlanan bir bireyin
kimlik gelişiminde olumsuz yönde etki
gösterecektir.
Dil Eğitimi Ciddiye Alınmalı
Tavsiyemiz odur ki; aileler dil eğitimi
konusunu çok ciddiye almalılardır.
Çocuğun
bedensel
gelişiminde
nasıl ki mineral ve vitaminler çok
önemsenmesi gerekiyorsa, bireysel
kimlik gelişimi ve şahsiyet oluşumu için
de dil aynı şekilde önemsenmelidir.
Her ebeveyn kendi gönül dilinin hangi
dil olduğunun kararını vermelidir.
Sevgisini, kızgınlıklarını, dertlerini ve
öfkesini hangi dil ile dışa sözel olarak
yansıtıyor ve duygularını gerçekten
ifade edebildiğini düşünüyor ise, o
dil onun gönül dilidir. Ancak bunun
karma bir dil yapısı olmamasına dikkat
edilmelidir. Zira duygularımızı ifade
ettiğimiz dil bizim kültürel kimliğimizi
belirlemiş olacaktır ki bu da kelime
hazinemize yansıyacaktır ve günlük
hayatta olayları düşünme ve tasavvur
edebilmemizde etken olacaktır.
Avrupa Türkleri olan bizler ve özellikle
de bizden sonraki neslin hem kültürel
kimlik olarak Türkçe, hem de ikinci
vatanımız olarak yaşadığımız yerel
ülkenin dili vazgeçilmez olmalıdır ve
her ikisi de çok iyi bilinmelidir. Birini
diğerine tercih etme gibi bir duruma
girilmemelidir. Her iki dilde de
zengin dil yapısı oluşturmalı, düşünce
ve duygular en iyi şekilde ifade
edilebilmelidir. Çocuğun ilk üç yılında
ebeveynin gönül dili temel alınarak
akabinde ikinci anadil bina edilebilir.
İlkokul seviyesine kadar kültürel
kimlik dili ve yaşanan ülkenin dili iyi
derecede desteklenerek öğretilmiş
olmalıdır ki onun üzerine başka diller
bina edilebilsin. Unutmayalım ki bir
lisan bir insan, iki lisan iki insan yani
çok dillilik zenginliktir.
---◄◄
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ağımızda ülkeleri, devletleri, siyasal iktidarları
ve örgütlenmeleri, yerli
halkları ve onların karşısında azınlıkları en fazla huzursuz
eden konuların başında anadil
eğitimi ve/veya anadilde eğitim geliyor. Egemen devletler azınlık dillerinin uyumu ve eğitimde başarıyı
engellediğini ileri sürerek bunları
zaman içinde ortadan kaldırmak
gibi bir yaklaşım sergilerken, her
azınlık grup kendi varlığının yegâne teminatı olarak gördüğü anadilini her ortamda yaşatmaya ve öne
çıkarmaya çalışıyor. Siyasal ortamı
fazlasıyla geren ‘anadil meselesi’ne halk mesafeli yaklaşırken (ki
bunun birçok nedeni var) bilimsel
alanlar, özellikle de dilbilim çokça
ilgi göstermekte, bilim insanları
tarafından konu bütün boyutlarıyla
ele alınmakta.
Kavramlar üzerine
Anadil ve anadili kavramları çok
çetrefilli kavramlar; bu ikisi sıklıkla
birbirine karıştırılıyor. Sorun ‘ana’
sözcüğünün Türkçede iki anlama gelmesinden kaynaklanıyor:
‘anne’ ve ‘temel’.
‘Anadil’ annemizin dili midir,
yoksa kullandığımız temel dil mi?
Sonra resmî dil, ikinci dil, yabancı
dil, anadil eğitimi, anadilde eğitim
gibi diğer dilsel kavramlar devreye
giriyor, su bulandıkça bulanıyor. Ardından siyasal ve kültürel
kabuller tartışılıyor: Anadil dersleri
bir hak mıdır? Hangi gruplar için
haktır? Anadilde eğitim ile anadil
eğitimi arasında ne fark vardır? Bu
dersler hangi içeriklerle düzenlenmelidir? Demokratik haklar
kapsamında anadil eğitimi nasıl
ele alınmalıdır? Bir azınlık öbeğe
mensup çocuğun kendi azınlık
dilini öğrenmesi resmî dilin öğrenilmesini engeller mi? Bunlar gibi
yığınla soru kapımıza dayanır.
Burada ‘anadil’ ile söz konu-

su edilen ‘annenin dili’ değil,
‘kişinin duygularını, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak en
yetkin biçimde ortaya koyabildiği temel dil’dir. Bu dil ‘annenin dili’ yani ‘ev dili, birinci dil’
olabilir şayet eğitim alanında da
yer bulabilirse. Ancak bir çocuğun
‘annesinin dili’ni mi ana dili yapacağı, yoksa ‘aynı zamanda eğitim
dili de olan ülke dili’ni mi anadili
yapacağı ne yazık ki onun elinde
değildir, dilbilimcilerin elinde de
değildir; tamamen siyasal koşulların belirlediği bir durumdur bu.
Batı Avrupa’da defolu demokrasiler ve ‘anadilsiz çocuklar’
Batı Avrupa ülkelerinde azınlık
dillerine yaklaşım, gelişmekte olan
ülkelerdekinden pek de farklı değildir. Yani bu ülkelerdeki demokrasi de, söz konusu azınlık dilleri
olduğunda, pek de eksiksiz değildir. Bu yüzden aslında ‘iki dilli,
çokdilli’ oldukları savlanan ya
da öyle olmaları arzulanan azınlık
çocukları ‘iki dilli’ değiller, ‘iki
tane ikinci dilleri olan çocuklar’. Yani gerek ev dilini gerekse
ülke dilini ‘anadil’ yapamamış
azınlık çocukları vardır sahnede.
Bu konuyu biraz daha açmakta
yarar var: Bilindiği gibi, geleneksel dilbilim herkesin bir ana dili
olduğunu, bu dil üzerine de ikinci
dilin ve diğer yabancı dillerin inşa
edildiğini ileri sürer.
Bu yanlış bir tesbittir. Özellikle
göçmenlik gerçeğinde, kültürel
ağırlıklı olan ama bilimsel eğitimle
desteklenmeyen ev dili, anne dili
‘anadil’ olamamaktadır. Bilim
dili, okul yani eğitim dili olan resmî dil de kültürel derinliği olmadığı için ‘anadil’ olamamaktadır.
Böylece iki dilde de yarım, yani
iki tane ikinci dili olan, ama bir
dili ‘anadil’i yapamayan göçmen
çocukları aynı zamanda çok ciddi
kimlik ve kişilik sorunlarıyla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Göçmen
çocuklar arasında suça yönelenler
hiçbir dili anadili yapamayan işte
bu çocuklardır.
Çoklu dil saldırısı
Ev dili, yani anne dili ile okula
başlayan, resmî dille, yani eğitim
dili ile devam eden çocuk, eğitimin
ileri aşamalarında bu dillerin
üzerine yabancı dilleri de ekler. Bu
çoklu dil saldırısı çoklu ve kırılgan
kimlikler, kişilikler ortaya çıkarır.

Türkçe gibi ‘eklemeli’ bir dil konuşan Türk çocukları ‘bükümlüçekimli Batı dilleri’nde zaten
zorluk yaşarken, bazen okulun tercihi doğrultusunda Çince gibi ‘tek
heceli’ bir dili öğrenmek zorunda
da kalabiliyor. (Anadil, okul
dili/ resmî dil ve yabancı dili
değişik özellikleri açısından karşılaştıran mükemmel bir liste için
bakınız: Erol Sanburkan: Modern
Toplumda Korkuyu Örgütlemek,
Baldize Yay. sayfa 54)
En zoru da ‘yazmak’
Bir dili ‘anadili’ yapmak istiyorsak o dilde dört temel beceri
alanında (dinleme, konuşma,
okuma, yazma) duygularımızı, düşüncelerimizi eksiksiz olarak, sözlü
ve yazılı biçimde ifade edebilmek
zorundayız. Aslında bunlar da yetmez! O dilin söz varlığına (sözcük
dağarcığına, atasözlerine, deyimlere ...), dilbilgisine, anlam bilgisine
falan da egemen olacaksınız.
‘Yazmak’ en zorudur bu alanların içinde. O yüzden, bırakalım
sıradan insanları, yüksek eğitimli
insanların yazdıkları metinlerde
bile çok fazla yazım, imlâ ve dil
yanlışları görülmektedir.

Yaşadığımız asırda,
bırakalım kuşaklar arası
kopuklukları, aynı neslin
bireyleri arasında bile
doğru dürüst iletişim yok.
Sosyal medya denen
‘asosyal medya’ya teslim
olan genç kuşakların
hâli içler acısı.
Anadil bir köprüdür
Anadil kişinin kökleriyle bağ
kurmasına sebep olan dildir. Kişi
şarkılara, türkülere anadili ile
bağlanır; bir kültürün din, eğlence,
yemek, yas, sevinç gibi birçok
alandaki derinliklerine anadili
sayesinde ulaşılabilir. Kuşakları
birbirine dil bağlar; kuşaktan
kuşağa değerler anadille aktarılır.
Yalnızca bir ‘iletişim aracı’ da
değildir anadil; güvenli sıcacık
bir bahçedir. O bahçenin içinde
rengarenk, mis kokulu çiçeklerin,
böceklerin arasında dolaşır insan.
Bunun öğrenilmesini, kullanılmasını engellemek çiçeği kökünden
koparmak gibidir. ‘Anadil’in ne
büyük bir nimet olduğunu, ancak

ve ancak, bu dile her yönüyle
vâkıf olanlar kavrayabilirler.
Hemen her ülkede ırkçılar ev
dilinin, azınlık bireyin etnik dilinin
‘resmî dilin öğrenilmesini
engellediğini’, bu yüzden de
hemen terk edilmesini’ ileri
sürerler. Bu savın hiçbir bilimsel
temelinin olmadığı dilbilimcilerin
çalışmalarıyla defalarca kanıtlanmıştır. Bilimsel kabul ‘okulda,
resmî dille aynı anda desteklenen (yani bilimsel olarak da
öğretilen) ev dili ‘resmî dilin
öğrenilmesine’ büyük katkı
sağlamaktadır. Böylece gerçek anlamda ‘iki dillilik’ söz konusu olur.
Eğitimin bütün basamaklarında
öğrenildiğinden resmî dilin daha
baskın çıkması
doğaldır.
Anadili eğitiminden yabancı
dil eğitimine
İsveç hariç, Batı Avrupa ülkelerinde azınlık dillerinin okullardan
uzaklaştırılmasıyla, azınlık çocuklarının ev dilini, etnik dili yani, anadil düzeyine getirilmelerinin önü
kesilmiştir. Kendi azınlık okullarını
da çeşitli nedenlerle kuramayan
ya da kurulanları yaşatamayan
azınlıkların önünde tek bir seçenek
kalıyor: Kendi dilini en azından
çok kaliteli bir ‘yabancı dil’ olarak
yaşatabilmek. Bu konuda gerekli
dil malzemelerini (kitaplar, testler,
çalışma defterleri, görsel ve işitsel
araçlar, testler, online ders paketleri ...) üretmek de çok önem arz
ediyor.
Kuşaklar arası kopukluk
meselesi
Yaşadığımız asırda, bırakalım
kuşaklar arası kopuklukları, aynı
neslin bireyleri arasında bile
doğru dürüst iletişim yok. Sosyal
medya denen ‘asosyal medya’ya
teslim olan genç kuşakların hâli
içler acısı. Üstelik herkes hâlinden
memnun; kimsenin şikâyeti yok.
Abuk sabuk bir dille, saçma sapan
kısaltmalarla, onlarca sözcük
yerine bir emoji ile anlaşıp gidiyor
genç kuşaklar.
Bir dilin yaşaması için gerekli
olan koşullar:
Yeryüzünde yaklaşık 2600 dilin
yaşadığı, bunların birçoğunun
yalnızca ‘konuşma dili’ olarak
kullanıldığı, her yıl birkaç dilin
öldüğü biliniyor. Bir dilin yaşaması

için eğitim, sosyal ilişki, ekonomi,
tarihsellik, demografik yapı, kültür,
siyaset, psiko-sosyal nedenler,
örgütlülük, dilin gücü gibi etkenler
çok önemli. Bunlara bir de azınlık
grubun içinden geldiği ülke ile
ilişkilerinin sıklığı ekleniyor. Bu
öğelerden bazıları eksik olduğunda
yara alıyor anadil.
Sözün özü:
Kısa tutmak zorunda olduğumuz
bu yazının sonunda, yukarıdaki
genel bilgilerden yola çıkarak
Hollanda’daki Türklere şu önerilerde bulunabiliriz:
- Dedeyle torunun, nesillerin
birbirlerini anlamadığından şikâyet
edeceğimize, en azından kendi
evimizdeki bireylerin sağlıklı iletişim kurmaları için çaba harcamalıyız. Bu durum çocuğun kişilik
ve kimlik sorunu yaşaması riskini
en aza indirir. Çocukta özgüven
duygusu gelişir.
- Çocuğumuzun Hollandacayı
mükemmel öğrenmesi hedefimiz
olmalı. Ama aynı kaygıyı Türkçe
öğrenmesi için de duymalıyız.
Mademki okullardan uzaklaştırıldı
dilimiz, o halde evde Türkçe eğitim, hafta sonu okullarında Türkçe
dersleri gibi ısrarlarımız olmalı.
- Çocuklarımızı Türkçe’nin konuşulduğu ortamlara sokmalıyız.
- Eve Türkçe yayınlar girmeli, sık
sık Türkçe kitap hediye etmeyi
alışkanlık hâline getirmeliyiz.
- Çocuğunun iyi bir futbolcu olması için sahadan sahaya, salondan
salona gece gündüz peşinde koşan
ebeveynlerin, onların Türkçe
öğrenmeleri için en küçük bir çaba
içinde olmamaları anlaşılır gibi
değil. Türkçe yoksa din de, Türkiye’deki yakınlarla ilişkiler de, mal
mülk de tehlikeye girer. Bu bilinçle
hareket etmeliyiz.
- Sosyal medyanın çocuklarımızı
zombileştirmesini istemiyorsak bebeklikten itibaren iki dilde (Hollandaca ve Türkçe) kitaplar okuyarak
‘kitap sevgisi aşılamak’ ilkemiz
olmalı.
- Bizim dilbilimde ‘code wisseling’
dediğimiz ‘Türkçe konuşurken
araya Hollandaca sözcükler
katma’ tutumundan vazgeçmemiz, bu konuda çocuklarımızı daha
dikkatli davranmaya özendirmemiz
gerekmektedir.
*Erol Sanburkan, Eğitmen öğretemen - yazar
---◄◄

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

TANITIMINIZ DOĞUŞ İLE OLSUN! www.dogus@dogus.nl - Telefon: 06 24 62 10 93
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...
“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...
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“Aşağıda isimleri bulunan firmalar olarak başarılı bir eğitim-öğretim sezonu
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Dünyada 2021 böyle geçti
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ortaya çıkması, Sudan’da ordunun yönetime
müdahalesi ve Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin yanı sıra
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi, İngiltere ile Fransa arasında gerilimi arttıran düzensiz
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Tokyo Olimpiyat Oyunları ve milli sporcularımızın elde ettiği madalyalar 2021 yılına
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Hollanda'da İslami Din Eğitimi

ve
YENİ GERİLİMLER

B

inlerce gönüllü eğitmenlerin katkısı
ile. Haftalık olarak cami din derslerine
katılım 30-40 bin çocuk olarak
tahmin edilmektedir. Eğitimin içeriği
ise tamamen belirlenmiş durumda: İslam’ın
hakikatleri, haramları, helaları, peygamberimizin
ve örnek şahsiyetlerin hayatları hakkında
yürümekte. Çocuklar Kur’an-ı Kerim’i yüzünden
okumasını öğrenmekteler, ibadetler için gerekli
ezber yapmaktalar ve ibadetleri uygulamalı bir
şekilde öğrenmekteler.

Hollanda’da
yürütülmekte olan
cami din dersi eğitimi
iyice istikrara kavuştu.
Her cemaatin kendi
tabanı ve pratikliği
oluştu. Geçtiğimiz
asrın, seksenli ve
doksanlı yıllarında
baş etmek durumunda
olduğumuz sorunlar
çoktan aşıldı.
Kullanılabilecek ders
kitapları oldukça
çoğaldı. Alt yapı
sorunları büyük
oranda giderildi. Sınıf
sistemi, yaş ve seviye
esaslı gruplar ve belli
bir düzen içerisinde
yürütülen müfredat
yaygın pratik oldu.
Cemaatler arası farklar
da büyük oranda yok
oldu. Geçişgenlik
oldukça kolaylaştı.
Pek çok camide cami
imamının veya bir
eğitim komisyonunun
takibinde din dersi
eğitimi yürütülmekte.
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Çocuklarını cami din derslerine gönderen
veliler açısından eğitim süreci oldukça şeffaf bir
şekilde yürümektedir. İçeriklerin standartlaşması
ve kullanılan ders kitapların belli olması,
velilerin eğitimi takip etmesini kolaylaştırmıştır.
Uygulamada baskı, şiddet, istismar artık iyice
yok olmuştur. Ya da çok istisnai bir durum
olmuştur. Ortaya çıkması durumunda ilgili
sorumlulukların gerekli önlemleri aldıkları
görülmektedir. Bu istikrar ve kalitenin artması
bir taraftan velilerin güvenini artırırken diğer
taraftan da cami eğitimine talebi artırmaktadır.
Velilerden gelen bu talep artışı yeni eğitim
girişimlerinin oluşumunu da tetiklemektedir.
Bu, cami dışı din dersi eğitim merkezlerinin
oluşumu bir taraftan cami eğitimine kritik
içerirken diğer taraftan da daha kaliteli din dersi
eğitimi verildiği iddiası yatmaktadır. Ancak bu
eğitim merkezlerinin ‘denetimsiz’ olmalarına
bağlı olarak, daha riskli olmaları söz konusu
olmaktadır. Bu eğitim merkezleri, oturmuş ve
istikrar bulmuş cami din dersi eğitiminin yeniden
gerilmesinin bir belirtisi olarak öne çıkmaktadır.
Geleneksel olarak cami din dersi eğitimi, dinin
asli içeriklerini ve zaruri pratik bilgilerini yeni
nesle öğretmeye yönelik olarak gelişmiştir.
Tamamen sabit ve sorgulanamaz bilgi aktarımına
odaklı olarak oluşmuştur. Başka bir deyişle bu
bilgi paketi dinin ‘özlerinden’ oluşmaktadır. Bu
içerik ne öğretmenin ne de eğitim kurumunun
tasarrufuna bırakılmıştır. Bu eğitim pratiğinde,
eğitime katılan çocukların, anlamaya yönelik,
saf ve tabi soruları dahi gerilimlerin oluşmasına
neden olmaktadır. Öğretmenlerin, genellikle, bu
tip ‘çocuksu’ sorulara dahi hazırlıklı bir şekilde
donanmadıkları dikkat çekmektedir.
Üstelik bu içerikler temel İslami kaynaklardan

iktibas edilmiştir, akıllı ve yetişkin Müslümanlara
yöneliktir. Bu içeriklerin muhatabı temelde
çocuklar değildir. Bu bakımdan bu içerikler ne
çocukların akli düzeylerine göre düzenlenmiştir
ne de onların gelişimi ile uyumludurlar.
Yetişkin birisinin bu içeriklere yönelik soruları,
çoğu zaman, o kişinin henüz ikna olmadığı
anlamına gelebilir. Bu durumun toplumsal
olarak ortaya çıkması sosyal yaptırımları ve
dışlanmayı beraberinde getirebilir. Hollanda’da
büyüyen çocukların bu tip soruları ve tutumları
gittikçe artmakta ve cami din eğitimi pratiğinin
gerilmesine neden olmaktadır. Çocuk aslında
bu içerikleri önce kendi seviyesinde ‘anlamak’
istemektedir. Ve bu anlama, içerikleri
rasyonelleştirme isteği/çabası olmaktadır:
‘aklıma yatarsa anlarım, anlarsam kabul
ederim’ demek istemiş olmaktadır. Bu
çocukların sorularını ‘henüz ikna olmamış’
veya ‘dinî hakikatlerden şüphe etmekte’
şeklinde değerlendirilmesi, çocuklara yönelik bir
baskının oluşmasına neden olmaktadır. Böylece
din eğitimin didaktiği ‘soru soran’ çocuğu
yadsırken, onu susturmaya veya sindirmeye
yönelik olarak gelişebilmektedir.
Yerleşik İslami toplumlarda, cami din eğitimi
çocukların sosyalleşmesine yönelik olarak
gelişmemiştir. Bu toplumlarda çocukların
sosyalleşmesi daha başka ortamlarda
gerçekleşmektedir. Bunun için birbirleri ile
uyumlu ortamlar oluşmuştur: Aile, okul,
sokak, mahalle. Roller bu ortamlar ve kişiler
arasında paylaşılmıştır. Bu ortamlar ortaklaşa ve
birbirleri ile uyumlu bir şekilde çocuğun sosyal
donanımını oluştururlar. Uyumlu davranışların
kazanımı, yönlendirici değerlerin ve normların
içselleştirilmesi, kolektif korkuların, dostların,
bizden olmayanların ve düşmanlarımızın ilişkilere
yerleşmesi gibi unsurlar bu ortamlarda çocuğa
kazandırılır.
Hollanda’ya işçi olarak gelen ve buralara
yerleşme sürecini yaşayan Müslüman kesim bu
sosyalleştirişi ortamları tamamen ve birdenbire
kaybetmiştir. Bunun yerine belirsiz, tutarsız ve
birbirleri ile uyumlu işlemeyen ortamlar gelmiştir.
Okulun yönlendirici değerler ve normları ile
ailenin yönlendirici değerleri ve normları
arasında uyumsuzluklar ve çelişkiler belirmiştir.
Kolektif dostlar, sosyal berikiler ve ötekiler
birbirine karışmış ve sosyal düzen bozulmuştur.
Müslümanların gurbette ‘cemaatleşmesi’ ve
toplumsal olarak ‘gettolaşması’ bu sorunu
bir dönem için de olsa çözmüştür. Ya da öyle
görünmüştür. Cami din eğitimi ve içerikleri
hiçbir şekilde çocukların sosyalleşmesine
yönelik olmamıştır ancak böyle bir beklenti

oluşmuştur. Pratikte olan ise, cami din eğitimi,
gurbette, ‘gettolaşmayı’ meşrulaştırmış ve
birbiriyle uyumsuz iki sosyal ortamın varlığını
ortaya çıkarmıştır. Çocuğu, toplumda yerini
bulmak üzere, donatmak yerine, onu toplumsal
ilişkileri ve davranışları yadsıysan bir şekilde
yetiştirmiştir. Avantajlarını arttırmak yerine, daha
çok yükünü artıran bir eğitim ortamı. Bu gerilim
ve çelişkiler, ikinci nesil üzerinde uygulanmış
gözükmektedir.
Üçüncü neslin gelmesi ile bu pratiğin tıkandığı
gözlenmektedir. Din eğitimin içeriklerinin
çocukların dünyası ve gelişimleri ile uyumlu
olmaması ciddi bir uçurum olarak öne
çıkmaktadır. Bu yaştaki çocuklara, alabildiğine
soyut olan, imanın 6 şartını içselleştirmesi
imkânsız görünmektedir. ‘Melekleri’,
‘kaderi’, ‘ahireti’, çocukta karşılık bulması
ve ‘ikna oldum/anlamaya başladım’
demesi oldukça zordur. Din eğitimin içerikleri,
yapılandırmaları ve yöntemleri bakımından
çocukların duygusal, sezgisel ve akli gelişimleri
ile paralellik göstermesi yeni ihtiyaç olarak öne
çıkmaktadır. Özellikle öğretmenler bu yönde
yeniden donatılmalıdır. Ders kitapları ise, üçüncü
neslin gelişimleri ile uyumlu olacak şekilde
düzenlenmelidir. Üçüncü neslin dil gelişimi
belirleyici olacak gibi gözükmektedir.
Benzer bir durum, sosyalleşme hususunda
da kendini göstermektedir. ‘Gettolaşma’
bir seçenek olmaktan çıkmıştır. Müslüman
çocukların da yetiştiklerin de bu toplumda
yetenek ve donanımları ile uyumlu pozisyonlara
gelebilecek şanslara sahip görünmektedir. Şayet
dinî inanışlar, pratikler ve kimlik bir ‘engel’
veya ‘yük’ değil bir donanım olursa dinî eğitim
sürdürülebilir bir pratik olur. Çünkü toplumsal
ve bireysel katma değer üretmektedir. Bu
yönde gelişen din eğitimi ‘bilgi’ aktarımına
odaklı değil ‘kimlik’ oluşturmaya odaklı olmak
durumundadır. Bu durumda dinî hakikatlerin ve
içeriklerin işlevi değişmektedir.
Dengeli bir kimlik tutarlı, bütüncül ve
kapsayıcı bir eğitim sürecinin sonucu olarak
ortaya çıkar. Bu kimlikte içsel donanımlarla,
sosyal donanımlar dengeli bir şekilde
oluşmuştur. ‘Sosyal donamların’ kaynağı
ise fiilen yaşadığımız toplumdan neşet etmek
durumundadır. Uzakta olan (Türkiye toplumu)
veya tarihî olarak var sayılan toplumdan değil.
Bu denge için ise, İslami hakikatlerin ve
pratiklerin içinde yaşadığımız toplumun
temel dinamikleri ve yönlendirici değerleri ile
dengelenmesi zarureti ortaya çıkmaktadır.
Bu iş ise yetişkinlerin, imamların ve Müslüman
önderlerin olmaktadır.
---◄◄

Bu nefret niye?!

AVRUPA’DA İSLAMOFOBİ 2021 YILINDA DA TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ
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021 yılında yine Müslümanlara ve
Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik
binlerce saldırı düzenlendi.

Avrupa’da 2021 yılı yine binlerce İslamofobik
saldırıya tanıklık etti. Almanya başta olmak
üzere Fransa, Avusturya, Hollanda ve diğer
birçok Avrupa ülkesinde Müslümanlara ve
Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik binlerce
saldırı düzenlendi. Müslüman kuruluşlara
tehdit mektupları, başörtülü kadınlara ya da
dış görüntüsünden Müslüman olduğu anlaşılan
erkeklere sokakta saldırılar, camilere verilen
maddi zararlar gibi birçok saldırı tespit edildi.
CAMİDE ARAÇ KUNDAKLANDI
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki
Bochum şehrinde bulunan Diyanet İşleri Türk
İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin
park alanında bir araç kundaklandı. 500
metre mesafede bulunan diğer bir araca da
kundaklama girişiminde bulunuldu. Bir Türkiye
kökenliye ait olan aracın kundaklanması
sonrası söz konusu araç kullanılamaz hâle
geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

CAMİ KAPISINA DOMUZ KAFASI ASILDI
Almanya’nın Dortmund kentindeki Eving
Selimiye Camii’nin kapısına domuz başı asıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı
Eving Selimiye Camii sosyal medya hesabından
yapılan açıklamada, söz konusu saldırının
“ırkçı ve iğrenç” olduğu vurgulanarak, bu tür
saldırıların kendilerini yıldırmayacağı belirtildi.
BAŞÖRTÜLÜ
KADINA
OTOBÜS
DURAĞINA SALDIRI
Almanya‘nın Münih kentinde otobüs durağında
15 aylık bebeğiyle otobüs bekleyen Müslüman
bir kadın otobüsün önüne itildi. Münih’teki
belediye otobüs durağında yaşlı ve ırkçı bir
kadın otobüs bekleyen genç bir Müslüman
kadının üzerine yürüdü. Yanında 15 aylık
bebeği de bulunan ve bebek arabasıyla
bekleyen Müslüman kadın kendisini korumak
için saldırgana doğru dönünce yaklaşmakta
olan otobüsün önüne itildi. Durakta bekleyen
diğer yolcuların yardımı ile otobüsün önüne
düşmekten kurtulan kadın, daha sonra
otobüse bindi. Ancak, saldırgan kadın ve
yanındaki kocası da aynı otobüse bindi.

MÜSLÜMAN MEZARLIĞI TAHRİP EDİLDİ
Fransa’nın doğusunda yer alan Mulhouse
şehrindeki Müslüman mezarlığı, kimliği
belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip
edildi. Saldırı, ilk olarak 11 Aralık Cumartesi
günü mezarlığa gelen bir ziyaretçi tarafından
fark edildi. Onlarca mezar bozuldu, saksılar
devrildi, bitkiler koparıldı ve süs eşyaları
ortalığa dağıtıldı.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİYE TEKMELİ
SALDIRI
Viyana’da metroya binmek üzere olan
başörtülü öğrenci bir kadının saldırısına uğradı.
49 yaşındaki saldırgan, Müslüman öğrenciyi
önce tekmeledi ve sonrasında hiçbir şey
olmamış gibi metroda bir boş koltuğa oturdu.
Olayın şokunu atlatan öğrenci, saldırganın
fotoğrafını çekmek üzere telefonunu kadına
doğrulttu. Bunu gören kadın, bir ikinci tekme
daha attı ve Müslüman öğrenciyi yüzünden
vurdu. Burnundan yaralanan genç kız, yanında
bulunan arkadaşından destek aldı.

FRANSA’DA AYNI CAMİYE 5. SALDIRI
Es Sunna Camisi, 2013 yılından beri beşinci
kez saldırıya uğradı. Konu ile ilgili bildiri
yayımlayan Franche-Comté bölgesi İslami
Dernek (Centre Culturel Islamique de FrancheComté) adına Khalid Jarmouni, bu olay
“Müslümanların mabetlerine ve ibadet
yerlerine karşı yapılmış bir suçtur”
ifadelerini kullandı. Bu eylemlerin tek amacı
nefret duygularını yayıp kendinden farklı olanı
reddetmek olduğunu ifade etti.

CAMİNİN CAMLARINI BİRA ŞİŞESİYLE
KIRDI
Hollanda’nın
Amsterdam
kentindeki
Westermoskee Ayasofya Camii’ne de saldırıldı.
Hollanda Milli Görüş Federasyonundan
yapılan açıklamada, saldırının bira şişesi
atılarak yapıldığı ve camların kırıldığı bildirildi.
Açıklamada, camiin ikinci kez saldırıya
uğraması üzerine, hem cami yönetiminin hem
de cemaatin caminin güvenliğinden endişe
ettikleri kaydedildi.(c)
---◄◄

Mağdur Müslüman kadın yaptığı açıklamada
“Saldırganların da benimle aynı otobüse
binmesinden korktum.” dedi.
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Gençlere rol modeller...

Yavuz Nufel yazdı...

“Hİçbİr kİmse, asla kendİ kazancından
daha hayırlı bİr rızık yememİştir...” (*)

DENK ROTTERDAM’IN BELEDİYE
İÇİNDEKİ OFİSİ ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

B

ilindiği üzere Hollanda, ülkede yaşayan
yabancıların ülkesine geri dönüşleri için bir
yasa çıkardı. Hollanda 1987 yılından bu
yana uygulaması devam eden Geri Dönüş
Kanunu (Remigratiewet) önceleri 45 yaşında olup son
bir yıl sosyal ödenek alanları kapsıyordu.
Daha sonra yaş sınırı 55’e çıkartıldı.
Ülkede yaşayan yabancıların bu kanundan
faydalanarak geri dönmeleri hâlinde evli olanlara
ayda yaklaşık 550, yalnız olanlara 380 Euro para
ödeniyor. Bu yasadan faydalanıp Türkiye’ye
dönenlerin sayısı beklentinin altında olmasına rağmen
hiç de az sayılmaz.
Bu yasa önümüzdeki yıl kaldırılacak. Daha fazla bilgi
almak isteyenler SVB’in Web sitesinden Türkçe olarak
bilgi alabilirler. (https://www.svb.nl)
Dönmek isteyenlerde aranan şartlar maddeler
hâlinde şöyle:
1) Hollanda’da ikametin başladığı tarihte 18 yaşında
olmak,
2) Hollanda’da en az 8 yıl ikamet etmiş olmak,
3) Başvuru anında en az bir yıl işsiz olmak,
4) Başvuru anında en az, 1 yıl boyunca bir sosyal
ödenek almış olmak,
5) Başvuru anında, 55 yaşını doldurmuş olmak,
6) Hollanda tabiiyetine sahip olan aileden, başvuru
yapanın Hollanda tabiyetinden ayrılma zorunluluğu
bulunmaktadır.
Yaptığım araştırmalara göre bu yasadan dönenlerin
çoğu Hollanda’da yaşadıkları süre içinde hemen
hemen hiç bir katma değeri olmayan, devlete ve
vergi mükelleflerine yük olmuş, değil son bir yıl,
Hollanda’da kaldıkları sürenin büyük zaman dilimini
sosyal ödenek alarak yaşamış insanlar…
Yasa böyle uygun görmüş, “burada devlete
maliyetiniz 1300- 1400 Euro olacağına dönün
ülkenize ömrünüz boyunca size 380- 550 Euro
ödeyeyim” diyor Hollanda.
Dönenlerin bir kısmı son zamanlarda öyle mutlu
öyle mutlu ki sormayın! Buna bizzat şahit oluyor,
çevremden de duyuyorum.
İşte duyduklarım:
- Euro TL karşısında değer kazandıkça o insanların
mutluluğu da aynı oranda artıyor!
Hollanda’dan 2750 TL emekli aylığı ile döndüm
(Euro 5 TL olduğunda) şimdi 9 bin TL alıyorum (Euro
17 TL)
- Siz senede 2 kere zam alıyorsunuz, ben her ay…
- Şu anda Türkiye’de en yüksek emekli aylığı alan
genel müdür, yüksek rütbeli askerden daha çok para
geçiyor elime.

İhmal etmeyin...

İki ülkeyi kıyaslayan mı ararsınız, mutluluktan zil takıp
oynayan mı?
Bu insanlara birkaç okkalı laf etmezsem içim
rahat etmeyecek!
1- Hollanda’dan emekli değilsiniz, bu ülkenin sırtında
kambur olduğunuz için size bu hak verildi.
2- Euro yükseliyor diye cebinizdeki son 100 TL ile 3-5
TL kâr için döviz bürosuna Euro almaya koşan sizler,
zengin olmazsınız ama ülkemizin çekilmek istendiği
ekonomi bataklığının ancak birer sivrisineği olursunuz.
3- Kısaca benim ve azcık mantıklı düşünen herkesin
gözünde asalaksınız.
4- Gittiniz madem, edebinizle oturun, konu komşunuza,
“ben Hollanda’dan emekliyim” diye başladığınız
konuşmalarınızda “hava atmayı” bırakın.
5- Aksi takdirde elinize geçen parayı hak etmediğiniz
gibi “Almancı” diye dışlanmayı da hak ediyorsunuz,
sonra da çıkıp “bizi dışlıyorlar” diye dert yanmayın!..
Söze yekûn tutacak olursak, yıllarca önce tanıdığım,
çalıştığına hiç şahit olmadığım ve yukarıda bahsettiğim
şartlarda Türkiye’ye dönen bir şahıs aradı. Hâl hatır
sorduktan sonra başladı bana bile hava atmaya!
- Ülkemiz için kötü olabilir ama bizim için iyi.
- İyi ki zamanında emekli olmuşum, dedi…
- Nerden emekliydiniz, dedim,
- 55’den, dedi…
Birkaç diyalog sonra:
- Siz emekli değil bu ülkenin kamburuydunuz,
dedim… Bozuldu, inşallah bir daha düzelmez!
Hakkıyla, hak ederek dönenlere, haddini bilenlere
sözüm yok, olamaz da. Fakat bu şartlarda çevresinin,
komşusunun moralini iyice bozan “asalak” tiplere de
haddini bildirmeden olmaz!
Unutmadan o sınıf insanların dönüş şartlarını yazdım.
Fakat çoğunun öyle ilginç, akıl almaz Hollanda’ya geliş
hikâyeleri var ki, şeytan onların yanında melek sayılır.
Bir günde kısmet olursa o hikâyeleri yazarım inşallah…
16 Aralık 2021 Yavuz Nufel
(*) Hadis-i Şerif Meâli ---◄◄

DENK Partisi Rotterdam Anakent Meclis Üyesi Enes Yiğit’in çağrısı üzerine
sorunu olan veya olmayan vatandaşlarımız DENK Partisi’nin belediyedeki
ofisine ziyaretlerini sürdürüyor. Çocuklarının nikâh merasimi için belediyeye
gelen Kılıç ve Sazak aileleri partinin odasında sekreter Sefa Ekinci tarafından
ağırlandı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. En büyük sorun olarak ücretli
park ve trafiğin yoğunluğu dile getirildi.
Sefa Ekinci de partilerinin bu konudaki tutumunun belli olduğunu ve verdikleri
önergelerle bu sorunlar çözüme kavuşturmak için gerekeni yaptıklarına dikkat
çekti. Sefa Ekinci, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları bizzat gelerek ya
da mail, telefon yoluyla kendilerine iletilmesinin faydalı olacağını belirtti.
DENK Partisinin kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Ekinci
vatandaşlarımıza her zaman yaptıkları daveti yineledi ve “bizler sizin için
buradayız, buyurun gelin, birbirimizi dinleyelim” dedi.
---◄◄

OKUMA DELİSİ GRUP BU KEZ “DELİLİĞE ÖVGÜ”
ADLI ESERİ OKUYUP, TAHLİL ETTİLER



“Bütün tutkular delilikten doğar.” “Delilik aşk kadar mükemmeldir.”
Tarih, cüretkâr, densiz ve gözüpek kimseleri sever.”
Hollanda Kitap Kulübü, İsmail Coşkun başkanlığında aylık buluşmalarını,
kitap okuma ve tahlillerini ısrarla sürdürüyorlar.
Grup üyeleri Kasım ayı buluşmalarında beş yüz yıldır geçerliliğini korumuş,
Erasmus’un “Deliliğe Övgü” adlı kitabını tahlil ettiler.
Okumanın bizim toplumda olabildiğince azaldığı bir dönemde böyle anlamlı
girişimler ne ka dar da önemli oluyor. Bu gruba katılmak isteyenler, İsmail
Coşkun ile irtibata geçebilirler. Kitap Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından
grup üyelerine rahatça ulaşabilirsiniz.
---◄◄

Çınar Cenaze Vakfı Müdürü Feyzi Aksoy:

“Üye aidatlarınızı vaktinde ödeyin, değişiklikleri bildirin!”

O

lüm şah damarımızdan daha yakın.
Buna rağmen hayatın meşgalesi,
keşmekeşi bize bu gerçeği zaman
zaman unutturuyor. Bu gerçeği bize
hatırlatmak ve o acılı anımızda yanımızda olmak
amacıyla yaklaşık 40 yıldır hizmet sunan Çınar
Cenaze Vakfı’nın Müdürü Feyzi Aksoy ile hoş
bir söyleşi gerçekleştirdik. Sohbetimizde, yıllık
çok cüzi bir meblağ ile bu fona üye olanların
nasıl bir hizmet aldıklarını ve bu acılı andan
sonra sürecin nasıl işlediğini, vakfın amaçlarını
konuştuk. İlgiyle okuyacağınızı ve istifade
edeceğinizi umuyoruz...
Vakfın tarihçesi hakkında kısa bilgi
verebilir misiniz?
Çınar Cenaze Yardımlaşma Fonu, Millî Görüş
Teşkilatları tarafından, insanları bir arada
tutmak, yardımlaşma duygusunu pekiştirmek,
hayatta ve ölüm anında bile, bir ve beraber
olduklarını hissettirmek için 1980’li yıllarda
gayri resmî olarak kurulmuştur. Daha
sonra Hollanda’nın vakıf statülerine göre
yardımlaşama fonu olarak 1991 yılında resmiyet
kazanmış ve bugüne kadar da hizmetlerini
sürdürmüştür.

Vakfın kuruluş amacı neydi?
İnsanların en acılı gününde yanlarında olmak,
bu işin ticarete dökülmesini engellemek ve
insanlarımızı ölümün varlığından haberdar
etmek vakfın temel amaçlarındandır. Vakfımız,
insanlarımızın vefat anında karşılaşacakları
güçlükleri bitirmek ve ticari rantı engellemek
amacına matuf olarak kurulan bir yardımlaşma,
imece fonudur. Biri vefat edince, ona taziyede
bulunarak görevimizi yerine getirdiğimizi
sanıyordum.
Bu işe başlayınca, arka plandaki gerçeklerle
yüzleştim. Ve verilen hizmetin çok önemli,
hayırlı ve kutsal olduğuna inandım. Temellerini
40 yıl önce atan büyüklerimizin bu vakıfla
neleri gaye ettiklerini ve o ince hesaplarla neleri
murad ettiklerini şimdi daha iyi anlıyorum ve
bu işe öncü olanları rahmet, saygı ve minnetle
anmak istiyorum.
Üyelik şartları nelerdir?
18 yaşını dolduran, Hollanda ‘da ikamet
eden her Müslüman birey vakfımıza üye
olabilir. Diğer istenilen özellikler hep detaydır.
Yaşı, medeni durumu gibi… Üyelik, anne,
baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileyi

kapsar. Tahsil hayatı devam eden çocuklar
anne ve babanın üyeliklerinden 21 yaşına
kadar istifade edebilirler. Bu yaştan sonra
kendi bireysel üyelikleri için başvurmalılar.
Bu konuda hem aileler hem de gençler bazen
ihmal davranıyorlar. Ölüm, genç ve yaşlı,
hasta ev sağlıklı ayrımı yapmıyor. Bu konuda
insanlarımızın daha hassas davranmalarını
istirham ediyorum.
Gençlik için özel kampanyalarınız var
galiba…
Evet. Her yıl olduğu gibi bu yılda gençler için
indirimli üye kampanyamız devam ediyor. 20
ile 25 yaş arası gençlerin üye olması hâlinde ilk
yıl ödeyecekleri katılım bedeli yıllık aidatın yarı
bedelidir. Bir cep telefonu kadar onlara yakınız.
Ölüm ise hepimize telefondan daha yakın.
Lütfen üye olsunlar. Bize üye olmalarını elbette
isteriz ama önemli olan herkesin bu manada
hizmet veren bir kuruma üye olmalarıdır. Öyle
olaylar yaşadım ki, arabada dakikalarca göz
yaşı döktüm. Gençler kendi bilgilerini lütfen
güncellesinler. Çoğunun peşinden hâlâ aileler
koşuşturuyor. Ellerindeki telefonla bile bize
kendileriyle alakalı değişiklikleri iletebilirler.

Mesajınızı alabilir miyiz?
Ocak ayı başında herkes ödeme çeklerini
alacak. Bunu ihmal etmeden ödemelerini
yapsınlar. Doğum, boşanma, evden ayrılma,
okula devam etmeyen 18 yaşından büyük
çocuklar gibi değişiklileri en kısa zamanda bize
bildirsinler.
www.yenicinar.nl adlı sitemizden veya
mail yoluyla (info@yenicinar.nl), olmazsa
telefonla (010 4716847) arayarak bize bütün
değişiklikleri bildirebilirler.
DM ---◄◄
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“Ülke geneline yayılan hizmet ağımızı ON Letselschade BV (Oost Nederland) olarak genişleterek sürdürüyoruz.”

RANDSTAD KİŞİSEL HASAR KURUMU AĞINI GENİŞLETİYOR

R

a n d s t a d
Personenschade
BV - Arnhem Şubesi,
Ocak 2022 tarihinden
itibaren ON (Oost Nederland)
Letselschade BV yeni ismi ile
çalışmalarına devam edecektir.
2005’te İstanbul’da yaklaşık
10 yıl kadar ağırlıklı olarak
Hollanda’daki
Rechtsbijstand
Verzekeringen için temsilcilik
hizmetleri yürüten ve ardından
Hollanda’daki ilk kültürlerarası
kaza
hukuku
çalışmalarını
ELFI Letselschade & Advies
ismi ile başlatan Ethem Emre,
daha sonra bu ismi ELFI
Letselschadeadvocaten olarak
oğlu Avukat Mr. Onur Emre’ye
devretmiştir.
Daha
sonra
Randstad Personenschade BV
kurumunu kurarak çalışmalarına
devam etmiştir. Hollanda’da 16
yıldır kaza hukuku hizmetlerini
sürdürmektedir.

Arnhem’deki ofisten kaza hukuku
hizmetleri devam edecektir.
Ali Durmuş bir kaç yüksek
eğitimi ardından en son olarak
Tilburg Üniversitesi Interculturele
Communicatie eğitim dalında mastır
eğitimini tamamlamış ve yaklaşık 27
yıldır bir çok branşta dersler vermiş,
yöneticilikler yapmıştır.

ON Letselschade BV (Oost
Nederland) Hizmetleri Size Daha
yakın!.
Ocak
2022
tarihi
itibarıyla
Arnhem şubesi yeni bir isim ON
Letselschade BV (Oost Nederland)
olarak devam edecektir. Böylece
Randstad Hollanda’nın batısında, ON

Letselschade ise Hollanda’nın orta ve
doğu bölgelerinde hizmet vermeye
devam edecektir.
2013’ten
beri
Randstad
Personenschade kurumunda hizmet
veren ve eğitim sektöründen gelen
drs. Ali Durmuş ile birlikte ON
Letselschade BV kurumu olarak

Bizi bizden dinleyin!..

Önemli ve anlamlı bir inisiyatif

Hollanda’da BAŞLATILAN Türk Dİlİ ve
Edebİyatı DERSLERİNE büyük İlgİ VAR

S

Utrecht Beledİye Başkanı Dijksma
Mescİd-İ Aksa Camİİ’nİ Zİyaret Ettİ

U
tichting Inter Talenten Gençlik Derneği ve
Hollanda Türkiye Ticaret Odası Derneği’nin
ve ortak çalışması ile başlatılacak olan
kurslar Rotterdam’da gerçekleşecek.

Hollanda’da bir koltuğa 3 karpuz sığdırdıktan sonra,
dördüncü ve beşinci karpuzları da aynı koltuk altına
sığdırmaya çalıştığını daha önce belirtmiş olduğum
Ethem Emre için şu başlıkları kullanmıştım:
*Kaza kurbanlarına tazminatlarını kazandırıyor…
*Hollanda-Türk Ticaret Odası’nı başarıyla yönetiyor…
*Türk gençlerini eğitim sonrası iş hayatına hazırlıyor…
*Dördüncü karpuz yolda: Türk Ticaret Merkezi
Ethem Emre, yine kendi inisiyatifi ile kurmuş olduğu,
Stichting Inter Talenten Gençlik Derneği, Hollanda
Türkiye Ticaret Odası Derneği ile ortaklaşa ilginç bir
kurs başlatıyor.
HBO ve Universite eğitimine devam eden ve
bitirenler için Kariyer, Dil, Kültür, Tarih ve toplumsal
bilinçlenme konuları da organizeler yapmayı
amaçlayan ve gençlerimizin bir araya gelerek
sosyalleşmelerine ortam sağlayan bu dernek, şimdi
de, Türkçeyi önemseyen ve düzgün konuşmak
isteyen, HBO ve yüksek eğitimli gençlerimiz için özel
bir kurs düzenledi.
Gençliğimizin dil ve edebiyat ile tarih ve kültür
değerlerine sahip olmalarının, gelecek nesillere de
yansıyacağını belirten Ethem Emre, ‘Aksi takdirde
pek çok değerimiz kayıp olacak ve bundan
sonraki nesillerimiz asimilasyon ile karşı
karşıya kalacak’ diyor.

Kaza hukuku hizmetlerinde Ethem
Emre ile birlikte çalışmıştır.
Aynı zamanda Avukat Mr. A.
Quispel ve Avukat Mr. O. Emre
rehberliğinde, bir çok ek kurslarla
kendisini kaza hukuku konusunda
yetiştirmiş olup başarılı çalışmalarına
ON Letselschade BV ile devam
etmektedir.
DM ---◄◄

Ocak 2022’de başlaması planlanan Türk Dili ve
Edebiyatı derslerini, ünlü eğitimcilerimizden İsmail
Coşkun verecek.
Goudse
Rijweg
382
Rotterdam
adresinde
gerçekleşecek olan bu kurslara katılmak isteyenler
info@stichtingintertalenten.nl e-mail adresine
başvurabilirler ve www.stichtingintertalenten.nl
web sayfasından bilgi alabilirler.…
Hollanda’da Türk Dili ve Edebiyatına büyük ilgi
Hollanda Türkiye Ticaret Odası Derneği ve Stichting
Inter Talenten Gençlik Derneği’nin ortak çalışması ile
başlayacak olan Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ilgi
beklenenden fazla oldu.
Dersler öncesi Hollanda Türkiye Ticaret Odası Derneği
toplantı salonunda bir araya gelen gençlerin bir kısmı
projenin fikir babası ve HTTOD başkanı Ethem Emre,
Türk Dili Edebiyatı öğretmeni İsmail Coşkun, gazeteci
/ Şair Yavuz Nufel, iş adamı Gülali Alkılıç ile tanışma
ve sohbet etme imkânı buldular. Kısa bir süre yaptıkları
duyurunun ardından Türk Dili ve Edebiyatı derslerine
(Kurs) yoğun ilgi olduğunu belirten Ethem Emre, “Bu
kadar ilgi bizi de şaşırttı. Kursları haftanın bir
günü olarak planlamıştık, fakat o kadar başvuru
oldu ve her gün de artarak devam ediyor. Bu
yüzden kurslarımızı haftanın çeşitli günlerinde
ve 3 grup halinde yapmayı düşünüyoruz” dedi.
Açık davetlerini bir kez daha yenileyen Ethem Emre,
“Türkçeyi önemseyen ve düzgün konuşmak
isteyen, HBO ve yüksek eğitimli gençlerimizi bu
derslere davet ediyoruz.” dedi.
İlhan Karaçay/Yavuz Nufel ---◄◄

trecht Büyükşehir Belediye Başkanı Sharon Dijksma, 30. yıl
kutlamalarını yapan Kuzey Hollanda Millî Görüş Mescid-i Aksa
Camiini bir heyetle ziyaret etti.
Hollanda Utrecht Büyükşehir Belediye Başkanı Sharon Dijksma,
kentteki Kuzey Hollanda Milli Görüş Mescid-i Aksa Camii’nin 30. hizmet yılı
kutlamaları dolayısıyla camiyi ziyaret etti. Belediye Başkanı Dijkşma’yı Camii
Başkanı Osman Yaraş ve yönetim kurulu üyeleri ağırladı.
Mescid-i Aksa Camii ziyareti sebebiyle Başkan Dijksma’ya hem teşkilatın hem
de caminin kurumsal yapısı ve hizmetlerini açıklayan özel bir tanıtım yaptı.
Kadın ve Gençlik Kollarının da kendi çalışmalarını tanıttığı sunum sonrasında,
Başkan Dijksma memnuniyetini dile getirdi.
Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma Mescid-i Aksa Camii ziyaretine
belediye yöneticileri ile birlikte katıldı. Sunumu müteakiben Başkan Shaorn
Dijksma, camide hizmet veren tüm birimleri tek tek gezerek ek bilgi aldı.
Utrecht Mescid-Aksa Camii, ziyareti sebebiyle Utrecht Belediye Başkanı
Dijksma’ya hem teşkilatın hem de camiin kurumsal yapısı ve hizmetlerini
açıklayan özel bir tanıtım yaptı.
Mescid-i Aksa Camii Başkanı Osman Yaraş ziyareti değerlendirirken “Bu
şehirde yaşayan Müslüman bir topluluk olarak buranın bir parçası
olduğumuzu ve bu toplum için üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirmek için gayretle çalıştığımızı sayın başkan ve heyetine iletme
fırsatı bulduk.” dedi.
DM ---◄◄
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Sabır Taşı’nın çatlamasına ramak kaldı...

HOLLANDA’DA OMICRON VARYANTI NEDENİYLE 4 HAFTA TAM KAPANMA UYGULANACAK

H

ollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
ile mücadelede, Omicron varyantının etkili
olmasıyla yarından itibaren 4 hafta tam kapanma
uygulanacak. Ülkede geçici hükümetin Başbakanı
Mark Rutte, basın toplantısında, Omicron varyantının
yayılmasını durdurabilmek için ek önlemleri açıkladı.
Rutte, alınan ek önlemler çerçevesinde, yarından itibaren
14 Ocak’a kadar tam kapanma uygulamasına geçileceğini
söyledi. Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati
çeken Rutte, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için
müdahale edilmesi gerektiğini, bu nedenle tam kapanmanın
önemli olduğunu vurguladı. Açıklanan önlemlere göre,
temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın,
eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki
tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför,
masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence
parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılacak.
Tüm kademedeki okullar 20 Aralık ila 9 Ocak 2022 arasında
kapalı kalacak. Sonrası için 3 Ocak’ta yeniden değerlendirme
yapılacak. Tam kapanma son bulana kadar hiçbir etkinliğin
yapılmasına izin verilmeyecek.
Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00
saatlerinde açık kalabilecek. Profesyonel futbol müsabakaları
seyircisiz oynanmaya devam ederken, içeride yapılan tüm
spor faaliyetleri durdurulacak.
Evlerde 13 yaşından itibaren en fazla 2 misafir kabul edilecek,
dışarda ise en fazla 2 kişi bir arada bulunabilecek. Noel
kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık’ta ve yılbaşında
hanelerde ve dışarda en fazla 4 misafire izin verilecek.
Kapatılan restoranlar ve mağazalar, paket servisi yapabilecek.
Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu
taşıma ve kapalı alanlarda maske şartı devam edecek.
Hollanda’da 14 Aralık’ta, yeni tip koronavirüs salgınında artan
vaka sayıları ve Omicron varyantının yayılmasının önüne
geçebilmek için kısmî kapanmanın 1 ay uzatıldığı açıklanmıştı.

Ana başlıklar altına yürürlüğe giren son tedbirler:
Koronavirüsün Omicron varyantının hızlı yayılmasını durdurmak
için alınan ve 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 05.00’ten 14
Ocak 2022 Cuma gününe kadar geçerli olan yeni Korona tedbir
paketine göre belirtilen tarihler arasında kapalı olacak yerler:
– Yemek endüstrisindeki kafe, restoran ve bar gibi mekânlar,
(teslim alma ve yemek servisi devam edecek),
- Tüm ortaokullar ve diğer eğitim kurumları, (İlkokullar bir
önceki tedbir paketine göre Noel tatilinden bir hafta önce
kapatılmıştı. Okulların ne zaman açılacağı ocak ayının ilk haftası
açıklanacak)
- Kültür sektöründeki; sinema, tiyatro ve konser salonları ile
müzeler,
- Eğlence parkları, hayvanat bahçeleri, sağlıklı yaşam
merkezleri, saunalar ve bronzlaşma stüdyoları gibi zorunlu
olmayan hizmetler,
- Kapalı spor salonları ve spor aktivitelerinin gerçekleştiği yerler,
-Kuaför gibi insanlarla iletişim içinde bulunulan işletmeler,
Belirtilen tarihler arasında açık olacak yerler ve hizmetler;
- Düğün ve cenazeler bazı kurallar dâhilinde yapılacak,
- Sağlık hizmeti veren kurumlar,
- Süpermarketler, eczaneler gibi temel ihtiyaç mağazaları saat
20.00’ye kadar açık olacak
- Kütüphane ve bankalar,
- Açık havada yapılan sporlar,
- Toplu taşıma araçları
- Profesyonel spor müsabakaları (seyircisiz).
Tavsiye edilen ve sokakta veya hanelerde bir arada bulunacak
kişi sayısında da değişiklik yapıldı.
Buna göre;
- Dışarıdaki grup sayısı maksimum 2 kişiyle sınırlı olacak,
- Hanelerde en fazla 2 ziyaretçiye izin verilecek.
Bu kuralda, Noel ve Yılbaşı Gecesi için bir istisna olarak
4 ziyaretçiye kadar izin verilecek.
---◄◄



Dur bakalım nolacak?!

Karantina ve izolasyon tavsiyeleri değiştirildi
Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü
(RIVM) karantina ve izolasyon tavsiyelerinde değişiklik
yapıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığına bağlı Halk
Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) tarafından bugün
yapılan açıklamada, Omicron varyantının hızlı yayılımı
nedeniyle izolasyon ve karantina tavsiyelerinde değişiklik
yapıldığı belirtildi. RIVM web sitesinde de yayınlanan
yeni tavsiyelere göre, bir kişide korona teşhisi konulması
halinde, tüm ev halkı ve yakın temasta olduğu kişilere,
aşılı veya aşısız olmasına bakılmaksızın, 10 günlük
karantina tavsiyesinde bulundu. Bununla birlikte,
enfekte kişiyle son temastan sonraki beşinci günde, GGD
aracılığıyla yaptırılacak testin sonucunun negatif çıkması
halinde, karantina süresi sonlanabilecek.
Bugüne kadar yürürlükte olan kuralda yakın temaslılar,
aşılılar ve hastalığı atlatmış olanların karantinaya
alınmasına gerek yoktu. Bu kişiler sadece beşinci günde
GGD’de test yaptırmak zorundaydı. Yakın temas, 1,5
metreden daha kısa bir mesafede 15 dakikadan fazla
koronalı bir kişi ile bir araya gelmek olarak tanımlanmakta.

Bugünden itibaren geçerli olan yeni karantina tavsiyesinin, 0 ila 4 yaş
arasındaki çocuklar için de geçerli olduğunu belirten RIVM, Ayrıca,
tüm ev halkının ve yakın temaslıların son temastan on gün sonrasına
kadar büyük gruplara katılmaması ve özellikle savunmasız kişilerle bir
araya gelmemesini tavsiye etti. Sekiz haftadan daha kısa bir süre önce
test sonucu pozitif çıkan kişilerin karantinaya girmesine gerek yok. Bu
kişilerin hala yeterli antikora sahip olduğu için tekrar test yaptırmalarına
da gerek bulunmuyor. Yeni karantina tavsiyesinde bir takım istisnalar
da bulunmakta. Örneğin sağlık çalışanları, doğru koruyucu ekipmanla
çalışmışlarsa yakın temaslı olarak görülmüyor. İşverenle istişare hâlinde
istisnalar uygulanabiliyor. Uluslararası uçuşların mürettebatı için de
bir istisna yapıldı. Bu kişiler temastan sonraki beşinci günden itibaren
karantinadan çıkabilecek. Bu kişilerin büyük gruplar veya savunmasız
kişilerle temasta tip II cerrahi maske kullanmaları gerekecek. Şu andan
itibaren, şikâyeti olsun veya olmasın, testi pozitif çıkan herkese, pozitif
test sonucunu takiben 7 gün izolasyona girmesi tavsiye ediliyor.
Şikâyeti olmadan izolasyon dönemine giren fakat bu dönem içinde şikâyeti
oluşan kişiler, şikâyetin başladığı günden itibaren 7 günlük izolasyona
girecek. Yaşadığınız duruma göre nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini RIVM’in
web sitesi üzerinden de kontrol edebilirsiniz.
Haber: SH ---◄◄
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HİKÂYESİ

K

ur’an kıssalarının en önemli
özelliklerinden birisi eğitici olmalarıdır.
Bu kıssalar hem Hz. Peygamber
hem de Müslümanlar için bir teselli
kkaynağıdır.
aynağıdır.

Hak yolundan
dönmemek için
gerekirse hicret etmeyi
öğreniyoruz. Zalime
boyun eğmemeyi.
Zulme ve zalime karşı
mücadele etmenin
gerekli olduğunu. Her
an Allah’tan yardım
dilemeyi. Allah’ın
yardımının hayal
edemeyeceğimiz
kadar geniş olduğunu.
İnsanın bildiği şeyler
hakkında konuşmasını,
bilmediği şeyler
hakkında susması
gerektiğini. Cemaat
olmanın önemini.

BAKIŞ AÇISI

elif-1705@hotmail.com

BİR ASHAB-I KEHF

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de bizlere geçmiş
kıssalardan haber verirken, onların düştüğü
hatalara düşmememizi ve katından kendisine
nimet verdiği kişileri örnek almamızı
istemektedir. (Fatiha, 1-7) Ashab-ı Kehf’ in
kıssası da bu nimete eren bir genç topluluğun
hikâyesidir.
Kehf Suresi’nde anlatılan bu kıssada bir grup
genç, yaşadıkları dönemde bulunan zalim krala
boyun eğmediklerinden ve Allah yolundan
dönmek ismediklerinden, o diyarı terk etmeye
karar veriyorlar. Allah’a dua ederek yardım
istiyorlar. “Rabbimiz, katından bize bir
rahmet ver ve işimizden bize doğruyu
kolaylaştır (bizi başarılı kıl).” Ve sonra
mağaraya sığınıyorlar. (İçlerinden biri demişti
ki:) “Madem ki siz onlardan ve Allah’tan
başka taptıklarından kopup-ayrıldınız, o
hâlde, (dağlara çekilip) mağaraya sığının
da Rabbiniz size rahmetinden (bolca bir
miktarını) yaysın ve işinizden size bir yarar
kolaylaştırsın.”
Mağarada 300 yıldan fazla uyutulduklarını
bildiriyor Rabbimiz. ‘Sen onları uyanık
sanırsın, oysa onlar (derin bir uykuda)
uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol
yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu
uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın,

23

geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan
içini korku kaplardı.’
Daha sonra uyanarak bulundukları şehre gidip
mağarada kaldıkları zamanı kıyas yapmaları için
imkân sunuyor Rabbimiz.
Günümüzde nasıl Ashab-ı Kehf olunur
peki?
Hakkı inkâr edenlere karşı bir mağaraya girip
nasıl saklanabiliriz? Diyelim bir mağara bulduk
ve inzivaya çekilmek istiyoruz, böyle bir
mücadelenin içine girdik, yalnız başımıza bu işin
üstesinden gelebilir miyiz? Neden Ashab-ı Kehf
sekiz kişilerdi? Ya da daha az veya fazla, sayısını
ancak Allah bilir! Yemeden içmeden bir insan
yaşayabilir mi? Ashab-ı Kehf in yanlarında neden
bir köpek vardı?
Bir çok soru sorabiliriz bu kıssayı anlamak
için, çünkü gaybı bilmiyoruz. Lakin Allah
Teala bize soru sormamızla ilgili de cevap
veriyor bu kıssada. (Sonra gelen kuşaklar)
Diyecekler ki: “Üç’tüler, onların dördüncüsü
köpekleridir.” Ve: “Beştiler, onların
altıncısı köpekleridir” diyecekler. (Bu,)
Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. “Yedidirler,
onların sekizincisi köpekleridir” diyecekler.
De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi
bilir, onları pek az (insan) dışında kimse
bilemez.”
Öyleyse onlar konusunda açıkta olan
bir tartışmadan başka tartışma ve onlar
hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey
sorma. (Kehf -22 )
Biz müminler sayılara veya detaylara takılarak
bir kıssayı veya bir olayı değerlendirme hatasına
düşmeden, anlatılanın ardındaki hikmete
odaklanmayı tercih etmeliyiz. Bu, günlük
yaşamımızdaki olaylarda da aynı şekilde, bize
bir yol gösterir. Bir nevi soru sormanın adabını
öğreniyoruz bu ayetten.
Hak yolundan dönmemek için gerekirse hicret
etmeyi öğreniyoruz. Zalime boyun eğmemeyi.
Zulme ve zalime karşı mücadele etmenin gerekli

olduğunu. Her an Allah’tan yardım dilemeyi.
Allah’ın yardımının hayal edemeyeceğimiz kadar
geniş olduğunu. İnsanın bildiği şeyler hakkında
konuşmasını, bilmediği şeyler hakkında susması
gerektiğini. Cemaat olmanın önemini. (Bir grup
inanan genç olması ve birlikte hareket
etmeleri bize bunu gösteriyor.) Ölümden
sonra dirilmeyi. Allah’a şükretmeyi.
O’nun izni olmadan hiç bir şeyin
gerçekleşemeyeceğini.
Her mümin de kendi çağının Ashab-ı Kehf’i
olabilir. İslam şeriatı onun mağarasıdır.
Çektiği tesbihat ve yaptığı ibadetleri de onun
dünyaya karşı uykusudur. Birlikte hareket edip
birbirlerinden imanî anlamda kuvvet almaları ise
onların cemaat hâlinde olmalarıdır. Yani sırat-ı
müstakimleridir. O mağaranın dışı ise, Allah’ın
şeriatının ihlal edildiği dünyadır. Yanlarındaki
Kıtmir ise onların nefisleridir.
Bir mağaraya sığınır gibi bizlerin de İslam
şeriatına sığınmamız gerekir. Helal ve haramların
uygulamasına riayet ederken mağarada
kendimizi koruyormuşçasına hassasiyet
göstererek küfürden ve gafletten yüz çevirmeliyiz.
Yapacağımız ibadetler- zikirler- sohbet meclisleri
Ashab-ı Kehf’in, uyku hâlinde bedenleri uyuyor
olsa da, kalplerinin uyanık kalması gibi, bizlerin
de kalplerinin uyanık kalmasına vesile olacaktır.
Onlar gibi bir grupla- cemaatle birlikte olmanın,
kişinin imanına kuvvet vereceği ve cemaat
hâlinde olanların sapıklığa düşmeyeceğini umut
ederek kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz.
Ve -Kıtmir- Ashab-ı Kehf’in köpeği temsilen her
zaman yanımızda olan nefislerimiz gibi, her an
onunla mücadele içinde olmamız gerektiğini
idrak etmeliyiz.
Müminin kulluk vazifelerinden biri, Allah’ın
hikmetini anlamak ve bu yolda çaba göstererek,
rıza-i ilahîye ulaşmaktır.
Hikmeti görmeyi, anlamayı ve yaşamayı nasip
etsin Mevlâmız.
---◄◄

2022 yılının sağlık, esenlik içinde geçmesini diliyor, bütün musibetlerden arınmış, barış dolu, adil bir yıl temenni ediyoruz...

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.
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Kadir Canatan:

“Karşı çıktığınız her şeye de “devletin bekası” için sahip çıkılıyor. “Toplumun haklarının bekası için” değil, devletin
bekası için… Bu yaklaşım aslında bizim siyasi kültürümüzü de anlatıyor.”



GÖRÜŞ

Prof. Dr. Kadir Canatan ile Hollanda’nın
Politik Kültürü üzerine bir sohbet (1)

2

015 yılına kadar Hollanda’da yaşayan, eğitimini
ve doktorasını Hollanda’da tamamlayan Prof.
Dr. Kadir Canatan bir araştırma
yapmak amacıyla geldiği Hollanda’da dostlarıyla buluştu. Erasmus
Üniversitesi’nde Hollanda’nın
politik kültürü ile alakalı yapacağı
bir ay sürecek olan araştırmasının
yanında, gençliğinin ve yaşamının büyük bir bölümünün geçtiği
Hollanda’da eş dost ziyaretine de
vakit ayıran Canatan, her gününü
dolu dolu yaşamaya ve değerlendirmeye çalışıyor.
Yıldız Eğitim Merkezi tarafından
düzenlenen bir toplantıda Kadir
Canatan ile bir araya gelen dostları hasret giderdi ve Canatan’ın
araştırma konusu olan Hollanda’nın politik kültürü hakkındaki
sunumunu dinledi.
İki saati aşan sunumunun ardından katılımcılardan yöneltilen
sorulara cevap veren Canatan,
dostlarıyla buluşmaktan duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
Dostlarıyla buluşmasında yaptığı
sunumu -istifade edileceği inancı
ve düşüncesiyle- olduğu gibi yayımlıyoruz.
Hollanda’ya ait gözlemlerim…
16 yıl önce Hollanda’dan Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Bu süre
içerisinde kısa süreli geliş gidişlerim oldu, ancak ilk kez bu sefer
yapacağım araştırma çalışması
nedeniyle uzun bir süre kalacağım. Gelirken iki amacım vardı:
Birincisi, Hollanda’nın politik
kültürü ve demokrasisi üzerine
bir araştırmak yapmak. İkincisi de
sizin gibi dostlarla böyle buluşmalar yaparak hasret gidermekti.
Erasmus Üniversitesi’ne yakın
bir yerde kalıyorum ve aynen bir
öğrenci gibi üniversiteye gidip
geliyor, çalışıyorum.
Türkiye’de bambaşka maceralar yaşadık ve ne değişmiş diye
bakıyorum etrafıma. Kafamda Hollanda’ya ait 15 yıl öncesinin bir
fotoğrafı var, bir de şimdi oluşan
bir görüntü var. İki şey dikkatimi
çekti: Birincisi, dünya genelinde
de tartışılan bir konu; çok ileri bir
düzeyde bir dijitalleşme gördüm.
Özellikle üniversiteler her konuda
dijital bir yapıya kavuşturulmuş.
Mesela, ilk hafta üniversitede ne
çay içebildim, ne yemek yiyebildim ne de kütüphane ortamından
faydalanabildim. Her şey kart ile
yapılabiliyor.
Dünya dijital bir diktatörlüğe
doğru gidiyor. Dijitalleşme çok
kolaylıklar sağlasa da insanlar,
toplumlar ve kurumlar üzerinde
inanılmaz bir kontrolü de sağlıyor.
Kontrol altına alınmayı istemeyen
herkesi de saf dışı bırakıyor, sistem
dışına atıyorlar. Dolayısıyla toplumlar arasında büyük bir ayrım
ve bölünme de söz konusu oluyor.
Bu konu üzerinde de düşünmemiz
gerekiyor.
İkinci gözlemim de cemaatleri
daha zayıflamış olarak gördüm.
Pek çok cami ve cemiyet ziyareti
yaptım, gördüğüm şey herkesin

Kadir Canatan’ı dostları ile baraberken
eve çekilmesi, bireyselleşmesi ve
cemaatlerde bir çözülme hâlinin yaşanmasıydı. Her ne kadar
korona bu süreci tetiklese de
sanıyorum bu durum 2000’li yılların başından beri yaşanıyor. Bu
yeni kriz ile bu hâl yeni bir boyut
kazanmış bulunmakta. Dolayısıyla
önümüzdeki süreçte bu çözülmeyi,
bu bireyselleşmeyi nasıl engelleriz,
bunun üzerinde çalışmak, kafa
yormak lazım.
Bu akşam, üzerinde kafa yorduğum, araştırdığım konu üzerinden; Türkiye ile de kıyaslamalar
yaparak sohbet edelim istiyorum.
“Nedir Hollanda’nın politik
kültürü ve demokrasisinin
özü?” derseniz, şöyle bir cevapla
konuşmama başlamak isterim:
“Politik kültür” denildiğinde
bizler, hayat içerisinde siyasete hep bir seviyede bakıyoruz.
Bu seviye daha çok kurumların,
örgütlerin hâkim olduğu seviyedir.
Bu örgütlerin başında da genellikle
liderler var. Biz sadece liderleri,
partileri, parlamentoyu; devlet
yapısını, bürokrasiyi ve medyanın
bize neler sunduğunu görüyoruz.
Ama deyim yerindeyse, siyaset
bunlardan ibaret değil. Siyasetin
sadece görünen ‘beden’ kısmı
bu. Bu bedenin bir de ‘ruhu’ var.
İşte, o ruha biz, “siyasi kültür”
diyoruz. Siyasi kültürün içine
siyasi ideolojiler, idealler, değerler,
normlar, dinler, politikalar giriyor.
Bizim aslında bedenden ruha doğru ilerlememiz ve siyasi kültürün
özünü yakalamaya çalışmamız
gerekiyor.
Bunun, daha iyi anlaşılması için
bir-iki örnek ile izah etmeye
çalışayım. İsviçre’de bir bakan,
arabasını yanlış yere park ettiği
için ceza almıştı. Bu çok normal ve
insani bir durum değil mi? Ancak
bu İsviçre’de böyle olmuyor.
Park cezası alan bakan ceza ile
bu işin bitmeyeceğini söylemiş
ve “bir bakan olarak topluma
iyi örnek olamadım, kendimi bir daha cezalandırıyor
ve istifa ediyorum” diyerek
istifasını sunmuş. Yine pek çok
şahit olduğumuz olaylardan biri
de Avrupa’nın farklı ülkelerinin
bakan ve başbakanlarının işe giderken bisikletle gittikleri defalarca
görüntülenmiştir. Bu, Türkiye için
düşünülemeyecek bir şey. Bunlar
birer siyasi kültür olarak belleklere
yazılan güzel örnekler.
Yıllar önce duyduğum bir anekdo-

tu da anlatayım:
Eniştemin oturduğu Ankara-Kayaş
bölgesinde yaşanan bir olay bu.
O gecekondu semtinde küçük bir
park açılışı yapılacakmış. Anakent
Belediye Başkanı olan kişi o park
düzenlemesinin açılışına arkasında 100 kadar arabayla geliyor.
Korkunç bir saltanat örneği.
Bütün mahalleliler bu durumu
kınıyorlar. Bu da farklı bir politik
kültür olarak karşımıza çıkıyor.
Batı dünyasında en ufak bir hata
affedilmiyor. İnsanlar mümkün
olduğunca mütevazı ve sorumlu
olmaya çalışıyorlar. Politik ideal
bu, toplumun istediği, beklediği
bu; bizde ise tam tersi bir anlayış
hüküm sürmekte. İnanılmaz bir
saltanat, gösteri, şov merkezli bir
siyaset yürütülüyor. İşte bunlar,
siyasi kültürle alakalı şeyler.
Hollanda’nın Siyasi Kültürü
nasıl bir şey?
Hollanda’nın politik kültürü
hakkında üç şey anlaşılamıyor ve
Türkiye insanını sürekli meşgul
ediyor.
Birincisi, demokrasiyle kraliyet
nasıl bağdaşır? Bunu Hollandalılar
nasıl bağdaştırmıştır? Olacak iş
değil. Oysa demokrasi cumhuriyet
ile bağdaşır. Cumhuriyet, egemenliğin halka verilmesidir. Demokrasi
ise bu egemenliğin nasıl kullanılacağını gösteren rejimin adıdır. İkisi
birbirini tamamlar. Yani cumhuriyet bir teoridir; demokrasi de
onun pratiğidir. Fakat Hollanda’da
demokrasinin teorisi, yani cumhuriyet yok, kraliyet var.
İkincisi, Hollanda bloklardan,
sütunlardan oluşan bir toplum
yapısına sahip. Bloklara ayrılan
toplumsal kesimler arasında kutuplaşma, gerginlik ve kavga var.
Buna rağmen burada istikrarlı bir
demokrasi anlayışını hâkim kılabilmişler. Lijpart diye Hollanda’nın
meşhur bir siyaset bilimcisi var.
Onun, tamamıyla bu konuyla alakalı bir kitabı var. Hollanda nasıl
oldu da bu bölünmüş, kutuplaşmış
bir toplum yapısından stabil, istikrarlı bir demokrasiyi çıkarabilmiştir? Kavgalı olan toplum yapısıyla
siyasette uzlaşı nasıl sağlandı?
Üçüncüsü de, Hollanda, merkezi
üniter bir devlet yapısına sahip
olmasına rağmen çok gelişmiş
“yerinde yönetim/adem-i merkeziyetçilik” (decentralisati)
anlayışını da uygulayan bir ülke.
İşte bu merkezi yönetim ile yerinden yönetim sistemini Hollanda
nasıl bağdaştırabiliyor? Ben şimdi

“Türkiye’yi eyaletlere bölsek”
desem, karşımdaki hemen, “sen
Türkiye’yi bölmek mi istiyorsun?” diye tepki verir. Ama Hollanda 12 tane eyalete bölünmesine
rağmen merkezle bir çatışma olmadan bu sistemi rahatça yürütebiliyor. İşte, bu üç problem üzerinden
Hollanda’nın politik kültürünü
okumaya, anlamaya çalışıyorum.
Anlayabildiğim kadarıyla da sizlerle bu konu hakkında paylaşımlarda bulunacağım.
Anayasanın hası burada…
Bu konuları açıklığa kavuşturmak
için işe anayasadan başlamak
gerek. Bir anayasa nasıl hazırlanır,
nasıl incelenir diye baktığımızda
karşımızda maddeler hâlinde yazılmış bir metin görürüz. Hollanda anayasasına baktığımızda iki
ana bölümden oluşuyor. Birinci
bölüm, 53 maddeden oluşan
insan temel hak ve özgürlüklerini
ayrıntılı bir şekilde belirten “Temel Haklar”dan oluşuyor. İkinci
bölümde de, Kraliyet, Parlamento,
Bakanlar Kurulu, Eyalet, Belediyeler ve Sular İdaresi ve Yargıdan
oluşan devlet yapısı anlatılıyor.
Biraz önce anlattığım o politik
kültürün izlerini anayasada da görüyoruz. Anayasanın politik kültür
kısmı “haklar”dan oluşuyor. Diğer
bütün yapıların/devletin maksadı bu hakları gerçekleştirmek ve
teminat altına almak içindir. Onun
için Hollanda Anayasası’nı aslında
biz, “haklar sistemi” olarak da görebiliriz. Önemli olan bu haklardır.
Diğer bütün kurumlar bu hakları
gerçekleştirmek üzere ortaya konulmuş yapılardır.
Hollanda Anayasası’nı bizim
anayasamızla kıyasladığımızda
karşımıza neler çıkıyor? Bizim
anayasamızın baş bölümünde “dokunulmaz” denilen, “değiştirilmesi
dahi teklif edilemeyen” kutsallar
var. Ondan sonra “haklar” var, ondan sonra da onları nasıl kısıtlayacağız diyen maddeler var. Ondan
sonra da devlet yapısını anlatan
maddeler var. Orada da yine kısıtlanan özgürlükler ve gasp edilen
haklar manzumesi var. O yüzden,
bir ülkenin anayasası nasıl yazılmış, bu çok önemli. Türkiye yeni
bir anayasa hazırlamak istiyor. Benim bu çalışmamın arka planında
bu yeni anayasa var. Yapabilecekler mi bilmiyorum. Çünkü bugüne
kadar yapılan anayasaların hepsi
askeri darbeler sonrasında yapılan
anayasalardır. Belli bir azınlığın,
seçkin kesimin topluma öngördüğü
bir üniformadır aslında. Hâlbuki
anayasayı biz şöyle tanımlıyoruz:
Toplumun farklı kesimlerinin uzlaşmasıyla ortaya çıkan bir uzlaşı
metnidir. Bir toplumun bir arada
nasıl yaşayacağını ortaya koyan
bir sözleşme metnidir. Türkiye
bugüne kadar henüz sivil bir anayasayı hayata geçiremedi, vücuda
getiremedi. Bugünden sonra olmasını dileyelim ama ben bu konuda
çok da iyimser değilim. Neden
diye soracak olursanız eğer, şu an
gündemdeki tartışmalara bakıldığında sizler de göreceksiniz. Kimi

parlamenter sistemin iyi olduğunu
kimi de başkanlık sistemin daha
iyi olduğunu savunuyor. Hâlbuki
parlamenter sistem demokrasinin
minimum, en alt düzeyde geçerli
olacak biçimidir. Bugün dünya
toplumları demokrasi konusunda
öyle önemli adımlar attılar ki, o
en alt düzey bize yeter denilmek
isteniyor. Hâlbuki yetmez.
Karşı çıktığınız her şeye de “devletin bekası” için sahip çıkılıyor.
“Toplumun haklarının bekası
için” değil, devletin bekası için…
Bu yaklaşım aslında bizim siyasi
kültürümüzü de anlatıyor. Yani
bizim siyasi kültürümüzün temelinde haklar değil, devlet vardır.
Devleti korumak esastır. Bu nasıl
bir şeyse?.. Devleti kimden ve niye
koruyorlar? Vatandaşlardan mı
koruyorlar? Hâlbuki devlet vatandaşlar içindir. Devlet, bir hizmet
örgütüdür. Devlet bana hizmet
etmeyecekse kime hizmet edecek?
Bakın, bir anayasa üzerinden biraz
felsefi ve politik bir inceleme yaptığınızda, tamamen farklı iki ayrı
politik kültür ortaya çıkıyor.
Hollanda’nın ilk anayasası 181415 yıllarında yazılıyor. Bu, Hollanda Birleşik Krallığı’nın da ortaya
çıktığı bir dönem. Hollanda’nın
temelleri 19’uncu yüzyılın ilk
çeyreğinde bir anayasa ile atılmış
oluyor. O günden bugüne kadar
14 kez anayasa değişiyor.
İlk Hollanda anayasasında 1948
yılında köklü değişikliler yapıldı.
Buna “Thorbecke Anayasası”
denir. Hollandalıların tarihinde
önemli bir adamdır. Thorbecke,
bir devlet adamı ve siyasi düşünür.
Onun başkanlığında bir komisyon
1948 yılı anayasasını hazırlıyor.
Bu anayasanın özelliği de şu:
İlk kez kral ve kraliyet ailesinin
yetkileri ve gücü sınırlandırılıyor,
parlamentonun gücü öne çıkartılıyor. Hollanda’da demokrasinin
tamamlanması 1919 yılına kadar
sürüyor. Yani geçtiğimiz yüzyılın
başlarında demokrasi taçlanmış
oluyor. Neden derseniz, o tarihte
toplumun tamamı seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Uzun yıllar
sadece zengin olan, vergi veren
erkekler oy hakkına sahiptiler.
Sonra erkekler genelleştirildi ve ilk
kez de 1919 yılında kadınlar da bu
haktan yararlanmaya başladı. O
tarihten itibaren toplum siyasi sürece dâhil edildiği için bu demokrasinin tamamlanması anlamına
geliyor.
Yabancıların oy vermesi ancak
vatandaşlığa bağlı olarak gerçekleşebiliyor. Hollanda, 80’li yılların
ortalarında Avrupa’ya örnek
olacak çok ilerici bir adım atarak,
yabancılar, “vatandaş” olmasa da
yerel seçimlerde oy kullanabilir
diye bir karar aldı. O tarihten itibaren de ülkedeki yabancılar yerel
düzeyde oy kullanmaya başladılar.
Ülkesel düzeyde seçme ve seçilme
hakkını elde etmek için vatandaşlık şartı hâlen devam ediyor.
En son 1983 yılında Hollanda’da
anayasa üzerinde çok kapsamlı bir
değişiklik, revizyon yapıldı.
(Devam edecek) ---◄◄
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Hollanda'nın İlk İslami

AİLE EVİ HİZMETE
AÇILDI

S
Verdiğimiz bu önerge
neticesinde 12 yaşına
kadar olan çocuklarımız
1 Ocak’tan itibaren toplu
taşıma araçlarından bedava
faydalanabilecek. Ama
çalışmalarımız bununla sınırlı
kalmayacak tabii ki. Toplumsal
sorunların çözümüne
dönük çalışmalarımız
devam edecek.

elamün Aleyküm değerli kardeşlerim,
Korona krizinden dolayı Hollanda
hükûmeti ağır yaptırımlar yapmakta. Bu
zor süreçte sizin gönlünüze bir nebze de
olsa su serpmek için çok güzel haberlerim var.
Rotterdam’da toplu taşıma fiyatları tavan yapmış
durumda. Dar gelirli vatandaşlarımız bu yüksek
fiyatlardan dolayı ne iş görüşmelerine gidebiliyor
ne hasta annesini ziyaret edebiliyor ne de
çocuklarını okula gönderebiliyor. Çocuklarımız
mecburen yürüyerek veya bisiklet ile bu soğuk
havalarda okula gidip, eğitimlerini görmeye
çalışıyorlar. Biz DENK Partisi Rotterdam olarak
yıllardır bu çocuklarımıza eğitimlerinde yardım
edebilmek için, toplu taşıma araçlarından bedava
yararlanmaları için çok büyük uğraşlar verdik.
Bu yoğun uğraşlarımız neticesinde çok büyük
bir başarı elde ettik ve sonunda çocuklarımız
için meclise verdiğimiz önerge kabul edildi.
Bu önerge neticesinde 12 yaşına kadar olan
çocuklarımız 1 Ocak’tan itibaren toplu taşıma
araçlarından bedava faydalanabilecek.
Ama çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak
tabii ki. Gelecek senelerde bu yaş sınırının 18
yaşına kadar yükselmesi için çaba sarf etmeye
devam edeceğiz.
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İslami Aile Evi Hizmette...
Bu soğuk kış gününde sizlere bir güzel haber
daha vermek isterim: Bazen ne yazık ki ailevi
sorunlar veya herhangi başka bir nedenden
dolayı çocuklarımız, çocuk esirgeme kurumu
tarafından kendi ailelerinin yanından alınıyor
ve koruyucu ailelere veriliyorlar. Bu koruyucu
ailelerin çoğu başka kökenlerden ve dinlerden
oldukları için, çocuklarımızın bebeklikten itibaren
aldıkları geleneklerden ve değerlerden farklı bir
şekilde yaşıyorlar.
Çocuklarımızın yerel gelişimleri ve kendilerine
sıcak yurt verebilmek için koruyucu ailelerin
aynı dinî prensiplere, kültürel geleneklere
ve değerlere sahip olmaları büyük önem
taşıyor. Bu çocuklarımız sıcak bir aile evinde
büyüyebilmeleri için Mohammed ve Jamila
adındaki iki kardeşimiz, Hollanda’nın ilk
İslami aile evini açtılar.
Bu aile evinde çocuklarımız namazlarını
kılabiliyorlar, helal yemek yiyebiliyorlar, erkek
ve kız çocuklarımız ayrı yatak odalarında
kalabiliyorlar. Allah bu kardeşlerimizden bunu
mümkün kıldıkları için razı olsun. Bizde inşallah
bu aile evlerinin çoğalması için elimizden gelen
gayreti göstereceğiz.
Bayramlarda izinli olma teklifimiz...
Hepinizin malumu Noel tatili yaklaşmakta. Bizim
herkesin kendi bayramına saygımız var. Herkes
kendi istediği gibi kutlayabilir. Ama Noel ve buna
benzer tatiller toplumun her kısmına hitabet
etmiyor.
Toplumun her kesimi tarafından kutlanılmıyor.

Güvenilir ve hesaplı!..
Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

ROTTERDAM: SCHIEDAM:
WAALWIJK:
AMSTERDAM: -

Mesela Müslüman kardeşlerimiz Noel yerine
Ramazan veya Kurban Bayramı’nı kutlamak
istiyorlar ama Noel tatili gibi tatil alamıyorlar.
Ramazan veya Kurban Bayramı’nda
mecburen çalışmak zorunda kalıyor. Şu an
vatandaşlarımızın daha rahat bayramlarını
kutlayabilmeleri için önergeler verdik. Bu
önergelerde herkesin kendi isteği doğrultusunda
bayram günlerinde işverenlerin daha anlayışlı
olmalarını ve çalışanlara bayramlarda daha
müsamahakâr olmalarını istedik. Sonucunu
sizlerle paylaşacağım.
Ailesi vefat edenler evden atılmayacaklar
Yazımı sizlere son bir mutlu haber daha vererek
bitirmek istiyorum: Bildiğiniz gibi daha önceki
yazılarımda sizlere anne babası vefat eden
gençlerimizin evden atılmaları hakkında içler
acısı durumlarını paylaşmıştım.
Geçmiş seneler boyunca bu durumdan ötürü nice
zor durumda olan gençlerimizle görüştüm.
Beni çok derinden üzen bu olaylar için mecliste
yoğun uğraşlar verdim. Ve gayretlerimiz
sonucunda meyvesini vermeye başladı. Şu
an Hollanda hükûmeti bakanı tarafından bu
gençlerimizi korumak ve evden atılmalarını
önlemek için bir yasa hazırlamakta. İnşallah
bu yasa yürürlüğe girdiği zaman gençlerimiz
bu büyük dramlardan sonra artık yuvalarından
atılmayacaklardır.
Sizi bu güzel haberler ile şu soğuk kış zamanında
inşallah bir nebze olsun içinizi ısıtabilmişimdir.
Sağlıcakla kalın, selametle,
---◄◄

Şiparişinizi online verin,
Zengin ürün çeşitlerimizin ve
getirelim
uygun fiyatlarımızın tadını çıkarın

Oranjeboomstraat 161 3071 SG Rotterdam
Bergweg 170-176 3036 BL Rotterdam
Schans 8 3025 VJ Rotterdam
Nieuwlandplein 10-17 3119 AH Schiedam
De Els 46B 5141 HH Waalwijk
Waldenlaan 135 1093 NH Amsterdam

Kolayca sipariş ver,
online olarak öde!
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Osmanlı-Hollanda ilişkileri tarihçesi

B

undan önceki yazılarda
ufakta olsa bir OsmanlıHollanda
ilişkileri
penceresi açmıştık. Bu
pencereden bakarak tarih sürecinde
bu ilişkiler nasıl başladı ve nasıl
gelişti konusunu işlemek istedim.
Osmanlı-Hollanda ilişkileri nasıl ve
ne zaman başladı?
Hiç şüphesiz devletler arası
ilişkilerde kişisel ilişkiler gibi bir
noktadan başlar. Tıpkı kişisel
ilişkilerde ki gibi yaşanan olaylar
bir yakınlaşma sağlar, veyahut
bir soğuma ve kopma meydana
getirir. Hollanda-Osmanlı ilişkilerini
günümüzden 400 sene geriye kadar
götürmek mümkündür.
Resmî olarak ilk ilişkiler 17.
Yüzyılda gerçekleşmiş olsa da
Hollandalı tüccarlar 16. Yüzyılın
son çeyreğinde Akdeniz havzasında
faaliyetteydi. Ayrıca Galata ve
çevresinde bulunan yabancı tüccar
merkezlerine yerleşmişlerdi. Zaten
gayri resmi ilişkiler Hollanda’nın
İspanya isyanı esnasında başlamıştı.
1569 senesinde Oranj Prensi I.
Willem Osmanlı Sultanı II. Selim’den
yardım talep etmişti. Kanuni’nin
oğlu Sultan II. Selim ise bu çağrıya
olumlu cevap vermişti. Aracı olarak
Yahudi banker Yasef Nasi görev
almıştı, kendisi Osmanlı sarayına
yakındı. Ayrıca Antwerpen ve
Galata ticaret merkezlerinde güçlü
bir konuma sahipti. Tartışmalı bir
şahsiyet olduğu kesin fakat önemli
hizmetleri de olmuştu.
Sultan II. Selim Temmuz 1574’te
donanmayı
Kılıç
Ali
Paşa
komutasında Tunus’a yollar. Tunus o
zamanlar tekrar İspanya tarafından
işgal edilmişti ve Hafsi hanedanlığı
tarafından yönetilmekteydi. Aynı
zamanda Hollandalı isyancılar
Leiden şehrinde İspanyollara karşı
savaşmaktaydılar.
İspanyolları
korkutmak için Hollandalı isyancılar
Türk kıyafetleri giyip gemilerine
Türk bayrakları çektikleri söylenir.
Tunus fethedilir ve Leiden şehri
kurtarılır. Bu ortak harekat sayesinde
İspanya ağır bir darbe alır. Çok
geçmeden 1575’te Kral II. Filip’in
Ispanyası iflas eder. Hollandalı
isyancılar “Liever Turks dan Paaps”
(Katolik Papa yerine Türkleri tercih
ederim) sloganı ile Osmanlı ile nasıl
bir dayanışma içinde olduklarını
açıkça göstermekteydiler.
Cornelius Haga yola çıkıyor!
Daha sonra 1604 senesinde
Hollanda, Sultan I. Ahmed’e
mektup yollayıp Şam vilayetinde
ticaret yapma izni istemişti. Fakat
Osmanlı bu mektuba ancak 1610
senesinde müspet cevap vermişti.
Bu ilişkilerin gelişmesinde Kaptan-ı
Deryâ Halil Paşa (daha sonra

Veziri-âzam) mühim rol oynamıştır.
1609 senesinde Hollanda İspanya
ile 12 senelik ateşkes antlaşması
imzalamış ve akabinde Fas ile resmi
bir ticari anlaşma imzalamıştı.
Bu Hollanda’nın Müslüman bir
devlet ile imzaladığı ilk anlaşmadır.
Hollanda
daha
sonra
1611
senesinde
Schiedam
doğumlu
Cornelius Haga’yı İstanbul’a yollar.
Cornelius Haga Polonya, Macaristan
ve Viyana üzerinden Venediğe
ulaşır, buradan gemi ile İstanbul’a
doğru yola çıkar. 6 aylık bir yolculuk
sonrası İstanbul’a ulaşır. İspanya’nın
tepkisini çekmemek için, sebebi
ziyaretin esirlerin serbest bırakılması
müzakereleri olduğunu belirtirler.
Halil Paşa’nın gayretleri ile Cornelius
Haga 1 Mayıs’ta şaşalı bir törenle
Sultan I. Ahmed’in huzuruna çıkar.

Cornelius Haga

O günlerde Payitaht’ta İngiliz,
Venedik ve Fransız elçileri görev
almakta ve canla başla Hollanda’ya
kapitülasyon
verilmesini
engellemeye
çalışmaktadırlar.
Kendilerine verilen ticari imtiyazların
başka bir güçle paylaşmak niyetinde
değillerdi. Hollanda’nın henüz
bağımsız olmadığını vurgularlar,
hukuk ve kural tanımaz bir toplum
olduklarını iddia ederler. Osmanlı
devlet ricaline rüşvet dahi teklif
etmişlerdi fakat bu uğraşlar
neticesiz kalır. Nihayet 7 Temmuz
1612 senesinde Hollanda’ya da
kapitülasyonlar verilir. Fransa’ya
1569’de,
İngiltere’ye
1580’de
kapitülasyonlar verilmişti.

Hollanda elçisi Cornelis
Calkoen’un Sultan III. Ahmed
tarafından kabulü, 1727.

Hollanda
diploması
arenasına
yabancı sayılırdı. Cornelius Haga
anılarında Osmanlı bürokratların
rüşvetçi olduğundan bahseder.
Esasında buna rüşvetten ziyade
hediyeleşme diyebiliriz. Protokol
gereği Sultanın ve Sadrâzamın
huzuruna çıkan elçiler yanlarında
birbirinden değerli hediyeler takdim
ederlerdi, usul böyle iken Cornelius
Haga ve Hollanda diplomatları bu
usulü pekte bilmiyorlardı veyahut
rüşvet zannetmişlerdi. Yanında
getirdiği hediyelerin yetmediği
için Halil Paşa kendi cebinden
katkı sağlamak zorunda kalmıştı
ve böylece Sultanın huzuruna
kabul edilmişti. Halil Paşa bununla
yetinmeyip
Cornelius
Haga’yı
himayesine almış, ulema, vezirler
ve hatta Aziz Mahmud Hüdayi
hazretleri ile tanıştırmıştı. Halil
Paşa Mektuplarında Hollanda elçisi
hakkında “çırağımız” diye bahseder.
Hollanda hükumeti daha sonra Halil
Paşa”yı özel olarak hediyeler ile
ödüllendirmişti.

Kapitülasyonlar ve sonrası
Hollanda’nın Osmanlı ile ticari
ilişkileri ilk etapta Fransa ve İngiliz
himayesinde gerçekleşmişti. Bu
ülkeler Osmanlı Sultanı’nın vermiş
olduğu kapitülasyonlar sayesinde
serbest bir şekilde kendi bayrakları
altında ticaret yapmaktaydılar. Bu
kapitülasyonlar sadece birkaç devlete
Padişah tarafından ihsan edilmişti.
Hollanda
bu
kapitülasyonlar
sayesinde
ticari
ilişkilerini
ilerletmişti. Akdeniz’de korsan
saldırılara karşı korunma sağlamış ve
kendi bayrağı altında ticaret yapma
hakkına kavuşmuştu. Her iki tarafın
gemileri birbirlerinin limanlarında
lojistik destek alabilecek, mühimmat
ve erzak temin etme hakkına sahip
olacaktı. Ayrıca eğer Osmanlı
“korsanları” tarafından esir edilen
Hollanda vatandaşları varsa derhal
serbest bırakılıp malları geri teslim
edilecekti. Bunun yanı sıra diğer
ülkelerden alınan 5% gümrük vergisi
yerine Hollanda’ya ise 3% vergi
belirlenmişti. Kapitülasyonun bir
diğer mühim noktası ise Hollanda’yı
bir devlet olarak tanıyan ilk devletin
Osmanlı olmasıdır.
Bu tür tek taraflı Sultan tarafından
verilen kapitülasyonlar Osmanlı’nın
güçlü olduğu dönemlerde sıkıntısız
bir şekilde işlemiştir. Osmanlı
kapitülasyon verdiği ülkeleri bir
tehdit olarak görmüyor, bilakis ortak
düşmana karşı fayda sağlanabilir
bir müttefik olarak görüyordu.
Böylelikle kendi topraklarında ticaret
yapmak için bu devletleri teşvik etmiş
oluyordu. Ulaşılamayan ürünlere
sahip olma şansı oluşuyor ve tabii ki
bin bir çeşit üründen alınan vergiler
Osmanlı hazinesine katkı sağlıyordu.
Düşmanımın düşmanı dostumdur
mantığını tabii ki göz ardı etmemek
gerekir. Fakat Osmanlı zayıfladığı
dönemlerde bu kapitülasyonlar
sıkıntıları beraberinde getirdiği
açıktır. Kapitülasyon verilen ülkeler
bu hakları dönem dönem kötüye
kullandıkları açıktır.
Cornelius
Haga
İstanbul’dan
memleketine ancak 27 sene sonra,
IV. Murad’ın izniyle, 1638 senesinde
dönebilmişti. İstanbul’da görevde
olduğu
dönemde
Amsterdam
merkezli “Hollanda Levant Şirketi”ni
1625 senesinde kurmuştu.
Bu Şirket Osmanlı yönetimi ve
Hollandalı tüccarlar arasındaki
iletişime katkı sağlıyor, yani bir
köprü vazifesi görüyordu. Doğu
Akdeniz’de ve özellikle Suriye’de
büroları mevcuttu. Fakat daha sonra
ağırlığı bir başka ticaret noktası olan
İzmir’e verdiler.
Hollanda’ya verilen kapitülasyonlar
Sultan IV. Murad tarafından
yenilenir.
Cornelius
Haga
görevinden ayrıldıktan sonra birçok
kişi temsilci ve elçi olarak görev
almıştı. Bunlardan belki de en
dikkat çekeni Istanbul’da büyüyen
Jacobus Colyer isimli elçidir,
kendisi Türkçe diline hakimdir ve
oldukça geniş bir nüfuza sahipti.
Bunun yanı sıra İstanbul’daki İngiliz
elçileri ile birlikte Karlofça (1699),
Prut (1711), Pasarofça (1718)
Antlaşmalarında Osmanlı adına
arabuluculuk yapmıştı. Cornelius
Haga ise 1654’te son nefesini verir
ve Schiedam Grote Kerk’e defnedilir.
18. Yüzyılda İngiltere’nin hızla süper

güç olma yolunda ilerlemesinden
dolayı, ve Fransa’da Akdeniz’de
etkisini artırmış olmasından dolayı
Osmanlı’nın diğer devletlerle olan
ticari ilişkilerinde bir gerileme söz
konusu olmuştu. Hollanda ile de
ticari ilişkilerde bir düşüş yaşanmış
fakat tamamen durmuş değildi.
Hollanda’ya daha sonra verilen
1680 tarihli ve diğer devletlere
verilen kapitülasyonlar, 1914’te
Osmanlı tarafından kaldırılana
kadar yürürlükte kalmıştı.

Metuplardan Bazı Örnekler...
19. Yüzyılda ise Osmanlı Sultanları
ve Hollanda Kralları arasında
mektuplaşmalar
olmuştu.
Bu
karşılıklı mektuplaşmalar Sultan II.
Mahmud ve Kral I. Willem arasında,
Sultan Abdülmecid ile I. ve II. Willem
arasında, Sultan II. Abdülhamid ile
III. Willem arasında gerçekleşmişti.
Bu mektuplarda karşılıklı doğum
ve taht değişikliği tebrikleri,
ödüllendirme ve elçi ataması gibi
farklı konular geçmektedir. İlginç
olan bir nokta ise bu mektupların
dilinin Fransızca olmasıdır. O
dönemin diplomasi ve Saray dili
Fransızca idi. Ayrıca Hollanda’da
ilk Osmanlı resmi ve daimi elçilik
Lahey kentinde 1859 senesinde
kurulmuştu. Osmanlı daimi elçiliği
sadece büyük devlet olarak gördüğü
Fransa, İngiltere vesaire gibi
ülkelerde açmıştı.
Hollanda, Portekiz ve İspanya gibi
ülkeleri büyük devletler kategorisinde
görmediği için bu ülkelere çok
sonraları daimi elçi atanmıştır. Bu
tabii ki dünyada değişen diploması
anlayışından da kaynaklanıyordu.
Devletler birbirleriyle daha sıkı
iletişim hâlindeydiler.
İhracat ve ithalat
Osmanlı Hollanda’ya ekseriyetle
yün, ipek, pamuk, çeşitli kumaşlar,
halı ve kilimler, lale tohumları,
kurutulmuş meyve ve daha birçok
çeşit lüks tekstil ürünleri ihraç
ediyordu. Hollanda ise Osmanlı’ya
daha çok baharat çeşitleri, şeker,
donanma ve orduda kullanılan ham
madde ihraç ediyordu.
Sonuç
Sonuç olarak Osmanlı ve Hollanda
arasında resmi bir ittifak olmamasına
rağmen
Osmanlı
Hollanda’ya
desteğini
kapitülasyonlarla
göstermişti. Serbest ticaret imkanı
sağlamakla Hollanda ekonomisi
gelişmiş ve ticari bir dev hâline
dönüşebilmişti.
17.
Yüzyılın
başlarında Hollanda dış ticaretinin
yüzde 40’ı Osmanlı ile yapmaktaydı.
Bu rakam bile ticari ilişkilerin
önemini göstermek için yeterlidir.
Her iki devlet birbirini Katoliklere ve
özellikle İspanya’ya karşı bir müttefik
olarak görüyordu. Zaten Katolik
İspanya bloğuna karşı Osmanlı
Protestan devlet ve prenslikleri
desteklemişti. İspanya ile Akdeniz’de
mücadele eden Osmanlı İspanya’nın

birden fazla cephede savaşmasını
sağlamış ve böylelikle ağırlığını tek
bir cepheye vermesini engellemiştir.
Askeri alanda ise Osmanlı İspanya
ile sürekli mücadele ettiği için
Hollanda ve diğer Protestanlar rahat
bir nefes almışlar ve mücadelelerine
devam edebilmişler. Unutmamak
gerekir ki o dönem Osmanlı İnebahtı
Deniz Savaşı’nı kaybetmişti. Ayrıca
1578-1590 Osmanlı-Safevî ve 15931606 Osmanlı-Avusturya Savaşları
ile meşguldü.
Peki Hollanda ve Osmanlı hiç
karşı karşıya gelmediler mi? Resmi
bir savaş olmasa da Akdeniz’de
Osmanlı denizcileri birçok Hollanda
bandıralı gemi batırmış veya
ele geçirmişti, binlerce esir dahi
almıştı. Fakat bunlar genelde
Tunus ve Cezayir’de konuşlanmış
Osmanlı denizcileri tarafından icra
ediliyordu. Bu savaşları durdurmak
için ünlü Hollandalı Amiral Michiel
de Ruyter Osmanlı’ya bağlı olan
Cezayir Dayısı ile barış anlaşması
imzalamıştı. 1817’de ise birleşik
İngiliz-Hollanda
donanması
Hristiyan esirleri kurtarma amacıyla
Cezayir’e saldırmıştı. Bu örnekler
dışında Osmanlı ve Hollanda
arasında ciddi bir harp veya çatışma
olmamıştır.
Günümüzde ise Osmanlı’nın varisi
olan Türkiye Cumhuriyeti vardır.
Ticaret yine 17. Yüzyılda olduğu
gibi hızla artmakta ve trilyonluk
rakamlara ulaşmış durumdadır.
Siyasi sürtüşmeler ise daha çok
Avrupa Birliği siyaseti ve popülizm
üzerinden gelişmekte.
Bunda aşırı sağın Avrupa genelinde
yükselmesinin etkisi vardır. Hepimiz
büyüklerimizden
dinlemişizdir.
İlk Türkler buralara çalışmaya
geldiklerinde
Hollandalılar
istasyonlara akın etmişlerdi Türkleri
görmek için. Böylelikle uzun
aradan sonra tekrar bir buluşma
gerçekleşmişti.



Biliyor muydunuz?
Zeeland, Sluis şehrine bağlı
“Turkeye” köyünü belki bilen
vardır. Hollandalı isyancılar 1604’te
Sluis şehrini İspanyollardan ele
geçirince 1500 Müslüman köleyle
karşılaşırlar, Prens Maurits esirlerin
Osmanlı’ya iade edilmesini emreder.
O günden bugüne köyün ismi hala
“Turkeye” olarak geçmektedir.
Ne olursa olsun Hollanda, ülkesinde
yaşayan 400.000’e yakın Türk
vatandaşını gözardı edemez ve bu
ülkenin bir parçası olduğunu kabul
etmelidir. Bizlere düşen görev ise bu
400 sene öncesine kadar giden bu
dayanışma ve köklü ilişkileri okuyup,
öğrenip çevremize anlatmaktır.
Kısada olsa Osmanlı-Hollanda
ilişkileri tarihçesine birlikte göz
atmış olduk. Umarım faydalı bir
yazı olmuştur ve konuyu araştırmak
isteyenlere bir vesile olur.
Kaynakça:
Ottoman-Dutch Economic Relations
- Mehmet Bulut
Four centuries of Diplomatic and
economic relations between Turkey
& the Netherlands - Bülent Arı &
Levent Kıral
Kayı Serisi V - Ahmet Şimşirgil
19. Yüzyılda donanmalar - Fatih
Erbaş
Sultan’a 101 Mektup / Osmanlı’ya
mektuplar - Çamlıca
---◄◄
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Dilin Mukaddes Oluşu

ve ETKİLERİ...

E
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.

vrenin ontolojik anlam kazanması ve
yüklenilen değerin anlaşılmasında ana
etken dildir. Hatta bütün mahlukatın
ortak değeri ve kâinat nizamının
dünyamızla olan irtibatının ölçüsü ve birbirini
anlamada iletişimin gerçekleşmesinde yegâne
hakika dildir.
Dil (lisan), bireylerin içtimai anlamda cemaat ve
toplum hâlinde yaşamaları, din, tarih, felsefe,
sanat, edebiyat ve teknolojide terakki etmelerini
sağlayan itici güçtür.
Kur’an-ı Kerim Rum Suresi yirmi ikinci ayette:
“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin
ve renklerinizin farklı olması da O’nun (
varlığının ve kudretinin ) delillerindendir.
Şüphesiz bunda bilenler için elbette
ibretler vardır” buyuruluyor.
Bu ayeti anlamada gaflet içinde olanların farklı
yorumlar yapmaları, elbette hakikati değiştirmez.
Zira inanan bir mümin, Allah’ın ayetlerini
kendi görüşüne göre değil, müktesebatımız ve
âlimlerimizin ortaya koydukları gerçeklere göre
hareket eder kavrar ve ona göre hayatını inşa
eder.
Yine ayette herkesin rahatlıkla anlayabileceği
manayı ıskalayarak kendi emellerinin
gerçekleşmesini sağlamayı amaçlayanların
yeniden Kur’an’la yüzleşmeleri, bundan sonraki
hayat anlayışları için olumlu bir adım olmasını ve
değişen dünya gerçeklerini görmede kazanımlar
elde etmelerini dileriz.
Dil ve tendeki renk doğuştan insanoğluna
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verilmiş olup Allah’ın “kulum” dediği ve her
şeyi kendisi için yarattığı eşref-i mahlukat olarak
vasıflandırdığı insanoğlunun biri sabit olup diğer
özelliği, dünyaya “merhaba” diyerek başlayan
ve gelişimiyle paralel gelişen anadili, kutsal bir
haktır.
Hiç bir bireyin kendi renginden dolayı kınanması
ve aşağılanması ve dahi dillinin konuşma
hakkına müdahale edilmesi, ne İslam ve ne
de insan hakları bakımından meşru kabul
edilemez. Bu hakların pazarlık konusu edilmesi
düşünülemez. Zira doğuştan verilmiş haklardır.
Dünyanın neresinde olursanız olun anadilinizi
çocuklarınıza bihakkın öğretir ve eğitimini
verirseniz; kendi dinini, kültürünü, tarihini ve
ikinci bir dili öğrenmede daha başarılı olmcağını,
eğitimle ilgili çalışmaları olan ve bu mevzuda
ehliyet ve liyakat sahip olanların eserleriyle ve
açıklamalarıyla ortaya koymaktadır.
7000 küsur dilin konuşulduğu dünyamızda,
farklılıkların lihikmetin zenginlik olduğunu
bilmek ve dahi insanların ten renklerinin temelde
siyahtan esmere, sarıya ve beyaza kadar Allah’ın
birer âyeti olduklarını unutmamak gerekir.
Olaya bu çerçeveden bakıldığı zaman ne dilin
ve ne de rengin farklılığı, aynı cinsten olan
insanların dünya huzurunu ve mutluluğunu
sağlamada engel olmadığı görülecektir.
Fertlerin ve toplulukların işledikleri fiillerden
dolayı nedamet duyduklarını hem cinslerine
deklere ettiklerini, tarihin yazılı kitap sayfalarında
bulmak mümkündür. Aynı gerçekleri haykırmanın
bir hak teslimi olduğunun şuuruna vararak,
en azından bugünden itibaren aynı hatalara
düşmemek için önemli bir gelişme ve gayret
olacağına inanıyoruz. Geç kaldıklarını düşünmek
sizin, geçmiş günahlarından koparak hatalarını
izale etmeleri mümkündür.
Anlamak ve anlaşılmak bağlamında kurulan
ilişkiyi sunmada problem yaşayan günümüzün

insanının, olaylara hangi saiklerle, nasıl
baktıkları ve nasıl yaklaştıkları çok çok önemlidir.
Olayın künhüne vakıf olmak, sağlıklı neticeye
varmanın şartıdır. Yoksa bu mevzuda
gerçeklikten dem vurmanın bir anlamı
olmayacaktır.
Hayata sevgiyle bakabilme ve bir diğerine
doğuştan hakkı olan anadilini konuşma ve
teninin farklılığını görmek sizin teslimiyet, derin
bir ruh olgunluğunun tezahürü olacaktır.
Bu ruhun itici ve beslendiği güç, bilgi ve
medeniyettir.
İlmin, vicdanın ve imanın bulunmadığı yerde,
sevgiden, barıştan ve insani bakıştan bahsetmek
mümkün değildir.
İnsana kıymet vermeyen anlayışta merhamet
olacağını beklemek, beyhudedir.
Bir çok nimete kavuşmamızın sebebini anlamada
ve idrak etmede geç kalmış olabiliriz.
Hâlbuki her kavuştuğumuz (fert, cemaat,
toplum ve devlet olarak) nimet, insanlara karşı
işlediğimiz hayrın karşılığıdır.
Hiç bir iyiliğin gerek bu dünyada ve gerekse
öbür âlemde karşılıksız kalmayacağına inananlar
olarak, evrensel imtihan sırrını böyle kavramak
mecburiyetindedir.
Netice itibariyle, “Dil her şeydir, her şey
onun gibi bir şey değildir”. Ayette özellikle
‘semaya ve yerin yaradılışına işaret
ederek dillerin ve renklerin Allah’ın
ayetlerindendir’ buyurulmasının önemini bir
makalede geniş anlamda ele almak zordur. Bazı
dokunuşlar serdederek meramımızı anlatmaya
çalıştık. Doğuştan verilen insan haklarının
tartışılamayacağını ve bu anlamda dil, renk, ve
inanç üzerindeki negatif uygulamaların kimseye
faydası olamayacağını ve özelde ebeveynin
çocuklarına karşı yerine getirmeleri gereken
görevlerini hatırlatma sadedinde cümleler
kurarak altını çizerek vurgulamaya çalıştık.---◄◄
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Bouw nu mee aan de toekomst
van onze kinderen!
Kleine moeite, een leven lang plezier
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.
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28 sanat ve kültür
Spotlar

HURAFATTAN
HAKİKATE...

Behçet Ali Şeker
oflaz-aliya@hotmail.com
Merhaba,
“Onlar gittiler
Giderken bir muştu gibiydiler.”
Aralık sayımızla karşınızdayız.
Aralık ayı miladi takvimin son
ayı. Takvimimize göre Cemâziyelevvel ayındayız. Yıl 1443. Bu
ay içinde çok sevdiğimiz, milletimizin iki asil büyüğü ahiret
yurduna göçtü. Yunus Emre’nin
o avazı beynimizin içinde döndü
dolaştı. “Göçtü kervan kaldık
dağlar bağında”.
Üstad Ahmet Sezai Karakoç ve
Şaban Teoman Duralı hocamız.
Çok söz söylendi ve söylenmeye
devam edecek. Kıymetlerinin
bilinip bilinmediğine dair bir
değerlendirme yapmaya gerek
yok kanaatimce. Onlar geldiler,
sabırla, aşkla ve samimiyetle
İslam Milleti’ne karşı görevlerini ifa ederek asıl yurda, diriliş
yurduna göçtüler. Gerek Sezai
Bey ve gerekse Teoman Bey
bizim göz ışığımızdı. Varlıkları
bizlere güven veriyordu. Candılar ve Kutlu Nebi’nin nefesini
gösterişten, maddi kaygılardan
uzak bizlere, hırpalanan milletimize ulaştırmaya çalıştılar.
Bu sayımızda rahmetli iki büyüğümüze dair yazılar bulacaksınız. Rahmet vesilesi olması
duasıyla beraber...
Kadir-i Mutlak, Alim-i Mutlak,
Halik-i Mutlak olan, diriliş
gününün sahibi Allah’tan (c.c)
Ahmet Sezai Karakoç ve Şaban
Teoman Duralı büyüklerimize
sonsuz rahmet dua ediyoruz.
Ahiret yurdunda en güzeliyle
rızıklandırsın. Biz onlardan razıyız. Allah’ta (c.c) razı olsun.
Amin.
Büyüklerimize Fatiha istirhamıyla beraber, iyi okumlar...

Şehzadebaşı’nda Gün Doğmandan Bir şair

B

üyük şair ve mütefekkir Sezai
Karakoç göklerden gelen karara
teslim olarak dünya yolculuğunu
tamamlayıp Rabbine kavuştu. Dokunaklı bir sessizliği vardı. Sanki hakikatin
cevheri konuştuklarından ziyade sustuklarında gizliydi. Onunla ruberu bir araya gelme
nasibini yakalayanlar bana hak vereceklerdir
ki onun kadar sükûtuyla bir manayı imleyen
başka birine hiç rastlamadım. Anadolu’nun
değişik vilayetlerinden üstadı ziyarete gelip
tek kelime konuşmadan ayrılanların nasıl
sohbet ve muhabbet doygunluğu ile oradan
ayrıldıklarını bilenler bilir.
Sezai Karakoç’u sade vatandaş kişiliği ile
çoğunlukla kaldırımda tek başına yürürken
görürdüm. Ona rastlayanların çoğu da benim
gibi onu ya bakkaldan bir şeyler alırken ya
da saçak altlarından sessizce evine yürürken görenlerdir. Dışarıda hiçbir mevzunun
muhatabı olmadığı gibi hiçbir görüntünün
de malzemesi değildi. Sahici şair kimliği
ile Kur’anî anlamda şair duruşunun somut
örneği olmuştur hep. Ortaya koyduğu şahsiyeti ile İslam’ın yaşanabilirliğinin pratiğe
yönelik imkânını göstermiştir. Sezai Karakoç
ile aynı dünyada ve aynı çağda yaşamak bile
birçoğumuz için ümide yönelik bir güzellik
sayılsa yeridir. Lafazanlığın pirim yaptığı
bir dünyada konuştuğu her şeyi öz nefsinde
yaşamayı mesuliyet addetmiş bir insanın tek
başına varlığı bile bunalmış ruhları serinletmeye yetiyor.
Üstat Sezai Karakoç modern hayatın çalkantısı içerisinde doğal sınırlarını kaybetmiş bir
millete neyi kaybettiğini hatırlatan adamdır.
“Balkon” şiiriyle bu uyarıyı sehl-i mümteni kıvamında yapar. Medeniyet unsurlarını
nasıl bir kültürel aşınma ile kaybettiğimizi
hatırlatır. Daha önce gördüğümüz rüyalarla yüzleştirmeye çalışır. Yunus ve Mevlânâ
nefesiyle yola çıkar, Mehmet Akif ile hali pür
melali süzer, Necip Fazıl Kısakürek ile kavgaya müdahil olur. Şiirin de şairin de gerçek
tanımını ondan öğreniriz. Ona göre şair bir
toplum önderidir. Sadece şiiriyle sınırlı bir
dünyanın insanı değildir şair, aynı zamanda
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söz sahibidir, çağının tanığıdır. Toplumun şaire
bakış açısını yadırgar. Zira toplum şairi sadece şiir
yazıp kenarda duran biri olarak sınırlamıştır.
Üstada göre şiiri toplumdan uzaklaştırdığınızda
onun yerini ya reklâm alacaktır ya da medya.
Bugün olan da budur. Modern çağdaş insanın şiiri
reklâm ve medya uzantısıdır. Modern ve yenilikçi
şairdir Sezai Karakoç. II. Yeni’ye sığmayacak denli
köklü bir yeniliğe sahiptir. O bunu, “Yeni olmak
eskinin sırrını bulmaktır. Yenilik biçimde değil ruhta olmalıdır” cümleleriyle açıklar. Elbette gelenek
ıskalanacak bir şey değildir. Kelimeler ülkesine
girmenin bir usulü erkânı vardır ki bu usul erkân
“atalara uymak”tır. Şair kelimeler ülkesinin
bilgesidir ve bu ülkeye gülle girer. “Gül” nebevi
anlayış ve yaşayışın sembolüdür.
Sadece şiir değil şair de ümit ve ölümsüzlüktür.
Sezai Karakoç’un ölümü “diriliş” ruhu mucibince gerçek bir doğuştur. Bir kez daha şu satırlara
kulak verelim: “Şiir ve şair ölmeyecektir.
Çünkü: insan ölmeyecektir. Çünkü: hakikat
ölmeyecektir” diyen şaire göre, “Şiir, hakikatin,
yüzülebilecek bir derisi değil; çıkarıldığında, insan
hakikatinin hayattan yoksun kalacağı kalbidir. Şiir,
hakikatin, doğa ve tarih içinde atan nabzı, çarpan
yüreğidir.”
Türkiye’de başka gölgesi olmayan bir büyük şair
herkesin birbirinden yüzünü maskelerle saklamak
zorunda kaldığı şu pandemi günlerinde geriye
modern bir derviş duruşu ve vakur bir yüz bırakarak aramızdan ayrıldı. “Şiirin yazanı yoktur
/ vardır yalnız okuyanı” diyordu. Şu dizleri de
onun için ona yazılmış sayalım:
“İncedir billurdandır yoktur gölgesi Türkiye’de
Bir meçhul Meryem mermerden değil ama
kutlu
Gözlerine baksanız erirsiniz kar gibi
Elinizi sallasanız rüzgârından sallanır
Bir geyik olur sizi arar melul ve bakir
Görür gibi uyur konuşur gibi susar güler
ağlar gibi”
Ruhu şad, mekânı cennet olsun! Milletimizin ve
tüm İslam dünyasının başı sağ olsun.
Alıntı/ Hüseyin Akın / Millî Gazete

AY’IN KİTABI
Çağdaş Küresel Medeniyet
(Anlamı/Gelişimi/Konumu)
Ş. Teoman DURALI

Dergah Yayınları

ARKA KAPAK
“Tarihte topyekûn insanlığa hükmetmiş
bir ‘Büyük Birâder’ şekliyle hiç
karşılaşmadık. Peki, bu ‘Büyük Birâder’
insanlığı, yeni Orwell gibi, İngiliz olan
Aldous Leonhard Huxley’in, son derece
iç karartıcı ve kötümserlik aşılayan 1932
baskısı ‘Yiğit Yeni Dünya’ uçurumuna
mı sürüklemektedir? Günümüzdeki
şartların da bunların sebep oldukları
dev sorunların da müellifi İngiliz-Yahudî
medeniyeti olduğuna göre, bunun
tasvîrini sunup onu teşrih masasına
yatıracak olan da İngiliz - ve/ya Yahudî
- düşünürü olmalıdır. İşte, gerek George
Orwell ile Aldous Huxley’de gerekse
Karl Marx’da bu çalışmada nedenleriyle
birlikte sergilemeğe çaba harcamış
olduğumuz, bugün dünyayı ve insanlığı
sarmış dev sorunların halledilmesi için
elzem gözüken ‘Çağdaş İngiliz-Yahudî
medeniyetine seçenek oluşturabilecek
yeni bir medeniyet biçimini ortaya
çıkarmanın zihnî ile maddî zemini var
mıdır?’ sorusunun cevabını kimden
---◄◄
bekleyeceğiz?”

---◄◄

RESİMLER/FOTOĞRAFLAR DİLE GELSE...

Gâle Rasûlü’l-Müste’ân  ﷺAleyhi salâtü’l-Cennân
Âhiru’d-devâi el-Kur’ân
“Dertlerin en son çaresi Kur’an-ı Kerim’dir.”
(Devâların en hayırlısı Kur’an-ı Kerim’dir.)
Hem Kur’ân’dan öyle şeyler indiriyoruz ki o, mü’minler için bir şifâ ve bir rahmettir. (İsrâ:82)
Asıl devâ Kur’andır. İnananlar, Kur’an’dan feyz almasını bildiği, bu maksatla okuduğu,
dinlediği için, Kur’an âyetleri kendisine şifa ve rahmet vesîlesidir. Buna karşılık, hastanın
ilaçtan yararlanmak istemeyişi onun hastalığını artırdığı gibi, zalimin Kur’an’dan uzak
durması da onun hüsranını artırır. Kur’ân bin def‘a tekrâr edilse usandırmıyor, belki lezzet
veriyor. Küçük basit bir çocuğun hâfızasına ağır gelmiyor, hıfzedebilir (ezberleyebilir). En
hastalıklı, az bir sözden müteezzî olan (incinen)bir kulağa nâhoş gelmiyor, hoş geliyor.
Sekerâtta (ölüm ânında) olanın damağına şerbet gibi oluyor. Zemzeme-i Kur’ân, onun
kulağında ve dimâğında, aynen ağzında ve damağında mâ-i zemzem (zemzem suyu) gibi leziz
geliyor. Kuran ve insan ikiz kardeştir. Biri harfe, satıra düşmüş kitap olmuş, diğeri ete kemiğe
bürünmüş insan olmuş. Hakîkatte Kuran oku.n.duğundan insan, kendinden başka bir şeyi
dinliyor değildir.
........................................................
Tâ böylece kırk hadis tamam oldu Efendim’e söyleyeyim…
Aşkiyâ ölmezden ön öl kim hadîs-i aşkda
Âşıkın şânındadır mûtû ve kable en-temût
Aşk ile yazılmış bu satırları aşk ile okuyana selâm olsun. Muntazam dizmeye gayret ettiğimiz
işbu incilerin sâhibi “tevhidin yegâne mütelezzizi” hürmetine Ehli İslam’a hakiki tevhid
kokusu ikram buyrula, cümle müşkül hâlimizi O’nunla hâl eylemek, sadece O’nun yolunu yol
bellemek, sevenlerine kolaylaştırıla, “ayrı görmek” ateşinden ümmeti beri buyrula, fatihâlara
karışan cümle âminler uc uca eklenüben aşıklarına vuslât yolu ola
yâ Hû, yâ men Hû, yâ men leyse illâ Hû / Hüsn ü cemâlin heme müştâkıyız
Ol güzel dîdârının uşşâkıyız / Yâ İlahî bir habîbin hürmeti
Hazretinle sen nasîb et vuslatı / Bu duâmızı kabûl et yâ Mu’în
Yâ Karîb ü yâ Mucîbe’s-sâ’ilîn ---◄◄

Şaban Teoman DURALI
“İnsanın en büyük acısı yaşanmışlıkları hafızada diriltmedir.
---◄◄
Bu da hasrettir zaten...’
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ayat Hikâyesi:
7 Şubat 1947 yılında
Zonguldak-Kozlu’da
dünyaya gelen Teoman
Duralı, ilk ve orta öğrenimini
Zonguldak ve Ankara’da tamamlar.
Ardından yükseköğrenimine
İstanbul Üniversitesi’nde devam
eder. Felsefe ve biyoloji okur.
1973 yılında mezun olduğu
İÜ Felsefe Bölümü’nde 1975
yılında asistan olarak göreve
başlar. Akademik çalışmalarına
lisans eğitimini aldığı iki alanı
kaynaştırarak devam eder. “Biyoloji
felsefesi” üzerine yoğunlaşır.
Biyoloji felsefesi üzerine yazdığı ve
Mayıs 1977 yılında tamamladığı
doktora tezi Türkiye’de alanında bir
ilk olur. Prof. Dr. Nermi Uygur’un
yönetmiş olduğu bu doktora
çalışması, “Canlılar Sorununa
Giriş” başlığıyla 1987 yılında Remzi
Kitabevi’nce yayımlanır.
Biyoloji felsefesi konusundaki
çalışmalarını derinleştirir; bu alanda
yazdığı tezle 1982 yılında doçent
unvanını kazanır, 1988 yılındaysa
profesörlüğe yükseltilir.
Teoman Duralı aynı zamanda bir
dil tutkunudur. Eski Yunanca,
Latince, Farsça ve Arapça gibi
klasik dillerin yanı sıra neredeyse
bütün Avrupa dillerine hâkimdir. Bu
birikimi, çalışmalarının ülke dışında
da ilgi görmesine yardımcı olur.
Uluslararası düzeyde davetler alır.
1985’te Penn State Üniversitesi’nde
(ABD) “Kant’ın A Priori Bilgi
İstidâtı” konulu bir konferans
verir. 1992-1993 yıllarında misafir
öğretim üyesi olarak ISTAC
Kuala Lumpur/Malezya’da; 1994
yılındaysa Viyana Üniversitesi,
Bilim Felsefesi Bölümü’nde dersler
verir.
Yurt içinde de çeşitli üniversitelere
misafir olur; biyoloji, felsefe ve
bilime ilişkin farklı sahalarda dersler
okutup konuşmalar yapar. Yoğun
akademik çalışmalarının ve öğretim
hayatının yanında Küba’dan
Afganistan’a dünyanın dört bir
yanında araştırma gezilerinde
bulunur.
Yurt içi ve yurt dışında pek çok
üniversitede ders veren, sayısız
öğrenci yetiştiren Prof. Dr.
Duralı’nın ilk doktora öğrencisi,
“Platon Felsefesinde Anlam
Problemi” teziyle halihazırda
İstanbul Üniversitesi Felsefe
Bölümünde öğretim üyesi olan Prof.
Dr. Cengiz Çakmak olur.
Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi
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TÜRK FELESEFESİNİN SON BÜYÜK ÇINARI:

SABAN TEOMAN DURALI

Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi
Anabilim Dalı başkanlığını yürütür;
2009 yılında Kırklareli Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurucu
dekanı olur.
Felsefe ile bilimin ayrılmaz bir
şekilde birbirine bağlı olduğuna
her fırsatta işaret eden Prof. Dr.
Duralı, “Felsefe-Bilim Nedir”
(Dergâh 2006), “Felsefe-Bilime
Giriş” (Çantay 1998), “Felsefe
Bilimin Doğuşu” (Dergâh 2011)
adlı eserlerinde de bu fikri farklı
açılardan işler.
“A New System of PhilosophyScience from the Biological
Standpoint (Peter Lang,
1996)” ile “Hayatın Anatomisi”
(Dergâh, 2018) adlı eserleri, ana
çalışma alanı olan biyoloji felsefesi
konusunda birer başucu kitabı olur.
2010 yılında yayımlanan “Aklın
Anatomisi” başlıklı eserindeyse,
felsefe tarihinin en önemli
isimlerinden Immanuel Kant’ın
“Salt Aklın Eleştirisi”ni enine
boyuna irdeler.
Prof. Dr. Duralı’nın üzerine
eğildiği bir diğer önemli mesele ise
medeniyettir. “Çağdaş Küresel
Medeniyet” başlığı altında
sunduğu çalışması, aynı zamanda
çağdaş medeniyete yöneltilmiş ciddi
bir eleştiri niteliğindedir.
İçeriği doğrudan temel metinlerden
hareketle yazılan, ansiklopedik bir
felsefe-bilim sözlüğünü Türkçeye
kazandırma çabasının ürünü olan
ve ilk cildi 2013’te yayımlanan
“Kutadgubilig: Türkçenin
Felsefe-Bilim Sözlüğü” adlı eseri
Duralı’nın çalışmaları içinde özel bir
yerdedir.
Teoman Duralı’nın felsefe-bilim
camiasına sunduğu bir diğer katkı
ise 2000’li yıllardan bu yana
kesintisiz yayın hayatını sürdüren
“Kutadgubilig” adlı dergidir. Duralı,
söz konusu akademik derginin
kurucusu ve baş editörüdür.
Yazdığı eserlerle, yetiştirdiği
öğrencilerle Türkiye’de felsefebilimin kurumsallaşmasına büyük
emekler harcayan Prof. Dr. Duralı’yı
saygı ve hürmetle anıyoruz. Eserleri
ve fikirleriyle Türkiye’nin kültür
hafızasında hayırla yad edilerek
yaşamasını ümit ediyoruz. (Bu
kısım, İstanbul Üniversitesi Latin
Dili ve Edebiyatı bölümünden
Eyüp Çoraklı tarafından yapılan
paylaşımdan alıntıdır.)
Kültür ve Medeniyet Tasavvuru
Teoman Hoca, 2011 yılında Gerçek

‘TÜRK(Ü)ŞİİR MEMLEKET’
Annemin bana öğrettiği ilk kelime
Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde
Annem bana gülü şöyle öğretti
Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi.
Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus
Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus
Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde
Binmiş gelirdi Ali bir kırata
Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından
Asya’da, Afrika’da, geçmişte gelecekte
Biz o atın tozuna kapanır ağlardık
Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü
Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü
Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman
Ali olmaktan bir sedef her çocukta

Hayat dergisinde yayımlanan
söyleşisinde şu tespitleri yapar:
Kültürümüzün katledilmesinin
açık belgesi yazının değişmesidir.
Bizim, içinden çıktığımız medeniyet
camiasını reddetmemiz bizi açıkta
bıraktı. Cumhuriyetin başlarından
beri bu kargaşa devam ediyor.
Bir takım elbiseleri “bu bize uyar
mı uymaz mı” sorusu sorulmadan
aldılar. Bunu bize yaptıranlarda
bir bilinç var ama bizde bir bilinç
olduğu söylenemez. Eğer siz
hafızanızı silmişseniz artık düşünme
kabiliyetinizi kaybetmişsiniz
demektir. Bu da kendini dilde
gösteriyor. Hatırlamalarımız, bütün
düşünmeler gibi kelime üstündedir.
Kelimeleri değiştirdiğiniz zaman
uygun bir kalıp bulamıyorsunuz.
Biz bir defa aslımıza ihanet ettik,
bu ihanet sürer gider artık. İhanet
ettiğiniz zaman ihanetin durması
mümkün değil, bir defa kabahat
işlendiğinde kabahat işleme
mekanizması artık yürürlüğe gire.
Hiçbir dala yapışamıyoruz, her dal
elimizde kalıyor.
Her toplum ister istemez bir kültüre
bağlıdır. İnsan yaşamak için
doğadan aldığı malzemeleri işleyip
mamul maddeye dönüştürür. Bunu
yapma hüneri kültürdür. Aklınıza
ne geliyorsa her şeyimiz kültür
şartlarına göredir. Benzer kültürler,
kültür topluluğu çatısı altında
toplanır. Bu benzer kültürlerin
çatısına medeniyet diyoruz.
Bir kültürün değişme hızı tabiattan
kopuşuyla ölçülür. Kültür seviyesi
arttıkça tabiattan uzaklaşıyorsun.
Tabii ihtiyaçların karşılanmasından
başka bu sefer suni ihtiyaçlar
üretiliyor. Suni ihtiyaçları en fazla
üretmiş olan medeniyet günümüzün
İngiliz-Yahudi medeniyetidir. Bu
medeniyetin dayandığı ideoloji
sermayeciliktir. Bu sadece
ihtiyaç üretme doğrultusunda

ilerler. Tüketimiz kamçılar. Bu
bakımdan “eşsiz” bir medeniyettir.
Önceki medeniyetler ihtiyaca
göre üretirlerdi. Bugün tam
tersine ihtiyaç kamçılanıyor,
talep oluşturuluyor. İslam’da ise
gösterilen hedef kazanç değildir,
ödevini yerine getirmektir.
Onun için İslam’la sermayecilik
bağdaşmaz.
Bugün İngiliz-Yahudi
medeniyetinden gayrı medeniyet
kalmadığı için bir medeniyetler
ittifakından bahsedilemez. Çin,
Hind gibi medeniyetler yok artık.
İslam medeniyeti ise bir hasrettir.
Medeniyetler ittifakı denilen şey
emperyalizmin yeni adıdır.
İslam endeksli bir medeniyet
inşaa edebilecek sıklete sahip
Müslüman filozoflar görmüyorum
ben. Bunu yapmak felsefenin
işidir. Böyle bir şey yok ortada.
Bu seviyede filozoflar olsa da
onların icraatlarını, keşiflerini
hayata uygulayacak siyasi kadrolar
yok. Siyasi kadrolar olması için
öğrenimin, öğretimin ortaya çıkması
gerekir. Fikri bir kumanda merkezi,
kadroları yetiştirecek öğretim
kurumları ve bunun siyasi yönü
olması lazım. İdealist bir harekette
geri adıma yer verilmemeli.
İnsan Olmanın Başta Gelen
Manası: Sorumluluk
Teoman Hoca, 2010 yılında Rıhle
Dergisine verdiği mülakatta bu
hususta şunları belirtir:
Bizim cüzî irademiz var be ondan
sorumluyuz. Bir tarafta görev, öbür
yanda sorumluluk var. Kaçınılmaz
görevlerimiz var. Dünyaya geliş
sebebimiz bu. Hikmet-i sebebimiz
görevlerimizin ifasıdır. Görevlerin
ifası sorumluluğa girer. Felsefenin
başta gelen işi bu dengeyi, bu
muvazeneyi ortaya koymaktır.
Felsefenin kolları vardır ve en

ÇOCUKLUĞUM
Babam lambanın ışığında okurdu
Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık
Fetihlerde bayram yapardık
İslam bir sevinçti kaplardı içimizi
Peygamber’in günümüzde küçük sahabileri
biz çocuklardık
Bedir’i, Hayber’i, Mekke’yi özlerdik, sabaha
kadar uyumazdık
Mekke’nin derin kuyularından iniltisi gelirdi
Kediler mangalın altında uyurdu
Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı
İnanmış adamların övüncüyle
Sabırla beklerdik geceleri
Şimdi hiç birinden eser yok
Gitti o geceler o cenk kitapları

önemli kolu ahlak felsefesidir.
Görev-sorumluluk dengesinin ayarı
ahlak felsefesine girer. Burada ahlak
felsefesi birinci derecede Kur’an’dan
ve hadisten hareket eder. Kur’an
doğrudan doğruya ahlakı vermez;
Kur’an bizi ahlakı düşünmeye
sevk edecek ipuçlarını, nirengi
noktalarını bildirir. Kur’an bize
ahlakı vermeye/yedirmeye çalışıyor.
Çünkü ahlak, insan demektir.
Kur’an’ı herkesin okuması şart ama
nasıl ki herkes oturup kalp cerrahı
olamazsa Kur’an’ı anlamak da bir
iştir. Bu iş öyle tercümeler, mealler
üzerinden olmaz. Meallerden
hareketle Kur’an’ı anladığını
söyleyen kimse halt etmiştir.
Okursun mühendis olursun, cerrah
olursun ama Kur’an’ı anlamak
bir ihsandır. Allah’ın ihsanıdır.
Yani herkes o tahsili görerek ona
vakıf olamaz. Öte yandan Allah’a
felsefeyle yaklaşamazsınız çünkü
Allah, akılla kavranabilecek bir
varlık değildir. Allah kendini ancak
Kur’an’da söylediği kadar açıklar.
Biz onu biliriz. Onun dışında Allah
hakkında hiçbir fikrimiz olamaz;
hissederiz. İçimizde duyarız. O
duyuşumuz da vicdan dediğimiz
hadiseyle kendini gösteriyor.
Din, İslam’dır. Zaten fıtrat üzere
yaratılmışız ki o fıtrat da İslam’dır.
Öte yandan İslam’ın yorumları var.
Budacı, Hindu, Hristiyan, Yahudi
vd. yorumları var ve İslam’ın özünü
bize yansıtan Müslümanlık var. Bu
Müslümanlığı bırakırsak “efendim,
ahlakın özü dindir. Bütün dinler
aynıdır.” dersek, peki nedir ahlakın
özü? Kur’an ve hadislere bakmadan
nasıl bulacağız o özü? Tekrar
söylüyorum: onları biz anlamıyoruz,
bize anlatıyorlar. Hakimler anlatıyor
bize. Hakimlere ihtiyacımız var.
Din sadece bir anlatma meselesi
değil. Bu noktanın çok mühim
olduğu kanaatindeyim. Müslümanlık
sadece bir anlatma meselesi
değil, bir talim-terbiyedir. Ahlaklı
yaşama, insanın başarabileceği
en zor iştir. Çünkü ahlakı yaşama,
elini ayağını dünya nimetlerinden
uzak tutmaktır. Peki nimetlerden
hiç mi yararlanmayacağız? İnsanca
yaşamamızı mümkün kılacak
ölçüde yararlanırız. Onun dışına
çıktığın anda haramdasın. Sefahat/
sefihlik haramdır. Din yalnızca
doğruyu eğriden ayırmanın
ölçüsünü vermiyor; aynı zamanda
nasıl yaşayacağımızı bize bütün
ayrıntılarıyla bildiriyor.
D.TUNÇ ---◄◄

SEZAİ KARAKOÇ
Dağıldı kalelerin önündeki askerler
Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi
---◄◄
(1960)

Seazi KARAKOÇ
1933 - 2021
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Tebrik Taziye Şifa dileği

- Taziye...
Yazarlarımızdan Ahmet Yıldırım’ın babası Laleli Camii
Yönetim Kurulu Üyelerimizden
İhsan Çiçek’in kayınpederi
Ankara doğumlu Abdullah
YILDIRIM Hakkın rahmetine
kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Ertuğrul ve Vedat Gültekin’in
kıymetleri ağabeyleri Ahmet
Gültekin’in vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam
Kocatepe Camii üyelerinden
Zekayi Güneş’in babasının
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu
Başkanı Sevgili Ömer Altay’ın kayınbabası Hacı
Mehmet Bülbül’ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve MUSİAD Hollanda önceki başkanlarından Sevgili Sinan Tosun’un kıymetli validesinin
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
- Taziye...
Ede MGT Teşkilatı ilk başkanlarından ve üyelerinden,
İhsan Dursun’un muhterem babaları Lütfü Hasan
Dursun’un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
IGMG Uden Süleymaniye
Camii büyüklerinden ve
kurucularından Muhammed
Keskin’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Muradiye
Camii cemaatinden Konyalı
Hüseyin Korkmaz’ın oğlu
Erhan Korkmaz‘ın elim bir
kaza sonucu vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Ömer Serhat
Türkmen’in kayınbabası,
Zühal Türkmen’in kıymetli
babası Yılmaz Akdoğan’nın
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Birlik Camii cemaatinden
Nazım ve Nuri Çelik’in kıymetli ağabeyleri Ali
Çelik’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Ayasofya Camii cemaatinden Hamza Meral’in kayınbabası Hacı Yılmaz’ın
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve ÖZGAZİ Holding B.V. sahibi Sevgili
Şerif Aktürk ve Okan Akın’ın kayınbabasının vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

-Taziye...
Okurlarımızdan ve iş adamlarımızdan Sevgili Zekeriya
Arslan’ın kıymetli babalarının
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Duran Meubels sahibi Sevgili
Yusuf Duran’ın kıymetli dayısı Ömer Şahin’in vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve IGMG Güney Hollanda Bölge Federasyonu Hac Umre Başkanı Sevgili Mustafa Kayak’ın
kuzeni Sevim Bağ’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Anadolu Camii cemaatinden Fikret Yıldız’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Birlik Camii cemaatinden
Hasan Karakoç’un kayınvalidesinin vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve IGMG Kuzey Hollanda Bölge Federasyonu Cafer-i Sadık şubesi Kadınlar Teşkilatı Başkanı
Hatice Çil’in kayınbabası Hakkı Çil’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve IGMG Kuzey Hollanda Bölge Federasyonu Weesp Alaaddin şube Başkanı Beşir Ulaş’ın
kısa süre aralıkla değerli babası Mehmet Ulaş’ın ve
kıymetli validesinin vefatlarını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Doğuş emektarlarından Sevgili Ahmet Şengönül’ün
rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve
hayırlı şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili İbrahim Bilgin’in rahatsızlığı
nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı
şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili
Mehmet Demirbaş’ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede
tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar
diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Sevgili Hamza Öztürk’ün rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil
ve hayırlı şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili İsmail Ayhan’ın biricik kerimesi
Sahibe Ayhan’ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede
tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Şölen Pastanesi sahibi Sevgili
Abdulhaid (Vahip) Dilek’in yeğeninin rahatsızlığı
nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve
hayırlı şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Birlik Camii idarecilerimizden İsmail ve Hasan Yıldız’ın babaları Mustafa
Yıldız’ın ciddi bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Ahmet Arıkan’ın kayınbiraderinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil
ve hayırlı şifalar diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve NIF Muhasebe yardımcısı Sevgili
Ömer Korkmaz’ın evladı Ali Mirza Mürteza’nın
rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve
hayırlı şifalar diliyoruz.

TAZİYE...
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük
Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr.

Teoman Duralı,
(74) hayatını kaybetti.
Merhuma Allah’tan
rahmet, sevenlerine sabır
ve başsağlığı diler, dualarınızı bekleriz. Mekânı cennet
olsun. ..
Millî Görüş Hareketi’nin
önemli isimlerinden ve Prof.
Dr. Necmettin Erbakan’ın eski
dava arkadaşı şair ve yazar

Mustafa Yazgan,

(81) hayatını kaybetti.
Merhuma Allah’tan rahmet,
sevenlerine sabır ve başsağlığı diler, dualarınızı bekleriz.
Mekânı cennet olsun...
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Birlik
Camii cemaatinden Murat Teker’in
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, başta oğulları Hasan, Asker,
Kazım Teker olmak üzere kederli
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Mevlânâ Camii cemaatinden
Abdil Ayver(83), Mehmet Şevki Kaya(85), Mustafa
Ünsal(80) ve Mustafa Arıkan’ın(25) vefatlarını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara Allah’tan kederli ailelerin sabır ve başsağlığı diliyoruz.



-Taziye...
Okurlarımızdan Uğur, Nebi, İdris
Başer’in kıymetli babaları, Şaban
Başer’in kardeşi Hasen Başer’in
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan, ASBİR
Hollanda üyelerinden
ve Eindhoven sakinlerinden,
Hayri, Bekir, Salime, Ali
İhsan ve Suzan Kılıç’ın kıymetli kardeşi Sivas-Şarkışlalı
Turgay Kılıç’ ın
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, gözü yaşlı,
gönlü yaslı kalanlara, kederli
aileye ve sevenlerine sabır
ve başsağlığı diliyor, dualarınızı bekliyoruz...

TAZİYE...
Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Rotterdam kentinden
Alaattin Araz, ‘s-Gravenzande kentinden Suat Polat,
Uden kentinden Muhammet Keskin, Den Haag kentinden
Nursen Taşdemir, Rotterdam kentinden Fikret Yıldız,
Assen kentinden Şeref Gür, Allah’ın Rahmetine kavuşmuştur. Göçen canlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır
ve başsağlığı dileriz.
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bilmece-bulmaca

Bulmaca

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen 22 Ocak 1933 Ergani, Diyarbakır doğumlu olup, 16 Kasım
2021 tarihinde İstanbul’da vefat eden, Türk şair, yazar, düşünür ve siyasetçi *
Hahniyum elementinin simgesi. 2- Namaz çağrısı * Yerine koyma, yerine kullanma
* Serbest bırakma. 3- Bir şeyin olmasına çok az kalmak * Kükürt elementinin simgesi * Baston * Fasıla. 4- Alfabemizde son harf * Birden bire * Ulaşım yollarının
yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer. 5- Bollaşıp
genişlemek * Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon. 6- Azot elementinin simgesi *
Mesken * Eklem bacaklıların ve kabukluların dış dokusunu oluşturan, bazı mantar
ve likenlerde de rastlanan, dayanıklı ve esnek organik madde * Kuru soğuk. 7Yabani hayvan barınağı * İyod elementinin simgesi * Oksijen elementinin simgesi
* Genişlik * Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz * Alfabemizde yirmi
altıncı harf. 8- Ani bir değişiklik sonucunda ortaya çıkan şaşkınlık * Utanma duygusu * Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân. 9- Başıboş, bir baltaya sap olamamış, apaş, serseri * Alfabemizin ilk harfi * Argonun simgesi * Uzaklık
işaret eder. 10- Bir Peygamber adı * Kesilmiş hayvanın yürek, karaciğer, böbrek,
işkembe, beyin, vb. iç organlarıyla baş ve ayakları * Bağışlama. 11- Dedelerden
ve büyükbabalardan her biri * Halbuki, meğer * Isıtma işi, teshin. 12- Hidrojen
elementinin simgesi * Bir organ ya da organizma kesitinin röntgenle filmini çekme
yöntemi * Bir ajansımız. 13- Kur’an’da bir sure adı * Ün * Taneli veya un gibi toz
durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından
ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl,
bez vb.nden oluşan araç * Kükürt elementinin simgesi. 14- Bir devlete vatandaşlık
bağıyla bağlı olma durumu, tebaa * Müzikte bir makam * Sıvacı aleti. 15- Alfabemizde son harf * Yeryüzü parçası, yerey, toprak * İyot elementinin simgesi *
Çamurlaşmış toprak.
Yukarıdan aşağıya:
1- Yakınma * Çizmenin, potinin arkasına takılan ve binek hayvanlarını dürtüp
hızlandırmaya yarayan demir veya çelik parça. 2- Üzme, sıkıntı verme * Kükürt
elementinin simgesi * Baklagillerden, ana yurdu Akdeniz kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri sarımtırak renkte, tanesi baklamsı bir bitki * Kamer. 3- İçinde
bulunulan zaman, dönem * Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel
kayışına asılı olarak taşınan bir bıçak türü. 4- Geleneksel * (Tersi) kamer * İnsanın
kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. 5- İyot elementinin simgesi * Hangi kişi * Binek hayvanı * Kemiklerin toparlak ucu * (Tersi) beyaz.
6- Bir bağlaç * Bir yeri süsleme * Alfabemizde son harf. 7- Antalya iline bağlı ilçelerden biri * En az, en aşağı. 8- Radyum elementinin simgesi * Azot elementinin
simgesi * Trityum elementinin simgesi * Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla
oluşmuş, muhtelit. 9- Gözleri görmeyen * Boru sesi * Argon elementinin simgesi *
Alfabemizde ilk harf * Bir nota. 10- Bir kış meyvesi * Karşılık beklemeden gösterilen sevgi. 11- Oksijen elementinin simgesi * İçinden su akıtmak için toprak kazılarak yapılan açık oluk * Sodyum elementinin simgesi * Soylu * Bor elementinin
simgesi. 12- (Tersi) tok olmayan * Karışık renk * Sıvı olmayan * Bağırsaklar. 13Arıklık, zayıflık * Güç, kuvvet. 14- Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili
yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine
çizilen taslağı * Tayin etme * Bir nota. 15- Cüretkar * Afrika’da yaşayan, çok uzun
boylu ve boyunlu, derisi benekli, ot yiyen hayvan * Uykusu hafif.
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BULMACANIN DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA -1- SEZAİ KARAKOÇ * HA. 2- EZAN *
İKAME * AZAT. 3- RAMAK * S * ASA * ARA. 4- Z * ANİDEN * TRAFİK. 5- ESNEMEK * TAKLİT. 6- N * EV * KİTİN
* AYAZ. 7- İN * İ * O * EN * E * Ü. 8- ŞOK * AR * AKTAR.
9- HAYTA * A * A * TA. 10- MUSA * SAKATAT * AF. 11ATA * OYSA * ISITMA. 12- H * TOMOGRAFİ * AA.. 13MAUN * NAM * ELEK * S. 14- UYRUK * RAST * MALA.
15- Z * ARAZİ * İ * BATAK.
.YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- SERZENİŞ * MAHMUZ. 2EZA * S * NOHUT * AY. 3- ZAMANE * KASATURA. 4ANANEVİ * YA * ONUR. 5- İ * KİM * AT * OM * KA. 6- Kİ
* DEKORASYON * Z. 7- AKSEKİ * ASGARİ. 8- RA * N * T
* KARMA. 9- AMA * Tİ * A * A* Sİ. 10- KESTANE * ATIFET. 11- O * ARK * NA * ASİL * B. 12- ÇA * ALA * KATI *
EMA. 13- ZAFİYET * TAKAT. 14- HARİTA * ATAMA * LA.
15- ATAK * ZÜRAFA * SAK.



- esenlik dolu bir yıl diliyoruz...
Yeni yılınızı kutluyor, saglık,
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