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Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “Ey Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.” Üç Ayları’nızı tebrik ediyoruz...

BANA HER YER MEMLEKET AMMA
BENI KOYUMUN TOPRAGI ILE BULUSTURUN!
“MEZARIM, GELECEK NESLİMLE KOPMAYAN BİR BAĞ KURSUN!”

Fotoğraf: Doğuş
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“HELAL HARAM MEFHUMUNU
KENDİMİZE GÖRE BELİRLİYORUZ”
“Adam sosyal medya hesabından hiç
araştırmadan sevmediği bir parti liderinin ya
da başka meslekten birinin fotoğrafının altına
uyduruk bir söz yazıyor ve bunu servis ediyor.
Bu yalan, iftira, fotomontaj olan görüntüye
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“Biz vakıf olarak olaya hiçbir zaman ticari boyutta
bakmadık. Cenaze sahibinin acısına ortak olmak için
onun bütün yükünü omuzluyoruz. Her türlü resmî
girişimi yürütüyor, aile ile birlikte cenazeyi toprağa
vererek işimizi tamamlıyoruz. Bunun için üyemizin
herhangi bir ek ödeme yapması gerekmiyor. Umumi
mezarlıktaki yerini vakıf olarak bizler kiralıyoruz.”
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“... Düşünce ve ifade özgürlüğü adı altında bir başkasının kutsal ve değerlerine yapılan saldırı, tek kelimeyle zulümdür, hadsizliktit.”

Zeynel Abidin Kılıç

EDİTÖR

zeynel@dogus.nl

Niyet Okuyarak İnsan
HARCAMAK ve
. ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRI

H
Bir selam ve
tebessümle sevgiye
açılan kapılar...
Yalandan beslenen, iftiradan medet
uman, kin ve nefreti kalkan edinen
bir hüviyete büründük.
Sevgiyle büyüdük, saygı, tevazu,
hürmet, muhabbeti erdem bildik.
Ama bu duyguları yaşatmayı ve
neslimize aktarmayı bilemedik.
Herkes bir ötekini bir kaşık suda
boğmak için âdeta yarışıyor. Herkes
kendince haklı, herkes kendince
insan; ötekiler haksız ve nefes alması
bile gereksiz olan yığınlar güruhu…
Bir başka düşünce ve inançtan
olanlara karşı korkunç bir
tahammülsüzlük var. Bu sadece bizim
toplumun değil, dünya insanlığının
genel bir sorunu. İdareciler de
bu insanlık dışı süreci, söylem ve
eylemleriyle âdeta körüklüyorlar.
Onlara tabii olanlar da korkunç
bir bağnazlık ve taassupla kendi
düşünce ve inancından olmayanlara
en ağır sözlerle saldırıyor, hakaret
ediyor, dünyayı yaşanmaz hâle
getiriyorlar. Bütün dünya insanlığına
bir çağrıda bulunalım: Evden dışarı
adım attığımızda rast geldiğimiz
insanlara bir bakışla, bir tebessümle
ve “benden sana zarar gelmez”
anlamında bir söz-selam ile bir
diyalog kuralım ve bu olumsuz süreci
sonlandıralım. Bizi bu kirli sürece
dâhil etmek isteyenlere inat, insanca
yaşamanın yollarını aralayalım,
kapısını aralayalım...

atalarından yeniden doğan güç:
“Mark Rutte”
9 ay sonra kurulan Rutte IV
hükûmeti “Birbirimize
sahip
çıkarak, geleceğe bakalım” sloganıyla
hizmete başladı. Her ne kadar istifaya sebep
olacak bir hata ile seçime gidilse de, seçimin
galibi yine o hataya sebep olan parti, VVD
oldu. Bu da yetmedi hükûmet de o partinin
başkanlığında kuruldu. Wilders “yanlış
doğum” diye nitelediği hükûmetin “haydi
şimdi sıra istifada” diyerek bir gerçeğin arka
planına işaret ediyordu. Hükûmette Türkiye
kökenli iki bakanın olması farklı tartışmalara da
neden oldu. Özellikle Adalet Bakanı olan Dilan
Yeşilgöz’ün durumu farklı yorumlandı.
Herkes baktığı yerden olayları değerlendirince
kendisini haklı görüyor. Wilders “Türk”
kimliği nedeniyle korkuyor. Türkler ise “Kürt”
kimliğinden rahatsız. Belki Yeşilgöz de bu
tanımlamalardan rahatsız. Kaldı ki, Hollanda’da
böyle bir ayrım yapmak hiç de doğru değil.
Oysa oturmuş bir sistemde bu gibi değişikliklerin
yürütmeye çok da büyük bir olumsuz etkisi
olmaz. Kaldı ki böyle bir inisiyatifin, parti
programı ve koalisyon protokolü çerçevesinde
hayat bulacağı ve o sınırlar içerisinde hareket
edeceği biliniyor. Oysa önce “insan” olmalı...
Hangi etnik kökene sahip olursa olsun, Dilan
Yeşilgöz Hanımefendi’yi tebrik ediyorum. O
makama layık hizmetler vereceğine inanıyorum.
1990 yılında Dağlık Karabağ savaşında evini
koruyan 106 yaşındaki bir Ermeni kadının
fotoğrafının altında görüntü vermesi ve sık sık
kendisinin Ermeni olduğunu dile getirmesi,
Yeşilgöz’ün etnik kimliğini zaten ortaya
koymakta. Ona “Türk” veya “Kürt” denilmesi
doğru olmaz, hatta onu incitir.
O kendini bir “Ermeni kızı” olarak nitelese de,
sözde Ermeni soykırımını tanıyan yasaya “evet”
dese de, “camilerin araştırılması teklifini
verse” de, bu büyük görev onun meselelere
daha akıllıca, adaletlice ve duyarlı bakmasını
sağlayacaktır. Kendini farklı etnik bir kimlikle
tanımlayan birini, geldiği ülkenin kimliği ile
tanımlamak ona bir hakaret olur. Dilan Yeşilgöz
de bunu söylemleriyle bizlere hatırlatmakta.
Biz kimsenin etnik kimliği üzerinden tartışma
yapmayacağız ve hiçbir siyasinin de böyle
kirli bir siyasete alet olmayacağına ve insanlar
arasında ayrım yapmayacağına inanıyoruz.
...
Beni köyümün toprağı ile buluşturun!..
Doğuş’un dosya konusu vesilesi ile bu konudaki
vasiyetimizi de bildirmiş olalım...

Zorla getirilmiş ve hep geri dönüş hayaliyle
40 yılını Hollanda’da tamamlamış biri olarak,
ölüm sonrası başlayacak olan hayatımı
köyümde geçirmeyi istiyorum. O, üzerine her
basışımda beni sıcaklığı ile bağrına basan
toprakla buluşmayı, annemle, babamla,
gardaşımla kucaklaşmayı, üzerime yağan
yağmurla ıslanmayı, kar suyu ile yıkanmayı,
mezarım başında oturan bir dostun dualarında
ve gözyaşlarında arınmayı çok isterim.
Elbette yeryüzü bütün insanlığın müşterek
kullanım alanıdır. Bedenim nerede olursa olsun
ruhum, ya huzuru ya koru tadacaktır...
Ama Veysel dedenin “Benim sadık
yârim kara topraktır” deyişine katılarak,
köyümdeki sadık yâr ile buluşmayı isterim.
Bir de, çocuklarım burada doğdu, büyüdüler.
“Onlarla köyüm arasında kopmayan bir
bağ kurulur” düşüncesiyle memleketime
defnedilmek isterim. Dosya konumuzla
alakalı görüşlerinizi duymak ve okurlarımızla
paylaşmak isteriz.
...
Adil kralımız çok yaşa!..
Kralımız ve kızı Amalia’nın çok örnek bir
davranışı oldu. Kralımız, “Altın Fayton’a
binip binmeyeceği?” sorusuna şu cevabı
verdi: “Hollanda’nın tüm vatandaşları
eşit olduklarını ve adil fırsatlara sahip
olduklarını
hissetmelidir.
Bunun
gerçekleşmesi hâlinde altın faytonu,
Prens Günü’nde tekrar kullanılabilirim”
Diğer örnek bir davranış da kızı Amalia’dan
geldi... Hollanda prensesi Amalia üniversiteye
başlayınca alacağı yıllık 1,6 milyon euro’luk
devlet ödeneğinden vazgeçti. Prenses, korona
döneminde öğrenciler zorlanırken yüksek
ödenek almayı “rahatsız edici” bulduğunu
söyledi. Kralımızı ve kızımızı bu örnek
davranışlarından ötürü kutluyorum.
Elbette kraliyet ailesinin böyle bir yaklaşımı çok
önemli. Ama Hollanda gibi sosyal hayatının
adilliği, demokrasi ve insan haklarının örnekliği
dillere destan olmuş bir ülkenin her geçen gün
o yapıdan hızla uzaklaştığını görmek, zengin ve
fakir arasında oluşan uçurumun derinleştiğine
şahitlik etmek, bana şu kıssadaki zengin olmayı
isteyip de piyango bileti almayan çocuğu
hatırlattı...
Önüne en öncelikli hedef olarak zenginlik
konulan bir çocuk, aklı yettiği günden beri
Allah’a el açıp, dualar eder, yalvarır: “Allah’ım,
piyangodaki en büyük ikramiyenin bana
çıkmasını nasip et” Bu durum 80 sene
sürer. Çocuk artık pirifani aksakallı bir ihtiyar
olmuştur ama dilinde hâlâ aynı dua: “Allah’ım,
piyangodaki en büyük ikramiyenin bana
çıkmasını nasip et” Melek dayanamamış ve
“Yüce Allah’ım şu kulun sana 80 yıldır
dua ediyor, ömrünün son deminde duasını
kabul buyursan da, sevindirsen” diye

yakarışta bulunmuş. Bu yakarışa gelen cevap
çok manidar: “Çıkarmasına çıkartacağım
da, bilet almıyor ki kerata!”
Kralımızın, yetki anlamında sembolik bir yapısı
da olsa, bazı imkânların oluşmasına katkıda
bulunabilir diye düşünüyorum. Yani bir bilet alsa
iyi olur; aksi hâlde bu eşitsizlik hiç bitmeyecek
ve korkarım ki gitgide derinleşecek…
...
Niyet okuyarak insan harcamak…
Kimsenin kutsallarına sövmemeyi dinî bir
emir telakki etmiş biri olarak kendi değer
ve kutsallarımıza bu denli yaklaşımları da
asla doğru bulmamış, yapılanları da en ağır
dille kınamışımdır. Özgürlük maskesi altında
hiç kimsenin bir başkasının değerlerine,
kutsallarına sövme, saldırma hakkı da haddi de
yoktur. Böyle her çıkış, hadsizliktir, densizliktir.
Son günlerde “Minik Serçe” lakaplı Sezen
Aksu üzerinden yürütülen tartışma bana yine
bir gündem saptırma, değiştirme girişimi gibi
geldi. Neden derseniz, 5 yıl önce dinleyicileriyle
buluşan bu şarkı, T.C. Kültür Bakanlığı’nın
denetim ve onayından geçerek bandrol almış,
dinleyicisiyle buluşmuştur.
Niyet okuyup Sezen’i çamura beleyen insanlar
gibi olmamaya çalışarak, biraz da ben niyet
okuyarak şu sorulara cevap arayacağım:
- Bir şarkının kötülüğü ve içerdiği mesajın
kirliliği 5 yıl sonra mı anlaşılır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim ve
onayı sonrası halka sunulan bu şarkı, neden o
zaman sansüre tabii tutulmadı?
- Bundan önce çok daha ağır hakaretler,
küfürler içeren şarkı ve türkülere karşı neden
benzer tepki verilmedi?
- Allah, Kur’an’da insanı tarif ederken “....
O, zalim ve cahildir” buyuruyor. Şarkıcı
bu şarkısında, bu ayete atıfta bulunarak,
-Hz. Adem’i kast etmeden- insanlığın
(Ademoğlu’nun) cehalet içerisinde yüzdüğüne
dikkat çekmiş olabilir mi?
- Bütün bunlara rağmen Devletin en tepesindeki
zat “Hz Adem ve Havva’ya uzanan dili
koparırız” tehdidini yaparsa, onu seven
milyonlar bu tehdidi “kelle koparma” olarak
anlamaz mı, algılamaz mı? Öyle anlaşıldı, öyle
algılandı. Zira bu söz sonrasında, sosyal medya
kanalizasyonlarından da gördüğümüz üzere en
ağır hakaretler, tehditler ve insanlığa sığmayan
çok kirli görüntüler paylaşıldı.
“Herhangi bir topluluğa duyduğunuz
kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin.
Adaletli olun;” buyuran Rabbimize kulak
vermenin şimdi tam vaktidir...
Yeryüzünü insanlık için cennete çevirmek çok
da zor değil. Ama hayatı cehennem etmek çok
zor. Biri için bir tebessüm, bir empati yeterken,
diğeri için yüreğe bir yük olan kin ve nefreti
ömür boyu taşımak gerekiyor. Haydin biz kolay
olanı seçelim. Sevelim, sevilelim…
---◄◄

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık,
esenlik dolu günler diliyoruz...

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...
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Şerife Süzen-Akdemir

ons rechten

haklarımız
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Çocuk Üzerinden
OTURUM İZNİ
ALANLARIN DİKKATİNE

D

aha önceki yazılarımda Avrupa Birliği
Adalet Divanı’nın vermiş olduğu
karar neticesinde çocuk üzerinden
oturum (Chavez-Kararı) hakkına
değinmiştik. Bu süre içinde bir çok vatandaş bu
haktan faydalandı.

Zaman içinde belki başka
nedenlerden dolayı
oturum hakkı kazanmış
olabilirsiniz ve bu haktan
faydalanmak için
başvuru yapmanız
gerekebilir.

Çocuk üzerinden oturum alma şartlarını daha
önce sizinle paylaşmıştım.
Bu şartlar kısaca:
- Hollanda vatandaşı çocuğunuzun olması;
- Çocuğun 18 yaşından küçük olması;
- Çocuk yasal olarak sizin çocuğunuz olması,
yani evlilik dışı doğan çocuklarda babaların
yasal olarak çocuğu tanımaları gerekiyor;
- Çocuğunuzun size bağımlı olması.
Bu karar oturum izni olmayan bir çok kişiye ışık
oldu. Fakat maalesef zaman geçtikçe bu oturum
izninin eksileri de ortaya çıkmaya başladı.
Bunlardan en önemlisi ise bu oturum izniyle

Hollanda vatandaşlığının verilmemesi. Yani
bu oturum izniyle 10 sene Hollanda’da ikamet
etseniz de, Hollanda vatandaşlığı için istenilen
sınavları da geçseniz, Hollanda vatandaşlığına
hak kazanamıyorsunuz. Aynı zamanda süresiz
oturum izni alma imkânı da yok. Bu sorun
mahkemeye sunuldu fakat maalesef olumlu bir
sonuç alınamadı.
Bu oturum izninin diğer bir eksisi ise oturum
üzerinden alınmış çocuğun 18 yaşına girmesi
takdirinde bu oturum iznin bitmesi. Zaten verilen
kart 5 seneliktir ve en fazla çocuğun 18 yaş
tarihine kadar geçerli olur. Çocuğunuz 18 yaşına
geldiği zaman, oturum hakkı da bitmiş oluyor.
Yani Hollanda’yı terk etmek zorunlu oluyor.
Bunun sebebi ise bu oturum izninin çocuğa
bakma şartı olarak verilmesi. 18 yaşını
doldurmuş olan bir çocuğun o yaştan sonra anne
veya babasına bağımlı olmadığı için, anne ve
babanın Hollanda’da bulunması gerekmiyor.
Bununla ilgili bir çok kişi sorun yaşıyor. Zaman
daralmadan bunun önleminin alınması gerekiyor.
Bu yüzden eğer Chavez üzerinden oturum
izni aldıysanız en kısa zamanda bir avukata
danışmakta fayda var.
Zaman içinde belki başka nedenlerden
dolayı oturum hakkı kazanmış olabilirsiniz
ve bu haktan faydalanmak için başvuru
yapmanız gerekebilir.

Nejat Sucu

“Hollanda Hükûmeti
Fakirlikle Mücadele Etmek İstiyor!..”

1

0 Ocak 2022 tarihinde Hollanda’nın yeni
koalisyon kabinesi (Rutte IV) yemin ederek göreve başladı. 17 Mart 2021 tarihinde yapılan Hollanda Temsilciler Meclisi
Seçimleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki zor, en
uzun soluklu ve uzun bir zaman gerektiren yeni bir
Mark Rutte IV Kabinesi oldu. Seçimden önce Çocuk
Bakım Paraları Skandalı’ndan (Kinderopvangaffaire)
dolayı düşen (Demissionair) Rutte III koalisyonu, 10
Ocak 2022 tarihine kadar görevini devam ettirdi.
Yeni kabinede olumlu gelişmeler...
• Fakirlik ve fakirlikle mücadele Hollanda’da
artık devlet politikası....
Hollanda’nın son 30 yıllık politik tarihinden, belediyelerden başlayan borçlar ve fakirlik mücadele tedbirleri, gıda fişleri, paketleri ve bankları.
Politikacıların son yıllarda Hollanda hükûmetinin
almış olduğu yasal tedbir ve ekstra bütçe ayırması ile
kabul edilir olmuştu.
Zengin Hollanda’da yaşayan halkın 600 bini yüzde
%8’i fakirlik sınırı veya altında yaşamakta. Fakirlik

03

içinde yaşayan bir çocuğun bile çok olduğu kabul
edilen Hollanda politikası yeni Rutte IV koalisyon
Kabinesi’nde Bayan Carola Schouten (CU) Fakirlik,
Katılım ve Emekli Sandıklarından (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sorumlu
bakan oldu.
• 3 Bakan ve Devlet Bakanı göçmen kökenli
Hollanda tarihinde ilk olarak, 3 göçmen kökenli
bakanın ve devlet sekterinin kabinede yer alması,
Hollanda’da göçmenlerin eşit vatandaş olmasında
ve katılımında önemli ve olumlu bir gelişmedir,
•Kabine yüzde %50’si bayanlardan oluşuyor
Hollanda yönetim ve politik tarihinde ilk olarak, kurulan Rutte IV kabinesinde ve koalisyonlarda görevli
Bakan ve Devlet sekreterliği görevine getirilen devlet
adamlarının yüzde 50’si bayan ve yüzde 50’si
erkeklerden oluşmaktadır.
Tartışılan bir konu ise; Rutte IV kabinesinin daha
Liberal sol ve sosyal bir yapı kazandığı tartışılsa da
ben, var olan seçeneklerden en iyisinin olduğunu inananlardanım. Hollanda’ya hayırlı ve uğurlu olsun.
Hoşça kalın. Kaynak: Platformdergisi ---◄◄

Geçen sayıdan düzeltme...
Bundan önceki yazımda sizinle emeklilik
konusuna değinmiştim fakat verilen bilgi yanlış
anlaşılmalara yol açmış. Bu konuyla ilgili kısa bir
düzeltme yapmak istiyorum.
Yaştan dolayı Hollanda’da emekli olmak
için 50 yıl Hollanda’da ikamet etmek şartı
gerekiyor. Fakat emekli olmaya hak kazanma
yaşı Hollanda’da kademeli olarak arttırıldığı için
başlangıç yaşı değişebiliyor.
2018 yılında 66 olan emeklilik yaşının, kademeli
olarak (3 aylık artışlarla) artarak 2021 yılında
67’ye, 2022 yılında ise 67 yaş 3 aya yükselmesi
kararlaştırılmıştır.
Eğer 50 yıl doldurulmadıysa tam emeklilik elde
edilmiyor.
Adaletle ve sağlıkla kalın.
---◄◄

Fotoğraf: IND sitesi

Bir iddia...

H

Anne Frank ve ailesini
Yahudi noter mi ihbar etti?

ollanda’nın başkenti Amsterdam’da 2. Dünya Savaşı sırasında
saklandıkları evde Naziler tarafından yakalanarak toplama
kampına gönderilen Anne Frank ve ailesini
kimin ihbar ettiği, yapay zeka kullanılarak
büyük ölçüde ortaya çıkarıldı.
Modern teknolojileri kullanarak 6 yıl boyunca
araştırma yapan 23 kişilik uluslararası ekibin
çalışmasına göre, Anne Frank ve ailesini,
Yahudi Konseyi üyesi olan Amsterdam’ın
önde gelen noteri Arnold van den Bergh
ihbar etti. Amsterdam’ın Prinsengracht semtinde saklandıkları evde 4 Ağustos 1944’te
yakalanan Anne Frank ve ailesinin, kim tarafından ihbar edildiği, 2. Dünya Savaşı’nın
hâlâ aydınlatılamayan sırlarından biriydi.
Evdeki gizli bir bölmede saklandıkları
süre boyunca tuttuğu günlükleri, Yahudi
soykırımının (Holokost) simgelerinden biri
hâline gelen Anne Frank ve ailesine Nazilerin
nasıl ulaştığı hiçbir zaman öğrenilemedi.

Hollandalı belgesel yapımcısı Thijs Bayens’in
2017 yılındaki önerisi üzerine, 23 kişilik uluslararası bir soğuk vaka ekibi oluşturuldu.
Uluslararası ekip, yapay zeka ve modern
araştırma tekniklerini kullanarak, röportajlar ve günlüklerden arşivlerdeki dizinlere ve
savaş dosyalarına kadar 66 gigabaytlık veriyi
araştırmaya karar verdi.
Yapay zeka sayesinde 6 yıl boyunca 7 ülkede
Frank ailesine kimin ihanet etmiş olabileceği
incelendi. Olası 30 teori listelendi ve bunlardan 28’nin olanaksız olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, Yahudi Konseyi üyesi ve Amsterdam’ın önde gelen noteri Arnold van
den Bergh’in, kendi ailesinin güvenliğini
garanti altına almak için gizlenen Yahudilerin adreslerini Almanlara ilettiği sonucuna
vardılar.
Araştırma ekibinden emekli FBI dedektifi
Vince Pankoke, Hollandalı kamu yayıncısı
NOS’a yaptığı açıklamada, bu sonucun
yüzde 85 doğru olduğunu söyledi. ---◄◄

HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!
Üç aylarınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu
günler 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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100 yıl da geçse kabullenemeyecekler...



“Osmanlı Devleti’nin Hristiyan Bulgarları zorla İslamlaştırdığı” algısıyla tarih okutularak, öğrencilere
Müslümanlar “ezeli düşman” şeklinde gösterilmeye çalışılıyor...

Hollanda’da eğİtİm kurumlarındakİ Türk ve
Faslı gençlere yönelİk ayrımcılık artıyor

A

vrupa İslamofobi Raporu 2020’ye göre, Avrupa’da
siyaset, hukuk ve sosyal hayatta artış gösteren İslam
karşıtlığı, eğitimde de giderek etkisini artırıyor.
Avrupa İslamofobi Raporu 2020’ye giren ve
Hollanda Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan
araştırmada, Türkiye ve Fas kökenli Hollanda vatandaşı
öğrencilerin okullarda hala ayrımcılığa maruz kaldığı belirtildi.
Raporda; bu kişilerin kendilerini “yaftalanmış” ve “dışlanmış”
hissettikleri, kurumlara inançlarının azaldığı, kendilerini
toplumdan geri çektikleri, eğitim ve işgücüne katılımdan
vazgeçtikleri ve toplumdan dışlanmanın sonucu olarak ülkeye
bağlılıklarını giderek yitirdiği tespitlerine yer verildi.
Raporda ayrıca, söz konusu ayrımcılığın etnik kökenin yanı
sıra dini gerekçelerle yapıldığı fikri de savunuldu.
Ayrımcılık ve İslam karşıtlığı sosyal medyaya kaydı
Rapora göre, 2020’de Avrupa’yı da şiddetli şekilde etkileyen
Kovid-19 salgınının İslamofobi üzerinde farklı etkileri oldu.
Günlük normal hayatın kısıtlanması ve kapanmalarla birlikte
fiziki olarak İslamofobik eylemler ve saldırılar azaldı. Ancak
İslam karşıtlığı, özellikle sosyal medyaya kayarak bu ortamda
yayılmaya devam etti. Birçok ülkede internet üzerinden
işlenen ve kayıtlara geçen nefret suçlarında artış görüldü.
Salgın sırasında İslamofobiyi takip eden kuruluşlara yapılan
bildirimlerin önemli kısmını internetteki vakalar oluşturdu.
Başta Facebook olmak üzere sosyal medya platformları
Müslüman karşıtı nefret suçlarının belgelenmesinde ana
noktalar haline geldi. Salgına ve kapanmalara rağmen kimi
ülkelerde Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında azalma
olmadı.

Raporda yer alan bazı çarpıcı noktalar…
Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders,
geçen yıl başörtüsü ve kurban kesimlerinin yasaklanması için
birkaç kez yasal girişimlerde bulundu.
Belçika’da Anayasa Mahkemesi, Haziran 2020’de, “tarafsızlık”
adı altında yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü başta olmak
üzere siyasi ve dinî sembollerin yasaklanmasının hukuka uygun
olduğu yönünde hüküm verdi.
Almanya’da Türkiye kökenli bir hâkim, bir yargılama sırasında
başörtüsü taktığı için görevinden uzaklaştırıldı. İtalya’da Milano
Temyiz Mahkemesi, Ekim 2020’de aldığı kararla, kadınların
burka giymesinin yasaklanması için sağlık binalarına görsel
uyarılar asılması yetkisini verdi.
Danimarka’da aşırı sağcı Danimarkalı Halk Partisi, Müslüman
başörtüsünün bütün kamu binalarında yasaklanmasına yönelik
meclise tasarı sundu. Tasarı meclisteki oylamada reddedildi.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi,
18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü
takmayı yasaklamayı öngören tasarıyı Ulusal Meclis’e sundu.
Bulgaristan’ın eğitim sistemindeki ayrımcılıklara dair bir
araştırmada, derslerde “Osmanlı Devleti’nin Hristiyan
Bulgarları zorla İslamlaştırdığı” algısıyla tarih okutularak,

öğrencilere Müslümanların “ezeli düşman” şeklinde
gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.
İranlı sosyolog Prof. Mesud Kemali’nin araştırmasında da
göçmenler ve özellikle Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İsveç’teki
okulların müfredatıyla adeta bütünleşmiş halde olduğu tespiti
yapıldı. İsveç’te aşırı sağcı Demokrat Parti, 2018’de, ülkedeki
bütün Müslüman okulların yasaklanması yönünde meclise tasarı
sunmuştu. Tasarı meclisten geçmemesine rağmen hükümet
2020’de, ülkede yeni dini okulların inşa edilmemesi kararı aldı.
Avrupa İslamofobi Raporu 2020’nin amacı
Avusturya’daki Leopold Weiss Enstitüsü tarafından kamuoyuyla
paylaşılan ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Enes Bayraklı ile Georgetown Üniversitesinden Profesör
Farid Hafez’in hazırladığı Avrupa İslamofobi Raporu
2020’de, bölge ülkelerinde geçen yıl boyunca yaşanan İslam
karşıtı olaylar ve söylemler ele alındı. Çeşitli ülkelerden 37
akademisyenin katkı sağladığı raporda, çoğunluğu Avrupa’da
yer alan toplam 31 ülkede İslamofobinin gidişatı incelendi.
Raporda, Avrupa’daki bazı hükümetlerin Müslümanlara
ayrımcılık öngören uygulamaları ve aşırı sağ siyasetçilerin
İslam karşıtlığını yasallaştırma teşebbüsleri derlendi. Rapor,
“Uluslararası İslamofobi Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği
(IISRA)”, “California Üniversitesi Ötekileştirme ve Aidiyet
Enstitüsü”, “Rutgers Üniversitesi Güvenlik, Irk ve Haklar
Merkezi”, “Uluslararası İslamofobi Araştırmaları Merkezi”,
“California Üniversitesi Irk ve Cinsiyet Merkezinde İslamofobi
Araştırma ve Belgeleme Projesi (IRDP)”, “San Francisco Eyalet
Üniversitesi Arap ve Müslüman Etnisiteler ve Diasporalar
(AMED) Çalışmaları” ve “Leopold Weiss Enstitüsü” tarafından
desteklendi.
Haber: SH
---◄◄

Faaliyetler



KUZEY HOLLANDA MİLLî GÖRÜŞ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hasene Başkanına Ziyaret
Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu Başkanı Mustafa Hamurcu ve heyeti,
Hasene Hollanda’ya yeni başkanı olarak atanan Hüseyin Karataş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Hasene Yardım Derneği “Mazlum ve Mağdurlar
için El Ele” sloganıyla dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için kurulmuş
---◄◄
ve Hollanda’da bu alanda çok etkin çalışmaları yürütmektedir.

Şube Başkanları Toplantısı
Millî Görüş Kuzey Hollanda Bölgesi 2022 çalışma yılının ilk şube başkanları
toplantısı, Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu’nu başkanlığında, Genel Başkanı
Kemal Ergün’ün iştirakleriyle gerçekleştirildi. Toplantıda 2021 çalışmaları değerlendirilerek, 2022 hedefleri anlatıldı. IGMG Genel Başkanı Kemal
Ergün, yaşadığımız ülkelerde toplumun birer parçası olan bireyler olarak
hareket etmemiz gerektiğini ve üzerimizdeki sorumlulukların farkında
---◄◄
olarak görevlilerimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini hatırlattı.

Doğu Türkistan Vakfı’ndan Ziyaret
Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu Başkanı Mustafa Hamurcu ve heyeti Doğu
Türkistan Vakfı Başkanı Abdurrahman Abdullah ile Hollanda’daki çalışmaları değerlendirdi ve istişarede bulundular. Ziyarette, Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da
uyguladığı zulüm ve soykırımın tüm dünyaya anlatılması için IGMG ve Dünya
Uygur Kongresi’nin ortak bir komisyon kurarak, uluslararası bir konferans da
---◄◄
düzenleyeceği de duyuruldu.

Deventer Cemiyetine Ziyaret...
Kuzey Hollanda Millî Görüş Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu ve heyeti Deventer
Sultan II. Abdülhamid Han cemiyetine ziyarette bulundular. Cemiyet Başkanı
Şükrü Ekici ziyaret heyetine çalışmaları, güneş enerjisi kampanyası hakkında
bilgilendirmelerde bulundu. Deventer Millî Görüş Sultan Abdülhamid Han
Camii Güneş Enerji Sistemi Kampanyasına siz de online ödeme ile bağışta bulunabilirsiniz: www.bagis.nl IBAN :NL93 ABNA 0410 6272 40 Naam: Sticht---◄◄
ing Milli Gorus Sultan Abdulhamidhan Camii
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Ergün Madak

actualiteit

Nereye Defnedilsek,
NEREYE
DEFNETSEK?

G

Anlamlı girişim...

ANALİZ

ergunmadak@hotmail.com

Yaş kemale ermeye
başlarken arada
sırada “nereye
defnedileceğim?”
sorusu zihnimde canlanır.
Bazı insanlar nereye
defnedileceğini çok
önemser. Eğer ömrünü
bizim gibi farklı farklı
mekânlarda geçirdiyse,
nereye defnedileceksin?
Doğup büyüdüğü şehre
mi, atalarının köyüne mi,
yoksa şu anki yaşadığın
Müslüman olmayan
köyüne mi? Aynı soru
aslında benim rahmetli
babam için de gündeme
gelmişti. Yani Ankara’da
vefat etti ama defni için
bir vasiyeti yoktu. Ya
Ankara ya da doğup
büyüdüğü köy. Tercihi
anneme bıraktı ve o da
tercihini Ankara’dan
yana kullanmıştı.

05

aküalite

eçenlerde bir yakınımız daha
vefat etmiş ve babamın yakınına
defnedilmişti. Eşinin ve çocuklarının
neredeyse her gün gittiklerini
söylüyordu annem. Şimdi belki ayda 1 kez,
ileride ise daha da azalacaktır bu ziyaretler.
Acı, kabuk bağladıkça ziyaret isteği de bir o
kadar azalacaktır. Kendi adıma kabir ziyaretlerini,
o kabirlerde yatanlar açısından hiç anlamlı
bulamadım. Sadece biz diriler için bir anlamı
var. Belki o yüzden olsa gerek, yıllık olarak bu
ziyareti belirlemek için Ramazan ve Kurban
Bayramları’nda köylerde namazdan sonra ilk
ziyaret edilen yer kabristan. Bana sorarsanız çok
güzel bir âdet.
Tekrar baştaki soruya dönelim: Babamı
2002 yılında kalp krizi sonucunda kimseyle
vedalaşamadan, bir hastanenin acil servisinde
tek başına kaybetmiştik. Ta ki hastaneden,
cebindeki bilgilerden bize ulaşana kadar, hiç bir
şeyden haberimiz yoktu.
Şimdi her Ankara’ya gittiğimizde kabrini
ziyaret ediyoruz. İlk zaman ziyaret ettiğimizde
gözlerimden özlem dolu yaşlar akarken, araya
yılların getirdiği duygu eksilmesiyle, ziyaretlerin
aslında bir özlemden ziyade zorunluluk hâline
geldiğini hissediyorum. Zaten bu yıl babamın
vefatının üzerinden 20 yıl geçmiş olacak. Ben
32 yaşındaki ben değilim, yaşım ise babamın
vefatına 3 sene kalmış. Yani yıllar, tozu dumana
katarak dört nala geçti. 950 yıl yaşayan Hz.
Nuh’a, “dünya hayatını nasıl bulduğunu?”
sorduklarında, ‘bir hanın kapısından girip
öbür kapısından çıkmak gibi’ diye tasvir
etmiş. Ve bize onun hayatının belki %7-8 dilimlik
kısmını nasib ediyor Rabbimiz.
Zihnimde şu ana kadar çocuklarıma sorma
fırsatı bulamadığım sadece şu soru var: “Siz
beni nerede ziyaret etmek istersiniz?
Sizin için neresi kolay olacaksa beni
oraya defnedin”. Çünkü arz, her şeyden en
çok sevdiğim O’nun arzı. (Bakara 115) “Doğu
da Batı da Allah’ındır, nereye dönerseniz
Allah’ın yönü orasıdır. Doğrusu Allah her
yeri kaplar ve her şeyi bilir.”

Selefîliği anlamak
Kendi adımıza ufak tefek çalışmalar yapıyoruz.
Bazen kendilerini “Selefî” olarak niteleyenler,
örneğin Kur’an’daki bir ayetin tefsiri ile
ilgili olarak ‘bu yanlış, şu yanlış’ gibi cep
telefonu kalemşorlüğüne soyunuyorlar. Hâlbuki
bilmiyorlar ki, bir ayetin tefsiri ile ilgili olarak 20
tane farklı görüş çıkabilir. Bu, domuz eti helaldir
(nass) demedikleri müddetçe yüzlerce yıldır
âlimlerin yapageldikleri bir yorumdur.
Açıkçası Selefîlik kavramına bile bu çerçeveden
itiraz ediyorum. İlahîyat dünyasında âlimler,
ilk dönem Müslümanları ve onların görüşlerini
tasvir için ‘selef’ tabirini kullanırlar. Bu tabir
oldukça yerinde kullanılıyor. Oysa, kendi İslami
düşüncesini tarif için ‘selef’ tabirini kullanmak
ne terminolojik ne de metodolojik olarak bir yere
oturmuyor. İslam’ı, sadece Hz peygamberimiz
ve Raşit Halifeler, sahabiler gibi algılamak
düşüncesi, tarihte yaşananlara bakıldığında,
yaşananlarla örtüşmediğini görecekseniz.
Şimdi size selef kafa yapısının ne tür tartışmalar
yaşattığına bakın bir örnek verelim:
Hz. Ömer, Sasani İmparatorluğu’nu (İran, Irak,
Suriye, Filistin ve Mısır) fethediyor. Bunun
öncesinde, Bedir gibi savaş meydanlarında
elde edilenlerini bölüşen sahabiler, Sasani
topraklarının kendi aralarında bölüşüleceğini
düşündüler, çünkü Rasulullah böyle yapmıştı.
Bilal Habeşi de bu isimlerden biri. Düşünebiliyor
musunuz, örneğin 10.000 kişiye, bugün 7-8
ülkenin topraklarını bölüştüreceksiniz. Üstelik o
topraklarda da yüzbinlerce yerli halk yaşayacak?
Hz. Ömer, böyle devasa bir imparatorluğu
fethedince, açıkçası, belki bugünkü seleflerin
küfr ile itham edecekleri bir yol buluyor. İtiraz
edenleri ikna etmek için Ensar’dan oluşan hakem
heyeti kurmak zorunda kalıyor. Ve sonuçta
kimseye bu toprakları vermiyor. Topraklar
devletin olacak ve o toprakların eski sahipleri
devlete toprağı işledikleri müddetçe ücret
ödeyecekler. Bu da devlete gelir olacak. Kim
selef, kim yenilikçi diye sormazlar mı adama?
Demem o ki, bu bir kafa yapısı.
Okudukça, öğrendikçe ve yaşlandıkça gün
gelecek ve ‘haaaaaaaa’ diyecekler ama oraya
gelene kadar bir sürü kalemşörluk yapacaklar.
Ondan sonra yerlerine hep yenileri gelecek,
her defasında alfabeye yeniden başlayacaklar
ve kendi okuduklarını sadece kendilerinin
keşfettiklerini düşünecekler.
Bir başka örnek: Yüzyıllardır Müslüman
Müslümanın canına kast ediyor. Bakın son

dönemde, Yemen, Suudi Arabistan içten içe
çatışıyorlar. Husiler, Şiiler, İHA ile saldırılar
derken bir türlü sükunet gelmiyor. Aslında çok
basit bir tesbitte bulunmak gerekiyor:
“Müslümanın Müslümana kanı helal değil”
E o zaman karşımızdakini tekfir edelim, yani
Müslüman değil diyelim ki onu öldürmek için bir
gerekçemiz olsun, dediler her zaman.
–Hadiste iki noktanın altı net bir şekilde çiziliyor:
1- Eğer kendisi Lailale illallah diyorsa canına
kast edemezsiniz, 2- Eğer İslam ordusu bir
yere gidiyorsa ve orada ezan okunup namaz
kılınıyorsa yine bir şey yapamazsınız.
İnsan kendisine şu soruyu sormadan edemiyor:
İslam medeniyeti bu filmi sürekli
seyretmek zorunda mı kalacak? Biz bu
düşmanlığı ne zaman defnedeceğiz?
Voice of Holland
Geçenlerde isimler konusunda hadis okurken,
hadisin şerhinde, çocuklara “Muhammed”
ismi konulması konusunda, Hz. Ömer, bazı
babaların, Muhammed isimli çocuklara kızarken,
çocuğun ismini bağırıp kızdıklarını duyduğundan,
neredeyse Muhammed ismini yasaklamaya
gidecekken, adı Muhammed olan birisi halifeyi
uyarıyor ve şöyle diyor: ‘Bana bu ismi
Rasulullah koydu!’ Bu nedenle yasaklamaktan
vazgeçiyor.
Bu satırları yazarken Voice of Holland’da
olan bitenlerle ilgili Hollanda çalkalanıyor.
Başrollerde ise bir jüri üyesi olan Ali B. ile
ilgili iki adet tecavüz suç duyurusu yapıldığını
izledik (Youtube). Aksi ispatlanana kadar
herkes suçsuzdur, doğru. Ama anlatılanlar
mideyi bulandırdıkça bulandırıyor. Suçlanan
Hollandalılar sadece hafif tacizle suçlanıyorlar.
Ama Faslı olan zat hiç de mütevazi davranmamış.
Tüm bu tartışmaların içerisinde aklıma şu
geldi gayr-i ihtiyari: İyi ki adını Muhammed
koymamışlar. Peki Ali olması iyi mi? Tabii ki
iyi değil. Fakat biz Ali ismini duyunca otomatik
olarak Hz. Ali ile ilintilendirmeyiz. Ama
Muhammed öyle mi? Her 5 Faslıdan 4’nün adı
Muhammed olunca alamadım kendimi böyle
düşünmekten ve Hz. Ömer gibi hissediyorum:
Çocuğunuza kızıp, Muhammed!!! diye bağırıp
ağzınıza geleni sayacaksanız, iyi ahlâklı
yetiştirmek üzerinde hassas olmayacaksanız,
Muhammed ismini koymadan önce kılı kırk
yarmak gerekir, derim. Yoksa ben, (onun da
adı sonradan kötüye çıkmadığı müddetçe)
Liverpool’lu Muhammed Salah’dan çooook
mutlu oluyorum her gol attığında.
---◄◄

“Horecabond Nederland üyemiz Bilgi kardeşlerin böyle bir inisiyatif almalarını topluma örnek davranış olarak görüyoruz”

PASHA RESTORAN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE PAKET YARDIMI YAPTI

G

eçtiğimiz günlerde Capelle a/d IJssel
kentinde bulunan Masha Café &
Restaurant sahipleri Ahmet, Mustafa
ve Hasan Bilgi kardeşler; her yıl sonu
geleneksel hâle getirdikleri ihtiyaç sahibi 50
aileye yemek paketi yardımı yaptı.
Horecabond Nederland Başkanı hukukçu
Tarık Şaki, Voedselbank’ın (Gıda Bankası)
Müdürü Kassem Taha ve Masha yöneticileri
yemek paketlerini kendi elleriyle hazırlayarak
paketlediler.
Masha Café & Restaurant sahiplerinden
Ahmet Bilgi, “Masha olarak geçtiğimiz yıllarda
da benzer yardımlarda bulunduk. Ramazan
ve Kurban bayramlarında da ihtiyaç sahibi
insanlara gıda ve yemek paketi dağıttık. Bu
yıl Noel dolayısıyla Voedselbank ile ortaklaşa
yemek paketi dağıtımı yaptık. Bundan sonra

da elimizden geldiğince yapmaya devam
edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
Horecabond Nederland Başkanı Tarık Şaki
de konuyla alakalı yaptığı açıklamada şunları
dile getirdi: “Horecabond Nederland üyemiz
Bilgi kardeşlerin böyle bir inisiyatif almalarını
topluma örnek davranış olarak görüyoruz.
Bilindiği üzere yoksulluğun eşiğinde yaşayan
birçok insan Koronavirüs salgını nedeniyle
geçtiğimiz dönem maalesef daha da yoksullaştı.
Bunu gören yardımsever girişimcilerimizin
bu tür inisiyatifleri artırmalarını arzuluyoruz.
Diğer dernek üyelerimizin de bu bağlamda
(Hükûmetin Horeca sektörüyle ilgili kısıtlayıcı
önlemlerine rağmen) yardım ellerini uzatmaya
devam edeceklerinden eminiz. 2022 yılında
Korona salgını şiddetini yitirir ve ihtiyaç sahibi
insanların sayısı inşallah azalır. Horecabond

Nederland olarak yeni yılın tüm dünyada daha
sağlıklı ve mutlu geçmesini diler, yeni yılda
başarılar temenni ederiz.”
(Sonhaber.eu) ---◄◄
Software problemen in Windows verhelpen
Componenten in uw computer vervangen bij upgrade
Installeren van compleet ADSL of kabel internet pakket
(UPC, KPN, Telfort, Ziggo enz.)
Volledig thuisnetwerk installeren incl. backup functies
Draadloos internet installeren of hulp bij storingen/klachten
Antivirus Software
DATA Recovery
Online Backup
LCD en Plasma TV reparatie
Saratech PC Service geeft support aan alle versies
van Microsoft: Windows 98/ME/2000/XP
Vista/Windows 7 en Windows 8
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Ceylan Kürk:

“2022 yılında üye sayımızı 1000 kişiye çıkartmayı hedefliyoruz”

Hizmet karşılık buluyor

HDV Orhan Gazi Camii
Başkanı Ali Alıcıkuş’a
Kraliyet Nişanı verildi

“CAMİLER DESTEĞİNİZLE AYAKTA KALIR”

H

DV Mevlânâ Camii kurulduğundan
bu güne kadar pek çok yönetici
geldi geçti, hepsi de birbirlerine
destek
vererek
dayanışma
içerisinde oldular.
Bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin
Biçen yeni kurulan yönetime nezaket ziyareti
gerçekleştirdi ve çalışmalarında başarılar
diledi.
Son günlerde Covid-19 salgını sebebiyle
camilere gelen cemaat sayısında düşüş
yaşanmakta.
Bunlar
göz
önünde
bulundurulduğunda, camilerin yan gelirleri
de doğal olarak azalıyor.
Camilerin de normal olarak giderleri oluyor.
Bazen eşya yenileme, onarım işleri gibi bir
takım masraflar ortaya çıkıyor.
Camilerin fazla bir geliri olmayınca masrafları
karşılamak zorlaşıyor.

Y

12 Aralık 2021’de yapılan genel kurulda
göreve gelen yeni yönetim, caminin
üyelerini çoğaltmak amacıyla bir kampanya
düzenlemeye karar verdiler.
Mevlânâ Camii Yönetim Kurulu Başkanı
Ceylan Kürk kendilerine bir hedef
koyduklarını
belirterek
kampanyayı
başlattıklarını duyurdu.
“Kampanya olumlu karşılandı”
Başkan Ceylan Kürk kampanya ile alakalı
şunları dile getirdi: “Ocak ayının ilk haftasında
üye kayıt kampanyasına başladık. Allah’a
şükür bir haftada 300 olan üye sayımızı 560
kişiye yükseltmiş bulunmaktayız. Bu da bizi
çok memnun etti.
İnsanlar camiye ibadetlerini yapmaya ve
de arkadaşlarını görmeye sohbet yapmaya
geliyorlar biz yöneticiler görevimiz onların
huzurluca camide vakitlerini geçirmelerini
sağlamak eğer bizim cemi üyelerimiz
camimizde huzur buluyorlarsa ne mutlu bize.
Bundan memnun oluruz ve huzur bulmaları
için gayret sarf ederiz.”



“Camimize diğer ülke insanları da üye oluyor”
Türklerin yanı sıra Faslılar da üye olmaya başladılar aidatlarını
yatırıyorlar. Şimdiye kadar 40’ın üzerinde (Marokaan) Fas kökenli
cami üyemiz oldu. Aynı dili konuşmasak da ibadet dilimiz aynı.
Faslılara gösterdiğimiz tatlı dil, güler yüz onları camimize çekiyor.
Bu arada bir şey daha öğrendik ki, biz camiye yöneticilik için
kolları sıvadıysak üyelerine hoşgörülü bakmayı baştan öğrenmemiz
gerekiyor. Caminin bacası üyelerin sayesinde tütüyor, onu gördük.
Üye olanlardan Allah razı olsun. Yeni üye olacaklara kapımızın
açık olduğunu duyuruyoruz. Bir haftada 260 insanımızı üye olarak
kayıt ettik.”
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

Maksat motive etmek...

‘Euro’ya Türeci ve Şahin’in resimleri basılsın’

A

P Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren
biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof.
Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin euro
banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti...
Alman Hür Demokrat Partili siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag
gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde
BioNTech şirketinin kurucuları gibi Avrupalı önemli şahsiyetlerin yer
alması gerektiğini dile getirdi.
Körner, “Onların çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını
kurtardı” dedi.
Siyasetçi Körner, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin entegrasyon,
girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık
bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikâyesine sahip olduklarını kaydetti.
1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmî para birimi olarak yürürlüğe giren Euro’nun 20. yılında banknotların yeniden
tasarlanması talep ediliyor.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

aklaşık 15 senedir ‘s-Hertogenbosch HDV Orhan Gazi Camii’nde
başkanlık yapan Ali Alıcıkuş, Kraliyet Nişanı’yla ödüllendirildi...
70’li yıllarda Hollanda’ya gelen ve 2010 senesinden bu yana HDV
Orhan Gazi camiinde başkanlık görevini yürüten Ali Alıcıkuş, bugün
belediye başkanının takdim ettiği Kraliyet Nişanı’yla ödüllendirildi.
Yaklaşık 2 yıl önce Osman Çiftçi’nin girişimiyle yapılan Kraliyet Nişanı
başvurusu, uzun soluklu araştırma prosedüründen sonra geçtiğimiz yıl
ortalarında kabul edildi. Ancak takdim töreni yaşanan pandemi nedeniyle
bugüne kadar ertelendi. HDV Orhan Gazi Camii’nde gerçekleştirilen törende
bizzat bulunan ‘s-Hertogenbosch Belediye Başkanı Jack Mikkers, “Kraliyet
Nişanı’nızı Hollanda Kralımız Willem Alexander adına vermekten
dolayı onur duyuyorum” sözleriyle Ali Alıcıkuş’a nişanını takdim etti.
“İki toplumun kaynaşmasını sağladığı için kendisine ayrıca teşekkür
ederim”
Konuşmasında camideki faaliyetlerinden dolayı Ali Alıcıkuş’u tebrik eden
Jack Mikkers, özellikle sıfırdan başlanan cami ve kültür merkezi projesindeki
katkısından, gecesini gündüzüne katarak caminin tamamlanması için elinden
geleni yaptığından bahsetti ve teşekkürlerini sundu.
Ali Alıcıkuş’un özellikle entegrasyon konusunda çok başarılı çalışmalar
sergilediğine değinen Belediye Başkanı Mikkers “Hollanda ve Türk
toplumunu güler yüzü ve sıcak yaklaşımı ile birleştiren biri. Bu
nedenle iki toplumun kaynaşmasını sağladığı için kendisine ayrıca
teşekkür ederim” dedi.
“Rabbim beraber yürümekte olduğumuz bu yolda, güzel faaliyetler
nasib etsin”
Son Haber Merkezi olarak kendisine ulaştığımız Osman Çifçi ise ve Ali
Alıcıkuş’a Kraliyet Nişanı verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile
getirirken “Başkanımız Ali Bey, 2010 senesinden itibaren camide bir
çok faaliyet ve aktivite için öncülük etti. Yeni yapılan ve bitmekte
olan camimiz ve kültür merkezde de büyük katkılar sağladı, Kraliyet
Nişanı’nı gerçekten hak etti.” dedi.
Ali Alıcıkuş’un şimdiye kadar yaptıklarından dolayı kendisine çok teşekkür
ettiğini belirten Osman Çifçi ayrıca, HDV Orhan Gazi Camii yönetimi, yeni
cami proje sorumlusu Erkan Yaman, camide gönüllü çalışmalar yürüten
herkes ve özellikle Ali Alıcıkuş’un eşi Fahriye Alıcıkuş’a teşekkür etti. Çifçi
son olarak “Herkesten Allah razı olsun. Rabbim beraber yürümekte
olduğumuz bu yolda, güzel faaliyetler nasib etsin.” dedi.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄
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ÖNEMİ NEDİR?

S
Beşir Ayvazoğlu’nun
“Bozgunda Fetih
Rüyası” adlı kitabı,
Yahya Kemal hakkında
yazılmış otobiyografik
bir romandır. Ayvazoğlu
bu romanında Balkan
Harbi’nin, Birinci Dünya
Savaşı’nın, Osmanlı’nın
dağılışının, Mondros
Mütarekesi’nin ve
Anadolu’da başlatılan
Millî Mücadele’nin vuku
bulduğu 1912-1922
yıllarını, etkili bir şair ve
fikir insanı olan Yahya
Kemal’in dilinden anlatır.
Mezkur roman aynı
zamanda, okuyucuya
Yahya Kemal’in fikir
dünyasını anlamak
için önemli fırsatlar
sunmaktadır. Yahya
Kemal denildiğinde,
benim aklıma ilk başta
Türklüğe ve İstanbul’a
yüklediği anlam gelir.
Bu yazıda her iki konu
üzerinde durmak
istiyorum.
Konuya geniş bir
perspektif kazandırmak
için, öncelikle bahsetmiş
olduğum romanda yer
verilen bir münazaraya
değineceğim.
Münazaranın bir
tarafında romanın
kahramanı olan
Yahya Kemal, diğer
tarafta dönemin
Türkçü hareketinin en
önemli simalarından
biri olan Ziya Gökalp
bulunmaktadır.
Münazaranın konusu
Türkçedir. Tarihte
gerçekten böyle bir
münazara yaşanmış
mıdır, bilmiyorum.
Fakat bu münazara,
Yahya Kemal’in Türklüğe
bakışını görmemize
yardımcı olacaktır...

GENÇ GÖZÜYLE

talhayildiz_@hotmail.nl

İstanbul'un bizim için

imdi münazaraya geçelim.
Münazaranın başında Yahya Kemal,
Ziya Gökalp’a “Türkçe’nin hangi
milletin lisanı?” olduğu sorusunu
yöneltir. Ziya Gökalp açısından bu sorunun
cevabı basittir: “Türk milleti.”
Akabinde Yahya Kemal, “Türk milletinin
hangi topraklarda yaşadığını?” sorar.
Ziya Gökalp’ın cevabı şöyledir: ‘Anadolu’da,
Rumeli’nin bizde kalan ve şimdi büyük
kısmı düşman işgalinde bulunan
kısımlarında, Rus ve İran Azerbaycan’ında,
Rusların müstevli (işgal altında) olduğu
Asya’nın cenup (güney) ve şark (doğu)
taraflarında ve sair yerler’.
Bunun üzerine Yahya Kemal, zikredilen
yerlerdeki Türklerin, bizimle aynı lehçe, lügat
ve ıstılahları konuşup konuşmadıklarını sorar.
Bu soru Ziya Gökalp tarafından olumsuz
şekilde cevaplanır. Buna rağmen Ziya Gökalp
ümitvardır. Ona göre şairler, edipler ve âlimler
aynı Türkçeyle bir edebiyat oluşturabilirlerse,
zamanla bütün Türkler aynı konuşma ve
edebiyat lisanına sahip olacaklardır.
Soru-cevap faslından sonra Yahya Kemal
bu konu hakkındaki kendi düşüncelerini
anlatmaya başlar. Yahya Kemal’e göre tarihte
şair ve ediplerin bir lisan meydana getirdikleri
görülmemiştir. Aksine, lisanlar milletler
tarafından meydana getirilir, şairler ve edipler ise
bu lisandan yazı dili çıkartırlar. Bunun yanında
yazı ve konuşma lisanı her zaman farklı olmuştur.
Nitekim aynı bölgede yer alan farklı lehçeler,
bunu doğrular. Öyleyse Yahya Kemal’e göre
Osmanlı Devleti’nde konuşulan Türkçe,
Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’ya
yerleşmiş ve sonrasında İstanbul ve
Rumeli’ye yerleşmiş Türklerin bir çeşit
lehçesidir. Bununla beraber Osmanlı’da
yaşayan Türklerin kökeni Orta Asya’ya
dayanıyor olsa da, Malazgirt’ten itibaren
Türkler, bu topraklarda kendine mahsus bir
din, sanat ve kültür anlayışı geliştirmiştir. Bu
nedenle Yahya Kemal, Malazgirt’ten itibaren
Anadolu’ya yerleşen Türklerin, Orta Asya
ile irtibatları kalmadığını düşünmektedir.
Yahya Kemal’in bu düşüncelerini, Turancılık
eleştirisi olarak okumak mümkün.
Yukarıdaki münazaradan anlaşıldığı üzere,
Yahya Kemal açısından Türklük ırk temeline
dayanmaz. Zira başka yazılarında da belirttiği
üzere, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi,
Anadolu’da kanlar ve kültürler birbirine karışmış,
Anadolu’da yeni bir milliyet doğmuştur. Bu
milliyetin asırlar içinde oluşturduğu kendine
özgü kültürü ve sanatı vardır. Örneğin Mimar
Sinan kan bakımından Türk değildir, ama inşa
ettiği Süleymaniye Türk’tür. Keza Koca Mustafa
Paşa bir Rum mühtedisidir, fakat onun camiye
çevirdiği Rum kilisesinin etrafında, İstanbul’un
en milli mahallelerinden biri oluşmuştur.
Söz Türklükten açılmışken, şunu da kısaca
söylemekte fayda var. Günümüzde çeşitli
sebeplerden dolayı Türk kelimesini kullanmaktan
çekinenler olduğunu biliyoruz. Bunun yerine
mesela Türkiyeli gibi ifadeler kullanılmakta.
Benim açımdan bu gibi tartışmalar yukarıdaki
mevzuyu; yani asıl mevzuyu atlamamıza sebep
oluyor. Buna rağmen kişinin kendini rahat
hissettiği ifadeleri kullanmasından ben açıkçası
rahatsızlık duymuyorum.
Yahya Kemal’in sahip olduğu bu milliyet
anlayışının izlerini, farklı şiirlerinde bulmak
mümkündür.
Mesela Süleymaniye’de “Bayram Sabahı”adlı
şiirinde, Osmanlı’nın zirve döneminin bir
sembolü olan Süleymaniye Camii’nde kıldığı
bayram namazında, Osmanlı’nın büyük
zaferlerini hatırlar ve şiirini şu sözlerle tamamlar:
Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine /
Çok şükür Allaha, gördüm, bu saatlerde

07

yine / Yaşayanlarla beraber bulunan ervâhı
(ruhları)/ Doludur gönlüm ışıklarla bu
bayram sabahı.
Koca Mustafapaşa adlı şiirinde, sahip olduğumuz
milliyetin mahalle sakinlerinin hayatının her
anına nasıl sindiğini veciz ifadelerle anlatır.
Eski Musiki adlı şiirinde ise, musiki ile milliyet
arasındaki ontolojik bağı şu şekilde ifade eder:
Çok insan anlayamaz eski musikimizden / Ve
ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.
Öte yandan Yahya Kemal’in İstanbul’a yüklediği
anlam, Türklüğe bakışının devamı niteliğindedir.
Onun nazarında İstanbul, bütün Türk tarihinin
bir terkibi, özeti ve tecelli yeri olmuştur. Bu
durum, fetihten sonra İstanbul’da oluşan
edebiyattan hat sanatına, el sanatlarından
musikiye, ev ve oda mimarisinden külliye
mimarisine kadar görülmektedir.
Yahya Kemal’in İstanbul’a bakışını daha iyi
anlayabilmek için, öncelikle onun İstanbul ile
olan serüvenine bakmamız icap eder. Evvela
Yahya Kemal’in İstanbul’da doğmadığını
söylemeliyiz. Kendisi günümüz Makedonya’sının
başkenti olan Üsküp’te dünyaya gelmiştir.
İlk defa 18 yaşında İstanbul’a gelen Yahya
Kemal, bu gelişinde bir yıl kadar İstanbul’da
kalmıştır. O dönemde ülkesinden nefret ettiği
için Fransa’ya kaçan Yahya Kemal, dokuz yıl
sonra mecburiyetten İstanbul’a dönmüştür.
Böylece Yahya Kemal’in asıl İstanbul serüveni
başlamış oluyordu. Ancak ilk yıllarında
memleketine ait her şeyi küçümsemeye devam
eden Yahya Kemal’in fikir dünyası, yıllar içinde
değişime uğramıştır. Bu değişimin oluşmasında,
Yahya Kemal’in bazen tek başına, bazen de
üniversiteden öğrencileriyle birlikte İstanbul’un
fetih bölgelerini ve Türk karakteri taşıyan
semtlerine gerçekleştirdiği gezintilerin etkili
olduğu bilinmektedir.

Şimdi Yahya Kemal’in İstanbul üzerinde yazdığı
bazı şiir ve yazılara bir göz atalım.
İstanbul’un fethini gören Üsküdar şiirinde Yahya
Kemal, Üsküdar semtiyle alakalı unutulmuş bir
gerçeği hatırlatır. O da İstanbul’un fethinden
önce Üsküdar’ın Osmanlı hakimiyeti altında
olmasıdır. Şiirin başında yer alan “Üsküdar bir
ulu rüyayı görenler şehri / Seni gıptayla
hatırlar vatanın her şehri / Hepsi der:
‘Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?’ /
Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü”
dizeleri, dönemin Üsküdar halkının, İstanbul’un
fethinin gerçekleştiğini birebir şahit olduklarını
bize hatırlatır. Şu hâlde Yahya Kemal nazarında
Üsküdar, sıradan bir semt değildir. Bilakis
Üsküdar, büyük fetihten önce Müslüman olan
ve günde beş vakit ezan okunan bir semtti. Bu
nedenle Üsküdar, İstanbul’un fethini müjdeleyen
bir semttir.
Ezan ve Kur’an yazısında ise Yahya Kemal, fethin
sembolü olan Ayasofya Camii’nin minaresinden
okunan ezanın ve Topkapı sarayının Hırka-i
Saadet Dairesi’nde Yavuz Sultan Selim’den
itibaren kesintisiz okunan Kur’an’ın, Osmanlı
devletinin dayandığı iki manevî temel olduğunu
söyler. Dahası Yahya Kemal, Hilafete Yakın Bir
Gün yazısında, Türklerin İstanbul’dan niçin
çıkarılamadıklarını anlamak için, dört yüz
yıldır nice ihtilallere rağmen Topkapı sarayında
kesilememiş olan Kur’an sesini dinlemenin yeterli
olduğunu söyler. Konu ezandan açılmışken,
Yahya Kemal’in Ezansız Semtler yazısına
değinmeden olmaz. Bu yazıda Kadıköy gibi
Batılı hayat tarzına göre inşa edilmiş semtler ile
geleneği temsil eden Üsküdar’la mukayese eden

şairimiz, Kadıköy’de yetişen çocukların minare
görmeden, ezan sesini işitmeden, Ramazan ve
kandil günlerini yaşamadan büyüdüklerini söyler.
Bu nedenle Kadıköy’de yetişen çocuklar, gelenek
ile aidiyet oluşturacak sembollerden mahrum
yaşamaktadırlar. Oysa Üsküdar gibi geleneği
temsil eden semtlerde durum tam tersidir.
Bununla birlikte Yahya Kemal’in, eski musikinin
büyük bir hayranı olduğunu hatırlatmamız
gerekir. Bu tavrını Türk musikisinin dışlandığı ve
Batı müziğinin mutlaklaştırıldığı dönemlerde de
devam ettirmiştir. Onun nazarında eski musiki,
medeniyetimizi bize anlatan ve hissettiren bir
özelliğe sahiptir. Bu yüzden Eski Musiki şiirinde,
‘Çok insan anlamaz eski musikimizden / Ve
ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden’
şeklinde çok iddialı bir cümle kurmuştur. Şiirinde
devamında yer alan “Açar altın bir anahtarla
ruh ufuklarını / Hemen yayılmaya başlar
sada ve nur akını / Ve seslenir büyük Itri
semayı örten ruh / Peşinde dalgalanır
bestesiyle Seyyid Nuh / En mutlu devrede
Itri’ye en yakın bir dost Işıklı dantelalar
bestekârı Hafız Post”, Itri, Seyyid Nuh ve
Hafız Post isimlerinin tamamının İstanbullu
olması da manidardır. Musikimizde zirveyi temsil
eden bu isimlerin araştırılmasını okuyucuya
bırakıyorum.
Buradan ‘İstanbul’un bizim için önemi
nedir’ sorusuna gelebiliriz.
Bugün gerek Türkiye’nin içinden gerekse
dışından, İstanbul’a ulaşmak çok kolay. Üstelik
son yıllarda gezmeye olan ilginin artmasıyla
birlikte, birçok kişinin İstanbul’u ziyaret etmek
şansı bulduğunu biliyoruz. İstanbul’a gösterilen
bu ilginin başlıca sebeplerinin, tarihi mekanları
ziyaret, alışveriş ve yeme-içme olduğunu
düşünüyorum. Dolayısıyla burada sayılan
sebepler, İstanbul’un bizim nezdimizde olan
önemini gösteriyor.
Ne var ki, bu sebeplerin hepsi benim
gözümde meşru olmakla birlikte, bunun
ötesinde düşünmeyi haklı gösterecek
temel bir neden vardır. Yahya Kemal’den
ilhamla, şimdi kısaca bu konuya ilişkin kendi
görüşüme yer vermek istiyorum.
Öncelikle İstanbul’un fethinin başlı başına
büyük bir olay olduğunun altını çizmek
gerekir. Bilindiği üzere İstanbul, İslamiyet’in
ilk dönemlerinden itibaren her daim
Müslümanların fethetmek istediği şehir
olmuştur. Fetihten sonraki dönemde ise,
İstanbul statüsünde bir şehrin Müslümanların
hâkimiyetine geçmemiştir. Tabii atalarımız
açısından bütün mesele bir şehri ele geçirmek
olmamıştır. Fetihten sonra İstanbul’un baştan
sonra imar edilmesi elbette tesadüf değildir.
İşte bu imar süreci sayesindedir ki, bugün bile
İstanbul’da – bu kadar tahribata rağmen –
bize kim olduğumuzu hatırlatan sembollerle
karşılaşabiliyoruz. Bu sembolleri bir çeşmenin
başında, bir camide veya bir mahallede görmek
mümkün. Bu yönüyle dünyanın neresinde
olursak olalım, İstanbul bizim için bir ilham
kaynağıdır.
Biraz daha açacak olursak, hayatın üretim
ve tüketimden ibaret olduğu zannedilen bir
çağda, İstanbul, bize medeniyetimizin fikri
temellerini ve bunun bir uzantısı olan ilke ve
değerlerini hatırlatır. Maalesef günümüzde din
ve medeniyet üzerine yapılan tartışmalar, yazılı
metin üzerinden yapılıyor. Bir başka ifadeyle,
medeniyetimizin ilke ve değerlerini bulmak
için yegane yolun kitap okumak olduğunu
zannediyoruz. Oysa metin, adından da
anlaşıldığı gibi yazılı bir ifadedir. Aslolan metnin
manasını hayata taşımaktır. Bizden öncekilerin
eserlerini dikkatli incelemek suretiyle, bizlerde
bugünün şartları dahilinde manayı hayata
taşımayı deneyebiliriz. Sanırım bunun için, biraz
yavaşlayıp, görmeye ve tefekkür etmeye önem
göstermemiz gerekiyor.
Yazıyı Yahya Kemal’in bir şiiriyle noktalayalım:
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.◄◄
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SCHIEDAM MURADİYE CAMİİ EMEKTARLARINA KRALİYET NİŞANI VERİLDİ

AMSTERDAM ESNAFLAR BİRLİĞİ
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EL UZATTI

HOLLANDA DİYANET VAKFI
CANLI YAYINLARINA BAŞLADI

Hollanda’da uzun yıllardır görev yapan ve Muradiye Camii
emektarlarından olan Salim Aslan, Nurettin Keten ve Kazım
Çelik’ Belediye Başkanı Cor Lamers’ın ev ziyareti esnasında
Kraliyet Nişanı verildi.
Kraliyet Nişanı Hollanda’da sadece sayılı insana tanınmakla
birlikte ağır şartlara ve uzun soluklu prosedür sonrasında kişilere laik görülüyor. Kraliyet Nişanı başvurusu yapan DENK
partili belediye meclis üyesi Cemil Kahramanoğlu uzun uğraşları sonrasında Belediye Başkanı ile birlikte takdim töreninde
duygularını şöyle açıkladı: “Büyüklerimizi onure etmek bizim
sorumluluğudur. Onların zorlu mücadeleleri sonrasında kurulan camii ve dernekler nesiller boyu hizmet vermeye devam
edecektir. Kraliyet Nişanları Schiedam toplumunun ahde vefa
göstergesidir”.
“Rahmetle anıyoruz”
Mutluluk ve hüznü aynı anda yaşayan Kahramanoğlu ‘Mevlüt Demirel amcamız hakkın rahmetine kavuşmamış olmasaydı kendisine 4. kişi olarak Kraliyet Nişanı takdim edilecekti’
diyerek Mevlüt Demirel’e Allah’tan rahmet dileyerek sözlerini
tamamladı.
“Schiedam’ın öncüleri”
Takdim esnasında DENK partili belediye meclis üyesi Kahramanoğlu’nun yanı sıra söz alan Belediye Başkanı Cor Lamers
“Bu kişiler 1975 yılından itibaren büyük gayretler sonucunda
kurdukları cami cemiyetinde aktif görev alarak toplumun öncüleri oldular ve böyle bir ödül ile taltif edilmeyi çoktan hak ettiler” ifadelerini kullandı. Başkan Lamers, Salim Aslan, Nurettin
Keten ve Kazım Çelik’e teşekkür ederek takdim törenini sonuçlandırdı.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

Kırşehir’in Mucur ilçesindeki bir okulda başlatılan proje kapsamında Hollanda’daki iş insanlarının katkısıyla il genelinde 470
ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont dağıtıldı.
Mucur Şehit Astsubay Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni
Mine Berktaş, ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı sağlamak için veliler ve öğrencileriyle “Çocuklar Üşümesin Diye Bir Bot Bir
Mont” projesi başlattı. Kırşehir’den iş insanı Ramazan Kaya’nın
girişimleriyle Hollanda’daki Amsterdam Esnaflar Birliği Vakfı,
projeye destek sağladı.
Vakfın desteğiyle temin edilen bot ve montların bir kısmı Kırşehir
Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Kaya, yaptığı açıklamada,
Mucur’da başlatılan projeye destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, Amsterdam Esnaflar Birliği Vakfı ile irtibata geçtiklerini
söyledi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullardan taleplerin alındığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu: “Kırşehir İl Millî Eğitim
Müdürlüğü ve Amsterdam Esnaflar Birliği’nin Mucur’daki okulun
projesine destek vermesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere 470 tane
bot ve mont hediye edilecek. Güle güle kullansınlar diliyorum.
Mucur’daki okulun müdürü ve yönetimine, öğretmen Mine Hanım’a teşekkür ediyoruz. Bu kampanyada emeği geçen çok insan oldu. Okullardan talepler alındı, bu taleplere göre özel koliler
hazırlandı. Buraya sembolik olarak bir kısmını getirdik. Tedarikçi
firma tarafından ilkokullara teslim edilecek.”
Proje koordinatörü öğretmen Mine Berktaş da sınıfında başlattıkları projenin katkılarla Kırşehir geneline yayıldığını ifade ederek,
“Projemiz büyüdü ve birçok öğrenciye ulaştık. Kırşehir ve Mucur’da birçok öğrenciye ulaştık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Velilerime, okul yönetimine ve katkı veren iş insanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir.” dedi. İl Millî Eğitim Müdürü Metin
Alpaslan, proje ve desteklerden dolayı Kaya ve Berktaş’a plaket
takdim etti.
Haber: Sedat TAPAN ---◄◄

Hollanda Diyanet Vakfı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Canlı TV Yayın projesi 31 Aralık akşamı resmî olarak yayın
hayatına başladı.
Yapılan ilk canlı yayının sunuculuğunu HDV Gençlik Kolları’ndan İsa Şeker ve Zehra Tümtürk yaptı.
Canlı yayın programına konuk olarak Lahey Din Hizmetleri
Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur katıldı.
İlk canlı yayın olmasına rağmen başarılı bir sunuculuk yapan
İsa Şeker. heyecanını gizleyemedi.
Programa katılan Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Pof. Dr.
Haluk Songur, canlı yayında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 2021 yılının muhasebesini yaparak sohbete başladı.
Avrupa’da yaşayan Müslümanların sahip olması gereken
misyon ve vizyonla ilgili önemli mesajlar veren Pof. Dr.
Haluk Songur, soruyu cevaplamadan önce, programın ve
yayının hayırlı olması dileğinde bulundu. Hayırlı hizmetlere vesile olmasına olan inancını yineledi ve yayının hayata
geçirilmesinden dolayı memnun kaldığını dile getirdi.
HDV bu projeyle büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyor
Hollanda Diyanet Vakfı yönetiminden yayın ile ilgili yapılan açıklamada şunlara değinildi: “Yapılacak yayınlarda
vatandaşlarımıza faydalı olabilecek konuları duyurmakta aracı olacağız. Bu proje çok önceden hayata
geçirilmesi gerekiyordu, kısmet bugüneymiş. Yayınlarımıza uzman kişileri misafir ederek bilgilerinden
yararlanmayı hedefliyoruz, Ramazan ayı boyunca iftar saati programları düzenlenecek, kandil özel programlar gibi çok değişik yayınlarımız olacaktır”
Resmî olarak yapılan yayının internet adresini aşağıdadır.
Dileyenler, son yayını bu linkten izleyebilirler:
https://fb.watch/ag7-93FKzC/
Haber: Sedat TAPAN ---◄◄
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Ödüllü Makale Yarışması

“MODERNİTENİN KÜLTÜREL BASKINLIĞI KARŞISINDA
MÜSLÜMANLARIN BİREYSEL VE TOPLUMSAL TUTUMU”
Yarışma Şartları:

ÖDÜLLER

a. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir makale ile katılacaktır.
Makalenin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir
yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış
olması gerekir. Yarışmacılar sadece kendilerine ait eserlerle katılabilirler.
Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın
grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen makaleler ödül kazanmış
olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
b. Makale, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak A4 ebadında en
fazla 2 sayfa olmalıdır.
c. Yazım biçimi olarak Times New Roman 10 punto esas alınacaktır.
d. Yarışmada ödül alan veya almayan bütün makalelerin yayın hakkı
(sınırsız kullanım hakkı) Doğuş’a aittir. Yayınlanan makalelere ayrıca telif
ödenmez.
e. Makaleler, PDF dosyası olarak kayıt altına alınıp en son 31 Mart 2022
tarihine kadar dogus@dogus.nl adresine katılım belgesi ile birlikte
elektronik posta olarak ulaştırılmalıdır.
f. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen makaleler kabul
edilmeyecektir.
g. Makalelerin hiçbirisinin jüri tarafından seçilmemesi durumunda
Doğuş’un ödül vermeme hakkı saklıdır.
h. Yarışma için gönderilecek makalelerin yazı dili Türkçe ya da
Hollandaca olabilir.





opinie

C

1. Ipad
2. Spor kol saati
3. 100 Euro

JÜRİ
H. Kerim Ece
Ergün Madak
Talha Yıldız
Erol Sanburkan
İsmail Coşkun

SON TESLİM TARİHİ: 31 Mart 2022
Ayrıntılı bilgi için: dogus.nl - 0031 624 53 23 66

“ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI ALANDA İSMİNİN ‘TÜRKİYE’ OLARAK
KULLANIMININ ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

umhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Ülkemizin
markasının daha da güçlenmesi, itibarının daha
da artması noktasında uluslararası alanda isminin ‘Türkiye’ olarak kullanımının önemli olduğunu
düşünüyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca ülkenin ulusal ve uluslararası isminin “Türkiye” olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde
duyurmak amacıyla başlatılan “Hello Türkiye” kampanyasına
ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ‘Hello
Türkiye’ kampanyası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ihraç ürünlerin yanı
sıra diğer devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan
yazışmalarda, “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılması için 21 Aralık 2021’de bir genelge yayımladığını anımsatan
Altun, bu genelgede, Türkiye’nin isminin uluslararası platform-

Stichting
Islamitisch
Primair
Onderwijs
Rijnmond

larda, “Turkey” değil, “Türkiye” olarak kullanımının açık ve
net şekilde, bir talimat olarak ortaya koyulduğunu aktardı.
Fahrettin Altun, o günden bugüne bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini ve “Türkiye” isminin uluslararası platformlarda
tanıtılması için bir dizi faaliyet yürüttüklerini bildirdi.
Bu kapsamda başlattıkları “Hello Türkiye” kampanyasının ayrıntılarını anlatan Altun, “Aslında dünyadan farklı ülkelerden etkili sosyal medya kullanıcıları kendi dillerinden
‘Hello Türkiye’ diyerek, Türkiye’nin uluslararası platformda tanıtımına yönelik bir gayret göstermiş oluyorlar. Böylece bu çabamıza destek vermiş oluyorlar. Bir
taraftan da bir kısa film çalışması yaptık.” dedi.
Türkiye’ye gelen turistler de “Hello Türkiye” diyecek
Türkiye’ye gelen turistlerin, ülkenin farklı bölgelerinden, kendi
dillerinden ve kendi telaffuzlarıyla “Hello Türkiye” diyeceklerini söyleyen Altun, bunun da Türkiye isminin uluslararası platformda tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.
Haber: DM ---◄◄
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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
“Mültecilerin Geri İtilmesinden
SÜRÜCÜ ADAYLARI İKİ AYRI
Hollanda Olarak Biz de Sorumluyuz” YERDEN ONAY ALACAK

YASAKLARA RAĞMEN KOVID-19
KISITLAMALARI PROTESTO EDİLDİ

Hollanda Göç İşleri Tavsiye Komisyonu, hükûmete
“mültecilerin geri itilmemesi” konusunda ülkenin
de sorumlu tutulabileceğini söyledi.
Hollanda Göç İşleri Tavsiye Komisyonu (ACVZ),
hükûmete yolladığı raporunda, Avrupa’ya geçmek
isteyen mültecilerin geri itilmelerinden ve kötü
muameleye uğramalarından Hollanda’nın da sorumlu
tutulabileceği uyarısında bulundu. ACVZ, Avrupa
Birliği’nin (AB) göçmen politikaları ve sınır güvenliğine
ilişkin raporunu yayımladı.

Hollanda’da yüzlerce kişi, Amsterdam
Belediyesinin yasaklamasına rağmen,
hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı
politikalarına karşı protesto düzenlendi.
“Hollanda için Hep Beraber” kuruluşu,
başkent
Amsterdam’daki
Müzeler
Meydanı’nda Kovid-19 kısıtlamalarını
protesto etti.
Göstericiler,
“Faşizme
hayır”
ve
“Diktatörlüğe hayır” sloganları attı.
Kısıtlamalara ve önlemlere tepki gösteren
eylemciler, “Onay vermek zorunda değiliz”,
“Dünya’yı kontrol etmeyi durdurun” ve
“Hükümet halkın bir numaralı düşmanıdır”
yazılı pankartlar açtı.
Yasağa rağmen protesto
Polis, Müzeler Meydanı’nın gösteri ve toplantılara yasak bölge ilan edilmesine
rağmen toplanan göstericileri dağılmaları yönünde uyardı.
Kalabalığın artmasını istemeyen Hollanda polisinin çağrılarına uyan kalabalık
alanı boşalttı.
Toplumsal olaylara müdahale aracının ve atlı polislerin hazırda bekletildiği
gösteri alanına giden tramvay ve otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.
Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri,
küçük çaptaki olayların ardından sona erdi.
Selman Aksünger AA ---◄◄

“Hollanda da Hak İhlallerinden Sorumlu Olabilir”
Komisyon, “AB Sınırları Bizim de Sınırımız” başlıklı
raporunda, Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilerin AB
sınır güvenlik birimlerince geri itilmelerinden ve insan
hakları ihlallerinden ülke hükûmetinin de sorumlu
olabileceği uyarısında bulundu.
Hollanda’nın AB sınır güvenliğini sağlayan Frontex ve
diğer kurumlara personel yolladığı belirtilen raporda,
göçmenlere karşı yapılan hak ihlalleri nedeniyle
Hollandalı yetkililerin tazminat yüküyle karşılaşabileceği
ifade edildi.
Ülke hükûmetine Birlik düzeyinde daha fazla
çabalaması tavsiye edilirken, göçmenlerle ilgili mevcut
AB sınır politikalarının uluslararası standartlarla ve AB
değerleriyle çatıştığı belirtildi.
Hollanda Parlamentosunda Rapor Ele Alınacak
Komisyon Üyesi John Morijn, raporla ilgili basına yaptığı
açıklamada, AB kurumlarına karşı yerel mahkemelerde
dava açılamaması sebebiyle mağdurların üye ülkelere
karşı dava açtıklarını ifade etti.
Komisyon, raporun ve tavsiyelerin parlamentoda
yapılacak toplantıda görüşüleceğini açıkladı. ACVZ,
Hollanda hükûmetine ve diğer kurumlara göç
politikalarıyla ilgili rapor ve görüşler hazırlayan bağımsız
bir kurul olarak çalışmaktadır.
---◄◄

Eurostaat’a göre Hollanda’nın
Aralık ayı enflasyonu yüzde 6,4

Euro Bölgesi kriterlerine göre Hollanda’da Aralık ayı
enflasyon oranı yüzde 6,4 oldu.
Merkezi İstatistik Bürosu (Centraal Bureau voor de
Statistiek – CBS) Euro Bölgesi’nde geçerli kriterlere
göre hesaplanan, geçici Aralık ayı enflasyon oranının
yüzde 6,4 olduğunu açıkladı.
Yaz aylarından beri Hollanda’da enflasyon oranları
artmaya devam ediyor. Özellikle enerji fiyatlarının
başka bir değişle elektrik, gaz ve akaryakıt fiyatlarının
artması enflasyon oranlarını da artırdı.
Euro bölgesindeki ülkeler kendi enflasyon oranlarını
farklı değerlere göre belirliyor. Bu karışıklığı ortadan
kaldırmak isteyen bölge ülkeleri, Avrupa İstatistik
Kurumu Eurostaat’ın belirlediği normlara göre
enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu değerler ülkeler
arasındaki enflasyon farklılıklarının karşılaştırılmasında
da kullanılıyor. Eurostaat’ın belirlediği normlar baz
alınarak yapılan hesaplamaya göre, Hollanda’da ekim
ayı enflasyon oranı yüzde 5,9, Hollanda normlarına
göre yapılan hesaplamada ise yüzde 5,2 olarak çıkmıştı.
Bugün yayınlanan enflasyon oranını ‘geçici’ olarak
nitelendiren CBS, önümüzdeki hafta Salı günü Hollanda
normlarına göre hesaplanan aralık ayı enflasyonunu
açıklayacak. Bugün öğleden sonra Avrupa istatistik ofisi
Eurostat’ın, Euro bölgesi Aralık ayı enflasyon oranını
açıklaması beklenmekte.
Avrupa ve Hollanda enflasyon hesaplama yöntemi
arasındaki fark nedir?
Avrupa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP),
Avrupa Birliği Üye Devletlerinin enflasyon oranlarını
karşılaştırmak için geliştirilen bir yöntem.
Ülkelerin Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile HICP
arasındaki temel fark, her iki endekslemede kullanılan
mal ve hizmet paketinin değişiklik göstermesinden
kaynaklanmakta. Örneğin TÜFE’de, sahibi tarafından
kullanılan bir evde yaşamanın bedeli de kira bedeline
dahil ediliyor.
---◄◄

CBR’in yeni sisteminde adaylar, direksiyon sınavına
başvurmadan iki ayrı sürücü kursundan onay almak
zorunda kalacak.
Telegraaf gazetesinde yer alan bir haberde; CBR’in
yeni bir uygulama için harekete geçtiği belirtildi. CBR
direktörü Alexander Pechthold tarafından açıklanan
yeni sistemde, ehliyet sınavına kötü hazırlanmış
adayların direksiyon sınavına girmelerini önlemek için,
sınav öncesi iki ayrı sürücü kursunun kontrolünden
geçmesi istenecek.
Hollanda’da ehliyet almak isteyen bir aday bir sürücü
kursundan aldığı ortalama 10 dersin ardından deneme
direksiyon sınavına girebiliyor.
CBR raporları ise bu şekilde deneme sınavına
giren adayların çoğunluğunun, istenen şartları
karşılayamadığını gösteriyor.
CBR rakamlarına göre her yıl birkaç bin sürüş testi
“hayati tehlike yaratacak derecede sürüş” nedeniyle
erken iptal ediliyor.
Kurumun tahminine göre yeni kontrol sistemi sayesinde,
ehliyet almaya hak kazanma oranları yükselecek ve
ayrıca test sürüşü için bekleme süreleri de azalacak.
Pechtold gazeteye verdiği açıklamada “Bunun artık
mümkün olmamasını ve yalnızca iyi hazırlanmış ve
pembe ehliyet kartını alma şansı olan adayların sürüş
testlerine gelmesini sağlamak için çalışmak istiyoruz”
şeklinde ifade kullandı.
Yeni sistemde hangi şart aranacak?
CBR’in planladığı ‘ehliyet sınavı yeterlilik derecesi’
sistemine göre; sürüş eğitimi alan ve direksiyon
sınavına girecek olan aday, önce ders aldığı sürüş
okulundan daha sonra da ders alacağı başka bir sürüş
okulundan onay almak zorunda kalacak.
Başka bir değişle bir aday; CBR’e direksiyon sınavı
başvurusu yapmadan önce iki ayrı sürücü kursundan
da onay almak zorunda kalacak.
Pechtold’a göre, halihazırda yeni sistemle bir pilot
uygulama yürütülmekte ve yeni sistem hızlı bir şekilde
tüm ülke genelinde de uygulanabilir durumda.
Sonhaber.eu ---◄◄

HOLLANDA’DA KAFE, BAR VE
RESTORANLAR TEKRAR AÇILIYOR

Kabine, OMT’nin yemek ve kültür sektörünün yeniden
açılması tavsiyesini benimsedi. Ancak kapanış saatini
22.00’ye uzattı. AD gazetesi ve ANP haber ajansının
Den Haag’a yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye
göre, kafe, bar ve restoranlar ile kültür sektörü tekrar
açılıyor. Hükümetin, Salgın Yönetim Ekibi’nin (OMT)
Cuma günü verdiği tavsiyeyi benimsediği ancak
OMT’nin ısrar ettiği kapanış saatini (Saat 20.00) akşam
22.00’ye kadar uzatmaya karar verdiği belirtiliyor.
Öte yandan kapalı ve açık alanlardaki etkinliklerin
yapılmasına da izin verilecek ancak maksimum ziyaretçi
sayısı koşulu geçerli olacak.
Buna göre; kapalı mekanlarda ziyaretçi sayısının 1250
kişi, açık mekanlarda ise maksimum kapasitenin üçte
birine izin verilecek.
Hem kapalı hem de açık mekânlara girişte Korona Giriş
Belgesi zorunlu olacak.
Hayvanat bahçeleri gibi dolaşım olanağı bulunan halka
açık yerlerin açılmasına muhtemelen izin verilecektir.
Bu mekanlarda zorunlu ihtiyaç malzemeleri satan
dükkanlardaki maske zorunluluğu gibi kurallar geçerli
olacak. Büyük insan topluluklarının katılımıyla yapılan
ve oturma yeri bulunmayan festivallere henüz izin
verilmeyeceği belirtiliyor.
Bu gevşemenin ne zamandan itibaren geçerli olacağı
ise henüz bilinmiyor. Kaynak: Sonhaber.eu ---◄◄

Hollanda’da yılın ilk haftasında 80 yaş
altı ölüm oranları geçen yıla göre arttı
Hollanda’da yılın ilk haftasında 80 yaş altı ölüm oranları geçen yıla göre arttı
Hollanda’da 3-9 Ocak 2021 tarihleri arasında 3 bin 450 kişi hayatını kaybetti.
CBS’e göre 80 yaşın altındaki grupta ölüm oranları arttı.
Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS)
verilerine göre 2022 yılının ilk haftasında tahminen 3 bin 450 kişi hayatını
kaybetti. CBS’e göre bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre 150 kişi daha
fazla ancak 2021’in son haftasına göre 171 kişi daha düşük.
CBS, normal dalgalanmaların üzerinde ölüm gerçekleştiğinde elde edilen
verileri “aşırı ölüm dalgası” olarak nitelendiriyor. Buna göre 2021 yılı aralık
ayının son haftası 3 bin 621 ölüm vakasıyla “aşırı ölüm” olarak kayda geçmiş
oluyor. Hollanda’da en yaşlı grup arasında ölüm oranlarındaki düşüş nedeniyle
ortalama sayılarının da normale döndüğü belirtiliyor. Ancak CBS verileri, 80
yaşın altındaki gruplarda ölüm sayılarının arttığını gösteriyor.
CBS’e göre, geçen yıl ağustos ayının başından bu yana, görünürde bir sebep
olmaksızın normalden çok daha fazla insan hayatını kaybetti.
Aşırı ölüm üzerine araştırma
Bazı örgütler ve bir dizi bilim insanı ile birlikte Temsilciler Meclisi Aralık ayı
içindeki aşırı ölümlerle ilgili araştırma yapılmasını istemişti. RIVM ve CBS
tarafından yürütülen araştırmanın ilk sonuçlarının şubat ayı içinde alınması
beklenmekte. Araştırmanın; aşırı ölüm oranlarıyla, ‘Sağlık bakımındaki gecik
ve yalnızlık’ gibi faktörlerle ve/veya ‘aşılarla’ bir ilişkisinin olup olmadığını da
netleştirmesi beklenmekte.
Ölüm oranları 80 yaş üstünde düşüyor, 80 yaş altında yükseliyor
Son haftalarda ölüm oranlarındaki düşüş özellikle 80 yaş ve üzerindeki grupta
görülüyor. 65-80 yaş arası grupta ölüm oranları son üç haftada yaklaşık aynı
kaldı. 65 yaş altı kişilerde ise hafif bir azalma kaydedildi.
Yılın ilk haftası 80 yaş ve üstü grupta tahminen 1.850 kişi, 65 ila 80 yaşları
arasındaki grupta 1.150 kişi hayatını kaybetti. Elde edilen veriler 65-80 yaş
grubu içinde aşırı ölüm sayılarının devam ettiğini gösteriyor.
2022 yılı ilk haftasında hayatını kaybeden 65 yaşın altındaki kişilerin sayısı
tahminen 450 kişi. Bu gruptaki ölüm sayılarında hafif bir düşüş olduğunu
belirten CBS, yine de aşırı ölüm dalgasının bu grup için de geçerli olduğunu
kaydetti.
Haber: Sonhaber ---◄◄



Gençler arasındaki intihar vakaları arttı
Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers’a göre gençler arasındaki intihar oranlarının
artmasında, korona tedbirlerinin de kısmen etkisi var.
Hollanda Güncel İntihar Kaydı Komisyonu (de Commissie Actuele Nederlandse
Suïcide Registratie - CANS) tarafından bugün yayınlanan bir açıklamada
geçtiğimiz yıl 30 yaş altı gençler arasındaki intihar oranlarının, daha önceki
yıllara oranla yüzde 15 arttığı belirtildi. İntihar sayılarındaki artış daha çok
20-30 yaş arasındaki erkeklerde görüldü. Komisyon’a göre alınan korona
önlemleri intihar sayılarını artırmış olabilir ancak bu husus henüz net değil.
Ancak Sağlık Bakanı Ernst Kuipers’a göre gençler arasında artan intihar
sayısı kısmen, korona virüsünün yayılmasını engellemek için birkaç kez alınan
okulların kapanması gibi önlemlerden kaynaklanıyor.
Kuipers, Cuma günü korona tedbirlerine ilişkin istişare öncesi yaptığı bir
açıklamada, bu konuya değindi ve bu gruptaki intihar sayılarının artışını
“korkunç, gerçekten korkunç” olarak nitelendirdi.
Kuipers “Bu, elbette, eğitimin kapanması, tekrarlanmasıyla da ilgilidir.
Böylece, hayatınızın son derece önemli olan bir evresinde iletişim seçenekleri
sınırlandırılıyor” ifadesini kullandı. Komisyon’a göre; hükümetin aldığı korona
tedbirleri gençlerin intihar oranlarını da etkilemiş olabilir, çünkü bu tedbirler
otuz yaşın altındaki insanlar için önemli olan ‘akranlarla temas’, ‘gelecek
beklentisi’ ve ‘arkadaşlıkların oluşumu’ gibi faktörleri olumsuz etkiliyor. ---◄◄
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Hollanda'da Defnolunmak ve

MÜSLÜMAN
MEZARLIĞI

G

urbet; “İnsanın doğup büyüdüğü,
ailesinin bulunduğu yerden
uzak, yabancı yer/memleket, yâd
el. Gariplik, yabancılık, geçici
hayat” demektir. (Doğan, M. D. Büyük Türkçe
Sözlük, s: 610)

Avrupa ülkelerine yerleşen
Müslümanlar gurbetçi,
burası da onlar için gurbet
değil. Onlar Müslüman
göçmenlerdir. Gurbet
dediğimiz bir kaç ay, bir kaç
sene olabilir. Altmış yıllık
gurbet olmaz. Buradaki
insanımıza “gurbetçiler”
demek sosyolojik bir hatadır.
Biraz da acıma duygusudur.
Altmış yıldır Avrupa’da
yaşamaya rağmen hâlâ
gurbet, gurbetçi anlatışı;
buraya yerleşmenin, entegre
ve yerli olmanın, kültür,
bilim ve teknoloji üretmenin
önünde ciddi bir psikolojik
engeldir. Sürekli göçebe
olanlar, sürekli gurbette
olanlar bu dediklerimizi
yapamazlar.

Kutlu bir yolculuk...

Bazılarına göre iki türlü gurbet vardır.
1. Fizikî gurbet; bir kişinin memleketinden biraz
uzak kalmasıdır.
2. Manevî gurbet; bir toplumdaki yaşama biçimi,
hayat anlayışı kişinin inancına uygun değilse,
zor şartlar altında bir hayat sürdürüyorsa, pek
çok açıdan yalnız ise, dışlanıyorsa orası ona
gurbettir. Mekke döneminde Müslümanlar kendi
evlerinde gurbeti yaşamışlardı.
Birinci görüşe göre Avrupa ülkelerine yerleşen
Müslümanlar gurbetçi, burası da onlar için
gurbet değil. Onlar Müslüman göçmenlerdir.
Gurbet dediğimiz bir kaç ay, bir kaç sene
olabilir. Altmış yıllık gurbet olmaz. Buradaki
insanımıza “gurbetçiler” demek sosyolojik
bir hatadır. Biraz da acıma duygusudur. Altmış
yıldır Avrupa’da yaşamaya rağmen hâlâ gurbet,
gurbetçi anlatışı; buraya yerleşmenin, entegre
ve yerli olmanın, kültür, bilim ve teknoloji
üretmenin önünde ciddi bir psikolojik engeldir.
Sürekli göçebe olanlar, sürekli gurbette olanlar
bu dediklerimizi yapamazlar.
Ama bir gerçek var: Yaşanılan yere ne denirse
denilsin: Ölüm gerçeği. Kur’an herkese sürekli
ölümü ve ölümden sonrasını hatırlatıyor:
“Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi
bulacaktır, göğe yükselen kulelerde olsanız
bile...” (Nisâ 4/78. Ayrıca bkz: Enbiyâ 21/35.
Hadid 57/20 vd.)
Herkes ölünce geldiği yere (toprağa) döner, yani
defnedilir. Bu ilk insandan beri böyledir. Kabir/
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mezar, kabristan/mezarlık her Âdemoğlu için bir
gerçeklik...
Soru şu: Avrupa’da –özelde Hollanda’dayaşayan Müslümanlar cenazelerini buraya
defnedebilirler mi? Cenazeleri geldikleri
ülkeye götürmek şart mı? Burada da
Müslümanlara ait mezarlıklar olmalı değil
mi?
Âlimlerin çoğuna göre Müslümanı, ölmüş
olduğu yerdeki kabristana defnetmek gerekir.
İmkân varsa, uzak bir ülkeye götürüp defnetme
konusunda kesin bir hüküm olmadığı için
haramdır/mekruhtur denilemez. Hatta kişi
ölmeden önce “beni şuraya defnedin” diye
vasiyet de edebilir. Avrupa ülkelerinde cenaze
işleriyle uğraşan “cenaze fonlarına” üye olmak
da caizdir denilebilir. Üstelik Avrupa ülkelerinde
mezar yerleri ve defin işlemleri oldukça pahalı...
Ancak şu unutulmamalı: Cenaze için bu son
yolculukta iman mı önemli, yoksa mekân mı?
Hesap Günü kişiye imanı mı fayda sağlayacak,
gömüldüğü yer mi? Yeryüzü Allah’ındır ve toprak
her yerde topraktır. Yerin altı âhirettir ve her
yerde aynıdır.
Kendi geldiği ülkede gömülmeyi istemek bu
açıdan Müslüman ölüye bir şey kazandırmaz.
Cennet ne gelinen ülkenin (mesela Türkiye’nin)
altında, ne cehennem Avrupa ülkelerinin
altındadır. Avrupa ülkelerinde defnedilenler
için; “ölümüz bile oralarda kaldı” demenin
mantığı yoktur.
Kişinin mezarı nerede olursa olsun hiç önemli
değil. Ha bir mezar taşı olmasın, ha süslü,
mükemmel mezarlar, şahâne türbeler yapılsın;
bunların ölüye bir faydası yoktur. Ölümden sonra
insanı kurtaracak olan iman ve sâlih ameldir
(Allah’a kulluktur).
Bu nedenle diyoruz ki Avrupa ülkelerinde,
Hollanda’da Müslümanlara ait mezarlık
ihtiyaçtır... Cenazelerimizi buraya da defnetmek
mecburiyeti söz konusu. Ayrıca Müslümanlar için
kabristanın ayrı bir yeri vardır.
Müslümanlar, hele yeni nesiller burada kalıcı.
Artık onlar için burası vatan... Dolaysıyla
sosyal hayatla ilgili bazı kurumlar kurulduğu

gibi mezarlık da olmalı. Çünkü onlar hem
cenazelerimiz için vatan, hem de Müslümanlara
ait bir değerdir, kurumdur, bir yerde var
olduklarının belgesidir.
Tarihte Müslüman göçmenler böyle yaparlardı.
Gittikleri yeri yurt edinmenin isbatı sosyal
kurumlar; mescitler, vakıflar, hizmet binaları ve
kabristanlar kurarlardı. Cenazeleri de öldükleri
yere gömerlerdi. O kabristanlar dünyanın her
tarafında hâlâ onların mührü, belgesi gibi
duruyor.
Mezarlık, âhirete inancın, cenazeye değer
vermenin, yerli oluşun, göçebelikten kurtuluşun
göstergesi, ölümü hatırlamanın simgesidir.
Mezarlık yoksa tarihe atılmış imza, geçmişe ait
hafıza, “bu da benimdir“ diyebilecek tapu,
burada yaşadığımızın izi yok demektir.
Kişi mezar görmüyorsa ölüm gerçeğini unutabilir.
Hadislere göre kabir ziyaretinin asıl amacı
akraba ziyareti değil “ölümden ibret“ almaktır.
(Müslim, Cenâiz/36 (106) no: 2260. Tirmizî,
Cenâiz/60 no: 1054)
Türkiye’de özellikle bayram günleri
kabristan ziyareti yapılır, Kur’an okunur.
Bunu yapmak için Türkiye’ye mi gitmeli?
Mezar iki rengi, iki kapıyı, iki gerçeği temsil
eder. Biri sarı diğeri yeşil... Biri güz mevsimini,
biri bahar mevsimini; biri fânilik biri ebedilik
gerçeğini, biri dünyayı diğeri âhireti gösterir.
Mezarlık insanın, toplumun, olayların, tarihin,
hüznün ve ayrılığın aynasıdır. Bu aynaya bazen
bakmak gerekmez mi?
Mezar başlığına öncelikle “Huve’l-Baki-Bâki
olan, ölmez olan O’dur. Geri kalan her şey
fânidir” yazılır. Bunu orada gören kişi kendi
kendine; “bunu unutma ey nefsim”, “sen
de günün birinde buraya geleceksin” der.
Mezarlık, kabir ziyareti yoksa: bu hatırlamayı, bu
feryadı, bu bildiriyi, bu kalıcı kitâbeyi nereden
okuyabiliriz?
Sözün özü: Hollanda’da Müslümanların
yönetiminde, onlara ait şu anda mevcut
olan mezarlıklar artırılmalı ve cenazelerimizi
burada da rahatlıkla, inancımıza uygun
defnedebilmeliyiz. Burada gömülmeyi vasiyet
edebilmeliyiz.
---◄◄

Yıldız Gençlik Kursu Müdürü Necmettin Aydın: “Hedefimiz, ahlâk ve manevîyat sahibi bir gençlik yetiştirmektir”

YILDIZ GENÇLİK KURSU, KAYMAYAN YILDIZLAR YETİŞTİRİYOR

G

eçenlerde bir güzelliğe şahitlik
ettim. 10 civarında genç bir kurs
takip ediyordu. İçlerinden biri
de iki eğitmen ve 8 arkadaşının
huzurunda bir sunum yapıyordu. düzgün bir
dil, kendinden emin bir hâl ve olağanüstü bir
anlatımla beni duygulandırdı, umutlandırdı.
Bu güzelliği paylaşmak için kurs müdürü
Necmettin Aydın’dan müsaade aldım ve
paylaşıyorum. Kurs ile alakalı Aydın şunları
dile getirdi:
“NIF Gençlik çatısı altında kurulmuş olan Yıldız
Gençlik kursumuz Eylül 2020 da faaliyetlerine
başladı. Kursumuzun ana hedefi gelecekteki
idarecilerimizi (yıldızlarımızı) yetiştirmektir.
Bunu yaparken kurs süresince gençlerimizin şu
özelliklere sahip olması için gayret ediyoruz:
- Ahlâk ve maneviyat sahibi olan
- Hitabet ve Liderlik özelliği kuvvetli
olan
- İnsanlarla doğru iletişim kurabilen
- Genel kültüre sahip
- Okul ve İş hayatında başarılı bir gençlik
Kursumuz 3 yıllık bir zamana yayılarak

15-21 yaşlarında olan gençlere yöneliktir. Kurs
günlerimiz pazar günleri olup iki haftada bir
olarak gerçekleşmektedir.
İGMG Genel Merkez’in düzenlediği Yıldız
Hitabet Yarışmasına katılmaları için de
gençlerimizin hazırlanmalarını sağlanmaktadır.
Kaliteli eğitim kadrolarımızla birçok alanda
eğitim görecek gençlerimiz, sadece yaşadığı
çevreye duyarlı olarak yetişmeyerek, aynı
zamanda ümmeti dert edinecek kıvamda
olacaklar. Gençlerimizi Dünya’yı şuurlu
bir şekilde idrak edebilmelerine yönelik
alanlarında uzman hatipler tarafından ders
verilmektedir. Bu projemiz uzun yıllardır
teşkilatımızın birçok farklı bölgesinde başarılı
bir şekilde tatbik edilmekte olup 1 senedir NİF
Güney Hollanda bölgemizde uygulanmaktadır.
Yıldız Gençlik olarak bu sezon (Ekim 2021’de)
2. yılımıza başlayacağız inşallah. Kurs
olarak ilk senemizi başarıyla geride bıraktık.
Arnhem, Eindhoven ve Rotterdam sınıfından
oluşan kursumuz geçtiğimiz sezon toplam 35
gencimize hizmet etti. Hem velilerden, hem
gençlerden ve gerekse kursumuzda ders veren

hocalarımızdan ve hatiplerden olumlu geri
dönüşümler aldık. Gençlerimizin istekli olması
ve onların hayatlarına olumla etki bırakması biz
Yıldız Gençlik kursu sorumlularını mutlu ediyor.
Hedefimiz yeni sezonda (2021/2022) yeni sınıflar
oluşturmak. Bu sene kayıt olan gençlerimizi
kursumuzun
birinci
yıl
müfredatından
başlatacağız. Geçen sene başlamış olan
gençlerimiz ise ikinci sınıfa geçiş yapacaklar.
“Merhum liderimiz Necmettin Erbakan: “Bizim
davamızda kimse kendi için yaşamaz.
Herkes kardeşi için yaşar. Menfaati
öldürmenin en kolay yolu budur” sözünden
yola çıkarak biz NIF Gençlik olarak kardeşi
için yaşayan bir gençlik yetiştirmek için Yıldız
Gençlik Kursumuzu kurduk.
Kursumuza kayıt olmak isteyen gençlerimiz
nifjongeren.nl/yıldız
üzerinden
kayıt
yapabilirler. Kursumuz hakkında daha fazla bilgi
için bize ulaşabilirsiniz.
İletişim bilgilerimiz:
N. Aydın 0615867478 necmettin.aydin@
nifjongeren.nl
Haber: Zeynel Abidin DM ---◄◄
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Cavit Balcı:



“Adam sosyal medya hesabından hiç araştırmadan sevmediği bir parti liderinin ya da başka meslekten birinin fotoğrafının altına uyduruk
bir söz yazıyor ve bunu servis ediyor. Bu yalan, iftira, fotomontaj olan görüntüye binlerce beğeni geliyor, yorum yazılıyor. Hakk’a giriliyor”

“HELAL HARAM MEFHUMU SADECE YİYİP İÇTİKLERİMİZLE
SINIRLI DEĞİL Kİ... Yapılan İFTİRA DA AYNI değİl mİ?
Gazete olarak bugüne kadar pek çok insanımızın görüşlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Pek çok ziyarette bulunduk ve pek
çok dostumuz bizleri ofisimizde onurlandırdı. Bu ziyaretleri de sizlerle paylaşmanın gerekliliğine inandım ve keyifli bir ortamda
gerçekleşen bu buluşmaların doğallığına halel getirmeden paylaştım.

G

eçenlerde yazıhanemizi Cavit Balcı
şereflendirdi. Ayağına, gönlüne
sağlık. Uzun yıllardır Eindhoven
şehrinde Balcı Reizen seyahat
acentesinin işletmecisi olan Cavit Balcı ile
sohbet etmek ayrı bir keyif.
Meselelere bakışı, teşhis koyuşu, tebbitlerde
bulunuşu, çözüm ve öneri sunuşu ve duruşu
bizleri hayli etkiledi. Bazı insanların sizi
varlığı mutlu eder, güven verir. Cavit Balcı
da öyle biri. Rabbim sayılarını artırsın, böyle
donanımlı, şuur sahibi insanlara da hayırlı ve
uzun ömürler versin.
Rahmetli kardeşi Arif Balcı gibi eli de boş
gelmemişti. Türk çayı eşliğinde getirdiği
kurabiyelerle tatlı bir sohbetin içerisinde
bulduk kendimizi.
22 Haziran 2021 tarihinde ani bir göç ile
ebediyete irtihal eden Arif Balcı’nın ağabeyi
Cavit Balcı.
Onu da sohbetimizde sık sık andık, her
anışında yüreğinin nasıl titrediğine, sızladığına
ve gözlerinin dolduğuna, dilinin dolaştığına
şahit oldum. Arif’in, kendi gideceğini anlamış
gibi nerdeyse bir yıllık iş birikintisinin çok fazla
emek harcamadan bitirildiğine işaret eden
Cavit Balcı, “Onun ne usta bir organizatör
olduğunu daha iyi anladık. Onun 5
kişiyle bitirdiği benzer projeleri biz 10
kişiyle bitirmiyoruz. Onun enerjisine
yetişmek mümkün değildi” diyerek, onu
tekrar rahmetle anmamıza vesile oldu.
“Oturulan makam koltuğunun hakkı
verilmeli”
Teşkilat ve derneklerde hizmet anlayışının
değiştiğine de vurgu yapan Balcı bu konuyla
alakalı sohbetimizde özetle şunlara değindi:
“O koltuğa oturan herkesin görev ve
sorumluluğunu iyi bilmesi gerekir. O koltuklar
insanın rahat edeceği bir konforda değil
aslında. Aldığı sorumluluk gereği o koltuk

Kısa Dünya Turu...

insanı uyutmaz, diken üstünde gibi hissettirir.
Başkanlığını yürüttüğün mekânın daha dış
kapısından başlar mesuliyetin. Bina içerisindeki
her alan sana “benim hakkımı ver” diye
bakar. Onlardan birini dahi ihmal etmeye hakkın
da haddin de yoktur. Omuzlarına aldığın yük
İslam’ın yüküdür. Dağların bile çekinip, korkup
üzerine almadığı ağırlıkta bir yük. O denli kutsal,
o denli büyük. Bu yükü taşıyamayacaksan
taşıyacak olanlara bırakacaksın. Zira etrafında
uyuşturucu bağımlısı olandan da, dini öteleyip
yalanlayandan da sen sorumlusun. İslam’ın
evrensel mesajını ve güzelliklerini anlatmakla,
yaşamakla mesulsün. Yapacağın her alışveriş,
harcamada ümmetin hakkı olduğunu ve onların
malı olduğunu bileceksin.
Birinci nesil öyle güzel eserler bırakıp gittiler
ki, saymakla bitiremeyiz. Onca imkânsızlıklarla
hatta yokluklarla inşa ve ihya etmeyi bildiler.
Biz onlardan gördük dava bilincini, onlardan
öğrendik teşkilat aşkını. Onlardan aldığımızı
bizlerden sonra gelenlere layıkıyla aktarmamız
lazım. Onlar ümmetin malına zarar gelmesin,
çarçur edilmesin diye uykularını yitirirlerdi.
Bize önderlik edenlerin ve imamların da bu
konularda toplumu irşad etmeleri çok önemlidir.

binlerce insana ulaşıyor ve şuursuzca bir yalana
ortak olunuyor, kişisel haklar tarumar oluyor.
Mesela geçenlerde bir paylaşım olmuştu. “THY
Amerika ve İsrail’e çok cüzi bir bedel
karşılığında uçuyor, ama hem Türkiye
hem de Avrupa’ya da astronomik ücretler
isteniyor” diye. Böyle bir şey yok. paylaşımlar
sonrası ağır ithamlar yapıldı. Bilmeden ya da
bilinçli bir şekilde kul hakkına girildi. Bu hakkı
tövbe etsen de ödeyemezsin. Zira hakkında
girdiğin kişiyi bulup helalleşeceksin, böyle de
bir durumun yok, a zaman vay hâlimize…



Her ülkenin düşük ve yüksek sezonu farklı.
Mesela Haziran ve Eylül aylarında Dubai uçak
biletleri ve oteller aşırı ucuz. O mevsimde
oranın sıcaklıkları ne denize girmeye ne de
dışarıda gezmeye müsait değil. İşte bunun gibi
bahsi geçen o iki ülkenin de o ucuzluk dönemi
bunlarla alakalı bir şey.
Benim acizane tavsiyem, bu alanda boy gösteren
herkes elini vicdanına koyarak paylaşım yapsın
ve o paylaşılanlar da bilinç süzgecinden
geçirilerek değerlendirilsin.
Kimse zarar görmesin, kimse kimsenin hakkına
girmesin.”
A. Z. K
---◄◄

Gazetemizde yer alan haberlerinin tamamını dogus.nl’den okuyabilirsiniz...

Fransa’da Aşısızlar Restoranlara
Gİremeyecek, Trene Bİnemeyecek!

“Danİmarka, Müslümanların
Koruyucu Aİle Olmasını İstemİyor”

D

“Birine olan kinimiz bizi adaletsizliğe
sevk etmesin”
Helal ve haramı sadece yeme içmede arıyoruz.
Oysa bugün nice haklar ihlal ediliyor, nice
haklara tecavüz ediliyor.
Adam sosyal medya hesabından hiç
araştırmadan sevmediği bir parti liderinin ya
da başka meslekten birinin fotoğrafının altına
uyduruk bir söz yazıyor ve bunu servis ediyor.
Bu yalan, iftira, fotomontaj olan görüntüye
binlerce beğeni geliyor, yorum yazılıyor. Kimi
en ağır hakaretlerde bulunuyor, kim sövüyor
kimi yerden yere vuruyor. Oysa o görüntünün
gerçekle bir alakası yok. Cami imamlarımızın
bunun da bir hakka tecavüz olduğunu, haram
olduğunu anlatması gerek. Ahlaksızlığın,
yalanın, iftiranın da günah olduğunu anlatması
gerek.
Hucurât Suresi 6’ncı ayette ne buyuruyor
Rabbimiz: “Ey iman edenler! Size bir
fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir
topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman
olmamak için o haberin doğruluğunu
araştırın.”
Allah böyle derken, bilmem kim de, sevmediği
biri hakkında yalan ve iftira bir haberle on

animarka’da belediyeler, Müslüman ailelerin
koruyucu aile olmasını istemiyor. Belediyeler,
bütün şartlara sahip olmalarına rağmen birçok
Müslüman aileye bakıcı aile olarak çocuk

vermedi.
Elif Demir Gökçe, Danimarka’da Müslüman koruyucu
aile olmanın zorluklarını Camia Haber’e anlattı.
Danimarka’daki sosyal gözetim kurumları ve belediyeler,
Müslüman bakıcı ailelere çocuk vermek istemiyor.
Belediyeler, bakıcı aile olmak için gerekli şartlara sahip
olsa da Müslüman ailelere çeşitli bahanelerle çocuk
verilmiyor.
Müslüman göçmenlerin çocuklarının velayetinin daha
çok sıklıkla ailesinden alındığı Danimarka’da göçmen
nüfus da giderek artıyor.
		
Camiahaber ---◄◄

F

ransa’da Meclis kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştüren
yasa sonrasında, aşısızlar kafe, restoran, müze, tiyatro ve
sinema salonlarına giremeyecek, teren yolculuğu yapamayacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aşısızların canını
sıkma” sözü gerçekleşti. Restoran ve kafelerle tren yolculukları
aşısızlar için yasaklandı. Fransa‘da tartışmalara neden olan Kovid-19
aşı kartına ilişkin yasa tasarısı onaylandı. Yasa sonrasında, aşısızlar
için, kafe, restoran ve trenlerle yolculuk yasağı geldi. Ulusal Mecliste
yapılan oylamada tasarı 58’e karşı 150 “evet” oyuyla kabul edildi.
7 milletvekili ise çekimser kaldı. Düzenlemenin gelecek günlerde
yürürlüğe girmesi beklenirken, muhalefet partilerinden 60 milletvekili,
tasarıya karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. Kovid-19 sağlık
kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran,
müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve
tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren
belge istenecek.
---◄◄

Avusturya’da zorunlu aşı 1 Şubat
2022 tarİhİnde başlıyor

A

şı olmayanlara başlangıçta 600 Euro ceza kesilecek.
Aşıdan istisnalar da mümkün olacak. Avusturya,
koronavirüs pandemisine karşı aşı zorunluluğunu 1
Şubat 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe koyacak.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sağlık Bakanı Wolfgang
Mückstein ve Anayasa İşleri Bakanı Karoline Edtstadler ile
birlikte yaptığı açıklamada kanun taslağının hazırlandığını ve
mecliste oylanarak yasalaşacağını açıkladı.
Avusturya ülkede ikametgahı olan 18 yaşından büyük herkesin
1 Şubat 2022 tarihinden itibaren krornavirüs aşısı olmasını
zorunlu kılan yasa tasarısını tamamladı.
Yasa tasarısına göre, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençlerle,
hamileler ve tıbbi nedenlerle aşı olamayan kişiler istisna
tutuluyor. İstisna için gerekli sağlık raporlarının ibraz edilmesi
gerekiyor.
				
---◄◄
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2021 Yılı Nasıl Geçti?
VE
BİR MUHASEBE...

B
Hollanda’daki
Müslümanların geleceği
için iki hususun hayati
öneme sahip olduğuna
inanıyorum. Bu hususu
bir süreç olarak ifade
edersek, bunun adına
Müslümanların yerelleşmesi
veya yerleşik hâle gelmesi
diyebiliriz. Bunun için de
iki hususun belirginleşmesi
gerekmektedir. Birincisi,
Hollanda’da yaşayan
Müslümanların kendi
aralarında ortak bir
deneyim ve ajandaya
sahip olmaları gelmektedir.
Faslı, Türk, Surinamlı,
Somalili kökenli Hollandalı
Müslümanların, kültürel
ve mezhebi kimliklerini
aşıp, ortak olan, bir zemin
oluşturması gerekmektedir.
İkinci önemli mesele ise,
Hollanda Müslümanlarının
yerli toplumla, kültürle
ve politik yönelişlerle de
ortak bir zemin oluşturması
gerekmektedir. Her iki
zeminin oluşması için
ise hem Müslümanların
arasında ve hem de
yerleşik Hollanda toplumu
ve Müslümanlar arasında
yoğun bir iletişimin
oluşması gerekmektedir.
Herkes birbirinden uzak
kalırsa bu iş hiç olmaz
tabi ki. Geçtiğimiz son
yirmi sene boyunca benim
çabam bu kesimleri bir
araya getirmeye
yönelik olmuştur. .

u yönde çalışmalarımı 2021 yılında
da devam ettirdiğimi söyleyebilirim.
Fakat ne kadar başarılı oldum? Benim
katkımla bir ilerleme oldu mu? Bunun
hesabını üç mesele üzerinden vermek istiyorum.
Bu hususta oldukça önemli olduğunu
düşündüğüm ilk çalışma, Hollanda’da imam
mesleğinde çalışan meslek gurubuna yönelik
olanıdır. Hollanda’da bu mesleği icra eden
imamların çoğunluğu hem mesleki donanımını ve
hem de bireysel sosyalleşmesini Hollanda dışında
oluşturmuşlardır. Hollanda’ya geldiklerinde
burası için hemen hemen hiç hazırlıkları
yoktu. Onlar için caminin dışı pek ‘tekin’ ve
‘tanıdık’ değildi. Hollanda’da kalıcı olmaya
kararlı imamların iki şey yapmaları gerekmekte:
Birincisi toplumun hâkim dili olan Hollandacayı
öğrenmek iken, ikincisi ise yaşadığımız
toplumun temel unsurları ve hassasiyetleri
hakkında belli bir donanım oluşturmak
olmaktadır. Ancak bunu yapmak mümkün mü?
İmanlara yönelik bir dil kursu var mı? İmamların
işvereni olan cami vakıfları hakikaten bunu
istiyorlar mı? Bu hususlarda ciddi sorunlar var.
Ne tam olarak teşvik var ne de imkân oluşturma.
Pek çok cemaat bu alanda oldukça çekimser.
Bu ihtiyacı biraz da olsa gidermek için, Vrije
Üniversiteit ve CMO’nun ortak çalışması
olarak PIN (Hollanda İmamlarının Profesyonel
Donanımı) adı altında bir çalışma yapmaktayız.
İkinci defa uyguluyoruz. Koronadan dolayı
ancak 2021 yazından sonra başlayabildik.
Programın ana unsuru imamları Hollanda
toplumu hakkında donatmaya yönelik olmakta.
Hollanda’nın tarihi, kurumsal yapılanması,
din-devlet ilişkisi, toplumsal gündem gibi
mevzular üzerinden, her ay üç gün olmak
üzere, toplam 18 gün. Deneyimli ve alanlarında
uzman üniversite hocaları, çeşitli yerlerde katkı
yapmaktadır. Bazen üniversite kampüsünde,
bazen camide bazen müzede ve bazen de
Hilversum Medya binasında. Hedef 25 imamın
katılımı idi. Surinamlı, Faslı, Pakistanlı, Türk,
Kürt ve Arap. Projenin en önemli yönü, bu
kadar farklı, arka planı olan imamların bir araya
gelmesi, birbirleri ile tanışması, deneyimlerini
paylaşması, ortak zemin için ortam oluşturması
idi. Şimdiye kadar olanlar gösteriyor ki proje bu
hususlarda oldukça başarılı oldu. Ancak bir türlü
25 imamın katılımını sağlayamadık. Programı
takip edecek kadar Hollandaca bilen imamın
sayısının az olması ciddi bir sorun. Bu projenin
faydalı olduğuna inanan İslami kuruluşlar var
ancak, buna inanmayan kuruluşlar da var.
Selefî kesimin belirgin olarak geri durduğunu
gözlemledim. Diğer kesimlerin imamları ile ortak

çalışmaya pek sıcak bakmıyorlar. Anlaşılan onlar
illa da ‘dava’ yapacaklar. Millî Görüş’ün her
iki bölgesi de imam vermedi ve geri durdular.
Niçin, çok belli değil. Her iki kesimi de ikna
etmek için olmadık efor gösterdik. Ancak olmadı.
Hollandacayı yeterli bilmeyenlerin olduğunu
gördüğümüzde Hollandaca kursu başlatalım
dedik. Ve ilave kaynak temin ettik. İki grup
oluşturmak için. Ancak bu gruplar için de yeterli
sayıda imam temin edemedik. Bu dönemde
yeni imamları katmak için çaba sarf ediyoruz,
ancak belli ki oldukça zor olacak gibi. Selefî ve
Millî Görüş’ten hiçbir imamın katılmaması yazık
oldu. Hâlbuki benim çalışmalarımın odağında
olan özellikle bu kesimi topluma ‘çekmek’,
göreceli olarak izole oluşlarını giderip dışarı
açılmalarına katkıda bulunmak idi. 2021’de bu
hedefler doğrultusunda yaptığım katkının az
olduğunu ifade etmeliyim. Selefî dinî görüşe
yönelik eleştirel tutumum bunda etkili olduğunu
zannediyorum. Hele Selefî kesimin İslami
kaynaklardan hareketle toplumu keskin bir
şekilde yadsımaları ve ondan uzak durmaları
bana oldukça rahatsızlık vermekte ve İslam’ın
geleceği açısından kaygılandırmaktadır. Ancak
Millî Görüş’ün her iki bölgesinin de bu çalışmaya
katılmamalarını tam olarak anlayabilmiş değilim.
Diğer bir husus ise, CMO ve SPIOR hakkında.
CMO, Hollanda’da yaşayan Müslümanların
ülkesel tek ortak kurulusu. Devlet’le Müslümanlar
adına resmî görüşmeler yapmakta. Helal kesim,
manevî rehberlerin atanması, kamu okullarında
din dersi gibi ortak konuları yürütüyor. Diğer
önemli kuruluş ise SPIOR. Bu kuruluş bölgesel.
Rotterdam çevresinde aktif ve belediye ile
İslami toplum arasında bir köprü. Temsil etmek
yerine uzman ve profesyonel yönü esas olan bir
kuruluş. Benim kanaatime göre, her iki kuruluşta
oldukça önemli. 2021 yılında da bu iki kuruluşun
ortak çalışması, güçlerini birleştirmeleri için
çaba sarf ettim. Kamu okullarında verilen
din dersinin resmî temsilcisi CMO iken
yürütmesini SPIOR yapmaktadır. Bu hususun,
diğer dinî geleneklerde olduğu gibi, yeniden
yapılandırılması gerekmekte.
Diğer bir husus ise, hafta sonu cami din
eğitimini veren hocaların, tıpkı imamlarda
oluğu gibi, donatılması projesi. Bu proje de
CMO-SPIOR ortak çalışması. Her iki kuruluşun
ortak çalışması için güçlü bir zemin. Ancak
2021 yılında bu iki kuruluşun arasındaki gerilim
azalmadı, maalesef arttı.
SPIOR, üç-dört lokal kuruluşlarda uzun süreden
belli görüşmeler yapıyor. Gizli. Bütün kuruluşlar
Faslı kesimlerden oluşuyor. Belki bir iki de
Surinamlı var. Daha çok Faslı Müslümanlar
arasındaki parçalanmışlığı gidermek için. Bu
görüşmeleri yürüten kesim CMO’dan da rahatsız.
Onu bir engel olarak görüyorlar. ‘Biz daha iyi
yapabiliriz’ havasındalar. CMO’yu çökertip,
alternatif bir temsil kuruluşu oluşturmak için de
uğraşıyorlar. SPIOR’un bir taraftan, CMO ile
ortak çalışması diğer taraftan da bu çalışmaları
yapması gerilime ve güvensizliğe neden oluyor.

Hâlbuki, herkes biliyor ki bu tip çalışmalar her
zaman ayrışmaya neden oluyor. Zaten kırılgan
olan yakınlığı yok ediyor. Hele SPIOR’un ülkesel
bir kuruluşa dönüşme planları daha da bir
güvensizliğe neden oluyor.
Geçtiğimiz sene, SPIOR ve CMO’yu
yakınlaştırmak için çok uğraştığımı
söyleyebilirim, SPIOR’u bu tutumdan
vazgeçirmeye çalıştım. SPIOR’un istikrarlı bir
kuruluş iken, diğer kuruluşlar hem istikrarsız
ve hem de kişi odaklı. Toplumda tutunamayan
bir-iki kişinin öne çıkıp, Müslümanları istismar
etme çabası. Bu durumda normal olan SPIOR’un
paydaşının CMO olması. Her iki kuruluş da
Müslümanlara hizmet odaklı çalışmaktalar. Ve
en az 20 sene geçmişleri var. Ve zaten beraber
çalışıyorlar da. Ancak bu alanda da çok başarılı
olduğumu söyleyemem. SPIOR-CMO idarecilerini
bir türlü görüştüremedim. Korona nedeniyle bir
iki defa tehir etmek durumunda kaldık. Ancak
yine de bir şekilde görüşmeleri mümkün olmalı
idi. SPIOR’a yeni müdürün atanması olayı
kolaylaştırmadı. CMO’nun kapsayıcı bir tutum
sergilemesi de pek kolay olmamakta. Faslı İslami
kuruluşların kendi içlerinde gerilimleri de kolay
dengelenecek bir mesele değil gibi görünüyor.
Hollanda Müslümanları ve kuruluşları arasında
derinleşen ‘güvensizlik’ aşılmaz bir sorun
olarak önümüzde. Olay çok karmaşık yani.
Yoğun olarak iyileştirmeye çalıştığım üçüncü
bir mesele ise Hollanda Müslümanlar ile
yerli dinî gelenekler arasındaki iletişimi ve
deneyimi artırmak. Bunu dört kuruluş üzerinden
yapmaya çalışıyorum: OJCM (Yahudiler,
Hristiyanlar ve Müslümanlar Görüşme Kurulu),
GIS (Beraber Yaşamaya İnanma), Pardes ve
IVV (Özgürlükte Beraberlik). IVV’de Budistler,
Hindular, Hümanistler de var. Oldukça zengin
bir ajanda takip ediyoruz. Ben bu kuruluşlar
üzerinden Müslümanların toplumsal konumları,
karşılaştıkları sorunları, kendi inançlarını
yaşarken ortaya çıkan farklılıkları izah etmeye
çalışıyorum. Amacım toplumsal şeffaflığı
artırmak ve güven ortamının oluşmasına zemin
hazırlamak. Biz onları tanıyalım, onlar da bizi
tanısın. Direkt taraflarından. Tarihsel ön yargıları
ve mesafeyi aşarak.
Bu alanda da çok başarılı olduğumu
söyleyemem. Varsa bir başarı bu şahsıma
yönelik olmakta. Beraber çalıştığım arkadaşlar
beni takdir ediyorlar. Hepsi bu. Bizim kesimden
bu tip çalışmalara ilgi oldukça az olmakta.
Benzer bir husus diğer kesimler için de geçerli
görünüyor. Her kesim diğerlerine olan mesafesini
korumak istiyor gibi. Tıpkı tarihte olduğu gibi,
ön yargılarımızla da beraber. Bu ön yargıları
azaltmak, geleneklerin birbirlerine yakınlaşması
ve ortak çalışmalar yapmaları oldukça zor
görünüyor.
Tabi, yorulduğumu da hissediyorum. Bu alanda
uzun süre çalışmak, kişiyi kırılgan da yapıyor. Bir
süre sonra, şaibeli oluyorsunuz. ‘Arada’ olmak,
‘köprü’ rolü üstlenmek gittikçe zorlaşıyor.
İnşallah yeni sene daha iyi ve verimli olur. --◄◄

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık,
esenlik dolu günler 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 hâlinde 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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Yanlış hesabın sonucu...

Hayırlı olsun!..

Hollanda’da 299 gün sonra
hükûmet resmen kuruldu

Hollanda’da haftalık
vaka sayıları 200 bİnİ geçtİ

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA),
Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi’nden (CU) oluşan dört partili yeni
koalisyon hükümeti göreve başladı.

Vaka sayılarının gençler arasında hızla artıyor gözleniyor.
Hastanelerdeki durum durağanlığını koruyor...

C
V

VD lideri Mark Rutte’nin belirlediği yeni
kabine üyeleri, Lahey’deki Noordeinde
Sarayı’nda Kral Alexander ile görüşerek
yemin etti. Kral ile yapılan yemin töreni
televizyon kanallarında canlı yayımlandı.
Bakanlar Kurulu üyelerinin sarayın bahçesinde Kral
ile toplu fotoğraf çekiminin ardından bakanlıklarda
devir teslim törenleri düzenlenecek.
Rutte’nin başbakanlık ve koalisyondaki diğer 3
partiden belirlenen isimlerin başbakan yardımcılığı
yapacağı yeni hükümette, 19 bakan ve 9 devlet
bakanı yer alacak.
Dört partinin daha önce vardığı anlaşmaya göre,
VVD 8 bakan ve 3 devlet bakanlığı, D66 6 bakan ve 3
devlet bakanlığı, CDA 4 bakan ve 2 devlet bakanlığı,
CU ise 2 bakan ve 1 devlet bakanlığı alacak.
Buna göre, VVD’den Liesje Schreinemacher Dış
Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı, Dilan YeşilgözZegerius Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Dennis
Wiersma İlk ve Ortaokul Bakanlığı, Mark Harbers
Altyapı ve Su İşleri Bakanlığı, Micky Adriaansens
Ekonomi ve İklim Bakanlığı, Christianne van der Wal
Doğa ve Azot Bakanlığı, Conny Helder Uzun Süreli
Bakım ve Spor Bakanlığı, D66’dan Frank Weerwind
Yasaları Koruma Bakanlığı, Robbert Dijkgraaf
Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, Sigrid Kaag
Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Kajsa
Ollongren Savunma Bakanlığı, Rob Jetten İklim
ve Enerji Bakanlığı, Ernst Kuipers Sağlık, Refah ve
Spor Bakanlığı, CDA’dan Wopke Hoekstra Başbakan
Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hanke Bruins Slot
İçişleri Bakanlığı, Hugo de Jonge Konut ve Mekansal
Planlama Bakanlığı, Karien van Gennip Sosyal İşler
ve Çalışma Bakanlığı, CU’dan ise Henk Staghouwer
Tarım, Doğa ve Gıda Bakanlığı ve Carola Schouten
da Başbakan Yardımcılığı ve Yoksulluk Politikası,
Katılım ve Emeklilik Bakanlığı görevini üstlenecek.
Devlet bakanlarıyla birlikte kabinenin 14
üyesi kadınlardan oluşuyor.
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olan
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Kaag yemin
törenine çevrim içi katıldı.
Ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetsiz
en uzun dönem yaşandı.
Aileleri Türkiye’den göç eden iki siyasetçi
kabineye girdi
Aileleri Türkiye’den Hollanda’ya göç eden iki
siyasetçi de kabineye girdi. VVD partisi milletvekili
Dilan Yeşilgöz-Zegerius Adalet ve Güvenlik Bakanı
olurken, D66 partisi üyesi Günay Uslu da Eğitim,
Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı Kültür ve Medyadan
Sorumlu Devlet Bakanı oldu.
Kültür tarihçisi olan ve Amsterdam Üniversitesinde
Kültür ve Tarih Araştırmacısı olarak görev yapan
Uslu, çeşitli müzelerin yönetim kurulunda yer alıyor.
Yeşilgöz-Zegerius, 2018 yılında VVD partisinden
milletvekili
olduğu
dönemde,
Hollanda
Parlamentosu’nun, 1915 olayları ile ilgili Ermeni
iddialarını tanıyan tasarısını desteklemişti.
Yeşilgöz-Zegerius, ülkede hukuk eğitimi olmayan ilk
Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak tarihe geçti.

Aynı partilerden oluşan koalisyon hükümeti vergi
skandalı nedeniyle istifa etmişti
Ülkede aynı partilerden oluşan koalisyon hükümeti
vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka
aykırılık yapıldığı gerekçesi ile 15 Ocak 2021’de istifa
etmişti.
Hollanda’da 2017’de yapılan genel seçimlerden
225 gün sonra dört partili koalisyon hükümeti
kurulabilmişti.
4’üncü Rutte Kabinesi’nde yer alan Bakanlar;
1 - Mark Rutte (VVD): Başbakan
2. - Sigrid Kaag (D66): Finans Bakanı
3. - Wopke Hoekstra (CDA): Dışişleri Bakanı
4. - Liesje Schreinemacher (VVD): Dış Ticaret ve
Kalkınma İşbirliği Bakanı
5. - Dilan Yesilgöz (VVD): Adalet ve Güvenlik
Bakanı
6. - Franc Weerwind (D66): Yasaları Koruma Bakanı
7. - Eric van der Burg (VVD): İltica ve Göç’ten
sorumlu Devlet Bakanı
8. - Hanke Bruins Slot (CDA): İçişleri ve Kraliyet
İlişkileri Bakanı
9. - Hugo de Jonge (CDA): İskân ve Konut
Planlama Bakanı
10. - Alexandra van Huffelen (D66): Kraliyet
İlişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı
11. - Robbert Dijkgraaf (D66): Eğitim, Kültür ve
Bilim Bakanı
12. - Dennis Wiersma (VVD): İlk ve Orta Öğretim
Bakanı
13. - Günay Uslu (D66): Kültür ve Medyadan
sorumlu Devlet Bakanı
14. - Marnix van Rij (CDA): Hazineden sorumlu
Devlet Bakanı
15. - Aukje de Vries (VVD): Gümrük ve Nakdi
Yardım Bakanı
16. - Kajsa Ollongren (D66): Savunma Bakanı
17. - Christophe van der Maat (VVD):
Savunmadan sorumlu Devlet Bakanı
18. - Mark Harbers (VVD): Alt Yapı ve Su İşleri Bakanı
19. - Vivianne Heijnen (CDA): Alt Yapı ve Su
İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı
20. - Micky Adriaansens (VVD): Ekonomi Bakanı
21. - Rob Jetten (D66): İklim ve Enerji Bakanı
22. - Hans Vijlbrief (D66): Maden İşlerinden sorumlu
Devlet Bakanı
23. - Henk Staghouwer (ChristenUnie): Tarım,
Doğa ve Gıda Bakanı
24. - Christianne van der Wal (VVD): Doğa ve Azot
Bakanı
25. - Karien van Gennip (CDA): Sosyal İşler ve
İstihdam Bakanı
26. - Carola Schouten (ChristenUnie): Yoksulluk,
Emeklilik ve Katılım Bakanı
27. - Ernst Kuipers (D66): Sağlık, Refah ve Spor
Bakanı
28. - Conny Helder (VVD): Uzun Süreli Bakım ve Spor
Bakanı
29. - Maarten van Ooijen (ChristenUnie):
Gençlik ve Önlem Almadan sorumlu Bakanı
Haber: Abdullah Aşıran  AA Lahey - Fotoğraf:
www.facebook.com/ministerpresident   ---◄◄

ovid-19’un
Omicron
varyantının
Hollanda’da
görülmeye
başlamasından bu yana ilk kez haftalık vaka sayıları 200 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM)
verilerine göre, son bir hafta içinde kuruma bildirilen pozitif sonuçlu
test sayısı 201.536’yı buldu. RIVM bu sayının bir önceki haftaya göre yüzde 77
artış anlamına geldiğini açıkladı.
Hollanda’da Covid-19’un Omicron varyantının tespit edilmesinden bu yana
haftalık vaka sayılarının ilk kez bu kadar hızlı arttığını belirten RIVM, “Daha
önce bir hafta içinde hiç bu kadar büyük sayıları görmemiştik” açıklaması yaptı.
RIVM’e göre daha önceki korona dalgalarında olduğu gibi, omicron varyantına
bağlı enfeksiyonlarda da vakaların çoğunluğu geçler arasında görülüyor. Vaka
artışının en fazla olduğu bölge ise Amsterdam- Amstelland bölgesi. Tüm ülke
genelinde test sonucu pozitif çıkanların yüzde 44’ünü 15 ila 29 yaş arasındaki
kişiler oluşturuyor. Günlük vaka sayısının 40 binlere çıktığı da saptandı.
Dikkat çekici oranda yeniden enfeksiyon geçirenlerin sayısının yüksek olduğunu
belirten RIVM, bu yılın ilk haftasında testi pozitif çıkanların yüzde 13’ünün daha
önce hastalık geçirmiş kişiler olduğunu kaydetti.
Hastanelerde durum stabil
RIVM verilerine göre geçtiğimiz bir hafta içinde 888 kişi korona enfeksiyonu
nedeniyle hastaneye yatırıldı.
Şuanda hastanede tedavi gören COVID-19 hasta sayısının, 402’si yoğun
bakımda olmak üzere, toplam 1497 olduğu belirtildi.
                            Haber: SH - Fotoğraf: Yavuz Nufel ---◄◄



NIF YÖNETİMİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Güney Hollanda Millî Görüş Federasyonu Başkanı Mustafa Aktalan ve Dış
İlişkiler Sorumlusu Kanan Aslan, Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Abdurrahman Abdullah’ı Zeist şehrindeki ofisinde ziyaret ederek, Hollanda’daki
---◄◄
çalışmaları değerlendirdi ve istişarede bulunudular.

Güney Hollanda Millî Görüş Federasyonu yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor.
NIF Başkanı Mustafa Aktalan ve Teşkilatlanma Başkanı Abdullah Aşıran,
Arnhem, Veenendaal ve Ede cemiyetlerini ziyaret ederek, bir önceki
başkanlardan Hüseyin Türkoğlu ve Halit Millet’e yaptıkları hzimetlerden
---◄◄
dolayı plaket takdim ettiler, İsmail Şentürk’e başarı dilediler.
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Murat Altun
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M
Allah, kalbi kırık ve
zayıflarla beraberdir.
Gerek futbol gerek
başka müsabakalarda
eğer kişi fanatik değilse
ve merhametli bir
yüreğe sahipse hep
yenilenlerin yanında
olmak ister değil mi?
Yenilmeyi bazen
sevmek veya en
azından kabullenmek
gerek.
Ve beklemek işin
sonunu sabırla..
Nasıl ki Hz. Nuh (as.)
“mağlup oldum”
dedikten sonra demir
alıp gemi ile kurtuluş
bulduysa, bizim
de yenilgi olarak
gördüğümüz her
bir şey bir müjdeye
dönüşebilir

MUŞTULAR

murat.7701@hotmail.com

“BEN MAĞLUP OLDUM...”
“SELAM OLSUN
NUH’A (A.S) BU ÂLEMDE”
erhaba değerli dostlar.
Er’Rahman olan Allah’ın
ismiyle, -Onu rahmetine
sığınarak- sohbete başlayalım

inşallah.
Bu ayın konusunu “Mağlubiyet” durumu
üzerine yazmayı düşünüyorum. Çünkü,
“mağlubiyet” kader planı içinde göreceli
bir kavram olabileceği için kimi zaman
da zaferin de ta kendisi olabilir. Tıpkı
aleyhte yenilgi gibi görünen Hudeybiye
Anlaşması’nın hayırlı sonuçlar vererek
fethe dönüşmesi gibi..
Ve tıpkı aldığı mızrak darbesiyle şehid
olurken “kazandım!” diye bağıran sahabe
Âmir b. Füheyre (r.a.) gibi.
Çok zaman iyi niyet ve hoş temennilerimiz
(bilgi ve tecrübe eksikliği veya nefse
uyma gibi vs.) zaaflarımızdan dolayı işe
yaramıyor. Hayatın şartları (realite) ile
ideallerimiz veya umniye/kuruntularımız
başa çıkamıyor ve eziliyor, kaybediyoruz.
“İyi yapalım iyi olsun” dedikçe;
“başaralım, aşalım” diye düşündükçe
kader bizi imtihan gereği şaşırtıyor.
Sonunda bütün benliğimizi, varlığımızı inkâr
edip “Hiç”liğimizi anlıyor ve bu sefer de,
“Ya rabbi!..
Sen Aziz’sin ben zelil,
Sen Ğani’sin ben fakir,
Sen Galip’sin…
Ben insanlara, şeytana ve birde
nefsime aldanıp -günahlara dalarak(tüm şartlar karşısında) mağlup oldum
yardım et.” diyoruz.
Hakikat yolunda yan çizmeden yürürken de
insan mağlup olduğunu düşünebilir.
Düşünsenize, dokuz yüz elli yıl tüm
kuşaklara gece-gündüz, gizli-açık, tek
tek -topluca hakkı tebliğ ediyorsunuz da
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“Nuh” diyorlar “peygamber” demiyorlar.
Hatta kendi karınızı bile ikna edemiyor,
oğlunuzu bile gemiye bindiremiyorsunuz.
Netice, Nuh peygamber: “Ya Rabbî, ben
mağlubum (yenik düştüm) artık Sen
bana yardım et! ” dedi. (Kamer 10.)
Mağlup olmak!.. Acaba ar gelecek
kabullenmesi zor bir şey mi?..
Hep yenmek, hep kazanmak, hep üstün
olmak insanı şımartmaz, kibre, şirke
sürüklemez mi?..
Her girdiği savaşı kazanan; yenilgi nedir
bilmeyen Halid bin Velid’i, “insanlar
şirke girmesin” diye Hz. Ömer (ra.) ordu
komutanlığından almıştı.
Allah’ın (cc.) bir kanunu bu: “O’ndan
başka mutlak ve daimi galip yoktur.”
Enes b. Malik’ten rivayetle...
“Rasûlullah (sav)’ın Adba isminde
(yarışta) geçilemeyen bir devesi vardı.
Bir ara genç yük devesi üstünde
bir bedevi geldi ve (yapılan koşuda
bedevinin devesi) Adba’yı geçti.
Bu durum Müslümanlara ağır geldi.
‘Adba yenildi!’ dediler. Bunun üzerine
Rasûlullah (sav) şöyle dedi: ‘Dünyada
yükselttiği her şeyi geri indirmek
Allah’ın bir kanunudur!’”
Düşünce ve kararlarımızın sadece bir
kısmı ancak bizim takip ve kontrolümüzde
gerçekleşiyor.
İş/mesleki tercihler ve hayatımızdaki bu
süreç…
Sürpriz hastalıklar ve sevdiklerimizin
şok edici ölümleri vd. sorunlar, davetsiz
misafirlerimiz değil mi?..
Dünyayı değiştirme hayallerine kalkarken
kendi nefsimize bile gücümüzün yetmediğini
geç de olsa anladık.
“İnsanlar, teklif edileni ihmal
etmekle, tekeffül (zor) edilenin de
peşine düşmekle dünya ve ahiretini
mahvediyor.”
Allah cc., “İnsan zayıf yaratılmıştır.”
(Nisa 28.) buyuruyor.
Mevlânâ’nın da dediği gibi: “Yarısı
ayıptan yarısı da gaipten yaratılan” bu
zayıf insanın, zaman zaman istenmese de

ayıbı, hatası, günahı olacaktır tabi ki.
Kimseyi kınamadan ve duyduğumuza da
şaşırmadan ibret alarak yaşamamız lazım.
Bazen öyle bir günah işleriz ki (kötü
görünen bu durumda) acizlik ve zayıflığımızı
kavrar ve tövbe ederek tevazu ile yolumuza
devam ederiz. (Günahımız sevabımız
oluverir.)
O günahı işlemek veya maddî-manevî
bir takım kayıplar şer gibi görünse de
“hiç”liğimizi zayıflığımızı öğretiyor ve
bizi bir takım melek gibi günahsız masum
görünme pozlarından kurtarıyorsa
olgunlaşmak yolunda hayırlı olmuştur
Allahû âlem.
Allah, kalbi kırık ve zayıflarla beraberdir.
Gerek futbol gerek başka müsabakalarda
eğer kişi fanatik değilse ve merhametli bir
yüreğe sahipse, hep yenilenlerin yanında
olmak ister değil mi?
Yenilmeyi bazen sevmek veya en azından
kabullenmek gerek. Ve beklemek işin
sonunu sabırla..
Nasıl ki Hz. Nuh (as.) “mağlup oldum”
dedikten sonra demir alıp gemi ile
kurtuluş bulduysa, bizim de yenilgi olarak
gördüğümüz her bir şey bir müjdeye
dönüşebilir.
Merhum Sezai Karakoç’un da değerli şiirinin
sonunda vurguladığı o sürekli yenilginin,
katlana katlana kocaman bir zafere
dönüşme muştusu ile…
(..)
“Ne yapsalar boş göklerden gelen bir
karar vardır /
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir
mimar vardır /
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar
vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır/
Sırların sırrına ermek için sende
anahtar vardır /
Gögsünde sürgününü geri çağıran bir
damar vardır /
Senden umut kesmem kalbinde
merhamet adlı bir çınar vardır/
Sevgili
En sevgili / Ey sevgili…” ---◄◄

Önemli ve anlamlı bir inisiyatif

HOLLANDA’DA BAŞLATILAN TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI DERSLERİNE BÜYÜK İLGİ VARDI

Kurs için müracaat: info@stichtingintertalenten.nl

Periode 3 gaat binnenkort weer van start.
Wil jij Gratis een kijkje nemen in de lessen van
de IUA? Schrijf je dan nu in voor (een van) de
meeloopdagen.
We hebben twee groepen:
De studenten die online les volgen maandag en
woensdag avond:
Maandag: 17.30-19-.00 Arabisch 2
19.00- 20.30 Geloofsleer (‘ilm al-Kalam)
20.30- 22.00 Qur’anexegese (Usul at-Tafsir)
Woensdag: 18.30- 20.00 Jodendom & Christendom

20.00- 21.30 Jodendom & Christendom
Studenten die les volgen op zaterdag op locatie
of online
09.30- 11.00 Jodendom & Christendom
11.00- 12.30 Jodendom & Christendom
13.30- 15.00 Arabisch 2
15.15- 16.45 Geloofsleer (‘ilm al-Kalam)
16.45- 18.15 Qur’an exegese (Usul at-Tafsir)
Meld je aan via info@i-ua.nl
Op zaterdag 29 januari is er ook een informatiemiddag als je eerst meer wilt weten over onze
organisatie!

S

tichting Inter Talenten Gençlik
Derneği ve Hollanda Türkiye
Ticaret Odası Derneği’nin ortak
çalışması ile başlatılan kursların
ilki Rotterdam’da gerçekleşti. Hollanda’da
bir koltuğa 3 karpuz sığdırdıktan sonra,
dördüncü ve beşinci karpuzları da aynı koltuk
altına sığdırmaya çalışan Ethem Emre için
şu başlıkları kullanmıştık:
*Kaza
kurbanlarına
tazminatlarını
kazandırıyor…
*Hollanda-Türk Ticaret Odası’nı başarıyla
yönetiyor…
*Türk gençlerini eğitim sonrası iş hayatına
hazırlıyor…
*Dördüncü karpuz ise: 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 başlattı.
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. Goudse Rijweg 382 Rotterdam
adresinde gerçekleşen bu kurslara katılmak
isteyenler
info@stichtingintertalenten.
nl e-mail adresine başvurabilirler ve www.
stichtingintertalenten.nl web sayfasından
bilgi alabilirler.…
---◄◄
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20 YIL ÖNCE 20 YIL SONRA...

24 yıl önce yayım hayatına başlayan Doğuş gazetesi o günden bu yana her türlü toplumsa
olduk. Bu sayıdan başlamak üzere Doğuş arşivini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu sayıda

YIL 2005
Kamp programı çerçevesinde bir araya gelen IOT yönetimi, yeniden yapılanmayı masaya yatırdı.

YIL 2005

Hollanda islam Federasyonu Gençlik Teşkilatı, düzenlediği kamp programında onlarca genci bir araya getirdi...

YIL 2005
Eski Başbakanlardan Jan Peter Balkenende ve Türkiye kökenli milletvekilleri
Nihat Eski, Fadime Örgü ve Coşkun Çörüz ile bir açılış programındalar...

YIL 2005
Maastricht’te HOTİAD tarafından düzenlenen 1’inci Avrupa Türk İşadamları
Zirvesi’nde, Türkler’in Avrupa’daki ekonomik gücünün önemi üzerinde duruldu

YIL 2005

Kuzey Hollanda Millî Görüş Teşkilatı, Öner Hamurcu başkanlığında düzenlenen iftar programı farklı din ve etnik kökenli insanları bir araya getirdi.

YIL 2005
Hollanda’da süreli yayın yapan gazeteciler o yıllarda ayda bir yapılan
toplantılarla bir araya geliyor ve durum değerlendrimesi yapıyorlardı...

YIL 2006

Hollanda Diyanet Vakfı’nın 25’inci kuruluş yıldönümü pek çok önemli misafiri ağırladı. Lahey Din hizmetleri Müşaviri Yusuf Kalkan, Diyanet İşleri Başkan
Yardımıcısı Mehmet Görmez, Lahey Büyükelçisi Tacan İldem, önceki Din Hizmetleri Müşaviri Arif Soytürk katılan misafirler arasındaydı...

YIL 2007

Hollanda Türk Federasyon’nun düzenlediği 7. Kurultayı’na MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli de katılmıştı. Güven İşçi yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

YIL 2007

Hollanda İslam Merkezi Vakfı(SICN)’nın 35. yılını kutlaması nedeniyle düzenlenen
ve binlerce insanı ağırlayan festival, Uyum Bakanı Ella Vogelaar tarafından açıldı.
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al sorunlarımızın çözümüne dönük pek çok önemli hizmetin altına da imza attı. İnsanlarımızın gören gözü, işiten kulağı, çıkan sesi,
a 2005’li yıllarda düzenlenen etkinliklerden birkaç kare görüntü paylaşıyoruz.

Yüz akıyla çeyrek yüz yıla merhaba!..

5

24

YAŞINDA
4

24 yıldır yayım hayatını aksatmadan sürdüren Doğuş Gazetesi, Ocak 2022 itibariyle 24’üncü
yılını dolduruyor.
Yayın politikasını üç sac ayağına oturtan Doğuş, bu amaca matuf bir hizmet sundu. Türkçenin
yaşaması ve yaşatılmasına, Türkiye insanının asgari müştereklerde bir araya gelebilmesine,
aralarındaki duvarlarının yıkılmasına ve Hollanda toplumuyla olan ilişkilerinin sağlıklı hâle
gelebilmesine, haklarının ve sorumluluklarının farkına varmasına zemin hazırlayan bu sosyal
ve kültürel hizmete, maddî ve manevî katkı sunan, destek veren herkese teşekkürler...
“Doğuş yazıyorsa doğrudur” sözünü toplumun tamamına yayan ve bir slogan hâlinde
kamuoyuna duyuran bir yayın anlayışı ve ahlâkı içerisinde hizmet sunan gazetemizin kapısı
her zaman olduğu gibi, toplumun menfaatini gözeten, helal ve legal dairede hareket eden
herkese açık oldu, açık kalacak... Gazetemizin 24 yıllık 280 sayılık devasa arşivini Hollanda
Devlet (Kraliyet) Kütüphanesi’nde bulabilirsiniz. Türkiye insanının çeyrek yüz yıllık destansı
hayatına şahitlik etmek isterseniz arşivimiz okunmak üzere sizi bekliyor...

24 YILLIK GÖNÜL YOLCULUĞU SÜRÜYOR

2021 YILI DOĞUŞ MANŞETLERİNİN BİZLERE HATIRLATTIKLARI
OCAK - ŞUBAT 2021

MART - NİSAN 2021

MAYIS 2001

HAZİRAN - TEMMUZ 2021

AĞUSTOS - EYLÜL 2021

EKİM 2021

KASIM 2021

ARALIK 2021
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Havva Koç

TİPLEMESİ...

B
Hızla mutasyon geçiren
virüse karşı aşı
geliştirmek teknik
olarak mümkün mü?
DEGİL…

AYNA

kochavva@live.nl

Yeni İnsan

eyin durdurucu bloke, uzaktan
komanda çip, sosyalsizlik için mesafe,
cinsiyetsizliği marifet bilen, sonu
olmayan aşı, ağız burun maskesi,
zorunlu teknoloji kullanımı (telefon) dijital
para, seyahat izni, işe gitmeden önce en ufak
öksürükte bile test mecburiyeti.
Hür iradesi olan, yanlışı doğruyu ayırt eden
ve kendi isteği doğrultusunda hareket eden
insanoğlu köşeye sıkıştırılarak kontrol altına
alınmak isteniliyor. Bunu da insanları hastalıkla
korkutma politikası ya da insanların vicdanına
dokunarak yapıyorlar. Yok neymiş, “sen aşı
olmazsan etrafındakilere bulaştırıp ağır
geçirmelerine vesile olursun”. Bıt bıt bıt
Not: Hızla mutasyon geçiren virüse karşı aşı
geliştirmek teknik olarak mümkün mü?
DEGİL…



Yoğurt mayalamaya ne dersiniz?
Bir nesil bozuluyor, yok oluyor gözlerimizin
önünde. Neden? Nesli yetiştiren biz ebeveynlerin
ihmalkârlığı, bencilliği yüzünden...
Teknolojinin hızına yetişme çabalarından,
beslenmeye gereken ehemmiyet verilmedi/
veremedik.
Çocuklarımızın ufacık bedenlerine hazır
yiyecekleri pompaladık. Ambalajların yaldızlı
parıltılarına aldanıp, içinde ne gibi maddeler var
göz ardı ettik. Evde yapabileceğimiz onca nimet
varken, vakit darlığı diye gidip marketlerden
aldık ama uykumuzdan asla fedakârlık yapmadık.
Annelik bu mu?
Annelik çocuğunun ruhunu düşündüğü kadar
bedenini de düşünmektir...
Besmele ile yapmaya başladığımız yemek
hazırlıklarına, sevgi tohumları saçmaktır...
Çocuğunun ruhunu düşünen güzel anneler,
var mısınız bundan sonra çocuklarınızın narin,
zarif, emanet olan bedenlerini de Allah cc lafzı
ile başlayıp, sonlandıran besinler üreterek en
helalinden doyurmaya?
Haydi “Bismillah” o zaman en şifalısından
yoğurt mayalamaya….

Sahi kimiz biz?
Ömürlük dostlukların yolu samimiyetten,
doğallıktan, içtenlikten geçer. Ne kadar samimi,
ne kadar içteniz, ne kadar doğalız; bunları
karşımızda aramadan, bulmadan, beklemek
yerine önce kendimizi yoklayalım.
Geçip bir aynanın karşısına soralım, ayna
karşısında gördüğümüz kişiye sorup cevap
arayalım. Yumurtayı düşünün, dışardan bir
kuvvetle vurulursa, yumurta kırılır ve içindeki
yaşam sona erer.
Lakin yumurtanın içinden bir kuvvet ile
vurulursa yaşam başlar. Büyük değişiklikler her
zaman içerden başlar.
Yeni bir hayat istiyorsak, içerimize, iç dünyamıza
yolculuk etmeliyiz. Başkalarına ithamda
bulunmak yerine, onları değiştirme çabasına
girmek yerine değişikliklere kendimizden
başlamalıyız.
Ya Rabb!..
Bize emanet ettiğin bu bedeni, bu ruhu aynı
saflıkta, aynı temizlikte sana sunmayı nasip
eyle…
---◄◄

HOLLANDA İSLAM FEDERASYONU YÖNETİMİNDEN HTF BAŞKANI MURAT GEDİK VE YÖNETİMİNE ZİYARET
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Başkanı Mustafa Aktalan ve Dış İlişkiler
Başkanı Kenan Aslan Hollanda Türk Federasyon’unu ziyaret etti. HTF merkez
binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Murat Gedik ve HTF yöneticileri hazır
bulundular. Murat Gedik, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette, Hollanda’da farklı çevrelerden Türk kurumlarının ülke temsilcileri
ile ortak çalışma zemininde aynı amaç doğrultusunda çalışma yapmak,
ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmek için kurulan “Platform
Turkse Nederlanders PTN)” adlı platformun da işleyişi hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu. Bu tür buluşmaların önemine dikkat çekildiği
ziyaret, sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Ziyarette federasyonların çalışmaları
hakkında karşılıklı bilgiler verildi ve bu buluşmaların sürekli hâle gelmesi için
temennilerde bulunuldu, sözler verildi.
---◄◄

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...



De Schie ile hayat daha kolay

HOLLANDA’DA BİR İLKE İMZA ATILDI

D

e
Schie
Schuldhulpverlening,
Hollanda’daki Borç aracı kurumlarının
(Schuldhulpverlening) ve kayyumların
(bewindvoerder) denetimini yapan
NVVK ya göçmenlerin kurduğu ve yönettiği ilk
Schuldhulpverlening (Borç aracı Kurumu) olarak
üye oldu ve sertifikasını aldı. 5 Mayıs itibariyle de
resmî sitesinden, De Schie Schuldhulpverlening
üyeliğini açıkladı. 2017 yılında Fehmi Uzun
tarafından kurulan ve Hülya Dumrul tarafından
yönetim kurulu başkanlığı yürütülen De Schie
Schuldhulpverlening artık NVVK üyesi olarak
bundan sonraki hizmetlerine daha etkin olarak
devam edecek.

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...

Fehmi Uzun: “NVVK Hollanda’nın en büyük
branş organizelerinden birisidir”
De Schie Schuldhulp vakfını kuran Fehmi
Uzun, sertifikanın alınmasıyla ilgili olarak
şunları belirtti “1932 de Hollanda parlamentosu
tarafından
kurulan
NVVK
Hollanda’nın
en büyük branş organizelerinden birisidir.
Hollanda’daki belediyelerin çatısı altındaki
Schuldhulpverlening’leri ve bewindvoerder’ları
da denetleyen bu kuruma ilk göçmen kimliğine
sahip bir kurum olarak üye olmak bizi
onurlandırmıştır. Artık bundan sonra De Schie
Schuldhulp kurumumuzun tüm belediyelerin

çatısı altındaki schuldhulpverlening’ler gibi
tanınmış bir kurumdur.”
Hülya Dumrul: Çok mutlu ve onurluyuz
De Schie Schuldhulpverlening Yönetim Kurulu
Başkanı Hülya Dumrul ise sertifikanın alınmasına
çok sevindiklerini belirterek şunları söyledi:
“Yaklaşık 3 senedir bu sertifikanın alınması için
gecemizi gündüzümüze kattık. Çok katı kuralları
ve yönetmenliği olan NVVK’nın tüm isteklerini
yerine getirdik. Geçtiğimiz sene ofisimiz NVVK
tarafında tam bir gün denetime tabii tutuldu ve
denetim sonucunda yüksek derecede bize not
verdiler. Maalesef pandemi nedeniyle 1 Mayıs’a
kadar sertifika kararının bize ulaştırılması gecikti.
Ama sonuç olarak verdiğimiz emeğin karşılığını
almış olduk. Çok Mutlu ve onurluyuz.”
De Schie Schuldhulpverlening Vakfı, 1 Mayıs
itibarıyla, borcu olan ve müracaat eden kişilerin
borçları için alacaklı kurumlara gönderecekleri
teklifler, bu sertifikayla daha kolay kabul görecek.
Ayrıca eğer kabul etmeyen bir alacaklı olursa,
kurum avukat tutmadan uzlaşma mahkemelerine
gidebilecek.
Ayrıca gelecek aylar içerisinde de belediyelerle
anlaşma sağlayabilecek ve anlaşma sağladığı
belediyelerdeki borçlu kişilere, belediyenin
sponsorluğuyla yardım edebilecek. DM ---◄◄
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ÜCRETLİ ARAÇ
PARK SORUNU

S
Rahma kardeşimiz, İslami
bir gıda yardım kurumu
kurdu. Bu kurum tam on
senedir her hafta 400’den
fazla aile için gıda paketleri
hazırlayıp dağıtıyor. Her
gün Rotterdam’ın başka
yerlerinde dağıtım noktaları
kuruyor ve bu şekilde
her vatandaşa
ulaşmaya çalışıyor.

elamün Aleyküm değerli kardeşlerim,
Rotterdam’da, vatandaşlarımızın çok
güzel çeşitli alışmaları var.
Yazıma Rahma adındaki kardeşimizin
güzel bir çalışmasını anlatarak başlamak
istiyorum. Bildiğiniz gibi dar gelirli aileler için
Rotterdam’da Hollandalı kurumlar tarafından
gıda yardımları yapılmakta.
Ama dar gelirli aileler sadece Hollanda kökenli
değil. Farklı kökenli insanlar da bu yardımlardan
faydalanmak istiyor. Ama mesela helal haram ve
buna benzer ayrımlar yapılmıyor.
Bu konuda Müslüman kardeşlerimize duyarlılık
göstermek için Rahma kardeşimiz, İslami bir gıda
yardım kurumu kurdu.
Bu kurum tam on senedir her hafta 400’den
fazla aile için gıda paketleri hazırlayıp dağıtıyor.
Her gün Rotterdam’ın başka yerlerinde dağıtım
noktaları kuruyor ve bu şekilde ihtiyaç sahibi her
vatandaşa ulaşmaya çalışıyor.
Bu kurum dağıtımı sadece Müslümanlara değil,
herkese yapıyor. Ama en güzel ayrıntısı ise
her şeyin helal olması. Helal haram ayrımına
çok dikkat etmeleri ve gıdaları bu doğrultuda
çok titizlikle özel seçmeleri. Bu, Müslüman
ailelerin çok daha gönül rahatlığı ile gıdalardan

faydalanmalarını sağlıyor. Allah, Rahma
kardeşimizden razı olsun.
Sizlere de çağrım bu kuruma destek olalım.
Biz ne kadar çok destek olursak, o kadar çok dar
gelirli Müslüman ailelere ve diğer vatandaşlara
yardımcı olmuş oluruz. Çünkü bu kurum o
zaman daha fazla gıda paketleri ayarlayıp daha
fazla aileye ulaşabilir.
Bu taşın altına bizler de elimizi sokalım.
İsrafa yol açacak her şeyden sakınalım ve bu gibi
kurumlara infak yapalım. Hayat paylaşınca güzel,
anlamlı ve ancak o zaman yaşanabilir oluyor.
Bu kuruma, aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.
Rahma Hulsman
Stichting Salaam
Bank: NL46INGB0006775224
K.v.k: 24302172
www.stichtingsalaam.nl
info@issalaam.nl
Park Lisansının her yerde geçerli olması
için çalışma başlatıyoruz...
Bu güzel duyurudan sonra neredeyse her
vatandaşımızın sıklıkla karşılaştığı park sorununa
sizlerin dikkatinizi çekmek isterim. Bildiğiniz gibi
Rotterdam’da kendi muhitinizde ücretsiz park
etmek için bir park lisansı alabilirsiniz.
Bu park lisansı ile normalde ücretli olan her yere
aracınızı park edebilirsiniz. Ama bu sadece kendi
muhitiniz için geçerli.
Yani başka bir muhite gittiğiniz anda park
lisansınız olduğu hâlde ücretli park alanlarına

Güvenilir ve hesaplı!..





SİYASET ÜSTÜ

e.yigit@raadrotterdam.nl

Helal Gıda Bankası ve
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para ödemek zorundasınız. Vatandaşlarımız
bu konuda çok şikâyetçiler. Bir hasta
ziyaretine, akraba ziyaretine gittikleri zaman
veya çocuklarını bir yere götürdükleri zaman
lisansları olmasına rağmen park ücreti ödemeleri
vatandaşların garibine gidiyor ve anlam
veremiyorlar.
Bizler de vatandaşlarımızın bu şikâyetlerini
mecliste duyurmak için gelecek senelerde park
lisansının Rotterdam’ın her yerinde geçerli
olması için çeşitli çalışmalar yapacağız.
Rotterdam’ın çöplerle imtihanı...
Sizlere son olarak vatandaşlarımızın en çok
şikâyet ettikleri konulardan biri olan çöp
sorununu da anlatmak istiyorum. Rotterdam’da
600 binden fazla vatandaş oturmakta.
Bu, yüzbinlerce kişinin yüzbinlerce ton çöpünün
olması demektir.
Maalesef Rotterdam’da çöp atma imkânları
yeterince fazla olmadığı için çoğu vatandaşlar
çöplerini mecburen dışarı bırakmak zorunda
kalıyorlar. Bu sorunu çözmek için daha fazla çöp
konteyneri yapılması lazım.
Bu konteynerlerin insanların görüş alanına
rahatsızlık vermemesi için de, yer altı
konteynerlerin yapılması için elimizden gelen
çalışmaları yapacağız.
Sizlerin de bu ve buna benzer şikâyetleriniz var
ise lütfen bize bildirin ve bizimle paylaşın. Biz
sizlerin şikâyetlerinizi ilgili yerlerle duyurmak ve
sorunlarınızı gidermek için elimizden gelen her
şeyi yapmaya hazırız.
Sağlıcakla kalın, selametle...
---◄◄

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

Kolayca sipariş ver,
online olarak öde!

Bütçenizi düşünerek hazırlanan özel indirim kampanyamızdan mutlaka yararlanın!

Marketlerimize uğramanız menfaatinizedir...
AMSTERDAM ŞUBEMİZLE
HİZMETİNİZDEYİZ!..

We hebben weer nieuwe winnaars
Regelmatig verloten wij leuke
cadeaus aan willekeurige klanten
die boodschappen komen doen
bij een van onze vestigingen of
online bestellen.
Kom uw boodschappen doen of
bestel gemakkelijk online en wie
weet wint u volgende keer.
ROTTERDAM: - Oranjeboomstraat 161 3071 SG Rotterdam
- Bergweg 170-176 3036 BL Rotterdam
- Schans 8 3025 VJ Rotterdam
SCHIEDAM: - Nieuwlandplein 10-17 3119 AH Schiedam
WAALWIJK: - De Els 46B 5141 HH Waalwijk
AMSTERDAM: - Waldenlaan 135 1093 NH Amsterdam

www.sahan.nl
supermarktensahan
sahanmarkten

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...
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Adil bir krala da bu yakışırdı...



Recep Soysal’ın objektifinden...

Hollanda Kralı’na göre Altın Fayton ancak Hollanda’da
herkes eşİt olduğunu hİssettİğİnde, tekrar kullanılacak

K

ral Willem-Alexander yayınladığı videoda
Altın Fayton’un; ancak Hollanda hazır
olduğunda tekrar kullanılabileceğini açıkladı.
Kral Willem Alexander; her sene eylül
ayının üçüncü salı günü kutlanan Prens Günü’nde
Den Haag Noordeinde Sarayı’ndan Meclis binasının
yakınındaki tarihi Ridderzaal salonuna kadar olan
yolda kullandığı ‘Altın Fayton’un, önümüzdeki yıllarda
kullanılmayacağını açıkladı. Yayınlanan video ile
Altın Fayton’un Amsterdam Müzesindeki sergisinin
şubat ayına kadar devam edeceğini ancak şubat ayı
sonrasında kullanılmayacağını belirten Kral Willem
Alexander, “Altın Fayton; ancak Hollanda hazır
olduğunda tekrar kullanılabilecek. Şuanda durum
böyle değil.” ifadesini kullandı.
“Vatandaşlar eşit olduklarını hissetmeli”
Açıklamasında “Hollanda’nın tüm vatandaşları
eşit olduklarını ve adil fırsatlara sahip olduklarını
hissetmelidir.” diyen Kral Willem Alexander, bunun
gerçekleşmesi hâlinde faytonun, “Hollanda halkı
olarak demokrasimizi ve dayanışmamızı kutladığımız
gün” olarak nitelendirdiği Prens Günü’nde tekrar
kullanılabileceğini dile getirdi.
Tarihte hem gurur duyulması hem de öğrenilmesi
gerekenler olduğunu belirten Kral Willem-Alexander
konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“… Altın Fayton; ancak Hollanda hazır olduğunda
tekrar kullanılabilecek. Şuanda durum böyle değil.
Bu ülkenin tüm vatandaşları eşit olduklarını ve adil
fırsatlara sahip olduklarını hissedebilmelidir.
Herkes; ülkemizde inşa edilenlerin bir parçası olduğunu
hissedebilmeli ve bununla gurur duyabilmelidir. Aynı

şekilde; Doğuda
veya Batıda özgür
olmayan ataları
olan Hollandalılar
da.
Biz
sadece
Anayasa’nın 1.
maddesindeki
gibi
(eşit
muamele ve ayrımcılık yapmama v.b.) güzel kanunlarla
orada değiliz. Hollanda’da yaşayan ve ayrımcılığın
acısını her gün hisseden insanlar olduğu sürece, geçmiş;
zamanımızın üzerine gölgesini düşürecek ve henüz
bitmiş olmayacaktır.
Birbirinizi dinlemek ve anlamak, uzlaşmanın sağlanması
ve insanların ruhlarındaki acıların giderilmesi için gerekli
şartlardır. Uzun ve zorlu bir yol olsa da başarabileceğimizi
biliyorum. Herkesin farklı duygularını çok iyi anlıyorum.
Altın Fayton; ancak bu uzlaşma yolunda birlikte yürürsek,
Hollanda halkı olarak demokrasimizi ve dayanışmamızı
kutladığımız Prinsjesdag’da tekrar kullanılacaktır.”
Altın Fayton
Altın Fayton en son 2015 yılındaki Prens gününde
kullanıldı. Araç beş yıldan fazla süren bir restorasyondan
sonra Amsterdam Müzesi avlusunda cam bir muhafaza
içinde sergilendi. Restorasyon sürecinde Kral WillemAlexander 1826’dan kalma Cam Fayton’u kullandı.
Son yıllarda, faytonun yan panellerinde bulunan
resimlerin kölelik geçmişine atıfta bulunduğu belirtilerek
büyük tartışmalara neden olmuştu. 2016 yılında ise
faytonun tamir masrafı hükümet ile muhalefet partileri
arasında tartışmaya yol açmıştı. Haber: DM
---◄◄

Kocatepe Camii gençlik sohbetleri sürüyor...

Kocatepe Camii’nin cumartesi akşamları gençlere yönelik olarak
düzenlediği sohbetler ilgiyle takip ediliyor. Cami din görevlisi Yaşar Ayaz ve
misafir olarak sohbete katılan Selami Yaprak (Alblasserdam), Suat Sarı (Sliedrecht)
hocalar, yaptıkları sorulu cevaplı keyifli ve bilgilendirici sohbetlerle gençlerin
ufuklarına yenilikler sundular...

Geleceğin ‘Örnek Gençleri-Mücahidleri yetişiyor...

Birlik Gençlik Teşkilatı “Geleceğin Mücahid Gençleri” adıyla düzenlediği dersleri sürdürüyor. Yapılan son derste ‘İlerde nasıl bir Müslüman olmak istiyoruz?’
konusu işlendi. Derslere katılan genç mücahidler, ilerde seçecekleri meslekler
hakkında da arkadaşlarıyla görüş alışverişinde bulundular. Yaşları 8-12 arası
olan 50’ye yakın öğrenci bu derslere katılıyor...

Oxfam: “EŞİTSİZLİK ÖLDÜRÜR”

S

ağlık Oxfam’ın yayımladığı “Eşitsizlik
Öldürür” raporuna göre Hollanda’da
zenginler ile nüfusun geri kalanı arasındaki
uçurum giderek artıyor.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı
rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin
Kovid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya
koydu.
Oxfam’ın, Davos’taki Dünya Ekonomik
Forumu’nun açılışında düzenli olarak yayımladığı
küresel eşitsizlik odaklı “Eşitsizlik Öldürür” raporuna
göre dünyanın en yoksullarının gelirindeki düşüş, her
gün 21 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Yayımlanan
Oxfam raporuna göre Hollanda’da da süper zenginler
ile nüfusun geri kalanı arasındaki uçurum giderek
artıyor.
Hollanda’daki durumun “2.120 en zengin Hollandalının
toplam serveti, en fakir 10 milyonunkinden daha fazla”
şeklinde açıklandığı raporla ilgili bir açıklama yapan
Oxfam direktörü Michiel Servaes ülkenin zengin ve fakir
ayrımıyla mücadelede de sorumluluk taşıdığını ancak
bunun yeterli olmadığını belirti. Servaes, “Ancak
bu hafta Temsilciler Meclisi’nde tartışılacak
olan koalisyon anlaşmasında bu aciliyeti pek

göremiyoruz,” dedi ve “Konu uluslararası dayanışma,
vergiden kaçınma ve aşıların adil dağılımı söz konusu
olduğunda, hırsın gerçekten artırılması gerekiyor.”
ifadesini kullandı.
Dünyanın en zengin 10 ismi servetini artırdı
Rapora göre, Kovid-19 salgınında yürürlüğe konan
kapanma tedbirleriyle dünya çapında turizm, seyahat
ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişi
daha ‘yoksulluk sınırının altında’ yaşamaya başladı.
Raporda, dünyanın en zengin 10 ismi Elon Musk (Tesla),
Jeff Bezos (Amazon eski yöneticisi), Bernard Arnault
(Louis Vuitton Moët Hennessy), Bill Gates (Microsoft),
Mark Zuckerberg (Facebook) ve Warren Buffett’in
(yatırımcı) toplam servetinin salgın döneminde iki kat
artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi. Salgının
küresel eşitsizliği daha vahim hâle getirdiği belirtilen
raporda, az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin Kovid19’dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla
olduğu kaydedildi. Kuruluşa göre, diğer şeylerin yanı
sıra, korona aşıları üzerindeki patentlerin geçici olarak
kaldırılmaması, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların
korona virüsünden ölme şansının daha yüksek olacağı
anlamına gelmekte.
Haber: SH ---◄◄



Barbershop MUCO hizmete açıldı

Pandemi sürecinin en ağır olarak etkilediği berber ve kuaförlük sektörüne
bir yenisi daha eklendi. Uzun yıllar farklı mekânlarda hizmet veren Mücahit
Bozlak, Rotterdam’da Van de Woestijnsestraat 2 numarada kendi berber
dükkânını açtı. Mücahit Bozlak, eş-dost tanıdıklarının da katılımıyla yapılan
açılışta müşteri memnuniyetinin kendileri için öncelikli olacağını duyurdu.

Den Haag Belediye Başkan Yardımcısının Ziyareti

Den Haag Belediye Başkan Yardımcısı, Kavita Parbhudayal, çalışma arkadaşı
meclis üyesi olan Tahsin Çetinkaya’nın başkanlığını yaptığı Türk İslam Kültür
Vakfı’nı ziyaret etti. GGD ile aşı lokasyonu olarak kullanılan vakıf binasını
gezen Parbhudayal, vakfın çalışmalarından ve önemli bir hizmet vermesi
bakımından kapılarını insanlara açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sabah namazları ailecek BİRLİK’te kılınıyor

Rotterdam Birlik Camii, ailecek sabah namazı kılınması için her ayın ilk
pazar günü kapılarını insanlara açıyor. Abdülvahid Dilek’in müezzinliği,
Ercan Uyrum’un imamlığı ve Ali Şahin’in zikir ve duaları ile kılınan sabah
namazı sonrası ailecek kahvaltı yapıldı. Çocukların ve gençlerin camiye
kattıkları renk ve güzellik ise görülmeye değerdi...
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"SEVMEK"

DENİLİNCE

S

evgi, bir çok şeyin anahtarıdır. İnsanları
ayakta tutan en önemli duygulardan
biridir. Sevmek, sevilmek hayatımızın
temel yapı taşlarından; olmazsa
olmazlarımız değil de nedir? Ben sevgisizliğin
insanlara neler yaptırdığını görüyorum çevremde.
Bunalımlar, depresyonlar… Bir çok ruhsal
hastalığın temelinde sevgi görememe, sevgisizlik
yatıyor. Oysa sevmek bizi biz yapar.

Bir insanın tanımadığı
kişileri sevmesi zordur.
Önce tanımak, bilmek
ister, öğrenmek ister.
Karşısındaki kimdir?
Neleri sever? Nelerden
hoşlanmaz? O kişiyle
ortak özellikleri de
varsa kişinin, kendini
ona yakın hissetmesi ve
sevmemesi neredeyse
imkânsızdır. İşte tam da
bu sebepten Peygamber
sevgisini öğretirken
çocuklarımıza, O’ nu
(s.a.v) tanımalarını
sağlamalıyız. Bunun
kuru kuru bilgi vermekle
olmayacağını
hepimiz biliyoruz.

Suratı asık bir şekilde derse giren bir öğretmen,
çocuklara sadece bilgiyi öğretirken; sevgiyle
derse giren bir öğretmen hem dersi sevdirir
hem kendisini. Suratını asmış, kızgın vaziyette
camilerde oturup, âdeta gençlerde açık arayan
bir amcamızla; güler yüzlü olan, hâl hatır soran,
gönül alan bir amcamızın söyleyeceği sözün tesiri
tahmin edersiniz ki çok farklı olur.
Bir insanın tanımadığı kişileri sevmesi zordur.
Önce tanımak, bilmek ister, öğrenmek ister.
Karşısındaki kimdir? Neleri sever? Nelerden
hoşlanmaz? O kişiyle ortak özellikleri de
varsa kişinin, kendini ona yakın hissetmesi ve
sevmemesi neredeyse imkânsızdır. İşte tam da
bu sebepten Peygamber sevgisini öğretirken
çocuklarımıza, O’ nu (s.a.v) tanımalarını
sağlamalıyız. Bunun kuru kuru bilgi vermekle
olmayacağını hepimiz biliyoruz.
Biz sünnetleri yaşayan bir kişiysek şayet,
hayatımıza sünnet penceresinden bakıyorsak,
çocuklarımız ya da çevremizdeki insanlara
da Sevgili Peygamberimizi anlatmamız kolay
olacaktır.
Tabi sadece bilmek ve uygulamak yetmiyor; aynı
zamanda sevdirmek çok önemli.

21

Peygamber Efendimizin bu konularda,
özellikle tebliğ konusunda ne kadar yumuşak
dilli ve sabırlı olduğunu biliyoruz. Bizler
aynı hassasiyetle çevremizdeki insanlara,
çocuklarımıza yaklaşabiliyor muyuz, bir
düşünelim.
Hemen kesip atmalar, silmeler, evlatlıktan
reddetmeler, kusurlarını yüze vurmalar,
tahammülsüzlük!!!! Öyle mi?
İki güzel hadisle Peygamber Efendimizin,
çocuklarda ve gençlerde olumsuz davranışlar
gördüğünde nasıl tepkiler verdiğine bakalım.
‘Küçük bir çocukken Ensâr’dan birinin hurma
ağaçlarını taşlayan Râfi b. Amr’ı bahçe sahibi
yakaladı ve Rasûlüllah’ın huzuruna getirdi. Olay
Rasûlullah’a anlatılınca o, yumuşak bir eda ile:
“Yavrum, bu zatın hurma ağaçlarını niçin
taşladın?” diye sordu. Râfi b. Amr mahcubiyet
duygusu içerisinde “Ya Rasûlullah! Aç idim,
karnımı doyurmak için taşladım” dedi.
Rasûlullah tebessüm ederek şefkatli elleriyle
onu okşadı ve: “Yavrum! Bir daha ağaçları
taşlama, altına düşenleri al, ye. Allah
seni doyurur” dedi. Sonra da: “Allah’ım! Bu
yavrunun karnını doyur” diye dua etti.’
Ne güzel bir öğretme metodu!..
Çocuk yaptığı davranışın çok da kötü olduğunu
tam kavrayamamıştı. Peygamberimiz kızmadan,
kırmadan, olumlu cümlelerle, nasıl yapması
gerektiğini anlatıyor. Bugün pedagog ve
uzmanların ebeveynlere söylediği şey bu
davranışın aynısı değil de nedir?
Hz. Peygamber, gençlerin hataya meylini bilir ve
onlara karşı sabırlı, anlayışlı ve müsamahakâr
davranırdı. Sahâbeden Ebû Mahzûre isimli
şahsın hatırası bu hususta ilginç bir örnek
teşkil etmektedir: “Hz. Peygamber Huneyn
Savaşı’ndan dönüyordu. Ben de hepsi Mekkeli
olan on kişilik bir grup gençle beraberdim.
Gönlüm gerçek anlamda İslâm’a ısınmamıştı. Bu
esnada Rasûlullah’ın müezzini ezan okumaya
başladı. Biz de bir köşeye saklanıp müezzinin
sesini alay ederek tekrarlamaya başladık.

Yaptıklarımızı Rasûlullah da duymuştu. Ezan
bittikten sonra ‘şunların içinde güzel sesli
biri var’ diye gönderdiği adamlar bizi alıp
onun huzuruna götürdüler. Yanına vardığımızda:
‘Güzel sesli hanginiz’ diye sordu.
Arkadaşlarım beni gösterdiler.
Rasûlullah beni yanına çağırdı ve ezan okumamı
istedi. Bu esnada Hz. Peygamber’den hiç
hoşlanmadığım hâlde çaresizlik içerisinde
önünde ezan okudum. Ezanı bitirdiğim zaman
bana bir miktar para verdi. Daha sonra da
alnımı öpüp sırtımı sıvazladı. Bunun üzerine
ben de: ‘Ey Allah’ın elçisi, Mekke’de ezan
okumama izin verir misin?’ dedim. O da izin
verdiğini söyledi. İşte o anda bende Rasûlullah’a
karşı duyduğum hoşnutsuzluktan eser kalmadı,
gönlüm ona karşı sevgi ile doldu. Mekke’ye
geldim ve onun emriyle müezzinlik yapmaya
başladım.”
Efendimizden örnek alacağımız bir yaklaşım
daha. Gençlerin gönülleri henüz tam manasıyla
ısınmamıştı, onlara bağırarak, korkutarak cevap
verilebilirdi. Oradan kovarak ‘Haddinizi bilin’,
‘Hiç ezanla dalga geçilir mi?’ denilebilirdi.
Oysa Peygamberimiz ne yaptı? Gencin
bir yeteneğini keşfetti ve onu yönlendirdi.
Arkasından ona sarılarak dua etti. Ancak Fetanet
sahibi bir insan bu kadar güzel davranabilirdi.
Kutlu Nebi insanlara hep sevgiyle yaklaşmıştır.
Doğru yola erişmeleri için hiçbir engel
tanımadan, çalışmıştır. Çabalarına karşılık
alamadığı durumlarda derin üzüntüye gark
olan Sevgili Peygamberimize, Yüce Rabbimiz
bu üzüntüsünden ötürü teskin edercesine
“vazifesinin sadece tebliğ etmek olduğunu,
hidayetin ise yalnızca kendisinden
olacağını” hatırlatmıştır. (Kehf, 18/6.)
Sevgi kahramanı, ümmetine öylesine düşkün
bir Peygamberimiz olduğu için Allah’a ne kadar
şükretsek az. Sevilmeye en çok layık olana selam
olsun. Bize de O’nun yolundan gitmek nasip
olsun.
---◄◄

Üç aylarınızı tebrik ediyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...

Acil yardım hayat kurtarır!..

NEDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI?
Birleşmiş Milletler’e göre; dünyada 25 milyondan fazla kişi acil yardıma muhtaç durumda yaşamaya çalışıyor.
Acil yardıma ihtiyaç duyulduğu anlarda; sel, deprem, yangın, toprak kayması gibi doğal afetlerde, savaş gibi olağanüstü durumlarda mağduriyet bölgesine ivedilikle ulaşarak, mağdur duruma düşmüş, savunmasız insanların ihtiyacı olan gıda, giyinme, barınma gibi temel insani ihtiyaçları sağlıyoruz. Sayfamızda yer alan Bağış Yap kısmından
Acil Yardım bölümünü seçiyorsunuz. Bu bölüm altında yer alan Acil Yardım Çağrısını tercih ediyorsunuz ve yapacağınız yardım miktarını belirliyorsunuz. Akabinde devam
tuşuna basıp, açılan sayfada size ait olan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ödemenizi yapıyorsunuz. Bir diğer seçenek ise, ülke ve bölge temsilcilerimiz ile irtibata geçerek
de süreci başlatabilirsiniz.
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Çocukların Kur’an aşkı...

Turgut Torunoğulları:

“Şİrketlerİmİz yenİ projelerle
büyümesİnİ sürdürecek”

KUZEY HOLLANDA MİLLî GÖRÜŞ BÖLGESİ
6 HAFIZA DİPLOMALARINI VERDİ

E

DELSTAAL Group International ve Orka
Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Turgut
Torunoğulları, şirketlerinin kuruluşunun
41. yılı dolayısıyla sosyal medyada yaptığı
değerlendirmede, “Şirketlerimiz bu yıl da birçok
yeni projeyle büyümeye devam edecektir”
ifadesini kullandı.
Kardeşi Edelstaal Group CEO’su Ertan Torunoğulları,
Edelstaal Group yönetim kurulu üyesi Reyhan
Öztürk ve Edelstaal Group Satış Müdürü Hasan
Seçilmiş ile birlikte sosyal medyadaki canlı yayında
değerlendirmelerde bulunan Turgut Torunoğulları,
özetle şunları söyledi:
“Yatırımlarımıza devam ediyoruz”
13 Mart 1980 yılında Bergen op Zoom şehrinde
Simtronic mutfak aletlerini satmak için Torunoğulları
ailesi olarak ilk toplantımızı yaptık. Simtronic
markasını güvenilir marka hâline getirerek satış
alanımızı genişlettik. Avrupa çapında temsilci sayımız
bugün 650’ye ulaştı.
Avrupa’daki kazançlarımızı Türkiye’de turizm ve
inşaat sektörlerine yatırım yaparak değerlendirdik.
3500’ün üzerinde çalışanımız bulunmaktadır.
Son 2 yıldır korona dolayısıyla turizm sektöründe
zaman zaman duraklamalar oldu. Buna rağmen
Torunoğulları ailesi olarak yatırımlara devam
ettik. Türkiye’ye yabancı yatırımcı çekmek için
çalışmalarımız devam etmektedir. Şirketlerimiz bu yıl
da birçok yeni projeyle büyümesine devam edecektir.
“Gençlere
tavsiyem,
hayaller
bitmez,
hedefleriniz yüksek olsun”
Günlük hayatımda erken kalkar erken yatarım,
gündemi takip ederim, torunlarımla vakit
geçirmeyi çok seviyorum. Herkes bana ‘bu kadar iş
yoğunluğunda stres yaşamıyor musun? diye soruyor.
Stres insanı aktif yapar. Gençlere tavsiyem, hayaller
bitmez, hedefleriniz yüksek olsun. Güzel işler yapın
ve yapılmayan işlere yoğunlaşın. Mutlaka eğitiminizi
yüksek seviyede tamamlayın. Bulunduğunuz
ülkelerde siyasete ilginiz varsa buna önem verin.
Herkes bulunduğu ülkede oyunu kullanmalı ki
siyasetçilerin dikkatini çeksin. Ne kadar siyasetin
içinde olursak toplumumuzun sorunlarını daha iyi
anlatmış oluruz. Çünkü bizler yaşadığımız ülkelerin
ayrılmaz bir parçasıyız.
“Avrupa’da zirveye ulaştık”
Torunoğulları ailesi olarak bizler de Avrupa’da 41
senedir Simtronic tencere markasını güvenilir hale
getirerek zirveye ulaştık. İnsanlara sağlıklı yaşam için
mutfak ürünlerimizi kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

41 yıl içinde inişli çıkışlı dönemler de yaşadık. Ancak,
hayatımda başarısızlığa yer yok. Keşkelerimiz olmuştur.
İnandığım hiçbir şeyde başarısız olmadım. Çünkü
hedefime ulaşmak için mücadele ederim ve mücadelemi
sonuca ulaşmadan bırakmam. 2022 yılında salgının
hafiflemesi bekleniyor. 2022 turizm yılı olabilir. İnşallah
her şey normale döner ve Türk turizmi hedeflediği 55
milyar dolara ulaşır.
“Hayatımda hep inandığım işleri yaptım”
Karslı olmam nedeniyle Sarıkamış’taki Katarina
Köşkü’nün bakımsız durumu beni rahatsız ediyordu.
Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bey ile
istişarede bulunduk ve bu köşkü 49 yıllığına kiraladık.
İki sene içerisinde aslına uygun onarım ve bakım
yapılarak otele dönüştürülecek. Ayrıca bu köşkün
yakınına 100 kişilik bir otel yapmayı da düşünüyoruz.
Yatırımlarımız Hollanda’da da devam edecek.
Kars’ta babam Faik ve annem Fikriye’nin adlarını
taşıyan kız sağlık meslek okulu ve kız yurdu ile Turgut
Torunoğulları ilk okulunu eğitime kazandırmak benim
en büyük mutluluğumdur.
Den Bosch şehrinde kurduğumuz amatör spor
kulübünde çok sayıda gence spor yapabilme olanağı
sağlamanın da mutluluğunu yaşamaktayız. Çok
sayıda gence eğitimlerini sürdürebilmeleri için burslar
vermekteyiz.
-Sorunların çözüme kavuşmasına katkı sağladık
Turgut Torunoğulları olarak politikaya girmeyi
düşünmüyorum. Birçok sivil toplum kuruluşunda
başkanlık yaptım, başkanlığım sırasında ekip hâlinde
hareket ederek Avrupa’daki Türklerin çeşitli alanlardaki
sorunlarını dosyalar hâline getirerek bakanlıklara
sunduk, çözüme kavuşturduk. 2017 yılında Hollanda ile
Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizin çözümüne
katkı sağlamak amacıyla şirketimizin merkezinde eski
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile sivil toplum
kuruluşlarımızın temsilcilerinin buluşmalarını sağladık.
Haber: MUSTAFA KOYUNCU ---◄◄

Avrupa’da 23 bölge, 79 şubede aktif olan hafızlık eğitimi, Kuzey Hollanda
Millî Görüş Teşkilatlarında 2013 yılından başlayarak şimdiye kadar 73 öğrenci
hafızlık eğitimini tamamladı. Bunlardan 58’i T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
organize ettiği hafızlık tespit sınavını geçerek resmî diplomalarını da aldı.
Bununla beraber 2021-2022 eğitim sezonunda Kuzey Hollanda Bölgesinden
6 hafız, hafızlık seviye tespit sınavına girerek diplomalarını aldılar.
Hafız olan talebeler için İrşad başkanlığı tebrik ve takdir töreni düzenledi.
Tören, Kuzey Hollanda Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu ve 20 davetlinin
katılımı ile bölge binasında gerçekleşti.
Diplomasını alan öğrenciler:
Amsterdam Bölge Hafızlık kursundan, Fatmanur Akgün - Muhammed Irmak
Zaandam Osmanlı Camii hafızlık kursundan, Bilal Can - Efe Kayra Bülbül
- Sümeyye Kılıç - Mina Kayra Gökalp.
.
---◄◄

BORÇLULARA UZANAN EL “DE SCHIE”



NIF Hac-Umre Sorumlusu Mustafa Kayak ve Doğuş Gazetesi olarak Borç Aracı
Kurumu olan De Schie adlı vakfı ziyaret ettik. Vakfın kurucusu Fehmi Uzun’un
hoş misafirperverliğinde gerçekleşen ziyarette kurum hakkında kapsamlı
bir brifing de aldık. De Schie Schuldhulpverlening, Hollanda’daki Borç
aracı kurumlarının (Schuldhulpverlening) ve kayyumların (bewindvoerder)
denetimini yapan NVVK’ya, göçmenlerin kurduğu ve yönettiği ilk
Schuldhulpverlening (Borç aracı Kurumu) olarak üye oldu ve sertifikasını
aldı. 5 Mayıs itibariyle de resmî sitesinden, De Schie Schuldhulpverlening
üyeliğini açıkladı. 2017 yılında Fehmi Uzun tarafından kurulan ve
Hülya Dumrul tarafından yönetim kurulu başkanlığı yürütülen De Schie
Schuldhulpverlening artık NVVK üyesi olarak bundan sonraki hizmetlerine
daha etkin olarak devam edecek.
---◄◄

Murat Şekerci: “Peygamber Efendimiz yetimlerle ilgilenmemizi tavsiye etmiştir. Onun için, yetimlere sahip çıkmak bizim açımızdan çok önemlidir.”

Hasene İnsani Yardım Derneği Cibuti Yetimleri İle Buluştu

U

luslararası insani yardım derneği Hasene yetim
buluşmaları programları çerçevesinde Cibuti’de
yetimlerle buluştu.
Cibuti’de yetimleri ziyaret eden Hasene gönüllüleri
yetimlere çeşit okul malzemeleri ve oyuncaklar hediye etti.
Hasene Cibuti yetimler buluşmasına Berlin Hasene Bölge
sorumlusu Murat Şekerci, Düsseldorf Bölge Hac Umre
sorumlusu Tekin Günay, Rhein Neckar Saar Bölge Basın
Yayın Başkanı ve Frankenthal Belediyesi Uyum Meclisi Üyesi
Mehmet Çalay katıldı.

Cibuti yetimler buluşması programları çerçevesinde ayrıca
yapılan akika ve adak kurbanları da kesilerek yetimlere
dağıtıldı.
Yetim buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Hasene Cibuti
yetim buluşmaları sorumlusu Murat Şekerci “Peygamber
Efendimiz yetimlerle ilgilenmemizi tavsiye etmiştir.
Onun için, yetimlere sahip çıkmak bizim açımızdan
çok önemlidir.” dedi.
Haber: DM ---◄◄
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Erdoğan Yüce: “Mutluluk paylaştıkça çoğalır, bir gülümseme ile değişir Dünya…”

MERAM RESTORAN’DAN YÜZLERİ GÜLDÜREN GİRİŞİM

A

msterdam’da
1999
yılında
kurulan
ve o günden beri
müşterilerine sunduğu
kaliteli hizmeti sürdüren Meram
Cafe&Restoran, bu yıl Noel
Bayramında gerçekleştirdikleri
sosyal proje ile yine insanların
yüzlerini güldürdü.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramında
deneme amaçlı başladığı projeyi,
Noel Bayramında da sürdürerek
kalıcı hâle gelmesi için bir adım
daha atan Meram Restoran, hem
insanların pandemi döneminde
yüzlerinin
gülümsemesini
sağlamak
hem
de
Noel
bayramında birlikteliği yaşatmak
için
hazırladıkları
kurabiye
paketlerini ve Noel yemeklerini
dağıttı.
“İnsanların gülüşünü görmek
çok güzeldi”
Noel
bayramı
haftasında
gerçekleştirilen proje ile ilgili
kendisine
ulaştığımız
Proje
Koordinatörü
Hakkı
Şahin,
“Bu projede gerçekten ihtiyacı
olan insanlarla, yakın zamanda
yakınını kaybeden insanlarla
ve daha niceleriyle karşılaştık.
İnsanların gülüşünü görmek
çok güzeldi. Çok pozitif tepkiler
aldık.” dedi.
“Restoranın bir şubesine acaba
Noel ağacı mı yerleştirsek?”
diye düşünürken “Kurabiye
Bayramı” ve “Noel Yemeği”
fikirlerinin doğduğunu belirten
Hakkı Şahin, projeyi sadece
gönüllü bayanlardan oluşan
ve daha önce Amsterdam
sokaklarındaki
gençlerle
ilgilendikleri
için
basına
yansıyan
SAAAM_Women
Mahalle Anneleri ile birlikte
hazırladıklarını dile getirdi.

iletişimde
bulunulan
kişilerle
sohbet de edildiğini belirtirken
“Onların
hikâyelerini
dinledik.
Gerçekten yalnızlık çeken, kısa süre
önce sevdiklerini kaybetmiş olan,
muhtaçlığını paylaşmaktan utanan
birçok insanın hikâyesini duyduk.
Acılarını paylaştık. Birçok insanın
mutluluğuna şahit olduk ve gelecek
sosyal projelerimiz için bizleri âdeta
kamçılayan durumlarla karşılaştık.”
şeklinde ifade etti.

Şahin; hazırlıklar ve paketleme
sürecinde Amsterdam Sosyal İşler,
Çeşitlilik ve Demokratikleşme’den
sorumlu Belediye Meclisi üyesi Rutger
Groot Wassink’in de bizzat katıldığını
dile getirirken, “Belediye Meclisi
üyemizin gelip, hem yapım hem de
paketleme aşamasında yardımda
bulunması ne kadar doğru bir şey
yaptığımızı da tescil etti.” dedi.
Şimdilik sadece Amsterdam’da
yapıldı ama…
Kurabiye Bayramı için binin üzerinde
paket hazırlayan bu gönüllü ordusu;
hazırlanan paketleri Amsterdam
Oosdorp, Oosdorp Plein ve West
bölgelerinde, bazen trafik ışıklarının
yanında
durarak
geçen
araç
sürücülerine, bazen de sokaklarda
ve parklarda yürüyen veya bisiklet
süren kişilere, yaşlı veya çocuk ayırt
etmeden, mutlu bayramlar dileyerek
dağıttılar.
Hakkı Şahin “İnsanların gülüşünü
görmek çok güzeldi” derken, proje
sayesinde insanların biraz olsun
gülümsemesini sağladıklarını ve
bundan hem paketleri alan kişilerin

Veren el alan el ile buluştu

hem de dağıtan gönüllülerin çok
memnun kaldığını belirtti.
500 kişilik 3 çeşit Noel yemeği
Ramazanda verilen iftar yemekleri
gibi Noel Bayramı’nda da ihtiyaç
sahiplerine ve yalnız insanlara
ulaşmaya
çalıştıklarını
belirten
Şahin, “Bizler, Meram ailesi olarak
birçok yardım kampanyasını sessizce
yapmaya çalışıyoruz fakat gördük
ki ihtiyaç sahibi insanlar bizlerin
tahmininin çok üzerinde. Bu konuyu
daha belirgin, daha bilinir hâle
getirebilmek, insanları, şirketleri,
dernekleri vs. bu konuda daha bilinçli
olmalarını sağlayabilmek amacıyla
bu bayram (Noel) 500 kişilik, 3
çeşit yemekten oluşan Noel yemeği
hazırladık.” dedi.
Sadece yemek dağıtılmadı…
SAAAM Anneleri ile birlikte 1. ve 2.
Noel günü Amsterdam’daki bakım
evlerine, yardım kuruluşlarına dağıtan
Meram, bu etkinliği fotoğraflayarak,
kısa bir video da hazırlayıp sosyal
medya üzerinden paylaştı.
Hakkı Şahin bu etkinlik içerisinde

Amaç: Bu projeyi her bayram
günü
tüm
Hollanda’da
gerçekleştirmek...
Halen
Den
Haag’da
1,
Rotterdam’da 2 ve Amsterdam’da
3, Merkez yemekhanesi ile birlikte
7 şubesi bulunan Meram Restoran,
gerçekleştirdikleri Kurabiye Bayramı
ve Noel Yemeği projelerini Hollanda
geneline yaymayı ve Ramazan
Bayramı, Noel Bayramı ve Kurban
Bayramı gibi diğer bayramlarda da
tekrarlamayı hedefliyor.
Bunun yanı sıra farklı projeler
üzerinde de çalıştıklarını belirten
Hakkı Şahin sözlerini şu şekilde
sonlandırdı: “Bizim kültürümüzde bir
elin verdiğini diğeri görmez, o yüzden
yemek paketi verdiğimiz insanların
fotoğraflarını çekmedik. Ancak o
insanların nasıl memnun olduğunu,
hatta bazılarının kaç gündür ilk defa
sıcak yemek yediğini gördük. Bu
projeyi Hollanda geneline yaymak
istiyoruz. Bunun dışında Meram
olarak gerçekleştirmek istediğimiz
başka projelerimiz de var. Meram
Restoranlarının kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanı Erdoğan Yüce Bey’in
bizlere her zaman tembihlediği gibi;
“Mutluluk paylaştıkça çoğalır,
bir gülümseme ile değişir
Dünya… ”
Haber: sonhaber.eu ---◄◄

“Kızılırmak’ın doğduğu kent İmranlı’dan herkese selamlar”

Can Erzincanlılar Vakfı’ndan İmranlı’daki öğrencilere sıcak bir dokunuş!..

H

ollanda’da Eğitim üzerine faaliyet
gösteren Can Erzincanlılar Vakfı yine
kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin
elinden tuttu. Bu kez Sivas’ın İmranlı
ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere
kırtasiye ve kıyafet desteği sunarak zor günlerde
çocukların sevincini artırdı.
Bu örnek davranış ilçemiz halkı tarafından da
takdirle karşılandı.
Bu konuyla ilgili görüşlerini belirten Vakıf
Başkanı Murat Kurt şunları dile getirdi. “Biz vakıf
olarak İmranlı’ya önceki yıllarda ve pandemi
döneminde çeşitli desteklerde bulunmuştuk.
O dönem çok yakından tanıdığımız ve büyük
bir heyecanla gençlerin okuması konusundaki
emeklerini esirgemeyen Belediye Başkanı

Murat Açıl’ın çalışmalarına yakından şahit
olmuştuk. İyi ilişkilerin gelişmesi üzerine
kendisinin önerisiyle Sivaslı dört öğrencimize
burs vermeye de başlamıştık. Ancak kendisini
beklenmeyen bir anda kaybetmemiz sevenlerini
olduğu gibi bizleri çok üzdü.
O dönem görüşmelerimizde sözleştiğimiz,
Öğrenci Lokali yapımına Hollanda’daki İmranlı
dostlarından desteği talebini yerine getirip,
sözümüzün startını da vefat ettiği sabah bir
kampanya ile başlatmıştık. Bir kaç saat sonraki
acı haber bizleri çok derinden sarsmıştı. Can
Erzincanlılar Vakfı Öğrenci Lokali projesine
sahip çıkılmadığı için şimdilik bu projeyi
durdurmuştur.
Başkan Murat Açıl gerçek bir halk adamıydı.
Taraflı tarafsız herkesin gönlünde yer
edinmiş, özellikle kendisini ziyaretimizde
kız çocuklarımızın okumaları konusunda ne
yapılması gerektiği konusundaki görüşlerini
ifade etmiş, partileri halka hizmet etmenin bir
aracı olduğunu belirtmişti. “Kızılırmak’ın
doğduğu kent İmranlı’dan herkese
selamlar” diyerek, Sivas ve İmranlı’yı
tüm dünyaya tanıtma heyecanını bizlere de
aşılamıştı.
Gerek Sivas ve İmranlı gerekse Türkiye
çok değerli, güzel bir insanını kaybetmiştir.
Bizler Murat Açıl başkanın anısına İmranlı’da
Asım Özden Yatılı Bölge Atatürk İlkokulu
ve Ortaokulu’ndan toplam 110 evladımıza

kırtasiye ve kıyafet desteğinin yanı sıra, bir
çok okulumuza da ihtiyaçları olan kırtasiye
malzemelerini göndererek İmranlı ilçe Millî
Eğitim Müdürü Şafak Turan ve Okul müdürleri
nezdinde teslim ettik. Ve kendilerine bu
hediyelerin Murat Açıl Başkanın hediyeleri
olduğunu söyledik. Çocuklarımızın yüzlerindeki
gülümsemeyi
Başkanın
hissedeceğine
inanıyoruz.
Karanlığa bir mum yakarak aydınlığa, ışığa
yürümemizde, yavrularımızın ihtiyaçlarını
karşılama konusunda bizlere destek olan tüm
yürekleri, güzel dostları en kalbi duygularımla
Can Erzincanlılar Vakfı adına selamlıyor,
teşekkür ediyorum.”
Haber: RD ---◄◄

Kaosun sebebi

ABD’deki İslamofobik
gruplar, Müslümanlar
arasında İsrail destekli
casusluk yapıyorlar

A

merikan-İslam
İlişkileri
Konseyi, bazı İslamofobik
grupların İsrail’den de
destek alarak ABD’de
önde gelen Müslüman kanaat
önderleri ve kuruluşlar arasında
uzun yıllardır casusluk faaliyetleri
yaptığını iddia etti.
ABD’nin en büyük Müslüman sivil
haklar örgütü Amerikan-İslam
İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından
yapılan bir basın açıklamasında,
Müslümanların
izlenmesi
için
İsrail’den destek alarak çalışan
grupların casusluk yapan kişilere
ödemede bulunduğuna ilişkin
kanıtlara ulaşıldığı belirtildi.
Geçen ay CAIR’in Ohio ofisi
Direktörü
Romin
İkbal’in,
İslamofobik söylemleriyle tanınan
Steven Emerson tarafından kurulan
“Terörizm Araştırma Projesi (IPT)”
isimli örgüt için casusluk yaptığı
gerekçesiyle kovulduğuna işaret
edilen açıklamada, 2 kişinin daha
IPT için casusluk yaptığını itiraf
ettiği kaydedildi.
Virginia’da bulanan Tarık Nelson’ın
2008’den 2012’ye kadar IPT adına
çalıştığı ve CAIR’deki Müslümanların
bilgilerini
IPT’ye
sızdırdığının
belirtildiği açıklamada, Nelson’ın
İsrail hükümeti adına IPT’nin nasıl
gizli bilgileri topladığını da itiraf
ettiği ifade edildi.
Açıklamada, IPT’nin söz konusu iki
kişiye yaptığı ödemelerin detayları
da sunuldu.
---◄◄

ERASMUS ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN
TÜRKÇE AŞI BİLGİLENDİRME HATTI

Hollanda’da vaka sayılarının artması
nedeniyle tüm sağlık kurumları ülkede
yaşayan vatandaşların dikkatini çekebilmek
adına çeşitli denemeler yaparken Erasmus
Üniversite Hastanesi de 12 Ocak 2022
tarihi itibarı ile Türkler için özel olarak
Türkçe Aşı bilgilendirme hattı Kurdu.
Bu bilgilendirmeyi herkese ulaştırabilmek
adına Türkçe ve Detaylı şekilde anlatımın
yer aldığı afiş ve broşürlerin yanı sıra
ülkede yayın yapan Türkçe medyadan
da yardım isteyen Erasmus üniversite
hastanesi yetkilileri bu bilgilendirmelerin
ne kadar çok duyulur ve yayılırsa o kadar
çok insana faydası olacağını belirtti.
NE ZAMAN ARAYABİLİRSİNİZ?
Her çarşamba 08:30 ve 13:00 saatleri arası
Aşı Danışma hattı arayabilirsiniz. Arama
esnasında öncelikle Hollandaca bir metin
duyacaksınız ve sonra Türkçe için ikinci
seçeneği basabileceğinizi duyacaksınız.
Ardından Türkçe konuşan bir tıp öğrencisi
sizinle iletişime geçecektir.
---◄◄

24

maandblad/aylık gazete doğuş
nr. 279 Ocak/Januari 2022

opinie

fikir

İlhan
Karaçay
Gündem

ilhan@karacay.nl

Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz,
IRKÇI POLİTİKACI
WILDERS'IN HEDEFİNDE

B
Günay Uslu kendini nasıl
ki bir “Türk” olarak kabul
ediyorsa, Dilan Yeşilgöz’ün
de kendisini bir “Kürt”
olarak kabul etmesi o
kadar doğaldır.
Dilan Yeşilgöz için ileri
sürülen bazı olumsuz
iddiaların varlığı için bir
şey diyemem. Verdiği
görüntüler ve sarf
ettiği sözler kendisini
bağlar. Gurbetçi olarak
yaşadığımız bir ülkede
Bakanlığa getirilmiş bir
ülkedaşımızdan genişçe
söz etmemiz doğaldır.
Dilan Yeşilgöz için
medyada daha önceleri
de çok şeyler yer aldı.
Bunların içinde olumlu
nitelikler olduğu gibi,
olumsuz nitelikler de
olabilir. Kendilerini
Türk değil de Türkiyeli
olarak kabul edenlere bir
sözümüz olmamalı. Ama,
en azından Türkiye’de
doğmuş bir kişinin, bizim
de içinde yer aldığımız
gurbetteki bir ülkede
Bakan olmasından da
ürkmemeliyiz.

Ethem Emre:

akan olacağı açıklandığı gün Twitter’de
yazan Wilders, Yeşilgöz’ün Türklüğünü
öne sürerek, ‘Umarım benim
korunmamı kaldırmaz, zira o
benim çimenler altında kaybolmamı ister’
ifadesinde bulundu.
Yeşilgöz’ün telefonuna çıkmayan ve WhatsApp
mesajına da cevap vermeyen Wilders, bu çirkin
hareketinden sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.
Adalet Bakanı Yeşilgöz, Başbakan Yardımcısı
Sigrid Kaag’ın da tehdit edildiğini belirtirken,
‘Korumalar herkes için güçlendirilerek
devam edecek’ dedi.
299 günlük uzun bir maratondan sonra kurulan
Hollanda koalisyon hükümetinde Adalet Bakanı
olarak yer alan ve Türklüğünden söz edildiği için
pek çok yurttaşımız tarafından eleştirilen Dilan
Yeşilgöz, bu kez ırkçı politikacı Geert Wilders
tarafından Türk olduğu gerekçesiyle eleştirildi.
Kaderin cilvesine bakınız, kimileri Yeşilgöz’ün
Türklüğünü kabul etmezken, kimileri de onu
Türklüğü ile yeriyor.
Wilders, Yeşilgöz’ün Adalet Bakanı olacağının
açıklandığı 30 aralık günü yukarıda görülen
Twitter’e şöyle bir mesaj koydu: ‘Türk asıllı
bir VVD’li Adalet Bakanı oldu. Şimdi umut
ederim ki benim korunmamı kaldırmaz.
Tabii ki o benim çimenler altında
kaybolmamı ister.’
Wilders’in bu mesajından sonra çok üzülen ve
telefona sarılan Dilan Yeşilgöz, çalan telefonu
açmayan Wilders’e bir WhatsApp mesajı geçti,
ama Wilders bu mesaja da yanıt vermedi.
Bir insanın öldürülmesine hoş bakamayacağını
belirten Dilan Yeşilgöz’e, siyasetçilerin ve halkın
çoğu destek verdi.
Bu konuda konuşan bir siyasetçi, Wilders’in
Yeşilgöz’den korktuğunu belirtirken, Wilders’in
geçmişte şöyle bir laf ettiğini belirtti: ‘Lahey,
korkak kişilerle dolu. Yüreksiz doğan bu
korkak insanlar, yine yüreksiz bir şekilde
öleceklerdir.’
Wilders’in endişesini anlamaya çalıştığını
söyleyen Adalet Bakanı Yeşilgöz, Başbakan
Yardımcısı Sigrid Kaag’ın da tehdit edildiğini
belirtirken, ‘Korumalar herkes için
güçlendirilerek devam edecek’ dedi.
Wilders’in Dilan Yeşilgöz hakkında kullandığı



GÖRÜŞ
çirkin sözler, Hollanda medyasında ve siyaset
dünyasında tartışılmaya devam ediliyor.
TÜRK MÜ KÜRT MÜ?
Dilan Yeşilgöz konusunun bir garip tarafı daha
var. Wilders yayınladığı Twit’inde, Yeşilgöz için
‘Türk asıllı’ derken, pek çok yayın organı bu
sözü ‘Türk-Kürt’ olarak dillendirdi.
Yeşilgöz’ün, ‘Türk’, ‘Türk asıllı’ ve ‘Türk
kökenli’ olarak belirtilmesine çok kızan bazı
yurttaşlarımız olduğu gibi, Yeşilgöz’ün kendisinin
de ‘Türk’ olarak adlandırılmasını istemediğini
düşünenler de vardır. Zira kendisi, daha önce
yayınlanan pek çok mesajında ‘Kürt’ olduğunu
ısrarla açıklamıştı.
Yeşilgöz’ün, evinde veya ofisinde çekilmiş
olduğu bir fotoğrafta, duvarda asılı olan eli
silahlı bir ninenin fotoğrafı da çok tepki çekmişti.
İnsanların kendilerini hangi ırktan olduklarını
hissetmeleri doğal haklarıdır. Hollanda
kabinesinde yer alan iki Türkiyeliden biri olan
Günay Uslu kendini nasıl ki bir Türk olarak
kabul ediyorsa, Dilan Yeşilgöz’ün de kendisini
bir Kürt olarak kabul etmesi o kadar doğaldır.
Dilan Yeşilgöz için ileri sürülen bazı olumsuz
iddiaların varlığı için bir şey diyemem. Verdiği
görüntüler ve sarf ettiği sözler kendisini bağlar.
Gurbetçi olarak yaşadığımız bir ülkede Bakanlığa
getirilmiş bir ülkedaşımızdan genişçe söz
etmemiz doğaldır.
Dilan Yeşilgöz için medyada daha önceleri de
çok şeyler yer aldı. Bunların içinde olumlu
nitelikler olduğu gibi, olumsuz nitelikler de
olabilir. Kendilerini Türk değil de Türkiyeli
olarak kabul edenlere bir sözümüz olmamalı.
Ama, en azından Türkiye’de doğmuş bir kişinin,
bizim de içinde yer aldığımız gurbetteki bir
ülkede Bakan olmasından da ürkmemeliyiz. Zira,
o mevkie kadar yükselmiş bir kişiden, sağduyulu
hizmetler beklemeliyiz.
DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Fotoğraf: Facebook

Dilan Yeşilgöz 1977 yılında Ankara‘da dünyaya
geldi. Sendikacı olan babasının 1980 darbesinin
ardından, Hollanda’ya iltica etmesinden sonra,
1984 yılında ailesiyle birlikte Hollanda’ya iltica
etti. Tuncelili olan babası Yücel Yeşilgöz, Utrecht
Üniversitesi Kriminoloji dalında doçent olarak
çalışıyor.
Lisans eğitimini Amsterdam Üniversitesi’nde

Sosyo-Kültürel Bilimler bölümünde tamamlayan
Yeşilgöz,19 yaşında iken Sosyalist Parti’ye üye
oldu. Daha sonra Yeşil Sol ve akabinde de İşçi
Partisi’ne üye oldu. Bu tercihler, babasının da
solcu görüşe sahip olmasından kaynaklanmıştı.
Amsterdam’da eğitim görüyordu ama
Amersfoort’ta ikamet ediyordu.
Sosyalist Partide yönetime bile girmişti ama
sonra Yeşil Sol Partide staj görürken bu partiye
üye oldu. Daha sonra İşçi Partisi’nin gençlik
dergisinde redaktörlük yapmaya başladı ve
bu kez İşçi Partisi’ne üye oldu. Yıllar sonra
bir teknoloji firmasında çalıştıktan sonra 2009
yılında Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi’ne
(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD)
üye oldu.
Solculuktan sağcılığa geçişini, sol partilerdeki
tutarsızlıklara bağladığını belirten Dilan Yeşilgöz,
‘O zamanlar suda bir balık gibiydim.
Siyasi partilerin mültecilere nasıl baktığını
sonradan öğrenmiştim’ diyor.
Dilan Yeşilgöz, 2014-2017 yılları arasında
Amsterdam Belediye Meclis Üyesi oldu. Mecliste
partisinin enerji politikası, iklim ve medya
sözcülüğünü yaptı.
2017 yılında VVD Partisi’nden milletvekili seçilen
Yeşilgöz, partisinin iklim ve enerji sözcülüğünü
yaptı. 2019 eylül ayından sonra da Adalet ve
Güvenlik Bakanlığı sözcülüğünü üstlendi.
Dilan Yeşilgöz’ün, Hollanda’da yaşayan Türklerin
tepkilerini çekmesine en büyük nedenlerden
biri, mecliste yapılan ‘Ermenilere soykırım
yapıldı mı yapılmadı mı?’ oylaması oldu. O
zaman mecliste bulunan 5 Türkiyeli milletvekili
soykırımı kabul eden oy kullanmışlardı.
Bunlar Sadet Karabulut (SP), Nevin Özütok
(GL), Dilan Yeşilgöz (VVD), Zihni Özdil (GL) ve
Cem Laçin (SP) idi.
…VE BAKANLIK
17 Mart 2021 tarihinde yapılan seçimlerin
ardından, koalisyon görüşmeleri devam ederken,
25 Mayıs 2021’de geçici hükümette, Ekonomik
İşler ve İklim Politikasından sorumlu Devlet
Bakanı olarak yer aldı.
3 Ocak 2022 tarihinde kurulan yeni koalisyon
hükümetinde Adalet ve Güvenlik Bakanı oldu.
Dilan Yeşilgöz, 2014 yılında doktor Rene
Zegerius ile evlendi. Yeşilgöz; yüksek seviyede
Hollandaca, İngilizce ve orta seviyede Almanca
biliyor.
İşte, Türklüğü hem kendisi, hem Türkler ve
hem de Wilders tarafından tartışılan Dilan
Yeşilgöz’den anlatabileceklerim şimdilik bu kadar
değerli okurlarım.
Kendisine görevinde başarılar dilerken,
Türk toplumunun sorunları ile de yakından
ilgileneceğine inanmak istiyorum.
---◄◄



“Yabancıya, gel Türkiye’de yatırım yap. Devlet olarak yatırımlarınıza kefilim” denilidiği gibi, aynı sözün gurbetçilere de verilmesi gerekir”

Devlet güvencesiyle sermaye ve beyin göçü tersine çevrilmeli”

H

ollanda ve Türkiye Ticaret Odası
Derneği Başkanı Ethem Emre,
devletin yurt dışında yaşayan
gurbetçi vatandaşlara güvence
vermesi ve paralarının buharlaşmayacağını
garanti etmesi gerektiğini belirterek, “Sermaye
ve beyin göçünü tersine çevirmeliyiz” şeklinde
konuştu.
Hollanda ve Türkiye Ticaret Odası Derneği
Başkanı Ethem Emre, Türkiye’nin yaşadığı

ekonomik dar boğazda en önemli
konunun gurbetçilerin Türkiye’de
yatırım yapmasını sağlamak olduğunu
belirtti.
DÜNYA
Gazetesi
Trabzon
Temsilciliği’ni ziyaret eden Emre,
devletin yurt dışında yaşayan gurbetçi
vatandaşlara güvence vermesi ve
paralarının
buharlaşmayacağını
garanti etmesi gerektiğini söyleyerek,
“Bu yapılırsa Türkiye’ye dünyadaki
gurbetçi vatandaşlarımızdan döviz
yağar. Gurbetçilere, yabancı yatımcı
gibi ülkemizi anlatmaya gerek yok. Bu
ülkeyi biliyorlar ve bir bağları var zaten.
Hollanda’da sadece Trabzon’dan 30
bin, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 70 bin insan
yaşıyor. Bu insanlar Türkiye’ye bağlı insanlar.
Cumhurbaşkanımız devlet güvencesini verse
Türkiye’ye para akacak” şeklinde konuştu.
“Yabancıya, gel Türkiye’de yatırım yap.
Devlet olarak yatırımlarınıza kefilim”
dendiğini söyleyen Emre, aynı sözün
gurbetçilere de verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Emre, “Bu süreç bir an önce başlamazsa

tam tersi olur ülkemizden büyük servet yurt
dışına çıkar. Gurbetçi vatandaşlar, çocuklarına
bıraktıkları yerleri yurtları, Türkiye’de yarın
öbür gün miras kalan yerleri satıp paraları da
yurt dışına çıkacak. Bizler tersine olsun diye
uğraşıyoruz. Yurtdışındaki 3,’üncü 4’üncü
kuşak, ülkesine bağlı kalsın diye çabalıyoruz.
Şimdi yurt dışında yaşayan çocuklar Türk dili
konuşamıyor. Gelip Türkiye’de ne yapacaklar.
Sermaye ve beyin göçünü tersine çevirmeliyiz”
şeklinde konuştu.
“Hollanda’da hastane kapasitesi yetersiz,
Türkiye için fırsat var”
Öte yandan pandemi nedeniyle Hollanda’da
yoğun bakım ünitelerinin hasta yoğunluğuna
cevap
veremediğini
vurgulayan
Emre,
“Pandemi Türkiye’ye sağlık turizmi için fırsat
sunuyor” diye konuştu. Emre, Hollanda’da
koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yer
kalmaması üzerine 380 bin hastanın ameliyat
edilemediğini ifade etti. Ülkede yoğun bakım
servislerinin de çok az kapasitesi olduğunu
söyleyen Emre, “Bundan dolayı birçok insan
tedavi görmek için sıra bekliyor. Pandemi

Türkiye’ye sağlık turizmi için fırsat sunuyor.
Türkiye’nin sağlık alanındaki kapasitesi son
yıllarda daha da arttı. Şehir hastaneleri, özel
hastaneler var. Hizmet kapasitesi ve kalitesi
oldukça gelişti. Bu sorunu Türkiye ile işbirliği
yaparak halledeceğimizi düşünüyoruz” dedi.
“Acilen sağlık çağrısı yapılmalı”
Amaçlarının sağlık hizmetlerinde Türkiye’nin
devreye girmesi olduğunu dile getiren Ethem
Emre “Avrupa ülkelerinde bunun önü açık.
Hollanda’da yaşayan bir kişi Belçika’da
Almanya’da, İspanya’da tedavi olabiliyor.
Türkiye’de bunun için aday bir ülke. Belirli
müzakerelerle bunun önü açılabilir. Acilen,
sağlık çağrısını yapmak lazım. Sağlık turizmi,
bu ekonomik sıkıntılı süreçte en büyük gelir
kaynaklarından biri olabilir” diye konuştu.
Ayrıca Hollanda’nın da bir sorumluluğu
olduğunu ve sağlık açısından çözüm üretmesi
gerektiğini vurgulayan Emre, “Kurumların
devreye girmesi ve bu konuda acilen çalışması
gerekiyor. Biz bunun için ilk adımları attık ve
çaba harcayacağız” şeklinde konuştu.
Haber: Osman ŞİŞKO/Dünya ---◄◄
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“3. Rutte hükûmeti “Köprüler kuralım” sloganıyla yola çıkmıştı. Bu sefer, 4. Rutte hükûmeti “Birbirimize
sahip çıkarak ve geleceğe bakalım” sloganıyla yola devam edecek.”
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Hollanda ve Almanya koalisyon hükûmetleri
protokollerinde göç ve mülteciler

H

ollanda’da 15-17 Mart
tarihlerinde genel
seçimler yapılmıştı.
Seçimden iktidar partisi
VVD birinci ve sol liberal D66
parti ikinci büyük parti olarak
çıktı. Ülke yönetimine on yıllarca
katkıda bulunan Hıristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar
oy kaybeden partiler oldular. Aylar
süren müzakereler neticesinde,
VVD, D66, CDA ve CU partileri
anlaştılar ve 271 gün sonra koalisyon hükûmeti protokolü açıklandı.
Hükümeti kurma görevi VVD
partisinde eski başbakan Mark
Rutte’ye verildi.
Almanya’da da 26 Eylül tarihinde
seçimler yapılmıştı. Seçimlerden
Sosyal Demokratlar yüzde 25,7 ile
birinci parti olarak çıkarken, uzun
dönemdir ülkeyi yöneten Merkel’in
partisi Hıristiyan Demokratlar ise
yüzde 24,1 ile ikinci parti oldular.
Müzakerelerin iki ay gibi kısa bir
süre sürdüğü Almanya’da, Sosyal
Demokrat Olaf Scholz liderliğinde,
Yeşiller ve Hür Demokrat Parti
desteğiyle koalisyon hükûmeti
kuruldu. Bu makalede, Hollanda
koalisyon hükûmeti protokolünde yer alan ana konular ve göç
politikası, Almanya hükûmeti
koalisyon anlaşmasında yer alan
göç konusuna kısaca değineceğim.
Bu makalede ayrıca, 2021 yılının
son Avrupa Birliği liderler zirvesi
notlarına işaret edilerek, Avrupa
Birliği düzeyinde göç politikası
tartışmalarına da yer vereceğim.
Vergi dairelerinde yapılan ayırımcılık nedeniyle 15 Ocak 2021’de
istifa eden 3. Rutte hükûmeti, aynı
ortaklarla, 2022’in Ocak ayında,
4. Rutte hükûmetiyle yola devam
edecek.
4 partili koalisyon hükûmetinin
açıkladığı protokolde, yeni yatırım
alanları olarak iklim, güvenlik,
konut, çocuk bakımı, eğitim ve
burslar öne çıktı. Kültür işlerine de
milyonlar ayrıldı. Sağlık alanında
yapılan kısıtlama ise dikkat çekti.
Dört yıl önce, 3. Rutte hükûmeti
“Köprüler kuralım” sloganıyla
yola çıkmıştı. Bu sefer, 4. Rutte
hükûmeti “Birbirimize sahip
çıkarak ve geleceğe bakalım”
sloganıyla yola devam edecek.
Yeni hükûmet, 2030 yılına kadar
hedeflenen CO2’nin yüzde 60
azaltılmasıyla, çocukların daha
temiz havada, daha temiz bir
dünyada yaşamalarını hedefliyor.
Güneş enerjisine, deniz, çatı ve
yeşil hidrojene daha fazla yatırım,
daha fazla tabiat, daha az büyük
hayvan ahırı ve dolayısıyla daha
az nitrojen emisyonu, hükümetin
iklim politikalarını arasında yer
almakta.
Her yıl 100.000 yeni konut yapmayı, öğrenciler, yeni başlayanlar
ve orta hâl gelirlilere daha fazla
ilgi, yeşil semtlerde ödenebilir
konutlar, sosyal kiralık konutların
restorasyonuna daha fazla bütçe,
daha güvenli bir mahalle gibi ko-
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nut politikaları da yeni hükûmetin
paketinde yer alıyor.
Çocuk bakımlarının neredeyse
bedava olması, okul öncesi eğitimin iyileştirilmesi, ilkokul öğretmenlerinin maaşlarının yükseltilmesi, sınıflarda çocuk sayısının
azaltılması, öğrencilere yeni burs
yönetmeliği, araştırma ve bilim
için ek bütçenin ayrılması da yeni
hükûmetin eğitim alanında yapacakları arasında yer almakta.
Müzakerelerinin dokuz ay gibi,
uzun bir vakit aldığı 4. Rutte hükûmetinin ilan edilmesi, Hollanda
siyasi tarihinde en uzun hükûmet
kurma müzakereleri şampiyonluğuna ulaşmış durumda. Müzakerelerin uzamasında, tarafların en
çok zorlandığı iki konu gözlerden
kaçmadı.
Koalisyon ortakları, örneğin D66
ve CU partileri, ‘tıbbi ahlâkî
yaklaşım’ konusunda farklı
düşündüklerini, kamuoyundan da
gizlemediler. Partilerin bu ve benzer konular hakkındaki görüş ayrılıkları ve tartışmaları, koalisyon
müzakerelerini yer yer durdurdu.
Sol liberal parti D66 ile katı Hıristiyan CU partisi arasında yaşanan
tıbbi-ahlâk yaklaşımı, oldukça
hassas bir konuydu. Aynı tartışma
dört yıl önce de yaşanmıştı. Embriyo yasasının genişletilmesinde iki
parti arasında yaşanan tartışma ve
fikir ayrılığı, kamuoyunun hafızasında canlılığını korumaktadır.
Diğer taraftan, göç ve mülteciler, 4. Rutte koalisyon hükûmeti
müzakerelerinde en çok tartışılan
konular arasında yer aldı. Ancak
bu defa, tıbbi-ahlâk yaklaşımı
konusunda ters düşen D66 ve CU
partileri, göç meselesinde birlikte
hareket ettiler. Koalisyon ortağı dört parti, göç ve mülteciler
konusunda daha kolaylaştırıcı bir
yöntem takip edilmesi, istenmeyen
göç akımına karşı mücadele vermek, düzensiz göç ve beraberinde
gelen insan tacirliği ile mücadele
etmek, konularında anlaştılar.
Bu alanda mücadele etmek için
uluslararası sözleşmeler doğrultusunda, Avrupa Birliği sınırlarının
korunması ve güçlendirilmesinde, AB üyesi ülkelerle birlikte
hareket edilerek, gerekirse AB göç
politikası çerçevesinde, Türkiye
ile yapılan göç anlaşması gibi,
üçüncü ülkelerle birlikte çalışmalar
yapılacak.
Hükûmetin ortaklık protokolü açık-

landıktan sonra, hükûmet ortağı
D66 partisinin web sitesinde, yeni
hükûmetin göç politikası üzerine
özet olarak şu bilgi yayınlandı:
“Kabine, insani ve etkili bir göç
politikası takip edecektir. Bundan
böyle, çatışmalı bölgelerden yıl
bazında 500 mülteci yerine 900
mülteci kabul edeceğiz. Bu insanların yaşam şartlarını iyileştireceğiz. Kabul süresi hızlandırılacak.
Çocuklara daha da önem verilecek. Gelecek vadeden mültecilere
daha hızlı iş imkânı sağlanacak…”

4 partili koalisyon hükûmetinin açıkladığı protokolde, yeni
yatırım alanları olarak iklim,
güvenlik, konut, çocuk
bakımı, eğitim ve burslar
öne çıktı. Kültür işlerine de milyonlar ayrıldı. Sağlık alanında
yapılan kısıtlama ise dikkat
çekti. Dört yıl önce, 3. Rutte
Hükûmeti “Köprüler Kuralım”
sloganıyla yola çıkmıştı.
Bu sefer, 4. Rutte Hükûmeti
“Birbirimize sahip çıkarak
ve geleceğe bakalım”
sloganıyla yola
devam edecek.
“Avrupa düzeyinde yasal iş
gücü göçü için daha çok
çalışacağız”.
Almanya’da aralık ayının ikinci
haftasında göreve başlayan SPD,
FDP ve Yeşiller hükûmeti, göç ve
entegrasyon politikasında yeni bir
başlangıç yapmak ve bir paradigma değişikliğine gitmek istiyor.
Hollanda’nın sağ ve liberal kabinesine kıyasla daha sol bir Alman
kabinesinin, özellikle Yeşillerden
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’ın göç ve mülteciler konusunda yapacakları, büyük merak
konusu. Kaldı ki, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock,
ayağının tozuyla, hükûmet ilan
edilir edilmez, Paris, Brüksel ve
Varşova’yı içine alan bir çalışma
ziyareti gerçekleştirdi. Bu çalışma
ziyareti oldukça stratejik bir çıkış
olup, Almanya’da yeni kurulan
hükûmet protokolünde yer alan
‘Federal bir Avrupa devletine
doğru, daha fazla gelişme’,
ortaklık fikrinin bir gereğidir.
Almanya’nın yeni göç politikasında, Hollanda gibi sayılar, yılda şu

kadar mülteci ve göçmen alacağız
yerine, ‘Denizlerde boğularak
ölenlerin önlenmesi anayasal
bir zorunluluk olmakla birlikte
aynı zamanda bir medeniyet
meselesidir. Denizlerde, insanları kurtaran sivil hareketler yasaklanamaz’ cümleleri yer
almaktadır. Daha net bir cümle
ise şöyle: ‘Hükûmet ve Avrupa
Birliği, göçmenlerin bu vahim
şartları karşısında ipi birlikte
göğüslemeleri gerektirir’.

“Avrupa demografik intiharla
meşgul” diyen Merritt, geçen
yıl yayınlanan, “People Power:
Why We Need More Migrants”
adlı son kitabında, “Avrupa’nın
bir seçim yapmak zorunda
olduğunu, ya büyük ekonomik
sorunlarla karşılaşacak, ya da
büyük sayıda göçmenin Avrupa’da gelmesine izin verip,
onlara ev, eğitim ve iş imkanı
sağlayarak, geleceğini kurtaracak” ifadelerine yer veriyor.

Emekli öğretim görevlisi ve Avrupa’da bilginin dolaşımı uzmanı Jos
van Dijk’e göre, Almanya hükûmeti protokolünde çok net ve açık bir
şekilde göç ve mülteciler politikası
açıklanırken, Hollanda ise, göçün
doğuracağı zorluklardan, getireceği tehditlerden söz edilmektedir.
Büyük göç hareketlerinin, komşu
ülkelerle birlikte çalışarak yönetilmesini, sınırlarda güvenliğin arttırılmasını salık veren Hollanda, göç
ve mülteciler hakkında Almanlar
kadar net ve açık değiller.

Göç ve mülteciler meselesi, yeni
kurulan Hollanda hükûmeti protokolünde ve yeni göreve başlayan
Almanya hükûmetinin de gündeminde yer almaya devam edecek.
Göç ve mülteciler meselesi aynı
zaman da, Avrupa Birliği liderlerinin ve Avrupa düşünürlerinin
de gündeminde yer alıyor. Hatta,
Avrupa Birliği, üye ülkelerinin
komşu ülkelerle ilişkilerini de
etkiliyor. Her ne kadar, göçmenler
meselesinde, Avrupa karar vericileri ile düşünce insanları arasında
fikir ayrılığı ya da birbirine zıt
düşünceler olsa da, önümüzdeki
on yıllarda, Avrupa’nın ve komşu
ülkelerin gündeminde ‘göç ve
mülteciler’ konusu yer almaya
devam edecektir.

Göç ve mülteciler, Hollanda ve
Almanya hükûmetlerinin yanı sıra,
Avrupa Birliği’nin de gündemini meşgul ediyor. Aralık ayında
yapılan 2021 yılının son Avrupa
liderler zirvesinde, her ne kadar
Rusya ve Ukrayna meselesi ana
konuyu oluştursa da, göç ve mülteci meselesi de bir o kadar önem
arz etmekte. Aylardır Beyaz Rusya
topraklarında, Polonya sınırına
dayanan dört bine yakın mülteci,
çok ağır şartlar altında Avrupa’ya
geçmek istiyorlar. Orta Doğu ve
Türkiye başta olmak üzere, hava
yoluyla Minsk’e gelen ve bir
şekilde Polonya sınırına dayanan
göçmenler, geçtiğimiz aylarda AB
ile Beyaz Rusya yönetimi arasında
adeta bir güç yarışında araç olarak
kullanıldılar. Brüksel’de yapılan
aralık ayı liderler zirvesinde,
liderler çoğunlukla, ‘göçmenlerin
etkin bir şekilde geldikleri
ülkelere geri gönderilmeleri’
yönünde görüş bildirdiler. Oysa,
Brüksel’in tanınmış düşünce
kuruluşu ‘Avrupa Dostları’nın
kurucusu olan Giles Merritt, göç
ve mülteciler meselesinde, liderlerle tamamen farklı düşünüyor.
Merritt’e göre, Avrupa hem şimdi
hem gelecek yıllarda, 2050 yılına
kadar iş gücüne ihtiyaç duyacak.
Brüksel’in ve liderlerin kafalarını
tamamen kuma gömdüklerini belirten Merritt, ‘Gazete ilanlarına
bakınız, sadece gastronomide
değil her alanda, AB planlarının hepsinde işçi sıkıntısı
yaşayan Avrupa, sadece yeşil
planın hayata geçirilmesinde
bile 160.000 insana ihtiyaç
duyacak’ diyor.

En son, Beyaz Rusya-Polonya/Avrupa Birliği arasında yaşanan mülteci krizinde de açıkça görüldüğü
üzere, Türkiye, göç ve mülteciler
sorununda rol oynamaya, önemli
bir aktör olmaya devam edecektir.
Mesele, Almanya hükûmeti protokolünde yer alan, ‘denizlerde
ölümle karşı karşıya kalanların kurtarılması bir medeniyet
meselesidir’ cümlesinin, ivedilikle hayata geçirilmesidir.
Kaynakça:
Van Dijk., J. (2021) ‘Scholz en
Rutte over migratie en Europa’,
https://sargasso.nl/scholz-en-rutte-over-migratie-en-europa/ 17
december 2021.
D66, ‘Samenvatting regeerakkoord’, https://d66.nl/regeerakkoord/
samenvatting-regeerakkoord/ 17
december 2021.
Presentatie coalitieakkoord: ethisch vraagstuk en migratie blijven
struikelblok, https://www.nu.nl/formatie-2021/6173137/presentatiecoalitieakkoord-ethisch-vraagstuken-migratie-blijven-struikelblok.
html 15-12-2021.
Abels., R. (2021) ‘Laat alsjeblieft
meer migranten toe in Europa, we
hebben ze nodig’, Trouw Gazetesi, de Vierdieping, 21 december
2021, 09:55 s. 1, 2, 3.
REFERANS Dergisi, 65. Sayı
veyisgungor@gmail.com ---◄◄
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Bu sayının dosya konusu hakkında, 12 yılldır kültür ve sanat alanında hizmet veren Hollanda Mehteran ekibinin görüşlerini aldık...

Ölüm haktır, birgün bizi bulacaktır

Dosya konumuz çerçevesinde “Vefat sonrası nereye defnedilmek istersiniz?” sorusunu okurlarımıza
sorduk. Konuyla alakalı sizlerin de düşüncelerinizi öğrenmek ve paylaşmak isteriz. dogus@dogus.nl

“Beni köyümün topraklarına emanet edin!”
“İsteğim, Türkiye’ye defnedilmek”

“İnşallah hep hatırlananlardan oluruz”

“Bizler vatan toprağı ile yoğrulmuşuz”

Mehmet Demirbaş (66)

Hulisi Kılıç (47)

Ceyhun Kökipek (37)

Yaşımız kemâle eriyor yavaş yavaş.
Gençlik yıllarımda da Türkiye’de
defnedilmeyi arzu ediyordum şimdi
de o düşüncedeyim. Vefat etmeden
önce de Türkiye’ye defnedilmeyi
kesin bilirsem huzurlu bir şekilde
ruhumu teslim etmek isterim.
Geç kalmamışımdır inşallah dönüş
yapma düşüncesindeyim. Buralarda
kalan veya defnedilenler için, hani
gurbette garip insanlar olur ya onlara
benzetiyorum
---◄◄

Rabbim
öncelikle
hepimize
son nefesimizde imanlı gitmeyi
nasip etsin... Doğduğum yer
olan memleketimde topraklarda
gömülmek isterim. burada doğmuş
olsaydım da yine bu günahkâr aciz
bedenimle vatanıma gömülmek
isterdim. Şimdiki nesil gençler benim
çocukların dâhil -çoğu hariç- deve
kuşu gibi kafaları, beyinleri survivor,
Instagram, Youtube, Facebook gibi
sanal aleminden çıkıp da bizlere dua
edeceklerini sanmıyorum. O yüzden
Türkiye’de dağda bayırda, yoldan
geçen Allah’ın bir kulu; çoban ya
da bir yolcu selam verip dua etse,
yüreğimize su serpse, ruhumuz
için büyük bir nimettir, ferahlıktır.
İnşallah
unutulmayanlardan,
hatırlananlardan oluruz...
Allah gençlerimize de ahlak
maneviyat şuur feraset basiret versin
Nerede daha çok hatırlanacağız, asıl
orası önemli.
---◄◄

Biz
vatan
toprağı
üzerinde
yoğrulmuşuz, yanmış, kavrulmuşuz.
Aynı topraklar altında da çözülmek
istiyorum. Allah hepimize uzun
sağlıklı ömürler versin. Bu vesileyle
belki çocuklarımla vatanım arasında
gevşeyen o bağı da biraz olsun
sıkılaştırmaya, pekiştirmeye çalışırız.
Vatan kavramı elbette herkese göre
ayrı manalar ifade eder ama bizler
hayattayken
doğduğumuz
yeri
doyduğumuz yere tercih etmişiz.
Ölüm sonrası da buraları oralara
tercih edelim…
---◄◄

“Dördüncü nesil sonrası meçhul”

Osman Turan (63)
Allah hepimize hayırlı ömürler
versin, ölenlere rahmet etsin. Benim
izlenim ve görüşüme göre birinci,
ikinci ve üçüncü kuşağın kahir
ekseriyeti vatanına defnedilmesini
ister. Dördüncü kuşağı nereye
defnedileceğini
kestiremiyorum.
Hollanda’ya mı Türkiye’ye mi
gömülmek isterler bilemem.
Bu konudaki fetvayı bilenler
söylesin. Dördüncü nesil ölülerimizi
mezara iki seksen mi uzatırlar, yoksa
havuç gibi dikine mi koyarlar, Allah
bilir. Beni köyümün güneş altında
kavurulan vatan toprağının altına
koymalarını isterim.
Zira bu ülke beni hiç ısıtamadı…
Yazın bile üşüttü…
---◄◄

Yolu mezarlıktan geçenler bir
Fatiha okur diye...”

Ünal Fırat (58)
Ben öncelikle imanlı ölmeyi,
ardından da cenazemin Türkiye’de
defnedilmesini isterim.
Çünkü; biliriz ki mezarlıktan yolu
geçen her insan, önce selam verir
ve ardından da bir Fatiha okur.
Ayrıca; Şehit kanlarıyla bezenmiş o
topraklarda yatmayı tercih ederim.
Herkese hayırlı ve bereketli ömürler
dilerim.
---◄◄

“İmanlı olarak atalarımın yanına
gömülmek isterim”

Tayfun Biçen (31)

Öncelikle Rabbim imanlı bir
ölüm nasip etsin. Bu güzel konuya
değindiğiniz için de ayriyeten
teşekkür ederim.
Ben bu konuda şuanda ikilemdeyim
ve henüz karar vermiş değilim.
Burada doğdum, burada büyüdüm,
ama
kendimi
Türk
olarak
hissediyorum.
Yalnız Türkiye’de zaman ayırıp
benim mezarımın başına gelip
bana dua edecek kişinin sayısı
Hollanda’da yaşayan akrabalar ve
dostlarımın sayısından çok daha az
diye düşünüyorum.
Bizden önceki kuşağın çoğunluğu
Türkiye’de doğup büyüdü, o yüzden
hem kendi toprağı olması acısından
hem de arkasından okuyanı çok
olacağı için bu tercihi anlıyorum,
ama bizim kuşak için bu durum
farklı. Orada kim tanır beni…
Bu yüzden buradaki Müslüman
mezarlığına defnedilmek benim için
ağır basıyor.
Mesele nereye gömüldüğümüzden
ziyade, nerede daha çok hatırlanıp
gelip bir Fatiha okunacağıdır benim
düşünceme göre. Doğru veya yanlış
bilemiyorum, ama su anki düşüncem
bu şekilde.
---◄◄

Rabbim bütün ümmeti
Muhammed’e
hayırlı
imanlı ölümler nasip
eylesin, hepimize hayırlı
evlatlar
yetiştirmeyi
nasip
etsin.
Bunu
başarırsak, yani hayırlı
evlatlar yetiştirirsek bizi
hatırlayanların
sayısı
daha fazla olur diye ümit
ediyorum.
Doğduğun
yer değil doyduğun yer
Yaser Fırat (28)
önemlidir ama gönlüm
güzel vatanımızda toprağa verilmekten yana. Hele ki böyle değerli
arkadaşlar, dostlar edindiğimiz sürece hiçbirimizin unutulacağını
düşünmüyorum.
---◄◄

“Randevu ile gidilen yerde unutulmaya mahkûmsun”
Avrupa’da
defin edilmek
veya Türkiye’de defin edilmek
tercihi bende her zaman sabittir.
İnşallah güzel köyümde ailemin
arasında defin edilmek isterim.
Neden Avrupa’da değil derseniz,
görünmeyen ve randevu ile
gidilen yerde unutulursun.
10 veya 15 sene yeri meşgul
edebilirsin
sonrası
maddî
durumun iyi ise bir 10 sene daha
kiralarsın. bugün genç nesil
Nurhani Turan (41)
burada defin edilmeyi kabul
ederse, yarın yakılmaya da mecbur bırakılırız. Kısaca cennet
vatan dururken burayı tercih etmiyorum.
---◄◄



“Arefe gününde, uzaktaki yakınlarla kabristanda
buluşmak, dualarla geçenleri anmak isterim...”

Doğduğum yer olan Hollanda’da
Müslüman mezarlığında
olmak isterim

Muhammed Fırat (31)

“Doğduğun yer değil doyduğun yer önemli ama...”

Benim bu konudaki fikrim imanlı
bir şekilde vatanımızda atalarımızın
yanında gömülmek ama bizden
sonraki 5., 6., 7. nesiller artık
dedelerinin köyüne gitmedikleri
için mezarı da kolay kolay ziyaret
etmezler. Çok ince detaylı bir konu.
İleride çocukların olaylara bakışı
ve mahalle baskısı insanın fikrini
değiştirmesine sebep olabilir. Allah
hayırlısını versin.
---◄◄

“Neresi olusrsa olsun, sonunda
varacağımız yer mahşer meydanı”

Avrupa’da defin konusunda ben
biraz çekimser olmama rağmen
memleketimde
defnedilmeyi
isterim. Elbette yeryüzü bütün
insanlığın ortak kullanım alanı
ama doğduğun yerde toprakla
buluşmak başka bir duygu olsa
gerek. Her bayram öncesi, arefe
günü ikindi namazı sonrası
güzel, önemli bir gelenek olarak
sürdürülen mezarlık ziyaretleri
ve o ziyaretlerdeki buluşmalar, Abdulmüttalib Kılıç (43)
dualarla geçmişlerimizi anmak
bana çok anlamlı geliyor.
Hayatının büyük bir bölümü memleketinde geçiren ve sonradan
Hollanda’ya gelen üçüncü nesil biri olmama rağmen ben köyümü
isterim. Belki benim yaşıtlarımın çoğu bura doğumlu oldukları
için burayı tercih edebilir. Bu da çok doğaldır.
---◄◄

“Dirimiz burda, cenazemiz memlekette”

Eser Şafak Yeyin (43)
Dünyanın neresinde olursan ol,
okunan Fatihalar ruhuna ulaşır
Allah’ın izniyle. Önemli olan imanlı
ruhunu teslim etmek. Sonunda
varacağımız yer mahşer meydanı
olacak. Herkes kendi durumu ve
düşüncesine göre bu manada bir
yol belirler. Benim şahsi düşüncem
ise köyümde, eş-dost akrabalarımın
omzunda
ecdadımın
yanına
defnedilmek,
vatan
toprağıyla
buluşmak.
---◄◄

Her nefis ölümü tadacaktır.
Her ne kadar bu yaban ellere
adapte olmaya çalıştıysak da
bir yanımız hep memlekete yani
köklerimize bağlı kaldı. Kendimizi
hiç bir zaman artık bu topraklara
aitmişiz
gibi
hissedemedik.
Fakat izine gidince de artık
oralardan o yaşantıdan yaşam
biçiminden kopmuş olduğumuzu
görüyor burada kalmamızın daha
uygun olacağını düşünüyoruz.
Yılmaz Bilgiç (51)
Fakat cenazemizin memlekette
defnedilmesi konusunda ailece görüş birliğindeyiz.
Dinî açıdan burada gömülmenin hiçbir sakıncası olmadığını
biliyoruz çünkü tüm yeryüzü Allah’a ait, son zamanlarda
Müslüman mezarlıkları da çoğalıyor. Gerek yeni neslin mezarlara
sahip çıkma hususunda gevşek davranabilecek olmaları düşüncesi
gerek Avrupa’da artan ırkçılıktan dolayı Müslüman mezarlarına
yapılan saldırılardan dolayı cenazemizin memlekete gitmesini
daha uygun buluyoruz. Bundan dolayıdır ki, “Dirimiz burada
cenazemiz memlekette” olsun isterim...
---◄◄
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Amsterdam, Rotterdam, Lahey (Den Haag) ve Utrecht gibi büyük şehirlerde olduğu gibi birçok başka belediyede de genel
mezarlıklarda Müslümanlara tahsis edilmiş bölümler var.

Hollanda’da İslami Deﬁn ve Müslüman Mezarlıkları

H

ollanda’da
İslami
defin ve Müslüman
m e z a r l ı k l a r ı
konusunda
son
zamanlarda ciddi adımlar atıldı.
Mevcut Müslüman mezarlıklarının
yüksek fiyatları, Hollanda’ya
defin önünde büyük bir engel.
İslami defin, İslam’ın bu
dünya
üzerindeki
tarihiyle
yaşıt bir konu. Vefat edenin
İslami usullere göre yıkanıp
kefenlenerek defnedilmesi olarak
özetlenebilecek İslami defin;
kabir ziyaretleri ve vefat sonrası
dualarla yad etmeye kadar uzanan
bir vefat kültürünün de parçası.
Teolojik gerekliliklerin yanı sıra
İslami defin, Müslümanlar için
aynı zamanda dinî kültürün temel
bileşenlerinden biri.
Gayrimüslimlerin
çoğunlukta
olduğu bir toplumda vefat eden
Müslümanların defni konusu
ise bilhassa Batı Avrupa’daki
Müslümanların nüfusu göz önüne
alındığında çok uzun süredir
tartışılan bir konu.
Hollanda’da İslami Defin ve
İlk Müslüman Mezarlığı
Hollanda’da
ilk
Müslüman
mezarlığı Lahey (Den Haag)
şehrinde
1932
yılında
açıldı. O yıllar Hollanda’da
“Perkoempoelan İslam” adında,
Endonezyalı
Müslümanların
kurduğu bir dernek vardı.
Muhtemelen Hollanda’nın ilk
İslami kuruluşu olan bu dernek,
ülkede ilk Müslüman mezarlığının
açılmasına vesile olmuştu. O
zamanlarda Müslüman nüfusun

fazla olmamasından dolayı, İslami
defin için küçük bir yerin tahsis
edilmiş olması yeterliydi. Bugünse
Hollanda’da sonradan Müslüman
olanlar, ülkelerindeki savaştan kaçıp
Hollanda’ya gelenle, işçi göçüyle
Müslüman ülkelerden gelen misafir
işçiler ve aileleriyle birlikte ülkede
büyük bir İslami camia mevcut.
Bu camia günümüzde Hollanda
nüfusunun takriben yüzde 5’ine
tekabül ediyor ve 1 milyonluk bir
nüfusu bünyesinde barındırıyor.
Bu camianın ihtiyaçları da, nüfusla
orantılı bir şekilde artıyor.
Ziyaret
Edilmeyecek
Bir
Mezarlıkta
Defnedilmek
İstememek
Hollanda’da vefat eden ve akrabaları
burada yaşayan birçok Müslüman,
mezarlarının ikamet ettikleri yere
yakın olmasını istiyor. Bu durum
aynı zamanda çocukları ve torunları
Hollanda’da doğup büyüyen birçok
Müslüman için buraya kök salmış
olmanın bir göstergesi. Birçok kişi her
ne kadar köken ülkelerine gönülden
bağlı olsa da, ziyaret edilmeyecek
bir mezarlığa defnedilmek istemiyor.
Fakat
Hollanda’daki
Müslüman
mezarlıklarının sayısı ve şartlar bu
imkânı karşılamaya müsait değil.
İslami defin işlemlerinin belli başlı
şartları var. Bu şartlardan biri de
ebedi istirahat imkânının olması.
İslam’a göre defnedilen cenaze
bir daha yerinden kaldırılmayacak
şekilde
defnedilmelidir.
Birçok
Avrupa ülkesinde olduğu gibi
Hollanda’da da defnedilen cenazeler
belli bir süre sonra mezardan

çıkartılıp,
cenazenin
yakınları
müdahale etmedikçe toplu bir mezara
gömülüyor. Bu durum İslami defin
usullerinin gerçekleşmemesi demek.
Bugün Hollanda’da ebedi istirahatın
mümkün olduğu mezarlıkların tahsis
edilmesine yönelik çalışmalar hâlâ
sürüyor.
Batı Avrupa’nın En Büyük
Mezarlığı
Hollanda’da İslami defin ile ilgili süren
çalışmalardan biri, 24 Nisan 2020
yılında açılmış olan ve Batı Avrupa’nın
en büyük Müslüman mezarlığı olarak
bilinen Riyad Al Jannah adındaki
mezarlık. Bu mezarlık, Hollanda’nın
Drenthe
Eyaletinin,
Zuidlaren
Belediyesinde, Oude Coevorderweg
adlı caddenin üzerinde bulunuyor.
Müslüman cemaatin bağışlarıyla
başlayan
proje
kapsamında
geçen sene ekim ayında yeterince
para
toplanamamıştı.
Korona
pandemisinden dolayı, Hollanda ve
Belçika’daki Müslümanlardan vefat
sayısının artmasıyla, mezarlık için
hızlı bir şekilde para toplanabildi.
Bu mezarlık, Hollanda Özel İslami
Mezarlıklar Vakfı’na (BIBIN) tahsis
edildi. 1.700 kapasiteye sahip

olan bu mezarlık Müslümanların
hizmetinde olacak. Vakfın idaresi
ağırlıkla
Faslı
Müslümanlardan
oluşuyor. Kendi beyanına göre bu
vakıf “Müslümanlar tarafından,
Müslümanlar için” kurulmuş bir
vakıf. BIBIN, herhangi bir kazanç
gütmeden, tamamen Hollanda’da
Müslüman mezarlıklarının tahsis
edilmesi konusunda uğraşıyor.
Bundan başka, Nuenen’da İslami
Cenaze Hizmet Vakfı’nın idare ettiği
800 kişilik; Almere’nde Ar-Raza
Camii idaresine tahsis edilmiş 1.000
kişilik ve Bergen op Zoom’da ise
1.500 kişilik Müslüman mezarlıkları
var. Bu mezarlıklarda ebedi istirahat
hakkı ve diğer İslami defin şartlarını
gerçekleştirmek mümkün.
Amsterdam, Rotterdam, Lahey
(Den Haag) ve Utrecht gibi büyük
şehirlerde olduğu gibi birçok başka
belediyede de genel mezarlıklarda
Müslümanlara tahsis edilmiş bölümler
var. Ülke çapında öncelikli olarak
azınlıkların hakları için mücadele
eden ve Müslümanların desteklediği
siyasi partilerin yanı sıra; diğer
siyasi partilerden de Hollanda’da
İslami defin şartlarını sağlayacak
mezarlıkların tahsis edilmesi için
gayret gösteren aktörler var. Bu
durum, özellikle yerel belediyelerde
Müslümanların talep etmeleri ve
bu talebin arkasında durdukları
müddetçe definle ilgili çözüm önünde
bir engel olmadığını gösteriyor.
Hollanda’da
Müslüman
Mezarlıklarının Ücreti
Müslüman mezarlıkların tahsisinde
her ne kadar siyaseten engel olmasa

da, bu mezarlıkların ücretleri
konusunda Müslümanların zorlandığı
biliniyor. Hollanda’da eyaletlerin ve
belediyelerin kendilerine ait bir fiyat
tarifesi var. Bu nedenle Müslüman
mezarlıklarına defin hakkında tek
bir fiyat vermek oldukça zor. Fakat
genel mezarlıkların ülke çapındaki
ortalamasından bahsetmek gerekirse;
bunun takriben 1.700 Avro olduğunu
söyleyebiliriz. Bu fiyat Müslüman
mezarlıklarına kıyasen oldukça ucuz.
Hollanda’da
Müslüman
mezarlıklarının sayısı az, fiyatı ise
fazla. Örneğin Bergen op Zoom’daki
Müslüman mezarlığında bir mezarın
ücreti 8.400 Avro civarında.
Bununla birlikte bağışlarla satın
alınan Batı Avrupa’nın en büyük
mezarlığı olan Riyad Al Jannah
adındaki mezarlıkta bir mezarın
fiyatı 2.750 Avro. Hollanda’da vefat
eden kimselerin defin masrafları
normalde
sigortalar
tarafından
karşılanıyor. Yüksek mezar fiyatları
ise birçok aile için zorluk oluşturuyor.
Son
zamanlarda
Hollanda’ya
defnedilecek
cenazelerin
masraflarının
karşılanması
için
birçok yardım kampanyası da
hayata geçirildi. Bilhassa korona
pandemisinden dolayı Müslümanların
yaşadıkları ülkelerde defnedilmesinin
bir ihtiyaç olduğu konusunda
farkındalık ve duyarlılık artmış
durumda. Müslüman mezarlıkları
konusunda siyasetin engel teşkil
etmediği de gözlemleniyor. Fakat
yine de Hollanda’da İslami defin
için Müslüman cemaatin kat etmesi
gereken daha çok uzun bir yol var.
Kaynak: Perspektif
Abdussamed Köksal
---◄◄

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...

Üç aylarınızı kutluyor, sağlık, esenlik
dolu günler diliyoruz...

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.

GENÇLER!
ÜYE OLMANIZIN
TAM VAKTİ!
HEMEN ARAYIN!...

HİZMETLERİMİZ
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yankı
Bu gidiş nereye?

İşsizlik artıyor...

Hollanda’da Aralık ayı
İşsİz sayısı 369 bİn oldu“

H

ollanda Merkezi İstatistik Bürosu
(Centraal Bureau voor de Statistiek
– CBS) çalışan nüfusa ilişkin yeni
ölçüm temelinde hesaplanan Aralık
ayı işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre Aralık
ayında işsizlik, Kasım ayına göre ufak bir artışla
yüzde 3,8 oranında çıktı.
CBS’in kullandığı ve Avrupa Birliği içinde
geçerli olan yeni düzenlemede, işgücünü
hesaplamak için sadece ne kadar işsiz olduğuna
değil, aynı zamanda çalışan kişi sayısına da
bakılmakta.
CBS; eski yönteme göre hesaplandığında kasım
ayı işsizlik oranının yüzde 2,7, Aralık ayı oranın
ise yüzde 2,8 olduğunu belirtiyor.
Aralık 2021’de işsiz sayısı 369 bin olarak
gözükmekte. Son üç ayda, işsiz kişilerin
sayısında ortalama 10 bin kişi azalma olurken,
15 ila 75 yaş arası çalışan sayısı son üç ayda
aylık ortalama 25 bin artarak, 9.4 milyona
ulaştı.



Aralık ayında, yaşları 15 ile 75 arasında değişen
3,8 milyon kişi çeşitli nedenlerle işten ayrıldı.
İşsizlere ek olarak, 3.4 milyon insan da “yakın
zamanda iş aramayan veya çalışmayan” olarak
kayda geçti.
İşsizlik maaşı alanların sayısı arttı
2021 yılı Kasım ve Aralık aylarında işsizlik
maaşı (WW) alanların sayısı 2 bin 500 kişi arttı.
Aralık ayı sonunda WW maaşı alanların sayısı,
neredeyse 192 bine çıktı.
Kış aylarında; mevsimsel işlere bağlı olarak, WW
maaşı alanların sayılarında da artış yaşanmakta.
Örneğin inşaatta işsizlik maaşı alanların oranı
yüzde 25, tarımda ise yüzde 15 artış görülmekte.
CBS rakamlarına göre mevcut WW maaşı
alanların içerisinde 25 yaşına kadar olan
gençlerin sayısının arttığı görülmekte.
Kasım ve Aralık ayı içinde bu yaş grubunda WW
maaşı alanların sayısı yaklaşık bin 700 kişi arttı.
Bu da neredeyse yüzde 25’lik bir artışa tekabül
etmekte.
Kaynak: Sonhaber.eu ---◄◄

ev kİrası rakamları son
11 yılın rekorunu kırdı

H

ollanda’da geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki kira fiyatları, 2020’nin aynı
dönemine göre yüzde 5,3 arttı. Pararius bu rakamların son 11 yılın rekoru
olduğunu açıkladı. Kiralık konut platformu Pararius tarafından açıklanan 2021’in
dördüncü çeyreğine ilişkin rakamlarda, Hollanda’da sadece sahibi tarafından
kullanılan evlerin değil, aynı zamanda kiralık mülklerin de hiç olmadığı kadar zamlandığı
ortaya çıktı. Pararius verilerine göre, özellikle Rotterdam ve Eindhoven’daki kiralar son
aylarda keskin bir şekilde arttı. Geçen yılın son çeyreğinde metrekare başına alınan
rakamlara bakıldığında, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 5,3 zamlandığı görülmekte.
Pararius; bu rakamların şirketin 11 yıl önce ölçüm yapmaya başlamasından bu yana
alınan en yüksek kira bedelleri olduğunu belirtti. Pararius yöneticisi Jasper de Groot’a
göre kiralardaki artışın başlıca nedeni; özel sektördeki kiralık mülk arzının küçülmesi ve
sahibi tarafından kullanılan evlerin piyasasında yaşanan sıkıntılar. Başka bir değişle; geliri
yüksek olan birçok kişi/aile sosyal konutlardan bir ev kiralayamıyor ancak bir konut da satın
alamıyor. Bu nedenle daha çok özel sektörden ev kiralama yolu tercih ediliyor, ancak bu
sektörde de arz sınırlı düzeyde kalıyor. Bu da kiraların artmasına neden oluyor.
En fazla artış Eindhoven’da
Pararius verilerine göre Hollanda’da Eindhoven’daki oranlar diğer büyük beş şehirdekilere
göre hızlı bir artış gösterdi. Eindhoven’da kiralar 2020’nin son çeyreğine kıyasla 2021’in
aynı döneminde yüzde 11,7 arttı. Rotterdam’da bu artış yüzde 9,7 ve Den Haag’da yüzde
6,7 oranında oldu. Amsterdam’da kiralar ortalama yüzde 1,7 arttı, ancak başkentteki kira
bedelleri ülkenin geri kalanından çok daha yüksek. Amsterdam’da bir kiracı metrekare başına
ortalama 22,45 euro öderken Eindhoven’daki bir kiracı 15,76 euro ödüyor. Hollanda’da
ortalama metrekare başına ödenen aylık miktar ise 17.02 euro.
Haber: SH ---◄◄

SİM Camii Başkanlık İstişaresi Yapıldı

Hollanda İslam Federasyonu bünyesinde bölge
insanına dinî, millî, sosyal ve kültürel alanda
hizmet veren Schiedam İslam Merkezi’nde
başkanlık istişaresi yapıldı. Cami Başkanı
Zekeriyya Budak’ın üçüncü dönem sonu yapılan
değerlendirme neticesinde bir dönem daha
cemiyet başkanı olarak devam etmesi kararına
varıldı. NIF Başkanı Mustafa Aktalan, Budak’ı
tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.

TAZİYE...
Çınar Cenaze Fonu üyelerinden,
Rotterdam kentinden Nihal Ülgen,
Assen kentinden Şeref Gür, Allah’ın
Rahmetine kavuşmuştur. Göçen canlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.
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Feyzi Aksoy:
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“Biz Çınar Cenaze Vakfı olarak, diğer kurumlardan farkımız, buraya defnedilmek isteyen üyemizin ilk dönem kira bedelini ödeyerek, bu hizmeti sunuyoruz.”

Hollanda’ya defin talebi artıyor”

Doğuş olarak her sayıda önemli misafirleri büromuzda ağırlıyor, onlarla önemli ve hoş sohbetler gerçekleştiriyor bunları da sizlerle paylaşıyor, güzel tepkiler alıyoruz.
Bu sayıda da bizler bazı dostları ziyaret ederek hoş sohbetler gerçekleştirdik. Bunlardan biri de Çınar Cenaze Vakfı Müdürü Feyzi Aksoy idi. Uzun yıllardır insanımıza en
uygun cenaze nakil alanında hizmet veren Çınar Cenaze’yi tanımaya, hizmetlerini öğrenmeye ve özellikle dosya konumuz olan “Hollanda’ya Defin” konusunu konuşmaya
çalıştık. Yapılan sohbetimizden hayli istifade edeceğinize inanıyoruz… Aynı sorular çerçevesinde Hollanda’da hizmet veren diğer kurumları da tanıtmak, görüşlerini almak
istedik, ancak geri dönüş olmadı. Bu da bir görev olarak omuzlarımızda duruyor, geldiğinde paylaşmaya çalışacağız...

F

eyzi Bey, Hollanda’ya defin konusunda bilgi verebilir misiniz, nasıl işliyor
süreç?
Hollanda’da 1982 yılında yürürlüğe
konulan “Defin Yasası” hâlen işlevini koruyor. Bu yasaya göre her belediye bağımsız olarak hareket etmektedir.
İki tür mezarlık işlemi yürütülmektedir.
Birisi tamamen belediyelerin kontrolü
ve inisiyatifinde diğeri ise vakıfların
yürüttüğü mezarlıklardır. Her ne kadar
vakıflar tarafından yürütülse de mezarlıklar içtüzüğü belediyelerin tüzüğüne çok yakındır. Fiyatlar da az bir az
farklılık olsa da hemen hemen aynıdır.
Belediyelere verilen yetki çerçevesinde
her belediyenin uygulamaları farklılık
gösterebilir. Burada genel/algemeen
ve özel/particulier anlamda yürütülen iki türlü mezarlık işlemi vardır.
Genel mezarlığın çerçevesi bellidir.
10 yıldan başlayarak en fazla yüz yıl
mezarlık yeri kiralanabiliyor. Bunlar
da kendi içlerinde hem süre bakımından hem de kişisel ya da aile olarak
bölümlere ayrılıyor. Her kentin defin
koşulları ve fiyatları da farklıdır. Bizim
Çınar Cenaze Vakfı olarak, diğer kurumlardan farkımız, buraya defnedilmek isteyen üyemizin ilk dönem kira
bedelini ödeyerek, kişi umumi bir defin işi istiyorsa, hiçbir şeye karışmadan
onun defnini gerçekleştiriyoruz. Bunun
süresi kentlere göre değişiyor. Rotterdam 15 yıllık bir süre tanırken, Dordrecht 10 yıl olarak belirliyor.
Umumi ve özel mezarlıklar arasında nasıl bir farklılık var?
Umumi mezarlıklar herkesin defnolacağı bir mezarlık alanıdır. En fazla 3
katlı bir mezarlık alanı tahsis ediliyor.
Mezar taşı yaptıramıyorsunuz. Genel
mezarlık olduğu için Müslümanlar için
ayrı bölüm olmuyor. Süreyi uzatma
şansınız yoktur. 15 yıl sonra o mezarlık
bölümü başka definler için kullanıma
açılıyor. Bazı kentlerde bu gibi umumi mezarlıklarda İslami bölümler de
oluşturulmuş bulunmakta. Belediyeler
meseleye kâr amaçlı baktığı için başkalarının acısı üzerinden bir ticaret yapılabiliyor.
Şu an Hollanda’da vakıflar tarafından
da yürütülen özel mezarlıklar var. Burada süre kısıtlaması yok, mezar taşı
için serbestlik var ancak umumi mezarlıklara göre bu tür mezarlıkların bedeli
çok yüksek. Bu meblağın yüksek oluşu
toprağın satın alımı ve o mezarlıkların
bakımından kaynaklanıyor.
Hollanda’daki defin sistemi şu üç şekilde yürüyor. Birincisi, vergilendirme, ikincisi, yer bedeli, üçüncüsü
de bakım bedeli.

istiyordu. Şuan ki gidişat bu şekilde. Biz
de bu gerçeği göz önünde bulundurarak
belediyelerle bu manada girişimlerde
bulunuyor ve insanlarımıza daha güzel
imkânlar sunabilmek için çalışıyoruz.
Pandemiden önce yapılan müracaatlarımız kabul gördü, pek çok kentteki
mezarlıklar için talep ettiğimiz İslami
bölümler için olumlu cevaplar aldık.
Artık hemen hemen bütün belediyelerde bizim girişimimizle bu özel bölümler
açıldı ve hizmet vermeye başladı, şükürler olsun. Hâl böyle olunca, anne ve
babalarını da buraya defnetmek isteyen
gençlerimiz var.

Cenazenizin o mezarlıkta kaldığı sürece yıllık en az 70 Euro bakım bedeli
ödemek zorundasınız. Özel mezarlıklarda ise bu giderler sabit olduğu için
ödenen meblağ da yüksek oluyor.
Fiyatlar hususunda bilgi verebilir
misiniz?
Özel mezarlıkların fiyatı 6000 Euro’dan
başlar, isteğe göre bu 12 bin Eurolara
kadar yükselebilir. Shiedam’da hizmete açılan özel bir mezarlık var, oranın
fiyatı 12 bin Euro’dan aşağı değil. Bu
12 bin Euro da şöyle hesaplanıyor:
4700 Euro mezarlık yeri, 4800 bakım
bedeli, 2500 Euro da vergi olarak vatandaştan tahsil ediliyor. Tabii yüz yıl
satın aldığınız için meblağ doğal olarak
yükseliyor. Belediyeler ve mezarlıklar
ödeme kolaylığı da yapabiliyor. İlla da
bu meblağların tek sefer de ödenmesi
gerekmiyor. Aileler kendi bütçelerine
göre bir ödeme şekli sunarak, meblağı
taksitlendirebilirler.
Sizin durumu daha iyileştirmek
adına ne tür girişimleriniz var?
Şu an üzerinde, bizim de vakıf olarak
işin içerisinde olduğumuz ortak bir çalışma var. Belediyelere bu konudaki
sorunlarımız ve tekliflerimiz sunuldu.
Bütün kentlerdeki umumi mezarlıklarda farklı din mensuplarına ait bölümler oluşması için tekliflerde bulunduk.
Hem sürelerin uzatılması hem mezar
taşının yapılması gibi tercihlerin de kabulü için bir yasa değişikliği için çalışmalarımız yürütülüyor.
Buraya, umumi bir mezarlığa
defnedilmek isteyen bir üyeniz
için neler yapıyorsunuz?
Biz vakıf olarak olaya hiçbir zaman
ticari boyutta bakmadık. Cenaze sahibinin acısına ortak olmak için onun
bütün yükünü omuzluyoruz. Her türlü resmî girişimi yürütüyor, cenazeyi
aile ile birlikte toprağa vererek işimizi
tamamlıyoruz. Bunun için üyemizin
herhangi bir ek ödeme yapması gerekmiyor. Umumi mezarlıktaki yerini
vakıf olarak bizler kiralıyoruz. Bu kira
dönemi her belediyeye göre değişiyor.
Yani üyemiz Rotterdam’a defnedilmek
istiyorsa “başka yerde neden 20 yıl
da burada 15 yıl?” diye itiraz etme
hakkına sahip değil.
Buraya defin hususunda neler gözlemliyorsunuz?
Yeryüzü insanlığın kullanım alanıdır.
Rabbim yarattıklarına da her yeri helal
kılmıştır, ibadet yeri olarak bildirmiştir.
Defin noktasında da böyle bir vizyona
sahip olmamız gerektiğine inanıyorum.
Birinci ve ikinci neslin çoğunluğunun

Feyzi Aksoy:

“Biz vakıf olarak olaya hiçbir zaman ticari boyutta
bakmadık. Cenaze sahibinin acısına ortak olmak için
onun bütün yükünü omuzluyoruz. Her türlü resmî
girişimi yürütüyor, aile ile birlikte cenazeyi toprağa
vererek işimizi tamamlıyoruz. Bunun için üyemizin
herhangi bir ek ödeme yapması gerekmiyor. Umumi
mezarlıktaki yerini vakıf olarak bizler kiralıyoruz.
Bu kira dönemi her belediyeye göre değişiyor. Yani
üyemiz Rotterdam’a defnedilmek istiyorsa “başka
yerde neden 20 yıl da burada 15 yıl?” diye itiraz
etme hakkına sahip değil.“

tercihinin Türkiye olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Haklı gerekçeleri de var. Onlar orada doğup, büyümüşler. Orayla kopmaz bir bağ
oluşturmuşlar. “Köyümdeki bir mezarlıkta olayım da eş-dost,
akrabalar mezarlığa girince bir Fatiha okusun, ailem mezar
başıma gelsin” diye düşünmekteler. Ancak bu neslin içerisinde de
buraya defnedilmek isteyenler de var. Bir de bu iki kuşağın ardından
gelen üçüncü ve dördüncü kuşak var ki, bunlar yönünü tamamen buraya dönmüş vaziyetteler. Bunun da sebepleri var elbette. Birincisi,
maddî bir güçleri var, ikincisi hayatı rahat yaşamaktalar, üçüncüsü de
burada doğdukları için burayla olan bağları çok daha güçlü. Atalarının köyüne defnedilse, kendisini buradaki tanıyanlar kadar kimsenin
olmayacağını da biliyorlar. Yani burayla olan bağları geldikleri yerle
olan bağlarından çok daha güçlü. Birinci ve ikinci nesil her şeyi ile
Türkiye endeksli düşünüyor, yaşıyor. Ama onlardan sonraki nesil artık, kendilerini doğdukları ülkenin bir parçası olarak görüyorlar.
Bir anket çalışmanız oldu sanırım, nasıl bir sonuç aldınız?
Üyelerimiz arasında yaptığımız bir anket çalışmamız oldu. Farklı sorularla üyelerimizin görüşlerini aldık. Sorulardan biri de “Ölüm sonrası Hollanda’ya defnedilmek ister misiniz?” idi. Bu soruya
cevap verenlerin gençlerimizin yüzde 70’i Hollanda’ya defnedilmeyi

Üyelerinize neler söylemek istersiniz?
Cenaze vakıflarının amaçları aynıdır.
Ölümü hatırlatmak ve vefat edeni ailesine yük olmadan en iyi bir şekilde uğurlamak bizim asli görevimizdir. Bu iş kâr
amaçlı yapılan bir şey değil kesinlikle.
Bu kurum, Müslümanların birlikte oluşturduğu, imece usulü ile çalışan, ortak
kasası olan ve bir dayanışma hâlinde
hizmet veren oluşumdur. Allah büyüklerimizden razı olsun ki, böyle önemli bir
hizmeti insanların istifadesine sunmuşlar.
Her yılın başında üyelerimize yıllık aidatlarını ödemeleri için mektuplar yollanır. O mektuplar okunursa, sorular da
kendiliğinden cevabını bulur, sorunlar
çözülür. Aidatların yüksek oluşu bazen
soruluyor. Kişi iki yıl yatırmadığı için iki
yıllık aidat bedeli yollanıyor, bunu fark
edemiyor. Her yıl üye aidatlarında yeni
bir düzenleme yapılıyor; bu da bir önceki yılın harcamaları bölünerek hesaplanıyor.
İkinci bir soru da, üyelerimizin yaşı 21
olan çocuklarının üyelik kartlarından
adlarının çıkarılmasının sebebinin ne
olduğu ile alakalı. Bu da mektupta belirtildiği üzere, tahsil hayatı devam eden
çocukların 21 yaşında kadar ebeveynlerinin üzerinde üyelikleri devam eder,
ondan sonra düşer.
Diğer sorular da hep doğum, ev taşınması, boşanma gibi sebeplerle aranıyoruz. Bütün bilgilendirme toplantılarında
da bu konuya azami dikkat çekiyoruz
ve buradan Doğuş vasıtasıyla bir kez
daha duyuruyorum: Bu tür değişikliklerin internet ve mail yoluyla yapılması
gerekiyor. Vakıflar yasası gereğince bu
işlemlerin telefonla yapılması mümkün
değil. Yazılı olarak bu değişikliklerin
vakfa ulaşması gerekiyor. Bütün değişiklikleri anında güncellesinler. Kendilerine bir telefonun tuşuna dokunuş kadar
yakınız. Değişmesi gereken bilgiler varsa bunu vakfımıza bildirin. Değişmeyen
bilgilerden doğacak sorunlardan vakfımız sorumlu değildir. DM/ZA ---◄◄
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Tebrik Taziye Şifa dileği

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Deventer
Sultan Abdülhamid Han Camii
Başkanı Sevgili Şükür
Ekici’nin amcası İsmet
Ekici’nin vefatını teessürle
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz.
- Taziye...
Gazetemizin vakıf Başkanı
Sevgili Ömer Yaralı’nın
(Atıf) terör gazisi eniştesi Gazi
Uysal’ın vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Jurlawyer Hukuk Danışmanlık Bürosu Müdürü Sevgili
Tarık Şaki’nin dedesi Hacı
Latif Şaki’nin vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve KHMG Teşkilatları Basın Yayın Sorumlusu
Sevgili Ali Andal’ın eniştesi
Bekir Bitikçioğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, Simtronic
CEO’su ve Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sevgili
Aykut Torunoğulları’nın
kuzeni Süha Aktaş’ın vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Şengezer Kürk’ün amcalarından Oruç Kürk’ün vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Mevlânâ Camii
cemaatinden 1977 Kırşehir
Doğumlu Bülent Türkmen’in
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Rotterdam Mevlânâ Camii
cemaatinden Abdullah Neef
Öktem’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, ve sanatçılarımızdan Başak Gürses’in
dayısının vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve gazetemiz önceki yazarlarından Sevgili Yaşar İçyüz’ün kuzeni Metin İçyüz’ün vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Kocatepe Camii cemaatinden,
Bünyamin Şahin’in oğlu Alper Şahin’in (19) vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Mevlânâ Camii cemaatinden Cengiz Doğan (52) ve Zeynep Vıracı- Demir’in
(52) vefatlarını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.

-Taziye...
Okurlarımızdan ve Helal Food
B.V. sahiplerinden Sevgili
Abdurrahman Akbulut’un
kuzeni Yunus Akbulut’un
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Salih Akpınar’ın kıymetli dayısının vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam
Kocatepe Camii cemaatinden
Sevgili Nevşehir doğumlu Şaban
Dağcı’nın (63) vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Mersin nüfusuna kayıtlı, Rotterdam ilk nesil Türklerinden, aynı
zamanda Çakır Şoför Kursu Öğreticisi Nail Çakır’ın vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
-Taziye...
Rotterdam Kocatepe Camii cemaatinden 1965 Sivas
doğumlu Kemal Aktan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Rotterdam Kocatepe Camii
cemaatinden 1949 Nevşehir
doğumlu Salim Saray’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
-Taziye...
Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı
cemaatinden Mustafa ve Bünyamin Önasya’nın kıymetli validelerinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Rotterdam Kocatepe ve Birlik
Camii cemaatinden, Mustafa ve
İlhami Çalı’nın kıymetli babaları Ramazan Çalı’nın vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mehmet
Kaya’nın vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Kuzey Hollanda Millî Görüş Teşkilatları önceki başkanı Sevgili Oktay Dalmaz’ın kız kardeşinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili İbrahim Görmez’in yengesi
Huriye Görmez’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Sevgili IGMG Fetva sorumlusu
Hulusi Ünye ve Kuzey Hollanda Millî Görüş Teşkilatları
önceki başkanı Sevgili Oktay Dalmaz’ın rahatsızlıkları
nedeniyle tedavi gördüklerini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı
şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz..

TAZİYE...
Gazetemiz emektarlarından araştırmacı-yazar

Bayram Altıntaş,
(56) hayatını kaybetti.
Merhuma Allah’tan
rahmet, sevenlerine sabır
ve başsağlığı diler,
dualarınızı bekleriz.
Mekânı cennet olsun. ..
Minyeli Abdullah ve Maznun
kitaplarıyla tanınan ünlü yazar

Hekimoğlu İsmail

90
yaşında hayata gözlerini yumdu. Asıl adı Ömer Okçu olan
yazar, bir süredir rahatsızlığı
sebebiyle tedavi görüyordu.
Merhuma Allah’tan rahmet,
sevenlerine sabır ve başsağlığı
dileriz. Mekânı cennet olsun...
Yeniden Milli Mücadele
Hareketi lideri ve Millet Partisi
Genel Başkanı

Aykut Edibali,

80 yaşında hayata gözlerini
yumdu. Merhuma Allah’tan
rahmet, sevenlerine sabır ve
başsağlığı dileriz.
Mekânı cennet olsun...



- Tebrik...
Hoş geldin Zeynep Sare...
Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili Emre Cin
ve Kübra Cin Kızılırmak’ın
7 Ocak 2022 tarihinde Zeynep
Sare adını verdikleri bir evlatları
dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik ninelik makamına oturan NIF
Eğitim Başkanı Sevgili İsmail ve
Kezban Kızılırmak’ı tebrik
ediyor, Zeynep Sare’ye hoş
geldin diyor, hayırlı ve uzun
ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Meryem...
Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili Osman ve Meryem Özdemir’in 8
Ocak 2022 tarihinde Meryem adını verdikleri bir evlatları
dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik ninelik makamına oturan
Sevgili İlyas ve Gülser Özdemir’i tebrik ediyor, Meryem’e
hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Yunus...
Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili İbrahim
ve Sümeyra Toker’in 18 Ocak
2022 tarihinde Yunus adını verdikleri bir evlatları dünyaya geldi.
Genç çifti ve dedelik ninelik makamına oturan Sevgili Metin ve
Latife Sazak’ı tebrik ediyor,
Yunus’a hoş geldin diyor,
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Osman Güngörmüş’ün, Ahmet
Ayrancı’nın, Önder Altay’ın ve Gökhan Şimşek’in rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüklerini üzülerek öğrenmiş
bulunuyoruz. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı
şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz...
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bilmece-bulmaca

Bulmaca

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen, 1950 Bursa’da Osmangazi’de doğan ve 4
Mart 2020; Polatlı, Ankara’da geçirdiği bir kazada hayatını kaybeden
Türkiye’nin önemli mevlithanlarından biri * Bir yapıda iki döşeme
arasında yer alan daire veya odaların bütünü. 2- Çölden esen sıcak
rüzgar * Bir nota * Kanatlı hayvanların genel adı * İnce yağmur, çisenti. 3- Bir bağlaç * Sürüp gitmek * Bilgiçlik taslayan. 4- Kasıt unsuru bulunmayan bir öldürme veya yaralama hadisesinde suçlu adına
diyet ödemeyi yüklenen şahıslar topluluğu * Eğlenceli, gülünç, hoş
*Bir nota. 5- Azod’un simgesi * Türk Malı * Bir bağlaç * Aynı amacı
güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış. 6- Büyük su şişesi * Alfabemizde sekizinci harf * Bir gemi veya uçağın gidiş yönü,
izleyeceği yol. 7- Aldatma, sadakatsizlik * Şan, şöhret * Trityum’un
simgesi * Potasyum’un simgesi. 8- Ün * Bir nota * Bilgisiz, cahil. 9Kırmızı renk * Bir ajansımız * Şan, şöhret * Ekmek. 10- Kişiyi kendi
davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak
değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç * Yabani hayvan barınağı * Bilim. 11- İtriyum’ûn simgesi *
İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili * Vilayet * Değerli bir taş * Trityum’un
simgesi. 12- Sunma * Televizyon * Kısa zaman parçası * Metre * Radyum’un simgesi. 13- Tüm aile birlikte * Çabuk, tez, ivedi. 14- Sert,
çatık kaşlı kimse. Haşin, boyun eğmez anlamlarına gelen bir erkek adı
* Güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç * Cet, soy. 15- Azod’un
simgesi * Mesken * Hangi kişi * Töre bilimi * Azod’un simgesi.
Yukarıdan aşağıya:
1- Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç gibi ülkelerinde
içinde bulunduğu coğrafi bölge * Kısa zaman parçası. 2- Sebep *
Topluluk, halk * Terbiye eden anlamına gelen Allah (cc) isimlerinden.
3- Milimetre * Bitirme, tamamlama * Çekicilik. 4- Argon’un simgesi
* Cermen soyundan olan halk * Bayağı * Yanardağ püskürtüsü. 5Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip * İmam’a uyarak namaz
kılan kişiler * Esmekten emir. 6- Mikroskop camı * Kesin * Azod’un
simgesi * Ülkemizi simgeleyen harfler * Potasyum’un simgesi. 7- Karbon’un simgesi * Duanın sonunda söylenen söz * Acele. 8- 1,282
kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi * Argon’un simgesi
* Vilayet * Kötü, fena. 9- Biraz uzakta olan bir varlığı veya biraz önce
anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan söz * Türkiye’nin plaka işareti * Azod’un simgesi * Argon’un simgesi * Flor’ün
simgesi. 10- Muharrem ayının onuncu günü * Gelenek. 11- Alfabemizde yirmi birinci harf * Kurutulmuş meyve * Başparmağı buruna
değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan alay işareti
* Dede, ata. 12- Denizde, açığa veya kıyılara yerleştirilen, düzenli aralıklarla ve sürekli belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener *
Döteryum’un simgesi * Parça * İyud’un simgesi. 13- Bir tür toprak
* Bitki bilimi * Uzak Doğu’da yetişen Amerikan elmasından çıkan
zamk. 14- Soyluluk * Ün * Geri çevirme. 15- Bir tür cetvel * Cüretkar
* Azod’un simgesi * Uzaklık işaret eder * Kısa zaman parçası.
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interview

röportaj

Kadir Canatan

(Kadir Canatan’ın bir araştırma görevi ile Hollanda’da bulunduğu günlerde dost buluşmalarında, Hollanda’nın
Politik Kültürü” başlıklı yaptığı araştırma ile alakalı sohbetin ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz...)



GÖRÜŞ

Prof. Dr. Kadir Canatan ile Hollanda’nın
Politik Kültürü üzerine bir sohbet (2)

H

ollanda’nın ilk anayasası 1814-15 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.
Hollanda anayasasında 1948 yılında da 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 hazırlıyorlar. 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 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 anayasa üzerinde çok kapsamlı bir değişiklik,
revizyon yapıldı. Hollanda’ya ilk
geldiğim yıllardı ve o günlerde
anayasanın o hâliyle kabul edilişinin ardından büyük gazetelerden
biri “Laiklik tamamlandı” diye
bir manşet atmıştı. Yahu bu ilke
laik değil miydi, ne oldu derken,
haberin içeriğinde “devlet kiliselerle oturup sözleşme yapmayacak” maddesini okuyunca,
devlet ile kiliselerin birbirinden
ayrıldığını öğrenmiş olduk. Hollanda’nın laikliği de böylece ancak
1983 yılında gerçekleşmiş oldu ve
ülke yeni bir anayasa ile yönetilmeye başlandı.
Kraliyet ailesi ve Hollanda’nın
kuruluşu...
Hollanda’nın modern bir devlet hâline gelmesi sürecinde iki
aşama var: Bir, cumhuriyet olarak
kurulduğu dönem var. Fransa’nın
Hollanda’yı işgal ettiği zamanlar olan “Franse Tijd” denilen
Fransa Dönemi var. 15 yıllık işgal
döneminde Napolyon’un kardeşi
Hollanda Valisi olarak görev ya-

Kadir Canatan’ı dostları ile baraberken
pıyordu. İşte o dönem Hollanda
cumhuriyet ile yönetiliyordu. Fransa, Avrupa’ya cumhuriyeti getiren
ve bu konuda etkileyen ülkedir.
Hollanda, cumhuriyeti kurmadan
önce Fransız Devrimleri’nden etkilenen “Yurtsever İlerici” bir kesime
sahipti. Bunlar, krallık döneminde baskı altına alındıkları için
Fransa’ya kaçıyorlar. Bu kesim,
aynı bizim ülkedeki Abdülhamid
döneminde yurt dışına kaçan Jön
Türkler’e benziyor. Bu Yurtsever İlerici kesimin öncülüğünde
Fransa, Hollanda’yı işgal ediyor.
İşte o zaman Batavya Cumhuriyeti
denilen bir cumhuriyet kuruyorlar.
Yani Hollanda’nın tarihinde uzun
sürmese de işgal zamanında bir
cumhuriyet dönemi var. Bugünkü
Hollanda’ya zıt bir rejim. Esasen bugünkü Hollanda, 1814-15
yılında Fransa’ya karşı verilen
mücadele sonunda Birleşik Krallık
adıyla ortaya çıkıyor. Bu mücadelede Oranje Ailesi önemli bir rol
oynadığı için de, o zamanlar İngiltere’de sürgünde olan I. Willem
halk tarafından coşkuyla karşılanarak tahta kral diye oturtuyorlar.
Daha sonra 2 ve 3. Krallık dönemi
yaşayan Hollanda, kız çocuklarının
varis olması sebebiyle tam 123
yıl boyunca kraliçeler tarafından
yönetilecektir; ta ki 2014 yılında Willem Alexander’ın işbaşına
gelmesine kadar. Modern tarihte
daha çok kadınların idaresinde
işler yürütülmüş. İşin bir de böyle
tarihsel bir arka planı var.
Kral ve kraliçeler ne yaparlar?
Onların iki temel görevi var.
Devletin başıdır. O nedenle yurt
dışından gelen devlet yetkili ve
temsilcilerini kral veya kraliçe karşılar, ağırlar. Bir böyle bir fonksiyonları var, bir de kral veya kraliçe
hükûmetin üyesidir. Parlamentodan çıkan bütün yasalar onların
imzalamasının ardından hayata
geçer. İmzalamasa ne olur diyeceksiniz, bu şansı hemen hemen hiç
olmamıştır; pek örneği görülmemiştir. Bu şu demektir: Aslında
Hollanda Kraliyeti demokrasiye
boyun eğmiştir. Meclisin çıkarttığı kanunları, toplumun temsilini
üstlenen insanlar yaptığı ve demokrasinin bir sonucu olduğu için
genellikle bu kanunlara itiraz ve
veto etmeden hep imzalamışlardır.
Burada pek kriz çıkmamıştır.
Peki buna rağmen bu müessese
neden varlığını hâlâ sürdürüyor?
İki sebepten ötürü var: Birincisi,
Hollanda’da kraliyetin tarihsel

temelinin yanında bir de hâlen
devam eden sosyolojik bir temeli
var. Yapılan araştırmalarda Hollanda halkının yüzde 80’i kraliyeti/
monarşiyi destekliyor. Hollanda’da
bugüne kadar monarşiye karşı
ciddi bir muhalefet olmamıştır. O
yüzde 20’lik kesimin de tamamının karşı olduğunu söyleyemeyiz.
Bu yapıyı Hollandalılar neden
sahipleniyor derseniz şunları söyleyebilirim: “Tarihten bu yana
Hollanda’nın birliğini simgeleyen bir yapıdır. Bu bizim
varoluş gerekçemizdir. Bizi
bir arada, ayakta tutan güçtür.
Onun için krallık müessesesi
kalmalı” diyorlar.
Hollanda aslında öyle jeopolitik
bir konuma sahip ki, güneyde hep
büyük güçlerin gözleri üzerinde
olmuş. Almanya, Fransa, İspanya
gibi güçler Hollanda ve Benelux denilen ülkeleri hep işgal ve
kontrol etmek istemişler. Bir de bu
Hollanda’nın kuzeyde bir düşmanı
var; deniz… Deniz taşkınları nedeniyle bunlar denize karşı da büyük
mücadele vermişler. Dolayısıyla iki
taraftan gelen saldırılara karşı bunların birlik hâlinde olmaları gerekiyor. Zaten bu çift taraflı saldırılar
onları birlik yapmış ama, bu birliği
kraliyet de daha çok pekiştirdiği
için bu kurum daha çok sahiplenilmiş ve itiraz eden olmamış.
İkincisi de, Hollanda bölünmüş
yapısı nedeniyle halkın bu konuda
tedirginliği var. O da, “herhangi
bir partiden devlet başkanı
olsa bu tarafsız kalamaz”
düşüncesidir. Onun için, bu
politik partilerin dışında kraliyet,
tarafsız bir organ olarak iş gördüğü
için “ancak böyle bir kurum
bizi temsil edebilir” diyorlar.
“Politik arka planı olan biri
seçilirse o sadece toplumun
bir kesimini temsil edebilir,
Hollanda’nın bütününü temsil
edemez” düşüncesiyle kraliyete
sahip çıkıyorlar. O nedenle politik
arka planı olan bir devlet başkanı
olsun istemiyorlar.
Tarihten gelen ve toplumsal temeli
olan, sosyolojik yapıyı ayakta
tutan, birleştiren bir güç olarak
halk sahipleniyor ve bu yapının
kalmasının daha doğru olacağını
düşünüyorlar, söylüyorlar. Bir
anlamda da vefa ve saygı bağlamında bu ilişki sürdürülüyor.
Parlamento ve Kraliyet arasındaki
ilişki bu şekilde sürdürülüyor. Esas

güç(macht), parlamentodadır.
Gücün yanında bir de
otorite(gezag) var. Güç, yeri geldiğinde sert önlemleri de alabilen
yapının adıdır. Çünkü meşruiyetini
toplumdan alıyor. Parlamento
demokrasiyi temsil ediyor. Otorite
de kraliyet tarafından temsil ediliyor. Onun için bu güç ve otorite
ilişkisinde şu açıkça görülmektedir
ki, kralın aslında çok fazla gücü
yok. O yüzden kraliyetin simgesel
bir itibarı olduğu ya da törensel bir
gücü, anlamı olduğu söyleniyor.
Karalın kızı Amalia 18 yaşına bastığı için babasının başına herhangi
bir durum geldiğinde yine idare
kadınlara yani kraliçelere verilecek. Kadınlar yumuşak, erkekler
sertliği ifade ediyor.
Hollanda toplumu nasıl bir
toplum?
Bu siyasi yapıyı doğuran sosyolojik bir yapı var; toplum var.
Hollanda toplumu bloklaşmış bir
toplum olarak biliniyor. Hollandacada “verzuiling/sütunlaşma” diye
bir kavram var. İşte bu kavram
Hollanda toplumunun yapısını
anlatan bir kavram. Hollanda
toplumu geleneksel olarak dört
bloktan oluşuyor. Bunlar, Protestan, Katolik, Liberal ve Sosyalizmdir. Deyim yerindeyse toplum dört
gruba ayrılmış. Her ülkede bu gibi
ayrışmalar var ancak Hollanda’yı
unik/eşsiz kılan bir özellik var. O
da şu: Toplumun bütün alanları
din veya dünya görüşüne bağlı
olarak şekillenmiş.
Mesela Katolikleri ele aldığımızda, bir çocuk Katolik bir ailede
doğuyor, Katolik kilisesinde vaftiz
oluyor, Katolik okullarda eğitimini
tamamlıyor, Katolik partiye oy
veriyor, sendikaya üye oluyor,
evlendiğinde Katolik biriyle evleniyor, Katolik hastanelerinde tedavi
görüyor, öldüğünde de Katolik bir
mezarlığa gömülüyor. Dolayısıyla bir Katolik veya Protestan’ın
hayatı kendi bloku, sütunu içinde
geçiyor.
Bu kutuplaşma ne zaman
oluşmuş?
Bunun oluşumu tarihseldir.
Hollanda’da 16. yüzyıldan, yani
reformlar denilen dönemden
itibaren, Protestanlık ortaya çıkıp
yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda ikili bir kamplaşma başlıyor.
Protestanlar güçlendikçe Katolikler
güçlerini kaybetmiş, azınlığı düşmüş, baskı altına alınmış, ayrımcılığa uğramış ve biraz da kırsal
kesimlerde yoğunlaşmış olarak
yaşayan bir gruptur.
Kuzey ve gelişmiş bölgeler Protestan’dır, güney ve doğu bölgeleri
Katolik’tir. Dolayısıyla önce böyle
bir ikili ayrışma başlıyor. Daha
sonra sanayi ve Fransız Devrimi’nin ardından liberaller, işçi
sınıfının gelişmesine bağlı olarak
da sosyalistler ortaya çıkıyor.
Bu şekilde toplum, din ve dünya
görüşü temelinde örgütlenmiş dört
bloktan oluşan bir yapıya kavuşuyor. “Verzuiling/bloklaşma”
dediğimiz şey bu. Bunun dönüm

ve zirve noktası da 1917 tarihidir.
Bu tarihten önce bir okul mücadelesi var Hollanda tarihinde.
Katolik ve Protestanların ortak
isteğine sosyalist ve liberaller de
arka çıkarak, o tarihten itibaren
dinî okulların da devlet okulları gibi eşit bütçe hakkına sahip
olmasını istiyorlar. İlk kez o tarihte
bu bloklaşmış toplum büyük bir
uzlaşı ortaya koyuyorlar. İşte bu
dönem “sütunlaşma” dediğimiz
sürecin doruk noktasıydı. Bu süreç
kesintisiz 1960’lı yılların sonlarına
kadar böyle devam ediyor. Yani
Hollanda, sütünlaşma/bloklaşma
geleneği olan bir toplum. Peki bu
yapı siyasi kültürü nasıl etkiliyor,
bu çok önemli…
Bloklaşmaların siyasi kültüre
etkisi…
Bloklaşma siyasi kültürü iki şekilde
etkiliyor. İki şekilde etkiliyor, zira
bloklar arasında inanılmaz derecede düşmanlıklar var. Birinci neslin
kısmen şahit olduğu günlerde,
Katolik bir kimse Katolik olmayan birinin dükkânından alışveriş
yapmaz. Halkın birbirleri hakkında
inanılmaz önyargıları var. Birbirlerine düşmanca bakıyor, yaklaşıyorlar. Toplum bu kadar ayrışmış
bir vaziyette. Politikacılar ve din
adamları da bu süreci âdeta körüklüyorlar. Seçim zamanı kiliselerde
insanlara kendi tabanı olan bir
partiye oy verilmesi vaz ediliyor.
Buna karşı duranlar dışlanıyorlar.
Bu şekilde bir düzen 1970’lere kadar devam ediyor. İlk kez 1970’li
yıllarda bu bloklaşan partiler
taban kaybetmeye başlıyorlar.
Bu yeni döneme de “ontzuiling/
rahatlama” süreci deniliyor.
Sekülerleşme denilen bir kavram
bu sürecin altyapısını oluşturuyor.
Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası
Hollanda halkı giderayak kiliselerden kopmaya başlıyorlar. Bunu
her ne kadar “sekülerleşme”
olarak ifade etsek de Hollandalıların bu süreç için kullandığı özel bir
kelime var; o da, “onkerkelijk/
kiliseden uzaklaşma”dır.
Yani kişilerin kilise üyeliğini durdurması veya kilisenin düzenlediği
ayinlere katılmamasıdır.
Bu öyle hızlı gelen bir süreç ki
70’lere gelindiğinde bu durum artık politikayı da etkiler hâle geliyor
ve o dört blok kendi tabanını kaybetmeye başlıyor. Yani bir Katolik
gidip bir sosyalist partiye oy verebiliyor. Çünkü artık dinî bağımlılık
belirleyici olmaktan çıkmış. Bunun
etrafında olan daha başka şeyler
yok mu, var. Dünya genelinde
başlayan gençlik, kadın, sosyalist
hareketlerin ve cinsel devrimlerin
geliştiği bir dönem.
Bu hareketler bütün dünyayı etkilediği gibi Hollanda’yı da etkiliyor.
Bundan dolayı da toplum büyük
bir değişim, dönüşüm geçirmeye
başlıyor ve bloklaşmanın üst tarafı
altüst oluyor, yıkılıyor. Bugün o
bloklaşmanın yıkıldığı demleri
yaşıyoruz.
Hazırlayan: Zeynel Abidin
(Devam edecek...)
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İlk yazın da “sevgi” üzerineydi. Yazını şu cümle ile bitirmiştin: “Sevgi gözüyle bakılan her şey güzeldir.
Ve güzel olan her şey istisnasız herkes tarafından sevilir.”

Bayram Altıntaş’ın Ardından...
Birbirimizi bir kez olsun kırmadık,
incitmedik, üzmedik.
Gidişin içimi çok yaksa, dağlasa
da böyle bir dostluğu 30 yıldır
sürdürmek biraz teselli ediyor. Bir
diğer teselli kaynağımız ise seni
tanıyanların senin için ettikleri
şahitlik.

2

8 Aralık Salı günü ebediyete
uğurladığımız,
1965
Karaman doğumlu, 30
küsur yıldır Hollanda’da
yaşayan Yazar Bayram Altıntaş’ı
rahmet ve sevgiyle anmak adına,
onu anlatmaya çalışacağım. Gerçi
vefatından sonra onu tanıyanlar
kendi sosyal medya hesaplarından
onun hasletlerini yazarak paylaştılar
ama, onu yakinen tanıyan bir dostu
olarak, bir vefa borcunun ödenmesi
anlamında ben de yazmak istedim.
Yazılmayan hiçbir şey kalmasa da…)
Hayatını Hakk rızası üzere inşa
edenlerin kimseden bir teşekkür,
tebrik, övgü beklemeyeceği aşikâr.
Onlar en küçük bir dünyevi beklenti
içinde
olmadan
yaptıklarının
karşılığını hep ötelere ertelerler.
O yüzden senin de, bizim
anlatacaklarımıza çok da ihtiyacın
yok hele ki gittikten sonra. Ama seni
tanıyan biri olarak seni yazamazsam
olmazdı. Elbette yazdıklarım seni
tanıtmaya, anlatmaya yeterli değil;
hep bir yanın eksik kalacak ama
seni tanıdığım kadarıyla yazamaya
çalışacağım.

Güzel kardeşim, Bayramım,
ardından dökülen gözyaşları, iç
yangınları ve seni tarif eden o güzel
sözler malum olmuştur sana…
Hayatta iken belki bu denli çok
sevildiğini bilmiyordun, bu da
biz insanların en büyük hatası,
eksikliği…
Hayattayken “Seni Allah için
çok seviyorum. Sendeki bu
güzel, örnek hasletler sana
çok yakışıyor, seni daha da
güzelleştiriyor”
diyebilseydim,
diyebilseydik…
Bazı gidişler vurgun yemişe
döndürüyor insanı. Bazısı içini
acıtıyor, kimisi sızlatıyor, kimisi
de insanın yüreğini yakıyor. Hasılı
her gidiş bir yıkımı da beraberinde
getiriyor. İşte o hâllerden birini
yaşıyorum…
Sosyal medya hesaplarından seni
tanıyan hemen hemen herkes
gidişinden duydukları şaşkınlığı,
üzüntüyü dile getirirken bir yandan
da seninle özdeşleşen özelliklerini,
hasletlerini anlatıyorlar…
Hepsinin ortak kanaati “senin çok
özel, güzel, sevgi dolu bir insan
olduğun” idi.
….......
Seninle pek çok çalışma ortamımız
oldu. Gerek cemiyette, gerek
Hollanda İslam Federasyonu’nda
gerekse Doğuş gazetesinde…
Beraber pek çok şey yaşadık. Pek çok
hatıra biriktirdik; çok şey paylaştık,
aynı ideal ve hedef doğrultusunda
pek çok hizmetin içinde olduk.

“Okumak
ve
okuduklarını
paylaşmak” olmalı; seni en iyi
anlatan cümle.
Hep hareket hâlinde olman, sürekli
aksiyon
içerisinde
bulunman;
inandığın dava yolunda, uğrunda
mücadele etmen aslında toplumun
daha iyi seviyelere gelmesini
istemenden dolayı idi. Ve o
durumuna ayak uyduramamak
bazen beni vicdanen rahatsız
ederdi. Zira ben de senin gibi
düşünüyor idim, ama ortam beraber
o aksiyonun içerisinde olmamızı
engelliyordu.
Yüzün hep güleçti. Gülünce sanki
güller açardı, o hâl sana ne güzel de
yaraşırdı.
Davudi, gür bir sesin vardı ama
konuşurken karşındaki insanların
elinde sanki güvercin varmış da,
onları ürkütmemek için dikkatlice
konuşurdun. Kırılır, incinir diye
kelimeleri özenle seçerdin.
“Tatlı dillim güler yüzlüm”
türküsünün
sanki
yazılma
sebebiydin.
Motivasyon
duygusu
olmazsa
olmazındı; hem kendin hem
karşındaki için kullandığın en önemli
sermayendi.
Karşındakine güven duygusu veren,
onu harekete geçiren, olaylara
müspet bir pencereden bakmayı
öğütleyen bir mizaca sahiptin.
İyi bir eş, iyi bir baba ve iyi bir dede
olduğundan hiç kuşkum yok.
Henüz iki yaşındaki torunun ile
çektiğin videoda bile ona “gül la”
diyerek gülümsemeyi öğretiyordun.
Ve
yine
bir
konferansında
“asık suratlının 120 kasının
gerildiğini,
oysa
tebessüm
için sadece 12 kasın yeterli
olacağını” söyleyerek insanları
mütebessim olmaya davet eden de
sendin.
Bu güzel hasleti öğütleyenin
Peygamber efendimizin olduğunun
altını çizerek ve şu Hadisi Şerifi
hatırlatarak: “(Mümin) kardeşine
tebessüm etmen sadakadır”
Hoşgörü timsaliydin. İyi bir
konuşmacı olduğun hâlde, dinlemeyi
çok sever ve anlatılanları yazılarına
ilham ederdin.
Benim bazı makale ve öykülerimi,
anama
yazdığım
mektupları
konularına göre kitaplarına koymak
için izin isteyecek kadar hakkı
gözeten, emeğe saygı duyan bir
anlayış sahibiydin.
Yufka yürekliydin. dertlilere derman
olma isteği ile hareket ederdin.
“Dünya düzelsin” diye idi bütün
uğraşın; isterdin ki herkese adil
davransın, herkes huzur ve barış
içinde yaşasın.
Tevazu sende ayrı bir güzellik
kazanırdı sanki. O mütevazi hâlin
seni daha da çok sevdirirdi.
Nezaket bir yaşam biçimi idi senin
için.
Sevgi doluydu yüreğin. Her şeye
bakışın sevgi ekseni çerçevesinde
olurdu.
Doğuş
gazetesinde
yazmanı
istediğimde “ne yazayım?” diye

tepki vermiştin. Ben de “sürekli
insanların ve hayatın içindesin,
hayatın içinde olanları yaz”
dedim ve Doğuş gazetesinin
5. sayısından sonra “Hayatın
İçinden” bölümü altında yazılar
yazdın ve o yazılar arkanda
bıraktığın onca esere de malzeme
oldu, ilham kaynağı oldu.
İlk yazın da “sevgi” üzerineydi.
Yazını şu cümle ile bitirmiştin:
“Sevgi gözüyle bakılan her şey
güzeldir. Ve güzel olan her şey
istisnasız herkes tarafından
sevilir.”
Güzel ürünler ortaya koydun.
Ömrünü okumaya ve okutmaya
adadın. Bir “sevda” benimkisi
derdin. Bazen de “delilik” olarak
nitelerdin.
Gençleri önemser, onlara okumanın
önemini,
erdemini
anlatır,
sevdirirdin.
Bir kitap içerisinde yer alan can alıcı
bir sözü, paragrafı okurlarla paylaşır,
o kitabın okunmasını sağlardın.
Olaya hiç bir zaman maddiyat
açısından bakmadın. Bu alanda
harcadığın emeği, çabayı başka
alanda harcasaydın hiç şüphesiz
3-5 katı daha fazla kazanırdın. Ama
hep söylerdin ya, “sevda bu”…
sevdaya bedel biçilir mi?

çarşılarında sevdan olan kitaplar
arasında koşuşturman için yürekten
dualar yolladım.
Bir kaç kere telefonla sesini duydum.
O eski gür sesinle karşılamadın,
ama iyi olduğunu ve iyiye gittiğini
söyledin. Çok sevindim. Ama o
hain dert içten içe seni bitiriyormuş,
bilemedin, bilemedik.
Hiç şüphesiz her can ölümü tadacak;
her ölüm erken; seninki çok erken
oldu.

Deliliğin ölçüsü olur mu?
Tek derdin insanların hem birbiriyle
hem de kitaplarla dost olmasıydı.
Tarihimizin şanlı sayfalarını yıl
dönümlerinde aralar, o kutlu
levhaları konferans ve seminer
atmosferinde insanların beyinlerine
kazırdın, asardın.
Onların anlayacağı dilde ve pek çok
toplumsal sorunun çözümüne dönük
eserler bıraktın geride.
Üzerinde sanki hep bir “gariplik”
vardı. Gurbetin omuzlarına yüklediği
o garipliği sende hep görürdüm. Bu
hâlini fark eden oldu mu bilmem
ama en çok da beni etkileyen ve
üzen o hâlindi.

Sözün bittiği yer...
Bir iç yangını ve yürek sızısı…
Seninle yaşadığımız o günler kare
kare gözlerimin önünden geçerken,
gözyaşlarım da kucağıma ateş koru
gibi iniyordu.
Tam o anda Federasyon Başkanımız
Mustafa Aktalan aradı. Gayriihtiyari
ağlayarak karşıladım. Durumumu
anladı ve sabır dileyerek, dikkat
etmem talimatını vererek kapattı.
Bir dakika sürmedi ki çok büyük bir
kaza atlattım. Hem senin ruhun için
hem de yol sigortası olarak okunan
sure ve dualar bir koruyucu kalkan
olmuş; sağlı sollu 100 km hızla gelen
iki arabanın arasında kalmama engel
olmuştu. Rabbimin koruması ile o
anı -şükür vesilesi olarak- atlatmış
olduk.
Son yolculuğa uğurlanışın…
Kardeşim, bugün de cenaze
namazını kıldık, yüzlerce gönül
dostun seninleydi.
İyiliğine şahitlik ederek, haklarını
helal ederek seni bekleyenlerine,
sevenlerine kavuşman için uğurladık.
Rabbim sana rahmetiyle muamele
buyursun. Mekânın Cennet olsun.
Peygamber efendimize komşu olasın
güzel kardeşim.
Elbette kusursuz, hatasız, günahsız
insan yoktur. Hiçbirimiz mükemmel
değiliz. Ama ne mutlu ki senin hep
güzelliklerine şahitlik ettik.

Gurbetçinin kaderi miydi garip
gelip garip gitmek…
Ama seni uğurlayan yüzlerce canı
görünce o gariplik hâlin gözümden
silinip gitti.
Hepsinin
üzgünlüğü
yüzüne
yansımıştı. Ardından edilen sözler
de senin çok özel ve güzel bir insan
olduğuna şahitlik ediyor; üzerine
kondurduğum “gariplik” örtüsünü
indiriyordu.
Saf olmak, temiz kalmak, insanlığın
içinde bulunduğu sıkıntılardan
dolayı kaygı duymak, koca yürekli
olmak insanın en büyük zenginliğidir
aslında.
Kibirden uzak, mütevazi bir hayata
sahip olmak herkese nasip olmayan
nimetlerdir. Sen de bu nimetlerle
donanmış biriydin.
Hastalığını
duydum,
üzüldüm
herkes gibi. Dualar yolladım. Eski
hâline dönmen, yine camilerin hayır

İşte o karaya bürünen an…
Ömer Atıf saat 8.45’de “Bayram
abiyi kaybettik” diye bir mesaj
yolladı.
Yoldaydım, gazeteyi almak için
Amsterdam’a gidiyordum. İçime
düşen ateş sesime yansımıştı ve o
acılı sesle sordum: “Ömer! Bayram
abi kim?”
Hasta olmana rağmen sen hiç
aklıma gelmedin… Ölümü sana
yakıştıramadım.
Ömer’den cevap gelmeyince tekrar
sordum: “Ömer, sakın Bayram
Başalan deme”
İkinci mesajım: “Ömer,
sakın
Bayram Altıntaş da deme”
5 dakika, sonra Ömer cevap yazdı:
“Bayram Altıntaş’ı kaybettik
abi…”

Ankara görevimiz, serüvenimiz…
Yıl 1997. 28 Şubat’ın postallarının
ülkemde duyulduğu günler. Mesut
Yılmaz “Siyasi hayatıma mal olsa
da İmam Hatipleri kapatacağım”

diyerek başlatılan sürece tepki
olarak Hollanda’dan da gür ve güçlü
bir ses duyuluyordu. Hollanda İslam
Federasyonu Başkanı Hasan Koç,
“İmam Hatip Okullarıma Dokunma”
diyerek ülke genelinde başlattığı
imza kampanyasına binlerce insan
katılmış ve 9 klasörden oluşan
dosyayı ilgililere ulaştırmak için
ikimizi görevlendirmişti.
5 günlük Ankara ziyaretimizde
TBMM başta olmak üzere, duyarlı
parti liderleri, STK’lar ve medya
organları ziyaret edilmiş, toplanan
imzaların nüshalarını kendilerine
sunmuştuk.
İşimiz üçüncü günün sonunda
bitmişti.
Bizi misafir eden Ankara İmam
Hatipliler Derneği (ANİMDER)
yönetimi ile otururken, “Beni
bekleyen yaşlı bir anam ve
babam var. Buraya kadar
gelmişken onları görmeden,
ellerini öpmeden, dualarını
almadan
dönmem
yakışık
almaz, müsaade ederseniz onları
ziyaret edip yarına döneyim”
dedin. O gür sesin sanki duyulmaz
gibi çıkmıştı. Zira, en haklı isteğini
bile dillendirirken, sana göre çok da
münasip bir davranış değilmiş gibi
hissediyordun.
“Gönlünü hoş tut, bu yapılacak
en güzel davranış” dedik ve seni
canlarına uğurladık.
Ertesi gün dönüşünde, yüzünde
güllerin açtığına şahitlik ettik.
O beş gün içerisinde pek çok hatıra
biriktirmiştik.
Gerek Meclis Başkanı Yasin
Hatipoğlu, gerek Hasan Celal Güzel
ve gerekse diğer parti ve medya
mensupları ile buluşmalarımızda
yaşananlar kayda değer anılar
olarak belleğimizde kaldı.
Yeri, vakti geldiğinde onları da
paylaşırız.
…….......
Gazete çalışmalarımız sırasında
Osman Akın kardeşimiz gür sesini
duyup, gülen yüzünü, koşar adım
yürüdüğünü görünce, “Yengem
Bayram abime çok iyi bakıyor.
Hep enerji dolu maşallah”
diyerek sendeki o enerji, aksiyon ve
hareket hâline dikkat çekerdi.
….......
Özellikle her karşılaşmamızda “hadi
başkanım, anlat da dinleyelim
şu yeni projeleri” diyerek insanları
sürekli üretmeye, düşünmeye teşvik
ederdin.
Son
aşamasına
gelmesine
rağmen bir talihsizlik sonucu
gerçekleştiremediğimiz
Doğuş’un
tanıtımı için planladığımız büyük bir
organizasyonun da mimarıydın.
Güzellikler bırakarak gittin güzel
insan.
Bıraktığın eserler ve örnek yaşantın,
ahlâkın seni yaşatacaktır…
Ruhun şad, mekânın cennet olsun.
Rahmet ve sevgiyle,
Kardeşin,
Zeynel Abidin Kılıç
---◄◄
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