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“BEN BU TOPLUMUN BIR PARCASIYIM” DIYORSAN

OYUNU MUTLAKA KULLAN!

TÜRKLERİN
HOLLANDA
SEÇİMLERİNDEKİ
ROLLERİ...

IRKÇI PARTİLERİ SAF DIŞI BIRAKALIM...

SÖZ HAKKI
ELDE ETMEK
İÇİN OYLARINIZI
KULLANIN!
<<S 06
Mustafa Aktalan (GHMG)

<<S 12
İlhan Karaçay

Mustafa Hamurcu (KHMG)

16 MART'TA
MUTLAKA
SANDIĞA
GİDELİM!
<<S 18
Zeki Baran (IOT)

"HER SEÇİM GİBİ
BU SEÇİMLER DE
ÇOK ÖNEMLİ.
REYİNİ VER!"
<<S 11
Ömer Altay (TİKDF)

Fotoğraf: Doğuş



TOPLUMA YÖN
VERMEK İÇİN
OY HAKKINIZI
KULLANIN!<<S 08

DİKKAT!
SANDIKTAN
YEREL PARTİLER
ÇIKACAK!
<<S 16
O. Osman Elmacı

DOĞUŞ’UN ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI BAŞLADI... KATILIM İÇİN SON TARİH: 31 MART 2022 GENİŞ BİLGİ: dogus@dogus.nl
2022 YILI
YEREL
SEÇİMLERİ

PARA TAHSİLİ
VE
İCRA HUKUKU
<<S 03
Şeirfe Akdemir Süzen

ETHEM
EMRE'DEN VERGİ
MAĞDURLARINA
ÇAĞRI!..
<<S 29
Ethem Emre (HTTO)

TECRÜBEMİ
DORDRECHT İÇİN
KULLANACAĞIM
<<S 24
Aydın Gündoğdu (OOE)

<<S 05
Ergün Madak

Dosya >> S 12-16

ADAYLARDAN ORTAK ÇAĞRI: “OYLARINIZI MUTLAKA KULLANIN, SESİNİZİ SİYASİ İRADE VE İDAREYE YANSITIN!

DENK

DENK

DOĞUKAN ERGİN >>S 25 ENES YİĞİT

STADSBELANG

14-15 ve 16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde siyasi partiler programlarını açıklamaya, adaylar kendilerini
tanıtmaya başladılar. Seçim özel dosyamızın bu ay farklı siyasi partilerden misafirleri vardı. Hepsinin ortak çağrısı, insanlarımızın
sandığa gitmeleri ve oylarını kullanmalarıydı... Adaylarımızı alfabetik sıraya göre sayfalarımıza misafir ediyoruz...

>>S 09 FATİH POLATLI

PvdA

>>S 23 OKTAY ÜNLÜ

DENK

CDA

>>S 27 SİNAN ÖZGÖREN >>S 07 YUSUF TUNCER >> S08

02
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redactie

yayın odası

“Kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu tatbik edecek insanın içerisine hak ve adalet sevgisi girmemişse,
netice tersine tecelli edecek, adalet yerine adaletsizlik, sosyal adalet yerine sosyal istismar hâkim olacaktır.” (Necmeddin Erbakan)

Zeynel Abidin Kılıç

EDİTÖR

zeynel@dogus.nl

Oy vermeyenin
ELEŞTİRİ VE ŞİKÂYET
. HAKKI YOKTUR

H

ollanda Türk toplumunun temsilcisi
olan STK’ların sadece seçim zamanı
değil her daim siyasi partilerle
ilişkileri olmalı ve sürmeli. Bugün
toplumsal sorunlarımızın tek elden siyasilere
iletileceği mercii, STK’lardır. Herhangi bir
partiyle aynı karede gözükmek politize olmak
değil, halkın temsilcileri olarak sorunların
çözülmesi için adım atmaktır, aynı kulvarda yol
almaktır. Her seçim öncesi bol keseden vaatler
yapılıyor, ancak çoğu gerçekleşmiyor. Zira bir
söz hakkı kuruluşu statüsünde olan STK’lar
bu işe uzak duruyorlar; takip, denetim ve
sorgulama kültüründen yoksunuz...
Geçen sayıdan okurlarımıza bir özür borcum Her alanda korkunç bir ırkçılık kendini
gösterirken, eğitimde, iş pazarında ayrımcılık
var. Kralımızın adalet anlayışına ironik bir
gönderme babından bir kıssa paylaşmıştım. alenen yürütülürken, gelir dağılımındaki
adaletsizlikler gün yüzüne çıkarken, zengin
Paylaştığımız kıssa ile haddi açtığımızın,
fakir arası uçurum derinleşirken, sömürü ve
okurumuz A. K.’nın tepkisiyle farkına
soygun çarkı işletilirken siyasi partilerin de bu
vardık. Çok uygun olmayan hikâyenin
okurlarımız üzerinde bıraktığı olumsuz tesir olumsuz gidişata yönelik bir sözü, bir planı,
programı olmalı değil mi? Açıkçası partilerin
nedeniyle özür ve bağışlanmayı diliyorum.
programlarında sosyal devlet yapısına dönüşün
25 yıllık gazetecilik hayatımda –ölümle
emareleri yok, hak ve özgürlükler bağlamında
tehdit dâhil- pek çok tepki ile karşılaştım.
bir sözleri yok…
Okur tepkileri yolumuzu aydınlatan fener
İşte bu gibi sorunların çözüm yeri, karar verici
hükmüneydi. Bu uzun soluğun kaynağı da
okurlarla olan ilişkimizdi. Doğuş okurlarıyla ve uygulayıcı mekanizma siyasettir. Devleti
idare etme sanatı olan siyasete küslük, ancak
her karşılaştığımda, “yaz gazeteci” der
sorunlarımızı kartopu gibi büyütmeye yarar.
gibi duygu, düşünce ve yaşadıklarını
Sandığa gideceğiz, oyumuzu vereceğiz ve söz
bir bir anlatırlar ve onu kaleme almamı
hakkı kurulları vasıtasıyla gerçekleşmeyen
isterlerdi. Yazılarımın çoğunu da bu okur
vaatlerin hesabını soracağız.
sohbetleri oluştururdu. Bundan dolayı da
Her seçim önemli ama bu seçimler çok daha
yazdıklarımızın kahir ekseriyeti okurlar
önemli. Özellikle büyük şehirlerin yığılan ve
tarafından tasdik ve kabul görüyordu.
gittikçe de çoğalan sorunları ancak o sorunları
Bu durum bizim yazarlık hayatımızda yol
ciddiye alanlar tarafından çözülür. Oyunu
azığımız oldu, yüreklendirdi. İnsanlarımızın
ver ki sesin idareye ve iradeye yansısın. Oy
duygu ve düşüncelerine tercüman olmaya
vermeyenin itiraz ve şikâyet hakkı yoktur.
çalıştık. Bunu da, kimseye bir diyet borcu
ödemeden, kimseye sövmeden, eğilmeden, Hiçbir mazeret de bu manada geçerli değildir
zira, seçimler üç gün sürüyor ve en az iki kişinin
bükülmeden yaptık. Hiçbir beklenti,
de vekaletini alarak oy kullanabiliyorsun.
menfaat yaptığımız işin üstüne çıkmadı.
Bu vatan böyle de anavatan nasıl?
İlkeli, kararlı, tavizsiz bir duruş ile çeyrek
Orada da fazla bir değişiklik yok. Dilimizin
yüz yılı bitirdik. Her işimizi hakkaniyetle
üzerine az biraz bal koyuluyor, sonra altımız
yürütmeye çalıştık. Omuzlarımıza yüklenen
oyuluyor. Dövizle askerlik, mal varlığı
görev ve sorumluluğun bilinci ile onlarca
Otomatik
Bilgi
Paylaşımı,
insanımızın yetişmesine vesile olduk. Gazete araştırması,
boşanmaların tanınmaması, emeklilik bedelinin
ve okur arasında kopmaz bir bağ kurduk.
yükselişi gibi Avrupalı Türklerin yaşadığı
Bu bağın kopmaması ve güçlenmesi için
sorunlar katlanarak büyüyor. Seçim zamanı
yaptığımız işi bir “sevda” ve Hakk’a ulaşan
“düzeltileceği, ilgilenileceği” sözü veriliyor ama
bir hizmet bildik.
unutuluyor. Bu konuya da Türkiye’nin seçim
Okurumuz A. K.’ya uyarısından dolayı
vakti geldiğinde değinelim inşallah…
teşekkür ediyor, onun şahsında bütün
okurlarımızdan bu rahatsızlık
Bu dünyadan bir Erbakan Hoca geçti…
nedeniyle özür diliyorum…
Onun dünya görüşü ve düşüncesiyle 80’li yılların

İnsan haddini
bilmeli!..

sonunda tanıştım. Onun yürüdüğü o kutlu yolda
onunla yürümek, davasının çilesini omuzlara
yüklenmek, çile çekmek, feda etmek, ter
dökmek nasib oldu, Elhamdülillah… Hocamız,
ahirete göçünün 11. sene-i devriyesinde
rahmetle, özlemle, sevgi ve dualarla anıldı. Şu
an içerisinde bulunduğumuz dünyada onun
ilke, ideal, mefkure ve düşüncelerine ne kadar
da çok ihtiyaç var. “Savaş değil, barış! Çatışma
değil, diyalog!, Çifte standart değil, adalet!,
Üstünlük değil, eşitlik!, Sömürü değil, âdil
düzen! Baskı ve tahakküm değil, insan hakları”
diyen ve bunu iktidar ve hükûmet ortağı olduğu
dönemlerde hayata geçiren büyük bir siyasi
deha ve asrın müceddidiydi.
Savaşın,
çifte
standardın,
imtiyazın,
sömürünün, baskı ve tahakkümün yollarını
tıkayan, kapılarını kapatan bir anlayışla
ömrünü 8 milyarlık insanlık âlemine adayan bu
güzel insanın yokluğu; savaş sevdalısı, sömürü
âşığı, zulüm, baskı, tahakküm erbabı, adaletsiz
bir dünyada daha çok hissediliyor. Adil bir
düzenin kurulması için ömrünü vakfeden
Erbakan Hocamızın hayata geçirdiği D8’ler
projesi işte bu kandan beslenen, insanların
sırtında asalak olan vampirlerin kaynağını
kurutan bir yapılanmaydı. Bu dünya projesinin
sekteye uğramasına sebep olan herkes dökülen
kandan, mazlumların ahından, çalınan maldan,
kısıtlanan özgürlüklerden, birbirine düşman
edilen halklardan sorumludur ve
vebal
altındadır.
Dünya sensiz öksüz ve yetim kaldı. Zalimler
mazlumların kanlarına, canlarına, mallarına,
yurtlarına musallat oldu muhterem hocam. Seni
rahmet, sevgi, özlem ve dualarla anıyorum.
Mekânın cennet olsun…
Savaşmak mı, ne için?
Meşhur bir Napolyon Bonapart sözü, ki son
derece de anlamlıdır. İspanya Kralı ile şöyle bir
diyalog içerisinde olduğu rivayet edilmektedir:
Napolyon Bonapart İspanya’yı savaşta
yendiğinde ispanya kralı Napolyon’a: “Siz
sadece para, ganimet, altın ve toprak elde
etmek için savaşırsınız, oysa biz şerefimiz
ve namusumuz için savaşırız” demiş.
Napolyon bu durur mu, yapıştırmış cevabı:
“Doğru, herkes neye ihtiyacı varsa onun
için savaşır!...”
İnsanlık tarihi ile yaşıttır savaşlar. Ancak hiç
bu yüzyılınki kadar kirli, kanlı olmamıştır.
İslam coğrafyalarına yağmur misali yağdırılan
bombalar ne derin acılar, ne onmaz yaralar
bıraktı yüreklerde. Çocuk, kadın, yaşlı,
sivil, masum ve mazlum demeden diri diri
gömüldüler, olmadı yurtlarından sürüldüler,
olmadı zindanlarda işkenceyle öldürüldüler, o
da olmadı darağacına götürüldüler. İnsan olarak
bu zulme, bu haksız gidişata karşı koymamız,
önünde durmamız lazım.

Miraç ve Berat Kandilinizi
kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...

Kan emici vampirlerin İslam coğrafyalarına
yerleştirdikleri kuklalar onların vekilliğini
yapıyorlar. Şimdi sıra bir başka savunmasız
ülke ve ülkelerde… Ukrayna, Amerika
emperyalizminin oyununa gelerek Rusya’ya
yem edilmek isteniyor. Erbakan Hocam da
bu iki zalimi bir timsahın alt ve üst çenesine
benzetmiş; gövdesini de Siyonizm olarak
nitelemişti. “Onların çenelerin karşı
karşıya gelmesi kavga değil, aksine avını
lokma lokma yemek içindir. Yani sonuçta
Siyonizm’e hizmet vardır” diye müthiş bir
tesbitte bulunmuştu. Şu an savaş hukuku, kuralı
tanımayan azgın, zalim ve bozguncular çocuk,
kadın, yaşlı demeden katlediyorlar, kirletiyorlar
dünyayı… Bu, yoldan çıkmış azgın beygirleri
gemleyecek tek düzen Hocamın bize miras
olarak bıraktığı davadır… Bu savaşın büyük
yaralar açmadan bitmesini umuyor, diliyor,
dualar ediyorum… İçim yanarak, gözlerim
dolarak o masum ve mazlumlara uzanan kanlı
ellere lanet okuyarak, buğz ederek…
Gül bahçelerinde gezinti
Geçen haftalarda iki çağrı/davet üzerine iki
mekânı ziyaret ettim. Biri Rabbimin kendi
huzuruna çağrısı olan namaz için Rotterdam
Birlik Camii’neydi. Diğeri de Randstad
Letseladvies şirketi CEO’su Ethem Emre’nin
ofisine…
Pazar sabahı namaz için girdiğim camide bir
gül bahçesiyle karşılaştım. Sabahın o vaktinde,
o soğuk kış gününde o sıcacık yataklarını
ve tatlı uykularını terk edip Rabb’lerinin
huzuruna çıkan yüzlerce genç ve çocuk,
cami içini gül bahçesine döndürmüşlerdi.
Ne muazzam, ne doyurucu bir görüntüydü.
Ruhumuz namaz öncesi huzura doymuştu.
Diyanet Gençlik Kolları(Anadolu, Laleli Cami)
ve Millî Görüş Gençlik Teşkilatlarının (Birlik,
Fecr) yöneticilerini tebrik ediyor, bu güzel
organize için kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Geleceğe olan inanç ve umudumuz bu şaheser
görüntülerle daha da artıyor.
Diğer bir gül bahçesi de Ethem Emre Bey’in
yazıhanesindeydi. 20 kadar eğitimli, yüksek
okul mezunu, meslek sahibi pırıl pırıl genç, bir
araya gelmiş Türkçe dili, tarihi, kültürü dersleri
alıyor. Bir gün önce camide yaşadığım benzer
duyguları tattım, yaşadım. Doğuş’un doğuş
sebeplerinden biri de Türkçe dilini konuşmak,
yazmak, korumak, yaşatmak idi. Bu güzel
gençler de bu hassasiyetle yola düşmüşler
ve önemli, anlamlı, hayırlı bu davete icabet
etmişler ve bulundukları ortamı âdeta bir
çiçek bahçesine çevirmişlerdi. Buradan bizim
de gençlere ve çocuklarımıza çağrımız şu olur
ancak: Bu her iki çağrıya da koşarak gidin!..
Bu gibi çalışmalar örnek alınarak ülke geneline
yayılmalı. Buna vesile olan Ethem Bey’i de
kutluyor, şükranlarımı sunuyorum.
---◄◄

Miraç ve Berat Kandilinizi kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...
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Şerife Süzen-Akdemir

ons rechten

haklarımız

HUKUK

info@erasmusak.nl

Para Tahsili ve

İCRA HUKUKU

P

andeminin yıkıcı etkileri birçok kişiyi
ve işletmeyi maddî ve manevî yönden
olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu
süreçte birçok işletme ve kişi borcunu
ödeyemeyince icra durumu ile karşılaşabiliyor.

İcra ve alacak davalarında
talep edilen miktar
€ 25.000,- altındaysa avukatsız
da dava açılabilir. Birçok kişi
bu durumda icra memurlarını
devreye geçiriyorlar.
Bu da borçluların
borçlarını artıryor.

03

Peki icra takibi nedir? Nasıl yapılır?
Bir borç için icra takibi ve haciz işlemleri
başlatabilmek için ilk olarak, alacaklı borçlu
tarafa, hatırlatma amaçlı tebligat yollar. Tebliğ
edilme süresi içinde, herhangi bir cevap
alınamazsa, borç bilgisi ihtarname olarak
borçluya gönderilerek, borcu ödemesi istenir. Bu
süre içinde de herhangi bir borç ödenmemesi
durumunda, ikinci adım yetkili Hollanda
mahkemesine başvurmak olacaktır.
İhtiyacı haciz
Bu süreçte önce ihtiyacı haciz koydurarak işinizi
sağlama alabilirsiniz. İhtiyacı haciz, bir para
alacağının zamanında ödenmesinin garanti altına

alınması amacıyla, mahkeme kararı ile borçlunun
mallarına önceden, geçici olarak uygulanan
koruma tedbiridir. Böylelikle borçlunun uzun
sürebilecek yargılama sürecinde mal kaçırmasının
önüne geçilecektir.
Dava nasıl başlatılır?
İcra ve alacak davalarında talep edilen miktar
€ 25.000,- altındaysa avukatsız da dava
açılabilir. Birçok kişi bu durumda icra
memurlarını devreye geçiriyorlar. Bu da
borçluların borçlarının artmasına sebebiyet
vermektedir. Hukuki bir işlem olduğundan,
avukat yardımı ile dava açılması önerilir.
Davanın erken ve doğru şekilde sonuçlanması
için, avukatlarla birlikte, gerekli delillerin
mahkemeye iletilmesi gerekmektedir.
Her davada olduğu gibi alacak konusunun ve
varlığının ispatlanması gerekir ve bir çok yolla bu
başarılabilir. Hâkim bazen de tarafları uzlaşmaya
davet eder. Bu tür davaların dezavantajı ise
uzun zaman alma ihtimalidir. Hollanda’da alacak
davaları dosyanın zorluk derecesine göre 6 ay
ila 1 yıl arasında değişebilir. Bu süre temyiz söz
konusu olduğunda daha da uzayacaktır.
Peki gelelim mahkeme masraflarına. Mahkemeyi
kaybeden taraf genelde mahkeme masraflarını
ödemek zorunda kalır.

Zaman aşımına dikkat!
Eğer dava açmak istiyorsanız, alacağınızı zaman
aşımına uğramadan tahsil etmeniz gerekmektedir.
Bu tür davalarda zaman aşımı süreleri işlemekte
ve süresi içinde açılmayan davalar zaman
aşımına uğramaktadır. Alacağın ve sözleşmenin
türüne göre zamanaşımı süresi 5 yıl olarak
belirlenmiştir.
Birisi borcunu size ödemediği taktirde
tavsiyemiz:
* Borcunu gününde ödemeyen borçlunuza vakit
kaybetmeden hatırlatma gönderin, zira zaman
aşımına uğrayabilir;
* Borcun vadesi için belirli bir gün ve süre
belirtmeyi unutmayın. Hollanda’da ortalama
vade süresi 14 gündür;
* Hatırlatmanıza ödeme yapılmadığı taktirde
masrafları onlara ait olmak üzere alacak tahsilatı
için avukatınıza başvuracağınız uyarısını da
ekleyiniz.
Adaletle ve sağlıkla kalın.
---◄◄

Nejat Sucu

Türkiye‘ye Geri Dönüş Yapmak İsteyenlerin Dikkatine!

H

ollanda’da 1987 yılından bu yana uygulaması devam eden Geri Dönüş
Yasası (Remigratiewet) 1 Ocak
2014’den itibaren köklü bir değişime

uğradı.
Son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2024’den önce
başvuru yapanlar, o anda gerekli olan Geri Dönüş
Yasası (Remigratiewet / regeling) şartlarına ve yasasına uygun olmak zorundadırlar.
Hangi şartlarda faydalanmak mümkündür?
1. Hollanda’da ikametin başladığı tarihte 18
yaşında olmak,
2. Hollanda’da en az 8 yıl ikamet etmiş olmak,
3. Başvuru anında en az bir yıl işsiz olmak,
4. Başvuru anında en az, 1 yıl boyunca bir sosyal
ödenek almış olmak,
5. Başvuru anında, 55 yaşını doldurmuş olmak,
6. Hollanda tabiiyetine sahip olan aileden, başvuru yapanın Hollanda tabiiyetinden ayrılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Var olan ek haklar nelerdir?
1- Türkiye’de hastalık sigortası için, geri dönüşten
sonra eklenen hastalık giderleri desteği,
2- Geri dönüşten sonra pişmanlık durumunda, 1
yıl içinde Hollanda’ya geri dönebilme imkânı,
3- Hollanda ziyaretleri için 5 yıl geçerli Hollanda
vizesi ve bir yıl içinde toplam 6 ay ( 3+3 ) Hollanda’da ikamet edebilme imkânı,
Sıkça sorulan sorular…
Türkiye’de Hollanda pasaportu ile yaşıyorum. 55 yaşına geldiğim zaman Türkiye’ye
Geri Dönüş Yasası’ndan faydalanabilir
miyim?
Tabii ki mümkün ama şartları zorlaştırılan
55+Geri Dönüş Yasası’nın şartlarına uymak
gerek. Zor olanı 8 yıl Hollanda’da ikamet etmiş
olmak ve bir yıl boyunca bir ödenek almak.
Başka bir ödenek alan kişi geri dönüş yapabilir mi?

Emeklilik (AOW), Hastalık (ZW), Geri Kalanlar
Ödeneği (ANW) ve Malullük (WAO/WIA) ödeneği
alanlar da geri dönüş şartlarını yerine getirdikleri
takdirde geri dönüş uygulamasından faydalanabilirler.
Yasanın uygulama süresi ne kadar?
Geri dönüş yasasının son başvuru tarihi 31 Aralık
2024 olarak belirlenmiş olup, bu yasal uygulama
1 Ocak 2025’de son bulacaktır.
Daha fazla bilgi için...
Hollanda Göç Enstitüsü, Nederlands Migratie
Instituut
NMI ile iletişim: www.nmigratie.nl
e-mailadres: info@nmigratie.nl
Telefon numarası: 030-2342936
Yetkili Bakanlık ve karar mercii:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidhttps://www.rijksoverheid.nl/ministeries/min-

isterie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
Daha geniş bilgi için Hollanda Göç Destek
Kurumu:
Nederlands Migratie Instituut (NMI)
Telefon numarası: (030) 236 42 45
(Remigratielijn)
Nejat SUCU - Sosyal Hizmetler Uzmanı
Kaynak: Platformdergisi ---◄◄

HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!
Miraç ve Berat Kandilinizi 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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Yeniden başa döndük...



Bakan Kuipers Hollanda’da COVID-19 kurallarının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı

Hollanda’da Kovid-19’la mücadelede 3 aşamalı
normalleşme sürecİ başlıyor

H

ollanda bu haftadan itibaren iki hafta içerisinde
neredeyse tamamen açılıyor. Önümüzdeki haftadan
itibaren maske, mesafe ve 3G kuralları kaldırılıyor.
İlk kez tek başına kameraların karşısına geçen
Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, Hollanda’nın kademeli olarak
açılacağını duyurdu. Bakan Kuipers bu hafta Cuma gününden
itibaren birçok mekânda kuralların gevşetildiğini, önümüzdeki
hafta Cuma gününden itibaren de maske ve 1,5 metre mesafe
kuralının kaldırılacağını açıkladı.
Bu hafta cuma gününden itibaren geçerli olan
COVID-19 tedbirleri:
– Kafe, bar ve restoranlar ile kültür sektöründeki sinema,
tiyatro ve müze gibi mekânlar 18 Şubat Cuma gününden
itibaren gece saat 01.00’e kadar açık kalabilecek.
– Kapasitesi 500 kişiye kadar olan mekânlarda (kafe, restoran,
sinema, tiyatro vb. gibi) uygulanan sabit koltuk, maske ve
mesafe kuralları kaldırılacak. Bu mekânlarda Korona Giriş
Belgesi gösterilmesi mecburiyeti hâlâ geçerli.
- Kapasitesi 500 kişiyi geçen (stadyum, festival vb. gibi)
yerlerde maske, mesafe ve Korona Giriş Bileti mecburiyeti
devam edecek.
- Bar, kulüp ve diskolarda en fazla 500 kişiye kadar izin
verilecek, .
- Halihazırda Korona Giriş Belgesinin (coronatoegangsbewijs
- ctb) gösterilmesinin gerekli olduğu sinema veya stadyum gibi
yerlerde 1,5 metre mesafe ve maske kuralı kaldırılacak.
- Kalabalık ve 1,5 metre mesafe kuralının uygulanamayacağı
yerlerde maske takmak mecburi olacak.
- Sadece toplu taşımada, havaalanlarında ve uçaklarda maske

takma mecburiyeti devam edecek.
- Evden çalışma tavsiyesi yarı yarıya düşürüldü. Mecburen işe
gitmesi gerekenlere, mümkünse mesai saatlerinin yarısında evde
çalışmaya devam etmeleri tavsiye edildi.
- İzolasyon kuralında değişiklik: Enfekte olan bir kişinin
izolasyon süresi beş güne indirildi. En az 24 saat semptom
görülmemesi halinde izolasyona son verilebilecek.
- 3G kuralı (İyileşmiş, aşıları tam veya korona testi negatif)
uygulaması 25 Şubata kadar geçerli olacak.
25 Şubattan itibaren geçerli olan kurallar:
- Maske ve bir buçuk metre mesafe kuralı tamamen kaldırılacak.
- Kafe, bar ve restoranlar, kültür sektöründeki mekânlarda
Korona Giriş Belgesi gösterme zorunluluğu kaldırılacak.
- Festivallere tekrar 500’den fazla kişinin girmesine izin verilecek.
- Kapasitesi 500 kişiden fazla olan mekanlarda 1G kuralı (Aşılı
veya aşısız herkes test yaptırmak zorunda) geçerli olacak.
Başka bir değişle, tüm festival ve etkinliklere girmek için negatif
sonuçlu test belgesinin gösterilmesi gerekecek.
- Şubat ayının sonunda kafe, bar ve restoranlarda uygulanan
kapanma saati (gece 01.00) uygulaması kaldırılacak.
Haber: SH
---◄◄

Faaliyetler



KALDIRILAN TEDBİRLER SONRASI ZİYARETLER BAŞLADI

Şaban Dişli’den Şahan’a Ziyaret
T. C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli Hollanda Türk toplumu ile olan münasebetini,yaptığı ziyaretlerle hayli pekiştirdi. Yaptığı ziyaretlerle hem moral desteği
veren hem de sorunlarını dinleyen Şaban Dişli bu sefer, Hollanda’nın ticari
piyasasında güçlü bir isim olan Şahan Marketleri ziyaret etti. Büyükelçi Dişli,
Market sahipleri Yüksel, Erdal ve Zekeriya Şahan tarafından ağırlandı. ---◄◄

Eğitim Müşavirinden NIF’e ziyaret
T.C. Lahey Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Miyase Koyuncu Kaya NIF’e iade-i
ziyarette bulundu. İGMG Güney Hollanda bölge binasında gerçekleşen
ziyarette bölge Başkanı Mustafa Aktalan ve Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak
da hazır bulundu. Bilgi alışverişinin yanı sıra ortaklaşa yapılabilecek eğitim
faaliyetlerinin de konuşulduğu toplantıda, Eğitim Müşaviri Miyase Kaya,
---◄◄
eğitim çalışmalarımızın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Doğuş, Gençlik Teşkilatı Toplantısında
Doğuş gazetesi çeyrek yüzyıldır insanımıza hizmet veriyor. Gazete, basılı/
matbu hâlini ısrarla sürdürürken dijital alana da ciddi yatırlımlar yapıyor.
Hollandaca yayın yapacak bir sitenin çalışması içerisinde olan Doğuş Medya
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atıf, IGMG Güney Hollanda Gençlik teşkilatını ziyaret ederek konuyla alakalı teşkilat birimlerini bilgilendirdi.---◄◄

AEB, Abdülhamid Han’ı yâd etti...
Amsterdam Esnaflar Birliği’ndeki anma programına konuşmacı olarak Abdulmuttalip Akkoç
ve Amsterdam Noord Kuba Camii İmamı Mahmut Satır katıldılar. Program, Mahmut Satır’ın
yaptığı duayla başladı. Abdulmuttalip Akkoç ve Mahmut Satır, Sultan Abdülhamid Han’ın
yıkılmakta olan iflas etmiş Osmanlı Devleti’ni uyguladığı siyasi ve ekonomik politikalarla
33 yıl boyunca nasıl ayakta tuttuğunu, kimlere karşı nasıl mücadele ettiğini, Doğu ve Batı
arasındaki ilişkiyi nasıl dengelediğini, nasıl bir denge politikası izlediğini anlattı . ---◄◄
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2022 Yerel Seçimleri
ve GÜNDEME
DAİR GÖZLEMLER

B

u satırların yazıldığı günlerde, daha
yerel seçimlerin yapılmasına 20 gün
süre kalmıştı. Açıkçası seçimlerin
yapılacağı zaman dünya siyaseti mi
yoksa Hollanda siyaseti mi ön planda olacak,
bunu şimdiden kestirmek çok zor. Rusya,
Ukrayna sınırına yığınak yapıyor, ABD ve diğer
Batılı ülkeler, ‘Rusya her an işgal edebilir’
diyerek tetikte bekliyor.

Aklıma 70 yaşından sonra
17 yıl hastalanan Eyyub
aleyhisselam gelmişti.
Hanımı, “Rabbine dua
etsen de şu hastalıktan
kurtulsan” deyince çok
manidar bir cevap vermiş:
“Bu yaşıma kadar bana
hastalık vermeyen
Rabbim’den hangi yüzle
şifa dileyim?” Sonra, şu
sıralar yine hadis okuduğum
için Rabbim karşıma bir
de bu hadisi çıkarmaz mı?
Rasûlullah (SAS) bir hasır
üzerinde yatıp uyumuştu.
Uykudan uyandığında, hasır
vücudunun yan tarafında
iz bırakmıştı. Biz: “Yâ
Rasûlallah! Sizin için
bir döşek edinsek” dedik.
Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem:
“Benim dünya ile ilgim
ne kadar ki? Ben bu
dünyada bir ağacın altında
gölgelenen, sonra da
oradan kalkıp giden
binitli bir yolcu
gibiyim” buyurdular.
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Gerek dünyadaki enerji fiyatlarının yükselmesi,
gerek tedarik zincirinin sekteye uğraması,
40 yıldır görünmeyen yüksek enflasyonun
Batı ekonomilerinin de artık ciddi bir sorunu
olduğunun ortaya çıkmasıyla, dünya ekonomisi
belirsizliğe doğru gidiyor. Türkiye’nin içinde
bulunduğu sarmalın aynısını şu an Batı
ekonomileri yaşıyor. Yani “enflasyon yüksekse
ne yapalım?” “Faizleri arttıralım o zaman”
diyorlar. Geçen son yıllarda faizlerin sıfırın
altına kadar düşmesi açıkçası, İslam’ın da
şiddetle desteklediği faizsiz ekonominin tam da
etkilerini görebilecektik. Öyle bir dönem bitti gibi
görünüyor.
Enflasyonun yükseleceği ile ilgili olarak benim
öngörüm daha çok ABD, Japonya, İsviçre,
Fransa ve diğer ülkelerin karşılıksız para
basmalarından dolayı olabileceği idi. Ama enerji
fiyatlarının % 60 artması daha çok % 7’lere
kadar enflasyonu tetikledi. Önümüzdeki aylarda
ya da senelerde bunların etkilerini göreceğiz.
Bir diğer etken ise, Corona’dan dolayı karşılıksız
verilen yardımların, örneğin Hollanda’da 90
milyar euro, yardım yapıldı. Bunların dönüşünü
hükûmetler, pandeminin bitip, hayatın normale
dönmesini hesap ediyor olabilirlerdi. Oysa şimdi
yukarıdaki manzara ile karşı karşıya kaldık.
Önümüzdeki günlerde gündem Hollanda yerel
seçimleri mi, yoksa ekonomik kriz mi olacak?
Bunu hep beraber ömrümüz varsa göreceğiz.
Omikron nasıl bir şeymiş?
Bir perşembe akşamı vücut kaslarımın yavaş
yavaş sızlamaya başladığını hissettim. O gece

terleyerek sabahı ettiğimde, kas ağrılarımın
arttığını ve başımın şiddetlice ağrıdığını
hissettim. Zaman geçtikçe ağrılar daha da
şiddetlendi. Marketten aldığım test negatif
çıkınca, ‘herhâlde sıradan bir üşütme’ diye
düşündüm. Ertesi gün ağrılarım daha da artmış,
geceden ateşlenmeye ve titremeye başlamıştım.
Tekrar test aldığımda pozitif çıktığında hayretler
içinde kalmıştım ve hemen kendimi izole ettim.
Pazar günü olduğunda bu ağrıların yerine
şiddetli göğüs ve sırt ağrısı başlamıştı. Ne tarafa
dönsem oram ağrıyordu. Baş ve kas ağrısı mı,
yoksa göğüs-sırt ağrısı mı diye düşündüm. Hani
“insanın neresi ağrıyorsa canı oradadır”
derler ya, o yüzden her ağrı acı verdiğinden bir
tercih yapamıyordum. Paracetomol’a yüklenip
ağrılar biraz hafiflemeye başlamıştı. 1 hafta
yoğun bir hastalık dönemi oldu. O gün bugündür
tam iyileşmedim ama ağrılı kısmı elhamdülillah
geride bırakmıştım.
İşin fiziksel boyutunun yanında bir de psikolojik
boyutu var. Şu ana kadar 5 milyondan fazla
insan hayatını kaybetmiş. Kısa bir süre önce de
Ankara’daki teyzem yoğun bakımdan çıkmıştı.
Ben de kendi metabolizmamın bu virüse karşı
dayanıklı olup olmadığını bilemediğim için
tedirgin bir bekleyiş başlamıştı.
‘Hadi, daha da kötüleşirsem, hastaneye
kaldırılırsam? Evimizde bensiz bir hayat
nasıl olur acaba? ’ soruları zihnimde
dolaşıyor ve akabinde yüreğimden gelerek şunu
düşünmüştüm: ‘Rabbim bana 51 yıllık bir
ömür bahsetmiş. Beni ne beklediğiyle ilgili
içimde en ufak bir sıkıntı, belirsizlik yok.
Çünkü gidilecek adres bambaşka bir adres.
Sadece, eşim ve çocuklarım için çok üzücü
bir hayat olur’ diye kederlenmiştim.
Aklıma 70 yaşından sonra 17 yıl hastalanan
Eyyub aleyhisselam gelmişti. Hanımı, “Rabbine
dua etsen de şu hastalıktan kurtulsan”
deyince çok manidar bir cevap vermiş: “Bu
yaşıma kadar bana hastalık vermeyen
Rabbim’den hangi yüzle şifa dileyim?”
Sonra, şu sıralar yine hadis okuduğum için
Rabbim karşıma bir de bu hadisi çıkarmaz mı?
Rasûlullah (SAS) bir hasır üzerinde yatıp
uyumuştu. Uykudan uyandığında, hasır
vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı.
Biz: “Yâ Rasûlallah! Sizin için bir döşek
edinsek” dedik. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem:
“Benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben

bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen,
sonra da oradan kalkıp giden binitli bir
yolcu gibiyim” buyurdular. (Tirmizî, Zuhd 44)
Daha başka nasıl tasvir edebilirsin ki!
Rabbim sıhhatimi yeniden nasib etti, ağrılar gitti.
Ama ne oldu? Kur’an’da İsra Suresi’deki fırtınalı
bir günde gemi yolculuğu yaparken durmadan
yemin edenlerin, karaya ayak bastıktan sonra
yeminlerini unuttukları gibi olmak kadar tehlikeli
bir karakter/inanç bozukluğu olabilir mi?
Şöyle düşündüm; ‘Belki şu an için
Rabbim erteledi, fakat ‘bakın yaklaşıyor
yaklaşmakta olan’ mısraları zihnime takılmıştı
hemen İ. Özel’in.
Yani adım adım yaklaşıyor, yaklaşacak ve
yaklaşmalı. Çünkü Rabbimizin ağaç altındakilere
formatı bu.
Dilerseniz ağaç altında bekleşen bir kaç
insan profili çizelim:
Ağacın altına nasıl geldiği ile ilgili fikri
olmayanlar: Bunlar daha çok ağaçla uğraşırlar,
ağacın verdiği meyveleri ve sonbaharda yere
düşen kurumuş yaprakları biriktirmek için
yarışırlar. Bir de gölgenin dışında kalıp güneşte
ter dökenlere yer açmak için kılını kıpırdatmazlar.
Aslında bunlar da kendi aralarında kategorilere
ayrılabilirler: öldükten sonra Allah’a gideceklerini
bilenler, bir de “ölümden sonra köy
yok” diyenler. Yani tesadüf eseri geldik bu
ağacın altına, sonrasının ne olduğunu, daha
ispatlanmadığı için hiç bir fikri olmayanlar işte
bunlar.
Ağacın altına taa Galu Bela’dan geldiklerinin
bilincinde olan, herkesi ağacın gölgesinden
istifade etmeye çalışanlar, dallar meyveye
durunca meyveleri sadece kendilerine saklamak
ya da toprağın altına gömmek yerine avuç avuç
dağıtmak için yarışanlar. Dinlenme molası bitip
ayağa kalkınca nereye gideceklerini bilen ve
bunun için sabırsızlananlar. Buna Kur’an ‘Kesin
İnançlılar’ diyor.
Hepimiz ağacın gölgesindeyiz. Evet bazen
güneş yakıyor, bazen rüzgârın esintisi hoş da
geliyor. Ama burada bize güzel gelen meyvelerin
ve gölgenin kendisi amaç olduğunda bireysel
yolculuğumuz sekteye uğrayıp kaybedebiliyoruz.
O zaman ben kendime şu soruyu sormaya devam
edeceğim: Ağacın ve gölgesinin cazibesinden
kurtulup asıl yolculuğa nasıl odaklanabilir, nasıl
“kesin inançlı” olabilirim? Hayattaki bulunuş
gayemiz de bu değil mi sonuçta?
---◄◄

Göksel Soyugüzel: “Amacımız, var olan imkânları kullanarak hem Sivas’taki hem de yurt dışındaki hemşehrilerimize hizmet etmektir”

ASBİR Hollanda İstişare Toplantısı Verimli Geçti

K

ısa adı ASBİR Hollanda olan Hollanda
Sivaslılar Birliği pandemiye rağmen
faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor.
İki yıl öncesine kadar pek çok önemli
hizmetin altına imza atan ASBİR Hollanda, 6
Şubat 2022 tarihinde Amsterdam Corendon
Hotel’de yine bir ilke imza attı.
Bölgedeki esnaf ve iş adamlarıyla bir araya
gelen ASBİR Hollanda yönetimi hem tanışma
hem de istişare etme fırsatı buldu.
Yönetim kurulu üyesi Halil Koç’un koordinesiyle
bir araya gelen Sivaslı iş adamları yapılan
toplantıdan duydukları memnuniyeti dile
getirdiler.
ASBİR Hollanda yönetiminin de hazır bulunduğu
toplantı, Başkan Göksel Soyugüzel’in selamlama
konuşmasıyla başladı. Akülü Engelli Arabaları,
Ramazan Kumanyası, Çocuklara Bayramlık,
Öğrencilere Burs, İhtiyaç Sahiplerine maddi

yardım, Erasmus Projeleri, Ekonomi, Turizm,
Sivas Spor, İftar ve Aşure gibi hizmetlerle
insanlarımıza ulaşıldığını belirten Başkan
Göksel Soyugüzel, ASBİR Hollanda olarak
amaçlarının, hem Hollanda’daki Sivaslılar
hem de memleketteki hemşehrileri için var
olan imkânları kullanarak sosyal, kültürel,
ekonomi alanında hizmet etmek olduğunu
ifade etti. Bu maksatla pek çok önemli hizmeti
de gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Yapılan
hizmetlerin slayt gösterimiyle sunulduğu
toplantıda katılımcılar da görüşlerini paylaştı.
Tanışmak ve istişare yapmak amacıyla
düzenlenen toplantı ilk olmasına ve pandemiye
rağmen beklenilenin üzerinde bir katılımla
gerçekleşti. Bu tür toplantıları bölgelere ayırarak
devam ettireceklerini söyleyen Başkan Göksel
Soyugüzel, Sivaslı iş adamlarına da birlikte
hareket etme çağrısında bulundu ve verilen

destekten ötürü heşehrilerine şükranlarını
sundu.
Bu arada Amsterdam bölgesini güçlendirmek
ve daha iyi hizmetler yapabilmek adına
yönetim kuruluna Elmas Kaya ve Ethem

Karakış katıldılar.
Katılımcılarında sorularıyla katkıda bulunduğu
program, gelecekte başka bir toplantıda
buluşmak dileğiyle, ikram ve ayaküstü sohbetle
sona erdi.
DM ---◄◄

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

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

“Sizi en iyi şekilde temsil edecek olan aday ve partiyi destekleyin!”

SÖZ HAKKI ELDE ETMEK İÇİN OYLARINIZI KULLANIN!

H

ollanda’ya 60 yıl önce gerçekleşen
göçten sonra ilk zamanlarda
büyüklerimizin tek bir hedefi
vardı. Çalışarak bir traktör alacak
kadar para kazanmak ve vatanına geri
dönmek. Kısa bir süre sonra fikirler değişti
ve herkes ailesini de Hollanda’ya getirmeye
başladı. Göçle Hollanda’ya gelen çocuklar
artık burada eğitimini görecek ve burada
hayatını sürdürecekti. Fakat bunun hesabı
yapılmamış ve hedefler belirlenmemişti.
90’lı yıllarda Türk kökenli çocuklar büyümüş
bir kısmı üniversite bitirmiş ve siyasete ilk
adımlar atılmaya başlandı. Hollanda’da
farklı partilerde üye olan Türk kökenli
adaylar az da olsa belediye meclislerinde ve
parlamentoda yer almaya başladı. Zaman
zaman üye oldukları partilerle fikirler çatışsa
da ülkede yaşayan Türk kökenlilerin siyasete
ilgisi giderek artmaya başlamıştı.
2000’li yıllara gelindiğinde artık ülkeye
dönme hedefleri tamamen kaybolmuş ve
Hollanda’da geleceğe yatırımlar yapılmaya
başlandı. Özellikle Türk kökenli gençler
“artık biz de Hollanda’nın bir parçasıyız”
vizyonuyla, doktorlar, avukatlar, siyasetçilerin
arasında isimlerini yazdırmaya başladı. Hatta
Türkiye’den göç etmiş ailelerin çocukları
hükümette yer almaya başladı.
Hollanda’nın bir parçası olduğu gerekçesi ile
söz hakkı sahibi olmak isteyen ve siyasete
gönül veren bir kısım Türk kökenli kişiler
farklı partilerde üye olup oradan aday olmaya
devam ediyor bir kısmı da diğer partilerde
rahat hareket edemiyoruz, fikirlerimizi ve

hakkımızı istediğimiz gibi
arayamıyoruz düşüncesi
ile kendi partisini kurdu.
Son 10 yıla baktığımızda
farklı partilerden çok
sayıda
Türk
kökenli
siyasetçiyi
belediye
meclislerinde bulunuyor
veya partinin içerisinde
üyelik vasfı ile siyasete
yön vermeye çalışıyor.
Farklı partilerden aday
veya mecliste üye olsalar
da
hepsinin
hedefi
azınlığın sesini daha çok
duyurabilmek ve haklarını
savunmak olduğunu görüyoruz.
Türk kökenlilerin son yıllarda siyasete daha çok önem vermelerini
ve bunun giderek artmasını, genel veya yerel seçimlerde aynı
şekilde Türk kökenli adayların artmasını da olumlu bir gelişme
olarak değerlendiriyoruz. İlk oy hakkı süreci ile şimdiki sürece
baktığımız zaman Türk kökenlilerin oy kullanma oranında bir
artış olsa da bunun hâlen yeterli düzeyde olmadığı kanaatindeyiz.
Hollanda’ya 60 yıl önce göç ederek gelmiş olan ailelerin çocukları,
torunları ve çocuklarının torunları artık burada doğuyor, eğitimini
görüyor ve burada geleceğini inşa etme mücadelesini veriyor.
Kendini buranın bir parçası olarak görüyor. Gelecekte daha
fazla söz hakkına sahip olmamız için bu sorumluluk bilinci
ile 14,15 ve 16 Mart’ta yapılacak olan genel seçimlerde
herkesin oy kullanmasının önemli olduğunu vurgulamak
istiyorum. Seçmen her zaman belediye meclisinde kendisini en
iyi temsil edeceğini düşündüğü kişiye oy verir. Yaşadığınız ülkede
temsil edilmek ve söz hakkı sahibi olmak istiyorsanız mutlaka
oyunuzu verin ve vatandaşlık görevinizi yerine getirin.
Mustafa Aktalan
IGMG Güney Hollanda Millî Görüş Başkanı
---◄◄

“OY” DEMEMEK İÇİN “OY” VER!.

B

Seçimleri için geri sayım başladı

u yıl pandemi gölgesinde geçecek olan Belediye Meclisi seçimleri için yeni düzenleme yapıldı. Seçmenler
14-15-16 mart tarihlerinde oyunu kullanabilecek.
Her dört yılda bir yapılan ve en son 2018 yılında gerçekleşen Belediye Meclisi seçimleri için geri sayım
başladı. Bu yıl mart ayında yapılacak seçim pandemi gölgesinde geçecek. Hükûmet bu nedenle bazı
uygulamalarda değişikliğe gitti.
Normal şartlarda bir gün de yapılan Belediye Meclisi seçimleri bu yıl üç güne çıkartıldı. 14-15 ve 16 Mart tarihlerinde
yapılacak olan seçimler için bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ollongren, “erken oy verme; seçmenlerin daha
rahat bir şekilde yayılımını sağlayacaktır” dedi.
Sandıklarda bu şekilde yoğunluğun azalacağını ve seçmenlere de istedikleri saat ve günde oy verebilme olanağı
sağlayacağını belirten Bakan Ollogren, “Kanundaki tedbirler, mevcut pandemi durumunda seçimlerin
güvenli bir şekilde yapılmasını mümkün kılıyor. Hükûmet bu kararı alarak belediyelere Mart ayında
yapılacak belediye seçimlerinin düzenlenmesi için zaman konusunda netlik sunuyor.” dedi.
Sandıklar 3 gün açık kalacak
Covid-19 Geçici Seçim Kanunu’nda (Twv) yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı. Bu şekilde
seçmenler normal seçim günü olan 16 Mart tarihinden iki gün önce (14 ve 15 Mart) oy vermeye başlayabilecek.
Bu yılki seçimlerde bir başka değişiklik de oy verme işleminden sonra kesin sonuçların alınacağı tarih üzerinde
gerçekleşti. Normal şartlarda seçimden 8 gün sonra belirlenecek olan kesin meclis listeleri, bu yıl 14 gün sonra
belirlenecek. Başka bir değişle yeni Belediye Meclisi’nde hangi vekillerin olacağı 30 Mart tarihinde kesinleşmiş
olacak.
Sedat Tapan ---◄◄

Kitap Kulübü okumaya devam ediyor
Hollanda Kitap Kulübü üyeleri okumaya ve hayatı okuyarak yorumlamaya
devam ediyorlar. Araştırmacı yazar, eğitmen İsmail Coşkun’un koordinesinde düzenlenen aylık kitap okuma ve tahlili buluşmalarında, bu ay felsefe
tarihinin genel bir özeti olan ve felsefeye başlayanlar için okunması gereken
kitaplardan biri olan Sofie’nin Dünyası adlı kitabın tahlili yapıldı. Sofie’nin
---◄◄
dünyasına onlar da katılıp, onunla hayatı sorgulamaya çalıştılar.



Mazlum ve mağdurun yanında ol!

DENK milletvekilleri
mağdur aileye destek
ziyaretinde bulundular

G

iethoorn, Hollanda’nın şirin ve turistik bir köyü. Her yıl binlerce
insan ülke içinden ve dışından ziyaret ediyor. Böyle şirin bir
köyde ırkçılık zirve yapıyor ve kendilerinden başkasına yaşam
hakkı tanımıyorlar. Köydeki polis dâhil, yerel yönetimler sessiz
ve suskun…Hollanda’nın dünyaca ünlü turistik köyü Giethoorn’un tek Türk
ailesinin ırkçı saldırılara uğramasına seyirci kalan polis ve belediyeye tepkiler
yağıyor.
DENK Partisi, Hollanda gündemine oturan olayı Salı günü meclise taşıdı…
Konu hakkında Tunahan Kuzu şunları söyledi: “Sözcümüz Stephan van
Baarle salı günü konuyu meclise taşıdı. Hükûmet yakın zamanda bu
konu hakkında meclise mektup gönderecek. Onun yanı sıra içişleri
komisyonunda görüşülecek. Aileyi ziyaret ederek hem son durumları
hakkında bilgi aldık hem de gelişmeleri kendileriyle paylaştık” dedi
Tunahan Kuzu ve Stephan Baarle Giethoorn’da Türk aileyi ziyaret ederek
başlarından geçenleri dikkatlice dinlediler ve kendilerine destek vereceklerini
söylediler. Milletvekilleri, “Son derece çirkin olan bu ayrımcılık olayına
ortak olanlar bunun hesabını verecekler. Bu olayı suiistimal edenler
konuya açıklık getirmeliler” dediler.
Savcılığın ve polis teşkilatının Türk ailenin bir yıl boyunca maruz kaldığı
şiddet, mal varlıklarına zarar ve tehditler sonrasında hiçbir şey yapmayışı da
aynı zamanda tartışma konusu olmuştu.
Ziyaretleri sonrasında açıklama yapan vekiller şunları dile getirdiler:
“Giethoorn yüzbinlerce turist tarafından masal köyü olarak ziyaret
ediliyor ama Yılmaz ailesi için kabus köyüne dönmüş bulunmakta.
Yılmaz ailesine her türlü desteği sağlayacağımızın sözü ile buradan
ayrılıyoruz”
Meclis acil oturum talebini geri çevirdi
Salı günü DENK partili milletvekili Stephan van Baarle tarafından acil oturum
talebinde bulunulmuş ama meclis çoğunluğuna erişilemeyince oturum devam
etmemişti. Acil oturum talebine SP ve CDA tarafından destek verilmemesi
dikkatlerden kaçmadı.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄



Simtronic, Fransa çalışanlarıyla toplandı
Edelstaal Group Simtronic,Orka Hotels yönetim kurulu üyesi ve Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı ve iş insanı Aykut Torunoğulları, Fransa bölge bayii
ve temsilcileriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Fransa bölgesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Aykut Torunoğulları yeni çıkan “Babamın Hikâyesi” adlı kitabı hakkında da katılımcılara bilgi
---◄◄
verdi ve imzalı birer kitap takdim etti.
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Talha Yıldız

DERDİME

O
Peki Niyâz-i Mısrî’nin
yukarıda vermiş
olduğumuz beytinde ne
demek istiyor olabilir?
Bunun için Niyâz-i
Mısrî’nin yaşadığı tasavvuf
hayatında dert ile ne
kastedildiğine bakmamız
gerekir. Farsça kökenli
bir kelime olan dert,
gam, ıstırab ve elem
gibi anlamlara gelmekle
birlikte, sufiler bununla
Hak’tan uzak kalmayı
ve ilahî aşkı anlarlar.

GENÇ GÖZÜYLE

talhayildiz_@hotmail.nl

Derman Aradım

smanlı döneminde yaşamış büyük
sûfîlerden olan Niyâz-i Mısrî’nin (v.
1694) “Derman aradım derdime/
Derdim bana derman imiş”
beytini ilk defa okuduğumda, çok şaşırdığımı
hatırlıyorum. Dert ile derman arasındaki sıkı
bir bağ olduğunu söyleyen Niyâz-i Mısrî’nin
bu beyti, bana tuhaf gelmişti. Üstelik derdin
bizzat kendisinin o derde derman olması, derdin
aslında sevimli bir şey olduğu imasını taşımıyor
muydu?
Oysa “dert” denildiğinde, birçok kişide olduğu
gibi benim de zihnimde “geçim derdi ya da
anne-baba ile çocuklar arasında yaşanan
nahoş durumlar” canlanır. Bunun gibi
sıkıntılarla karşılaştığımızda, insani refleks olarak
bu sıkıntıları en kısa zamanda çözmeye çalışırız.
Peki Niyâz-i Mısrî’nin yukarıda vermiş
olduğumuz beytinde ne demek istiyor olabilir?
Bunun için Niyâz-i Mısrî’nin yaşadığı tasavvuf
hayatında dert ile ne kastedildiğine bakmamız
gerekir. Farsça kökenli bir kelime olan dert, gam,
ıstırab ve elem gibi anlamlara gelmekle birlikte,
sufiler bununla Hak’tan uzak kalmayı ve ilahî
aşkı anlarlar.
Hak’tan uzak kalmayı daha iyi anlamak için,
halk arasında ‘kalu bela’ olarak bilinen ve
edebiyatta ‘bezm-i elest’ olarak nitelendirilen
olayı hatırlamamız icap eder. A’raf suresinin
172. ayetinde geçtiği üzere, ruhlar âleminde

Cenab-ı Allah Ademoğullarına yöneltimiş olduğu
“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusu,
‘Elbette öyle! Tanıklık ederiz’ şeklinde
cevaplandırılmıştır. Bu ayette yer alan Cenab-ı
Hak ile insan arasındaki karşılıklı konuşma, bizim
edebiyatımızda birçok şiir ve hikâyeye konu
edilmiştir.
Örneğin Mevlânâ’nın Mesnevi’sinin hemen
başında yer alan “Dinle neyden neler anlatır
sana / Yakınır hep ayrılıklardan yana /
Beni kamışlıktan kestikleri an / Kadın
erkek inledi feryadımdan” beyitleri, tam da
yukarıda zikredilen ayete işaret eder. Buna göre
neyin hüzünlü ve dertli sesi, kamışlıktan; yani
öz vatanından ayrılmış olmasından kaynaklanır.
Bir başka ifadeyle ney, ayrılmak zorunda kaldığı
vatanına duyduğu özlem nedeniyle inilemektedir.
Burada Mevlânâ aslında ney benzetmesiyle
insana işaret ettiğini söylemeliyiz. Yani insan
tıpkı ney gibi, Rabbinden uzak kaldığı için
dertlidir ve asli vatanına özlem duyar.
Mevlânâ üzerinden Niyâz-i Mısrî’ye dönecek
olursak, Mısri’nin derdi ile Mesnevî’de yer alan
neyin feryadı, aslında aynı duruma işaret eder.
O da insanın Hak’tan uzak kalmasından dolayı
duyduğu hüzün ve bu durumdan kurtulmak için
O’na kavuşma iştiyakıdır. Şu hâlde Hak’tan uzak
kalma ve O’na ulaşma iştiyakı, aynı madalyonun
iki yüzü gibidir. İkisi farklı gözükse bile, birbiriyle
sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Çünkü insan Hak’tan
ayrı kaldığı için dertli olması, derdin kaynağının
Cenab-ı Hak olduğunu gösterir. Eğer bu derdin
dermanı O’na kavuşmak ise –ki öyledir– o
takdirde derman yine Cenab-ı Hak’tır.
Yukarıda üzerinde durduğumuz şiirlerin fikri
kökeni, bizim geleneğimizde irfan olarak
nitelendirilir. İrfan, kitaplardan değil, bilakis





DENK adayı Sinan Özgören:

“MÜSLÜMAN KİMLİĞİMDEN TAVİZ VERMEDEN
SİYASETE KATKIDA BULUNACAĞIM!”

S

inan Özgören kimdir?
Biraz
kendinizden
bahseder
misiniz?
Ben Sinan Özgören, 39 yaşındayım,
Schiedam doğumlu ve aslen Karamanlıyım. 2007
senesinde Leiden Üniversitesi Hukuk Bölümünü
bitirdikten sonra 2 dalda mastır yaptım. Hollanda
Kamu & İdare Hukuku yanı sıra Uluslararası &
Avrupa Hukuku dallarında yüksek lisanslarımı
bitirdim. Adalet Bakanlığının yanı sıra ve
avukat ofislerinde çalıştıktan sonra, yaklaşık
7,5 senedir özel bir kurumda borç yapılandırma
(schuldsanering) uzmanı olarak çalışıyorum.
Gençliğimde Schiedam Millî Görüş’e bağlı Zafer
Gençlikte görev aldıktan sonra, teşkilatın ana
yönetiminde 6 sene görev yaptım. Ayriyeten
Gökkuşağı Sanat Merkezinde 1999 senesinden
itibaren tiyatro oyuncusuyum.
Politikaya atılmaya nasıl karar verdiniz?
Schiedam kentimizdeki halkın sorunlarına çözüm
bulabilmek adına ve özellikle burada yaşayan
Türk toplumunun bir bireyi olarak sorunları
yakından irdeleyip ve inceleyip çözüm odaklı
düşünceye ve kabiliyete sahip olduğumdan
bu seçimlerde yerel politikada bende acizane
yerimi almak istedim. Elbette hedefimiz sadece
belediyemizde yaşayan Türk toplumuna değil
bütün halkımıza da hitap etmek ve sorunlarını
çözmektir. Gönüllü olarak STK’larda yıllarca
hizmet etikten sonra siyaset aracılığıyla bir
faydam olsun istedim.
Neden DENK’ten aday oldunuz?
Siyasete atılmak istedikten sonra düşüncelerime
en yakın partinin DENK partimizin olduğunu
düşündükten sonra bu partide başvurumu yaparak
aktif siyasete adımımı atmış bulunmaktayım.
Hollanda’daki
vatandaşların
yasadıkları
sorunlara DENK’in sunduğu çok mantıklı ve
insancıl çözüm önerileri beni çok etkilediğinden
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DENK partimizde karar kıldım. Hollanda’daki
ayrımcılık ve eşitsizliğin görmezden gelindiği
bir dönemde DENK bu sorunların üstüne gidip
ortaya çıkarmıştır. Çocuk bakım parası skandalını
(kinderopvangtoeslagaffaire) ortaya çıkarmasıyla
devletimizdeki çok ciddi bir sorunun görmezden
gelindiğini göstermiştir.
Seçilirseniz neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Schiedam’daki yaşayan toplumuzun sorunlarını
çok iyi bildiğimden bu sorunlara elbette çözüm
aramayı ve bulmayı kendime hedef olarak
belirlemişimdir. Özellikle mesleğim hasebiyle
fakirlik, işsizlik, sosyal ödenekler/yardımları gibi
konuları yakından takip edip borçlu insanların
sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağım.
Park yeri bulamama, barınma, uyuşturucu
ile mücadele, din ve düşünce özgürlüğü ve
yalnızlıklar eğileceğim diğer konular olacaktır.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Bu seçimlerde en önemlisi vatandaşlarımızın
duyarlı olması ve oyunu kullanmasıdır. Birikimim
ve donanımımla çok güzel işler başaracağıma
eminim ve Schiedam halkımızın oylarına da
talibim. Kendi Müslüman kimliğimizden taviz
vermeden siyasete katkıda bulunacağıma da söz
veriyorum.
DM ---◄◄

aşk ile elde edilen ve Allah’ın lütfu olarak kabul
edilen bilgi türü olarak kabul edilir. İrfani bilgiye
sahip olan kişi ise ârif olarak isimlendirilir. Bu iki
kavramı şu nedenden dolayı açıklamayı gerekli
gördüm. Şöyle ki, irfan öyle bir pınardır ki, bu
pınardan içenlerin yaşadıkları zaman ve mekân
farklı olsa bile, onlar farklı yollardan aynı mesajı
verirler.
Şimdi bununla ilgili bazı örnekler vermek
istiyorum.
Mesela Divan Edebiyatının büyük kalemlerinden
olan Fuzûlî (v. 1556), dert ile ilgili şunları
söylemiştir: “Aşk derdiyle hoşem el çek
ilacımdan tabib/Kılma derman kim helakim
zehri dermanındadır.”
Bunun yanında geçen asırda Erzurum’da yaşamış
olan Alvarlı Efe (v. 1956), benzer şeyleri şöyle
ifade etmişti: “Derd-i derunuma derman
arardım / Dediler ki derttir aman dermanın
senin.”
Bu arada Alvarlı Efe’nin bazı şiirlerinin
türkü formunda bestelenmiş olduğunu ve
son zamanlarda Ender Doğan tarafından
seslendirildiğini hatırlatmak istiyorum.
Türkülerimizden iki örnekle yazıyı sonlandırmak
istiyorum. Birinci örneği Aşık Veysel’den
(v. 1973) vereceğim:
“Anlatmam derdimi dertsiz insana / Dert
çekmeyen dert kıymetin bilemez / Derdim
bana derman imiş bilmedim / Hiçbir zaman
gül dikensiz olamaz.”
İkinci örneği de son dönemin ustalarından
olan Neşet Ertaş’tan (v. 2012) verelim:
“Derde düştüm dermanını aradım /
Derdimin dermanı yar imiş meğer / Yari
ararken yardan ıradım / Yardan ayrı
kalmak / Ya dost / Zorumuş meğer.”
---◄◄
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Şahin Yıldırım:

Mustafa Hamurcu:

“TOPLUMA YÖN VERMEK İÇİN
OY HAKKIMIZI KULLANALIM!”

“BİRİNCİ NESLİN hayatlarını
ölümsüzleştİrelİm”

A
O

y kullanmak bir vatandaşlık görevidir.
Kişinin yönetime katılması, içinde
bulunduğu grup, toplum veya ülkesine
katkı sağlamasıdır.
Bulunmuş olduğumuz toplumun bir parçası olarak,
bu topluma yön vermek veya istikameti belirlemek
için oy hakkını kullanmak üzerimize düşen bir vazife
ve sorumluluktur.
16 Mart 2022’de yapılacak olan yerel seçimlerde
bizim mensubu olduğumuz cemaat, topluma veya

kendimiz için faydalı olacağını düşündüğümüz siyasi
partilere oyumuzu kullanarak destek vermeliyiz. İsabetli
karar vermek için siyasi partilerin seçim programlarını
önceden öğrenip bilmemiz gerekmektedir. Buradan
bütün kıymetli üyelerimizi ve tabanımızı bu seçimlerde
oylarını kullanmaya hasetten davet ediyorum.
drs. M. (Mustafa) Hamurcu
Federasyon Başkanı
Millî Görüş Kuzey Hollanda

DM ---◄◄

raştırmacı-yazar Şahin Yıldırım’dan çağrı var…
“Dede ve ninelerinizin hayatlarını ölümsüzleştirelim”
Hollanda-Türk göç tarihiyle alakalı yaptığı araştırma, yazdığı eserler
ve düzenlediği sergilerle önemli bir hizmeti gerçekleştiren araştırmacı
yazar Şahin Yıldırım bu sefer de elimizden çıkıp giden birinci neslin farklı bir
hikâyesini yazmak için uğraşıyor.
Şahin Yıldırım, Kraliçe Juliana’nın 1975 yılında 66’ncı doğum günü vesilesiyle
düzenlenen geçit törenine kraliçe tarafından özel olarak davet edilen 40 Türk
vatandaşından hayatta olanlarla bir dizi söyleşi ve program yapmak için
kendilerine ulaşmak istiyor.
Bu hadiseye şahitlik etmiş bu 40 kişinin evlatları, torunları bu çağrıyı duyarlarsa
ya da bu olaya şahit olanlar varsa info@atlascultureelcentrum.nl aracılığı
ile Şahin Yıldırım’a ulaşabilirler.
Tarihe not düşmek ve bu eşsiz hatırayı ebedileştirmek için çok fazla vaktimiz
yok.
Bu çağrıyı etrafınıza yayarak bu güzelliğe ortak olmanızı istiyor, bekliyoruz…
DM ---◄◄



Yusuf Tuncer:

umumun maslahatı İçİN bİr araya gelmelİ,
Çözümler üretmelİ, İyİleştİrmeler yapmalıyız

Y

usuf Tuncer kimdir?
Adım Yusuf Tuncer, 1990 doğumluyum.
Evliyim ve bir çocuk babasıyım.
Schiedam’da doğup büyüdüm, aslen
memleketim Sivas. Mesleğim inşaat mühendisi.
Yıllardır Millî Görüş camiasında görev alıyorum
ve 2018’den beri CDA Schiedam partisinde
aktifim. Önümüzdeki seçimlerde tekrar adaylığımı
ortaya koyuyorum ve parti listesinde 2. sırada
yer alıyorum.
Yıllardır topluma farklı alanlarda hizmet etmeye
gayret gösteriyorum. Bazı sorunların en etkili
şekilde belediye düzeyinde çözülebileceği
kanaatine vardım. Aynı zamanda gençlerin
siyasetle ilgilenmediğini, dolayısıyla söz haklarını
gerektiği gibi kullanmadıklarına şahit oldum.
Topluma daha faydalı olmak ve siyasetin ne
kadar önemli olduğunu insanlara anlatmak için
siyasi arenaya adım attım.
Seçilirsem, özellikle birkaç çeşit konular üzerine
yoğunlaşmak istiyorum. Schiedam’da ev sıkıntısı
ciddi bir sorun, özellikle gençlerin ev bulmasını
kolaylaştırmak istiyoruz.
Ayrıca dört yıldır Schiedam’daki araç park
sorunlarıyla uğraşıyorum. Ücretli otoparkların
durdurulmasında partimizin büyük bir rolü oldu,
önümüzdeki dönemde vatandaşlar ile birlikte
çözüm üretmek istiyoruz.
Uyuşturucu, Schiedam’da bir sorun olmaya
devam ediyor. Bu konu ile mücadele eden partiler
arasından bir azınlığız. Hedefimiz uyuşturucuya
karşı sıfır tolerans politikasıdır.
Partimiz ailelere önem vermeye devam ediyor, bu
nedenle çocuklar için eğitim ve oyun alanlarına
daha fazla yatırım yapmaya devam etmek
istiyoruz. Bu dönemde açık hava yerlerine ve

parklara daha fazla ilgi gösterilmesini talep eden
bir önergemiz de kabul edildi.
Her zaman olduğu gibi bundan sonra da
İslami camiayı desteklemeye devam edeceğim.
Schiedam’daki iki İslami okullarının ayakta
kalmasına katkıda bulunduğumuz gibi, şimdide
etkili bir çözüm gerektiren zorluklarla uğraşacağız.
Son olarak, vizyonumu okuyucularımızla
paylaşmak isterim. Müslüman toplumun etki
oluşturması için her platformu kullanmaları
gerektiğini düşünüyorum.
Efendimizde Mekke’de yerli Ebu-Taliplerle iş ve
siyaset yaptığı gibi, bizlerde yerli Ebu-Taliplerle
umumun ve insanlığın maslahatı için bir araya
gelip birlikte çözümler ve iyileştirmeler yapmak
durumundayız.
Bu yüzden bu konumda bulunanları da
desteklememiz
gerektiğini
düşünüyorum,
sonuçta etkili bir ses, gürültüden daha önemlidir.
Hâlâ siyaseti önemsemeyen vatandaşlara da şu
sözü söylemek istiyorum: Siyaseti önemsemeyen
Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen
siyasetçiler yönetir.
DM ---◄◄
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“4 YILDA YAPTIKLARIMIZ, GELECEK 4 YILDA YAPACAKLARIMIZIN GARANTİSİDİR”
Enes Yiğit

Toplumsal huzuru, refahı

BARIŞI BİRLİKTE
SAĞLAYABİLİRİZ

S

elamün Aleyküm değerli kardeşlerim,
Bildiğiniz üzere gelecek ay tekrar
belediye seçimleri olacak. Biz DENK
Rotterdam olarak geçmiş dört senede
sizler için elimizden geldiği kadar sorunlarınıza
kulak verip, sorunlarınızı mecliste dile getirdik
ve çeşitli önergeler ile sorunlarınızı bir çözüme
ulaştırmayı denedik.

Yoğun uğraşlarımızın
neticesinde çocuklarımız
12 yaşına kadar toplu
taşıma araçlarından bedava
faydalanabilecek, ev ve iş
piyasasındaki ayrımcılığın
önüne geçilecek, dar gelirli
ailelerimizin çocuklarına bazı
okullarda bedava kahvaltı
ve öğlen yemeği verilecek,
düğün salonu sahiplerimizin
önü açılacak, alış veriş
yapan vatandaşlarımızın
mağazalarının önündeki park
sorunu çözülecek, camilerimiz
daha iyi korunması için daha
yüksek bir maddî
yardım yapılacak...

SİYASET ÜSTÜ

e.yigit@raadrotterdam.nl

Rabbimize şükürler olsun ki, geçtiğimiz dört
senede tam 220’den fazla önergemiz ve 330’dan
fazla soru önergemiz meclis tarafından kabul
edildi. Rotterdam’daki bütün partiler arısından
en çok önergesi kabul edilen parti, DENK
Rotterdam partisi oldu. Biz bu rekorla gurur
duyuyoruz. Çünkü dört sene önce sizlerin
yardımı ve desteği ile çıktığımız bu yola,
durmaksızın çalıştık ve Allah’a şükürler olsun ki
bu çalışmalarımızın karşılığını aldık.
4 yılda yaptıklarımız, yapacaklarımızın
garantisidir!
Rotterdam belediyesinde arkamıza bıraktığımız
dört sene içindeki çalışmalarımızın birkaçını
sizlerle paylaşmak isterim.
Yoğun uğraşlarımızın neticesinde çocuklarımız
12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarından
bedava faydalanabilecek, ev ve iş piyasasındaki
ayrımcılığın önüne geçilecek, dar gelirli
ailelerimizin çocuklarına bazı okullarda bedava
kahvaltı ve öğlen yemeği verilecek, düğün
salonu sahiplerimizin önü açılacak, alış veriş
yapan vatandaşlarımızın mağazalarının önündeki

park sorunu çözülecek, camilerimiz daha iyi
korunması için daha yüksek bir maddî yardım
yapılacak, polis olmak isteyen kızlarımız ve
bacılarımızın bundan sonra baş örtülerini
çıkarmasına gerek kalmayacak, kiracıların hakkı
daha iyi korunacak, İslam düşmanlığı için taviz
verilmeyecek, vatandaşlarımız dinini, kültürünü,
değerlerini daha özgürce yaşayabilecek,
öğrenciler için daha çok ödenebilir evler
yapılacak, etnik kökeni yüzünden polis
taramalarının önüne geçilecek, gençlerimize daha
çok staj yerleri mümkün kılınacak, büyüklerimize
ve yaşlılarımıza daha çok hürmet gösterilecek
ve daha iyi tıbbi yardımlar yapılacak, engelli
çocuklarımız için daha güvenilir ve güzel oyun
alanları yapılacak, engelli kardeşlerimiz için
daha uygun evler tahsil edilecek, çocuklarımız
ve gençlerimiz cinsel istismara karşı daha
iyi korunacak, dar gelirli ailelere ve yoksul
çocuklara daha çok maddî yardım yapılacak,
çocuklarımıza haksız yere daha düşük okul
raporları verilmeyecek, eğitimde öğretmenlerimiz
daha iyi korunacak ve oluşan büyük eksiklikler
giderilecek, üniversiteye, yüksek ve meslek
okuluna giden öğrencilerimize daha büyük
destekler verilecek, gönüllü kardeşlerimize daha
çok değer verilecek, spor tesisleri çoğaltılacak;
öğrencilerimize okutulan ders müfredatlarında
önyargının önüne geçilecek ve daha nice nice
çalışmalar yapılacak.
Şükürler olsun ki Rotterdam’daki her
kesimden vatandaşlarımız için hepsine faydalı
olacak çalışmalar yaptık. Ama uğraşlarımız
elbette bunlar ile sınırlı kalmayacak. Çünkü
vatandaşlarımızın sorunları hâlâ çok büyük
ve belediye onlara acil yardım elini uzatması
gerekiyor.
Gelecek 4 yılda yapacaklarımız!..
Sizlerle gelecek dört sene için emek vereceğimiz

bazı planlarımızı paylaşmak istiyorum:
Mesela park sorunu yaşayan vatandaşlarımız
için bütün Rotterdam’da geçerli olacak bir park
lisansı, bedava toplu araçlardan faydalanacak
olan çocuklarımızın yaş sınırını 18’e
yükseltilmesini, ortaokula giden gençlerimizin
de toplu araçları bedava kullanmasını, daha
çok ödenebilir evler yapılmasını, şehirdeki
çöp sorununu gidermek için daha çok yer altı
konteynerlerin yapılması, İslami kurumlara
daha çok maddî desteklerin yapılmasını, aylık
giderleri yeni enerji fiyatlarından dolayı yükselen
vatandaşlarımıza daha büyük maddî yardım
yapılmasını, esnaflarımız için işlerini daha
kolay yapabilmeleri için geçerli olan kuralları
esnetilmesi, bütün okullarda bedava kahvaltı
ve öğlen yemeğe verilmesini, gençlerimizin ders
çalışabilmeleri için daha çok imkânlar verilmesini
ve 24 saat, yedi gün açık olacak ders çalışma
yerlerin olmasını, çocuklarımıza tekrardan
bedava yüzme dersleri verilmesini ve Rotterdam
havalimanından Türkiye’ye daha fazla direkt
uçuşlar yapılmasını istiyoruz. Bunlar gelecek
dört sene için yapacağımız 177 eylemin sadece
birkaçı.
Ama bu eylemleri sizlerin desteği olmadan
gerçekleştiremeyiz. O yüzden sizlerin oylarına
talibiz. Sizlerin oylarınız, destekleriniz, maddî
ve manevî yardımlarınız ile gelecek dört sene
için daha da büyük gayret ile çalışıp, daha çok
vatandaşlarımıza fayda sağlayıp, daha güzel bir
gelecek için uğraş vereceğiz. Sizler ile ele ele
verip bu davayı daha yüksek yerlere taşımak
için 14, 15 veya 16 Mart 2022’de oyunuzu
DENK Partisine verebilirsiniz. Allah bizleri
utandırmasın, önümüze çıkacak olan hangi
engel olursa olsun, yolumuzdan vazgeçmeden
yürümeyi ve bu davanın bayrağını daha gür bir
şekilde dalgalandırmayı nasip etsin.
Sağlıcakla kalın, selametle...
---◄◄
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Hollanda turu
Elektrik ve gaz faturaları geçen yıla
göre yüzde 86 arttı

Hollanda’da bu yıl yeni enerji sözleşmesi imzalayan
bir hanenin fatura bedeli, geçen yıla göre yüzde 86
zamlandı.
Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) Cuma günü
yayınladığı araştırma sonucuna göre, bu yıl ortalama bir
hanenin enerji faturası yüzde 86 zamlandı. Buna göre
hane masrafları yıllık olarak 2.800 euro kadar yükseldi.
Düşük enerji vergisi açığı tam karşılamıyor
Ödenen enerji kullanım bedeli dışında, sabit ve değişken
nakliye maliyeti ve dağıtım bedellerini de içermekte.
Özellikle değişken maliyetli nakliye ücretleri, geçen
yılın aynı dönemine göre, gaz için yüzde 346,2, elektrik
içinse yüzde 347,6 zamlandı.
Bu nedenle, ortalama tüketime sahip bir hane, gaz
tedariki için yıllık bazda yaklaşık 1.100 euro, elektrik
içinse 600 euro daha fazla ödemek zorunda kalacak.
Hükümetin uyguladığı enerji vergilerindeki indirim
(ortalama tüketime sahip bir hane için 417 euro) teşviki
bu artışı sadece kısmen telafi edebiliyor.
CBS ortalama hane tüketimini yıllık 1169 metreküp
gaz ve 2479 kilovat saat elektrik tüketimi üzerinden
hesaplıyor. CBS’e göre, geçen yıl bir hane bu kullanımla
1500 euro civarında fatura öderken, bu yıl fatura bedeli
2800 euroya çıkacak.
Yapılan açıklamada sadece yeni kullanıcılar üzerinden
fatura bedellerinin hesaplandığı, halihazırda bir
sözleşmesi bulunan hanelerin bu hesaplamaya dahil
edilmediği belirtiliyor.
Uzun vadeli sözleşmesi olanlar için avantaj
CBS uzun vadeli enerji sözleşmesi olan bir hanenin, bu
zamlardan fazla etkilenmeyeceğini belirtiyor.
Örneğin 2021 yılı ocak ayında uzun vadeli sözleşme
yapılan bir hanenin ortalama fatura bedeli, bu yıl 1108
euro kadar olacak. CBS, yıllık bazda bu rakamın geçen
yıla göre 404 euro daha düşük olduğunu belirtiyor.
Başka bir değişle uzun vadeli bir sözleşmesi olan hane,
enerji fiyatlarına gelen zamlardan çok etkilenmeyecek,
hatta verilen vergi indirimi teşviki bu hanelerin lehine
işleyecek.
Enerji şirketleri durumu o kadar vahim görmüyor
Üç büyük enerji tedarikçisi Vattenfall, Essent ve Eneco,
RTL Z’ye yaptıkları açıklamalarda, fiyatlardaki keskin
artışa rağmen henüz borçlu, ödemeleri gecikmiş
veya yeni ödeme düzenlemesi talebinde bulunmuş
müşterilerin sayısında artış olmadığını belirtiyor.
Ancak her üç şirkette önümüzdeki dönemde birçok
müşterinin sözleşmesinin kısa vadeli olduğunu
bu nedenle sözleşme bitiminde durumda farklılık
yaşanabileceğini itiraf ediyor.
---◄◄

Her İsteyene 1000 Avro’luk
Eğitim Desteği 1 Mart’ta Başlıyor!

1 Mart 2022 tarihi saat 10.00 ‘dan itibaren her
isteyene; çalışan ve çalışmayana takip edeceği bir kurs,
eğitim ve öğretim programı için 1000 Avro’luk destek
başvurusundan faydalanması mümkün kılındı...
Toplam eğitim ve öğretim için ayrılan 218 milyon
Avro’luk bütçe ile 18 - 67 yaş arasındaki 300 bin kişiye
destek verilmesi bekleniyor. Verilecek maddi eğitim ve
öğretim desteği Hollanda vatandaşlarının iş pazarında
var olan pozisyonlarını iyileştirmeleri, işlerini korumaları
ve işsizlerin iş bulmaları amaçlanıyor.
Uygulama, UWV Kurumu tarafında yürütülecek ve 1
Mart 2022 tarihinde; saat saat 10:00’dan sonra; STAPbudget | UWV | Particulieren web sayfasına başvuru
yapabileceğiz. Lahey / Nejat SUCU
---◄◄

SOSYAL KONUT
KİRALARINA ZAM GELİYOR

Covid-19 nedeniyle dondurulan sosyal konut
kiralarına bu yıl enflasyona bağlı olarak yüzde
2,3 zam yapılacak. Dördüncü Rutte hükümetinde
Konut ve Mekansal Planlama Bakanı olan Hugo de
Jonge, Meclise gönderdiği yazılı açıklamada, sosyal
konutlarda (Sociale Sector) bu yıl temmuz ayında,
geçen yılın enflasyon değeri baz alınarak sadece yüzde
2,3 oranında kira zammı yapılacağını duyurdu.
Önceki yıllarda konut bürolarının uyguladığı “enflasyon
artı yüzde 1” zam bu yıl geçerli olmayacak. Başka bir
değişle; bu yıl enflasyona bağlı zammın üzerine eklenen
yüzde 1’lik zamdan feragat edilecek.
Bakan De Jonge bu düzenleme ile kiracıları aşırı yüksek
kira artışlarına karşı korunacağını aynı zamanda konut
birliklerinin de artan maliyetlerinin karşılanabileceğini
dile getiriyor.
Bakanın aldığı bu karar, sosyal sektördeki tüm kiraların
Temmuz ayında yüzde 2,3 artacağı anlamına gelmiyor.
Belirlenen miktarın üzerinde geliri olan kiracılar için,
konut birlikleri kiralara ayda 50 ila 100 euro arasında
ek zam yapabiliyor. Bunda da bir koşul bulunmakta:
Toplam fiyat evin maksimum kira fiyatını geçmemesi
gerekmekte. Bilindiği üzere Gelire Bağlı Kira Artışı
(Inkomensafhankelijke
Huurverhoging
IAH)
geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle uygulanmamıştı.
Açıklamasında bu konuya da değinen Bakan De Jonge
“Ev sahiplerinin aldığı ekstra kira geliri, düşük gelirli
kişilerin kira artışını sınırlamak için kullanılabilecek”
şeklinde değerlendirme yaptı.
Hollanda’da bulunan konutların neredeyse yarıya
yakını kiralık evlerden oluşuyor. Kiralık evlerin yüzde
70’inin ise ev bürolarının kiralama sistemi içerisinde
bulunduğu belirtiliyor.
---◄◄

HOLLANDA TÜRKİYE’DEN GELEN
HER YOLCUDAN TEST İSTİYOR

KORONA DÖNEMİNDE HÜKÛMET
BAKIM EVLERİNİ GÖZ ARDI ETTİ
Hollanda’da araştırma merkezi OVV,
korona döneminde hükümet bakım evlerini
göz ardı etti
Araştırma
Merkezi
OVV;
Hollanda
hükûmetinin Covid-19’la yaşanan kriz
ortamında bakım evlerini göz ardı etmesi ile
ilgili bir araştırma yaptı...
Yapılan araştırmaya göre Covid-19
sürecinde normal sayılacak bir bakımın
bundan etkilendiğini ve bakım evlerinin ne
yapacağını bilmediklerini söylediler.
İlk kriz evresinde yapılan hatalar çok fazla
iken, imkânlar azdı. Bakım evleri maalesef
yeterli önlemleri alamadı. Covid-19
sürecinde Hollanda hükümetinin bakım
evlerine yeterli bir destek vermediği ve neredeyse tüm olanakları hastanelere
ve yoğun bakımlara verdiği gözlemlenmiştir.
Yapılan araştırmada ilk zamanlarda, Covid-19’dan ölenlerin yarısının, bakım
evlerinden geldiği kesinleşti. Çalışan kişiler bunun sebebi olarak; çalışanların
mesafe almaması, yeterli miktarda maske- kaynak olmaması ve çalışanların
hastayken işe gelmelerini gösterdi. Sonrasında bu durum anlaşılınca, bakım
evleri ziyaret saatlerini kapattı. Bu da bakıma muhtaç olanları ve aileleri
olumsuz yönde etkiledi. OVV: Hollanda maalesef böyle bir krize hazır değildi.
Haber : Niğmet AKGÜL
---◄◄

PANDEMİ DÖNEMİNDE AİLE
İÇİ ŞİDDET ARTIŞ GÖSTERDİ
Hollanda’da Korona pandemi zamanında kapanan (Lockdown) Hollanda’da,
Aile içi şiddet vakaları bekleneninde altında kalmıştı...
Geçen Kasım 2021 tarihinden itibaren, Aile içi şiddet vakaları (Huiselijk
geweld) nedeniyle birlikte yaşadıklarının yanından ayrılmak zorunda kalan
kadın ve çocukların, Güvenli bir Koruma evinde kalmak isteyenlerin sayısında
rekor artış gerçekleşti.
Amsterdam’da rekor derecede artan başvurular dan, var olan Koruma evleri
(Veilig thuis) tamamen dolarak, yeni başvuruları Otellerde misafir etmek
zorunda kalmaktalar.
Bu konuda uzman ve yetkili kurumlardan “Veilig Thuis ve De Blijf Groep“ /
Blijf van mijn lijfhuizen Koruma evlerinde kalanların daha hızlı bir kiralık ve
sosyal konuta yerleşmesinin gerektiğini, bu konuda her belediyenin üzerine
düşün görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Amsterdam / Nejat SUCU
Haber: Sonhaber ---◄◄



Başbakan Rutte, Endonezya’dan özür diledi

Hollanda’da seyahat kısıtlamalarında değişiklik
yapıldı. Türkiye sarı listeye alındı ancak yolculardan
test sonucu istenmeye devam edilecek.
Hollanda’da
gevşetilen
COVID-19
tedbirleri
kapsamında Türkiye’nin de aralarında olduğu
Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat
tavsiyeleri gevşetildi.
Türkiye, “zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken”
ülkeleri simgeleyen turuncu listeden çıkarıldı.
Türkiye’nin, Suriye ve Irak sınırı dışındaki diğer
bölgeleri “düşük riski” ifade eden “sarı” listeye alındı.
Yapılan bu değişikliğe rağmen Türkiye’den Hollanda’ya
gelen 12 yaşın üzerindeki, aşılı veya aşısız her yolcudan
negatif test sonucu istenmeye devam edilecek.
Türkiye ve diğer AB dışındaki ülkelerden gelen ve
destekleyici doz aşı yaptırmayan yolculara yönelik
karantina zorunluluğu 25 Şubat’a kadar uygulanacak.
ANVR test zorunluluğuna tepkili
Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), AB
dışından Hollanda’ya gelenlere uygulanan negatif test
zorunluluğuna tepki gösterdi ve derhal kaldırılması için
hükümete başvurdu.
ANVR Başkanı Frank Oostdam, Hollanda’da
yayımlanan AD gazetesine yaptığı açıklamada şu anki
koşullarda hükümetin negatif test sonucunda ısrar
etmesini “anlaşılmaz” bulduklarını söyledi.
Oostdam, Hollanda’ya dönüşte test zorunluluğu
nedeniyle turistlerin AB dışındaki ülkelere gitmeye
isteksiz davrandığını vurguladı.
Türkiye için geçerli seyahat kuralları hakkında detaylı
bilgi için Rijksoverheid’a ait www.nederlandwereldwijd.
nl sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Sonhaber.eu ---◄◄

1945-1950 yıllarında Endonezya’da yapılan işkencelere Hollanda’nın sessiz
kaldığının belgelendiği rapor üzerine, Başbakan Rutte hükümet adına özür diledi.
Geçenlerde yayınlanan “Endonezya’da Bağımsızlık, Dekolonizasyon,
Şiddet ve Savaş, 1945-1950” başlıklı araştırma sonucuna yönelik bir
açıklama yayınlayan Başbakan Mark Rutte, açıklamasında geçmişte yaşananlar
için “Utanç verici gerçeklerle yüzleşmek zorundayız.” dedi ve hükümet
adına Endonezya’dan özür dilediğini dile getirdi.
Rutte, araştırma sonuçlarını “zor ve kaçınılmaz” olarak nitelendirirken,
“Hollanda, işkenceye kadar varan aşırı şiddetin sistematik ve yaygın
olarak kullanıldığı ve çoğu durumda cezasız kaldığı bir sömürge
savaşı yürüttü” ifadesini kullandı. Başbakan açıklamasında sorumluluğun,
erlere veya diğer askeri personele değil, “öncelikle” dönemin yetkililerine
(hükümet, parlamento, kurum olarak silahlı kuvvetler ve yargı makamlarına)
ait olduğunu vurguladı.
---◄◄

Hollanda’da 32 bin evsiz insan var
Hollanda’daki evsizlerin sayısı 1 Ocak
2021 yılı itibarı ile 32.000
civarında idi: Bir yıl öncesinde 36 bin
idi. Merkez İstatistik Bürosu (CBS),
evsiz insanlar arasında özellikle 18 ila
27 yaşındakilerin oranının düştüğünü
bildirdi. Sonuç olarak, Hollanda istatistik
bürosuna göre daha önceki yıllarla
kıyaslandığında bir duraksama söz
konusu.
İstatistik
ofisi
2009’dan
beri
Hollanda’daki evsizlerin sayısını takip
ediyor. O zamandan beri, sayı neredeyse
iki katına çıktı. Evsizlerin yüzde 80’i
erkek ve yaklaşık üçte biri dört büyük
şehirden birinde (Amsterdam, Rotterdam,
Lahey ve Utrecht) yaşıyor.
Her beş evsizden biri Batılı olmayan bir göçmen geçmişine sahip. Hollanda
İstatistik Bürosunun rakamlarla ilgili birkaç yorumu var. Örneğin kurumun,
araştırmasının temel aldığı kaynaklarda yer almadıkları için 65 yaş üstü
evsizler dâhil edilmemiştir. Evsiz belgesiz göçmenler de hesaplamalara dahil
edilmemiştir. Bu araştırmaya bir arkadaşı ya da yakını yanında geçici olarak
kalanlar dâhil değildir.
---◄◄
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İrade Özgürlüğü ve

SEÇİMLER

1
Bu özgür iradeyi kullanmaya
din, tanrı, kulluk yapmak
da dahildir. Yani Kur’an’ın
anlattığı Allah (cc), özel
yarattığı ve sorumluluk
yüklediği insana seçim
hakkı, irade hürriyeti
verir. Ancak onu başıboş
bırakmaz.
Aklını ve iradesini iyi yönde,
hayırlı işlerde, hak yolunda
ve kulluk yapmakta nasıl
kullanacağını da kitapları
ve elçileriyle öğretir. Kitap
ve elçilerin haber ölçüleri
kabul edip uygulayan, ya
da onların gösterdiği yolu
seçen de isabetli karar
vermiş olur.

Haydin sandığa!

. Manava, ya da marketin manav
bölümüne gidiyorsunuz. Bir kaç çeşit
meyve almak istiyorsunuz. Ama ne
yazık ki sehpada bir çeşit meyve var.
Ya hepsi bitmiş veya manav hepsini kaldırmış,
çok satılmayan bir tanesini sehpaya koymuş.
Ya da manav başınıza dikilmiş, elinde tehdit
aleti sizi bir çeşit meyveden almaya zorluyor.
Üstelik almaya zorlandığınız meyve çürümeye
yüz tutmuş, sevmediğiniz, üstelik çok pahalı
bir meyve... Tek alternatife mecbur kalışınız
canınızı sıkıyor, itiraz etmek istiyorsunuz ama
görevliye bakıp vazgeçiyorsunuz. Homurdanarak
o tek meyveyi yüksek fiyata alıp orasını terk
ediyorsunuz.
2. Başka bir zaman başka bir manava veya
marketin manav bölümüne gidiyorsunuz. Sehpa
çeşit çeşit meyvelerle dolu. Kimisi paketlenmiş,
kimisi açık. Hepsinin fiyatı üzerinde yazılı.
Başında da iri yapılı, somurtkan bir görevli
yok. Sessizce geliyorsunuz, meyveleri gözden
geçirip, canınızın çektiği, faydalı gördüğünüz
meyvelerden dilediğiniz kadar alıyorsunuz.
Başka ihtiyaçlarınızı karşılarken de benzer durum
olabilir.
Soru: Bu iki durumdan biri ile karşıya kalsanız,
hangisi sizin için uygun, hangisini tercih
ederseniz?
3. Bir yerdesiniz, bir kurumdasınız veya bir
yapıda (oluşumdasınız)… Bildiğiniz bir şey
var: Her insan farklıdır, her insan düşünür,
her insanın her konuda sayısız fikirleri vardır.
Bir konuda farklı görüş ve fikirlerin olması da
faydalı…

11

HİKMET PINARI
Ama size deniyor ki: “Buraya geldiyseniz, bu
yapıya bağlandıysanız, farklı düşünmeniz,
bu yapıya uymayan fikirlere sahip olmanız,
bunu sözlü veya yazılı beyan etmeniz
yasaktır.” Size bir şeyler dikte ediliyor. Başınıza
da bir görevli dikiyorlar, ya da peşinize adam
takıyorlar. Hareket alanınız veya düşünme
yeteneğinizi daraltıyorlar.
Siz bu durumda, değil kendi fikrinizi özgürce
ifade edebilmeyi; istediğiniz yere gitmekten bile
mahrum bırakılıyorsunuz.
Kim böyle bir durumda olmak ister?
4. Kur’an’a göre insan pek çok açıdan,
pek çok sebeple şereflidir, değerlidir
(kerâmetlidir). (Bkz: İsrâ 17/70. Tîn 95/4)
İnsanın değerli ve seçkin olmasının en önemli iki
sebebi var:
a. İnsan Allah’ın şâheseridir. Varlıklar arasında
Allah’ın en fazla –teşbihte hata olmaz- emeği
insan üzerindedir. İnsan harika bir varlıktır,
olağanüstüdür, komplikedir, kimsenin
yapamayacağı bir mucizedir, Kur’an diliyle
“âyettir; Allah’ın yüce kudretinin belgesi,
delili, isbatı, işaretidir.”
b. Akla sahip olması ve bunu özgür iradesiyle
kullanabilmesidir. İnsan aklıyla anlar, düşünür,
karar verir; iradesiyle kendine göre iyi veya kötü
bir şeyleri tercih eder ve yapar. Bundan dolayı
da sorumludur.
Bu özgür iradeyi kullanmaya din, tanrı, kulluk
yapmak da dâhildir. Yani Kur’an’ın anlattığı
Allah (cc), özel yarattığı ve sorumluluk yüklediği
insana seçim hakkı, irade hürriyeti verir. Ancak
onu başıboş bırakmaz. Aklını ve iradesini iyi
yönde, hayırlı işlerde, hak yolunda ve kulluk
yapmakta nasıl kullanacağını da kitapları ve
elçileriyle öğretir. Kitap ve elçilerin haber ölçüleri
kabul edip uygulayan, ya da onların gösterdiği
yolu seçen de isabetli karar vermiş olur.
Tekrar vurgulamak gerekir ki, sonucuna
katlanmak şartıyla Yaratıcı kullarına inkâr, günah
işleme, başka şeylere tapma özgürlüğü veriyor.
Bu aynı zamanda insanın temel hakkıdır.

Allah’ın tanıdığı bu hakkı hiç bir kişi, kurum ve
güç ihlâl etmemeli.
5. İrade hürriyeti; sorumlukla beraber, haklara
dikkat eden bir özgürlük ve bu özgürlüğü faydalı
bir şekilde kullanmayı sağlayan bir ortam…
insana güzel yakışır.
6. Hayatın her alanında farklı alternatiflerin, fikir
ve çözümlerin olması toplum için kazanımdır. Tek
bir fikre, tek bir çözüme, tek bir opsiyona, tek bir
yöneticiye (diktatöre mesela) mahkûm olmak, bir
anlamda çözümsüzlüktür.
Bir yerde, kurumda, ülkede, yönetimde farklı
alternatifleri, fikirleri, önerileri seçme imkanı
varsa; bunu tebrik etmek ve öyle bir imkânı
kullanmak gerekir.
7. Bu bağlamda sorulsa; seçimlerde oy
kullanmayı düşünüyor musun? Evet derim.
Çünkü;
a. Bana, sınırlı da olsa bir seçim hakkı veriliyor.
Niçin bunu hebâ edeyim.
b. Tercih yeteneğim-iradem var. Bunu baskı
olmadan serbestçe kullanma imkânım var.
c. Yaşadığımız ülkede yerel veya merkezi
yönetimler (meclis ve hükûmet) seçimle işbaşına
geliyor. Ben oy versem de birileri seçilecek,
vermesem de… Onlar benimle, toplum ve ülke
ile ilgili kararları alacaklar. O kararlara doğrudan
etki edemem. Lakin temsilci gönderebilirsem
belki sorunlarımızı oraya taşır veya yanlış
kararlara işaret edebilir.
d. Seçim, halkın işlerinde uygun görülene
yetki vermektir. Hedef elbette en ehil olanların
seçilmesidir. Bu olmuyorsa, en az zararlının,
en az kötünün iş başına gelmesi, çok kötülerin
(ırkçıların) yetkili olmasından iyidir.
e. Bu ülkede seçimde oy vermek fetva konusu
değil, halkın yönetilmesi ve maslahâtı ile ilgili
pratik bir konudur.
f. Seçim hakkı bir tek çürük, zararlı, üstelik çok
pahalı meyveyi almaya/yemeye zorlanmaktan
daha iyidir.
---◄◄

“27 Mart’ta yapacağımız genel kurulun şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum...”

TİKDF BAŞKANI ÖMER ALTAY: “HER SEÇİM ÖNEMLİ, AMA
BU ŞEÇİM DAHA ÖNEMLİ. OYLARINIZI MUTLAKA KULLANIN!”

H

oorn HDV Abdülkadir Geylani Camii’nde düzenlenen istişare toplantısında, Hollanda
Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu yönetimi tarafından “seçime katılın!”
çağrısı yapıldı.
Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu 27 Mart 2022 tarihinde yapacağı
olağan genel kurulunu, Hoorn HDV Abdülkadir Geylani Camii salonunda düzenlediği bir
toplantıda kamuoyuna duyurdu.
Kuzey Hollanda cami yöneticilerinin de katıldığı bilgilendirme ve istişare toplantısı hayli verimli
geçti.
Türk İslam Kültür Denekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Altay, cami dernek
yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda bir konuşma yaptı. Altay konuşmasında özetle
şunları söyledi:
“Kıymetli cami dernek yönetici kardeşlerimiz!
27 Mart’ta yapacağımız genel kurula katılmanızı bekliyorum. 2 yıllık hizmet için gelmiştik ama
aradan 4 yıl geçti. Yönetime seçildiğimiz son genel kurulda 2 artı 1 opsiyonla geldik. Ardından
hepimizi etkileyen bir pandemi süreci yaşadık. Bundan dolayı seçim işi biraz tehir edildi. Bu
süreçte bizler elimizden gelen gayreti sarf ederek federasyonumuzu güçlü tutmaya çalıştık.
Biz seçim yapacağımız yeri siz değerli cami dernek yöneticilerine duyuracağız. Katılımınızı
bekliyorum. Önümüzdeki yerel seçimler için de cemaatinizin aktif katılımı içim gayret gösterin.”
Haber: Sedat Tapan ---◄◄
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HOLLANDA’DA GÖÇMENLERE TANINAN SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ

‘Türkler uyum sağlayamıyor’ diyenlere
tokat gibi sayılar:

Hollanda’ya, 3 Bakan, 20 milletvekili, 2 senatör,
24 İl Genel Meclisi Üyesi, 1000’i aşkın Belediye
Meclis Üyesi kazandırdık.

S

adece Hollanda’da değil,
tüm Avrupa’da, ‘Türkler
uyum sağlayamıyor’
iddiasını savunan bilgisizlere tokat gibi sayılar: Bu güne
kadar Hollanda’ya, 3 Bakan,
20 milletvekili, 2 senatör, 24
İl Genel Meclisi Üyesi, 1000’i
aşkın Belediye Meclis Üyesi,
Devlet Daireleri ve Holdinglerde onlarca üst düzey yönetici
ve yüzlerce doktor, avukat,
mühendis, işadamı ve binlerce
esnaf kazandırdık.
Önümüzdeki 16 Mart günü Hollanda’da Belediye Meclis üyeleri
seçilecek. Bu seçimde, Hollanda’da
5 yılını doldurmuş herkes seçebilecek ve seçilebilecek.
Hollanda, 1986 yılında 150 yıllık
anayasada bir değişiklik yaparak,
yerel seçimlerde, Hollanda tabiiyetinde olmayanlara da seçme
ve seçilme hakkı tanımıştı. Bunun
için sadece ‘Ülkede 5 yıl ikamet
etmiş olma’ şartı vardı.
1986 yılında yapılan ilk yerel
seçimlerde, ülkenin çeşitli yerlerindeki belediye meclislerine 12 Türk
seçilmişti. Daha sonraki seçimlerde,
seçilen Türklerin sayıları artmaya
başladı ve her seçimde 200’ü aşkın
Türk seçilir oldu. Bu arada, Belediye Başkan Yardımcılığı’na yükselen
Türkler olduğu gibi, semtlerde Belediye Başkanı olan Türkler de oldu.
Türklerin seçme ve seçilme haklarını elde etmeleri ile birlikte, lobicilikleri de güçlenmiş oldu. Bunun
semeresini daha ilk seçimlerde
görmüştük.
Hollanda’da, Hristiyanların, Katolik,
Protestan ve Ortodoks mezhebinde
olanların, Radyo ve Televizyonlarda
yayın hakları vardı ama, Müslümanların böyle bir hakkı yoktu. Yıllarca
süren çabalar işe yaramamıştı ve
hatta, ‘Siz bu işi unutun’ uyarısı
bile yapılmıştı.
Ama 1986 yılındaki seçimler öncesinde başlayan seçim kampanyaları
sırasında, Türk seçmenleri camilerde ve derneklerde ziyaret eden
Başbakan, Bakanlar ve muhalefet
liderleri, Türklerin bu isteğine yardımcı olacakları sözünü verdiler.
Bu sayede Türkler aynı yıl bu hakkı
kazandılar ve İslam Yayın Kurumu
adı altında radyo ve televizyon
yayın hakkını elde ettiler. Türklere
bunun için 5 milyon gulden yıllık

bütçe ve bir de villa tahsis ettiler.
Türklerin yerel seçimlerde elde ettikleri bu güç, Hollanda tabiiyetine
geçen ve genel seçimlerde oy kullananlar sayesinde daha da gelişti.
Nüfusu 700 bine yaklaşan Türklerin, 429 bini Hollanda tabiiyetine
geçmiş durumda. Böylece Türkler,
genel seçimlerde de seçme ve seçilme hakkı ile güçlenmiş oldu.
Öyle ki, bizim de katıldığımız ilk seçimde 3 Türk asıllı parlamenterimiz
oldu. Bu sayılar daha sonra 6’ya
yükseldi. Hatta Nebahat Albayrak
Devlet Bakanı bile olmuştu. Son yapılan seçimler sonrasında da Günay
Uslu Kültür ve Medya’dan Sorumlu
Devlet Bakanı, Dilan Yeşilgöz de
Adalet Bakanı oldular.
O zaman olduğu gibi, şimdi de, ‘Bir
gün Başbakan’ın adı Ali olacak’
diye hayaller kuruyoruz. Ama, bu
koltuğa Günay Uslu küçük yaşındayken göz koymuş. Kim bilir, belki
bundan sonraki Hollanda Başbakanının adı “Günay” olur.
Türklerin lobi gücünü düşürmek isteyen Hollanda medyası, seçimlere
katılım oranını hep düşük gösterdi. Sonuçta bu hesap tahminden
başka bir şey değildi. Ama biz her
seçimde, Türklerin verdiği tercihli
oyları saydık. Türklerin her zaman
seçimlere ilgi gösterdiğini saptadık.
Türklerin seçimlere katılım oranı
yüzde 70’lerin altına düşmüyordu.
Bu kez de, Hollanda’da 16 Mart’ta
yapılacak olan yerel seçimlerde
350 bin Türk’ün oy kullanmasını
bekliyoruz.
Ben şahsen oldum olası, ayrı bir
parti kurup kendimizi soyutlamaktan yana değilim. Ben hep, çeşitli
siyasi partiler içinde yer almamızı
yeğlemişimdir. Zira, siyasi partiler
içinde davamıza destek olacak Hollandalı partidaşlarımız olacaktır.
Ne var ki, siyasi partiler, Milletvekili, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel
Meclisi Üyesi olan Türk asıllılara,
bırakın destek olmayı, köstek oldular ve hatta partilerinden attırdılar.
Bunun ilk örneğini 2006 seçimleri
öncesinde Ayhan Tonca, Osman
Elmacı ve Erdinç Saçan’ın, sözde
‘Ermeni soykırımını tanımıyorlar’ gerekçesi ile aday listelerinde
çıkarılışı sırasında yaşadık.

İlhan Karaçay

Türklerin Holl
Seçimlerindeki
O zaman çok kızmıştık. Türk kökenli seçmenlerin önemini anlamayan
siyasi partilere ders vermek için, az
da olsa birlik olmuştuk ve oylarımızı
Fatma Koşer Kaya’ya vermiştik. O
zamanlar medya, Türk kökenlilerin
verdikleri oylar ile D66 Partisini
kurtardıklarını yazmıştı.
İkinci dışlanma örneğini yedi yıl
önce yaşadık. Zamanın Başbakan
Yardımcısı ve Sosyal İşler Bakanı
Lodewijk Asscher’in, yabancılar
politikasına tepki gösterdikleri için,
İşçi Partisi’nden atılan Tunahan
Kuzu ile Selçuk Öztürk, mecliste
kendi gruplarını oluşturdular ve
sonra da DENK adında bir parti
kurdular.
‘Yabancıların umudu’ olarak
kurulan DENK Partisi’ni daha da
güçlendirmek için, diğer yabancı
kökenli siyasetçiler ile birleşmeyi
amaçlayan Kuzu ve Öztürk, amaçlarına ulaşmışlardı.
DENK Partisi, 16 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, gerek kendi
ölçümlerinde ve gerekse partiye
gönül verenlerin nazarında başarılı
olacak gibi. ‘Gibi’ diyorum, zira
parti Faslıların eline geçmiş gibi.
Öncenin aktif adamı Tunahan Kuzu
biraz durulmuş gibi. Ama yine de
DENK Partisi’nin 16 Mart seçimlerinde başarılı olmasını bekliyoruz.
16 Mart’taki seçimde, çeşitli siyasi
partilerin listelerinde pek çok Türk
adayın isimleri yer alıyor. Özellikle
küçük Belediyelerde 300 veya 400
tercihli oy ile seçilebilen Türklerin
toplam sayısının bu defa 300’ü
geçmesi bekleniyor.
TARİHE GEÇEN İLK SEÇİLEN
TÜRKLER

Siyasi parti liderleri, 1986 Yerel seçimleri öncesinde Türk
medyasından da yararlanmaya çalıştılar. Fotoğraflarda, İşçi Partisi
lideri Den Uyl (soldaki fotoğraf) ve CDA Partisi lideri ve Başbakan
Lubbers (sağdaki fotoğraf) İlhan Karaçay’a vaatlerde bulunurken
görünüyorlar.

Hollanda tabiiyetinde olanların
seçip seçilebildiği genel seçimlerde,
Türk kökenlilerin verdikleri tercihli

oylar ile desteklenmiş olan Nebahat
Albayrak ve Fadime Örgü Hollanda parlamentosuna giren ilk Türk
kökenliler oldular.

yapan Fadime Örgü, şimdi Voleybol
Federasyonu’nda yönetici ve iki
Konut Kooperatifi’nde Başkanlık
yapıyor.

Nebahat Albayrak, 1970 yılında
Hollanda’ya aile birleşimi kanalıyla geldi. Lieden Üniversitesi’ni
bitirdikten sonra Paris ve Ankara’da
özel eğitim gördü. 1990 yılında
Hollanda Irkçılıkla Mücadele Bürosunda çalıştıktan sonra, 1993-1998
yılları arasında Hollanda İçişleri
Bakanlığı’nda çalıştı.
1998 seçimlerinde İşçi Partisi
listesinden parlamentoya girdi ve
ikinci dönemde de seçildikten sonra
Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteri
(Devlet Bakanı) oldu.
Nebahat Albayrak, 2012 yılında girdiği Shell firmasında, 2016’dan bu
yana Başkan Yardımcılığı yapıyor.

İlk Belediye Meclisi
üyeleri
İlk Belediye Meclis Üyesi:
Musa Öztürk

Fadime Örgü, 4 yaşındayken aile
birleşimi kanalıyla Hollanda’ya
geldi. Tilburg Üniversitesini bitirdikten sonra, 1998 yılında Hürriyetçi
Liberal Parti VVD’den milletvekili
seçildi.
Partisinin medya sözcülüğünü

Hollanda’da, Türklere seçme ve
seçilme hakkı verilmeden önce,
Hollanda tabiiyetine geçmiş
olan Musa Öztürk Belediye
Meclisi’ne ilk seçilen Türk
olmuştu.
1980-1986 yılları arasında
Rotterdam’ın Charlois bölgesi
Belediye Meclisi’ne İşçi Partisi
listesinden giren Öztürk, Türkiye’de Hürriyet gazetesine yarım
sayfa haber konusu olmuştu.

milletvekili olarak Parlamentoya giren
diğer isimler:
Nihat Eski, Fatma Koşer Kaya, Coşkun Çörüz, Tunahan Kuzu, Selçuk
Öztürk (DENK), Nevin Özütok (Yeşiller), Zihni Özdil Yeşil Sol, Dilan
Yeşilgöz-Zegerius, Sadet Karabulut SP, Mahir Alkaya SP, Cem Laçin
(Sosyalist Partisi). Nilüfer Gündoğan VOLT, Mahir Alkaya, Hülya Kat
D66 ve babası Türk olan Stephan van Baarle.
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ANALİZİ

anda
i Rolleri...
Yabancıların seçip seçilebildiği 1986’daki ilk yerel seçimlerde 12
Türk Belediye Meclislerine girmeyi başarmıştı. Fotoğraflarda soldan sağa, Musa Öztürk, Seçil Arda, İsmail Aykut, Osman İskender
Kaptanoğlu, Faruk Cansızlar, İsmail Baykoç, Naci Demirbaş
(rahmetli oldu) ve Yusuf Toprak hatırlayabildiğim isimlerdi.
1986’yı takip eden diğer yerel
seçimlerde, Türkler daha organizeli
girdikleri yarışlarda büyük başarı
elde ettiler.
Hollanda Belediye Meclislerindeki
sayıları bazı dönemlerde 200 ve
250’yi bulan Türklerin, bugüne
kadar toplamda 1000’i aşkın meclis
üyesi çıkardıkları biliniyor.

13

İLK SENATÖRLERİMİZ:
Düzgün YILDIRIM
2007 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında senatoya seçilen
ilk Türk olan Düzgün Yıldırım,
18 Ağustos 1963 doğumlu. 1980
darbesinden sonra Hollanda’ya
iltica eden Yıldırım, gündüzleri
çalışırken, geceleri de tahsiline de-

vam etti. Hengelo’da Çok Kültürlü
Gençlik Merkezi’ni kurdu ve 1994
yerel seçimlerinde Zwolle Belediye
Meclisi’ne seçildi. Daha sonraki
seçimde de aynı başarıyı gösteren
Yıldırım, aynı zamanda Overijssel
İl Genel Meclisi’ne seçildi ve grup
başkanı oldu. 2007 yılında yapılan
Senato seçimlerinde listenin 18’inci
sırasındaydı ama tercihli oylarla
seçildi. Ne var ki, bağlı olduğu Sosyalist Partisi, Düzgün Yıldırım’ın
aldığı tercihli oyları önemsemedi
ve istifa ederek yerini listenin üst
sıralarındaki birine devretmesini
istedi. Yıldırım bu isteğe olumsuz
yanıt verdi. Bunun üzerine parti
başkanı Marijnissen 17 Temmuz
2007’de ‘kesin istifa’ ültimatomunu verince ipler koptu. Yıldırım,
7 Eylül 2007 günü senatörlükten
değil, partisinden istifa etti ve
“Solidara” adlı partisini kurarak
siyasete devam etti.
Katıldığı Pauw &Witteman TV
programı ile popülaritesi artan Yıldırım, 2009 yılında yapılan Avrupa
Parlamentosu seçimlerine aynı parti adına katıldı ama kazanamadı.

Hamit Karakuş
22 Şubat 1965 doğumlu Hamit Karakuş, 1960’lı yıllarda Hollanda’ya
gelen babasının ardından 1973
yılında ailesiyle birlikte Hollanda’ya geldi. Bir yandan eğitimini
tamamlarken, diğer yandan babası
gibi bir halıcı firmasında çalıştı.
Siyasette başarılı olmuş Türklerden
biri de Hamit Karakuştur. Polislik
yaptığı yıllarda, politikaya ilgi
duyan Karakuş, İşçi Partisi adayı
olarak girdiği seçimlerde kazanamamıştı. Ama Karakuş’un yeteneğini fark eden parti yöneticileri, O’nu
Rotterdam İl Başkan Yardımcısı
yaptılar. 2002-2006’da İl Başkan
Yardımcısı olan Karakuş, 2006’daki
yerel seçimlerde, Rotterdam Belediye Meclisi’ne girmeyi başardı.

Karakuş, ‘Lokoburgemeester’ sıfatı
ile, Belediye Başkanı’nın olmadığı
zamanlarda Başkanlık koltuğuna
oturuyordu.
2014 yılında liste başı olarak girdiği
seçimlerde İşçi Partisi kaybedince,
üstlenmiş olduğu görevlerden istifa
eden Karakuş, 2014 yılından bu yana
‘Platform31’in, 2019’yılından bu
yana da ‘Araştırma Enstitüsü’nün
Genel Müdürlüğü’nü yapıyordu.
Karakuş, Düzgün Yıldırım’dan sonra,
‘Türk asıllı ikinci Senatör’ olmayı
başarmış bir siyasetçi olarak tarihe
geçti.
İLK İL GENEL MECLİSİ
ÜYELERİMİZ:
Songül Akkaya

Amsterdam Üniversitesi’ni bitirdikten
sonra siyasete giren Songül Akkaya,
12 vilayetten oluşan Hollanda’da,
Amsterdam ve Haarlem’i de içine
alan ‘Kuzey Hollanda İli’ne, 2004 yılında ilk Türk olarak seçildi. Başarılı
faaliyetlerden sonra iş hayatına atılan
Akkaya, şimdilerde, anlaşmazlıkları
mahkeme öncesinde arabuluculuk
yaparak çözen ‘YS-Arabuluculuk ve
Danışmanlık’ bürosunu yönetiyor.

Köksal Gör
Kuzey Hollanda İl Genel Meclisi’ne
seçilip, 2013 yılına kadar üç dönem
üyelik yapan Türk kökenli ilk üyelerden Köksal Gör, ‘Stichting Witboek (Beyaz Kitap)’ adlı bir vakıfa ait
olan 4 İslam Yatılı Okulu’nu yönettiği
için, hakkında yapılan şikâyet ve itirazlar sonrasında Başbakan Rutte’nin
zorlaması ile istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Köksal Gör, şimdilerde
Yeşil Enerji işiyle ilgileniyor.

İl Genel Meclisi’ne seçilen diğer
isimler:

Yasemin Cegerek (Gelderland), Songül Akkaya (Kuzey Hollanda), Resul
Özdemir (Güney Hollanda), Fatma
Mete (Groningen), Atiye Tunç (Overijsel), Dursun Kılıç (Utrecht) ve Ersin
Taşkın (Flevoland) ,Yaşar Vural, (Güney Hollanda), Muzaffer Bozarslan
(Limburg), Lütfü Altuntaş (Overijssel), Sinan Cengiz (Güney Hollanda),
Zafer Yurdakul (Kuzey Hollanda),
Düzgün Yıldırım (Overijssel), Nuh
Demirbilek (Flevoland), Fahri Kaplan
(Gelderland), Suat Kutlu (Noord-Brabant), Nurettin Altundal (Noord Brabant), Zafer Yurdakul (Noord-Holland, Adnan Tekin (Noord-Holland),
Muzaffer Cetin (Zuid- Holland), Huri
Şahin (Zuid- Holland), Metin Çelik
(Zuid- Holland)

1986 seçimlerinde belediye meclislerine giren 12 Türk’ün yedisi ile
TRT için bir röportaj yapmıştım.
Seçil Arda, İsmail Aykut, Osman
İskender Kaptanoğlu, Faruk Cansızlar, İsmail Baykoç, Naci Demirbaş
(rahmetli oldu) ve Yusuf Toprak ile
yapmış olduğum bu röportajı izlemek
isterseniz Google veya Youtube’de https://www.youtube.com/
watch?v=rPcK–DSrAM linki ile
arama yapınız.
---◄◄
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HAKLARIMIZ

av.emre.dinc@turkhukuku.nl

“TÜRKİYE’DEKİ DAVA VE HUKUKİ İŞLEMLERİNİZ İÇİN
TÜRKİYE’YE GİTMENİZE GEREK YOK”
Bu sayıdan başlamak üzere çok önemli bir hizmetle yine sizlerle beraber olacağız. Hollanda Türk Hukuku Bürosu avukatlarından Emre Dinç her ay Türkiye ile alakalı hukuki
sorunlarınıza dönük yazılar yazacak. Soru ve sorunlarınızı avukatımızın mailine yollayarak hem cevap alabilir hem de çözüm bulabilirsiniz. Emre Dinç Bey’e Doğuş ailesine
katılımından dolayı memnuniyetimizi bildiriyor, hoş geldin diyor, güzel, verimli, faydalı bir işbirliği ile hizmet verilmesini diliyorum. Bir kahve içimi yaptığımız ziyaretimizde Emre
Bey ile yapılan kısa sohbetimizden keyif alacağınızı ve istifade edeceğinizi umuyoruz. (Editör)

E

mre Bey, kurumunuzu kısaca nasıl
tanıtırsınız?
Türk Hukuku Bürosu olarak,
Hollanda’da yaşayan Türk
vatandaşlarının, Türkiye’deki hukuk, emlak,
vergi, sosyal güvenlik ve diğer hukuki
sorunlarına, yerinden ve tek merkezden çözüm
üretiyoruz. Bu amaçla, Rotterdam, Amsterdam
ve Arnhem’de bulunan ofislerimizden, avukatlık
ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Müvekkillerimizi birçok alanda
temsil etmekteyiz. Yoğunluklu
olarak Miras Hukuku, Taşınmaz
Hukuku, Borçlar ve Tazminat
Hukuku, Aile hukuku, T.C. Nüfus
ve Vatandaşlık İşlemleri, Ticaret
Hukuku, Tüketici Hukuku,
Sigorta Hukuku alanlarında
mesleki çalışmalarımızı
sürdürüyoruz..

danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Türkiye’de hukuki bir işimiz var. Ne
yapacağız, Türkiye’ye gitmek gerekir mi?
Kurumumuz ile iletişime geçilmesi hâlinde,
danışanlarımıza öncelikle konu hakkında
bilgilendirme yapıyoruz. Gerektiği takdirde
ofislerimizde kendileriyle görüşüyor, sorunu
titizlikle inceledikten sonra müvekkilimizin
Türkiye’ye gitmesine gerek kalmadan,
Türkiye’deki dava ve hukuki işlerini yürütüyoruz.
Böylece tek merkezden kolaylıkla ulaşılabilir bir
hukuk hizmeti sunuyoruz.

Size ulaşan konuların temelinde hangi
sorunları gözlemlediniz?
Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızın hayat
düzeni her ne kadar bu ülkede kurulu olsa da,
Türkiye ile olan sosyal, ekonomik ve kültürel
bağları sıkı bir şekilde devam etmektedir. Sosyal
ve ekonomik ilişkilerin bulunduğu her yerde,
hukuka ve dolayısıyla hukukçuya da ihtiyaç
vardır. Ancak gözlemlediğimiz üzere, buradaki
vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği
Türk hukuku hizmetleri son derece yetersiz
kalmaktaydı. Bu yüzden, hak arama özgürlüğü ve
hukuki bilgiye erişim imkânının kısıtlı kaldığını;
bu durumun ise ne yazık ki hak kayıplarına ve
mağduriyetlere yol açtığını gözlemlemekteydik.
Konunun Avrupa’daki Türk toplumunun
toplumsal bir ihtiyacı hâline geldiğini düşünüyor
ve bu ihtiyacın karşılanması için sıkı bir şekilde
çalışıyoruz. Türk Hukuku Bürosu’nun kuruluş
temelinde bu anlayış vardır.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?
Müvekkillerimizi birçok alanda temsil etmekteyiz.
Kurumumuzda Miras Hukuku, Gayrimenkul
ve Kira Hukuku, Borçlar, Alacak ve Tazminat
Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, Nüfus ve
Vatandaşlık İşlemleri, Ticaret Hukuku, Tüketici
Hukuku, Uluslararası Hukuk, Sigorta Hukuku
dahil birçok alanda avukatlık ve hukuki

Türk Hukuku Bürosu’nun vizyonundan
bahseder misiniz?
Hollanda’da Türk toplumunun çok önemli bir
yere sahip olduğunun bilincindeyiz. Hollanda’da
yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye’deki dava
ve hukuki işlemleri için bugüne dek Türkiye’ye
gitmek durumunda kalıyorlardı. Bu durum
ise, hukuki sürecin yönetimi ve takibinde

sorunlara yol açmakta; sıklıkla mağduriyet ve
hak kayıplarına sebep olmaktaydı. Dolayısıyla
sağladığımız hizmeti, bir toplumsal ihtiyaç
olarak görüyor ve sahip çıkıyoruz. Amacımız,
Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun, burada
sürdürdüğü hayat düzenini bozmasına gerek
kalmadan, yerinden ve tek merkezden avukatlık
ve hukuki danışmanlık hizmeti alabilmesidir.
Kurumunuza ulaşmak isteyenler nasıl
iletişime geçebilir?
Tarafımızla info@turkhukuku.nl elektronik
posta adresinden, +31 (0) 88 808 7888
numaralı sabit telefondan, www.turkhukuku.nl
internet sitemizde yer alan diğer iletişim kanalları
aracılığıyla iletişime geçilmesi mümkündür.
Merkez ofis adresimiz Goudse Rijweg 380,
3031 CK Rotterdam’dır.
Av. Emre Dinç Kimdir?
Türk Hukuku avukatlarından, Av. Emre Dinç,
Bursa’da doğmuştur. Türkiye ve Bulgaristan çifte
vatandaşlığına sahiptir.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra Bursa Barosu’na kayıtlı
olarak mesleğini icra etmektedir. Meslek hayatını
Hollanda’da sürdüren Av. Emre Dinç, ağırlıklı
olarak Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni
Hukuk, Ticaret Hukuku ve Uluslararası Özel
Hukuk alanlarında çalışmakta ve iyi seviyede
İngilizce bilmektedir.
---◄◄



Miraç ve Berat Kandilinizi kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...
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erhaba değerli dostlar.
Hüzün ve kederden, acizlik
ve tembellikten, korkaklık ve
cimrilikten, borca batmaktan
ve insanların kahredici tesirinden Allah’a
sığınarak konumuza geçelim.

Saatli bomba
gibi ne zaman
patlayacağı belli
olmayan psikopat
bir tanıdığım ile
konuşurken, kendi
kendime, “Bu adam
niye böyle oldu
acaba?..” diye
tam düşünüyordum
ki (tevâfuk) konu,
“Babasının
annesini demirle
nasıl dövdüğüne ve
annesinin de zaten
normal bir kadın
olmayıp babasını
zıvanadan
çıkaracak kadar
serkeş, çatlak
biri olduğu…”
yere gelmişti.
Bunu duyunca
o kişiye karşı
bakışım değişmiş ve
kızgınlığımın yerini
üzüntü ve merhamet
hissi almıştı.

MUŞTULAR

murat.7701@hotmail.com

HAYATIN ESERİ VE ESİRİ,
GÜNAHININ DA
REHÎNİDİR İNSAN...

Hepimiz bir kadere bağlı olarak bir
yerde doğup oranın iklimiyle yetişiyoruz.
Aile terbiyesi ve o toplumun genel
eğitimi, kültürü, inancı vs. etkileri ne ise
karakterimizde öyle oluşuyor. Dinlediğimiz
şarkı/türküler, baktığımız filmler dahi
ruhumuzda olumlu-olumsuz iz bırakıyor ve
yıllar geçse de o duygulardan kopamıyor,
kurtulamıyoruz.
Geçmişten bu yana yaşanmış ve bilinçaltına
işlenmiş her şey, gündüz hayal dünyamızı
işgal etmekle kalmıyor gecede rüyalarımıza
yansıyor.
Bundan dolayı insanların bazı garip hâl
ve hareketlerine kızmadan önce anlamaya
çalışmak lazım. “Onu hangi ana-baba ve
kötü şartlar o hâle soktu acaba?” diye
düşünmek gerek.

hayvanat yaş-kuru herkesle ve her şeyle
imtihan olur ki vasfı (ne olduğu veya ne
olmadığı meydana çıksın.)
“Hanginizin amelinin daha güzel
olduğu konusunda sizi denemek için
ölümü ve hayatı yaratan O’dur…”
(Mülk 2)
Âlem zıdların varlığı ile anlam ifade ediyor,
anlaşılıyor.
Mesela, cimrilik olmasa cömertliğin
kıymetini nasıl bilecektik?. Korkaklık,
kalleşlik, bencillik olmasa mertliği,
dürüstlüğü, yiğitliği ne diye övecektik?
Hain kişiyi alçaklıkla kınarken, sadık/emin
kişiyi şerefle nasıl vasfedecektik?..
İşte her şey de olduğu gibi Allah’ın övgüsü,
kıymet vermesi de bir erdeme dayanıyor.
“De ki: “Eğer dua ve ibadetiniz
olmasaydı, Rabbim olan Allah, ne diye
size değer verecek…” (Furkan 77.)

Saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı
belli olmayan psikopat bir tanıdığım
ile konuşurken, kendi kendime, “Bu
adam niye böyle oldu acaba?..” diye
tam düşünüyordum ki (tevâfuk) konu,
“Babasının annesini demirle nasıl
dövdüğüne ve annesinin de zaten
normal bir kadın olmayıp babasını
zıvanadan çıkaracak kadar serkeş,
çatlak biri olduğu…” yere gelmişti. Bunu
duyunca o kişiye karşı bakışım değişmiş ve
kızgınlığımın yerini üzüntü ve merhamet
hissi almıştı.

Piri Mevlânâ büyük insanları överken,
“Onların işleri, eserleri ‘dilsiz
dudaksız’ da konuşurlar…” der. Yâni,
güzel hizmetlerin insanlara ‘hâl diliyle’ çok
şey anlattığını ifade eder. Tıpkı atasözünde
olduğu gibi:
“Eşek ölür semeri kalır; insan ölür,
eseri kalır.” Eserler ise ölümsüzdür.
İz bırakayım derken izlerini silmeye
çalışmak..
İdealist bir düşünce olarak, “Hayatta iz
bırakayım” diye düşünürken zaman zaman
insan. Fakat imtihanın cilvesi bir kündeye/
oyuna gelir de utanır tüm varlığından ve bu
seferde ardında “iz bırakmadan” geçip
gitmek ister bu âlemden.
Genelde hoşumuza gitmeyen şeyler ile
imtihan olur ve tecrübe sahibi oluruz.
Tecrübe ise, kitaptan öğrenilmiş ve kulaktan
duyma teorik klişe bilgilere benzemez. Onun
değeri herhangi bir paha ile de ölçülmez.
Çünkü içinde emek, ter, sabır, gam, çile
vardır. Aldatılma/kazıklanma, inkisar-ı hayal
vardır.
İşte böyle...

“İnsan doğulmaz, insan olunur.” sözü
herhâlde, dünyaya boş bir defter gibi gelip
hangi tercihler ve ameller ile doldurup ne
olduğumuzu ortaya koymayı anlatıyor.
Nasıl ki yaptığımız güzel işler değer ifade
ediyorsa, bi o kadar da insan onuruna
yakışmayan -fakat nefse hoş gelen- şeylere
karşı (kendimizi tutup) yapmamamızda
değer ifade eder.
O yüzden insan yalnız kendisiyle değil,
aile, akraba, komşu, mal, makam, tabiat,

İnsan çapına/istidatına, ahlâkına (yani
imanına-inkârına göre) yaptıkları ettikleri
ile kabını/dağarcığını doldurur, bütün bu
yaşanmışlıkları ne ise kendisi de aslında
odur. Kendi küllerinden doğma misali
kendinden bir şey olur. Kendi adını/
karakterini kendi koyar.(Vasfını belirler.)
Kişinin iyi-kötü yaptıkları nasıl bir
bağlayıcılık ifade ediyorsa, yine iyi-kötü
yapmadıkları da öyle bağlayıcıyı, yani
aleyhte -lehte bir mana ifade eder.

Gençler, bu kurslar kaçmaz!

HOLLANDA’DA AKADEMİSYENLERE ÖZEL
TÜRKÇE VE EDEBİYAT DERSLERİ BAŞLADI

Kurs için müracaat: info@stichtingintertalenten.nl

S

tichting Inter Talenten Gençlik
Derneği, Hollanda Türkiye Ticaret
Odası Derneği ile ortaklaşa,
Akademisyenlere yönelik bir kurs

başladı.
HBO ve Üniversite eğitimine devam eden
ve bitirenler akademisyenlerden oluşan
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Öğrenciler için Kariyer, Dil, Kültür, Tarih ve
toplumsal bilinçlenme konuları da organizeler
yapmayı amaçlayan kursu Türkçe Öğretmeni
İsmail Coşkun yönetiyor.
Konu ile ilgili olarak konuşan İsmail Coşkun
“Programımız HBO mezunlarına yönelik,
Türk dili, kültürü ve tarihini öğretme amaçlı

olup, yaklaşık bir yıl sürecek olan bir
kurstur. Derslerimiz, Pazartesi günleri saat:
18.30-20.30 arasında olacaktır. Dünyada 5.
konuşurluk sırasına sahip olan Türkçemizi
Hollanda’ da hak ettiği yere taşımak, sevmek
ve sevdirmek en büyük amacımızdır.
Programımıza yoğun ilgi olması bizleri oldukça
sevindirmekte olup, gençlerden oluşan
kitap okuma grubunu oluşturmak onlara
bırakacağımız en büyük değer olacaktır.” dedi.
Hollanda Türkiye Ticaret Odası Derneği
Başkanı Ethem Emre konu ile ilgili olarak
“Türkçeyi
önemseyen
ve
düzgün
konuşmak isteyen, HBO ve yüksek
eğitimli gençlerimizi bu derslere davet
ediyoruz.” derken, Programa dileyen herkesin
her zaman diliminde katılabileceklerini de
sözlerine ekledi.
Ocak ayı sonunda başlayan kurslarda şuan
için 20 civarında katılımcı yer alıyor.
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.…
---◄◄

Bütün ellerimizle yaptığımız amellerimiz,
kolumuzda bir künye olabileceği gibi
kelepçede olabilir.
Boynumuzda onurla taşıyacağımız bir kolye
olabileceği gibi bukağıda olabilir.
“Küllü nefsin bimâ kesebet rehinetün.”
(Her kişi kazandığı şeyin rehinidir.)
Kazandıklarımızın eseri veya esiri/rehini
olmak artık bizim irademize kalmış.
Bu konuyla ilgili Kur’an’da bir çok yerde
olduğu gibi Müddessir süresinde de ihmal
edilen bazı iş/amel/ibadetler ve inkârın
kötü akıbetinden bahsederken Allah cc.,
(zamana bağlı olmadığı için), bizim için
gelecekte olacak olayları Kur’an’da şimdiki
ve geçmiş zaman kipiyle anlatıyor. Oradaki
durumu sebep ve sonuç ilişkisi içinde
bildirmesi gerekirken, önce sonucu/akıbeti
sonrada sebebini anlatması okuyan kişi için
meselenin katiyetini (risk edilmeyecek kadar
gerçekliğini) net bir şekilde açıklıyor:
“Her nefis, yaptıklarına karşılık bir
rehindir; ancak hakkın ve erdemin
tarafında olanlar başka.”
Onlar cennetlerdedir; günahkârlar hakkında
birbirlerine sorular sorarlar.
“Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?”
diye uzaktan sorarlar.
Onlar şöyle cevap verirler:
“Biz namaz kılanlardan değildik;
Yoksulu doyurmuyorduk;
(Günaha) dalanlarla birlikte biz de
dalıyorduk,
Ceza gününü de asılsız sayıyorduk,
Sonunda bize ölüm geldi çattı.”
(Müddessir, 38-47.)
Bir gün Behlül Dânâ hazretleri, üstü başı
toz toprak içinde uzun bir yolculuktan
gelmiş olmanın belirtileri ile Harun Reşid’in
huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu:
-Bu ne hâl Behlül, nereden geliyorsun?
-Cehennemden geliyorum ey hükümdar.
- Ne işin vardı cehennemde?
-Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim.
- Peki, getirdin mi bari?
- Hayır efendim getiremedim.
Cehennemin bekçileriyle görüştüm,
onlar “Sanıldığı gibi burada ateş
bulunmaz, ateşi herkes dünyadan
kendisi getirir” dediler.
Behlül doğru söylemiş, kötülük ve zulüm
insanın kendi elleri vd. organlarıyla olduğu
için yakıtı/ çırası da kendisi oluverir.
“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi
‘yakıtı insanlar ve taşlar’ olan ateşten
---◄◄
koruyun...” (Tahrim 6.)
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“16 dakikamızı ayırıp 16 Mart’ta oy kullanmayı unutmayalım; şehrimize,

O. Osman Elmacı

H

ollanda’da 1012 partinin, 335 belediyede
8590 meclis sandalyesi
için yarışacağı belediye
seçimleri için oy kullanacağız.
16 dakikanı ayırıp 16 Mart’ta oyunu kullan!..

cihlerimizi belirleyen kriterler neler?
• Yerel seçimlerde neden yerel partiler (1012 adet) ülkesel partilerden
(89) daha fazla?
• Hollanda’da sütunlanma eğilimi
nedir, bu eğilim devam ediyor mu?
Bu ve benzeri sorular yazımın temeli olacak.
***
Rakamlarla belediyeler, partiler
ve adaylar...

***
Aklınızdan geçeni duyar
gibiyim. Yine mi?
16 Mart’ta Hollanda’da belediye
seçimleri var. Genel seçimler için
tam bir yıl önce oy kullanmıştık.
Zaman yine hızlı geçti. Oy vermenin önemini şu günlerde birçok
sosyal medyada okuyup dinliyorsunuz. Mesajımız net: Sahalar boş
bırakılırsa o saha muhakkak başkaları tarafından doldurulur. Sahalarda olmak için oy kullanmak gerek.
Oy vermek geleceğimize yatırımdır.
Sende bu kervana katıl.
Yazımda, belediye seçimleri hakkında bilgi verip aşağıdaki sorularla
önemini anlatmaya çalışacağım.
Ama tek farkla. Bu yazımda yerel
partileri anlatacağım size.
Çünkü seçimlerin galibi yerel partiler olacaktır. Öyle ise bir tarafta
seçimlerin önemini işleyelim diğer
taraftan yerel partilerin doğuşunu
ve gelişimini irdeleyeyim...

• Belediyelerde oy kullanmamızın
önemi ve bizim hayatımızı etkileyen
konular neler?
• Belediye seçimleri genel seçimlerden önemli mi?
• Bu seçimlerin ana teması ne
olacak?
• Yerel seçimlerde oy vermede ter-

O. Osman Elmacı - Sendikacı - Siyasetçi

Hollanda bütçesinin %30’u sosyal
işlere giderken %10’u belediyelere
fon olarak ayrılmaktadır. Daha net
söylemek gerekirse Hollanda’nın
toplam bütçesi 334 milyar Euro.
Bunun 36 milyarı belediyelere
çeşitli hizmetlere harcanmak üzere
ayrılmış durumda. Hatırı sayılır bir
para.
16 Mart’ta yeniden belediye meclisi
sizlerden onay alarak görevine
tekrar 4 yıllığına başlayacak. Bunun
mümkün olması için, çeşitli partiler
ve çeşitli adayların seçim listelerine
girmeleri gerekiyor.
Hollanda’da bugün itibarı ile 89
parti genel seçimlere katılmak üzere
yüksek seçim kurulundan teyit
almıştır.
Bunun 41’i son genel seçimlere
girmiş 17’si parlamentoya vekil seçtirerek temsil hakkı kazanmıştır.
Bununla birlikte yerel siyasete bakacak olur isek, 2022 yılında teyitli
tam 1012 yerel parti var toplam
335 belediyede. 1900 yılında Hollanda’da 1100 belediye var idi.
Bunun nedeni nedir?
2022 Mart yerel seçimlerine Hollanda 2616 parti ile seçim yarışına
giriyor. Ortalama her şehirde 8 parti demektir bu. Amsterdam en fazla
26 parti ile ilk sırada, Hilvarenbeek
3 parti ile son sırada. Ortama aday
sayısı 5500 – 6000 civarında.

DIKKAT! SANDIK
PARTİLER ÇIKA
***
Belediyelerde parti sayısının
genel partilere göre hayli fazla
olmasının nedeni nedir?
Belediyeler siyasi yönetimlerde “ilk
hükûmetlerdir”
Çöpünüz zamanında evin önünden alınmaz, çocuğunuza okul ve
yaşlı aile bireyiniz için sağlık bakım
merkezi bulunamazsa ilk önce
tanıdığınız milletvekilini değil, bir
meclis üyesini ararsınız. O yüzden
Hollanda’da ilk hükûmet olarak
belediyeler oldukça önemlidir.
Belediye meclislerini denetleyen
Perikles Enstitüsü Başkanı John
Bijl’e göre, belediye seçimlerinin
ulusal siyasetin bir yansıması olduğunu düşünenlerin yanlış olduğunu
söylüyor. Ulusal ve belediye siyaset
arasındaki güç farkını şöyle açıklıyor: “İlke olarak, belediyenin
günlük yaşamımız hakkında
Temsilciler Meclisi’nden daha
fazla söyleyecek sözü var.”
Bijl’e göre bunun nedeni, belediye

politikasından bizzat belediyelerin
sorumlu olması, evlerin nereye
yerleştirileceğine, çöplerin ne
zaman toplanacağına ve bir okulun
nerede olacağına kendileri karar
verebilmeleridir. “Bir belediyenin
yaptığı her şey sizi, Temsilciler
Meclisi’nin kararlarından çok
daha fazla etkiler.”
***
Bana göre 16 Mart seçimlerinde
yerel seçimlerinde iki konu çok
etkili olacak:
Bunlardan biri “Güven Krizi” biri
“kemer sıkma politikaları”.

Miraç ve Berat kandilinizi kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...
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Tel.: +31(0)73 6220025
www.sws-simtronic. com info@sws-simtronic.com

Hükûmete olan güven, özellikle
uzun süredir devam eden kabine
oluşumunun ardından, son zamanlarda tüm zamanların en düşük
seviyesine geriledi.
Bu düşük güven, maalesef alakası
olmadığı hâlde belediye politikalarına da yansıyor.
Hâlbuki mutlak manada belediyelerin ulusal düzeyde olanlarla hiçbir
ilgisi yok.
Belediyeler arasında bu durum
seçmenlerde hayli hayal kırıklığına
neden oldu.
Yeni hükûmetin oluşumu, yaşanan
olumsuzluklar ve aksaklıklar, halkın
siyasete zaten düşük olan güvensizliğini dibe vurdurdu.
Neden?
Kabine oluşumu sürecinde,
hükûmet, belediye kararlarını hızlı
uygulayamadı. Örneğin belediyeler
para için hükûmete başvurduğunda
istediklerini zamanında alamadılar.
Hemen hemen tüm belediyeler bu
sıkıntıyı yaşadı.
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okulumuza, çevremize, mahallemize sahip çıkalım.!.”
kendi yöntemleriyle nüfuz sahibi
olmak istemeleri ve ulusal siyasette
hayal kırıklığına uğramalarıdır.
***
İnsanlar neden kendi partilerini kurmak isterler?
Çok yeni değil aslında. 1913’te
kurulan Hollanda’da ilk yerel
parti Lahey’e karşı bir parti olarak
kurulmamıştı. Mevcut tüm ulusal
partilerden daha uzun süredir
kurulan olan Gemeentebelangen
Opmeer partisinin kurulma amacı
“bölgedeki güçlü çiftçilere
ve ileri gelenlerine bir ses ve
yanıt” vermek içindi.

TAN YEREL
ACAK!
Kemer sıkma politikaları
kapıda...
2015 yılında hükûmetten yerel
hükûmete bir çok konu aktarıldı. Gençlik Bakımı (Jeugd Zorg),
çalışma ve gelir yasası (Wet werk
en inkomen) ve çevre izinlerinin
yerelleştirilmesi nedeniyle belediyelere daha fazla sorumluluk
verildi. Bu ilave sorumlulukların
ilave iş baskısına ve zaten az ve kıt
olan paranın daha etkin bir şekilde
kullanılmasına neden oldu. Kemer
sıkma günler kapıda, çünkü bir taraftan Korona pandemisi devletlerin bütçesine hayli zarara uğratarak
belediye bütçesine aynı orantıda
az para girecek gibi duruyor seçim
sonrası. Bu da halka hizmetin kısıtlı
olması demektir.
***
Yerel partiler furyası. Bin’i
aşkın parti var Hollanda’da...
Duymuşsunuzdur. Belediye seçimleri sırasında, hemen hemen her
seçim listesinde, genellikle “Geme-

entebelang” ve “Leefbaar” gibi
isimler seçim listelerinde gözümüze
çarpmıştır. Yerel partiler sayıca
artmaya ve giderek daha fazla oy
almaya devam ediyor. Bu seçimlerin de galibi yerel partiler olacak.
Bu yüzden bu konuyu biraz daha
derin irdeleyelim.

Bu eğilim nasıl ortaya çıktı ve
Hollanda toplumu bu konuda
ne düşünüyor?
Bu eğilim tamamen yeni değil,
ancak 2018 belediye seçimleri
sonrasında bugün yerel partilerin sayısı her zamankinden daha
yüksek idi. Bunun nedeni kısmen,
vatandaşların giderek daha fazla

Batı toplumu post – materyalist
Vatandaşların karar alma süreçlerinde giderek daha fazla söz sahibi
olmak istemesi toplumda bir eğilimdir. Bir yerlere dâhil olmamak,
özgür olmak, biz insanlara mutluluk ve tatmin duygusu veriyor.
Kendimizi geliştirmek ve topluma
katkıda bulunmak bizi mutlu
etmekte. Bunun önemli bir yolu
siyasetten geçiyor. Sadece kendi
partilerini kurarak değil, örneğin
yurttaş forumları platformları kurarak ve alternatif oylama yöntemleri
geliştirerek bu yollar deneniyor.
Hollanda’da gördüğümüz bir diğer
gelişme de insanları kategorilere
ayırmanın giderek zorlaşması.
1960’lara kadar herkes kendi din
ve ideoloji sütununda (zuilen)
yaşarken, çoğu insan bu sütunlardan ilham alan partilere oy veriyor,
sendikalara ve yayın organlarına
üye oluyordu.
2000’li yıllardan sonra sütunlanmadan uzaklaşma eğilimi başladı.
İnsanlar giderek gurupları/cemaatleri ile hareket etmek yerine, kendi
kimliklerini arayarak hayatlarına
devam ettiler.
Kararsız seçmen sayısı artarken,
insanlar bir partiyle kendini özdeşleştiremezken, bu yüzden seçmenler
kendi tercihlerini içinde barındıran
kendi partilerini kurmaya başladılar.
Son zamanlarda yine başka bir eğilim var: Ulusal partilerin yerel partileri, seçmenlerindeki bu “özgürlük” isteğini görerek, farklı bir ad
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altında yerel parti kurmaları. Bunu,
insanların bu partiyle olan olumsuz
algılarıyla da artık genel partiye bağlı
olmak istemedikleri nedeniyle yaptıklarını görüyoruz.
Örneğin, 2018 belediye seçimlerinde PvdA 322 belediyede seçimlere
ancak 255 belediyede PvdA’nın yerel
ismiyle katıldı. Mesela Gorinchem’da
PvdA, Democraten Gorinchem olarak
da seçimlere katıldı.

***
Yine başka bir eğilim, belirli bir nüfus
ve grubu özel olarak kurulan yerel
partiler var. Örneğin, birçok teknik
öğrenci yetiştiren Leiden şehrinde
gençlerin başarılı bir örneği, Delft’teki Öğrenci Teknolojisi Politikadır
(STIP). Parti 1993’ten beri var, şu
anda yerel koalisyonda mevcut ve
bir belediye başkan yardımcısı var
Leiden meclisinde. Göçmen partilerinin sayısı da önemli ölçüde arttı.
Lahey meclisinde Birlik Partisi, İslam
Demokratları ve NIDA olarak üç tane
göçmen partisi bulunmakta.
(Bu arada, NIDA aktif siyaseti bıraktığını ilan etti.)
***
Yerel partiler ulusal partilerden
farklı mı?
Politikaya güven politikacıya duyulan
güven ile orantılıdır. Bir köy veya
şehirdeki tanıdık yüzler, seçmenler
arasında popülerliğini artırıp, kişi
partiden önemli hâle gelmekte.
Halkın gündemindeki konuları yerel
siyaset, ülke siyasetinden daha çok
takip ettiğini söylemek mümkün.
Yerel partiler genellikle daha az ideolojik olup klasik partilerde var olan
sol-sağ kavgasından daha da uzaktır.
Diğer bir deyişle ideolojinin her zaman bir rol oynamadığı yerel siyaset
pratik konulara daha fazla odaklanır.
Genellikle yerel bir parti, kurulu
düzene karşı protestodan veya belirli
konuların ele alınmamasından kaynaklanan hayal kırıklığından ortaya
çıkıyor.

Miraç ve Berat kandilinizi kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...
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Diğer taraftan yerel partilerin ulusal
partilere göre biraz daha sık çekişmeler ve sürtüşmeler yaşadığı da
doğrudur. Popüler parti lideri genellikle grubun yapıştırıcısıdır ve o kişi
ortadan kaybolur kaybolmaz parti
de genelde dağılma olasılığı daha
fazladır.
***
Yerel partiler ulusal partiler için
bir tehdit mi?
Yerel partilerin büyümesi nedeniyle,
ulusal partiler çeşitli belediyelerde
giderek daha az söz sahibi olurken,
ulusal partiler genellikle yerel partilerinin kendileri can damarı olarak
görülür.
Bu eğilim devam ederse, ulusal partilerin yerel siyasetle giderek daha az
doğrudan ilişkisi olacak. Bu da genel
siyasetin belediyelerde neler olup
bittiğinin daha az farkında olmalarını
demek olacaktır.
Özetle:
• 16 Mart seçimlerinin galibi büyük
ihtimalle yerel partiler olacaktır.
• Yerel bir siyasi parti kurmak, yaşadığı toplumda etkili olmak isteyen
sosyal eğilime uyuyor ve insanlar
artık belli kalıbına girmek istemiyor.
• Yerel partiler çok farklılık göstermekte. Örneğin, bir konuyu protesto
etmek veya genellikle toplumda
belirli bir grubu temsil etmek için bir
parti kuruyorlar.
• Yerel partiler yeni değiller hatta
bazıları ulusal partilerden daha uzun
süredir varlığını sürdürmektedir.
Ancak 1990’lardan bu yana yerel bir
partiye artan bir eğilim var. 2014
belediye seçimlerinden bu yana
Hollanda belediye meclislerindeki
oranları %35
• Yerel partiler genellikle daha az
ideolojik güdümlü oldukları ve kişisel karizmatik parti liderine güvendikleri için varlıkları genel partilere göre
kısadır.
• Ulusal partiler bir taraftan yerel
partilerini can damarı olarak görüp
diğer tarafında halktan giderek az
destek aldıkları için belediyeler
Lahey ile her geçen gün iletişimleri
azalıyor.
16 dakikamızı ayırıp 16 Mart’ta oy
kullanmayı unutmayıp şehrimize,
okulumuza, çevremize, mahallemize
sahip çıkalım!..
---◄◄
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IOT Başkanı Zeki Baran:

“16 Mart’ta yerel yönetİcİlerİ
seçMEK İÇİN SANDIĞA GİDELİM”
Sandığa gitmiyoruz çünkü Hollanda’da oy kullanmak
mecburi değil! Ama seçilen yöneticiler öyle kararlar
alabiliyor ki hayatımızın her yönünü etkiliyor. Belediye
vergilerinden tutun da imara açılacak yerlere kadar çok
önemli kararlar alıyorlar. Artık yaşlı bakım kurumları
ve çocuk esirgeme kurumları da, toplu taşımada şehir
güvenliği de yerel yönetimlere bağlandı.

H

ollanda’da her 4 yılda bir yerel
seçimler olur ve her 4 yılda bir bizde
yerel yöneticilerimizi seçeriz. Yerel
yönetimlerdeki ilk belediye meclis üyemiz
Rotterdam-Charlois ilçesinden Charlois’in meclisine
seçilen Musa Öztürk’ü 1980 yılında çeçtik. Bir ara
270 Türk kökenli belediye meclis üyeleri olmuştu.
İlk belediye meclis üyeleri zor da olsa ellerinden
geleni yaptılar. Hatta bazıları 4 dönem yapıp Kraliyet
Nişanı aldılar fakat meclis kürsüsünden bir kere dahi
konuşmadan o 4 dönemi bitirdiler. Artık o dönem
bitti! Artık gençler Hollandalı akranlarından daha iyi
konuşuyor daha kaliteli temsil ediyorlar. Ama biz bir
türlü sandığa gitmiyoruz.

Ayrıca dünyanın hiç bir yerinde olmayan bir hakkımız
var. Hollanda’da yasal 5 yıl ikamet etmiş ve 18 yaşını
bitirmiş herkes seçme ve seçilme hakkına sahip bu
sadece yerel yönetimler için tabi. Bu bile bizim oy
vermemiz için geçerli bir sebep olmalı. Oy verirken de
şu benim akrabam veya bu benim komşum diye değil
de parti programı hakkında bilgi alarak topluma nasıl
bir katkı sağlayacağını bilerek oy vermemizin de fayda
olduğunu düşünüyorum.
Görüldüğü gibi yerel yönetimler hayatımızın her
alanına dokunabiliyorlar; bu yüzden oy vermek
sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluktur.
Artık yerel yöneticilerimiz, belediye başkan
yardımcılarımız,
eyalet
yöneticilerimiz
vali
yardımcılarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız ve
senatörümüz var. Hollanda’da 60 yılımızı tamamlarken
geldiğimiz yer fena değil fakat daha da iyi olabilir.
Hollanda Türk toplumunu 14, 15 ve 16 Mart’ta 16
dakikalarını ayırıp oylarını diledikleri partilere ve
diledikleri adaylara vermeye çağırıyorum.
---◄◄

HOTİAD 5 CEO İle 5 Gün Programı
İle Gençlerİn Ufkunu Açıyor

U

niversite – HBO mezunu veya son sınıf gençlerimize
Türk patronlar veya CEO’lar kapılarını açarak onlara
ilham kaynağı olmak, onların ufkunu büyütmek
buradaki esas amaçtır. Yeni nesilleri yüreklendirmek
ve daha iyi yarınlar inşa etmek için en etkin yöntemlerin
başında mentorluk gelir. CEO’lar şirketlerinin kapılarını açarak
onlara mentorluk yaptılar. HOTİAD bu çalışma ile sosyal
sorumluluk anlayışını ortaya koyarken, geleceğin Hollanda’sında
gençlerimizin ve Türk toplumunun konumunun iyileştirilmesi
ana düşüncedir. Tamamlanan çalışma programı bir gala akşamı
ile kapanacaktır. Programda CEO’lar mentileri değerlendirecek,
mentiler de deneyimlerini davetlilere aktaracaklardır. 5 CEO ile
5 Gün Programı’nın gala akşamında konuk konuşmacı olarak
Dr. Rıza Kadılar (EMCC Mentorluk ve Koçluk Konseyi Dünya
Başkanı) “Geleceğin Yöneticileri/Liderleri’ni Yetiştirmek” konulu
sunum yapacaktır. Katılım ücretsiz olup rezervasyon ile katılım
sağlanacaktır. Geniş bilgi ve rezervasyon için: hotiad.nl ---◄◄

Kısa Dünya Turu...

Misafir Kalem

İBRET ALABİLECEK MİYİZ?

S

u kısacık dünya hayatında bir çok
şeye şahit oluyoruz da bunlardan
pek
ibret
almıyoruz
veya
alamıyoruz.
Okuduğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz,
yaşadığımız hiçbir şey bizi tam olarak
ikna edemiyor. Hiçbir şey olmamış gibi
yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız
hatalardan ders çıkarmadan bir yenisini
tekrar yapıyoruz. Oysa aldığımız her
nefesten, söylediğimiz her sözden hesaba
çekileceğimize
inandığımızı
söyleriz!
Söyleriz ama uygulamaya gelince yok gibi
davranırız.
“Ölüm var, hesap var” diyen bir insan nasıl olur da devlet malı yer, kul
hakkına özen göstermez? Anlaşılır gibi değil.
Bizim aklımızı başımıza getirecek şey nedir? Bu konuda kesin olarak “şu”
denilecek bir şey yoktur sanırım. Herkes nasibine ve şuuruna göre bir şeylerden
nasibini alacak, almayanlar ise helak olacak, bunun başka da yolu yoktur.
Kitap okuruz “işi ehline ver” emriyle muhatap oluruz. İşin uygulama kısmında
kendi nefsimiz ve egomuz öne çıkar, hiçbir şeye kulak asmayız.
“İşleri meşveret- danışma iledir” diyen ilahî mesaja uyduğumuzu iddia
ederiz de aldığımız kararları sadece nefsimize göre alırız.
Kendisine hesap sorulan “Ömer’i” her yerde anlatırız da bize yapılan en küçük
tenkitte dünyayı tenkit yapanın başına yıkar ve dünyayı dar ederiz.
Teknoloji ve internet çağında hiçbir şey gizli kalmıyor, herkes her şeye bir tık ile
ulaşabiliyor. Bütün bu gelişmelere rağmen insanlığın ulaşamadığı tek şey “eski
zamanlarda” dediği insanlık seviyesidir. İbret alma seviyesidir!
Yine bunca bilgi, bunca gelişmeye rağmen istenilen medeniyet seviyesine
çıkılmamışsa bizi yolumuzdan alıkoyan en büyük düşman ve engel “cehalettir”
diye düşünüyorum.
Sahi biz nasıl kendimizi düzeltip ibret alacağız?
---◄◄

CHP Hollanda BİrLİğİ 5. olağan genel
kurulunu GERÇEKLEŞTİRDİ



CHP Hollanda Birliği, üyelerinin yoğun katılımıyla 5. Olağan Genel Kurulu’nu
Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirdi... Genel kurulda yeni yönetim ve
başkanlık seçimi için tek bir liste yer aldı. Eski başkan Bülent Çoban’ın inisiyatifiyle
oluşturulan liste, önümüzdeki iki yıl daha CHP Hollanda Birliği’ni yönetecek.
Genel Kurul’da yeni yönetim kuruluyla birlikte, Disiplin ve Denetleme Kurulu
üyeleri de belirlendi. Genel Kurul’a Hollanda’nın değişik kentlerinden katılımlar
oldu. Yeniden başkan seçilen Bülent Çoban yaptığı konuşmada, önümüzdeki
süreçte kadın ve gençlere yönelik çalışma ve örgütlenmelere ağırlık vereceklerini,
bunun yanında Hollanda siyasi partileri ve kurumlarıyla daha sıkı ilişki içerisine
gireceklerini de dile getirdi.
---◄◄

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

Belçİka sömürge geçmİşİnİn İzlerİnİ
başkentten sİlmeyİ tartışacak

Fransa’da yenİ terör tehdİdİ
‘aşırı sağ’dan gelİyor

F

Serefk@hotmail.com



ransa’da istihbarat servisleri, aşırı sağ kaynaklı terör
tehdidinin gün geçtikçe arttığını belirtiyor. France
Bleu sitesinin haberinde, neo-Nazi grupların artmaya
başlamasıyla Fransız istihbarat servislerinin bu gruplardan
gelecek eylemlere karşı önlemlerini artırdığı vurgulandı.
“Fransa iç istihbarat servislerinin aşırı sağ gruplarla
bağlantılı saldırı riskinin giderek arttığını belirttiği”
aktarılan haberde, ulusalcı, sivil savaş savunucusu ya
da neo-Nazi gibi gruplara mensup 1500 ila 2 bin kişinin
“şiddete eğilimli” olarak değerlendirildiği, bunların birkaç
yüzünün saldırı düzenleyebileceği belirtildi. Haberde,
Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı Ofisinin “aşırı sağla
ilişkili dosyalarının kabardığını, bu kapsamda 2017’den
bu yana saldırı planlarına dair 11 soruşturma açıldığını,
bunlarla bağlantılı 12 kişinin mahkum edildiğini ve 52
kişinin halen yargılandığının açıkladığı” ifade edildi. ◄

B

elçika’nın başkenti Brüksel’in yöneticileri, Afrika’daki sömürge
geçmişinin kentte bulunan izlerini silmek hedefiyle kurulan çalışma
grubunun yazdığı raporu tartışmaya hazırlanıyor.
Eylül 2020’de kurulan çalışma grubu, kentte kamuya açık alanlarda
ülkenin sömürge geçmişini temsil eden veya hatırlatan sembollerle
ilgili raporunu Brüksel yönetimine sundu. Raporda heykeller, anıtlar,
binalar, meydan ve cadde isimleri gibi sömürge sembollerin 19. yüzyılın
sonundan beri kullanıldığı ve kentin kamusal alanlarının tek yanlı ve
propaganda perspektifiyle düzenlendiği belirtildi. Sömürülen kişilerin
ve onların halen Brüksel’de yaşayan torunlarının varlığının dikkate
alınmadığı vurgulanan raporda, “Bugün kamusal alanlar Brüksel’in şu
anki sakinlerinin vizyonunun yansıtmamaktadır. Eskiden normal olan
bugün artık normal değildir.” ifadeleri yer aldı. Brüksel’deki birçok
anıtsal yapının Belçika’nın Kongo, Ruanda ve Burundi gibi Afrika
ülkeleriyle tarihi ilişkilerine işaret ettiğini vurgulayan raporda örnek
olarak Adalet Sarayı ve 50. Yıl Parkı gibi alanlar sıralandı.
---◄◄

Berlİn’de Irkçılar Genç Dİlara’yı
“Yabancı” Olduğu İçİn DARP Ettİ

A

lmanya’nın başkenti Berlin’de ırkçılar 17 yaşındaki
Dilara’ya “pis yabancı” diyerek saldırdı. Genç kız saldırı
sonrası hastaneye kaldırıldı. Almanya’nın başkenti Berlin’de
17 yaşındaki Dilara ırkçıların hedefi oldu. 5 Şubat tarihinde
tramvayda başlayan, daha sonra tramvay durağında devam
eden olayda 3 adam ve 3 kadın olmak üzere 6 kişinin ırkçı
saldırısına uğradı. Saldırganlar “pis yabancı” gibi hakaretler
ederek, genç kıza tekmeler attı, boğazını sıktı ve yere savurdu.
Hastaneye yatırılan Dilara’da beyin sarsıntısı, vücudunun birçok
bölgesinde yara ve morarmalar tespit edildi. Sosyal medyada
konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Dilara, olayın polis
raporları ve yerel basında çarpıtıldığının altını çizerken, “Söz
konusu altı kişi maskesiz bir şekilde tramvaya bindi ve bana
yabancı olduğum için sataştı. Tramvaydan indiğimde peşimden
geldiler, kadınlardan biri yüzüme yumruk attı ve defalarca
tekmelemeye çalıştı. Bir diğeri ise saçlarımı çekti.” diye kaydetti.
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“Elit” olmak artık
UTANÇ VEREN BİR
DURUM/KONUM OLDU(?)

B
Yazımın başında ifade
ettiğim gibi, biz bunu
ve mekanizmasının
nasıl çalıştığını zaten iyi
biliyorduk. ‘Emansipe’
olma sürecini de bu
mekanizmayı aşma
ve onun eleklerinde
geçeme mücadelesi
ve donanımı olarak
görmüştük. İşçi sınıfı bu
sorunu aştı. Kadınlar
da aştı. ‘Biz göçmen
kökenlilerde bu
mekanizmayı aşarız ve
çarklarından geçeriz’
diye inanıyorduk. Bunun
böyle olduğunu bazı
örnekler üzerinden de
‘kanıtlıyorduk’. A.
Aboutaleb, A. Marcouch,
N. Albayrak, D. Yeşilgöz.
Yavaş da olsa bu engel
kalkıyor görünüyordu.
Fakat Luyendijk, bunun
bir görüntü olduğunu
ifade ediyor. Bu örekleri
bir ‘istisna’ ve ‘oyun’
olarak görüyor. Yerleşik
elitlerin bir oyunu.
Bir çeşit ‘perdeleme’
mekanizması. Her ne
kadar bu istisnalar belli
bir aşama geçtikten sonra
‘elitlere’ benziyor
olsalar da. Yani
bedel ödetiyorlar.

19

iz zaten biliyorduk. Hollanda’nın
kendine has ve kapalı elitlerinin
olduğunu. Hollanda toplumunu onlar
yönetir. En üst ve etkin konumlar onlar
içindir. Zenginlik onlar için olağan olmuştur.
İdare, basın, sanat, ekonominin zirvesi, hep
onlara tahsis edilmiştir. Seçme mekanizmaları
öyle ayarlanmıştır ki, elitten olanların neslinden
seçilir. ‘İdeal’ elitin kim olduğu ve hangi
özellikler sahip olması gerektiği ise zamanla
oluşuyor. Bazen buna istisna da yapılıyor. Tam
şartlara uymadığı hâlde, yerli olmayan veya
‘yabancı’ olarak nitelenen birilerini elitler
aralarına alabiliyor. Belki de ‘o kadar da kapalı
değiliz’ algısını oluşturmak için. Hollanda
tarihinde bu istisnanın Yahudilere yapıldığını
biliyoruz. Özellikle Yahudi kesimden doktor,
hukukçu ve bilim adamı olanlara. Almanya’da
da Yahudilere yönelik böyle bir istisnanın
olduğunu. 19. asrın başlarında pek çok Yahudi,
bilim, kültür-sanat ve felsefede Almandan daha
Almancı olan ve Alman kültürüne ileri düzeyde
katkı yapmışlardır. Bunun gerekçesi yerli-hâkim
elitlerin arasına girerek ve onların hatırını alarak,
‘kırılgan’ olmaktan çıkmak istemişlerdir.
Bizim bildiğimiz ve hep olağan gördüğümüz
bu hâl, belki de ilk defa tersine döndü. Gurur
duyulacak bir durum değil utanç duyulacak
bir tutum olduğu ortaya çıktı. Bunu ortaya
çıkartan da yine ‘elit’ birisi oldu. Hâlbuki bu
durumu Hollanda’nın sol partileri, Denk ve
Bij1 gibi partileri sürekli dile getiriyorlardı.
Demek, elitlerden birisi bunu dile getirmesi
gerekiyormuş.
Geçtiğimiz hafta (Şubat 2022 başlarında) bu
Hollanda’nın hâkim elitlerinin bu mekanizmayı
nasıl işlettiklerini ortaya çıkartan bir kitap çıktı.
Yazarı Joris Luyendijk (50 yaşında). Aslında bu
yazar bizim için yabancı birisi değil. Antropoloji
okumuş. Daha sonra ise Arapça ve Müslümanlar
hakkında araştırmalar yapmış. Mısır’da geçirdiği
deneyimlerine ve araştırmalarında binaen
‘Onlar da aynı insanlar gibi’ atlı bir kitap
yazmıştı. Uzun bir dönem Volkskrant’ta çalıştı.
Daha sonra ise ‘Zomergasten’ programında
sunucu oldu. Hollanda’nın sıkıcı hayatından
bıktığı için Londra’ya göçmüş ve orada banka
elitlerinin nasıl düşündüklerini ve çalıştıklarını
takip etmeye çalışmıştı. Bu deneyimi etrafında
da yine ses getiren ‘Bunun Doğru Olması
Mümkün Olamaz’ adlı kitabını yayımladı.

Yine aynı dönemde Hollandalı elit birinin
İngiltere’de ‘göçmen’ konumuna düşmesini
tecrübe etti. Büyük bir hayal kırıklığı ile geri
döndü. Hollanda’nın elitliğinden Londra’nın
göçmenliğine düşmesini ona kazandırdıklarını
yeni bir kitap yazmasına neden oldu. Yeni
kitabının adı ise ‘Yedi Onay İşareti’ oldu.
Önceki kitapları gibi bu kitabı da dikkat çekti.
Açıklamasına itiraz eden de tasdik eden de oldu.
Yazara göre, Hollanda toplumunun elitleri bu
‘Yeni onay işareti’ olarak ifade ettiği yedi
özelliğe uyan insanlardan oluşuyor. Bu özelliklere
sahip olmayanlar ise, bu elitleri için tahsis
edilmiş konumlara giremiyorlar. Saygın, etkin
ve elit konuma gelmek için bu yedi işaret neler?
Hetero, beyaz, erkek, en az üniversiteden
mezun olmuş bir veli, üniversite mezunu,
Hollanda doğumlu ve iyi Hollandaca
konuşabilen. Yazara göre bu şartlara uyan
insanların önü açık ve Hollanda’nın eliti
olmaya tabi olarak aday. Göreceli olarak daha
az gayretle daha avantajlı. Sanki kendilerine
ayrılmış konumlara ulaşmaları garanti altına
alınmış. Bütün toplumun ancak yüzde 3’ü bu
özelliğe sahip. Yazar bu kesim için ‘ayrımcılığa
uğrayamazlar’, ‘dışlanamazlar’ ifadesini
kullanmakta.
Yazar kendisini de bu elit insanlar için bir
örnek olarak konumlandırıyor. Yani ‘içeriden
birisi olarak konuşuyorum’ diyor. Yaptığı
ise Hollanda’nın bu elitlerinin dışlayıcı
mekanizmasının maskesini düşürüyor. Bunu
ifade ederken iki şeyi söylemiş oluyor: yerleşik
elitin bütün kanuni düzenlemelerine rağmen ve
bu hukuki zemini dikkate almadan çalıştığını
ifade etmiş oluyor. Başbakan Rutte ile Wilders,
ya da Boudet aslında aynı elit kesimden olmuş
oluyorlar. Bakanlıkların, yerel idarenin, eğitimin,
adalet kurumunun, ekonominin ve etkin tavsiye
kuruluşlarının tamamen bu 7 özelliğe sahip
kişiler tarafından idare edilmektedir. Ve bu kesim
bu özelliklere uymayanları sistematik olarak
bu konumlardan uzak tutmakladırlar. Hollanda
tarihinde iki kesim bu mekanizmanın mağduru
olmuşlardı. İlk grup kadınlardı. Binlerce,
yüzlerce sene kadınlar bu elit sınıfından uzak
tutuldu. ‘Hizmet’ etmeleri hariç. İkinci grup ise
köylüler, çiftçiler oldu. Daha sonraları, son iki
aşırda, ise ‘işçiler’ oldu dışlanan. Son elli-atmış
sene içinde ise bu elit konumlardan sistematik
bir şekilde dışlanan kesim ‘göçmen kökenliler’
oldu.
Yazımın başında ifade ettiğim gibi, biz bunu
ve mekanizmasının nasıl çalıştığını zaten iyi
biliyorduk. ‘Emansipe’ olma surecini de bu
mekanizmayı aşma ve onun eleklerinde geçeme
mücadelesi ve donanımı olarak görmüştük.
İşçi sınıfı bu sorunu aştı. Kadınlar da aştı. ‘Biz
göçmen kökenlilerde bu mekanizmayı’
aşarız ve çarklarından geçeriz diye inanıyorduk.
Bunun böyle olduğunu bazı örnekler üzerinden

de ‘kanıtlıyorduk’. A. Aboutaleb, A. Marcouch,
N. Albayrak, D. Yeşilgöz. Yavaş da olsa bu
engel kalkıyor görünüyordu. Fakat Luyendijk,
bunun bir “görüntü” olduğunu ifade ediyor.
Bu örekleri bir istisna ve ‘oyun’ olarak görüyor.
Yerleşik elitlerin bir oyunu. Bir çeşit ‘perdeleme’
mekanizması. Her ne kadar bu istisnalar belli bir
aşama geçtikten sonra ‘elitlere’ benziyor olsalar
da. Yani bedel ödetiyorlar. Ancak, bu elit sınıfa
ayrılmış konumların açılması anlamına gelmiyor.
Sadece olan, bu hâkim mekanizmayı perdelemek
olmaktadır. Dolayısıyla, Aboutaleb’in ya da ona
benzer ‘başarılı’ göçmenlerin ‘demokratik bir
toplumda yaşıyoruz, çalışırsan, okursan ve
gerekirse olağan üstün gayret sarf edersen,
önün açıktır’ ifadesi tam bir aldatmaca. Yani
çok fazla bedel ödesen de aslında ne elit sınıf
değişiyor ne de mekanizma. Başbakan Rutte
be liberallerin dediği gibi ‘geldiğin yer değil,
donanımın geleceğini belirler’ sloganı tam
bir slogan. Bu da bir perdeleme ifadesi.
Benim Luyendijk’in orijinal bulduğum tespiti
ise şu olmaktadır: Geçtiğimiz asırda Hollanda
toplumu pek çok yönden değişti. Homojen bir
toplum değil. Farklı kültürler, dinler, yaşam
tarzları belirgin olarak öne çıktı. Özellikle büyük
şehirlerde. Toplumdaki bu değişimi Hollanda’nın
elit sınıfı tamamen kaçırmaktadır. Bir taraftan
bu yeni sınıflar belirgin olarak toplumun
ajandasını, sorunlarını, önceliklerini ve duygusal/
politik yönelişlerini belirlerken, diğer taraftan
ise sorumlu elit bu gerçekliği hiçbir şekilde
deneyimleme imkânına sahip olmamaktadır.
Böylece elit sınıf ‘masa arkasından’ ve
‘fildişi kuleden’ Hollanda’yı idare etmektedir.
Luyendijk’in güçlü bir şekilde ifade ettiği ve
mesajında çok yeni olan ‘bundan dolayı da
bu elit kesim Hollanda’yı idare etmek için
elverişli değildir’. Yani bu elitlerin tecrübeleri,
ilişkileri ve davranışlarına kaynaklık eden
yönelişleri toplumun dışına düşmektedir.
Ne donanımları toplumla uyumlu ve ne de esas
aldıkları referanslar. ‘Ayrımcılığın’ ne demek
olduğunu ve kişiye ne yaptığını hiçbir şekilde
bilmeyen bir idareci (bakan, belediye başkanı,
yüksek bürokrat) ayrımcılığa önlem alma
sorumluluğunu üstleniyor.
Çocuk ödeneği krizinde de olduğu gibi. Benzer
bir durum dinî meselelerde de söz konusu.
Belirgin olarak toplumsal karşılığı olan dinî
geleneklerle ilgili hiçbir altyapısı olmayan bir
bürokrat dinle-devlet ilişkisinde kilit noktada
bulunuyor. Müthiş bir yabancılaşma kendini
gösteriyor.
Şimdi Hollanda’yı nasıl idare edecek, bu elit
kesim? Doğru karar alabilir mi? Halkı gerçekçi
hissedebilir mi? Onun hassas noktasına parmak
basabilir mi? Demokrat olabilir mi?
Luyendijk bu kitabında elitlerin maskesini
düşürdü ve elitler de pek rahatsız oldular. ---◄◄

Miraç ve Barat Kandilinizi kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...
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,
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

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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Köklerine sahip çıkmak lazım



Recep Soysal’ın objektifinden...

torunoğulları memleketlerİ Serhat
şehrİ Kars’a çıkarma yaptı
Eyüp Sultan Camii’nden HDV’ye ziyaret

HDV Amsterdam Eyüp Sultan Camii yönetimi HDV merkezini ziyaret ederek,
başkan Muhlis Koç ve 20’nci dönem vakıf yönetim kurulu üyelerine başarılar
dileyerek fikir alışverişinde bulundular. Den Haag, Oder 15 numarada bulunan Vakıf BV binasındaki morg, gasilhane, kütüphane ve seyahat bürosundan
sorumlu Cevdet Keskin’den bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar dilediler.

E

delstaal International Group Simtronic ve
Orka Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Turgut
Torunoğulları doğduğu, gençliğini geçirdiğini
memleketi Serhat şehri Kars’ı unutmadı.
Kardeşleri, oğulları ve birçok Karslı işadamı ile âdeta
Kars’a çıkarma yaptı.
Kars Harakani Havalimanında Akordeon müzik
grubunun Kars yöresine ait milli türküleri ile karşılandı.
Turgut Torunoğulları bu ziyaretle ilgili yaptığı
konuşmasında şöyle dedi: “Torunoğulları ailesi olarak
Avrupa’daki kazandığımız dövizlerimizi bozdurarak
Türkiye’de turizm ve inşaat sektöründe yatırımlara
yöneldik. Türk ekonomisine güvencimiz tam olmasından
dolayı yeni yeni projeler üreterek yatırımlarımıza devam
ediyoruz. Avrupa ve İngiltere’den birçok yatırımcıyı
Türkiye’de yatırım yapmak için ikna çalışmalarımız
devam ediyor.
Hollanda’da güven kazanmış dünya markası olan
Edelstaal International Group mutfak aletleri çelik
tencere Simtronic güvenilir dünya markası haline
getirdik. Avrupa’da ve İngiltere’de olmak üzere 650
satış elemanımız bulunmaktadır. Bu yüzden insanların
güvenlerini kazandık. Avrupalı ve İngiliz işverenleri
de Türkiye’ye yatırım yapması için ikna ediyoruz.
Türkiye’deki yatırımlarımız Marmara bölgesinde
İstanbul’da Orka Hotellerimiz, İzmit’te inşaat
sektöründe daire satışlarımız devam etmektedir. Ege
bölgesinde Fethiye ve Marmaris’te Orka Hotellerimiz
ve birçok süper lüks villalarımızda turizm sektöründe
hizmet vermekteyiz.
Torunoğulları ailesi olarak doğduğumuz gençliğimizi
geçirdiğimiz memleketimiz Serhat Kars şehrini
unutmamız imkânsızdı. Memleketimize de yatırımlar

yapmak için aile olarak kararımızı aldık, okul ve lojman
yaptırdık. Memleketimize nasıl yatırım yapabiliriz diye
kafa yormaya başladığımızda karşımıza Katarina Köşkü
çıktı.
Kardeşlerim, oğullarım, Karslı işadamları ve
mühendislerle Kars şehrindeki yetkililerle yapacağımız
yatırımları görüşmek için memleketimize geldik.”
diyerek sözlerini tamamladıktan sonra, Torunoğulları
Ailesi Sarıkamış Meydan muharebesinde ölenler adına
yapılan şehitliğini ziyaret ederek dualar okudular.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Çarlık Rusya dönemde
Çar 2. Nikola tarafından 19. yüzyılının sonlarında
Baltık mimarisi tarzında yaptırılan tarihi Katerina
Köşkü, Turizme kazandırılmak üzere Kültür ve Turizm
Bakanlığının gerçekleştirdiği ihaleye katılarak, 49
yıllığına Katerina Köşkü’nü kiraladık. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, köşkün restorasyonunun yapılması koşulu
ile 49 yıllığına yatırımcılara tahsis edilmesi için 30
Temmuz’da ilana çıkmıştı. İhale sonucuna göre Turgut
Torunoğulları tarihi köşkü otel olarak işletebilecek,
ek olarak ise tarihi dokuya uygun 100 yataklı otel
yapılacak.” Haber: Mustafa Koyuncu
---◄◄

YILMAZ AİLESİNE DESTEK YAĞIYOR

Ali Köklü MÜSİAD Hollanda’nın yeni başkanı oldu

Hollanda’daki 4 MÜSİAD şubesi 2020 yılında birleşerek MÜSİAD Hollanda’yı
oluşturmuşlardı. Bu süre zarfında bir sene görev yapmak şartı ile MÜSİAD
Amsterdam Başkanı Ümit Akbulut MÜSİAD Hollanda Başkanı olmuştu. Ümit
Akbulut’un görev süresinin dolması nedeni ile başkanlığı Ali Köklü’ye devretti.



ASBİR Hollanda hemşehrilerine kucak açıyor...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kültür ve sanat bölümü son sınıf öğrencisi
Fevzi Batuhan Şahiner kazanmış olduğu Erasmus Projesi çerçevesinde ASBİR
Hollanda’nın daveti üzerine Hollanda’ya geldi. Sivaslı olan Fevzi Batuhan staj
programı içeriğinde, en kısa zamanda Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde
Sivas halaylarını öğrenme kursları da başlatacaktır.

G

iethoorn’da yükselen “Kanker
Türk”
kelimesinin ardından, Türk aileye destek çıkan
BMW Hollanda Official Kulüp üyeleri Hollandalılara
dostluk eli uzattı. BMW Hollanda Official Başkanı
Ergüneş Güngör, moderatör ve sponsor Selçuk
Dağ’ın önderliğinde Giethoorn’da bir süredir ırkçıayırımcı saldırılarla mağdur edilen Hatice Yılmaz
ailesine dostluk ve destek eli uzatıldı ve şehirde âdeta
destek rüzgârı estirildi! Kulüb üyeleri, belediyeden
izinli olarak düzenledikleri etkinlikle ve ellerinde
Hollanda-Türk bayraklarıyla 40 civarında araç
konvoyu ile çıkarma yaptı.
Sedat Tapan ---◄◄

Kuzey Hollanda Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor

Başkanlardan oluşan HDV Kuzey Hollanda Komisyonu bir çalışma toplantısı için
Amsterdam’da bir araya geldi. Selahattin Köse başkanlığında yapılan toplantının
onur konukları Hollanda Diyanet Vakfı’ndan Cevdet Keskin ve Orhan Yemenoğlu
idi. Toplantıda güncel konular değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Oyunlar oynaması gerekirken sokaklara çıkamayan,
bombaların arasında sıkışıp kalmış, hangi coğrafyada
ne şekilde olursa olsun şiddetten muzdarip bütün
çocuklara “yetişkinlerin” özür borcu var. Savaşa hayır!

BİRLİK istişare grubu, yılın ilk toplantısını yaptı

1988 yılından beri Rotterdam-Zuid bölgesinde yaşayan insanlarımıza dinî,
millî, sosyal ve kültürel hizmetler sunan ve hep ilkleri başlatan, adı sınırları
aşan Rotterdam Birlik Camii, pandemi nedeniyle askıya alınan istişare toplantılarını yeniden başlattı. Cemiyet Başkanı Ayhan Ateş ve ekibi tarafından
ağırlanan üyeler, cami için yapılacak olan çalışmaları değerlendirdiler.
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Elif Bayraktar

perspective

perspektif

AHLÂK ANLAYIŞI

“

Nice insanlar gördüm, üzerinde
elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm,
içinde insan yok.” der Mevlânâ.
Elbiseye göre itibar biçtiğimiz insanların
bazılarının ahlâktan yoksun olduğunu
düşünürsek, bu sözün ne kadar kıymetli
olduğunu anlayabiliriz. Fakirlik ve zenginlik
anlayışımızın, kişilere verdiğimiz değerle doğru
orantılı olması kadar yanlış bir düşünce biçimi
olamazdı zannımca.

Bir çok dizide
fakirlikten zenginliğe
ulaşma arzusu
özellikle vurgulanıyor.
Ahlâktan yoksun
görsellere, öğretilere,
manipülasyonlara maruz
kalan bizler, bir zaman
sonra bu alışkanlıkları
benimsemeye
başlayabiliyoruz.
“Düşüncelerinize dikkat
edin; duygularınıza
dönüşür,
Duygularınıza dikkat
edin; davranışlarınıza
dönüşür,
Davranışlarınıza dikkat
edin; alışkanlıklarınıza
dönüşür...

BAKIŞ AÇISI

elif-1705@hotmail.com

Tasavvufta
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Düşüncelerimizle başlayan, duygu, davranış,
alışkanlık, değer, karakterle devam eden ve
kaderle sonlanan bir hayat.
Yine geliyoruz Rabbimizin sözüne “Siz hiç
düşünmez misiniz?” (Enam 50), “Kur’an- ı
iyice okuyup düşünmüyorlar mı?” (Nisa
82)’. Düşünmenin ve aklı kullanmanın önemini
görüyoruz.
Bizi düşünmekten alıkoyan şeyler nedir, hiç
düşündünüz mü?
Rahatımız ve konfor alanımızdan çıkmak
istemeyişimiz olabilir mi? Hırslarımız, dünya
sevgisi, malımız, ailemiz, telefonlarımız, yoğun iş
tempomuz, hepsi birer neden olabilir.

Değer verdiğimiz ve önemsediğimiz şeyleri
sıralayacak olduğumuzda, haz ve hız çağında
yaşayan bir nesil olduğumuzu göz önüne alarak
söylersem; maddî istek ve arzularımızın bir tık
önde olma olasılığı çok fazla. Bunda şüphesiz
sosyal medya, TV, filmler, diziler vs. bir çok şey
etken.

Gerçek anlamda düşünen insanlar, hikmet
verilmiş insanlardır. Maddelerin arkasındaki
manaları görebilen, hakikati kavrayabilen
insanlardır. Çoğumuzun bildiği ve sıkça
söylediğimiz bir ayet var ya; “Olabilir ki
siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o
sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz
bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir
kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”
(Bakara 216) Bu ayetten de bu manayı
anlayabiliriz. Hızır As. ile Hz Musa kıssasından
anladığımız gibi.

Bir çok dizide fakirlikten zenginliğe ulaşma
arzusu özellikle vurgulanıyor. Ahlâktan yoksun
görsellere, öğretilere, manipülasyonlara maruz
kalan bizler, bir zaman sonra bu alışkanlıkları
benimsemeye başlayabiliyoruz.
“Düşüncelerinize dikkat edin;
duygularınıza dönüşür,
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza
dönüşür,
Davranışlarınıza dikkat edin;
alışkanlıklarınıza dönüşür,
Alışkanlıklarınıza dikkat edin;
değerlerinize dönüşür,
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize
dönüşür,
Karakterinize dikkat edin; kaderinize
dönüşür.” (Mahatma Gandi)

Gelelim ahlâkî nokta da kendimizi geliştirmeye,
İbn-ül Arabi’ den birkaç nasihati sizlere aktarmak
isterim.
Öncelikle kötü ahlâklı
kişilerin özellikle yaptıkları
davranışlarının kötülüğünün
vurgulanması, tersine güzel
ahlâklı olanların da övülmesi
gerekir.
En yüce hedefe ulaşmaya
karar vermiş kimseler, kendi
hayat tarzlarını güzel örnekle
karşılaştırarak gözden geçirip
düzeltsinler.
Öte yandan övgüyü hak eden
güzel ahlâk; bütün açıklığıyla
ortaya konduğu zaman, güzel

ahlâkın büyük bir kısmına sahip olmakla
beraber bazı kısımlarına sahip olmayan kimse
de, kendisinde bulunmayan bu kısımlarla
ahlâklanma çabası içine girer. Kendini güzel
ahlâkın tüm unsurlarına sahip olmaya motive
eder.
(Hataları çok çabuk fark edip, yüze vuran veya
arkadan konuşan bir toplum olarak; burada
özellikle güzel olan davranışların övülmesine
gayrete davet ediyorum sizleri.)
Bu değerlendirmelerden sonra ahlâktan söz
etmeye başladığımızda şunu söylüyoruz:
Ahlâk, nefsin hâlidir; insan düşünmeksizin ve
seçim yapmaksızın fiillerini bu hâl esasında
yapar. Ahlâk, bazı insanlarda içgüdü, huy
ve tabiat şeklinde var olurken, bazı kimseler
de ancak riyazet ve çalışmayla sahip olabilir.
Örneğin cömertlik, bir çok insanda, bir ön
egzersiz, çaba ve alıştırma olmaksızın vardır.
Cesaret, ağırbaşlılık, iffet ve adalet duygusu da
öyle. Buna güzel ahlâkın bir çok unsurunu örnek
gösterebiliriz.
Tekraren deriz ki: - Bir insan üstün ahlâkın güzel
unsurlarına, riyazetle, egzersizle, çalışmayla
da sahip olabilir. Bir çoğu da alışkanlığı üzere
devam eder, hayat tarzına bağlı kalır.
Kaynak:
MEKARİMU’L AHLÂK - ÜSTÜN AHLÂK
RİSALESİ (Muhyiddin İbn-ül Arabi)
---◄◄

Miraç ve Berat Kandilinizi 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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Mustafa Aktalan:

“Merhum Erbakan Hocamızın bize bıraktığı bu dava ve teşkilata bıraktığı en önemli mirası, ümmet bilincidir, adalet anlayışıdır, masum ve mazlumun yanında oluşudur, haksızlıklara karşı duruşudur, mütevazi oluşudur ve takva ehli oluşudur”

“BAHARIN HABERCİLERİ”

ÖNDEN GİDENLER ANILDI

IGMG Güney Hollanda Millî Görüş tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen “Önden Gidenler” programı bu yıl Schiedam
şehrinde düzenlendi. Bölge İrşad Başkanlığı tarafından hazırlıklarına aylar önce başlanan programda, öncü isimler anıldı...

P

rogramın sunumunu Bölge
İrşad Başkanı Uğur Demirci
yaptı.
DİB Kocaeli Dinî Yüksek
İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Kurra
hafız Muhammet Hanefi Kacır tarafından tilavet edilen Kur’an- ı Kerim
ile başlayan programa, bölge yönetim
kurulları, cami, cemiyet başkanları,
yöneticiler, Erbakan sevdalıları ve bölge sakinleri katıldı.
Tarihe yön vermiş insanların hayatlarından kesitlerin gösterildiği sinevizyon ile devam eden programa IGMG
Genel Başkan Yardımcısı, Avusturya
Müftüsü Mustafa Mullaoğlu konuşmacı
olarak katıldı.
Sinevizyonun ardından, Bölge Başkanı Mustafa Aktalan söz aldı.
Katılımcıları selamlayarak ve teşekkür
ederek başlayan Aktalan konuşmasında özetle şunlara değindi: “Bu
programın hazırlanmasında emeği
geçenlere şükranlarımı sunuyorum.
Allah hepsinden razı olsun. Canıyla
malıyla bu dava için mücadele edenlere selam olsun.
Bu programların düzenlenmesindeki
en önemli amacımız, önden gidenleri
anmak ve anlamak olmakla beraber
onlara olan vefa borcumuzun ödenmesidir.
Maddî ve manevî bir borçtur vefa.
Dostluktur vefa. Sadık olmak ve hatırlamaktır vefa. Vefalı insan arayandır,
sorandır; unutmayandır, bulandır.
Dönüp gelendir, iyiliği kendi menfaati
üzerinde tutandır vefalı insan.
En önde anmamız, getirdiği mesajı
anlamamız gereken insan Peygamber
efendimizdir. Sonra onun ashabı ve
ardından gelenlerdir... Onları anarken, hayatlarını da örnek almamız
gerekiyor.

Bedreddin Budak:

Bugün vefatının 11. seneidevriyesinde olduğumuz Erbakan hocamızı da,
rahmetle, minnetle, sevgiyle, özlemle
anıyorum. Onun bize bıraktığı bu
dava ve teşkilata bıraktığı en önemli
mirası, ümmet bilincidir, adalet anlayışıdır, masum ve mazlumun yanında
oluşudur, haksızlıklara karşı duruşudur, mütevazi oluşudur ve takva ehli
oluşudur. Biz onu hep böyle hatırlayacağız ve hep örnek alacağız. O Allah
rızası için ömrünü bütün insanlığa
adadı bizim de o yolda olmamızı
istedi, öğütledi.
Avrupa’da Millî Görüş teşkilatlarında
bugüne kadar gönül vermiş, emek
vermiş, çile çekip, ter dökmüş, iz
bırakmış bütün gönüldaşlarımızdan
Allah razı olsun. Ahirete göç edenlere
rahmet, hayatta olanlara sağlık, afiyet
diliyorum.
Yakın zamanda aramızdan ayrılan bu
davanın üç neferi olan Ömer Baler’i,
Arif Balcı ve Bayram Altıntaş’ı rahmetle anıyorum. Bu anma anını da,

Mustafa Aktalan:

Maddî ve manevî bir borçtur vefa. Dostluktur vefa.
Sadık olmak ve hatırlamaktır vefa. Vefalı insan
arayandır, sorandır; unutmayandır, bulandır. Dönüp
gelendir, iyiliği kendi menfaati üzerinde tutandır vefalı
insan. En önde anmamız; getirdiği mesajı anlamamız
gereken insan Peygamber efendimizdir. Sonra onun
ashabı ve ardından gelenlerdir... Onları anarken,
hayatlarını da örnek almamız gerekiyor.
göçen canların yakınlarına birer hediye takdim ederek ölümsüzleştirelim istiyorum.”
Teşkilatta 32 yıldır farklı kademelerde görev alan Mustafa Kayak da
görev değişikliği sebebiyle ödüllendirildi. Kayak da teşkilatın nereden nereye geldiğini anlatan kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında
samimiyete vurgu yapan Mustafa Kayak, “o kardeşlik ruhunun
canlanması için samimi olmaya ihtiyacımız var” dedi.
Hediye takdiminin ardından misafir konuşmacı Mustafa Mullaoğlu
söz aldı.
Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran pek çok önemli şahsiyetin
hayatlarından kesitler sunan Mullaoğlu, M. Emin Saraç, Abdurrah-

man Gürses, Abdüssamed Abdüsbasıt,
Abdülhamidlerin bugün hâlâ aramızda
yaşıyor olması, diri kalmasının sebepleri
üzerinde durdu. Mullaoğlu, merhum
Necmeddin Erbakan hoca ile alakalı
anekdotlarla onun kıymetinin ancak
vefatı sonrasında anlaşıldığına dikkat
çekerek O’nun şu sözlerini paylaştı:
Erbakan Hocam derdi ki: “Dünya imtihanını kazanmak için şu 3 hususa
dikkat edin!..
1- İslamca inanmak, 2- İslamca
düşünmek, 3- İslamca yaşamak...
Bunlardan biri eksik olursa imtihan kaydedilir. İman çıplaktır,
onun giysisi güzel ahlâk ve ibadetlerdir.
İslamsız Saadet olmaz! Ve yine
olmazsa olmazlarımızdan şu üç
maddeye dikkat edin.
1-İman, 2- Şuur, 3- Heyecan.”
Mullaoğlu, kapımıza dayanan savaşın
yine masumları, sivilleri, kadınları,
çocukları ve yaşlıları mağdur edeceğine
dikkat çekerken, Erbakan Hocanın, D
8’ler gibi büyük bir projeyi başlattığını
ve bu projeyle de dünyada huzur, refah,
adalet ve barışın tesis edileceğine vurgu
yaptı. Bu projeyi engelleyen, sekteye
uğratan, herkesin vebal altında olduğunu söyleyen Mullaoğlu, dünya insanlığının kurtuluşu için bu ruhu yeniden
hayata geçirmek gerektiğini ifade etti.
Mullağolu’nun konuşmasının ardından
Güney Hollanda bölgesinde bulunan
camilerde hizmet etmiş ve ahirete irtihal
eden onlarca gönül eri, görüntüler eşliğinde dualar ile anıldı.
Program, Schiedam Merkez Camii İmam
Hatibi Yasir Altıok’un okuduğu Kur’an-ı
Kerim ve hatim duasıyla son buldu.
Haber: Zeynel Abidin ---◄◄

“Gönüllere kapı açmak, Ramazan sofralarına bereket olmak için yanımızda olun!..”

Sofralar kumanyanızla bereketlensin, mazlumlar sevinsin!

Y

ıllardır
mazlum
ve
mağdurların yanında olan,
onların ihtiyaçlarına göre
hazırlık yapan Avrupa
Millî Görüş Teşkilatları’nın birimi
olan Hasene İnsani Yardım Kuruluşu
ramazan ayı öncesi büyük bir ekiple
yine dünyanın çeşitli ülkelerine
çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Hem Güney hem Kuzey Hollanda
Millî Görüş Teşkilatları da bu büyük
grup içerisinde 10 kişilik bir ekip ile
yollara düşüyor.
Güney
Hollanda
Bölgesinden
Bedreddin Budak program ile
alakalı şunları söyledi: “Kumanya

programı
kapsamında
ülke
sorumlusu
olarak
Güney
Afrika’ya 4 kişilik ekip ile hem
dualarınızı, hem selamlarınızı
hem de kumanya paketinizi
götüreceğiz. Gönüllere kapı
açmak, Ramazan sofralarına
bereket olmak için yanımızda
olun!..
Aşağıdaki linkten yardımlarınızı
yapabilirsiniz. Ya da size en
yakın Millî Görüş camilerine
uğrayarak 50 euro değerindeki
kumanya
paketini
ihtiyaç
sahiplerine ulaştırabilirsiniz.”
https://tikkie.me/pay/Hasene/

ftGkuMfAjZvMd2SjyosRRN
NEDEN KUMANYA
KAMPANYASI?
Kuraklık, savaşlar, doğal afetler
ve ekonomik krizlere bağlı olarak
oluşan açlık küresel ölçekte insan
yaşamını tehdit ediyor. Birleşmiş
Milletler verilerine göre; dünya
genelinde 815 milyon kişi açlık
çekiyor. Onlarca ülkede açlığın
‘endişe verici’ ve ‘ciddi’ bir seviyede
olduğu uyarısı yapılıyor. Kuraklık
ve açlığa bağlı sebeplerden dolayı
insanlar hayatlarını yitiriyor.
Kumanya kampanyası ile onlarca

ülkede on binlerce ihtiyaç sahibine
gerek ramazan ayı öncesi, gerekse
yılın diğer aylarında gıda paketleri
ulaştırıyoruz.
Kumanya
paketlerinin
içerisinde neler var?
Kumanya paketleri genel olarak
pirinç, makarna, mercimek, sıvı
yağ, şeker, un, süt tozu, çay,
meyve suyu ve hurma gibi temel
gıda maddelerinin içermektedir.
Kumanya içeriği dağıtım yapılan
ülkelerde tüketilen gıda maddelerine
göre değişmektedir.
Doğuş Haber Merkezi ---◄◄
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Stadsbelang Gorinchem Başkanı Fatih Polatlı: “Hizmet etme aşkıyla yanan harika bir ekibimiz var”

“VATANDAŞLA BELEDİYE ARASINDAKİ DUVARLARI YIKACAĞIZ!”

G

orinchem
kentinde
yaşayan
ve
S t a d s b e l a n g
Gorinchem
Partisi
Başkanı olan Polatlı, topluma
hizmet götüren pek çok kurum ve
kuruluşta da gönüllü hizmetleri
olan biri.
İnsanlarımızın daha eşit, refah
ve adil bir düzende yaşamalarını
prensip edinen ve o uğurda da
mücadele eden Fatih Polatlı, bu
duruşunu başkanı olduğu parti
içinde de yıllardır sürdürdü.
Stadsbelang
Gorinchem
Partisinden Gorinchem Belediyesi
Başkan Yardımcılığı için aday
olan Polatlı, seçilmesi durumunda
hem partisine hem de topluma
çok şeyler kazandıracağına ve
çok şeyler katacağına dikkat
çekiyor. İşte bu güzel insan, Fatih
Polatlı ve seçildiğinde yapacağı
hizmetler…
Fatih Polatlı kimdir?
Fatih Polatlı (44) çeşitli şirketlerde
çalışmış serbest meslek sahibi biri
ve Stadsbelang Gorinchem parti
başkanıdır.
Ailesi
Türkiye’den
gelen
bir göçmen çocuğu olan
Fatih, kendisini safkan bir
Gorinchem’lı olarak niteliyor.
Fatih Gorinchem’da doğdu ve
orada yetişti. De Wereldwinkel’in
yukarısındaki
Torenstraat’ta
çarpık bir evde yaşayan Fatih,
Grote Kerk’in çanlarıyla büyüdü.
“Çalışma hayatına konut derneği
BEVO’da başladı. Önce bölge
müdürü olarak, daha sonra da
o zamanlar IJsbaanflats’ın hâlâ
ayakta olduğu Lingewijk’te bölge
danışmanı olarak. Ardından

kendi şirketini kurdu. Şu anda iki
şirkette daha aktif olan Fatif, uzun
yıllar SVW için futbol oynadı ve
daha sonra kulüp için birçok gönüllü
çalışmalar da bulundu ve halen ilişkisi
sürüyor.
“Organize olmak, girişimcilik ve
gelişmek benim kanımda var”
diyen Fatih, siyasetle olan ilişkisi de
Dick van Zanten (BEVO’daki eski
müdürüm) siyasi çalışmalarında
kendisine yardım etmesini istemesiyle
başlamış. Şu anda Stadsbelang’ın
başkanı
olan
Fatih
Polatlı,
Gorinchem’deki en eski yerel partinin
seçim listesini yeni Gorinchemlular ile
yenilemiş. Yaklaşan seçimlere birlikte
gireceği bu deneyimli oyuncularla
gurur duyduğunu söyleyen Fatih,
“İlim sahibi gerçek insanların
kalplerinin doğru yerde” olduğuna
inanıyor.
Yerel siyasi parti Stadsbelang
Gorinchem’in Genel Başkanı olan
Fatih Polatlı, 2020 yılında partiyi
daha fazla demokratikleştirmek için
bir süreç başlattı. Bu sadece onun
arzusu değil, aynı zamanda parti
üyelerinin de çok ısrarlı bir isteği idi.
Kısa zamanda partiyi güvenilir hâle
getiren ve eski hüviyetine kazandıran
Fatih Polatlı, yaşanan süreci öyle dile
getirdi:
“Partimizin önceki Meclis Azalarından
Hannie Hania gibi Gorinchem
sakinlerinin çıkarlarını savunduğumuz
için köklerimize geri dönmek istedik
ve hatta zorunda kaldık. Bu zorlu bir
süreç oldu, çünkü yıllar içinde bazı
kişileri, kolay kolay vazgeçemeyeceği
farklı bir yönetim kültürü etkisi
altına almıştı âdeta sarmıştı. Ama
yeni rotamıza bağlı kalarak artık

bu süreci tamamladık ve partimizi
daha da gençleştirip genişlettik. Ve
şimdi hizmet etmek için aşkla, şevkle
çalışan harika bir ekibimiz var.
“Köklü bir parti vatandaş için
şanstır”
Artık parti tekrar geleceğe hazır
olduğuna göre bir sonraki adımı
atabiliriz. O büyük adım da, en büyük
parti olarak bu seçimlere giriyoruz.
Eğer yönetime katılma iddianız varsa,
bir de belediye başkan yardımcı
adayınız olmalıdır. Bu sorumluluğu
da bendeniz almaya karar verdim. Bu
yeni pozisyonu iyi bir şekilde yerine
getirebileceğimden emin olmak için
parti içinden ve dışından profesyonel
seçim komitesi oluşturuldu. Olumlu
tavsiyede bulundular ve şimdi bu
hayalleri gerçekleştirmenin ve hedefe
ulaşmanın zamanı geldi.
Doğma büyüme bir Gorinchemlı
olarak şehrimizi çok seviyorum.
İşimi burada yürütüyorum ve dernek
hayatında hep aktif oldum. Şimdi
geleceğimiz için, Gorinchem’i daha
da güzelleştirmek için kendimi
adamak istiyorum. Diğer beceri ve

Miraç ve Berat kandilinizi 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.

bağlantılarımın yanı sıra, etkin bir
şekilde girişimci niteliklerimi de
kullanarak sorunlarla mücadele
etmek ve çözmek için elimden geleni
yapmaya çalışacağım.
Finansmanla sorumlu bir şekilde
ilgilenerek ve şehrimizin gücünü
daha iyi kullanarak vatandaşlarımızın
daha refah bir şehirde yaşamaları
için
uğraşacağım.
Örneğin
Gorinchem’daki firmaların sahip
oldukları bilgi ve becerilerinden daha
fazla yararlanan ve onların da önünü
açacak projeleri hayata geçiren bir
belediye olması için çalışacağım.
Konut sektöründeki sorunların
çözümü…
Eski işimden ve daha sonra kendi
şirketimde ağırlıklı olarak evler,
kiralama ve ev arayanlarla uğraştığım
için, bu uzmanlığımı Gorinchem’in
konut piyasasını değiştirmek için
kullanmak istiyorum. Bu sorun
sadece, insanların içinde yaşamak
zorunda olduğu binalarla ilgili
değil, kendilerine uygun olarak
yaşayacakları bir yer arayan
insanlarla ilgilidir. Bu daha insani
bir yaklaşım gerektiriyor. Bu sorunu

çözmekte kararlıyız.
Ancak elbette Gorinchem gibi bir
şehir için daha birçok zorluk var.
Ve bu sorunları tek başına fark
edemezsiniz, çözemezsiniz. Bu
yüzden bunu belediye meclisi,
memurlar, yönetici arkadaşlar ve
hepsinden öte tüm Gorinchemlılarla
birlikte yapmayı dört gözle
bekliyorum. Vatandaşla belediye
arasındaki
duvarları
yıkmak
gerekiyor. Onların sorunları çözüme
dönük bizlere ileteceği tavsiyeleri
değerlendiren bir ekibimiz olacak
ve hiçbir öneri, düşünce boşa
gitmeyecek. Çünkü bizim seçim
kampanyamız Mart’ta bitmiyor.
Ayrıca daha sonra görünür ve
ulaşılabilir olmak istiyoruz ve
Gorinchem hakkında bir şeyler
yapabileceğimiz bir sıkıntılarında
bizi
bulabilmelerini
istiyoruz.
Çünkü biz Gorinchemız ve biz hep
birlikteyiz. Elbette sonunda kime
güveneceklerine seçmenler karar
veriyor. O hâlde bekleyip görelim.
Biz kendimizi Gorinchem halkına
tanıtmaya, programımızı anlatmaya
devam edeceğiz. DM Z.A.K---◄◄
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Gidenler memnun ki...

İyi bir başlangıç...

ptn Çalıştayı Verİmlİ Geçtİ

TAZİYE...
Doğuş Ailesinin Acı Günü…
Kuruluşundan beri gazetemiz emektarı
olan, önceki Yayın Yönetmenimiz ve
hâlen Doğuş Nieuws haber portalımızın
ve Youtube söyleşilerimizin koordinatörü Sevgili Adnan Şahin’in kıymetli

Tahsin Şahin

H

ollanda’da farklı çevrelerden Türk
kurumlarının ülke temsilcileri ile
ortak çalışma zemininde aynı amaç
doğrultusunda çalışma yapmak,
ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele
etmek için kurulan “Platform Turkse Nederlanders
(PTN)” adlı platform yöneticileri, iki gün süren bir
istişare çalıştayı ile bir araya geldiler.
Ekim 2021De kuruluşunu tamamlayan ve kendisini
kamuoyuna tanıtan Türkçe anlamı Hollanda
Türk Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olan
PTN’de NIF, KHMG, TICF, HTF, HOTİAD, TNOP
gibi topluma hizmet veren kuruluşlar kurucu
üye olarak yer almaktalar. Hollanda Türk Sivil
Toplum Kuruluşları Platformu (PTN) yöneticileri,
önümüzdeki dönem çalışmalarını belirlemek ve
rapor hâline getirmek için Amsterdam Corendon
Village Hotel’de iki günlük yatılı çalıştay düzenledi.
Seminer ve çalıştayın günlük başkanlığını CMO
önceki başkanlarından Raşit Bal yaptı. Bal, hem
önceki bu tür oluşumların nasıl hareket ettiği
hususunda hem de PTN’nin bundan sonra, kısa,
orta ve uzun vadede nasıl bir yol izleyeceği

Aydın Gündoğdu:

hakkında katılımcılarla bilgi alışverişinde ve
istişarelerde bulundu.
Hayli verimli geçen çalıştayın sonuç bildirgesinin
önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı
duyuruldu.
İstişare Çalıştayı’ına katılanlar:
Çalıştaya, PTN’nin kurucuları ve üyeleri, Hollanda
Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (TKIF)
Başkanı Ömer Altay, Mehmet Safrantı, Yavuz
Yıldırım, Hollanda Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ümit Akbulut, İsmail
Bayram, Mustafa Özcan, Hollanda Türk Federasyonu
(HTF) Başkanı Murat Gedik, Erim Uğurlu, Vedat
Özdal, Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu
(MGNN) Başkanı Mustafa Hamurcu, Ahmet Duran,
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Başkanı Mustafa
Aktalan, Kenan Aslan, Hollanda, Hollanda Türk
İş Adamları Derneği (HOTİAD) Başkanı Hikmet
Gürcüoğlu, İlhan Döne, Faruk Halıcı, Türk Girişimci
Dernekleri Platformu (TNOP) Başkanı Durmuş Doğan
Ramazan Kaya, Taner Karaaslan ve iki gün boyunca
sunumlarıyla toplantılara başkanlık eden Raşit Bal
katıldı.
---◄◄

“Birikim ve deneyimimi Dortrecht halkı için kullanacağım”

“DORDRECHT İLK KEZ, TÜRK KÖKENLİ
MECLİS AZASINA (WETHOUDER) KAVUŞACAK”

babası
’in
vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet diliyoruz. Mekânı cenneti âlâ
olsun. Başta Adnan Şahin kardeşimiz
olmak üzere gözü yaşlı, gönlü yaslı
kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Babasının göç haberini sevgili kardeşimiz Adnan Şahin sosyal
medya hesabından şu şekilde duyurmuştu:
“Seher vaki çaldı yarin kapısını”
Bu sabaha karşı sevgili babamı hakka uğurladık.. Hollanda’dan
yüreğimde ince bir sızı ile geldim Kırşehir’e. Vakit geç olmasına
rağmen yatmamış beni beklemiş. Kucaklaştık, hâl hatır sorduk.
Vedalaştık yatmaya gitti ve sabaha karşı saat 4 gibi sesine uyandık. Koridorda kucağımıza yığıldı. Ve iki saat sonra hastanede
hayata veda etti. Mekânın cennet olsun babam.. 9 çocuk büyüttü
anlının teriyle. Ve ‘sizinle gurur duyuyorum’ oldu son sözü. ---◄◄

TAZİYE...
Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Den Haag kentinden Sultan Arslan,
Schiedam kentinden Memik Yılmaz, Doesburg kentinden Mehmet
Emin Baş, Rotterdam kentinden Arif Akın, Rotterdam kentinden
Osman Güngörmüş, Doetinchem kentinden Kamil Gündoğan,
Rotterdam kentinden Nihal Ülgen ve Süleyman Canbulat Allah’ın
Rahmetine kavuşmuştur. Göçen canlara Allah’tan rahmet, kederli
ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.
---◄◄
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Aday tanıtımında bu kez önemli bir ismi ağırlayacağız. Yılların siyasi tecrübesi ile Dordrecht’te Op Ons
Eiland partisiyle seçimlere katılan Aydın Gündoğdu seçilmesi hâlinde Wethouder/Meclis Azası olarak
görev yapacak. Çok donanımlı ve zengin bir kültürel liste ile seçimlere katılan Gündoğdu hayli iddialı.
Bu önemli ismin sizlere çok önemli mesajları var. Kimdir Aydın Gündoğdu? Tanıyalım dilerseniz...

B

en Aydın Gündoğdu, Dordrecht’te
yaşıyorum ve yaklaşık 12 yıldır
meclis üyesiyim. Dordrecht’teki en
büyük yerel parti adına 11 yıl (hatta
2010-2014 döneminde Hollanda’nın en
büyük yerel partisi olan) Beter Voor Dordt’ta
görev yaptım.
2021 Haziran ayında, görevdeki yönetici
(partimizin wethouder’i) emekli olacağı için
grubum adına Dordrecht’te belediye yönetim
üyesi (wethouder) olmaya aday gösterildim.
Bu prosedür, bağımsız bir başkan tarafından
denetlenen parti içi demokratik bir süreçti.
Grubum, şimdiye kadar çok deneyime sahip
iyi bir yönetici olarak beni gördü. Ayrıca, ilk
kez bir Dordrechtli Türk vatandaşı, wethouder
olarak belediyemizin yönetim kurulunda yer
alacaktı. Ancak 11 senedir görev yaptığım
parti yönetim kurulunun önceden hazırladığı
bir ‘tezgah’ nedeniyle adaylığıma kendi
partim karşı çıktı. Ben ve adaylığıma destek
veren grup üyelerimizi, adaylığımın devam
ettirilmesi durumunda, bizleri partiden ihraç
etmeyle tehdit ettiler.
Yaz aylarında, Kurban Bayramı günü, 20
Temmuz 2021’de, 7 meclis üyesinden 6’sı
bu partiye (Beter Voor Dordt) veda etmeye
karar verdik. Bu olay çok ses getirdi. Ve şu an
Dordrecht meclisinde bağımsız olarak görev
yapıyoruz.
Geçen aylarda “Op Ons Eiland” adı altında
yeni bir parti kurduk. Bu yerel bir parti ve
Dordrecht toplumunun bir yansıması. Ben şu
an bu partinin hem Yönetim Kurulu Başkanı
ve liste başı olarak seçimlere katılıyorum. 20

tane çok bilinçli adayımız
var. Hollandalı adayların
yanı sıra Türk, Faslı,
Endonezyalı,
Surinamlı,
Polonyalı ve Rus adaylar
da bulunuyor. Dordrecht
tarihinde seçimlere girecek
böyle bir aday listesi hiç
olmamıştı. Biz bu konuda
bir ilki gerçekleştirdik ve
değişik kesimlerden çok
takdir alıyoruz. Seçim
programımızı
Dordrecht
sakinleriyle istişare ederek
oluşturduk.
Yaklaşan seçimlerinin sonuçları doğrultusunda yeniden
wethouder/meclis azası adayıyım.
İlk defa Türk asıllı bir insan bu fırsatı elde edebilecek.
Bunu vurgulayarak söylemek istiyorum çünkü Dordrecht
oldukça muhafazakâr ve bu zamana kadar sadece bir
Surinam kökenli wethouder göreve getirildi. Buradaki
avantajım, birçok bilgi ve birikimim olması ve diğer
partilerle de uyumlu ve de iyi ilişkiler kurmuş olmam.
Tabi ki uzun yıllara dayanan deneyime de sahip olmam.
Bunun dışında Dordrecht’te 16 tane parti seçimlere
katılıyor. Bunlardan 5 tanesi ilk defa seçime katılacak.
Belediye yönetimine bu partilerin yer alması imkânsız.
Çünkü deneyimleri yok ve şahıslar tanınmıyor.
Bizim ve parti üyelerimin avantajı, artık uzun yıllara
dayanan siyasi deneyime sahip olmamız ve tanınıyor
olmamız. Çeşitli potansiyel koalisyon ortakları, eğer
partimiz Op Ons Eiland birkaç meclis sandalyesi
kazanmamız durumunda bizimle çalışabileceklerini
şimdiden bildirdiler ve şahsımın wethouder olarak
görevimi yapacağıma inançları var.

Bu nedenle Dordrecht’teki Türk toplumuna -sizin vasıtanızla- oy vermemin ne kadar
farkındalık getirebileceğini anlatmak ve özellikle oy kullanmaları gerektiği konusunda
çağrıda bulunmak istiyorum. Bu seçimlerin önemi Forum voor Democratie ve PVV
gibi partiler de seçimlere katıldığı için, bu seçimlerde Türk seçmeninin oy kullanmaları
daha fazla önem arz ediyor. Ayrıca Dordrecht’te yaşayan Türklerin 50 yılı aşkın süredir
Dordrecht’te ilk kez, potansiyel bir Türk kökenli wethouder/yönetici adayı olması çok
gurur verici bir gelişmedir.
DM ---◄◄
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İbrahim Turgut

agenda

gündem

YÖNELİMLERİ

I
Önemli olan şey sizin
insana yüklediğiniz
değerin alt yapısı
nereden beslendiği ve
bilginizin ve görgünüzün
nereye yaslandığıdır.
Unutmayalım! Kırık
gönüllerde sevgi
tohumu atmak yeterli
değil, onun büyümesini
sağlayacak gayretin
ortaya konulmasıdır.
Ümidin tükendiği ve son
çığlığı “Benim elimden
tutacak kimse yok mu?”
diyenlerin uzanan eli
olmak, ilimle beslenen
ruhun ve merhametin
coşa gelişiyle beraber
tecessüm etmesiyle
ancak mümkündür.

Tarık Şaki:

MİHENK
GÖRÜŞ

ortaummet_45@hotmail.com

İnsan ve

nsan oğlunun yaratılışında var olan insani
ve şeytani temayülü dizginlemenin yolu,
vahiyle olan münasebetinin oransal değeri
üzerinden hayatına yansıyan fikri ve âmeli
inşa etmekten geçmektedir.
Çünkü insan iyiliğe de kötülüğe de temayül
gösterebilen bir varlık olmasından dolayı,
kendine verilen irade-i cüziyyesini doğru
kullanmakla mükellef tutulmuştur. Pusulası İlahî
bilgidir.
Bu bilgi ile müzeyyen kâmil, kibar ve mütevazı
insanların özelliklerinden biri de, edebi
sanatlarla, şiirle hemhal olmalarıdır.
Edebiyatla birlikte şiir, kişiyi olgunlaştıran en
önemli alanlardır.
Bu konuda emek verenlerin toplum
içindeki konumları, diğer insanlardan çok
daha yükseklerde olduğunu rahatlıkla
görülebilmektedir..
Toplumda “olgun” deyimi bir çok şeyi
çağrıştıran değerli kavramlarımızdandır.
Bunun zıddı “kaba” olmaktır. İnsanları kendi
kaprislerine göre değerlendirenler, vahim durumu
düzeltme yerine başkalarına ayar vermeyi
tercih edenlerden çoğu, bu güzelliklerden uzak
yaşayan ve toplumsal bireyler açısından tehlike
oluşturanlardır.
Güzel bir söz kullanmak için kullanılan
dilin inceliklerini bilmek, muhatabın kalbini
kazanmada vesile olabilir.
Sosyal iletişimde kişinin kavli ve fiili davranışı
ve duruşu, olumlu veya olumsuz karşılığı mutlak
olacaktır.
Önemli olan şey sizin insana yüklediğiniz değerin
alt yapısının nereden beslendiği ve bilginizin ve
görgünüzün nereye yaslandığıdır.
Unutmayalım! Kırık gönüllere sevgi tohumu
atmak yeterli değil, onun büyümesini sağlayacak
gayretin ortaya konulmasıdır.

Ümidin tükendiği ve son çığlığı “Benim
elimden tutacak kimse yok mu?” diyenlerin
uzanan eli olmak, ilimle beslenen ruhun ve
merhametin coşa gelişiyle beraber tecessüm
etmesiyle ancak mümkündür.
Bu güzelliği yaşamak, herkese nasip olmaz.
Bir konuda hüküm vermek için acele etmenin
anlamı, başkalarına verilen zararın günahı
bilinmeyişi ve tekamülün olmayışındandır.
Yoksa insan, bile bile kendi aleyhine olan bir
davranışın öznesi olmak istemez.
Burada bilgi eksikliğinin yol açtığı yanlıştan
bahsediyoruz.
İnsanlarla iletişimi olmayan bireylerin kendilerine
has kaprisleri ve vurdum duymazlıkları, sosyal
hayattan kopuk ve kendi hayat anlayışlarına
uyan bir kaç kişinin dışında diğer insanlara değer
vermeleri mümkün değildir.
Hâlbuki mümin Allah’ın rızasına uygun davranan
insan değil midir?
Diğer taraftan en hazin olaylardan bir tanesi de
müminin sorumluluğunu bilmemesidir. İslam’da
ibadeti belirli alanlara hapsetmek, bilinç
düzeyinin eksikliğini göstermektedir.
Zira hayatın her alanı ibadetten vareste değildir.
Yanlışlık, insanlar arasındaki iletişimde münferit
davranmaktır.
“Ölüm kaçınılması istenen hakikat değil,
beklenilmesi gereken sonsuzluk yurdunun
habercisidir.”
Her canlının doğumla ölüm arasında yaşadığı
ömrü vardır.
Bunu anlayıp gerçek hayata hazırlanmak ve
ahlâkî Muhammed’i ile ahlâklanmak akıl sahibi
müminler için mülzem olan şeydir.
Ömrünü kalıcı kılmağa uğraşmak yerine, hakka
hakikate uygun hayatı inşa etmek için çalışmanın
yollarını aramak gerekir.
İnsan, kul ve Allah’a muhatap tek akıllı varlık
olmasından dolayı dünya hayatında bir çok şeyle
imtihan olur.
Bu imtihanlarda neticenin olumlu seyrinde
olma adına gayretli olmak, Allah’ın rızasını
tahsil etmede maddî ve manevî kazancına
hem dünyada ve hem ahirette böylece ulaşmış
olacaktır. İşte buna “kulluk bilinci” denir.
Kendinden olanlara ihvan, geri kalanlar en hafif

HORECABOND NEDERLAND YENİ YILIN İLK TOPLANTISINI DÜZENLEDİ

“HORECA SEKTÖRÜ NEFES ALACAK”

G

eçtiğimiz
günlerde
Rotterdam
kentinde
Horecabond
Nederland
Derneği
Yönetim
ve
Denetim Kurulu Üyeleri bir araya
gelerek, yeni yılın hem ilk toplantısını
yaptı, hem de yeni üyelik adaylarının
da katıldığı bir resepsiyon düzenledi.
Genç girişimci Aydın Doğan’ın işlettiği
ve füzyon yemeklerinin yanı sıra servis
robotlarıyla tanınan ORTAM BBQ
DE KUIP’te gerçekleşen toplantıda
derneğin yeni yıl planları ve Korona
kısıtlamalarının 26 Ocak 2022
tarihi itibariyle azalması nedeniyle
restoran ve kafelerin tekrar açılması
değerlendirildi.
Basına açık gerçekleşen toplantıda
diğer konular ile ilgili Başkan Tarık
Şaki (Jurlawyer) şu ifadeleri kullandı:
“Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylar
Hollanda
hükûmetinin
Korona
virüsü sebebiyle aldığı kararlar
neticesinde restoran ve kafeler
maalesef kapalıydı. Lakin geçtiğimiz
Ocak ayı bu kısıtlamaların kaldırılıp,
akşam saat 22:00’ye kadar açılmasını
müsaade eden hükûmet, başta dernek
üyelerimiz olmak üzere, HORECA
sektörünün derin bir “oh” çekmesini
sağladı.
Geçtiğimiz iki yıl dönem dönem
kapatılan restoran ve kafeler ciddi
ciro ve eleman kayıplarına uğradı.
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Korona kapsamında alınan kararları restoran ve
kafelerin en sıkı şekilde uygulamalarına rağmen,
alınan kısıtlama kararlarında öncelikli olarak hedef
gösterilerek kapatılmasına bir anlam veremiyoruz. Zira
Hollanda’daki kısıtlamaların aksine, aynı dönemde
Belçika ve Almanya’daki HORECA mekânları açıktı
ve Hollanda’dan birçok insanın oradaki mekanları
ziyaret ettiği görüldü. Sektör olarak temennimiz
hükümet tarafından bizlere yönelik bu tür kısıtlamaların
alınmaması, Kovid salgınını kontrol altında tutabilmek
için alternatif yollara başvurulması doğrultusundadır.”
Toplantı sonrası direkt HORECA sektörüyle bağlantılı
olmayan, lakin sektöre hizmet ve ürün sunan başka
girişimcilerin de Horecabond Nederland derneğiyle
tanışmak ve ileride üye olmak için katıldığı resepsiyon
hoş sohbetler ve toplantıya ev sahipliği yapan Aydın
Doğan’ın akşam yemeği ikramıyla sona erdi.
Haber: HBN Basın Masası ---◄◄

deyimle gariban muamelesi, İslam’ı bilmemenin
göstergesi değil de nedir?
Ferdi anlayıştan kurtulup tümel bakmak, Allah’ın
emri değil midir?
Bunun anlamı şudur: İnandığımız değerler
hakkında bilgimizin yetersiz oluşu, başkalarına
yem olmak anlamına gelmektedir.
Gerçek şu ki, her şey temenni ile olsaydı dileyen
muradına kavuşur mahrum kalmazdı.
Oysa olay böyle değil, kulun sorumluluk alanları
vardır.
Burada kayıtsız kalması, görev bilincini yitirmesi
demektir. Bunun anlamı imtihan gerçeğinin
bihakkın kavranılmadığıdır.
Hiç bir şey başıboş yaratılmamıştır.
Elden geleni ardına bırakmak, hayata verdiğimiz
önemle ilintili olduğunu unutmayalım.
Hayatı ciddiyete almakla mükellef olduğumuzu
hiç bir zaman ıskalamamak, kulluk bilinciyle
açıklanabilir gerçektir.
Her ırmağa bakan onun derinliğini hafife alması,
başına gelecek felaketi savmaya yetmez.
“Yaldızlı sözlerin arkasında saklı niyetin
ortaya çıkışı, ömür biçilen zamanın sonu
gelinceye kadardır” deyimi, insanla ilintili
meziyetlerin olumlu veya olumsuz ortaya çıkışı,
muhataba iki seçenek bırakarak bununla beraber
kişinin sözünde sadık olup olmadığını da gösterir.
Sabır, kendi nefsine ve bir başkalarına karşı
gösterilen özverinin olgunluğudur.
Tekamülün ruhu, sabırdır.
Ruhsuz her hangi bir yaratığa “canlı” vasfını
vermenin adıdır sabır...
Zira Allah “sabredenlerle beraber olduğunu”
kelamında beyan ediyor.
Bir anlık sabırsızlık yokluğu getirir!
Toplumda iyi insan olmak, yaradılış hikmetini
kavramakla ilintili olduğundan şüphe yoktur.
İşte önemli olan bu dünya hayatına gelişimizin
sırf enaniyet üzerine bina edilmiş bir gerçeklik
ifade ediyor değil, toplumsal tarafının ağır
bastığı akıllı ve sosyal varlık oluşumuzdur.
İşte... İnsanoğlunun bilinçli hayat yaşamasının
bir takım şartlara bağlı olduğunu ve bunlardan
biride edebi sanatlar olduğunu nazara vermek
için bu satırları karalamış olduk.
---◄◄
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Misafir Kalem

YAŞANMIŞLIKLAR ve 8 MART...

ollanda’ya 65-70’li yıllarda gelen annelerimizin,
teyzelerimizin hayalleri vardı. Para biriktirip eşine destek
olacak, birkaç yıl içinde köyüne dönecekti. Hep “dönmek”
umuduyla fabrika temizlik işlerinde çalıştı, yoktan var eden
bir anlayışla hareket etti. Temizlik işinde kullandığı ilaçla
gözlerini kaybetti, canına kastetti ama tek hayali vatanına
köyüne dönmekti ve o uğurda da büyük bir azimle çalıştı,
çabaladı.
Hasret, özlem yüreğinde korlanmış, saf, temiz yürekli teyzem;
“köyümü görür müyüm?” sevinci ve umuduyla evinin
çatışına çıkıp ufka bakarken, hüsranı yaşayarak âdeta yok
oluşunun hikâyesini çok dinlemişizdir.
Özlem ve hasretliğin bilinmezliği…
O yılların çocukları, şimdi orta yaş hanımları ilgisiz, sevgisiz
büyüyen nesiller olarak ömürlerini tamamlıyorlar. Evet söz
hakları yoktu; duygu düşünceleri bastırılmıştı. Yeri geldi
kardeşlerine annelik yaptılar. Aile ve çevre baskısı altında,
kandırılıp kaçırılma korkusu içinde yaşadılar.
On sekiz yaşına gelince; memleketinde akraba oğluyla,
köylüsüyle evlendirilmek istendi. Görmeden, tanışmadan
anne ve baba bir yüzük takıp, bazen de bir fotoğrafla gıyabi
olarak nişanlandırıldılar.
Günler ayları, aylar yılları kovaladı, yaş kemale erdi. Şartlar,
ortam farklı; artık kendi varlığını kanıtlamak için adım
atmalıydı.
“Sözüm dinlenecek, artık benim kararlarım evimde
geçerli olacak. Evimde lider benim, eşim, oğlum, kızım
benim sözümden dışarı çıkamaz, aksi takdirde o hâlin
rahatsızlığını yaşarım; o farklılığı kabul edemem…”
Çevresiyle, arkadaş ve komşuyla diyaloğu yok. Arkadaş
edinemiyor. “Böyle mutluyum” deyip geçiştiriyor. Psikolojik
değil bu durum. Gerçekten vahim hadise. Bastırılmış
duygular, eziklikler gün yüzüne çıkartmalı. Yaşananalar “ben
de buradayım” mesajı veriyor.
O kadar acı ki, içler acısı bir durum; bir dokun bir ah işit
misali.
Yüzlerindeki çizgiler yılların burukluğunu ifade ediyor ve
bakınca hemen fark ediliyor.
Yürekte kapanması zor bir yara açılmış, tedavisi, telafisi yok.

İşin yürek dağlayan en acısı
tarafı da, ele avuca sığmayan
oğullarını “evlenirse adam olur,
akıllanır” mantığıyla köyün eli
iş tutan, güzel kızını birkaç altın
ile gelin edip, yaban ellere getirip
umutların yok oluşudur…
Sözlü, fiziksel şiddette maruz kalan
gelin susuyor. Anaya babaya,
bacıya gardaşa derdini sıkıntısını anlatamıyor.
Kan kusuyor “kızılcık şerbeti içtim” diyor.
Zaman akıp gidiyor; var oluşunun, eğitimin, öğretimin artık
bilincindeler ve önemini kavramaktalar.
Üçüncü nesil kızlarımız aklıyla, mantığıyla hareket ediyorlar.
Çoğunluğu üniversite eğitimi almış ne istediğini bilen
durumdalar.
Takdire şayan yüksek eğitimli kızlarımız var. Özgüvenleri
yerinde. Sığınacak liman arama derdinde hiç değiller. Başarı
onların temel özellikleri olmuş. Kibar ve nazikler; toplumda
ne konuşacaklarını bilirler. Değerli olduklarının bilincindeler:
Mütevazilikten taviz vermezler. Hayati asosyal yaşamıyorlar.
Yaşadıkları ülkenin kültürünü de yaşasalar dahi, Türk
kültürüne ve değerlerine de çok bağlılar.
Toplantı masasında iş sunumunu da yapar, düğüne gider
halayını, zeybeğini de oynar. Evlendiklerinde eşlerinden
beklentileri yok. Bu yönleriyle takdir ettiğim yüzlerce kızlarımız
var, ne mutlu. Elbette evlilik tek kişilik bir müessese değil,
herkes kendi görev ve sorumluluğunu ve görevini bilerek bu
birlikteliği yürütmeli. Onun da bilincindeler şükür...
Yıllar öncesi yaşanmış önyargılar yok. Kadınlarımızın
ve kızlarımızın bakış açılarında çok büyük değişikler ve
farklılıklar oldu.
Feyenoord belediyesine bağlı kurumlarda on beş yıl kadınlara
sosyal alanda hizmetler vermekteyim. Gerçek yaşanmışlıkları
kısa yoldan kaleme aldım.
Hayata dair umut, mutluluk, sevinç, hayal, hoşgörü güzellikler
içinde nefes alıyorsak, sebebimiz şükretmek olsun.
IŞIĞI ÖNÜNDE ARA, GEÇMİŞTE KALAN GÖLGENDİR.
Yüreğinde sevgi, saygı ve güzellikler barındıran bütün
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. ---◄◄

İskenderpaşa Camii’nden Ayasofya’ya ziyaret
Rotterdam İskenderpaşa Camii idarecileri kardeş kuruluşlardan olan Rotterdam
Ayasofya Camii’ni ve ardından da Den Haag Mimar Sinan Camii’ni ziyaret ederek
yöneticilerile sohbet ettiler, hoşça vakit geçirdiler. Ayasofya Cemiyeti Başkanı
Mustafa Azmaz ve Mimar Sina Cemiyeti Başkanı Salih Arslan ve ekipleri tarafından ağırlanan ziyaret heyeti, birbirlerine çalışmaları hakkında bilgi verdi ve
---◄◄
ortaklaşa yapılabilecek faaliyetler hakkında konuştular.

İLİM Akademisi kurslarına başladı
Cami yöneticilerine ve gönüllülere liderlik ve yönetim becerileri kazandırmak için “İslami Liderlik ve Yönetim Akademisi (İLİM Akademi)” kuruldu.
İlk toplantıda öğrencileri karşılayan IGMG Güney Hollanda Başkanı Mustafa
Aktalan, İLİM Akademi’ye katılanlara başarılar diledi. Ayrıca İLİM Akademi
koordinatörü Raşit Bal, öğrencilere akademinin amacı ve derslerde işlenecek
---◄◄
modüller hakkında bilgi verdi.



NIF Gençlik’ten Leiden Fatih’e ziyaret
IGMG Güney Hollanda Bölge Gençlik Teşkilatı Leiden Fatih Gençlik Teşkilatına
ziyarette bulundu. Gençlik teşkilatına yeni atanan Başkan Yusuf İnan ve ekibini
kutlamak ve hasbihal edip çalışmaları hakkında istişarede bulunmak amacıyla
düzenlenen ziyarette Genel Başkan Ömer Kıraç ve ekibi de hazır bulundu. Bölgedeki gençliğin yaşadığı sorunların ve çözümlerin de konuşulduğu toplantıda
---◄◄
önümüzdeki dönem yapılacak ortak çalışmalar da gözden geçirildi.

Kocatepe Gençlik doludizgin
Pandemi sürecinde Kocatepe Camii Gençlik Kolları için aksayan aktiviteler
Yaşar Ayaz hocanın büyük gayreti ile yeniden ivme kazandı. Bu hafta düzenlenen sohbet programının özel misafiri Burak Kılıç hocaydı. Halim Balcıoğlu
hocanın da çalışmalara katılması ile birlikte gençlik kollarında gözle görülür
bir canlanma meydana geldi. Gençlerin buluşmasında ve sohbet ortamının
hazırlanmasında maddî desteği olan Yusuf Öztürk de şükranla anıldı. ---◄◄
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Sİyasette yenİ yönetİm kültürü…

H

ollanda’da siyaset ya da idari kültürünün
değişmesi, diğer bir ifadeyle ‘yeni bir yönetim
kültürü’, 4’üncü Rutte hükûmetinin kurulmasıyla
tekrar gündeme geldi.
Hatırlanacağı üzere, yeni yönetim kültürü, 3’üncü Rutte
hükûmetinin başını yiyen vergi dairelerinde yapılan kurumsal
ayırımcılıkla tartışılmaya başlamıştı. Kurumsal ayrımcılıktan
ders alınıp alınmadığı, bunun Den Haag yönetiminde nasıl
yer bulacağı merakla bekleniyor.
Bir başka ifadeyle, yeni yönetim kültürü ve siyasi arenada
meydana getireceği dalgalanmalar, konuyla yakından
ilgilenenlerin gündeminde.
Bu çerçevede, haftalık De Groene Amsterdammer dergisinde,
yeni yönetim kültürü ile ilgili, üç yüksek ve tecrübeli bürokrat
görüşlerini uzun uzun açıklamışlar.
Buna göre, vergi dairelerinde yapılan hata, karar vericilerle
halk arasındaki ilk kırılma noktası oldu Hatalar, aynı zamanda
devlet yöneticilerinin temizlik yapması için önemli bir fırsatı
ortaya koyuyor. Ancak, hükümet protokolünde, konuya
değinilmiş olsa da, yerleşik alışkanlıkların değiştirilmesi
hususunda elle tutulur önlemler yer almamakta.
Peki, Geert Jan Hamilton, Peter van Lieshout ve Gerard van
Pijkeren isimli bürokratlara göre, yeni bir yönetim kültürünün
oluşması ve yerleşmesi için neler yapılmalı?
Devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış ve tecrübe
kazanmış bu bürokratların konuyla ilgili bazı görüşleri
aşağıdaki şekildedir.
Gelenek olduğu üzere, Den Haag’da toplantı yapan kabine
üyeleri, bir ilke imza atarak, aylık toplantılarını Hollanda’nın
farklı kentlerinde yapabilirler. Toplantı sonunda, bugüne
kadar yapıldığı gibi, kurum, şirket veya kuruluş temsilcilerine
söz hakkı verme yerine, vatandaşın görüşü alınabilir. Bu
aylık toplantı modeli, Den Haag kabinesiyle sınırlı kalmayıp,
devleti temsil eden diğer alanlarda, İl Genel Meclisi, Belediye
yönetimlerince de uygulanabilir.
Den Haag’daki karar vericiler, üçüncü kuruluşların ve bağımsız
tavsiye kurullarının önerilerine, tecrübeli siyasetçilerin ve
Bakanlık yapmış kişilerin yorumlarını ve tavsiyelerini daha

fazla dikkate almalılar.
Hükümet politikaları için, tecrübeli
yüksek
dereceli
bürokratlar
kaçınılmazdır.
Bürokratsız
bir
Bakanlık,
askersiz
bir
generale benzer. Bürokratların
görevlendirilmesinde,
uzmanlık,
tecrübe ve kalite önemli kriterler
arasında olmalıdır. Memurların
bakanlıklar
arasında
yer
değiştirmesi, her ne kadar çekici olsa da, uzmanlık ve kurumsal
hafıza devletin yararı için değerlendirilmelidir. 1995 yılından
itibaren uygulanan rotasyon modeli artık kaldırılmalıdır.
Bakanlıklar, çok şirketli binalar olmaktan çıkmalıdır.
Bakanlıkların sorumluluk alanlarında yapılan değişiklikler,
örneğin emniyet teşkilatının Adalet Bakanlığına verilmesi,
kontrol sisteminin kırılma noktası olmuştur. Geçtiğimiz
dönemde, tarım işlerinin Ekonomi Bakanlığına verilmesi,
yapılan bir başka yanlıştır. Artık, hangi kurumun hangi
Bakanlığa verilmesi, Bakanlıkların kendi alanlarının
belirlenmesi şarttır. Şimdiki, çok şirketli binaları anımsatan
Bakanlık formülü, kamu hizmetinin organizasyonu için
kullanılamaz.
Yüksek dereceli bürokratların, devletin işleyişi ve yeni yönetim
kültürü hakkında önerileri uzayıp gidiyor. Ancak, karşımıza
çıkan en önemli değişiklikler arasında, vatandaşların karar
süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması, Bakanlıklar
arasında yeniden düzenleme, uzman ve tecrübeli devlet
memurlarının en mükemmel şekilde değerlendirilmesi,
üçüncü şahıs ve kurumlardan hizmet alınması, emekli ve
bilgili memurlardan faydalanılması gibi konular, değişimin
öne çıkan alanlarıdır. Sözün özü, demokrasinin ve hukuk
devletinin sürekli tamir edilmesi, checks and balances
sisteminin yürürlükte olması gerekiyor.
Uzun yıllar tartışılacak siyasette yeni yönetim kültürünün,
Den Haag’daki yerleşik geleneksel siyaset kültürünü ve
alışkanlıklarını nasıl değiştireceğini hep birlikte izleyip,
göreceğiz.
---◄◄

Oktay
UNLU
Bütün Rotterdamlılar için!..

OKTAY ÜNLÜ KİMDİR?
Bu yıl Mart ayında yapılacak olan Rotterdam Büyükşehir Belediyesi
(Anakent) Meclis Seçimleri için PvdA Partisinin 11’nci sıra adayıyım.
1978 yılında çocuk yaşımda aile birleşimi ile Hollanda’ya geldi.
Aslen Kayseriliyim. Rotterdam’da büyüdüm. Eğitimimi burada
tamamladım. Öte yandan 2001 yılında mali danışmanlık sektörüne
atıldım ve hâlen bu alanda hizmet veriyorum. 1978 senesinde
geldiğim Rotterdam ile bugünkü Rotterdam arasında dağlar kadar
fark var. Yoksulluk ve ayrımcılık Rotterdam’a yakışmıyor.
Rotterdam gibi bir şehirde artan ‘sert siyasi çekişmelere’,
‘kültürler ayrımcılığa’, ‘etnik dışlamaya’ karşı çıkılması
gerekiyor. Dar gelirlileri enerji fiyatları ve kira artışları altında
ezdirmemek gerekiyor. Aynı zamanda göçmen kökenliler arasındaki
yoksulluğun giderilmesi, öğrencilerin staj yeri bulmasına kalıcı
çözüm bulunması, gençler arasında işsizliğin azaltılması, bakım
ve sağlık alanlarında iyileştirilmelerin yapılması gerekiyor. Bunları
halkla bütünleşmiş bir belediye yapabilir.
---◄◄

Miraç ve Berat Kandilinizi kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...

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:
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kültür ve sanat

cultuur & kunst
Gerçek bir hayat hikâyesi

Şiir tadında okumalar

H. Kerİm ece’nİn “gece öylesİne
dökülür ÇÖLLERE” kİtabı çıktı

H

ollanda’da yaşayan insanlarımızın
kültür sanat ve edebiyat alanında
var olduklarını her geçen gün
isbat ediyorlar. Bu da bizleri
gururlandırıyor, umutlandırıyor. Verdikleri
ürünler de kayda değer nitelikte ve tarihe not
düşmek adına önemli ve anlamlı ürünler.
Murat Tuncel’ler, Kadir Canatan’lar, H. Kerim
Ece’ler, İlhan Karaçay’lar, Veyis Güngör’ler,
Yavuz Nufel’ler, Mehmet Akbulut’lar, Aykut
Torunoğulları, Veyis Şenyürek’ler bu alana
emek veren isimlerden sadece birkaçı…
Son günlerde yine bu yazar ve şairlerimizin
kitapları okurlarıyla buluştu. Bunlardan
yazarımız Sevgili H. Kerim Ece’nin Beyan
Yayınlarından çıkan “Gece Öylesine Dökülür
Çöllere” adlı şiir kitabı imzalı olarak bize ulaştı.
Okuma sevdalısı ve şiirsever biri olarak kitabı
alışımdaki sevinç, okumamla doruğa ulaştı.
Ellerinize, yüreğinize sağlık Sevgili hocam…
Yeni çalışmalarınızı bekliyoruz…

Kitaba dair…
“Şiirin dillendirdiği insanın iç dünyası sınırsızdır.
Şiir o dünyaya açılan bir kapı, bir aralık, bir menfez
gibidir. Şair, insanın iç âleminde gezen seyyahtır.
Gördüklerini,
duyduklarını,
hissettiklerini,
anladıklarını söze döker. Şiir okuyan da şiirde
kendinden bir parça bulur, duygularına bir yankı
bulursa işte bu şiir olmuştur.
Şiir, alt altta dizilen, ağızdan ya da kalemle
(şimdilerde klavye ile) rastgele dökülen, kuru,
yavan, derinliksiz, ufuksuz, çilesiz, hayâlsiz söz
yığını değildir.
Şiir kalbin haklı iniltisi, tatlı çığlığı, konuşan dili,
“beni böyle anla” diyen ifadesi, aşka, güzelliğe,
duyguya, estetiğe, mâverâ’ya çağrısıdır.
Şiir eşyanın öteki yüzüne bir merak, kalbin öteki
hayatına bir tercüman, vicdanın duygularına
bir dil, hayatın öteki yönüne bir seyahat, bir
açılımdır.
Şiir; söz ustalığı, şairlerin sessiz lisanı olduğu
gibi, bir toplumun nabzı, yüreği ve beyni, dili
gibidir. Şiir duyguların tercümanı olduğu gibi
toplumun dilini koruyan ve zenginleştiren önemli
bir araçtır.
Şair de, ‘bunu ebem de yapar’ cinsinden söz
söyleyen biri değil; insanı, hayatı ve kâinatı
keşfe çıkan, başı ötelerle dertte olan, bir ömür
boyu arayışa çıkan, evrendeki gizemler arasında
dolaşan meraklı bir yolcudur. Ya da kelimelerde
hikmet arayan, hikmeti sözcüklerle satırlara,
ahenge, anlama, estetiğe döken söz ustasıdır.”
Şiiri böyle tanımlayan yazarlarımızdan Hüseyin
K. Ece’nin “Gece Öylesine Dökülür Çöllere”
adlı 7. Şiir kitabı Beyan Yayınları arasında Aralık
2021de çıktı.Şiirseverlere bir armağan olsun.
			
Haber: DM ---◄◄

AYKUT TORUNOĞULLARI’NIN YENİ KİTABI
“BABAMIN HİKâYESİ” OKURLARLA BULUŞTU

P

olemik Haber yazarı Aykut Torunoğulları’nın ‘Bakış Arası’ kitabının ardından
çıkardığı ‘Babamın Hikâyesi’ raflardaki yerini aldı. Yazarın, babasını dinleyerek
ve notlar alarak derlediği kitabı aynı zamanda internet kitap satış sitelerinde de
satışa sunuldu… Çıkardığı ‘Bakış Arası’ kitabıyla büyük ilgi toplayan Polemik
Haber yazarı Aykut Torunoğulları’nın yeni kitabı ‘Babamın Hikâyesi’ ile okurun
karşısında…
DERLEMELER ÜZERİNDEN YAZDI
Son çıkarmış olduğu ‘Bakış Arası’ kitabından sonra yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışmış
olduğu ve babasını dinleyerek, notlar alarak ve sürekli üzerine konuşarak derlediği
‘Babamın Hikâyesi’ adlı yeni kitabını Balkan Sanat Yayınları tarafından yayımlandı.
BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI
Aynı anda tüm internet satış sitelerinde ve seçkin kitapçılarda satışa sunulan ‘Babamın
Hikâyesi’ dikkat çekerek büyük ilgi ile karşılandı.
AYKUT TORUNOĞULLARI KİMDİR?
Aykut Torunoğulları, 1973 Kars/Susuz doğumludur. Daha önce Deneme, edebiyat
kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları ‘Karmakarışık’,
‘Karmakarışık-2’ ve ‘Bakış Arası’ olarak sayılabilir. İlk kitabı “Karmakarışık” ile ilk
defa okuyucu karşısına çıkan Aykut Torunoğulları ikinci kitabı “Bakış arası” ile rüştünü
ispat etmiş yazarlarımız arasına girmeyi başarmıştı. Edelstaal Group İnternational Yönetim
Kurulu Üyesi, Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı ve Yazar Aykut Torunoğulları bu kez
de 3 yıldır üzerinde çalıştığı “Babamın Hikâyesi” isimli kitabı ile okuyucu karşısına çıktı.
Babası, yaşayan tarih Faik Torunoğulları’nın dizinin dibinde üç yıl boyunca anlattıklarını
pür dikkat dinleyen ve notlar alan yazar, öykülerini dinlediği mekanları da ziyaret ederek
kaleme aldığı “Babamın Hikâyesi” isimli kitabı raflarda ve online satış sitelerinde yerini
aldı.
Kendini yoktan var eden bir aile öyküsü…
Aykut Torunoğulları kitapla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Yaklaşık 3 yıldır üzerinde
çalıştığım ve Babam ile sürekli üzerine konuşarak derlediğimiz, yeni kitabımız
çıktı. Emeği geçen canım Babama sonsuz Teşekkürler. İyi ki varsın ve iyi ki
Babamsın.”
Kitabın içeriği hakkında arka kapakta yer alan cümleler ise kitaba karşı merakı artırmaya
yetiyor: “Başımı dizine koyduğumda, bir mucize var olurdu hayatımda. Tek ağrı
kesici ilacım, bu dünyada var olan tek kızıma adını verdiğim, inanılmaz cefa
çeken canım babaannem öğrettiğin gibi zorlukların ardından kolaylık geliyor.
“Olmaz” dediğim ne varsa bir bakıyorum çoktan olmuş. Ve yine tekrar tekrar
anlıyorum: İnsan, kendi acılarını, yine kendi acılarıyla unutuyormuş…”
Yazarın daha önceki kitaplarında olduğu gibi bu kitap için de Hollanda’da bir imza günü
düzenleyeceği öğrenildi.
---◄◄

Veyis Şenyürek: “Bu şiirlerde birinci neslin hasretini, hayalini, üzüntüsünü, kızgınlığını okuyacaksınız... Dünyaya bakışını göreceksiniz...”

‘Hasret Kokan Şiirler’ kitabının tanıtımı yapıldı

H

ollanda Türk Federasyon ‘Hasret Kokan Şiirler’
kitabı ile bir kültür hizmeti daha gerçekleştirdi.
Yetmişli yıllardan itibaren Rotterdam’da ikamet eden
Veyis Şenyürek’in şiirleri kitap olarak yayımlandı ve
tanıtımı Rotterdam Versam teşkilat binasında gerçekleştirildi.
Tanıtım programına Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı
Murat Gedik, icra kurulu üyeleri ve çok sayıda şiir severler
katıldı.
Veyis Şenyürek bazı şiirlerini seslendirdikten sonra, katılımcılara
kitabını imzalayarak takdim etti.

‘Hasret Kokan Şiirler’ adlı kitabın sunumunda Hollanda Türk
Federasyon adına şu sözler yazmakta:
“Artık bir gerçeği herkes kabul ediyor: Avrupa’da yerleşik bir
Türk toplumu bir gerçektir!”
Gerçektir, fakat nesiller arası da bir bakış ayrılığı vardır. Bunu
en belirgin şekilde birinci nesilde görmekteyiz.
Bu bakış farklılığını ayrıntılı yazmaya gerek yoktur. Bu kitapta
mevcut olan şiirleri okuyunca bunu zaten anlayacaksınız.
Veyis Şenyürek, yetmişlerin başında Hollanda’ya işçi olarak
gelen ve yüzbinler gibi halen dönemeyenlerden sadece biri.

Oysa buralarda biraz birikim yaparak kısa zaman içinde
memleketine tekrar dönecekti. Olmadı... Çocuklar büyüdü,
torunlar dünyaya gözlerini açtı gibi nice gerekçeler onu
buralarda adeta alıkoydu.
Türkiye’ye temelli dönemedi ama oradan hiç te kopamadı.
Bir taraftan buradaki insanımızın sıkıntıları ile ilgilendi, diğer
taraftan da Türkiye’de var olan sıkıntılar ile.
Bu yaklaşımı onun Rotterdam’a geldiği andan itibaren hayata
geçti. Milletine, içinde yaşamış olduğu yeni topluma ve geride
bıraktığı Türkiye’sine faydalı olabilmek için cemiyet hayatına
atıldı... Hollanda’da yaşadığını hiçbir zaman unutmayıp her
daim gerçekçi yaklaşım ile hizmet verebilme çabasında oldu.
Sadece bunlar mı? Hayır, Türk Dünyası’nı da hiç göz ardı
etmedi. 1974 yılında ‘Kıbrıs Türk Yurdudur’ adlı bildirinin
altında onun adı da vardı. Yetmişli yılların başında atılan bu
gibi adımlar, bugünkü ‘Türk Federasyon’un var olmasına sebep
oldu.
İşte bugün bu Türk Federasyon Veyis Şenyürek’in “Hasret
Kokan Şiirler” adlı eserini siz okuyanları ile buluşturdu.
Bu şiirlerde birinci neslin hasretini, hayalini, üzüntüsünü,
kızgınlığını okuyacaksınız... Dünyaya bakışını göreceksiniz...
Türk Federasyon bu kitabı yayımlayarak sadece bir kültür
hizmeti vermeyi arzulamıyor.
Aynı zamanda bir ‘vefa’ örneğini de gösteriyor. Nice bu tür
hizmetlerde buluşmak dileğiyle...”
Haber: DM ---◄◄
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Rahmet ve özlemle...

Yeni mağduriyetler yaşanmasın!

TÜRK SİYASETİNİN “ERBAKAN
HOCASI” HOLLANDA’DA ANILDI

S

aadet Partisi Hollanda temsilciliği
tarafından Rotterdam’da düzenlenen
“Erbakan’ı Anmak ve Anlamak”
adlı programa ilgi yoğundu
Eski başbakanlardan Erbakan’ın vefatının 11.
yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa,
konuşmacı olarak Saadet Avrupa Genel
Sekreteri Yakup Özüdoğru, Saadet Avrupa
Hatibi İbrahim Gümüşoğlu, Saadet Rotterdam,
Amsterdam yöneticileri, üyeler ve Erbakan
sevdalıları katıldılar.
SP Rotterdam merkez binasının salonunda
gerçekleştirilen anma programı, Saadet
Amsterdam yöneticilerinden Abdullah Aydın’ın
okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı.
Teşkilatlanma Başkanı Erkan Koç tarafından
sunulan programın açılış konuşması Saadet
Partisi Hollanda Temsilciliği Başkanı Ali Yücel
tarafından yapıldı
Ali Yücel konuşmasında özetle şunlara değindi:
“Erbakan Hocamızı 11’inci vefat yıldönümünde
onu rahmet ve saygıyla anıyoruz. O, 8 milyar
insanın saadetinden başka bir şey istemedi. Biz
son nefesimize kadar Erbakan Hocamıza ve
onun davasına sadakatten asla ayrılmayacağız.
Onun emanet ettiği davada temizlikçi olmak,
diğer davalarda en büyük makamlarda
olmaktan daha büyük şereftir”
Erbakan Hocanın hayatından kesitlerinin
sunulduğu sineviyonun ardından Saadet
Avrupa Genel Sekreteri Yakup Özüdoğru,

Zeki Baran:

Saadet Avrupa Hatibi İbrahim Gümüşoğlu birer
konuşma yaptılar.
Erbakan hocanın hayatından kesitler sunan
konuşmacılar onun yokluğunun her geçen gün
daha da hissedildiğine dikkat çektiler.
Özellikle “Savaş değil, barış! Çatışma değil,
diyalog!, Çifte standart değil, adalet!,
Üstünlük değil, eşitlik!, Sömürü değil, âdil
düzen! Baskı ve tahakküm değil, insan
hakları” söyleminin günümüzde nasıl da anlam
ve değer kazandığına vurgu yaptılar.
Program, davaya gönül ve destek verenlere
takdim edilen teşekkür plaketinin ardından sona
erdi. 			
Haber: DM ---◄◄

“İslamofobi, sosyal hayat ve iş ortamında normalleşti”

“Yaşadığınız ayrımcı olayları IOT’ye bildirin!”

G

eçen ay Giethoorn’da oturan bir
Türk ailenin maruz kaldığı insanlık
dışı ayrımcı ve ırkçı nitelikli saldırılar
sonunda nasıl evlerini terk etmeye
zorlandıklarıyla ilgili gelişmeleri büyük bir
üzüntü ve şaşkınlıkla izledik.
Ailenin yardım için başvurduğu polis görevlileri
hiç bir girişimde bulunmadığı gibi, saldırıları
ırkçılık olarak tanımlamamak için nasıl çaba
sarf ettiklerine televizyon ekranlarında şahit
olduk. Polis ve diğer adli makamların ırkçı
saldırı ve olayları görmezden gelmeleri ve hatta
haklı göstermeye çalışmaları maalesef sıkça
görülmeye başladı.
Geçen sene basına yansıyan, Rotterdam Polis
teşkilatında görevli polis memurlarının kendi
aralarındaki WhatsApp konuşmalarındaki ırkçı
görüşleri hepimiz biliyoruz. Yine Rotterdam’da
16 yaşındaki Hümeyra’nın öldürülmesinden
sonra aynı polis memurları arasındaki
mesajlarda “Bir Türk daha azaldı” şeklinde
görüşler dile getiriliyordu. Olayın ortaya
çıkmasından sonra adı geçen polis memurlarına
sadece kınama cezası verildi.
Hollanda’da Türkler için Danışma Kurulu (IOT)
olarak, konuyu Adalet ve Güvenlik Bakanlığı ile
görüşerek bu tür olayların son bulması için etkin
önlemler alınmasını isteyeceğiz. Bu görüşme
öncesinde bir dosya hazırlamak istiyoruz.
Bu konuyla ilgili olarak polisin, ayrımcı ve
ırkçı saldırılarına duyarsız kaldığı veya bizzat
kendilerinin bu davranışları sergilediği olayları
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bize bildirmenizi rica ediyoruz. Bu konuda da
yaşadığınız olayları, deneyimlerinizi mail (info@
iot.nl ) veya telefonla da (030-2343625) bize
bildirebilirsiniz. Zeki Baran – IOT Başkanı
Müslümanlara
yönelik
İslamofobik
eylemlerin arttığı raporla belgelendi
Yapılan araştırma; Hollanda’da Müslümanlara
yönelik İslamofobik saldırıların özellikle internet
ortamı ve iş hayatında arttığını gözler önüne
serdi.
Hollanda’da Amsterdam Belediyesinin yaptırdığı
araştırmada, Müslümanlara yönelik İslamofobik
eylemlerin internet ortamı ve iş hayatında
yaygınlaştığı tespit edildi.
Amsterdam Belediyesi adına Avrupa Akdeniz Göç
ve Kalkınma Merkezince (EMCEMO) hazırlanan
raporda, Amsterdam’da İslamofobi’nin artışına
dair tespitler ve tavsiyeler derlendi.
Raporda, şehirdeki Müslümanların çalışma
hayatında ve medyada sıklıkla İslamofobik
içeriklere ve nefret söylemine maruz kaldığı
belirtildi.
Raporun yazarları, Amsterdam’daki birçok
Müslüman
için
İslamofobi’nin
giderek
normalleştiğini ve Müslüman toplulukların her
geçen gün daha fazla nefret söylemlerine maruz
kaldığını ifade etti.
Haber: DM ---◄◄

Randstad Letselschade & Advies CEO’su Ethem
Emre’den Vergİ Daİresİ mağdurlarına çağrı:

“Haklarınızı bİrlİkte arayalım”

H

ollanda
Vergi
Dairesi’nin
göçmen
kökenli
ailelere
yönelik yapılan fişleme ve ırkçı
uygulama nedeniyle binlerce
aile çok büyük mağduriyetler yaşadı.
Kimi işini, kimi eşini, kimi aşını kimi de
canını kaybetti. Bir özür dilemek bile
bunları yaşatanların gücüne gitti, sadece
sus payı niteliğinde parasal bir destek
verilerek işin içinden çıkılmaya çalışıldı.
Onca mağdur insan, yaşadığı acı, travma,
hak etmedikleri suçlama, karalama ve
iftira ile baş başa kaldılar. Randstad
Letselschade & Advies Yönetim Kurulu
Başkanı Ethem Emre, hükûmetin bile
istifasına sebep olan bu rezaletin neticesinde mağdur olan insanların sesine kulak vermek,
onları dinlemek, yaşadıkları acıya ortak olmak, çıkmayan seslerini kamuoyuna duyurmak
ve sorumlulardan hesap sormak için bir kampanya başlatıyor. Doğuş olarak bu hizmetin
içerisinde olacağız ve sesinizin daha gür çıkmasına yardım edeceğiz.
“Sus Payı Olarak Verilen Tazminatlar Hiçbir Kaybı Karşılamaz”
Ethem Emre sosyal sorumluluk bilinciyle pek çok projeyi tek başına harekete geçiren
mümtaz şahsiyetlerden biri. Şu an yaptığı işi ve başında bulunduğu şirketi de, insanların
yaşadıkları mağduriyetlere şahitlik ettiğinden dolayı kurmuş biri.
Şu an birkaç alanda inisiyatif alarak başlattığı hizmetlerini tek başına sürdürmekte.
Bunlardan biri de Stichting Inter Talenten Gençlik Derneği ve Hollanda Türkiye Ticaret
Odası Derneği ile ortaklaşa olarak, akademisyenlere yönelik başlatılan, Kariyer, Dil, Kültür,
Tarih ve toplumsal bilinçlenme konularını da içeren kurslardır.
Emre’nin STK’lara bu alandaki çağrısı kabul görmeyince tek başına bu projeyi başlattı ve
şimdilerde sayıları 20’yi bulan öğrenci ile kurslar sürdürülüyor. Ethem Emre Hollanda’da
yaşayan insanlarımızın yaşadıkları sorunlara karşı duyarlılığı pek çok kanaat önderine
örnek olacak nitelikte. Son zamanlarda yaşanan ırkçı ve olaylar ve haksız uygulamalar
nedeniyle mağdur olan insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına bir çalışma
başlatma gayreti ve niyeti ile yola çıkıyor. Ethem Emre yaptığı açıklamada özetle şunları
dile getirdi: “Vergi Dairesi tarafından haksız bir şekilde mağdur edilmiş kişi ve ailelerin her
türlü haklarının aranması, mağduriyetlerinin maddî ve manevî anlamda tanzim edilmesi
ve itibarlarının iadesi için gerek bürokratik gerekse hukuki süreçleri başlatmak için hazır
olduğumun bilinmesini isterim. Bu utancı, bu ayıbı insanlarımıza yaşatanlardan hesap
sormak ve bir daha böyle haksızlıklara, adaletsizliklere meydan vermemek için gerçek
mağdur kişilerin bizimle doğrudan irtibata geçmelerini bekliyorum. Mağdur edilen, onurları
zedelenen, şahsiyetleri incinen, ailevi sorunlarla mücadele eden, maddî manevî pek çok
varlığını kaybedenler, haydin hep beraber bu soruna neşter vuralım. Mağdur aileler olarak
sizlere verilen sus payı olan 30 bin avroluk meblağ, açtıkları hiçbir yarayı saramayacak
kadar komiktir, küçüktür. Haklarınızı aradığınızda bu durumun adaletsizliğine sizler
de şahit olacaksınız. Bu nedenle bir daha böyle rezalet ve utanç durumlarına meydan
vermemek için haklarınızı vakit kaybetmeden arama yollarına gidelim. Bu duruma böyle
sessiz kalınırsa ve “sus payı” olarak verilenlere kanılırsa yarın bu tür başka olayların
yaşanmasına da zemin hazırlamış oluruz. Ben hem kurumsal hem de şahsi olarak bu haklı
savunmayı sizler adına başlatmak istiyorum. Sizden gelen başvuru ve tepkiler atacağımız
adımları şekillendirecektir. Mağduriyet yaşayanların bizlere ulaşmasını bekliyorum!”
Bu çağrının muhatabı olanlar e.emre@letseladvies.nl adresinden veya 06 39 11
02 43 numaralı telefondan Ethem Emre’ye ya da dogus@dogus.nl adresinden bize
ulaşabilirler.
---◄◄

TOKİ, yurt dışında yaşayan
vatandaşları ev sahİbİ yapacak

A

K Parti İstanbul Milletvekili TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupalı Türkleri sevindirici haberi şu
şekilde duyurdu: “Bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde
yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli
420 konutluk proje hayata geçiriliyor. Hayırlı uğurlu olsun…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik
İstanbul Sancaktepe’de 2 +1 ve 3 +1 şeklinde 420 konutluk proje yapacak.
Konut İdaresi Başkanlığı, inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 500 milyondan fazla
vatandaşın sıcak yuvasının mimarı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evi
olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız” talimatı
doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk
vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.
SANCAKTEPE’DE 420 KONUTLUK PROJE
İşçiden memura, ev hanımından esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir
anlayışla hareket eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul
Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyor.
Yatay mimariden ödün vermeyen TOKİ, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla
hayata geçirecek. Proje ile yatay mimarili, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle
kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak.
Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesi
kısa bir sürede gerçekleştirilecek
42 ilde ucuza konut ve işyeri: Fiyatlar 56 bin TL’den başlıyor
Her yıl inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık
artırma ve kura yoluyla konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Çeşitli m2’ler
ile 1+1’den başlayan 1.380 adet konut ve işyeri Aralık ayına kadar satışa çıkarılacak.
42 ilde yer alan taşınmazlar için TOKİ’nin açık artırmalarına internet üzerinden de teklif
verilebiliyor.”
Haber: DM ---◄◄
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Tebrik Taziye Şifa dileği

- Taziye...
Rotterdam Birlik Teşkilatı’nın
kurucularından, uzun yıllardır
Karaman’da yaşayan Sevgili
Bilal Karoğlu’nun vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, MÜSİAD
Hollanda kurucularından ve iş
adamlarımızdan Sevgili Gülali
Alkılıç ve Güven Alkılıç’ın
muhterem valideleri Rahime Alkılıç’ın (Leyla Sultan)
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Veghel
cemiyeti önceki başkanlarından Sevgili İbrahim Bilgin’in
teyzesinin vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Hüseyin Yüce’nin kıymetli
validesi Sudiye Yüce’nin
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii
üyelerinden Sevgili Osman
Güngörmüş’ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve HOKAF
Yönetim Kurulu üyelerinden
Sevgili Mustafa Çimen’in
kıymetli babası Süleyman
Çimen’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve GashuisSamur firma sahiplerinden Sevgili Osman Samur’un amcaoğlunun vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Versaar Derneği yöneticilerinden Sevgili İlyas Özdemir’in kısa aralıklarla
kuzeni Aysel Torun ile onun evladı Engin Torun’un
vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume
ve merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Birlik Camii üyelerinden
Sevgili Hamza Şenol Öztürk’ün teyzesinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Yazarlarımızdan Sevgili H. Kerim Ece’nin akrabalarından Şaziye Ece’nin vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam
Mevlânâ Camii cemaatinden
1963 Çorum doğumlu Ömer
Aymaz’ın vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam İskenderpaşa Camii
Başkanı Sevgili Özcan Çiftçi’nin kuzeninin genç yaşta
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz. Dualarınızı bekleriz.

-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Kelamiye Ekici’nin kıymetli
validesi, İlyas Ekici’nin kayınvalidesi Fatma Dağcı’nın
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Fendiye Yılmaz’ın kıymetli ağabeyinin
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Mehmet Öztürk’ün kıymetli validesinin ve Birlik Gençlik Teşkilatı önceki başkanlarından ve
AGD yöneticilerinden Sevgili Yusuf Öztürk’ün babaannesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır
ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve İstanbul
Market sahiplerinden Sevgili
Neşet Yıldız’ın yeğeni, Hüseyin Yıldız’ın emmioğlu Emre
Yıldız’ın genç yaşta vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli Yıldız ailesine sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Ayasofya Camii üyelerinden Sevgili Pevil Orak’ın kıymetli validesinin vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Schiedam Muradiye Camii cemaatinden, 1938
Boğazlıyan doğumlu, Duran, Orhan ve Ali Gültekin’in kıymetli
babaları Mustafa Gültekin’in
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Ilık Produksiyon Müdürü Sevgili Ömer Hünkar Ilık’ın kıymetli amcası Ali
Ilık’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda Türk
basının duayenlerinden Sevgili
Yalçın Çakır’ın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve
hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Snelle Schaar Terzi dükkânı sahibi
Sevgili Seyit Karabıyık’ın oğlu Talha’nın rahatsızlığı
nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve SIPOR Müdürü Sevgili Cihan
Gerdan’ın kıymetli validesinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz.
Dualarınızı bekliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan ve SOVA Bedding firma sahibi Sevgili
Abdurrahman ve Meliha Yazır’ın Mahdumu Resul ile
Ali ve Sultan Konal’ın kerimesi Fatma’nın 19 Şubat
2022 tarihinde sade bir merasimle dünya evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti
diliyoruz.

TAZİYE...
“İslam düşünce dünyasının mütefekkirlerinden
kıymetli ilim insanı, Çerkez asıllı

Cevdet Said

Suriye’de yaşanan savaş
nedeniyle göç ettiği İstanbul’da
dar-ı bekaya irtihal eyledi.
Kendisine Allah’tan rahmet,
ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı diliyorum. Mekanı
cennet, makamı ali olsun.”
Türkiye’nin tanınan âlimlerinden
ve Nakşibendi mürşidlerinden

Seyda Muhammed
Konyevi

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet,
sevenlerine sabır ve başsağlığı
dileriz. Mekânı cennet olsun...
Bir yıldız daha edebi
âleme göç eyledi
Merhum Mehmet Zahid Kotku
Hazretlerinin öğrencilerinden

Mehmed Sıtkı Baker,
hakkın Rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet,
sevenlerine sabır ve başsağlığı
dileriz. Mekânı cennet olsun...



- Tebrik...
Hoş geldin Enes...
Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili Hasan ve
Buket Türk’ün 24 Ocak 2022
tarihinde Enes adını verdikleri bir
evlatları dünyaya geldi. Genç çifti
ve dedelik ninelik makamına oturan,
abonelerimizden Sevgili Metin ve
Latife Sazak’ı tebrik ediyor, Yunus’a hoş geldin diyor,
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Hale... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan ve IGMG Güney Hollanda Gençlik Teşkilatı Teşkilatlanma Başkanı Mehmet Ali Tuncer ve Nurbanu
Tuncer Aktalan’ın 16 Ocak 2022 tarihinde Hale adını verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç çifti tebrik ediyor,
Hale’ye hoş geldin diyor,hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Abdulkadir Aktalan’ın kerimesi ve Doğuş
gazetesi emektarlarından Sevgili Zeynep Aktalan ile Erdoğan Şahin’in mahdumu Ramazan Şahin’in 16 Ocak 2022
tarihinde sözlendiklerini duyduk. Genç çifti tebrik ediyor, iki
cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sönmez Öztürk’ün mahdumu Emre Öztürk’ün ve Mahmut Metin’in mahdumu Metehan Metin’in
evliliğe adıma atarak sözlendiklerini duyduk. Gençleri tebrik
ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Sedat Fatih Yiğit’in eşi, yazarlarımızdan ve belediye meclis üyelerimizden Enes Yiğit’in biricik validesinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil
ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda Türk basının duayenlerinden
Sevgili Harun Cansoy’un, Afra Tapijt mağaza sahibi Adnan
Mutlu’nun, Emrullah Köse ve Abdullah Bulut’un 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, 1965 Karaman’da doğdu. 30 yıllık Hollanda hayatında
bir çok dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Ayrıca 13 kitaba imza attı.
28.12.2021 tarihinde aramızdan ayrılan yazarımız. 2- Karışık renk * Kükürt elementinin simgesi * Petrolden 100-250 °C arasında damıtılan ürün * At ayakkabısı. 3- Hastalık başkalarına geçme, bulaşma * Toplam uzunluğu 2.800 km, Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu ise 1263 km’dir. Ülkemizin önemli
barajlarını da oluşturan bir nehrimiz * Argonun simgesi. 4- İyod elementinin
simgesi * Bir yerin ileri gelenleri * Maskara. 5- Getirim * Ağabey * Başparmağı
buruna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan alay işareti. 6Genişlik * Hatay’da bir ilçe * Döteryum elementinin simgesi * Bir nota. 7- Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma * Belirli bir günün,
olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün. 8- Bir nota * Bir nota *
Uranyum elementinin simgesi * Karışık renkli. 9- İstem dışı veya umulmayan bir
olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması * Azot
elementinin simgesi * Uygulamalı. 10- İlgi * Hakkı gözetme * Bir nota. 11- Bor
elementinin simgesi * Bilgisiz, cahil * Nitelik. 12- Kısa zaman parçası * Geniş
olmayan * Genişlik * Yapma, etme * Döteryum elementinin simgesi. 13- Saray
ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm * Gereksiz, yersiz, boş * Merhale, safha.
14- Kısa zaman parçası * Medine döneminde inen ve 120 âyetten oluşan bir sure
* Yemin, kasem * Yabani hayvan avlama işi. 15- Kiralık katil * Gözleri görmeyen
* Dolaylı anlatım.
Yukarıdan aşağıya:
1- Seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon *Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız
davranış. 2- Dört büyük Halifeden biri * Sermaye * Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, güzel kokulu, yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi. 3- Arkadaş, yakın dost
* Yemende bir bölge (Uzağı ifade etmek için kullanılan bir kelime) * Alfabemizde
yirmi birinci harf * Trityum elementinin simgesi. 4- Alfabemizde yirmi birinci harf
* Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân * Yüksekokul. 5- Bir kıta
* Bir kış meyvesi * Nezir. 6- Kısaca metre * Boyut * Genişlik * Utanma duygusu
* Dışın zıddı. 7- Tarihsel bir döneme ait olan * Kısa zaman parçası * Bayağı.
8- Bir nota * (Tersi) bir yağış şekli * Döteryum elementinin simgesi * Doğum
yaptıran kadın. 9- Kısaca Türk Futbol Federasyonu * İtriyum elementinin simgesi
* Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce * Argo elementinin
simgesi. 10- Güzel koku * Bir haber ajansımız * Karışık renk * Çölden esen sıcak
rüzgar.11- İnce yapılı, yepelek, nazenin * Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki toprakları (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinin tamamı, İstanbul ve Çanakkale illerinin
Avrupa Yakası ) için kullanılan ad * Sodyumun simgesi. 12- Trityum elementinin
simgesi * Hazır * Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb.
şeylerin kime ait olduğunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt. 13Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon
hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz * Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne bakarak anlam
çıkarma, bakı * Toprakta kıvam * İyot elementinin simgesi. 14- (Tersi) yemek *
Parça parça * Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan. 15- Bir nota
* Bir bağlaç *Argo elementinin simgesi * İyot elementinin simgesi * İlaç, çare.
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BULMACANIN DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA -1- BAYRAMALTINTAŞ. 2- ALA * S *
NAFTA * NAL. 3- SİRAYET * FIRAT * A. 4- İ * EKABİR *
RİMEL. 5- RANT * AKA * NANİK. 6- EN * ANTAKYA D *
Mİ. 7- TAFRA * ARAFE. 8- Mİ * RE * U * ALA. 9- KAZA *
N * AMELİ. 10- ALAKA * ADALET * Mİ. 11- B * NADAN
* KALİTE. 12- AN *DAR * EN * İKA * D. 13- HAREM *
ABES * EVRE. 14- AN * MAİDE * ANT * AV. 15- TETİKÇİ
*AMA * İMA.
.YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-BASİRET * KABAHAT . 2ALİ * ANAMAL * NANE. 3- YAREN * FİZAN * R * T. 4- R
* AKTAR * AKADEMİ. 5- ASYA * NAR * ADAMAK. 6- M
* EBAT * EN * AR * İÇ. 7- ANTİKA * AN * ADİ. 8- LA *
RAK * D * EBE. 9- TFF * Y * AKNE * A. 10- ITIR * AA *
ALA * SAM. 11- NARİN * RUMELİ * NA. 12- T * AMADE *
ETİKET. 13- ANTEN * FAL * TAV * İ. 14- ŞA * LİMELİME
* RAM. 15- LA * Kİ * A * İ * DEVA.
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