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Durmuş Doğan
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İlhan Karaçay
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Z KUŞAĞI'NIN
DÜNYASINI
ANLAMAK
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Ergün Madak
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EKRANA
GEÇİŞTE
KAYBETTİKLERİMİZ
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Hüseyin Torunlar’ı kaybettik
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Havva Koç
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OLMAK:
ASHAB-I KEHF
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H. Kerim Ece

“GERİ DÖNÜŞ YASASI’NDA
FİNAL SÜRECİ BAŞLADI”

ÇİLE ÇEKTİLER, BEDEL ÖDEDİLER
AMA ASLA PES ETMEDİLER
Meram Restoranlar Yönetim Kurulu
Başkanı Erdoğan Yüce, Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi öğrencileriyle,
tecrübe paylaşımı ve motivasyon sohbeti
çerçevesinde bir araya geldi.
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BİR YOLDAYIZ VE
ZULKARNEYN
KISSASI
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Murat Altun

Hollanda Göç Enstitüsü olarak bilinen
Nederlanse Migratie Instituut, ülkelerine
geri dönüş yapan yabancıları içinde
bulundukları şartlara göre bilgilendirmeye
devam ediyor.
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“...Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı, Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından,
Arınma ayı olan Ramazan Ayı’nızı tebrik ediyor, arınarak bayrama ulaşmanızı diliyorum...
Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına...” (Sezai Karakoç)

Zeynel Abidin Kılıç

EDİTÖR

zeynel@dogus.nl

Vatanla Bağ Koparan,
İLİŞKİ KESEN UYGULAMA
"DOVİZLE ASKERLİK"

S
Rutte’nin
oruçla imtihanı
Başbakan Rutte geçenlerde Müslüman
bir gençle konuşurken İslam
dinine ne kadar yabancı olduğunu
gözler önüne serdi. Rutte, gençle
konuşurken “Oruçluyken su da mı
içmiyorsunuz, hiç mi içmiyorsunuz?”
diye şaşkınlığını ifade ediyordu. Bir
devlet adamı olarak bu toplumun bir
parçası hâline gelen Müslümanların
inancına bu kadar yabancı kalması
elbette sadece onun suçu değil. Bu
suç da bizim. Her seferinde avazımız
çıktığı kadar bağırıyorduk ki, “bu
ülkeyi yönetenlerin bizleri bizden
dinlEmesi gerek” diye… Hangi kurum,
kuruluş böyle bir çağrıyı duydu,
gereğini yerine getirdi. Kaç STK, yeni
seçilen hükûmeti tebrik etmek için
onların kapsını çaldı. Kaçı, en azından
Türkiye kökenli milletvekilleri veya
bakanlara bir kutlama mesajı yolladı,
ya da makamında ziyaret ederek tebrik
etti… Elbette iş sadece bizi, inancımızı,
değerlerimizi anlatmakla bitmiyor. Bir
yanda, “tek bir cana kıymanın bütün
insanlığa kıymak” olduğu ilahî emri
var diğer taraftan kasap hâline gelmiş,
canilerimiz var. Bir yanda helal lokma
yemeyi emreden ayet, diğer yanda
deveyi havuduyla götürenler var.
Anlatmanın ötesinde bir de yaşamak
var. Yaşantımız bizim için en güzel
anlatım biçimidir aslında. İslam’ın en
ücra yerlere ulaşmasının en önemli
izlerinden biri de, o beldelere ticaret
maksadıyla giden Müslüman
tacirlerin tutum, davranış,
yaşayışlarındandı.

eçim sonuçlarını nasıl okumalıyız?
16 Mart yerel seçimlerini de bitirdik.
Nüfusunun
yarıdan
fazlasını
göçmenlerin oluşturduğu Rotterdam’da
oy verme oranı yüzde 40’ların altına düşerken,
Leefbaar Rotterdam da birinci parti oldu. Hiçbir
şey olmasa bile bu bize ceza olarak yeter.
Sandığa ya da partilere küslüğün bedelinin ağır
olacağını haykırdık, ama sesimizi duyuramadık.
Bu duyarsızlığın bedelini de toplum olarak
hepimiz ödeyeceğiz. Elbette sorun sadece
seçmenlerde değil, partiler de adaylar da bu
gevşemeye, duyarsızlığa, nemelazımcılığa zemin
hazırlıyorlar. STK ve kanaat önderleri gelecek
olan seçimleri beklemeden partilerle şimdiden
bir araya gelerek “söz hakkı” kuruluşu
görevlerini yerine getirmeli ve toplumun
sorunlarını çözmek için, birlikte hareket etmeye
hazır olduklarını bildirmeliler. Yoksa her seçim
sonrası aynı durumu yaşamaktan başka bir
seçeneğimiz kalmaz. Bu konuda görüşlerine
başvurduğumuz pek çok dostumuz “yanlış
anlaşılmak” endişesiyle yazmak istemediler.
Bazı dostlarımız görüşlerini paylaştılar. Oysa,
bizim görevimiz uyarıcı olmak, yapıcı eleştirilerle
menfi gidişata katkıda bulunmak değil midir?
Bir dostumuz da yazmamda bir sakıncası
olmayacağını söyleyerek şunları ifade etti:
“Ben yazarsam bir çoğu yerinde huzursuz olur.
DENK gibi bir parti bizim buradaki geleceğimizi
sıkıntıya sokabilir. Tıpkı Wilders gibi. Kimse öyle
etnik kökene dayalı bir partiyle koalisyon kurmak
istemez. Umut gibi gördüğümüz DENK partisi
ya çehresini ya da politik bakışını değiştirecek;
bütün Hollanda’yı kucaklayacak hâle gelecek
ya da pek çok parti gibi kaybolup gidecek.
Öyle yetenekli gençlerimiz var ki, partide sanki
kabiliyet ve yeteneklerini çürütüyor gibime
geliyor. Yetenekli, siyasi donanımı, altyapısı
olan insanlarımızın, gençlerimizin farklı, köklü
partiler içerisinde siyaset yapmalarını sağlayacak
zemin oluşturmalıyız. Bu sayede toplumu
kutuplaştırmadan istediğimiz mesajı verme
fırsatı, imkânı buluruz.” Dosttan söylemesi...
Acı bir kayıp: Hüseyin Torunlar...
Ölümünden birkaç gün önce mesajlaşmıştık.
“Canım abim” başlığı ile yazdığı mesajın
mürekkebi kurumadan ölüm haberini aldım. Can
yanması, iç acıması yaşatan bir göç oldu. Dün de
aile arasında yapılan taksimatla bana son on cüz
düşmüştü. Başladığım surenin bir ayeti de “Her
can ölümü tadacaktır. Sonra döndürülüp
Bize getirileceksiniz.” buyurularak bitiyordu.
Ölüm haktır, elbet bizi bulacaktır ama senin o

şekilde gidişin bizlerde, seni sevenlerde hep bir
kor ateşi olarak yanacak, kalacaktır. Gözlerindeki
o masumiyeti, güler yüzünü, mütevaziliğini,
efendiliğini ve içtenliğini hiç unutmayacağım.
Torunlar ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum,
sana rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı
diliyorum Hüseyin’im…
Avrupalı liderlerin Türkiye ziyaretleri…
“Nazi
artıkları”
ve
“Diktatör”
tanımlamalarıyla gerilen Hollanda-Türkiye
ilişkileri Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması
çabalarıyla yumuşadı. Elbette bu gerilim,
içerisinde yaşadığımız ülkede; Hollanda
Türk toplumunu da huzursuz ediyordu,
endişelendiriyordu. Barış adına atılan her adımı
destekleriz ancak, 30 yıldır İslam coğrafyalarına
ölüm yağdığı, milyonlarca insan öldüğü,
şehirlerin yaşanamaz hâle geldiğinde de bu
niyetle ziyaretler yapılsaydı, savaşın derhal
durdurulması çağrısı yapılsaydı. O zamanlar da
Türkiye’nin kapısı aşındırılıyordu ama tamamen
farklı niyetlerle… O bölgelere yapılacak olan
saldırılara, işgallere, ölümler, zulümlere,
sefaletlere ya ortak olması ya kapı aralaması ya
da açıktan destek olması içindi. Medeniyetiniz,
üstün insan olma vasfınız buysa, ben medeni
olmamayı yeğlerim. Bu iki yüzlü, çifte standart
hâliniz dünyayı yaşanmaz etti. Suç sizlerde
değil, suç; niyetleri belli olanlardan medet
ummak ve onları dost bilip kucaklayanlarda,
yani bizlerde…

aldım güzelce paketledim ve pek çok ayeti de
özel olarak işaretledim, arasında bizi anlatan,
tanıtan bir mektup koydum; kralımıza sunulmak
üzere o buluşma gününü bekledim. O gün geldi,
Kralımız ve Opstelten ile bir adım mesafedeyiz.
Opstelten’e yaklaşarak, “Paket içerisinde
Hollandaca tercümeli Kur’an-ı Kerim
olduğunu ve şu önyargılı süreci atlatmamız
için
Alexander’ın
bunu
okuması
gerektiğini, o nedenle de bunu kendisine
takdim etmek istediğimi” söylediğimde,
“bunu burada almamız mümkün değil, hele
ki kapalı bir pakette hiç olmaz. Başka bir
yolla kendisine iletin” diyerek halkın arasına
karıştılar. Ben o gün, o Kur’an’ı Kralımıza vermiş
olsaydım çok şeyin değişeceğine inanıyordum.
En azından geçenlerde haksız yere cana kıymanın
ne anlama geldiğini anlatan konuşmasının
kaynağının değiştirecektim. Kralımız, Kur’an-ı
Kerim’de geçen şu ayeti “İşte bundan dolayı
İsrâiloğulları’na şöyle yazmıştık: “Bir cana
kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya
karşılık olması dışında, kim bir kimseyi
öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi
olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün
insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”
(Maide-32) Tevrat’ın bir ayeti gibi okumayacak,
öyle anlamayacak, bilmeyecek ve ayetin
kaynağına Tevrat demeyecekti. O ayetin, çağlara
ışık tutan ve meydan okuyan kutlu rehber
Kur’an-ı Kerim’in bir ayeti olduğunu öğrenecek
ve Müslümanların güvenilir olduğunu bilecekti.

Kralımızın okuduğu ayetin kaynağı…
Amerika, Afganistan ve Irak işgaline zemin
hazırlamak adına kendi insanına kıyarak 2001
tarihinde 11 Eylül hadisesini gerçekleştirmişti.
Olayın daha ilk saatlerinde ABD Devlet
Başkanı Bush, “Bunun Batı değerlerine
bir saldırı olduğunu duyurmuş ve Haçlı
Seferlerinin başlatılması gerektiğini”
söylemişti. Zamanın Hollanda Başbakanı Wim
Kok da (PvdA) bu çağrıya balıklama atlamış
ve Hollanda olarak her türlü saldırı ve işgalde
yerini alacağını bildirmişti. O günlerde yerlilerin
dışında herkes “potansiyel terörist” idi.
Göçün 40’ıncı yıllarına gelmişiz, kendimizi o
zamana kadar ifade edememiş, tanıtamamış,
anlatamamışız; bu vakitten sonra ne anlatsan da
bir değeri ve kabulü olmayacaktı. Ona rağmen
bizler hem gazete hem teşkilat olarak pek çok
girişim ve faaliyette bulunduk. Henüz prensimiz
olan şimdiki kralımız Willem Alexander’ın
‘Karaliçe Günü’nde Rotterdam’da halkla
buluşma konvoyuna katılacağını duydum. Bu
buluşmayı da, Rotterdam Belediye Başkanı
Ivo Opstelten’in eşliğinde, koordinesinde
gerçekleştireceği bilgisini aldım. Opstelten ile
gazetemiz için yaptığımız haber ve söyleşilerle
tanışıklığımız var. Bu ilişkiye güvenerek
Hollandaca tercümeli olan bir Kur’an-ı Kerim

Vatanla bağı koparan uygulama: Dövizle
Askerlik
Hollanda’da yaşayan insanlarımızın pek çok
sorunu var. Bunlar bazen içinde yaşadıkları
ülkeyle alakalı bazen de anavatanıyla alakalı
sorunlar yaşıyor. Gençleri dinledim geçenlerde…
Hollanda’da onca sorunla boğuşan gençlerden
buraya dönük tek bir şikâyet duymadım. Ben
ayrımcılık, işsizlik, pahalılık, evlilik, konut
sıkıntısı gibi sıkıntılarını duymayı beklerken
onlar Türkiye ile alakalı bir sorundan bahsettiler
ve çözülmesi için de ne yapmaları gerektiğini
sordular.
Gençlerimiz
dövizle
askerlik
hususunun parasal yönünü dert ediniyorlar.
Çoğu genç, bu meblağı ödemekte zorlandığı
için T.C. vatandaşlığından ayrıldığını söyledi.
Gençler, yetkililere şu çağrıda bulunuyorlar:
“Bizim, ülkemizle aramızdaki en güçlü
bağı koparmasınlar. 3-5 bin avro için
aidiyetimizi elimizden almasınlar. Bizim
vatanımıza olan sevgimizi, sevdamızı
tüketmesinler. Yeni, adil bir düzenleme
ile bu yasayı yeniden uygulasınlar. Parasal
olarak hepten kaldırılması taraftarıyız
ancak, eski düzenleme gibi 1000 avroluk
sembolik bir bedel de getirilebilir.”
Evet, bizden duyurması. Elçiye zeval olmaz…
Şimdi söz yetkililerde…
---◄◄

Ramazan Ayı’nızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...

Ramazan Ayı’nızı kutluyor,
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Bir Çapanoğlu çıkmazsa

16 Mart Beledİye Meclİsİ
Seçİmlerİnİn Ardından

E

vet, Hollanda 16 Mart 2022 tarihinde 3
gün süren oy verme işlemlerinden sonra
345 belediyeden 331’inde düzenlenen
“Hollanda Yerel Yönetim Meclisleri Olan
Belediye Meclislerinin” seçimlerini yaptı.
Beklediğim ve yazdığım gibi keşke yanılmış
olsaydım. Sosyal medyayı takip ettiğimde; bu
seçimlerde seçmen, vatandaşın ve göçmenlerin oy
verme, seçme ve seçilme heyecanını yaşamadığını
gözlemlemiş, hissetmiştim.
Saygı duymak gerek, bu aynı zamanda bir tercih
ve politik kurumlara, belediyelere ve bizleri temsil
eden halk temsilcilerine bir uyarı ve öz eleştiri olarak
kabul ederek, gelecekte yapılan hizmetlerin daha
iyisini yapmaları gerekiyor.
Tarihsel düşük katılım
Hollanda tarihinde ilk olarak en düşük katılımı yüzde
% 50,5 olarak gerçekleşti. Bu konuda Hollanda
kabinesi ilk uyarıyı almış olmalı ki, “seçmenin neden
ve nasıl sandığına gitmediğini?” bilmek, anlamak
için, Hollanda İçişleri Bakanlığı bir araştırma
yapacağını duyurdu.
Sorun nedir?
Sorun demokrasilerde, yerel, bölgesel demokrasilerde
var olan “Güven” sorunu. Yaşadığımız bölgelerde
halkın belediyesine güveni yüzde 25’in altına
düştüğünün bilgisine dayanarak 16 Mart Belediye
Meclisi Seçimlerine katılımın yüzde 43,2 olarak
gerçekleştiğine şaşırmamak gerek.
Göçmenler ve Türk kökenli seçmen sandıktan
neden uzaklaşıyor?
Geçen seçimlere göre toplumunun var olan

politik
parti
ve
temsilcilerinden
çok
çok büyük beklentileri
ve güvenleri olmadığını
gözleme imkânı doğdu.
Göçmenler için yola
çıkan
temsilciler
de yeterli derecede
göçmenlerin
çıkar
ve
geleceklerini
koruyamıyorlar.
4 yıl öncesine göre sandığa gitmeyen Türk seçmeni
oranında yüzde 30 ile yüzde 40 arasında düşme var.
Bir de geçen seçimlere göre Türk kökenli daha çok az
adayın yarıştığı, Twente Bölgesi’nde alınan toplama
oylarda düşme çıplak gözle görülüyor.
Prim yapmayan duygu sömürüsü
Evet artık, “Vatan, Millet ve Sakarya” duygu
sömürücülüğü, içi boş kuru kuru milliyetçilik,
hemşericilik, muhafazakârlık ve inanç temelinde
politik kazanımlara prim vermiyor seçmen. Gelecek
yıllarda Karslı ve Kayserili olmak, belediye halk
temsilcisi seçilmek için yeterli olmayacak.
Ne istiyor seçmen o zaman?
Aslında seçmen ne istediğini de bilmiyor. Seçmen son
iki yılda Korona vurgunu ve yorgunu. Üstü üstüne bir
de, Ukrayna krizi ve hayat pahalılığı, devalüasyon ve
enflasyon da binince seçmen sessiz ve sedasız bir tepki
verdi. Sandığa gitmeme, belli ki bir çeşit protesto ve
“beni görün” anlamı çıkarmak gelecek yıllarda bu
konuda politik katılımın ve faaliyetlerin gündeme
geleceği kesin.
Platform Dergisi ---◄◄

Hollanda İstatİstİk Kurumu (CBS):

“Kovid-19 göçmen kökenlİlerde daha ölümcül”

H

ollanda
İstatistik
Kurumu
(CBS),
Hollanda’da salgının ilk yılında Kovid-19
kaynaklı ölüm oranlarının yabancı
kökenlilerde Hollandalılardan daha fazla
olduğunu açıkladı...
CBS’nin raporunda, Mart 2020-Mart 2021 dönemine
ait ölüm oranlarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Salgının ilk yılında Hollanda’da Kovid-19 kaynaklı
ölümlerin sayısının yaklaşık 28 bin olduğu belirtilen
açıklamada, bu sayının söz konusu dönemde ülkedeki
tüm ölümlerin yüzde 25’ini oluşturduğu bildirildi.
Raporda, araştırmanın yapıldığı dönemde ölen
Fas kökenlilerin yaklaşık yüzde 26’sında sebebin

Kovid-19 olduğu, aynı dönemde ölen Batı kökenli
Hollandalılarda bu oranın yaklaşık yüzde 15 olarak
tespit edildiği vurgulandı.
Faslılardan sonra en fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm
oranı yüzde 23’le Türk, yüzde 22’yle Surinam ve
yüzde 19’la Endonezya kökenlilerden oluştu.
Araştırmada, düşük gelir grubundakiler arasında
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin oranının yüksek gelirlilere
göre iki buçuk kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.
Araştırmacılar, göçmen kökenliler arasındaki ölüm
oranının yüksekliğinin gerekçesi olarak obezite,
şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarının bu grup
arasında fazla olmasını gösterdi.
---◄◄

Çocukların Sosyal Yardım
Alma Yaşı YÜKSELTİLİYOR

H

ollanda’da
sosyal
yardım
alan
ailelerin
çocuklarının
yardım alma yaşı 21’den 27’ye
çıkarılıyor.
Yoksulluk Politikası ve Emeklilik Bakanı
Carola Schouten, halktan ve belediyelerden
gelen şikâyetler üzerine hazırladığı yasa
tasarısında, Hollandaca kostendelersnorm
olarak
bilinen
maliyet
paylaşımı
standartlarında getirilen yaş sınırının
yükseltileceğini açıkladı.
Yasalaşması için meclise gönderilen yasa
tasarısında, sosyal yardım alan bir ailede
yaşayan çocukların da ödenekten faydalanabilme yaşı 21’den 27’ye çıkarılıyor.
Yasa kabul edilirse, 21-27 yaş arasındaki çocuklar için sosyal yardım ödenekleri
2023 başında ödenmeye başlanacak.
---◄◄

Hollanda’da dİnî İnancı olmayanların sayısı İnananlardan fazla

H

ollanda’da Sosyal ve Kültürel Planlama Kurumu’nun (SCP)
araştırmasına göre, Tanrı’nın varlığını reddeden ateistler ile tanrının
varlığının bilinemeyeceğini düşünen agnostiklerin sayısı, artık
ülkedeki inananlardan fazla.
SCP’ye göre, Hollanda’da din ve dini topluluklar giderek daha fazla zemin
kaybediyor. Sekülerleşme ise, kişisel özgürlük ve toplumda cinsel çeşitliliğin
artmasına katkıda bulunuyor.
Daha önce Hollanda’daki Hristiyanlar ve Müslümanları inceleyen Sosyal ve
Kültürel Planlama Kurumu, bu kez de inançsızların durumunu araştırdı.
Hollanda’da, yıllardan beri toplumda inanmayanların oranı konusunda
araştırmalar yapılıyordu. Ancak Sosyal ve Kültürel Planlama Kurumu’nun son
araştırmasında ateistler ve agnostikler arasındaki ayrıma da yer verildi.
“Kilise ve Cami Dışı” araştırması, Hollanda nüfusunun yaklaşık yarısından
fazlasının şu anda ateist veya agnostik olduğunu ortaya koydu. SCP’ye göre,
1960’ların ortası ve 1970’lerin sonunda yapılan ilk ölçümlerden bu yana,
Hollanda toplumundaki inanmayanların oranı iki kat arttı.
---◄◄

HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!
Ramazan Ayı’nızı kutluyor,
sağlık ve esenlikler 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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Irkçı partilere gün doğdu

H



Hollandalı Türklerin ve diğer göçmenlerin sandığa küslüğü devam ediyor. Bedel ödemeye devam!

HOLLANDA YEREL SEÇİMLERİNDE
MAHALLî PARTİLER ZAFER YAZDI

ollanda genelinde yapılan yerel seçimlerde ilk
sonuçlara göre, parlamentoda milletvekilleri
bulunan iktidar ortaklarından Özgürlük ve
Demokrasi için Halk Partisi (VVD) en çok oyu aldı.
Sonuçlara göre, seçimin galibi VVD ve yerel partiler oldu.
Göçmen kökenlilerin yoğun yaşadığı başkent Amsterdam’da
seçimden İşçi Partisi (PvdA) galip ayrıldı. Rotterdam ve Den
Haag’da ise 4 yıl önce olduğu gibi aşırı sağcı yerel partiler
Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sırada yer aldı.
Yerel seçime ilk defa katılan aşırı sağcı Demokrasi Forumu
Partisi (FvD) ile sol partiler olan Volt Partisi ve Bij1 Partisi
ise birçok belediyede sandalye elde etme başarısını gösterdi.
Sandıkların yüzde 98,5’inin açıldığı seçimde, ülke genelinde
oylarının yüzde 36,4’ünü yerel partiler, yüzde 11,5’ini
koalisyon ortaklarından VVD, yüzde 11,2’sini ise Hristiyan
Demokratlar Birliği (CDA) aldı. Koalisyonun diğer ortağı D66,
oyların yüzde 8,6’sını alırken, Yeşil Sol (GroenLinks) yüzde
8,3 ve PvdA ise yüzde 7,7 oy oranında kaldı.
Yerel partilerin oyları 4 yıl önceki seçime göre yükselirken,
koalisyon ortaklarının hepsinin oylarında gerileme yaşandı.
DENK Partisi 15 belediyede 26 meclis üyeliği kazandı
Önemli kentlerden Rotterdam’da 4, Lahey ve başkent
Amsterdam’da ise ikişer meclis üyesi çıkaran, üyelerinin
çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi,
15 belediyede toplam 26 meclis üyeliği elde etti.
Seçimde yarışan yüzlerce Türk kökenli adayın durumu ise
büyük ölçüde tercihli oyların sonucunun açıklanmasıyla belli
olacak.
Sandık başına giden yaklaşık 13,6 milyon seçmenin, belediye
meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandığı
seçimin resmî sonuçlarına göre , dört yıl önce yüzde 54,1 olan
seçime katılım oranı 4 puan gerileyerek bu yıl yüzde 50,3’te
kaldı.
HOLLANDA YEREL SEÇİMLERİNDE MAHALLİ
PARTİLER ZAFER YAZDI
Hollanda’da yapılan yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, ana
akım siyasi partilerin oyları zikzak çizerken, mahalli partiler oy
patlaması yaptı.
Ülkede bulunan 345 belediyedeki 8590 üyeliğin 3411’ini
mahallî partiler kazandı.
30 yıl önce 774 belediyeye sahip olan Hollanda, bu sayıyı 345
belediyeye düşürdü.

Nüfusu 200 binin üzerinde
olan
belediyelerin
meclislerinde
45
üye
bulunurken, nüfusu 3 binden
az olan belediyelerde 9 üye
bulunuyor.
Oy kullanma işlemlerinden
sonra
yapılan
oy
sayımlarında,
en
genç
seçmenlerin
DENK
Partisi’ni tercih ettikleri
görüldü. (Yandaki şemaya
bakınız) Geçen seçimlerde
belediye meclislerine 22
üye kazandıran DENK,
bu seçimlerde 26 üye
kazandırdı.
Belediye seçimlerine ilk kez giren, Avrupa Birliği destekçisi VOLT
Partisi, belediye meclislerinde 19 sandalyeye sahip oldu. Nilüfer
Gündoğan sorununun, seçmen üzerinde etki yapıp yapmadığı
sorusu yanıt bulamadı.
Yerel seçimlere, genel seçimlerdeki gibi fazla ilgi göstermeyen
Hollandalıların, bu seçime katılma oranları yüzde 50 civarında.
Seçimlere, Türk seçmenlerin katılma oranlarını haftaya
açıklanacak olan tercihli oylardan sonra hesap edebileceğiz.
Ana akım siyasi partilerin bazıları büyük oy kaybına uğrarken,
bazı partiler yerlerinde saydılar, bazıları da az da olsa kâra
geçtiler.
Aşağıdaki çizelgede, partilerin geçen seçimlerde ve bu
seçimlerde kazandıkları üye sayısını görebileceksiniz.
Seçimlerden sonra belediye meclislerinde kazanılan üyelik
sayıları şöyle:
(İlk sayılar 2018 seçimlerine ait)
Mahalli Partiler: 		
2758 - 3411
Hıristiyan Demokrat CDA: 1326 - 1091
Özgürlük Partisi: VVD
1117 - 974
Demokrat ’66 Partisi:
591 - 606
İşçi Partisi: PvdA 		
547 - 548
Yeşil Sol Parti GL:
513 - 524
Hıristiyanlar Birliği CU:
335 - 303
Sosyalist Parti SP:		
272 - 168
Reformcu Parti SGP:
19
- 227
Özgürlük Partisi PVV:
72
61



Hayvanları Koruma Partisi: PVDD
50 Yaş Üzeri Partisi 50 PLUS:
DENK PARTİSİ: 			
Demokrasi Formu Partisi FVD:
BİJ1 Partisi: 			
VOLT Partisi: 			
Realist Hollanda Partisi: BVNL
Doğru Cevap Partisi: JA21 		
Haber: İlhan

35 - 63
34 - 25
22 - 26
3 - 48
1 - 8
0 - 19
0 - 17
0 - 2
Karaçay- AA

---◄◄

YEREL YÖNETİMLERE/BELEDİYELERE OLAN GÜVEN ORANLARI
%10

FİKRİM YOK
ÇO AZ

%9

AZ

%23

ÇOK

%9

BİRAZ %49

Bu sonuç kazanç mı kayıp mı?

DENK Partisi Hollanda’daki yerel seçimlerde 26 meclis üyesi çıkarttı

D

ENK Partisi 14-16 Mart tarihleri
arasında yapılan yerel seçimlerin
resmi olmayan sonuçlarına göre
26 meclis üyesi çıkarttı. Oy verme
işlemin bu hafta pazartesi günü başlayan,
ve dün son bulan belediye meclis üyelerinin
belirlendiği seçimlerde, sonuçlar belli oldu.
Önemli kentlerden Rotterdam’da 4, Den Haag

ve başkent Amsterdam’da ise ikişer meclis
üyesi çıkaran, üyelerinin çoğunluğunu Türk
ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, 15
belediyede toplam 26 meclis üyeliği elde etti.
Yeni şehirlere de açılım yapan DENK ilk
defa Den Haag, Vlaardingen, Almere, Venlo,
Helmond ve Dordrecht meclislerinde de temsil
edilecek.

Açıklanan ilk seçim sonuçlarına göre parti,
Lelystad ve Veenendaal şehirlerinde ne yazık
ki meclis üyesi çıkartamadı.
DENK partisinin Meclis üyesi çıkarttığı
şehirler ve üye sayısı ise şu şekilde:
Rotterdam: 4
Schiedam: 4
Amsterdam: 2

Den Haag: 2
Arnhem: 2
Vlaardingen: 2
Zaanstad: 2
Utrecht: 1 - Deventer: 1- Almere: 1
Amersfoort: 1 - Venlo: 1 - Helmond: 1
Eindhoven: 1- Dordrecht: 1
Haber: Sedat Tapan ---◄◄
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Z Kuşağı’nın
DÜNYASINI
ANLAMAK

M
Z Kuşağı’nın hayatın
anlamı ile ilgili olarak
beklentilerinin olduğunu
çevredeki gençlerden
biliyorum. Ama beklentinin
adı kaygı, dert olmadığı
için, istediklerinin
gerçekleşmemesi pek bir
anlam ifade etmiyor demek
ki. Bilgi sahibi olmak
istediklerini ifade ediyorlar.
Ama iş emek harcamaya
geldiği zaman işler değişiyor,
yani kaygının sefahatle
mücadelesi başlıyor. Biraz
arabesk olsun, derdin acısını
çekmeyen derman arayışına
girer mi? Özetle; hayatı
yaşarken, aradıklarımıza
kolayca ulaşmak güzel bir
nimet. Fakat bu rahatlık
insandaki kaygı duygusunu
neden yok eder?

Göç Yasası’nın Sonu

adem konumuz Z kuşağı, onlar
hakkındaki bilgiyi de dijital
ansiklopedi olan Wikipedia’dan
alalım.

Wikipedia’da Z Kuşağı 1995+ doğumlular
olarak aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
Küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir
dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk
sosyal nesildir. Z Kuşağı’nın üyeleri, “dijital
okuryazar” olmaları gerekmese de “dijital
yerliler” olarak da adlandırılmaktadır.
Z Kuşağı’nın üyelerinin ekrana bakma sürelerinin
fazla olması küçük çocuklara kıyasla en çok
ergenler üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır.
Z Kuşağı’ndaki ergenler ve genç yetişkinler, daha
yüksek alerji oranlarına, daha yüksek farkındalık
ve zihinsel sağlık sorunları tanılarına sahiptir ve
uykusuzluk olasılıkları daha yüksektir. Birçok
ülkede, Z Kuşağı gençliğinin zihinsel engelli ve
psikiyatrik bozukluklara sahip olma olasılığı,
önceki nesillere göre daha fazladır. Dünyanın her
yerinde, Z Kuşağı üyeleri, elektronik cihazlara
daha fazla ve kitap okumaya eskisinden daha
az zaman harcamaktadır. Bu, dikkat süreleri ve
kelime dağarcıkları üzerinde etki etmektedir.
Genel olarak böyle bir tanım var ve ilk dikkatimi
çeken bu kuşağın aslında etnik, siyasi ve kültürel
etiketinin ön planda olmayışı. Z Kuşağı’nın bu
özellikleri ikinci planda geliyor. O yüzden bu
kuşağın bireysel ve sosyal davranış kodlarını
dünyanın her yerinde görmeniz mümkün. Yani
Google gibi arama motorlarından ‘bilgiye’
ulaşmak ve buna da ‘araştırma yapıp
öğrenmek’ adını vermek deniliyor. Buradaki asıl
mesele bilgiye kolayca uğraşmak bu kadar kolay
olmamalı değil. Bence kolay olmalı. Sadece
sıkıntı edinilen bilginin doğru olup olmadığının
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testinin yapılıp yapılmadığı. Kolaycılık öyle
bir boyuta gidiyor ki, bir ara bir üniversite
hocam şöyle demişti: ‘İnternetten bir şeyler
kopyalayıp yapıştırırsanız, özel bir program
sayesinde tesbit ediyorum, ona göre.’
Hayatı kolay yaşamayı kim istemez. Yani
bilgiye kolay ulaşalım, habere kolay ulaşalım.
Eskiden öyle miymiş ya! Bir savaş yapılıyor ve
hükümdara savaşın gidişatından haber vermek
için, belli aralıklarla ulaklar yerleştirilmiş ve
böylelikle haberdar oluyor.
Bir kişi hadis duyuyor ve hadisin sıhhatinden
emin olmak için hayatta olan ravilerin peşine
düşüp aylarca teyit için önce Mekke’den
Yemen’e, oradan da tekrar kuzeye, Mısır’a
gidiyor. Elinde WhatsApp olsa ve görüntülü
konuşsa fena olmaz mıydı? Hem de hiç fena
olmazdı. Ama hayat hep bir tekamül içerisinde
ve bu da bir nimet. Sıkıntı bu rehavetin getirdiği
boşvermişlik.
Burada sıklıkla dile getirdik aslında. Gençlik
yıllarımızda Ankara gibi aslında sıkıcı olan bir
şehirde hafta sonları İslamcı olsun, solcu olsun
fark etmez, panel konferans peşinde koşardık.
Zihnimiz sünger gibi bir yerlerden beslenme
arayışı içerisindeydi ve ne olursa ondan haz
alıyorduk. Otobüse binip gecenin bir yarısında
bir semtten başka bir semte gidiyorduk ve her
attığımız adımda sevap almanın getirdiği bir haz
tadıyorduk.
Hatıratlarını okuduğum bir çok insanın 70 ve
80’li yıllarda karlı, yağmurlu soğuk günlerde ya
araç bulamadıkları ya da yeterli paraları olmadığı
için ne tür meşakkatlere katlandıklarını okuduk
defalarca. Her devirde olmuş bunlar. Ama
yüksünmek ne kelime, haz almaktan havalarda
uçuyorduk.
Bir başka örnek: Medine’de Mescid-i Nebevi’ye
uzak bir mevkide oturan bir kabile mescid
yakınına taşınmak niyetlerini bildiriyor Allah
Rasulu’ne. O da attıkları her adımın onlar
için bir ecir olduğunu söylüyor. Böyle
söyleyince her şeyin rengi ne kadar da değişiyor
değil mi? Yani emek harcamak, samimi olmak ve
aslında en önemlisi kaygı duymak.

Geri Göç Yasası 31 Aralık 2024’te sona eriyor. Geri Göç Yasası’nın yürütücüsü olarak SVB, bu tarihten
sonra yeni göçmenlik başvurularını işleme koymayacaktır. NMI Vakfı, 34 yıl sonra bu tarihten itibaren
faaliyetlerine son verecek. 2024’ün sonuna kadar kalan yıllarda, iletişim çalışmalarımız mümkün
olduğunca çok sayıda ilişki, müşteri grubu ve bireysel müşteriyi bilgilendirmeye odaklanacaktır.

Z Kuşağı’nın hayatın anlamı ile ilgili olarak
beklentilerinin olduğunu çevredeki gençlerden
biliyorum. Ama beklentinin adı “kaygı, dert”
olmadığı için, istediklerinin gerçekleşmemesi pek
bir anlam ifade etmiyor demek ki. Bilgi sahibi
olmak istediklerini ifade ediyorlar. Ama iş emek
harcamaya geldiği zaman işler değişiyor, yani
kaygının sefahatle mücadelesi başlıyor. Biraz
arabesk olsun, derdin acısını çekmeyen derman
arayışına girer mi?
Özetle; hayatı yaşarken, aradıklarımıza kolayca
ulaşmak güzel bir nimet. Fakat bu rahatlık
insandaki kaygı duygusunu neden yok eder?
Aslında bu da insanın fıtratında olan bir olgu.
Rahatlık, tembelliği doğuruyor. Bu da düşünce
dünyanıza, oradan yaşam tarzınıza, giyiminize,
yemek kültürünüze, gönül işi olan Allah rızası
uğraşlarınızın şeklinize bile etki ediyor.
Aynı kuşaktan olduğum bir arkadaşla sohbet
ederken, örneğin bir görev almış Z Kuşağı
arkadaşlarla ile ilgili şöyle yakınmıştı: İstiyorlar
ki bütün işler maille, telefonla, WhatsApp
gruplarıyla çözülsün…
Yani demek istiyor ki, arabaya binip kendisinin
gözlemlemesine gerek yok. Aslında daha bunlar
en basiti. Fakat buradan şöyle tehlikeli bir sonuç
çıkmasın: Geçmişte her şey mükemmeldi, herkes
kaygı, dert sahibiydi. Değil, herkes kesinlikle
değil. Belki % 10-20 gibi dert sahibi insanlar
vardı, ne de olsa vardı. Şimdiki oranı ve şu
soruları da Z Kuşağı arkadaşlara (hatta 1990’dan
itibaren doğanlara) sormak isterim:
Sizin kaygılarınız nedir?
Kaygılarınıza dönük somut neler
yapıyorsunuz?
Nerelerden besleniyorsunuz?
Kısmet olur da Z Kuşağı arkadaşlarla Youtube
Doğuş Söyleşileri kapsamında karşılaşabilirsek
hem onları daha da anlamayı hem de kendimizi
anlatmayı, bir gelecek projeksiyonu için çok
isterim.
Hayırlı, bereketli ve manevî yüklü bir Ramazan
diliyorum.
---◄◄

Grup eğitimi ve bilgi materyali

Kuruluşunuzun veya diğer paydaşların geri dönüşle ilgili ücretsiz grup bilgilerine ihtiyacı
varsa, bunu istişare hâlinde ayarlamaktan memnuniyet duyarız. Bizimle e-posta yoluyla
iletişime geçebilirsiniz: info@nmigration.nl veya telefon: 030 234 29 36.
Henk B. Kok-Directeur
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Musa Bayram:

“Üç ila onsekiz yaş grubu ve yetişkinlere yönelik bir programımız var”

Succes(Başarı) Vakfı 225 öğrenciye ders veriyor

R

otterdam Başkonsolosu Aytaç
Yılmaz, pandemi nedeniyle ara
verdiği kurum kuruluş ve işveren
ziyaretlerini sürdürüyor. Geçen
hafta sonu Rotterdam-Zuid’te, 2010 eğitim
yılında hizmete başlayan Succes Vakfı’nı
ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Musa Bayram
ve yardımcısı Nihal Taş-Tozlu’dan vakıf
hakkında bilgi aldı.
Başarı Vakfı Başkanı Musa Bayram
ve Başkan yardımcısı Nihal Taş-Tozlu,
Başkonsolos Aytaç Yılmaz’ın ziyaretinin
ardından basın mensuplarına şu bilgileri
verdiler: “Kurumumuz Stichting het Succes
adı altında 2010-2011 Eğitim-Öğretim
yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde
hizmet vermeye başlamıştır. Üç ila on sekiz
yaş gruplarına ve yetişkinlere yönelik bir
ders programı ile yola çıkılmış ve ilk ve orta
öğretime devam eden öğrencilerin, ihtiyaç
duydukları derslerde hafta sonunda almış
oldukları ilave derslerle belirli bir başarı elde
edilmiştir.

Dil ve matematik derslerinin yanı sıra Entree ve Cito testlerinde
sürekli kitapları yenileyerek yardım etmiş ve etmeye devam
edeceğiz. Hollanda eğitim sistemi içerisinde bulunan bütün
derslerden ve Türkçe derslerinden istenilen başarı elde
edilmektedir. Bu yıl ki öğrenci sayımız 225’e yükseldi ve eğitimimizi
24 öğretmen arkadaşlarımızla sürdürüyoruz. Her hafta ilave katılım
ile hizmetimiz devam etmektedir.
Geçtiğimiz hafta sonu T.C. Rotterdam Başkonsolosumuz Sayın
Aytaç Yılmaz bizi ziyaret etti ve çalışmalarımız ve eğitim sistemimiz
hakkında bilgiler aldı.
Başkonsolosumuzun, Başarı Vakfını ziyaret etmesi biz eğitmenleri
çok memnun ve motive etmiştir. Hollanda eğitim sistemi ve
Türkçe dersleri hakkında kendisine bilgi sunduk. Okulumuzun
eğitim şartlarına uygun olması ve bizlerin yapmış olduğu katkıları
kendilerine anlattık. Bu bilgiler Başkonsolumuzu bilakis memnun
etti. Tabi ki bizleri de yapmış olduğu ziyaretiyle fazlası ile memnun
etmiştir ve Devletimizin bizi arayıp sorması bizlerden haberdar
olması biz eğitmenlere başka bir güç katmıştır.
Biz ve öğretmen arkadaşlarımız adına Sayın Başkonsolosumuz
Aytaç Yılmaz’a ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz”
Stichting Het Succes adına,
Musa Bayram, Yönetim Kurulu Başkanı
Nihal Taş-Tozlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
---◄◄

Baharı kitapla karşılamak...

HTF’den Nevruz’a rengarenk bir kitapla katkı

H

ollanda Türk Federasyon, yepyeni bir kitabı kitapseverlerle
buluşturdu.
‘Konargöçer: Kaşkay Türklerinin Gündelik Yaşamı’ adlı
kitap hakkında yapılan HTF tarafından bildiride şu ifadeler
kullanıldı. “Çiçeklerin açıp, doğanın doğduğu rengarenk baharın
habercisi olan bu yılın Nevruz Bayramı’na, Hollanda Türk Federasyon
olarak rengarenk bir kitapla katkımızı sunmak istedik. Bu vesileyle
içerisinde Nevruz Bayramı panoramalarının da bulunduğu, İran’da
yakın döneme kadar konargöçer olarak yaşayan Kaşkay Türklerinin
yaşamını resmeden eseri, başta Hollanda Türk toplumu kültür-sanat
camiası olmak üzere, tüm Hollanda Türk toplumunun beğenisine
sunuyoruz. ‘Konargöçer: Kaşkay Türklerinin Gündelik Yaşamı’ adlı
kitap, hakkında belgesellerin çekildiği, Kaşkay Türklerinin dünyaca
ünlü ressamı Bican Bahaduri Kaşkuli’nin fırçasından çıkmış olup, bir
toplumun yazgısını renkli bir şekilde resmediyor. Kaşkay Türklerini
bilenler, geleneksel resim ve minyatürle çağdaş resim akımlarını birleştiren bu yapıtlardaki renklerin abartılı olmadığını
bilecek, bilmeyenler ise bu kitapla bu renkli, fakat bir o kadar da çileli hayata adımlarını atacaktır. Hollanda Türk
Federasyon olarak bu yılki Nevruz Bayramı’na, Hollanda Türk toplumuna ve son olarak Türk Dünyası’na böyle bir
eserle hizmet edebilmiş olmakla kıvanç duyuyoruz.”
Haber: Sedat Tapan ---◄◄



Başarı için disiplinli çalışmak şart

Turgut Torunoğulları:
“Türk kadınına imkân
verilirse çok şey başarır”

M

erkezi Hollanda’da bulunan Avrupa’nın bir çok ülkesinde
dayanıklı mutfak ürünleri satan Edelstaal Grup, çalışan kadınlara
yönelik bir toplantı organize etti.
Türkiye’de ve Avrupa’nın 20 ülkesinde faaliyet gösteren firma,
her geçen gün başarı grafiğini yükseltiyor. 40 yıla yakındır faaliyetlerine
devam eden ve son yılarda çok sayıda Türk kadınına iş imkânı sağlayan
firma, istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Firmanın ‘s-Hertogenbosch
kentindeki genel merkez binasında düzenlenen geceye, Türkiye’den katılan
Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, araştırmacı yazar
Yunus Arıkan, ve yazar Gülsemin Konca başarılarının sırlarını anlattılar.
Başarılı temsilcilerin ödüllendirildiği geceye konuşmacı olarak katılan Ertan
Torunoğulları da gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Gecede bir konuşma yapan Edelstaal Yönetim kurulu başkanı Turgut
Torunoğulları konuşmasında şunları dile getirdi: “40 yıl evvel bir avuç
inanmış arkadaşımızla çıktığımız bu yolda, her geçen gün daha ileriler
gitmekteyiz. Yıllar evvel Hollanda’dan başlatmış olduğumuz bu çalışmalarımız
gün geçtikçe daha geniş kitlelere ulaştırmaktayız. Bugün artık Türkiye ve
yaklaşık 20 Avrupa ülkesinde çok sayıda kadın çalışma arkadaşımızla başta
Avrupalı Türkler olmak üzere faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Türk kadınına
imkân tanındığında onların başaramayacağı iş yoktur. Başta Hollanda olmak
üzere, Fransa, Belçika, İngiltere, Danimarka, Avusturya, İsviçre, Almanya
da çalışmalar yapan ve firmamızın ürünlerini ve firmamızı tanıtan bu
arkadaşlarımızın başarı grafiği her geçen gün yükseliyor. Ürünlerimizi kullanan
ilk kuşağın torunları da ürünlerimizi bilinçli bir şekilde kullanıyorlar. Ürünleri
kullanan müşterilerimizin ürünlerimizin kullanımından doğan memnuniyetleri
bizleri mutlu ediyor ve de motivasyonumuzu arttırıyor. Başarıya ulaşmak ve
zirvede kalmak bu anlamda önem kazanmaktadır. Arkadaşlarımız her geçen
gün başarılarına başarı ekliyorlar onların bu başarıları bizleri gururlandırıyor.”
AZMİN ZAFERİ
Geceye Türkiye’den katılan Araştırmacı yazar Yunus Arıkan da kendi
yaşamından örnekler sunduğu konuşmasında duygulu anlar yaşandı.
Kendisinin okumaya çok hevesli olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için
bir çok zorluğa göğüs gerdiğini ve birçok zorlamaya rağmen amacına ve
ideallerine ulaşmak için büyük mücadeleler verdiğini ve bu mücadelesinin
amacına ulaştığını belirten Arıkan, çok sayıda roman yazdığını dile getirdi.
Eserlerinde güncel konulara ve kendi yaşamından kesitlere de yer verdiğine
vurgu yapan yazar Arıkan konuşmasına şöyle devam etti: “Bu gün burada
Türk bayanlarının başarısını görmekten onur ve kıvanç duydum. Onlardaki
bu aidiyet duygusunu bizzat burada gözlemledim. Onların başarılarını görmek
bizleri son derece memnun etmiştir. Başarıya giden yolda aidiyet duygusu da
büyük önem taşımaktadır. Bu aile firmasının Avrupa’nın değişik ülkelerinde
göstermiş olduğu bu başarı bizi mutlu etmiştir. Bu kurumda çalışan tüm
arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum.”
Gecede Edelstaal Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları son gelişmeleri
değerlendiren bir konuşma yaptı.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄
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alum olduğu üzere, telefon,
televizyon ve tablet gibi elektronik
cihazlar, hayatımızın ayrılmaz parçası
hâline gelmiş durumda. Her ne kadar
bu durumdan geri dönüşün olmadığını biliyor
olsak da, günlük sohbetlerimizde bu cihazların
insanları birbirinden uzaklaştığına dair serzenişler
duyarız.
Ben bu yazıda, yukarıdaki serzenişten farklı
olarak, elektronik cihazların hayatımıza etkisinin
farklı bir yönüne temas etmeye çalışacağım.

Modernitenin fikri temellerine
yönelik esaslı eleştirileriyle
tanınan Andreas Kinneging,
elektronik cihazlarla birlikte
ekranın, medeniyetlerin
temelini oluşturan yazının
yerine geçtiğini savunur.
Yazının sahip olduğu
değeri kaybetmesi,
insanlık açısından
büyük bir değişimin
yaşandığını gösterir.

GENÇ GÖZÜYLE

talhayildiz_@hotmail.nl

Yazıdan Ekrana Geçişte

Modernitenin fikri temellerine yönelik esaslı
eleştirileriyle tanınan Andreas Kinneging,
elektronik cihazlarla birlikte ekranın,
medeniyetlerin temelini oluşturan yazının
yerine geçtiğini savunur. Yazının sahip olduğu
değeri kaybetmesi, insanlık açısından büyük bir
değişimin yaşandığını gösterir.
Peki neden?
Öncelikle insanlığın asırlar boyunca en temel
bilgi edinme aracı, kitap idi. Bunun yanında
kitap, bilginin muhafazası ve geleceğe aktarımını
da sağlıyordu. Şimdi, bugün bilgiyi muhafaza
etmek ve geleceğe taşımak için farklı imkânlara
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sahip olduğumuzu biliyoruz. Dahası, bu konuda
bizden öncekilerden de daha şanslı olduğumuzu
söyleyebiliriz. Örneğin eski zamanlarda bir
kütüphanenin yanmasıyla bilgi yok olabiliyor
iken, bugün bilgiyi farklı yollarla hızlıca
kopyalama imkânına sahibiz. Ne var ki, bilginin
muhafazası ve aktarımına ilişkin imkânların
gelişmiş olması, yazı ve kitabı gereksiz kılmaz,
hatta daha da önemli kılar.
Şimdi bu konuyu biraz daha açalım.
Hepimizin bildiği üzere, insanı diğer canlılardan
ayıran en önemli özelliklerinden birisi, insanın
düşünme yetisine sahip olması ve bunun
sonucunda irade sahibi olmasıdır. Tam da bu
noktada, gözden kaçırılan bir hususa dikkat
çekmek istiyorum. O da elektronik cihazların
düşünme yetimiz üzerindeki olumsuz etkisidir.
Ekran ve yazının insanın düşünme yetisine olan
katkısı arasında bir karşılaştırma yaptığımızda,
konu netleşecektir.
Film ya da dizi izleyen kişi, ekranda gerçek
dünyayı değil, gerçeğin yansımalarını görür.
Çizgi film izleyen ise, yansımanın yansımasına
bakar. Aynı durum elektronik cihazlarda oynanan
oyunlar için de geçerlidir. Şu hâlde ekranlarda
gördüğümüz insan, çiçek, ağaç, hayvan ya da
araba, gerçek dünyada gördüğümüz şeylerin
birer yansımasından ibarettir.
Kinneging, bu durumun insanı
ilkelleştirdiğini savunur. Zira hayatı
ekrandaki görüntülere bakmakla geçen insanın
ufku ve hayal gücü, artık o görüntülerle sınırlı
hâle gelir.

Ne var ki yazı, ekrandan farklı olarak, insana
soyut düşünebilme yetisini kazandırır. O hâlde
yazı insana soyut düşünme yetisini kazandırdığı
için, hakikatin, görüntüleri aşan bir olgu
olduğunu öğretir.
Soyut düşüncenin önemini anlamak için,
hayatımızın her alanında yer alan değerlere
kısaca göz atarak öğrenebiliriz.
Mesela bu bağlamda devlet idaresinin
temel değerlerinden olan şeffaflık ve adaleti
düşünebiliriz. Ya da evliliğin ayakta durabilmesi
için olmazsa olmazlardan olan sadakat ve
sevgiyi. Yahut güzel ahlâk olarak kabul edilen
cömertlik ve tevazu için ne demeli?
Burada zikredilen değerler, elle tutulacak ve satın
alınabilecek maddî nesneler değildir. Bunları
söylerken, değerlerin zihinlerimizde gizli kalması
gerektiğini söylemiyorum. Zaten bir değer pratiğe
döküldüğü zaman bir anlam kazanır. Bundan
dolayı sinemaya, diziye ya da tiyatroya, yukarıda
sayılan değerleri somutlaştırmak suretiyle daha
anlaşılır kıldığı için ilgi duyarız.
Kimi zaman bazı dizilerin önemli gördüğümüz
değerleri tahrif ettiğini söyleriz. Ya da günlük
hayatımızdan örnek verecek olursak, bir devlet
kurumunun adil kararlar almadığını söylediğimiz
zaman, bir ölçüye göre bu hükme varırız.
Birisini cömert ve cesur olarak kabul ettiğimizde
de aynı durum geçerlidir. Bu ölçünün elle
tutulamıyor olması; yani soyut olması, ölçüyü
ve dolayısıyla değerleri diri tutar, zengin içeriğe
sahip olmasına yol açar ve muhafaza edilmesini
sağlar.
---◄◄

Amaç “muhatap kurum” olmak

Buluşma...

HOTİAD 9. GENEL KURULU YAPILDI
HİKMET GÜRCÜOĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

HOKAF, İŞ İNSANLARI VE KASABA/KÖY DERNEK
TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

H

K

ollanda’da faaliyet gösteren Hollanda
Türk İşadamları Derneği (HOTİAD)
Genel
Kurulu’nda
başkanlığına
Hikmet Gürcüoğlu yeniden seçildi.
19 Mart 2022, Cumartesi saat 12:00 de
Spijkenisse Atlas Otel’de düzenlenen HOTİAD’ın
9. Genel Kurulu’nda konuşan Gürcüoğlu, önemli
bir misyon üstlenen HOTİAD’ı Hollanda’da
“muhatap kurum hâline getirmek” için
gösterdikleri çabalarının bundan sonra da devam
edeceğini söyledi.
Başkan Hikmet Gürcüoğlu, düzenledikleri
programlarla insanlara ışık tutmaya, girişimciliğin
daha doğru yapılabilmesi için ipuçları vermeye
çalıştıklarını, hedeflerinin ticari ilişkileri daha da
ileriye taşımak olduğunu dile getirdi.
HOTİAD oalrak ana amaçlarının Hollanda’da
muhatap kurum olma özelliğine kavuşmak
olduğunu ifade eden Başkan Hikmet Gürcüoğlu
“Hollanda ve kurumlar tarafından tanınmamız,
geldiğimiz nokta itibariyle söylüyorum ki
çaldığımız her kapı açılabilmekte, söz söylediğimiz
her kurumlar dinlemekte.” diyerek, amaçları
doğrultusunda yola aldıklarına ve hedeflerine
ulaştıklarına dikkat çekti.

ısa adı HOKAF olan Hollanda
Karamanlılar
Federasyonu,
Korona yasaklarının kalkmasından
sonra ilk kez geniş çaplı bir sohbet
toplantısı gerçekleştirdi.
HOKAF’ın Utrecht kentindeki merkez
binasında gerçekleşen ‘İstişare Sohbet
Toplantısı’
katılımcıların
kendilerini
tanıtmasıyla başladı.

HOTİAD Genel Kurulu’nda tek aday olarak
katılan Gürcüoğlu üçüncü kez başkanlığı
üstlenirken, derneğin yeni yönetim kurulu ve
denetleme kurulu üyeleri de belirlendi.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden
oluştu:
1) Şerif Aktürk, 2) Ahmet Kaya, 3) Behzat
Eren, 4) Faruk Halıcı, 5) İlhan Döne, 6) Songül
Akkaya, 7) Veysel Hut, 8) Zülküf Yılmaz.
Yeni Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
1) Cavit BALCI, 2) Caner Gürses, 3) Mehmet
Keskin.
DM ---◄◄

HOKAF Başkanı Adem Güneş, “Federasyon
olarak Korona yüzünden yönetim olsun siz
değerli Kasaba/Köy dernek temsilcilerimiz
ve iş insanlarımızla maalesef bir araya
gelemedik. Yasakların kalkmasından hemen
sonra bu programı organize ettik. Sizlerin
görüş ve tecrübelerinizden yararlanmak
istiyoruz. Bundan sonra organize edecek
olduğumuz programlarımıza aktif katılım
sağlamanızı istirham ediyoruz.” dedi.
Adem Güneş, 2022 yılında ‘İftar Programı’
ve ‘Ramazan Yardım Programı’ olmak üzere,
imkânlar doğrultusunda başka etkinlikler
organize etmek istediklerini belirtti.

HOKAF’a bağlı Kasaba/Köy dernek
temsilcilerinin hazır bulunduğu sohbet/
istişare toplantısında, ‘Tüzük, üyelik, genel
kurul, Türkiye’den gelen heyetler’ vs.
konuları ele alındı.
Yaklaşık 3 saat süren programda HOKAF’ın,
Hollanda’da en fazla tabanı olan Türk sivil
toplum kuruluşu olduğunun altı çizildi.
Hollanda toplumuna her alanda katılımın
öneminin dile getirildiği toplantıda,
katılımcılara çiğköfte ikramı yapıldı.
Haber: M. A. T DM ---◄◄
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tanıtım

Erdoğan Yüce:



“Başarı size doğru koşmuyor, Siz hayalini kurduğunuz şeyleri yapabileceğinize inanın, peşinden siz koşun, mücadele edin. Mutlaka
engeller olacaktır. Sakın unutmayın çekilen tüm zorluklar başarıya giden yoldaki merdivenlerdir. Hayallerinizin peşinden koşun”

“Çile çektiler, bedel ödediler, ama hiç pes etmediler”
Meram Restoranlar Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Yüce, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileriyle, tecrübe paylaşımı ve motivasyon sohbeti
çerçevesinde bir araya geldi. Bu buluşmanın ardından Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nin düzenlenen basın toplantısı ile katılımcılarla deneyim
ve tecrübelerini paylaştı. Erdoğan Yüce’den, bu buluşmalarının notlarını bizlerle dolayısıyla siz okurlarımızla paylaşmasını istedik. Geçmişte yaşanan
imkânsızlıkların nasıl fırsata dönüştürüldüğüne şahitlik edeceğiniz bu buluşma notlarını keyifle okuyacağınızı ve hayli istifade edeceğinize inanıyoruz…

M

erhaba Sevgili Dostlar;
Umarım her şey gönlünüzce gidiyordur ve her
şeyden önemlisi sağlığınız
yerindedir. Hepimizin özellikle biz
horeca sektöründe bulunanların son
derece hareketli yüksek tempolu bir
hayatı varken bir anda Koronavirus
salgını nedeni ile evlerimizde hapsolmuş bir şekilde bulmuştuk kendimizi.
Şükürler olsun ki hayat yavaş yavaş
normale dönmeye başladı.
Covid sürecinden sonra hayatın böyle
normale dönmesi ne kadar güzel değil
mi? Ümit ederim sizde covid sürecinden ders çıkaranlardan olmuşsunuzdur.
Ben acizane insanlığın yaşadığı bu
süreç için Allah’a teşekkür ediyorum,
şükrediyorum. İnsanlığın bu kadar çizgiden çıkmış olduğu bir süreçte bizleri
sevmesinden sebep covid adında bir
mikropla şefkat tokadını hissettirmesi Allah sonsuz şekilde şükretmemiz
gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İnşallah hayatınızın bundan sonra kalan
kısmında güzel insan, topluma faydalı
örnek bir insan olarak yaşamayı Allah
hepimize nasip eylesin.
Konuya bu şekilde girdikten sonra sizlerle Akdeniz bölgesinde birkaç şehri
ziyaretimdeki tecrübelerimi paylaşmak
istiyorum. 16-17 Mart’ta Antalya’da
düzenlenen ve sektörün önde gelen
yerli ve yabancı onlarca konuşmacının
katıldığı ve beş bin misafiri ağırlayan
“Culinary Forum-Education” 2022 de
konuşmacılardan biri de bendim.
Türkiye de büyüyen gastronomi trendi
ve bunun beraberinde Gastronomi
eğitiminin daha kaliteli olarak artması, üniversitelerdeki gastronomi ve
aşçılık bölümlerinin gün geçtikçe de
büyümesine neden olduğunu söylüyor
organizatörler. Sayılar önceki yıllara
göre 2,5 kat artmış, 75-80 bin arası
öğrenci beklenmektedir. Bu büyük
geleceğin ve gücün farkında olmak
ve bu süreçte hayat boyu öğrenme ve
kendini geliştirme üzerine kurulu bir
sektörde çalışan meslektaşlarımıza,
sektörümüze, en önemlisi de Türkiye
Gastronomisine katkı sağlayabilmek
adına “Culinary Forum – Education”
organizasyonu düzenlenmiş. Bu hem
sektör hem de Türk mutfağı adına son
derece memnuniyet veren bir gelişme.
Benim konuşmama gelirsek; Türk
mutfağı dünyanın geri kalanında nasıl
bilinir? Akla ilk ve en çok gelen birkaç
yemekle mi? Aslında bu, son derece
zengin bir yemek kültürünün dünyada
hak ettiği değeri bulamamasının bir
göstergesi midir? Nerede hata yaptık?
diye sorsak söylenecek çok şey olabilir, ama acaba tüketici davranışlarını
(motivasyon, niyet, algılamalar, hisler)
iyi anlayamamak bu hataların başında
gelebilir mi?... gibi sorulara 32 yıllık
tecrübelerimize dayanarak cevaplar
vermeye çalıştım.
Türkiye’de covid sürecinde gastronomi ve turizm sektörünün uğradığı değişimler, çektiği sıkıntılar sonrası gelişimi, ileride sektörde hangi gelişmeler
olabilir, ne gibi sorunlar yaşanabilir
gibi soruları cevapladıktan sonra,
Hollanda özelinde Türk mutfağı, horeca sektörü (Hotel-Restoran-Kafe)
ile alakalı olarak özetle şunları söyledim: “Hepimizin bildiği gibi Türklerin

Avrupa’ya göçünün 60. yılı…
Birinci nesil ilk yıllarda evlerinde
kendi bölgelerine has alışkanlıkları
olan yemeklerini dahi yapamıyorlardı
çünkü o yemekleri yapabilecek Türk
ürünleri yoktu.
O yıllarda insanlar, kuru fasulye, nohut, bulgur, kuru sebzeler, baharatlar
gibi ürünlere Türkiye’ye izinlerine gidip geldikçe ya da gelip gidenlere imkânlar dâhilinde verdikleri siparişlerle
ancak sahip olabiliyorlardı. Sonraki
yıllarda pansiyonlardan, kamplardan
evlere daha yerleşik hayata geçilmesi
ve talep artması nedeniyle bu yemek
meselesinin gerçekten sorun olduğunu
gören insanlar bu ürünlerin satılacağını marketler açmaya başladılar ve
kısmen de olsa sıkıntı giderilmeye
başlamıştı. İlerleyen yıllarda Türklerin Hollanda’da ve Avrupa’nın diğer
ülkelerinde sayılarının hızla artması
ile şehirlerde döner satan küçük işletmeler açılmaya başlandı. O yıllarda
misafir işçi olarak adlandırılan Türk
göçmenler bir çoğu bekâr olarak
yaşıyordu ve yoğun bir iş temposunda
çalışıyorlardı.
İş bitimi akşam eve geldiklerinde
yemek yapamayabiliyorlardı. Buna
ek olarak bir de Türkiye’de evlerinde
alışık oldukları sulu yemek, çorba vb.
akşam yemeği alışkanlıklarına özlem
duymaya başlamışlardı. Bunları gören
ve bunun artık bir ihtiyaç hâline
geldiğini gören, bu işi yapabileceğine
inanan insanlar küçük sulu yemek
çorba yiyebileceğiniz lokantalar açmaya başladı. İşte benim hikâyemde tam
da burada başlıyordu.
Dayılarım Hollanda’ya ilk gelen nesil
Türkler arasında döner ve sulu yemek
lokantalarını ilk açanlardandı. Kim
derdi ki bir gün onların nesinden birisi
çıkacak ve bu işi Hollanda’da sektör
hâline getirecekti O yıllar tabii ki çok
kolay geçmedi Çok çileler çekildi,
bedeller ödendi. Ne zorluklarla karşı
karşıya gelindi ama hiç pes etmediler.
Hani bir söz vardır ya “siz önünüze
çıkan tüm zorluklarla mücadele
edin, sabredin, o verilen emek,
gösterilen çaba, sabır, fedakârlık
mutlaka karşılık bulacaktır” diye
zannederim dayımların o yıllarda verdikleri mücadeleleri, bizlere
örnek olmaları, bugün sektörde öncü
olmamızın; sektörün âdeta lokomotifi
olmamızın en temel taşlarıdır. Ben
inanıyorum onların o yıllardaki
emeklerinin yüzü suyu hürmetine
biz bugün bu sektör varız. Buna tüm
kalbimle inanıyorum.
Tabi ki o neslin Avrupa’da, Hollanda’da bilinçsiz bir şekilde işletme
açmaları ve sonrasında o restoranlara,
dönercilere gelen insanların talepleri
doğrultusunda Türk yemekleri istemeyerek de olsa aslına uygun yapılamadı ve tamamı ile başka yöne gitti.
Yanlış reçeteler uygulandı, geleneksel
lezzetlerden ve usulden uzaklaşıldı
ve sonucunda da Türk mutfağı yanlış
tanıtılmış oldu. Bugün gelinen süreçte
ise artık Türk mutfağı dünya gastronomi sektöründe hak ettiği yeri almaya
başladı. Dolaysı ile bizim ve bizim gibi
girişimcilere de geçmişteki hatalarımızı düzelterek özümüze dönerek, Türk
mutfağını aslına çevirip, doğru reçetelerle, doğru sunumlarla hak ettiği yere

üyelerinin çok hoşlarına gitti ve hayli
ilgilerini çekti. 32 yıllık Hollanda ve iş
hayatımı özetleyerek paylaşmaya çalıştım. İnsanların bir dokunuşa ihtiyacı
olduğunu bir kez daha gördüm.

Erdoğan Yüce:

“Dayılarım Hollanda’ya ilk gelen nesil Türkler arasında döner
ve sulu yemek lokantalarını ilk açanlardandı. Kim derdi ki
bir gün onların nesinden birisi çıkacak ve bu işi Hollanda’da
sektör hâline getirecekti O yıllar tabii ki çok kolay geçmedi
Çok çileler çekildi, bedeller ödendi. Ne zorluklarla karşı
karşıya gelindi ama hiç pes etmediler.
Hani bir söz vardır ya “siz önünüze çıkan tüm zorluklarla
mücadele edin, sabredin, o verilen emek, gösterilen
çaba, sabır, fedakârlık mutlaka karşılık bulacaktır” diye
zannederim dayımların o yıllarda verdikleri mücadeleleri,
bizlere örnek olmaları, bugün sektörde öncü olmamızın;
sektörün âdeta lokomotifi olmamızın en temel taşlarıdır.”

getirmek düşüyor. Unutmamalıyız ki bizlerin temsilinin hem Türk
mutfağına hem de Türk turizmine katkısı çok büyüktür. Ben 32 yıldır
gastronomi sektöründe olan birisi olarak biraz gecikmeli de olsa
sürecin iyiye doğru gittiğini görmekteyim. Bu hem beni fazlasıyla
memnun ediyor hem de heyecanımı ciddi manada arttırıyor.
Biz şirket olarak temsil ettiğimiz Türk mutfağını hak ettiği yere getirebilmek ve en iyi şekilde temsil edebilmek için Türkiye’den işinde
iddialı danışmanlarla çalışıyoruz. Türkiye’de sektörün gönüldaşları
ile duayen şefleri ile sürekli dirsek teması hâlindeyiz. Bu konuda
duyarlı olan samimiyetle Türk mutfağını temsil eden ve ne temsil ettiğinin farkında olan, gayret gösteren tüm meslektaşlarımıza ve yine
Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerindeki gastronomi girişimcilerine
sonsuz teşekkür ediyorum.”
Tabi ki salonda konuşmamda konuyu bu kadar uzatmadım ve özetle
geçtim. Konuşmamı Türkiye’deki ilgili kurumların, derneklerin vs.
Avrupa’yı unutmamaları gerektiğini hatırlatarak sonlandırdım.
Antalya programım sonrasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden sağ olsun kıymetli bir hocamız beni üniversitede öğrencilerle tecrübe paylaşımı ve motivasyon sohbeti için davet etti. Yine
Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle buluştuk.
Doğruyu söylemem gerekirse önce çok beceremem düşüncesiyle
kabul etmemiştim ama hocam ısrar edince peki dedim bu benim
için de bir deneyim olur. Öğrenci kardeşlerimizle buluşmalarımız
sonrasında dedim ki, iyi ki kabul etmişim. Orada gençlerle sohbetimiz bana inanılmaz bir keyif verdi, beni de motive etti. Paylaşılmayan hiçbir şey çok kıymetli olmuyormuş. Benim Hollanda’dan bir
girişimci olmam ve içerikli bir hayat hikâyemin olması bunu da tüm
samimiyetimle onlarla paylaşmam öğrenci kardeşlerimin ve öğretim

Gerçekten hayatta insanların en çok
ihtiyacı olan şeyin sevgi, samimiyet olduğunu gördüm. Ağlayan öğretim üyeleri, düşünen ve motivasyonu düşmüş,
enerjisi hayli bitmiş öğrencilerin tekrar
motive olduklarını görmek bana büyük
mutluluk verdi. İnşallah bir çok öğrencinin gönül kapısını aralayan bir çilingir
olmuşumdur. Onlara hayat hikâyemi
anlatırken onların gözlerindeki ışık ve
yüzlerindeki memnuniyet onlar kadar
beni de motive etmişti.
Gerek program sonrası sohbetimizde, gerekse sosyal medya aracılığı ile
gönderdikleri mesajlardan son derece
verimli bir buluşma olduğunu görmek
büyük mutluluktu. Öğrencilerimizin
hayatı farkında olarak yaşayan kişileri,
alanında başarılı olmuş iş adamlarını
dinlemeleri, onları takip etmeleri çok
kıymetli… Bizlerin de onlara her daim
örnek olması gerekiyor.
“Başarı size doğru koşmuyor,
Siz hayalini kurduğunuz şeyleri
yapabileceğinize inanın, peşinden
siz koşun, mücadele edin. Mutlaka
engeller olacaktır. Sakın unutmayın çekilen tüm zorluklar başarıya giden yoldaki merdivenlerdir.
Mutlaka hayallerinizin peşinden
koşun” diyerek veda edelim öğrenci
kardeşlerimize.
Sevgili dostlar sözü biraz uzattım
galiba… Bu tecrübelerimi paylaşmak
istedim sadece.
Hayatımızda öyle güzel yaşayalım
ki, ilham kaynağı olacak hikâyelerimiz olsun, insanlara dokunabilecek içimizde enerji olsun. Her
insanın hikâyesi çok kıymetli.
Bunun bilinciyle hareket edip, hayatımızı ona göre planlayalım lütfen.
Sizlerle bu tecrübe paylaşımını sağlayan Doğuş gazetesine ve çok kıymetli
yöneticilerine teşekkür ediyorum.
Tüm okuyan dostlarıma selam, saygı,
sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
Tekrar sağlıklı ve huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle başarılar diliyorum.
Sağlıcakla kalınız, Allaha emanet
olunuz!..
DM/ZA ---◄◄
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Havva Koç

agenda

gündem

KULLANDIK MI?

P
Düşüncelerinizi
küçümseyenlerden
uzak durun. Kendinizi
değersiz hissetmenize
sebep olanlardan uzak
durun. Tüm enerjinizi
emip bitirenlerden uzak
durun. Menfaatinden
başka bir şey
düşünmeyenlerden
uzak durun!..

AYNA

kochavva@live.nl

Oyumuzu
irinç sulak bir arazide yetiştiği hâlde
içinde bir gram su yoktur. Karpuz ise
kuru toprakta yetiştiği hâlde %90’ı
sudur. Allah sebeplere muhtaç değil,
çünkü O dilerse sebepleri tersine çevirir. Peki ya
biz, bizler ne yapıyoruz? Mesela en son belediye
seçimleri için neler yaptık? Hayat pahalılığından,
kiralık ev bulamayışlarımızda, araç park
sıkıntılarında, işsizlikten, ayrımcılıklardan
ve bunlara benzer bir çok konuda dara
düştüğümüzde şikâyet ediyoruz ya. Hani her
fırsatta, sazı elimize aldığımızda siyasetçileri,
partileri yerden yere vuruyoruz ya. Ne yaptık
peki, oyumuzu kullandık mı?
HAYIR!..
Kullananların, “kullandık” dediklerini duyar
gibiyim. Lakin yeterli değil, olmadı.
Sahi neydi huzur?
Köşe bucak arasak bulabilir miyiz? Ya da
gücümüz yettiği kadar seslensek, sesimizi
duyurabilir miyiz? Nerede arasak da, nerede
bulsak?
Oysa huzur insanın kendinden razı olması değil
midir?

09

Kendimizden razı mıyız?
Özümüze doğru bir yolculuk yapıp kendimizi
tanıyalım. Özümüz o kadar güzel ki; her bir
köşesi sevgiyle, muhabbetle, aşkla dolu.
Şartlar ne olursa olsun, zorluklar elbet olacak.
Unutmayalım ki imtihandayız.
Şu içinde bulunduğumuz girdap imtihan değil de
ne?
Hangimiz, ne kadar özgürüz? Biz kimiz? Niçin
dünyadayız? Bu koşuşturma ne için, nereye
kadar???
Minik serçe önünde bulunan buğday ile karnını
doyurduktan sonra döndü ve yuvasına gitti.
Geride kalan buğdayda gözü kalmadı. “Yanıma
alırım, saklarım, yarın yerim” demedi. “Her
yer karlı, bir daha acıkınca yiyecek bulur
muyum?” endişesine kapılmadı. Çünkü rızkın
sahibinden şüphesi yoktu!... Peki ya senin, senin
şüphen mi var?
Uzak durun
Düşüncelerinizi küçümseyenlerden uzak durun.
Kendinizi değersiz hissetmenize sebep olanlardan
uzak durun.
Tüm enerjinizi emip bitirenlerden uzak durun.
Menfaatinden başka bir şey düşünmeyenlerden
uzak durun.
Yanlışını kabul etmeyip, sürekli haklıyı
oynayanlardan uzak durun.
Sizi dinlemeyen ve anlamak istemeyen
insanlardan uzak durun.
Kimlerden uzak duracağız?

Kimiz biz?
Biz ümmetiz, yani İslam kardeşiyiz. Dünyada
gelişen olaylara bakarken, değerlendirirken bu
bilinçle hareket etmeliyiz. Kim söylüyor kardeş
olduğumuzu?
“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a
karşı gelmekten sakının ki size merhamet
edilsin.” Hucurat 10
Birbirimizin kardeşiysek, artık birbirimiz üzerinde
de haklarımız oluşuyor demektir.
Mesela, birbirimizi uyarmak, nasihat etmek gibi.
Bunu nerden çıkartıyorum?
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar
birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder,
kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru
kılarlar, zekâtı verirler ve Allah’a ve
Rasûlüne itaat ederler. İşte Allah’ın
kendilerine rahmet edeceği kimseler
bunlardır...” (Tevbe, 9/71).
Bu ayetlerle bizi yaratan, bize ne yapmamızı
emretmiş? İyiliği emredip, kötülükten
alıkoymamız istenmiş. Bizler Elhamdülillah
Müslümanlarız ve inancımızın temelini sevgi,
şefkat, hoşgörü ve merhamet teşkil etmektedir.
Bu sebeple Müslümanların gayesi bütün
insanlığın saadeti içindir.
Bütün algılarımızı medya şekillendiriyor ve
fikirlerimiz buna göre oluşuyor. “ya gerçekler
bize gösterilen gibi değilse” diye
düşünebiliyor ve sorgulayabiliyorsak ilk adımı
atmışız demektir. Yürü o zaman, Fatih’in
İstanbul’u fethettiği yaştasın…
---◄◄

TİKDF Başkanı Ömer Altay:

“HOLLANDA’DA GELECEĞİMİZE
YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM”
Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu’nun Genel Kurulu
s-Hertogenbosch şehrindeki HDV Orhan Gazi Camii’nde yapıldı

D

ivan kurulunda Mehmet Emin Ateş, Göksel Soyugüzel, Mehmet Öztürk
ve Cengiz Erol bulundular. Yeterli katılımın olmadığı genel kurul,
TİKD Federasyonu yönetim kurulu üyesi Göksel Soyugüzel’in açılış
konuşması ile başladı. Kurulda, M. Emin Ateş ve ilk başkanlardan
İbrahim Görmez de birer konuşma yaptılar. Genel Başkan Ömer Altay delege ve
katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, 4
yıllık görevleri süresince her kesimden insanımızla ve cemaatlerle, özellikle cami
yöneticileriyle çok daha yakın irtibat içerisinde olmanın gayretinde olduklarını
vurguladı.
“Federasyonumuza sahip çıkmamız lazım”
Federasyon yönetimi olarak Türk basın mensupları ile iyi bir ilişki içerisinde
olduklarını belirten Altay, “Yapmış olduğumuz federasyon çalışma ve
faaliyetlerimizde hep yanımızda gördüğümüz, çalışmalar ve aktivitelerimizi
Türk toplumuna duyurulmasında büyük katkıları olan Avrupa genelinde ve
Hollanda’da yayın yapan bütün basın organlarına, onların değerli basın
mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Hollanda’da geleceğimize yatırım
yapmamız lazım. Federasyonumuza sahip çıkmamız lazım. Bulunduğumuz her
ortamda bir haksızlığa maruz kaldığımızda hani diyoruz ‘nerde bu STK’lar?’
diye. Keşke bizler bu gibi STK’lara daha iyi sahip çıkabilsek. Sivil Toplum
Kuruluşları halktan destek görecek ki onlar da görevlerinde başarılı olacaklar.
Bakınız şu salonda 28 tane cami yöneticisi var. Oysa biz bu kurula 150 camimizin
iki yöneticisini davet etmiştik, bu da 300 kişiyle bu kurulu gerçekleştirmemiz
anlamına geliyordu. Maalesef beşte birlik bir katılımla 300 yerine 30 yöneticinin
bile katılımı sağlanmadı. Gidişatta bir eksiklik, yanlışlık varsa bunu da ancak bu
kurullara katılarak yönetici olarak sizler değiştirebilirsiniz. Uzaktan eleştirerek ya
da şikâyet ederek değil. Eleştiri yaparken biraz yapıcı ve vicdanlı olmalıyız” dedi.
Federasyonun yeni yönetim ve denetleme kurulu şu şekilde belirlendi:
Başkan: Ömer Altay, B. Yardımcısı: Şerafettin Babacan, Sekreter: Yavuz Selim
Yıldırım, Muhasip: İsmail Akyol, üye Göksel Soyugüzel
Denetleme kurulu:
Mustafa Karaduman, Aydın Üre, Celal Sarıkaya, Yusuf Aydoğdu
Haber: Sedat Tapan
---◄◄
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Mazluma uzanan el...

Hayırseverlerin yardımı ile yardıma muhtaç insanlara gıda yardımı yapılıyor



Toplantılar

HOLLANDA’DA MÜSLÜMANLARDAN
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI

İ

nsani yardım kuruluşu Hollanda Hasene Derneği,
İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Güney ve
Kuzey Hollanda Bölgelerinin desteği ile 2022 kumanya
kampanyası çerçevesinde ramazan öncesinde ihtiyaç
sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.
Hollanda Hasene Derneği, Amsterdam, Rotterdam ve Lahey
başta olmak üzere 13 farklı kentte yardıma muhtaçlara ve
mültecilere içinde temel gıdaların yer aldığı koliler dağıtıyor.
Hollanda genelinde toplam 700 koli, Rotterdam kentinde
İslami Gıda Bankası Salaam aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine
120 paket dağıtıldı.
Rotterdam’daki yapılan paket dağıtımına katılıp gönüllülere
yardım eden IGMG Güney Hollanda Başkanı Mustafa Aktalan,
AA muhabirine, 2022 kumanya kampanyası kapsamında,
“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” hadisini örnek
alarak hayırseverlerin bağışlarının bir kısmını yaşadıkları
ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.
Hasene’nin ramazan ayı öncesinde her yıl 60 farklı ülkede
kumanya paketi dağıttığına fakat Hollanda’da da yardıma
muhtaç insanların olduğuna dikkati çeken Aktalan,
“Bugün Hollanda’dayız, toplam 700 kumanya paketi

Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları yeni binaya taşınmadan önce son toplantılarını eski binalarında gerçekleştirdi.
Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı, Cemiyet Başkanları, Gençlik Başkanları, Kadınlar Teşkilatı Başkanları ve Kadınlar Gençlik
---◄◄
Başkanlarının katılımı ile icra edildi.

hazırlandı ve gönüllülerimiz bunların dağıtımını
gerçekleştiriyor.
Özellikle
büyük
şehirlerde
dağıtımlar gerçekleşiyor. Şu an Rotterdam’dayız ve
burada 120 paket dağıttık.” dedi.
Aktalan, bazı kentlerde mültecilere de gıda yardımında
bulunduklarını ifade etti.
İslami Gıda Bankasına 12 yıl önce başladıklarını ve
Rotterdam kentinde her hafta 400 yardıma muhtaç aileye
gıda dağıttıklarını ifade eden sonradan Müslümanlığı
seçen Salaam Gıda Bankası Başkanı Rahma Hulsman
da, “Pandemi sürecinde gıda bankasına yapılan
başvuruların arttığını gördük. Onun dışında şu anda
ayçiçek yağı ve un gibi gıda ürünleri çok pahalandı.
Bu da bizim gibi gıda bankalarını zor duruma
düşürüyor. Ama buna rağmen hayırseverlerin yardımı
ile yardıma muhtaç insanlara gıda yardımı yapmaya
devam ediyoruz.” diye konuştu.
Rahma Hulsman, Hasene ve IGMG Güney ve Kuzey
Hollanda bölgelerinin yaptığı yardım ve destekten dolayı
teşekkür etti.
Haber: AA ---◄◄

Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları Cemiyetlerinde görev
yapan Eğitim Başkanlarının katıldığı toplantı, Leiden cemiyeti---◄◄
nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

GHMG Teşkilatlarına bağlı cemiyetlerin Teşkilatlanma Başkanları, Kurumsal İletişim Başkanları ve Dış İlişkiler Başkanları bir
araya gelerek gündemi ve bugüne kadar yapılan çalışmaları
---◄◄
değerlendirdiler.



Ramazan Ayı’nızı tebrik ediyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...

“Zekât veren malını ve kendisini temizler, manen koruma altına alır”

ZEKÂT

FİTRE 10 € FİDYE 10 €
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leven en religie

hayat ve inanç

kerimece@hotmail.com

HİKMET PINARI

Ölümsüz Genç Olmak:

A

ASHAB-I KEHF

G
Allah’ın anlattığı bu
olağanüstü olay O’nun
sonsuz kudretini gösterir.
Bu gençlerin içinde
yaşadığı toplum ve
daha niceleri öldükten
sonra dirilmeye (âhirete)
inanmazlar. Rabbimiz bu
olayla yeniden dirilmenin
hak olduğunu, Allah’ın
bunu yapabileceğini haber
veriyor. Yine bu olay bir
avuç gencin (sayılarını
Allah bilir) cesaretini,
yiğitliğini, iman etmedeki
samimiyetlerini gösteriyor.
İnsan neyi tercih ederse
değerli olur? İnsan hangi
yaşama biçimini seçerse
kazanır? İnsan hangi
inancı seçerse kurtulur?

ençler ve çocuklar elbette önce ailede
yetişir. Aile büyüklerinden, sonra
çevreden, eğitimden, yaşadıklarından
etkilenirler. Bazı gençler ile aileleri
veya büyükleri arasında anlaşmazlık, anlayış
farklılığı, mesafe olabiliyor. Bazıları inanç, dünya
görüşü ve yaşantı açısından ailesini değil, farklı
çevrelerin etkisinde kalabilir. Ya da tercihinin
ailesinin razı olmayacağı şekilde kullanabilir.
Günümüzde, Hollanda şartlarında bunun farklı
sebepleri olabilir.
Burada gençlerimizin din, ahlâk, değerler ve
yaşantı biçimi konusundaki tercihlerini olumlu
yönde yapmalarına yardımcı olacak bir örneği
anlatmak istiyorum.
Kur’an’ımız, zamanın putperest kralına karşı
duran, atalarının yanlış dininden yüz çeviren
cesur gençlere “el-fetâ” diyor ve onları
‘Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakım’ olarak
anlatıyor.
Onların kıssası (hikâyesi) özetle şöyle: İnsanlara
şaşırtıcı gelebilir ama İsa’nın (as) vefatından kim
bilir kaç sene sonra, Filistin tarafında olduğu
tahmin edilen yerde puta tapan bir kral ve halkı
vardı. Kralın sarayında bir grup genç gizlice
İsa’nın (as) tebliğ ettiği İslam’a iman ettiler.
Zira kral ve halk putlara tapıyorlardı. Yani
dinleri hak değildi. Bunu haber alan kral onları
cezalandırmak istedi. Bu imanlı gençler şehirden
kaçarak bir mağaraya (kehf’e) sığındılar ve şöyle
dua ettiler:
“Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve
bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu
hazırla.”
Bunun üzerine Allah onları orada uzun zaman
uyuttu. Kur’an onların olayını en doğru biçimde
anlattı. O gençler hakkıyla iman etmiş kimselerdi.
Onlar imanlarında samimi oldukları için Allah
onların hidayetlerini artırdı.

“YÜREKLERDE AKİF, DİLLERDE HÜRRİYET”
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Onlar aynı zamanda yiğitti, korkusuz gençlerdi.
Her ne kadar gizlice iman etseler de zamanı
geldi, kralın ve adamlarının huzurunda “Bizim
Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir.
Biz, O’ndan başkasına tanrı demeyiz.
Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz” diye
haykırdılar.
Şunu da eklediler: “... Kuşkusuz Allah’a
rağmen başka tanrı uyduranlar zalimdir.”
Onların mağaraya sığınması ve 300+9 yıl
uyutulmaları hem onlara Allah’ın rahmeti, hem
de kendilerinden sonra gelecek kuşaklara bir
ibret dersidir. (Bkz: Kehf 18/9-16)
Allah’ın anlattığı bu olağanüstü olay O’nun
sonsuz kudretini gösterir. Bu gençlerin içinde
yaşadığı toplum ve daha niceleri öldükten sonra
dirilmeye (âhirete) inanmazlar. Rabbimiz bu
olayla yeniden dirilmenin hak olduğunu, Allah’ın
bunu yapabileceğini haber veriyor.
Yine bu olay bir avuç gencin (sayılarını Allah
bilir) cesaretini, yiğitliğini, iman etmedeki
samimiyetlerini gösteriyor. İnsan neyi tercih
ederse değerli olur?
İnsan hangi yaşama biçimini seçerse kazanır?
İnsan hangi inancı seçerse kurtulur? Bu olay
hepsinin cevabını veriyor.
Ashab-ı Kehf’in gençleri her açıdan müstesna,
mükemmel ve ilginç örnektir. Onlar zalim ve
putperest bir kralın (devletin) huzurunda hak
dini, o dinin önerdiği hayat biçimini seçtiklerini
ilan ettiler. Sonunda ölüm tehlikesi olsa bile.
(Zira o günün yöneticileri İsa’nın (as) tebliği
ettiği inancı (İslam’ı) kabul edenleri çarmıha
asıyorlardı)
Bazı kaynaklara göre onlar saraya mensup
prenslerdi. Belki de zengin, kuvvetli, otorite
sahibi olan babaları veya çevreleri vardı.
Bugün babalarının sahip olduğu saltanata yarın
kendileri sahip olacaklardı. Hoşlarına gidecek
her zevk, kullanabilecekleri her imkân, nefislerine
hitap eden her eğlence, istediklerine ulaşabilecek
her türlü kudrete sahiptiler. Belki de refah,
bolluk, zevk ve süsler içinde yaşıyorlardı.
Ancak onlar, tıpkı tarihte nice hak yolunun
yolcuları gibi, bu dünya hayatının süslü ve nefse

hitap eden tarafını değil, kalplerine doğan ilâhî
nûr ile, kendilerini Allah’a götürecek, öldükten
sonra da işlerine yarayacak bir inancı, bir hayat
biçimini seçtiler. İçinde bulundukları ortamın,
çevrelerinin yaşadığı hayatın, atalarının takip
ettiği putperstlik dininin doğru yol olmadığını
anladılar. Âlemlerin Rabbi Allah’a teslim oldular.
Bütün o zevk ve sefayı, saltanatı ve kudreti,
makamları ve asilzâdeliği, süslü elbiseleri bir
tarafa attılar.
Allah (cc) onların çok zor şartlar altındaki bu
samimi tercihlerinden razı oldu. Bir mağaraya
sığınmalarını nasip etti ve onları 300+9 sene
mağarada uykuda sakladı. Böylece hem kendi
Gücünü, hem hayatın sınırlı oluşunu, hem de
Allah rızası için bir şeyin tercih edilmesinin ne
kadar büyük bir kazanç olduğunu göstermek
istedi.
İşte gençlik, işte gençler... Mükemmel
örnekler... Hayran bırakan imanî bir tavır...
Gıpta edilebilecek bir kazanç...
Mağarada bunca yıl ölmeden uyumak...
Müslüman gönüllerde sonsuza kadar Hakkın
güçlü şâhitleri olarak yaşamak...
Bu mükemmel ve eşsiz sonuç; her şeye rağmen
kendilerine başkaları tarafından uygun görülen
bir inancı, bir hayat biçimini, bir anlayışı,
uydurma tanrıları değil; Allah’ı ve O’na kulluğu
tercih etmenin mükâfatıdır. Nefsin değil kalbin
sesini dinlemenin, geçici değil kalıcı olanı,
kötülüğü değil iyi olanı seçmenin ödülüdür.
Gençlerin mağarada bu kadar uzun süre
tutulmalarının bir sebebi de şu olabilir:
Uyanık olun ey gençler, bugün gençsiniz,
güçlüsünüz, deli dolusunuz. Lakin her şey
gibi gençlik de gelip geçicidir.
Ashab-ı Kehf 300+9 yıl bir mağarada genç
olarak uyutuldukları hâlde, ne onlardan ne
gençliklerinden hiç bir eser kalmadı. Ama onların
imanları, teslimiyetleri, cesaretleri ve hakkı
seçmeleri gelecek nesillere miras ve örnek kaldı.
Ashab-ı Kehf kıyâmete kadar Müslüman
gençlerin önünde neyi tercih etmeleri konusunda
ölümsüz bir örnek olarak durmaktadır.
---◄◄

“İstiklal Marşı bir daha yazılamaz, Kimse yazamaz, ben de yazamam! Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!”

8 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN
107. YIL DÖNÜMÜ YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE KUTLANDI
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Rotterdam Başkonsolosluğu

Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü Rotterdam
Başkonsolosluğu’nda kutlandı. T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’nda düzenlenen
tören, STK temsilcileri, yüksek okul öğrencileri ve iş dünyasından insanların katılımı
ile gerçekleşti. 12 Mart tarihinin, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü olması
dolayısı ile Millî Şair Mehmet Akif Ersoy da anıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, boğaz boğaza çarpışmaların
yaşandığı Çanakkale Savaşı’na ait görüntülerin yer aldığı slayt, Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale
gösterisi ile devam etti. Başkonsolos Aytaç Yılmaz, günün mana ve önemine dair yaptığı konuşmada
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’yi “Geçilmez” yapan şehitlerimizi saygı ve
minnetle andığımızı vurguladı. Anma töreni T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu Din İşleri Ataşesi
Ali Parlak’ın konuşması ve duası ile son buldu.
Öte yandan hem Amsterdam hem de Deventer Başkonsolosluklarında törenler düzenlendi,
Amsterdam Boşkonsolosu Engin Arıkan ve Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak törende
birer selamlama konuşması yaparak, günün önem ve anlamına dikkat çektiler.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

Amsterdam Başkonsolosluğu

Deventer Başkonsolosluğu
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Hikmet Gürcüoğlu:

“Bu ülkenin geçmişinde belki yoktuk, ama bu ülkenin geleceğine talibiz. Tabi bunu gerçekleştirmek için de bir
bilinç, istemek ve çok çalışmak gerekiyor.”

HOTİAD’ın “5 CEO ile 5 Gün Projesi”

Gala Akşamıyla Taçlandırıldı
Hollanda’da yaşayan Türk gençlerine yeni ufuklar açmak, yeni nesilleri yüreklendirmek ve daha iyi bir gelecek oluşturmalarına katkı sağlamak isteyen HOTİAD,
HBO mezunu ve üniversite son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği “5 CEO ile 5 Gün” programını düzenlenen gala gecesi ile sonlandırdı.

R

Geçen yıl, 2100 yılının Hollanda’sının nüfus yapısı/demografisi
açıklandı. Torunlarımızın görebileceği 80 yıl sonrasını konuşuyoruz.
Sonuç şu: Hollanda nüfusunun yüzde 56’sı yabancılardan oluşacak.
Türk toplumu olarak kendimizi o günlere hazırlamak zorundayız.
Göçmen gruplar içerisinde başarı şansı en yüksek grubu Türkler
oluşturuyor. Potansiyelimizi doğru kanalize etmek durumundayız.
5 CEO ile 5 Gün Programı bir seferlik bir çalışma değil. Önemli bir
etkisini gözlerimizle gördük; dolayısıyla devam edeceğiz. Ne kadar
çok başarılı öğrencimiz varsa bilin ki, bir o kadar da patronumuz,
profesyonellerimiz, CEO’muz var demektir. Bu çalışmalardan kimse
kaçmıyor, daha güzeli ve verimlileri ile beraber olacağız.
Gördüğünüz gibi artık acıklı, ezik, tahta bavullu göç hikâyelerini,
yol ve dil bilmezliği kimse konuşmuyor. Türk toplumunun başarılarını, geleceğe olan güveni konuşuyoruz. Siz biz demeden hepimizin
geleceğini konuşuyoruz. Üzerimize düşen görevi, sorumluluk ve
yükümlülükleri ve görev dağılımını konuşuyoruz. HOTİAD olarak
bu bilinci ve çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz.”

sorumluluğudur. Başta STK’lar olmak
üzere insanımızın bu sorumluluğu ve
vizyonu layığı ile taşıdığını görmek beni
oldukça gururlandırıyor. Bu gururun en
iyi örneklerinden biri de HOTİAD’dır.
HOTİAD’ın gençlere verdiği değeri bu
program en iyi şekilde özetliyor. Ben
de bu anlamdaki çabalara birkaç cümle
ile katkıda bulunmaya çalışacağım.
Değerli CEO’larımız bu 5 gün içerisinde yanlarında bulunan gençlere, bilgi,
birikim, deneyim, tecrübe ve başarılarının sırlarını anlatmışlardır. Bunu
gençlerin kendilerini ifade edişlerinde
görmek mümkün. Bence başarının şu üç
kelimede anahtarı var: 1- Fark et!..
Etrafında ne oluyor ne bitiyor; ne tür
gelişmeler bekleniyor, bu gelişmeler
nasıl sağlanıyor, bunları fark et…
2- Fark Kat!.. Bu gördüğün gelişmeleri bir ileri safhaya taşımak mümkün mü,
yolu, yöntemi var mı, başka metotlarla
nasıl bir katkıda bulunabilirim düşüncesiyle hareket etmek… ve üçüncüsü de
Fark at!.. İşte, fark edip, fark kattığınız
zaman birlikte yola çıktıklarınıza fark
atarsınız. Yani, fark et, fark kat, fark
at… Bundan dolayı da Türk toplumu
bu topraklarda diğer göçmen gruplara
oranla çok daha başarılı oldular ve fark
attılar. Bugün Hollanda-Türkiye arası
ticaret 11 milyar avroyu aştıysa, işte o
sizin fark atmanızla olmuştur.”
Programda Dr. Rıza Kadılar, “Geleceğin Liderleri Yetişiyor” konu başlığında bir konuşma yaptı.

“Fark et, fark kat, fark at!”
Bu tür etkinliklerin kendisini mutlu ettiğine değinen Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, bu gibi çalışmaların kesintisiz devam etmesini
istedi. Şaban Dişli programda yaptığı konuşmada özetle şunları
söyledi: “Başarı sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Yarınların
mimarı ve taşıyıcısı olan gençlerimizi doğru şekilde yetiştirmek ve
onların yolunu aydınlatmak, tecrübelerimizi paylaşmak hepimizin

Projeye katılan öğrenciler:
Erdal Aydın, Reha Tuncer, Benan
Karaman, Yasin Tahtalı, Fatih Çabuk,
CEO’lar: Şerif Aktürk, Hikmet Gürcüoğlu, Köksal Koçakoğlu, Işıtan Gün,
Murat Başbay
Haber: Zeynel Abidin ---◄◄

otterdam Zuidplein Tiyatrosunda gerçekleştirilen ve
sunuculuğunu TGV Başkanı
Nilgün Şahin’in yaptığı, Türkiye’den TÜSİAD Bilim Kurulu üyesi
ve President at European Mentoring
and Coaching, Dr. Rıza Kadılar’ın
konuşmacı olarak katıldığı gala akşamında, T.C Lahey Büyükelçisi Şaban
Dişli ve Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz’ın yanı sıra çeşitli meslek
gruplarından, iş dünyasından bilinen
simalar ve öğrenciler yer aldı.
HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu
galanın açılış konuşmasında, pandemiden dolayı ertelenen gala gecesini
ancak düzenleme fırsatını yakaladıklarını dile getirdi.
“Bu ülkenin geçmişinde yoktuk,
ama geleceğine talibiz”
Gürcüoğlu konuşmasında şunları dile
getirdi: “Bir yerde varım, buradayım
demekle var olmuyorsun. Varlığınızı
hissettiriyorsanız ancak varsınız. Hatta
ne kadar hissettiriyorsanız o kadar
varsınız. HOTİAD’ın bu çalışmasını
da bu kapsamda görmenizi isterim.
Hollanda Türk toplumunu daha iyi
konumlandırmak, varlığını daha iyi
hissettirmek amacımızdır. Potansiyelimizin büyüklüğünü biliyoruz ancak
işlemeyen potansiyel statik enerji
gibi, durduğu yerde bir şeye yaramıyor. Ama ne zaman dinamik enerjiye
dönüşüyor, o zaman faydalanıyoruz.
Gençler bizim özel ilgi alanımız.
Üniversitelilere yönelik yapmış olduğumuz öğrenci buluşmaları, başarıyı
ödüllendirmek için yapmış olduğumuz
başarı ödülleri faaliyetlerimiz ve bu
gibi çalışmalarımız, gençlerimizin hedefini büyütmeye, ufuklarını açmaya
yönelik etkinliklerdir.

Mesud Gülbahar:

Merkezi İstatistik Bürosu’nun(CBS)
2020 yılı Entegrasyon Raporuna göre
şu bilgiler paylaşıldı: Bu raporda,
Hollandalı Türk toplumunu etnik ve
grup olarak nereye koyacaklarını bilemediler. Siyasiler paralel toplumdan
bahsetmekten artık imtina ediyorlar.
Suçluluk oranları bile; bir azınlık
grubu olmamıza rağmen Hollandalı
ortalamasının üzerinde değil. Özellikle
eğitim alanındaki rakamlar göz dolduruyor. 60 binin üzerinde üniversite
ve HBO mezunu olan gencimiz var.
Bu, on binlerce mühendis, hekim,
hukukçu, iktisatçı demektir.
Bu potansiyel ve bu rakamlara dayanarak diyoruz ki: Bu ülkenin geçmişinde belki yoktuk, ama bu ülkenin
geleceğine talibiz. Tabi bunu gerçekleştirmek için de bir bilinç, istemek ve
çok çalışmak gerekiyor. Fakat sosyal
etkileşim ve rol modellerin etkisini de
yabana atmamak gerekiyor. HOTİAD
ve benzeri kuruluşların katkısını da
burada görmek lazım.

“66 ülkede, yüz binlerce ihtiyaç sahibine katkısı olan bir kampanya yürütüyoruz”

Hasene Bu Ramazan’da da Mazlum ve Mağdurlara El Uzatıyor

H

asene uluslararası yardım
derneği bu Ramazan
ayında da 66 ülkede 323
gözlemci
denetiminde
135 bin 825 kumanya dağıtımına
başlandı.
Hasene’nin
2022
Kumanya
Kampanyası’nda toplanan gıda
paketleri dağıtılmaya başlandı.
Hasene insani yardım derneği,
“Kumanya ile gönüllere kapı aç”
sloganıyla yürüttüğü kumanya
kampanyası programının ilk bölümü
olan bağış toplama aşamasını
tamamladı.
Toplanan Ramazan kumanyaları

Ramazan başlamadan 66 ülkede
ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kumanya kampanyası, 323 gözlemci
denetiminde
gerçekleşecek.
Kumanyanın
dağıtımına
bazı
ülkelerde başlandı.
Hasene’den yapılan açıklamada, 28
Mart 2022 tarihine kadar 135 bin
825 bağış yapıldığı, kumanyaların
Ramazan ayı başlarında ihtiyaç
sahiplerinin sofrasına ulaştırılacağı
bildirildi.
Kampanya ile 66 ülkede gıda
paketi dağıtılıyor.
Hasene Başkanı Mesud Gülbahar

kumanya
kampanyasına
dair
şunları
paylaştı:
“Hamdolsun
bu sene de koyduğumuz hedefi
geçtik. Gözlemcilerimiz kumanya
dağıtım
çalışmaları
için
66
ülkede bulunuyor. Yüz binlerce
ihtiyaç sahibine katkısı olan bir
kampanyadan
bahsediyoruz.
Yıllardır sürdürdüğümüz kumanya
kampanyası ile bugüne değin
milyonlarca mazlum ve mağdurun
sofrasına katkı sağladık. Bu
çalışmada emeği geçen başta
bağışçılarımız olmak üzere tüm
temsilcilerimize, gözlemcilerimize
ve
gönüllülerimize
teşekkür

ediyoruz.
Onların
bağışları,
özverisi ve gayretiyle bu çalışmaları
yürütüyoruz.”
Kumanya Kampanyası’na 323
gözlemci katılıyor.
Doğuş - Murat Kubat ---◄◄
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Misafir Kalem

“MANEVÎ DURUŞLARI SAĞLAM, UMUT YÜKLÜ GENÇLERİMİZ VAR”
Bu sayıda dosya konusu olarak “Kuşaklar Arasındaki Kültürel Farklılıkları” işleyelim istedik. Konuyla alakalı Hollanda’nın birikimi olan pek çok insanımıza
görüşlerini sorduk. Hollanda Türk İslam kuruluşları Birliği Başkanı Abdullah Güven ile de sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştirdik. Z Kuşağı ekseninde
yapılan sohbetimizi ilgi ile okuyacağınızı ve hayli istifade edeceğinizi umuyoruz. Konuyla alakalı sizlerin de görüşlerinizi okurlarımızla paylaşmak adına bekliyoruz...

D

oğuş:
Dinî
referanslar
çerçevesinden bakıldığında Z
Kuşağı’nın dine ve dünyaya
bakışıyla ilgili düşünceleriniz

nelerdir?
Abdullah Güven: Öncelikle bu kuşağı
konuşurken hepten olumsuz bir tablo çizmek
doğru değildir. Çünkü, gayet iyi yetişmiş,
yardımsever, millî ve manevî duruşları sağlam,
umut yüklü gençlerimiz de vardır hamdolsun.
Onların olması bizi umutlandırıyor, kaybolma
endişeleri ise korkutuyor.
Z Kuşağı denilen, internet çağı bu kuşak, her
türlü bilgiye çok çabuk ulaşabiliyor. Fakat
bir kısmı bu bilgilerin ne kadarının doğru
olup olmadığını araştırma yapma gereğini
duymuyorlar bile. Okuma konusunda ise zaten
çok hevesli değiller, kaldı ki yazılan eserler de
onların anlayacağı sadelikte değil.
Âlimlerimiz ve hocalarımızdan eser ve
tavırlarıyla bu kuşağa faydalı olabilmek için
emek veren, gayret gösteren bedeller ödeyen
niceleri tabi ki vardır. Ancak bizler gençlerimizin
doğru bilgiye kendilerinin koşmasını beklerken,
baskın kültürün köksüz bilgileri onların ayağına
koşmuş, gençlerimiz de kolay yolu tercih ederek
kendilerine rehber olarak interneti seçmişlerdir.
Hz Ali (r.a) efendimizin; “Çocuklarınızı
yaşadıkları asrın ihtiyaçlarına göre
yetiştiriniz” sözü bizlere büyük sorumluluk
yüklüyor. Zira her kuşak yaşadıkları dönemin
yeniliklerine bir önceki kuşak tarafından çok iyi
hazırlanmalıdır.
İslam, her dönemi, her kuşağı muhatap
alan, onlara en güzel hayat nizamı sunan
bir dindir. Yeter ki ilahî emirler bozulmadan,
çarptırılmadan, mecrasından saptırılmadan,
doğru yolla, sağlam kaynakla, doğru teknoloji
ile kuşaktan kuşağa anlatılabilmiş olsun.

Vakıf/cemiyet/kültürel
kurumlarda
çalışırken örneğin 30 yıl önceki gençlerin
mantalitesi ile Z Kuşağı’nın mantalitesi
arasında farklar görüyor musunuz?
Görüyorsanız ne tür farklar görüyorsunuz?
Elbette farklar vardır. Olacaktır da.
Rasulullah s.a.v efendimiz “İki günü bir
birine eşit olan zarardadır” buyuruyor.
Yani gelişmeliyiz ama değer yargılarımızı
değiştirmeden,
kişiliğimizden
ödün
vermeden. Çünkü bizim asla değişmeyecek,
değiştirilmeyecek hasletlerimiz vardır. Onlar
dün de geçerliydi, bu gün de geçerli, yarında
geçerli olacaktır. Bunlar en başta Yüce
Yaradanın emirleri ve şanlı peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (s.a.v) örnek kişiliğidir.
Düşünce farlılıklarına gelince otuz yıl önce
bir kitap kokusu ile sabahlar eden, çiçeklerle

seviyesi de yüksek olacaktır. Şüphesiz gençlik o
zaman olumlu katkılar sunacaktır.
Ancak bu yönüyle baktığımız zaman,
çocuklarımızı yaşadıkları dönemin ihtiyaçlarına
göre donanımlı hâle getirebilecek, yenilik
sunabilecek, tekamül sağlayabilecek ilim
insanlarımızın bu boşluğu dolduracak yeterli
eserleri olmayışı gençlerimizin de bu yönde
eksik kalmasına sebep oluyor.
Yetişmiş insan açıklığı giderilmiş toplumlarda
gençler de doğru bilgilerle donanımlı hâle gelir,
hızlı anlayışlarıyla, çözüm odaklı davranışlarıyla
o bilgileri uygulama ve yayma kabiliyetine
sahip olurlar.
gülüşen,
kuşlar ile söyleşen, toprak ile
dertleşen neslin yerini sanal sevdalar, yapma
çiçekler, pencerelerine kuş konmayan odalarda
radyasyon yutan bir nesil aldı. Vakıflar,
dernekler konferans ve seminerlerle gece geç
saatlere kadar çay ve kahve eşliğinde meşveret
meclisi kurarlarken, şimdilerde yalnızlığı
yâr eyleyen, ebeveynlere de “karşı karşı
dururken yüzüne hasret kaldım” türküsü
söyleten, içe kapanık bir nesil oluştu maalesef.
Farklılıkları
ne
tür
faktörlere
bağlıyorsunuz?
Bu faktörlerin en başında bilim ve teknolojinin
baş döndürücü bir hızla gelişmesi, bu gelişmeye
aynı hızla yetişmeye çalışan bir kuşak.
Her şeyin en iyisine, en yenisine sahip olma
merakı, en hızlısına en hızlı ulaşanı “ben
olmalıyım” hırsı. Ayrıca “zaman” en büyük
faktör, deyim yerindeyse Z Kuşağı’na günde
yirmi dört saat yetmiyor. Onlar için bilgisayarın,
telefonun karşısında saniyeler bile çok önemli.
Yani “zamansızlık” en büyük düşman. Ama
keşke bu boşa geçirilen zaman olmasa!
Z
Kuşağı’nın
İslam
düşünce
ve
faaliyetlerine
katkıları
olduğunu
düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne
tür katkıları vardır?
Bu soruya cevap vermeden önce, sanırım şu
sorunun cevabını bizler önce vermeliyiz.
“Bizler bu kuşağa İslam adına ne
verebildik ki?” -Önce bunu cevaplamalıyız
sonra de onların katkılarına bakmalıyız.Anadolu’da bir söz vardır; “dedenin diktiği
ağacın gölgesinde torun gölgelenir” ya da
“dede ekşi yerse, torununun dişi kamaşır.”
Yani bu günün başarı ya da başarısızlığında
dünün gayret ya da ataleti saklıdır.
Bir toplumun maneviyat seviyesini o toplumun
âlimlerinin ilim seviyesi belirler. Onlar
problemlere çözüm sunabilecek bilgi birikimine
sahip iseler toplumun dini doğru öğrenme

Z Kuşağı Batı kültüründen etkileniyor
mu? Etkileniyorsa etkileri nelerdir?
Gitmediğin yer senin değildir. Ulaşmadığın,
gönlüne girmediğin, elinden tutmadığın genç de
senin gencin değildir. Hele ki bilgiye hızlı erişim
döneminde bu internet kuşağı gençlik için sanal
bir dünya var ve bu dünya onların dünyası.
Dokunmadan sevmeyi, gitmeden ulaşmayı
başarmış (başardığını sanan) bir gençlik. Her
baskın kültürden elbette ki etkilenilir. Merak
ettikleri her şeyi sosyal medya mecralarından
öğreniyorlar. Ancak en vahim nokta Hak’kın
istediği hakikati değil, başkalarının istedikleri
dayatmaları öğreniyorlar. Sonra da ateizm,
deizm gibi pek çok sapkın felsefenin etkisi
altında kalınıyor.
Bu etkilerin bireysel ve toplumsal
sonuçları nelerdir?
Bireysel sonuçları; teknolojinin uyuşturduğu bir
nesil, başını telefondan kaldırmayan, seslenişe
aldırmayan, vücuda sanki uyuşturucu zerk
edilmiş, sanal dünyada binlerce dostu olan
ancak kendi yalnızlığında kalakalmış bir kuşak.
Toplumsal sonuçları ise; “sen iyi isen, dine
ne gerek var” anlayışının hâkim olduğu,
manen bozulmuş bir toplum. Dinin ve ahlâkın
kurallarını Allah ve Rasülünün değil de klavye
başındakilerin belirlediği etkisiz, sorumsuz
ve doyumsuz bir toplum. Sonuç; bunalım,
korku, şiddet, kontrolsüzlük ve etkisiz
eleman bir Müslüman.
Bu durum bir vakıa mıdır, bir sorun
mudur?
Bu durum mutlak çözüm bekleyen bir sorundur
Sorun ise çözüme dönük önerileriniz
nedir?
Evet bu bir sorundur. Fakat sorun teknolojide
değil,
teknolojinin
insanın
faydasına
olacak şekilde doğru yönde kullanıma
sunulmayışındadır. Üretilen, icat edilen her şey

Installeren van compleet ADSL of kabel internet pakket
(UPC, KPN, Telfort, Ziggo enz.)
Volledig thuisnetwerk installeren incl. backup functies
Draadloos internet installeren of hulp bij storingen/klachten
Antivirus Software
DATA Recovery
Online Backup
LCD en Plasma TV reparatie
Saratech PC Service geeft support aan alle versies
van Microsoft: Windows 98/ME/2000/XP
Vista/Windows 7 en Windows 8
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Bizim iç geçirerek andığımız hasletlerin
günümüzde geçerli olmamasının sebebi
içinde yaşadığımız çağ mı, bizler miyiz?
Ben de bu sorunuz karşısında derin bir iç
geçiriyorum. Geçmişin zaman tünelinden geçip
tahta kapılı evin avlusundan içeri girip, toprak
sıvalı duvarda asılı aynanın karşısında;
“Aynalar yalan söylemez dedim durdum,
Gençlikten bir eser kalmamış gördüm,
Elde yırtık resim ince ince süzdüm,
Kendimi kendimden ayrılmış gördüm”
Hasılı her dönemi kendi içinde değerlendirmek
gerekir. Bizler kendi yaşadığımız dönemleri
özlüyoruz. Yarınlarda da gençlerimiz kendi
yaşadıkları zamanı özleyecekler.
Kuşak tanımı da zaten bunu içermiyor mu?
Aynı dönemde dünyaya gelmiş, birlikte çile
çekmiş, hemen hemen aynı kaderi paylaşmış,
kimselerin dönemleridir. Ne o dönemleri
yaşanmamış, ne de içerisinde yaşanılan
dönemleri gerçek dışı kabul etmek mümkün
değildir. Dolayısıyla çağın gelişmelerinin dışında
kalmadan, israf ve savurganlığa batmadan
nitelikli bir hayatın içerisinde olabiliriz.
Gençlerin hoşuna gitmeyen yönler; büyüklerinin
kendilerini anlatır iken onları küçük düşürüyor
olmaları. “Ben senin yaşındayken” ile
başlayan cümleler ya da bir başkasıyla yapılan
mukayeseler gençleri kendimizden daha çok
uzaklaştırıyor. Gençlerden hiç bir zaman altmış
yaş olgunluğu beklememeliyiz. Onlar yeniliğe
açıktırlar. Rasulullah s.a.v öyle buyurmamış
mıdır “Beni hep yaşlılar reddetti, gençler
ise kabul etti” diye. Meşhur şair Muhammed
İkbal de, Rasulullaha “Ey insanlığa gençlik
getiren peygamber” diye hitab ederdi.
Gençlerin değerini sadece içinden çıkamadığımız
teknolojik bir problemi hâllettiklerinde değil,
hata yaptıklarında da düzelebilecekleri güveni
duyduğumuzda vermiş olacağız.
Kısacası dün ile bu gün harmanlanmalı ki
yarınlar daha gürbüz, daha güçlü nesillere
kavuşsun.
---◄◄

TAZİYE...

Software problemen in Windows verhelpen
Componenten in uw computer vervangen bij upgrade

SARATECH ICT

bir canlıyı yok etmeye değil yaşatmaya yönelik
olmalıdır.
Diğer taraftan sorumsuz bir aile, duyarsız bir
toplum, tarumar edilmiş bir çevre ve başında
uzun vakit geçirilen kontrolsüz internet, din
ve dünyamızın, manevî değer yargılarımızın
bozulmasında en büyük etkendir.
Çocuklarımızı bu sanal dünya bağımlılığından
kurtarıp, gerçek dünya ile buluşturmalıyız.
Gelecek hedeflerine hazırlarken kendi kök
hücrelerini de unutmadan, doğru tarih bilinci
vererek
onları kültür erozyonlarına karşı
korumalıyız.
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Gazeteci Hüseyin Torunlar
ve kardeşi silahlı saldırıda
yaşamını yitirdi
30 Mart Çarşamba akşam
saatlerinde Zwolle’daki bir
mekânda yemek yedikleri
sırada kimliği belirsiz bir kişi
tarafından sevilen gazeteci
Hüseyin Torunlar ve
kardeşi Ali Torunlar
hain bir silahlı saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybettiler. Olay halk arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı
ve büyük bir şok meydana getirdi. Doğuş Medya olarak
bu vahim olaydan duyduğumuz derin üzüntüyü ve
Torunlar ailesinin acısını paylaşıyor, göçen canlara
rahmet, aile ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyo ruz.
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ons rechten

haklarımız

Emre Dinç

HAKLARIMIZ

av.emre.dinc@turkhukuku.nl

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ,

TARAFLARIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDİR?

T

Bu yazımızda, Türk
Hukukunda nişanlılığın sona
ermesinin hukuki sonuçlarını
ele alacağız. Hukukumuzda
nasıl ki evlenme ve evliliğin
sona ermesinin hukuki
neticeleri düzenlenmişse;
benzer şekilde nişanlanmanın
ve nişanlılığın sona
ermesinin de hukuki
sonuçları düzenlenmiştir.
Nişanlanma, 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu’nun 118.
ve 123. Maddeleri arasında
düzenlenmiştir. Kanuna göre,
nişanlanma, evlenme vaadiyle
olur. Diğer bir anlatımla,
birbiriyle evlenmek isteyen
kadın ve erkeğin resmî evlilik
öncesinde, birbiriyle evlenme
niyetlerini birbirlerine
açıklamaları sonucunda,
hukuken nişanlanma
gerçekleşir



arafların evlenme vaadi, yazılı veya
sözlü; açık veya zımni olabilmektedir.
Kültürümüzde bir erkeğin bir kadına
yüzük vermesi ve kadının da yüzüğü
takması, zımni evlenme vaadine örnek olarak
gösterilebilir. Peki, hukuken geçerli olarak
kurulan bir nişanlılığın evlenme dışındaki bir
sebeple sona ermesi yani nişanın bozulması
hâlinde, tarafların hak ve yükümlülükleri ne
olacaktır? Gelin birlikte inceleyelim.
Nişanlılığın sona ermesi hâlinde öncelikle
taraflar, hukuken “nişanlı” konumundan
çıkmakta ve nişanlanmadan önceki kişisel
hallerine
geri
dönmektedir.
Nişanın
bozulmasının hukuki sonuçları, Türk Medeni
Kanunu’nun 120, 121 ve 122. Maddelerinde
düzenlenmiştir.
Buna
göre,
kanunda
gösterilen şartların oluşması hâlinde tarafların
“Maddî Tazminat”, “Manevî Tazminat”
ve “Hediyelerin geri verilmesi” hakları
doğabilmektedir. Maddi Tazminat hakkındaki
kanuni düzenleme şu şekildedir:
“Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın
nişanı bozduğu veya nişan taraflardan
birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu
takdirde; kusuru olan taraf, diğerine
dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme
amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı
maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir
tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural
nişan giderleri hakkında da uygulanır.
Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve
babası veya onlar gibi davranan kimseler de,
aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar
için uygun bir tazminat isteyebilirler.”

Kanun maddesinden görüldüğü üzere,
nişanı tek taraflı irade beyanı ile haklı bir
sebep olmaksızın sonlandıran veya nişanlılık
ilişkisinin bozulmasına kendi kusuru ile sebep
olan taraf, diğer tarafın evlenme amacıyla
yaptığı harcamalar karşılığında, uygun bir
tazminat vermekle yükümlü kılınmıştır.
Evlenme amacıyla yapılan harcamalara,
evlenmenin gerçekleşeceği düşüncesi ile
yapılan düğün salonu kiralanması, mobilya
ve çeyiz eşyalarının satın alınması, balayı
erken rezervasyonları gibi pek çok örnek
gösterilebilir. Maddî tazminatın koşullarının
oluşması halinde nişanlı taraf, diğer
nişanlıya karşı maddi tazminat istemiyle
dava açabilecektir. Ayrıca, tazminat istemeye
hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar
gibi davranan kimseler de aynı koşullar
altında yaptıkları harcamalar için tazminat
isteyebilecektir. Davalı nişanlının vefatı
halinde, dava nişanlının mirasçılarına da
yöneltilebilmektedir.
Manevi tazminat ise kanunumuzda şu
şekilde düzenlenmiştir:
“Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı
saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer
taraftan manevî tazminat olarak uygun
miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”
Görüldüğü üzere Kanun, nişanın bozulması
sebebiyle nişanlılardan birinin kişilik
haklarının saldırıya uğraması halinde
kusurlu olan diğer nişanlıdan uygun bir
miktarda manevi tazminat ödenmesini talep
edebileceğini düzenlemiştir. Burada maddi
tazminattan ayrılan önemli bir ayrıntı vardır:
Maddi tazminat taleplerinde nişanlının ana ve
babası ya da onlar gibi davranan kimselerin
de hak talep edebileceğini yukarıda
açıklamıştık. Oysa ki manevi tazminat isteme
hakkı, yalnızca nişanlılara tanınmıştır.
Son olarak, “Hediyelerin Geri Verilmesi”
ise Kanunumuzda şu şekilde düzenlenmiştir:

“Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple
sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana
ve babanın ya da onlar gibi davrananların,
diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın
dışındaki hediyeler, verenler tarafından
geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen
geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme
hükümleri uygulanır.”
Görüleceği
üzere
nişanlılık
ilişkisinin
sona ermesi halinde, her iki nişanlının
da kusurluluk durumlarına bakılmaksızın,
diğer nişanlıya verilen alışılmışın dışındaki
hediyelerin iadesi talep edilebilecektir.
Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği
tanık dâhil her türlü delille ispat edilebilir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus
ise, “alışılmışın dışındaki hediye”
kavramından ne anlamak gerektiğidir. Kanun
bu şartı getirmesine rağmen, kavramın
sınırları hakkında bir açıklık getirmemiştir.
Hangi hediyelerin alışılmışın dışındaki
hediye sayılacağı, yerel örf ve adet kuralları,
tarafların sosyoekonomik durumları ve
Yargıtay içtihatları ile tespit edilmektedir.
Yargıtay içtihatlarına göre, nişan yüzüğü
dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet
eşyaları alışılmışın dışındaki hediye olarak
kabul görmektedir.
Öte yandan, takıların bizzat nişanlı tarafından
takılması zorunluluğu da yoktur. Örneğin
aile arasında yapılan bir nişan töreninde,
ana-babanın veya onlar gibi davrananların
diğer nişanlıya taktığı takılar da Yargıtay
içtihatlarına göre nişanlı tarafından takılmış
sayılır ve nişanın bozulması durumunda
bizzat talep edilebilir.
Kanunumuza
göre,
nişanlılığın
sona
ermesinden doğan dava hakları, sona
ermenin üzerinden bir yıl geçmekle
zamanaşımına uğramaktadır.
Bir sonraki yazımızda buluşmak üzere,
---◄◄
sağlıcakla kalınız.
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UZUN İNCE BİR (GECE)
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erhaba değerli dostlar.
Şu Ramazan arefesinde,
istikamet üzre olup yorulmadan,
yılmadan menzile doğru yol
almayı ve bir de şu bahar mevsiminde
tabiat gibi dirilmeyi yüce Allah’tan dileyerek
sözümüze başlayalım.

Bu gününün lideri,
komutanı, önderi,
peygamberi Hz.
Muhammed (sav.)
Efendimize iman
etmeyen kafirler ve
itaat etmeyen münafık
ve fasıklar da aynı
nedameti/pişmanlığı
çok büyük bir azapla
yaşayacaklardır. “Ben
Kur’an’ı bilirim
ama hadislere itibar
etmem, sünnete
tabi olmam” diyen
kişi de bu isyanın
cezasını göreceği
gibi mükafatlardan
da mahrum olmanın
kahrını yaşayacaktır.
İtaat edenlere gelince
onlar, tembellik, hainlik
ve kibiri tercih etmeyip,
“Semi’nâ ve eta’nâ”
diyerek iyi niyetlerinin
kendilerine neler
kazandırdığını imtihan
gereği sonradan
öğrenmiş oldular.

MUŞTULAR

murat.7701@hotmail.com

ZULKARNEYN KISSASINDA

Yol ve menzil...
Mükâfatı sürpriz olarak gizlenen oruçtan
yola çıkarak, vs. iyiliklerin bire ondan yedi
yüze kadar ve daha fazlasıyla (Bakara
261.) Kerem sahibi Rabbimiz tarafından
müjdelendiğine iman ediyorsak, bu yolda
durmadan, bu kervandan ayrılıp sapmadan
sabırla menzile doğru yürüyüp ilerleyelim
inşallah.
Seyr-i Sülûk yolunda ilerlemiş bir hikmet
ehli der ki: “Eğer bizim şu manevî
hâlimiz (zikir ve ibadetten aldığımız
lezzet) soyut bir şey değil de somut/
görünür/maddî bir nesne olsaydı,
krallar ordularıyla gelip elimizden
alırlardı.”
Allah’tan defineler/değerler viranelerde
gizli. Yoksa layık olmayan kişilerde ona talip
olurdu.
Ahkaf Sûresi 11. ayette de işaret edildiği
gibi, zengin ve şımarık kafirler: “Eğer
Muhammed’in dini hak olsaydı şu
köleler ve aşağılık takımı(!) bizden
önce bu dine giremezdi.” diyerek,
imtihan gereği Allah’ın verdiği mal ve
makamlarından dolayı aptalca bir kıyasla,
güçlü olanın her zaman ve her yerde haklı
da olabileceği bir sonuca vardılar.
“Harabat ehlini hor görme Zakir,
Defineye malik viraneler var.”
(İbrahim Hakkı Erzurûmî)
Tabi ki basiret sahibi mü’minler iman
ediyor olsa da imtihan gereği, ne bu
yüce dinin mükafatı ve sonsuz saadeti,
ne de küfrün zulmeti ve habis çehresi bu
dünyada bedbaht/nasipsizlere aynel yakin
görünmüyor. Çünkü onlar peşin ve yakın
olanın, görünen ve tutulanın peşinde
koşar. O yüzden de ğayba (görünmeyen,

Baharla gelen barış havası...
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tutulmayan, alınıp, satılmayan, meta ve
PUT’da olmayan manevî değerlere) iman
etmezler.
İster sırât de, (Fatiha’da istikamet istediğin
doğru yol.) istersen şeriat de, (Aslına/
kaynağına götüren su yolu.) veya tarikat...
Bak hâlâ yoldayız doğduğumuz günden bu
yana..
Yavaş yavaş da olsa yürüyüp bu hak yolda
istikamet üzre ilerlemek ve yolun tozunu
toprağını yutup üstünü başını bu yolda
çürütmek..
“Kimler geliyor kimler gelmiyor?” diye
düşünmeden arkana bakmadan gitmek var
ya…
Konjonktürel şartlara takılmadan hakkı yalın
bir şekilde söyleyebilmek bu yolda.
Mecnun/deli denilmeyen bir tek peygamber
var mıdır bu âlemde?..
Uzun ince bir yoldayız ve şimdilik gecede
gidiyoruz…
Kıssadan hisse şöyle:
“Zülkarneyn Aleyhisselâm, ordusuyla gece
yolda giderken askerlerine:
- Ayağınıza takılan şeyleri toplayın,
diye emir verir. Ordu bu emri duyunca,
içlerinden bir grup;
- Çok yürüdük, çok yorgunuz.
Gece vakti birde ayağımıza takılan
şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı
yapacağız. Hiçbir şey toplamayalım,
deyip yola devam ederler.
İkinci grup:
- Madem komutanımız emretti, hiç
olmazsa birazcık toplayalım da emre
muhalefet etmiş olmayalım. Ordu
komutanına itaat etmek gerekir, diyerek
az bir şey topladılar.
Üçüncü grup:
- Komutanımız bir şeyi boşuna
emretmez. Muhakkak bildiği bir şey
vardır. Emrinin bir hikmeti vardır,
diyerek bütün abalarını ağzına kadar
doldururlar.
Sabah olduğunda bir de bakarlar ki,
topladıkları hep altın. Meğer geçtikleri yer
bir altın madeniymiş…
Gerçeği öğrenince, hiç almayan birinci
grup:
- Niçin almadık! Niçin dinlemedik
komutanımızın sözünü. Bir tane bari
alsaydık, diyerek pişman oldular.
Az alan ikinci grup ise:
- Ah keşke biraz daha fazla alsaydık.
Ceplerimizi tıka basa doldursaydık,

diye pişman oldular.
Çok alan üçüncü grup ise:
- Keşke lüzumu olmayan eşyalarımı
atsaydık da daha çok alsaydık.
Her şeyimizi doldursaydık, diyerek
üzüldüler.”
Kur’an’da ilk insan ve ilk peygamber olan
Adem babamızla iblisin imtihanından tutun
da tâ son peygamber Hz. Muhammed (sav.)
Efendimize gelene kadar tüm peygamberler
kavimlerine Allah’a kulluk ve kendilerine
itaati emretmişlerdir. Fakat dinin, imanın bir
takım şartları olduğundan dolayı -Namaz,
oruç, zekat, cihad gibi vs. ibadetleri
emredip, nefse hoş gelen günahlardan da
nehyetmesi- bir çok insana ağır gelmiş ve
gece karanlığında giden ordunun içindeki
bazı uyanık geçinen art niyetli kişiler gibi
itaat etmeyip kör ve sağır bir şekilde onun
(emredilen şeylerin) aslında dünya ve ahiret
saadeti, hazinesi olduğunu görememişlerdir.
Bu gününün lideri, komutanı, önderi,
peygamberi Hz. Muhammed (sav.)
Efendimize iman etmeyen kafirler ve
itaat etmeyen münafık ve fasıklar da aynı
nedameti/pişmanlığı çok büyük bir azapla
yaşayacaklardır. “Ben Kur’an’ı bilirim
ama hadislere itibar etmem, sünnete
tabi olmam” diyen kişi de bu isyanın
cezasını göreceği gibi mükafatlardan da
mahrum olmanın kahrını yaşayacaktır.
İtaat edenlere gelince onlar, tembellik,
hainlik ve kibiri tercih etmeyip, “Semi’nâ
ve eta’nâ” diyerek iyi niyetlerinin
kendilerine neler kazandırdığını imtihan
gereği sonradan öğrenmiş oldular.
Peki bizim heybemizde neler var?..
Zulkarneyn’in ordusu nasıl ki sabah
anladıysa biz de taşıdığımız şeylerin
ne değerde olduğunu kıyamet günü
dirildiğimizde daha net göreceğiz.
Çünkü Efendimiz (sav.): “İnsanlar
uykudadır, ölünce uyanırlar!”
buyurmuşlar.
Ve yine, “Andolsun ki sen (dünyada)
bundan gaflette idin. İşte senden
perdeni kaldırıp açtık. Bugün gözün
(ne kadar) keskindir!” (Kaf 22.)
denilecek.
İşte o saatte/o demde ki dünya perdeleri
kalkar ahiret perdeleri iner, merhum Necip
Fazıl’ın dediği gibi,: “Azrail’e hoş geldin,
---◄◄
diyebilmek de hüner.”

Trabzon ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanları, Karaman ve İstanbul milletvekilleri Büyükelçi Şaban Dişli’yi ziyaret ettiler.

RUTTE’NİN TÜRKİYE ZİYARETİ SONRASINDA HOLLANDA’YA YOĞUN BİR ZİYARETÇİ AKINI YAŞANDI
ziyaretinin amacı hakkında şunları söyledi:
“Dostlarımızı yaşadıkları ülkelerde ziyaret
etmek,
bizden
isteklerini
öğrenmek,
çözebileceğimiz sorunlarını anında çözmek için
buradayız. İki gündür çok güzel ortamlarda
vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Bunun
için hem Hollanda Kayserililer Vakfı’na hem
de Hollanda Yozgatlılar Federasyonu’na
teşekkür ederim.” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç ziyaretinin
ikinci gününde Hollanda Nevşehirliler Vakfı
ziyaretinde bulundu. Vakıf Başkanı Aydemir
Çetin, Belediye Başkanının Hol-Nev Hollanda
yönetim kuruluna yaptığı ziyaretten memnun
kaldıklarını ifade etti.

H

ollanda’daki Türkler memleketten
gelen misafirlerle yoğun bir hafta
sonu geçirdiler.
UID
Hollanda
şubesinin
organizesiyle Hollanda’ya gelen Belediye
Başkanları ve milletvekilleri hemşehrileri
ile hasret giderdiler, bol bol ziyaretlerde
bulundular, sohbet edip vatandaşların
sorunlarını dinlediler.
UID ev sahipliliğinde Trabzon Büyükşehir

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Karaman milletvekili Selman
Oğuzhan Eser ve İstanbul milletvekili Hasan
Turan, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli’yi
Büyükelçilik binasında ziyaret ettiler.
Ziyarette, Hollanda’daki vatandaşlarımızın var
olan ve olabilecek sorunları hakkında bilgiler
aldılar.
Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu Amsterdam Karadenizliler Derneği’ni
ziyaret ederek, dernek yöneticileriyle hoş bir
sohbet ortamı gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretten
ötürü Başkan’a Ka-Der Yönetim Kurulu adına
teşekkür edildi.
İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve
Uluslararası Demokratlar Birliği-UID Hollanda
heyeti T.C. Amsterdam Başkonsolosluğunda
Başkonsolos Engin Arıkan’ı ziyaret ettiler
karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. ---◄◄
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Ahmed Alakay: “Önümüzdeki yıllar 55 Yaş Yasası’ndan istifade etmek isteyenler için KRİTİK bir dönem olacak. Bildiğiniz üzeri 55
Yaş Yasası 31Aralık 2024’te sona erecek.”

“GERİ DÖNÜŞ YASASI’NDA FİNAL SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR”
Hollanda Göç Enstitüsü olarak bilinen NMI Nederlanse Migratie Instituut ülkelerine geri dönüş yapan yabancıları içinde bulundukları şartlara göre bilgilendirmeye
devam ediyor. Hollanda Göç Enstitüsü’nde yıllardır hizmet veren uzman Ahmed Alakay ile kısa bir söyleşi gerçekleştirerek dönüş sırasında ve dönüş sonrası
vatandaşlarımızın karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri konuları konuştuk. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz. NMI Hollanda’nın Rotterdam, Amsterdam, Den Haag,
Arnhem ve merkez büro olarak Utrecht’te hizmet veriyor. Ayrıca Eindhoven, Deventer, Enschede ve Nijmegen kentlerinde de görüşme saatleri uygulanmaktadır.

S

ayın Alakay bize kısaca
NMI hakkında genel olarak
bilgilendirebilir misiniz, NMI
neler yapmaktadır?
Ahmed Alakay: Elbette. Hollanda Göç
Enstitüsü bilindiği üzere 1960’larda
1970’lerede Hollanda’ya gelen şahıslara
Hollanda’da kendilerine tanınan geri dönüş
yasası hakkında yardımcı olmaktadır. Özetle
ülkesine geri dönmeye karar vermiş kişiler
Hollanda Göç Enstitüsüne gelerek ne tür
yardımlar alabileceklerini öğrenebilirler. Aynı
zamanda son yıllarda geri dönüş yassında
yapılan değişiklikler neticesi kapsam dışında
kalanlar da mevcut hakları konusunda bilgi
edinebilirler.
Son zamanlarda geri dönüş yasasında ne
tür değişiklikler yapıldı, biraz bunlardan
bahseder misiniz? Geri dönüş yasasına
ilgide azalma mı yoksa çoğalma mı var?
Bilindiği üzere 1 Temmuz 2014 tarihinde
yasanın kısıtlanmasıyla beraber, büyük bir
kitle yasanın kullanımından yoksun bırakıldı.
Çünkü 18 yaş altında Hollanda’ya gelmiş
olan vatandaşlar bu yasadan istifade edemez
duruma düştüler. Dolayısıyla bizim neslimize
bakacak olursak bu yasadan istifade edecek
olanlar 1960’larda 1970’lerede geldiler
ve çocuklarını ise 80’li yıllarda getirdi ki,
işte nesil şu an 50-55 yasını bulmaktalar.

Ve bunlar da babaları gibi ben de yasadan
yararlanıp dönüyüm diyorlar ama maalesef
çocuk yaşta geldiklerinden dolayı bu yasadan
faydalanamıyor. Dolayısıyla epey bir gerileme
oldu. Ancak kendilerine o kapı kapanan
vatandaşların sürekli bir arayış içinde oldukları
gözlemliyoruz. İşte tam da bu durumda gelip
bize danışabilirler.
Hangi alanlarda yardımcı oluyorsunuz?
Hollanda geneline baktığımızda Türkler
geri dönüş imkânlarını kullanan en büyük
kitleyi oluşturmaktalar. Şu sıralar ikinci bir
seçenek olarak özellikle WAO veya WIA gibi
iş göremezlik ödeneği alanlar “Export”
yani “Taşınma” yolunu kullanıyorlar. Bu
imkânları olmayanlar için ise birikmiş olan özel
emeklilik fonlarını araştırıp, soruşturuyoruz.
Ne kadar biriktiğini, onun erken ödenip
ödenmemesi konusunu öğreniyoruz. Oradan
(offerte) fiyatlandırma isteyip oluşan meblağın
aylığa çevrilip çevrilmemesini araştırıyoruz ve
vatandaşa bu şekilde de yardımcı oluyoruz.
Özel emeklilik fonları, yaş emekliliğinden
beş yıl öncesine kadar, erken emeklilik için
kendisine hak verebiliyor.
Bu arada tabii ki yaş emekliliği- AOW hak
sahiplerini unutmamalıyız. Emekli olup geri
kalan yıllarını Türkiye’de geçirmek isteyen
ve bu nedenle AOW- yaş emekliliği + BPFözel emeklilik haklarını Türkiye’ye taşımak

isteyenlerden de gereken rağbeti görmekteyiz.
Taşınma olarak bilinen dönüş yapanların
durumları 67 yaşına vardıklarında ne
oluyor? Neler değişiyor?
Bu yolla yani taşınma yoluyla gidişe hayli
bir rağbet var. Zira o şekilde dönenler
ödeneklerini brüt olarak alıyorlar. Hayli cazip
bir seçenek. Bu kişiler için vergi muafiyeti
talebinde bulunuyoruz, o nedenle onlar
maaşlarını brüt alıyorlar. Ve bu brüt ödeme
kişinin yaş emekliliğine kadar devam ediyor.
67 yaşına geldiğinde o ödeme duruyor ve
yaş emekliliği başlıyor. Burada önemli bir
duruma dikkat çekmek istiyorum. Şöyle ki;
çok erken bir yaşta, örneğin kırk yaşında
taşınma seçeneğini kullanan insanların yaş
emeklilikleri erken gittikleri için etkileniyor.
Dolayısıyla biz erken yaşta gidenleri
uyararak ilerde yaş emekliliği geldiğinde
alacağı maaşın çok düşük olabileceğini
hatırlatıyor ve ona göre yatırımını yapmasını
öneriyoruz. Örneğin Türkiye’deki emekliliğini
yaptırmalarını öneriyoruz. Zira bu durumda
Türkiye’den emekli olmanın bir sakıncası
olmuyor.
NMI geri dönüş yapanlara daha başka ne
tür yardımlar sunabiliyor?
“Na zorg” hizmetini sürdürüyoruz. Yani
onlara gittikten sonra da ihtiyaç duydukları
konularda kendi dillerinde yardımcı
oluyoruz. Maaşlarının aksaması veyahut yasa
değişiklikleri gibi konularda hizmet sunmaya
devam ediyoruz. Onlara her yıl bir defa çeşitli
bilgiler içeren bir broşür yolluyoruz.
Gidenlerden çok sık ve yüzlerce telefon da
alıyoruz bu arada. Örneğin “hayat belgesi”
gelmeyenlerin maaşları kesiliyor. Yani hayatta
olduğunu her yıl belgelemen gerekiyor.
Kendilerine yollanan belgenin doldurulup
gönderilmesi gerekiyor.
“Export” yani ”taşınma” yoluyla
dönenlerin sigortaları da çok cüzi bir para
karşılığı devam ediyor. Her haktan istifade
edebiliyorlar. Yanlarında kalan kız çocukları
varsa kaldığı sürece, erkekler ise 21 yaşına
kadar devam ediyor. Eğer okuyorsa okuduğu
sürece devam ediyor.
Şunu da belirtelim NMI teknolojik imkanları
da en iyi şekilde kullanmaya çalışmaktadır.
Bu arada websitemizi yeniledik ve geliştirdik.
Vatandaş online kendi durumunu takip

edebilir. Mesela 55 Yaş Yasası’ndan yararlanıp
yararlanamayacağını test edebilir. Vatandaş
ne zaman yaş emeklisi (AOW) olacağını ve ne
kadar maaş alabileceğini de websitemiz üzeri
öğrenebilir.
Dönüş yapanların Hollanda ziyaretleri ve
süresinde bir sınırlama var mıdır?
Bu konuda son zamanlarda araştırmalar
sıklaştırıldı. Woonplaatsonderzoek adı
altında sorgulamalar yapılmaktadır. SVB
olsun Belediyeler olsun hatta bankalar dahi
bunu yapıyorlar. Oturum kartıyla dönüş
yapanlarda sorunlar ortaya çıkıyor. Ancak
Hollanda pasaportu olanlar istedikleri zaman
gidip gelebilirler. Ancak tavsiyemiz üç ay
Türkiye’de üç burada şeklinde olmasıdır.
Bilhassa 55 yasasından gidenlerin uzun bir
süre burada kaldıkları tespit edilirse bu haktan
mahrum ediliyor. WAO veya WIA’dan gidenler
4 haftadan fazla Hollanda’ya tatile geldikleri
zaman bunu bildirmek zorundalar.
Yasanın tamamen kalkması durumu
da söz konusu. Bu yasadan geri dönüş
olmayacağı da belli. Kesin tarih ne
zaman ve dönmek isteyenlerin ne yapması
lazım?
Önümüzdeki yıllar 55 Yaş Yasası’ndan istifade
etmek isteyenler için KRİTİK bir dönem
olacak. Bildiğiniz üzeri 55 yasası 31-122024’te sona erecek. Yani bazıları için, bu
yasadan kullanım yapıp gitmek isteyenlerin, bu
tarihten en az 1 yıl önce, talep edilen şartlara
durumlarının uygun olabilmesi için hayli
bir “çaba” göstermeleri gerekecek. Başka
deyimle, çalışan kişinin ödenek sahibi olması
gerekecek ve bu ödeneği 1 yıl boyunca almış
olacak ki 31 Aralık 2024’ten önce başvuru
yapabilsin.
55 Yaş Yasası’nı düşünen herkese diyeceğim
şudur: Zamanında, yani şimdiden bizimle
irtibata geçip, gereken bilgiyi edinmeleridir.
Çünkü bu yasadan faydalanmak istiyorsanız,
maalesef talep edinilen şartlara durumunuzun
uygun olması ve bazı hâllerde tarafınızdan “ön
bir çalışma” söz konusu olacak.



Bizim tavsiyemiz vatandaşımız herhangi bir
yolu takip edip gitmeye kalkışırsa da, bize
danışıp bilgi edinmesini kendi açısından daha
sağlıklı olacağını düşünüyoruz.
---◄◄

Ramazan Ayı’nızı kutluyor, sağlık , esenlik dolu günler diliyoruz...

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

I
“Dijital gençlik” veya
“gafletin bekçileri” diyerek
yaftalanan nesilden ne
bekleyebilirsiniz? Gaflet
kavramı bir çok olumsuz
şey için kullandığını
unutmamak gerekir.
Şu üç şeye dikkat
etmeyen genç veya yaşlı
olsun dünya ve ahireti
berbat olur. a- Servet bŞöhret c- Şehvet.
Bu üç kavramı hayatında
iman bağlamında
dengeleyen insan,
helalinden hayatını inşa
etmiş demektir. Aksine
kötüye kullanan kişi
ise, bunlara esir olmuş
eşyanın hakikatini
anlamamış demektir.

MİHENK
GÖRÜŞ

ortaummet_45@hotmail.com

Z Kuşağını

nsanın her şeyin öznesi olmak gibi bir
mecburiyeti yoksa da, Allah’ın kendisini
mükellef kıldığı alanlar konusunda
yaşadığı sürece sorumluluğu vardır.
Burada sorumluluğun bilincinde olmak,
kulluğun gereğidir. “Ben istediğim gibi
yaşarım başkaları umurumda değil” savı,
hilkatin hikmetini kavramada iradesini doğru
kullanmamaktır.
İnsanın bir mevzuyu, nasıl algılayıp öğrendiği ve
yaşamına hangi koşullarda geçirdiği önemlidir.
Söylenen sözlere kıymet biçmek, hangi
pencereden nasıl baktığınızla alakalıdır. Bir şeyin
deruni özüne inmek ilmi birikimle alakalı olup, o
şeyin kabuğuyla vakit geçirmek bu vasıftan uzak
olmanın getirdiği sonuçtur. Konuşulanı ihlâsla ve
samimiyetle dilemek ve konuyu anlaşılır kılması,
müktesebatla bağlantılı olduğu aşikârdır.
Yaşanan bir olayın ardına düşmek, toplum
mühendislerinin Z Kuşağı olarak tanımladığı
yeni nesil için ilgi çekmeyebilir. Belki sizin için
haklılık sebebi sayılabilir. Önemli olan buna
karar vermenize sebep olan ve dayandığınız
referanslarınızdır. İman, başkalarına haksızlık
yapmadan hem bu dünyada ve hem ahirette
hesabının olduğunu unutmadan yaşamaktır.

İşte “Olmak” kavramını günlük hayatımızda
çokça kullanmamıza rağmen, kendi egolarımızı
tatmin edecek manaları yükleriz. “kavramın
gerçek içeriği nedir?” diye bir zahmet
araştırma yapmayız. Aynen Z Kuşağı kavramında
olduğu gibi. “Neye göre olmak veya
olmamak istinat edilen değer nedir?”
merakımızı celp etmez. Bu mevzuda asil mesele
bireyleri sınıflandırarak kuşaklara ayırarak
yüklenen mana ve amaçlanan şeydir.
Kul, dünya hayatında insanlar iletişimden
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kaynaklanan hak ve hukukla ilgili sorumluluğun
olduğu ve tamamen her konuda özgür
davranamayacağının bilincinde olmalıdır.
İnsan, engelli olsa bile yapabileceği bir çok
şey olduğuna inanmalıdır. Yeter ki bu dünyaya
niçin geldiğinin şuurunda olsun. Sağlık problemi
olmayan bireyler olarak, engelli olan insanların
zaman zaman üretkenliklerine şahit oluyoruz.
Demek ki, her koşulda yapacağımız işler
vardır. Kaldı ki sağlıklı nesil için hikmete uygun
davranmak ve yaşamını inşa etmek esastır.
İnsanların değişimine yol açan sebeplere
uygun düzenlemeler yaparak daha olumlu ve
sevgiyle hayatın algılanmasını sağlayan şartların
oluşturulması elzemdir. “Dijital gençlik”
veya “gafletin bekçileri” diyerek yaftalanan
nesilden ne bekleyebilirsiniz? Gaflet kavramı bir
çok olumsuz şey için kullandığını unutmamak
gerekir. Yaşanılan dünyada muhatabını veya bir
diğerini betimlemek için bir sıfat yüklemek, bu
anlamda sosyal hadiselerde hedeflenen dünyevi
maslahatlara ulaşma adına icad edilen kavramlar
ve kategorik söylemlerin iş gördüğünü inkâr
etmek mümkün değildir .
Her ülkenin şartlarına, örf ve âdetlerine uygun
yetişen kuşakların farklı özellikler taşıdığı
muhakkak olmakla birlikte, gelişen iletişim
teknolojisinin amaçlarına uygun ve tesiri
altında kalanların varlığı hiç azımsanmayacak
kadar sayılarının yekûn tuttuğunu görmezlikten
gelinemez.
Şu üç şeye dikkat etmeyen genç veya yaşlı
olsun dünya ve ahireti berbat olur. a- Servet
b- Şöhret c- Şehvet. Bu üç kavramı hayatında
iman bağlamında dengeleyen insan, helalinden
hayatını inşa etmiş demektir. Aksine kötüye
kullanan kişi ise, bunlara esir olmuş eşyanın
hakikatini anlamamış demektir.
Şu hakikatleri iyi anlayalım:
İnsanoğlunun unutulmayan hatıralar vardır.
Bu yaşanmışlıkların acı ve tatlı taraflarını
gündem yapanlar ve bir de yapmayanlar vardır.
Unutulmaması gereken ölçüyü bilmek ve ona
göre davranmak, hilkatin hikmetini kavramanın

âlameti olduğu malumdur. Şikâyet müminin
hayatında yoktur.
Aklımızın kiralanabildiği başka dünyalardan
bahsediyor değilim. Bizatihi içinde yaşadığımız
hakikatten bahsediyorum. Algılarımızın rahatlıkla
yönlendirilebildiği ve robotik mahlukatlar hâline
gelebildiğimiz sadece bir fotoğrafı hatırlatıyorum.
Fakat siz hâlâ farklı dünyanın insanı gibi
konuşuyorsunuz!..
En büyük şeref Allah’a kul olmaktır.
Başkalarından şeref payesi almak için on takla
atmak böyle bir özellik kazandırmaz. Çünkü
pazarda parayla satılan bir meta değildir. Bu
ancak kulluk istikametinde yol almakla kazanılan
manevî mükafattır. Yolculukta kulluğu kabul
edenler için pusula bellidir!..
Asabiyet ve geçmişi beğenmemek, insani ve
İslami olmayan kişisel kaprislerin bilgisizlikle
birleştiği ve duygularla hareket edildiği psikolojik
hastalığa dönüştüğü bir hayat okuyuşundan
ileri geçmeyen davranış biçimi olarak tarif
edilmektedir. Asla İslami umdelere uymayan
dünyevi zevklerin, ideolojik isteklerin ve narsist
yaklaşımlardır.
Bir konuda hüküm vermek için acele etmenin
anlamı, başkalarına verilen zararın günahı
bilindiğindendir. Yoksa insan, bile bile kendi
aleyhine olan bir davranışın öznesi olmak
istemez. Burada doğru eğitim eksikliğinin yol
açtığı yanlıştan bahsediyoruz.
Güzel bir söz muhatabınızın kalbini kazanmada
vesile olabilir. Sosyal iletişimde kişinin
davranışı ve duruşu, olumlu veya olumsuz
karşılığı olacaktır. Önemli olan şey sizin insana
yüklediğiniz değerin alt yapısının nereden
beslendiği; bilginizin ve görgünüzün nereye
yaslandığıdır.
Eğer ailede ebeveyn, çocuklarına karşı olan
görevini bihakkın yerine getirirlerse, istikbalin
gençliğinden ümitvar olmamaları için her hangi
bir neden bulunmayacaktır.
Ramazan ayınızın ve oruç ibadetinizin hayırlı
ve bereketli geçmesini Rabbimden niyaz
ediyorum.
---◄◄

Çocukların bayrak sevgisi ve heyecanı gözlere ve gönüllere dokundu…

“İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması”nda Miraç Melek Şanlı birinci oldu

L

ahey Din Hizmetleri Müşavirliği ve
Hollanda Diyanet Vakfı işbirliğiyle
geleneksel hâle getirilerek her yıl
düzenlenen
“İstiklal Marşını
Güzel Okuma Yarışması”nın finali bu yıl
HDV Leerdam Anadolu Camii’nde yapıldı.
Coronavirus tedbirleri dikkate alınarak
gerçekleşen yarışmaya Hollanda’nın farklı
şehirlerinden 28 finalist çocuk katıldı.
101. Yılını kutladığımız “12 Mart İstiklâl
Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Günü” etkinlikleri kapsamında
Leerdam’da; Hollanda’daki HDV ye bağlı
camiler arası “İstiklâl Marşı’nı Güzel
Okuma Yarışması” maksadına uygun
olarak gerçekleştirildi.
Programda şu isimler dereceye girdi:
1. Miraç Melek Şanlı: Medemblik Fatih Camii
2. Hazan Elif Yılmaz: Eindhoven Fatih Camii
3. Elif Türk: Amsterdam Noord Kuba Camii
Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali
Parlak, istiklal marşının ehemmiyeti ve tarih
içerisindeki konumu hakkında bilgiler verdi ve
konuşmasında özetle şunlara değindi: İnsanlık
ailesi olarak koronavirüs salgını ile başlayan
büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Salgın
sebebiyle ülke ekonomileri ciddi sıkıntılarla
karşı karşıyadır. Ekonomik kriz her geçen
gün daha da derinleşmekte ve birçok insanın
hayatını olumsuz etkilemektedir. Ülkemiz
de bu süreçten olumsuz etkilenmektedir.
Bu krizi atlatmanın yolu birlik beraberlik
ve
dayanışmadan
geçmektedir.
Gün
servet biriktirme günü değil ekmeğimizi

ve imkânlarımızı paylaşma günüdür. Biz
birbirimizin elinden tutarsak Allah’ın yardımı
mutlaka gelecektir. Birbirimize sırtımızı
dönersek bu kriz hepimizi vuracaktır.
Unutmayalım ki Allah’ın rızası din ve milliyet
ayrımı yapmaksızın insana iyilik yapmakta
gizlidir. Onun gazabı ve öfkesine ise insana
kötülük yapmak sebep olur. Dünyanın
neresinde olursa olsun mazlumun göz yaşını
silmek için çalışmadığımız müddetçe mutlu bir
dünya kurmamız mümkün değildir. Çocukların
yetiştirilmesinde emeği geçen ve çocukları
hazırlayan hocalarımıza ve ailelerine ve de
Leerdam Anadolu Camii’nin yönetimine
yaptıkları misafirperverlikten dolayı teşekkür
ediyorum”
Jüri Başkanı: İrfan Türksever, Jüri üyeleri:
Osman Erdal, Ramazan Kıvanç ve Zekeriya
Özalp

Hollanda’nın farklı şehirlerinden 28
finalist çocuk katıldı.
Alkmaar Selin ÖZTÜRK, Almelo Defne GENÇ,
Almere Zeynep NİDANUR, Amsterdam Emir
S, Zehra Ayşe BEKTAŞ, Amsterdam Noord
Elif TÜRK, Amsterdam Osdorp, Hacı B.

Zeynep E. UÇ, Apeldoorn Açelya ATASOY,
Arnhem Yağmur BEKMEZCİ, Bergen Op
Zoom Melih Taha KOÇ, Bergen Op Zoom
Tunahan KARTAL, Den Haag Ahi Evran
Hayrunnisa KOÇ, Den Haag Ahi Evran İclal
Beyza TORUN, Doetinchem Abdussamet
ALKAN, Eerbeek Ceylin KARACA, Eindhoven
Fatih Hazal Elif YILMAZ, Enschede Fatma
Zehra TEKİN, Harderwijk İkranur SALMAN,
Harderwijk Medine Yeternur SALMAN,
Heerlen Firdevs OBEİD, Hoorn Abdulkadir
Geylani Elisa SEÇİLİR, Medemblik Fatih
Miraç Melek ŞANLI, Roermond Gül Cansu
TEMİZİŞLER, Rotterdam Anadolu Kaan
AŞIK, Rotterdam Anadolu Meryem Sükeyna
KARACA, Rotterdam Kocatepe İrem ÜNLÜ,
Vlaardingen Eyüp Sultan İkra DENİZ, Zeist
Ahmet ABTİKERİMOV.
Çocukların Bayrak sevgisi ve heyecanı…
Çocuklar, rengarenk giysiler giyerek ay yıldızlı
bayrağımızı anımsatarak salona renk kattılar.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄
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Avukat İsmet Özkara

Bu ne ilk ne de son Vergi Dairesi mağdur üretmeye doymuyor...

Hollanda’ya evlİlİk yolu İle
gelİp 3 yıl bİtmeden ayrılanlar
İçİn mahkemeden olumlu karar
Ancak Özkara bu durumda istisnalar olduğunu
belirtiyor ve mahkemedeki savunmasını şu şekilde
açıklıyor, “1983 yılındaki geçerli olan kanuna
göre bir yıl evli kaldıktan sonra süresiz oturum
alma hakkı elde etme imkânı vardı. Biz de bu
hakkı gerekçe olarak gösterdik.”

E

vlenip Hollanda’ya gelen, en az 1 yıl aynı
işyerinde çalışan ancak evlilik süresi 3 yılı
dolmadığı için oturumu iptal edilenlere
güzel bir gelişme yaşandı.
Hollanda’da yaşayan ancak evlilik süresi 3 yılı
dolmadığı ve bunun yanı sıra aynı işyerinde bir
yıldan uzun süre çalışmadığı için oturum izni
verilmek istenmeyen bir kişinin davasına bakan
Avukat İsmet Özkara, belki de Hollanda’daki sistemi
değiştirebilecek bir sonuca ulaştı.
Haber merkezimizin kendisine ulaştığı Av. İsmet
Özkara, davanın detaylarını SonHaber’e açıkladı.
Davaya konu olan dosya hakkında açıklama yapan
Özkara, Hollanda’da evlilik yolu ile oturum hakkı
alan ancak, evlilik süresi 3 yılı dolmadığı ve 1 yıl
aynı işyerinde çalışmadığı için kendi adına oturum
alamayan müvekkilinin, oturum hakkının iptal
edilmek istendiğini belirtti.
Avukat İsmet Özkara’nın müvekkili adına
mahkemeye yaptığı IND kararının iptali başvurusu,
mahkeme tarafından haklı bulundu ve dosya yeniden
değerlendirilmek üzere IND’ye gönderildi.
Hollanda hukukuna göre bir kişinin kendi adına
oturum alabilmesi için 3 yıl evli kalması, aynı
işyerinde 1 yıl çalışması ve bu işyerinde çalışmaya
devam etmesi gerekmekte.

Kısa Dünya Turu...

“1983 yılındaki kanun geçerli olması gerekiyor”
Hollanda ve Türkiye arasında 1980 yılında yapılan
Ankara Antlaşmasına göre, bu tarihten sonra
değiştirilen veya çıkan kanunlar işçi ve işçi aileleri için
geçerli değil. Ancak anlaşmanın bir maddesinde şöyle
bir açıklama bulunmakta: ‘Eğer; 1980 sonrasında
çıkan bir kanun, kişinin yaşamını olumlu
yönde etkiliyorsa, yeni kanun maddesi geçerli
olacaktır.’
1983 yılında geçerli olan yabancılar kanununa göre
ise evlilik sürecinde, eşler bir yıl sonra ayrılmış
olsalar dahi, kişinin süresiz oturum hakkı alma imkânı
bulunmakta.

VERGİ MAĞDURLARINA ÇAĞRI!

V

ergi Dairesinden; vergi mağdurlarına
yönelik itiraf niteliğinde açıklama
yapıldı. Kurum, acil yardıma ihtiyacı
olanları iletişime geçmeye çağırdı.
Vergi Dairesinin bazı vatandaşlar için, aynı
Çocuk Bakım Ödeneklerinde olduğu gibi, Kira,
Sağlık ve Çocuğa bağlı Yardım ödeneklerinde
de önyargılı kararlar aldığı ortaya çıktı.
Kurum; ödeneklerden kaynaklı mağduriyetlerde,
acil yardım ihtiyacı oluşan vatandaşlara, Çocuk
Bakım Yardımı Mağdurları Servisi ile iletişime
geçme çağrısında bulundu.
“Önyargılı olduk ve vatandaşa hiç fırsat vermedik”
Yapılan yanlışı kabul eden ve düzeltmek için yollar arandığını belirten Vergi
Dairesi, hükümetin de geçtiğimiz yıl tüm ödenek mağdurlarına tazminat
ödemeye karar verdiğini kaydetti.
Vergi Dairesi’nin resmî açıklamasında; kurumun önyargılı davrandığı belirtilirken
şu ifadelere yer verildi; “’Önyargılı olmak’, en başından itibaren vatandaşların
muhtemelen ödenek hakkı olmadığını varsaydığımız anlamına geliyor. Geriye
dönüp baktığımızda, çoğu zaman çok hızlı sonuçlar çıkardığımız ortaya çıkıyor
ve bunun sonucu olarak, vatandaşlara ödeneğe hak kazandıklarını ispatlamaları
için çok az veya hiç fırsat vermedik. Bu nedenle kişiler (haksız yere mağdur
olanlar) gereksiz yere uzun süre belirsizlik içinde kalmış, maddî açıdan
dezavantajlı duruma düşmüş ve adalet duyguları etkilenmiştir.”

Dosya IND’ye geri gönderildi
Bu kanun değişikliğini gerekçe olarak kullandığını
ifade eden Avukat Özkara “Ankara Antlaşması’na
göre Türk vatandaşlarının en olumlu kanundan
yararlanma
imkanı
olduğunu
savunduk.
Mahkeme de bizi haklı buldu ve IND’nin kararını
bozdu” dedi.
Dosyanın
mahkeme
tarafından
yeniden
değerlendirilmek üzere IND’ye gönderildiğini belirten
Avukat Özkara, kurumun normal şartlarda 8 hafta
içinde karar vermesi gerektiğini ancak yüksek
mahkemeye gitme hakkının da bulunduğunu kaydetti.

Tazminat verilecek ama nasıl?
Geçtiğimiz yıl 29 Ekim 2021 tarihinde Temsilciler Meclisine yazılı bir açıklama
yollayan dönemin Devlet Sekreteri Van Huffelen konut yardımı, sağlık yardımı
ve çocuk bütçesindeki hatalar nedeniyle mağdur duruma düşen vatandaşlara
tazminat verileceğini duyurdu.
Verilmesi düşünülen tazminat için iki farklı yol izlenebileceği belirtilmekte. Ancak
bu planın nasıl ve hangi ölçüde işleyeceği Temsilciler Meclisinde yapılacak
görüşmeler sonucunda belli olacak. Vergi Dairesine göre karar alınması, kararın
incelenip uygulanabilirliğinin test edilmesi ve mağdurlara tazminat ödenmeye
başlaması ancak 2022 yılının içinde gerçekleşecek.
Düşünülen plana göre tazminatlar şu kurallara göre ödenmeye başlayacak:
- Kurumsal önyargılarla mağdur edilen vatandaşlar, geri ödenmesi istenen
miktarın %130’u oranında tazminat alma hakkına sahiptir.
- Kişisel taksitle yapılandırma talebi reddedilen vatandaşlar, geri ödenmesi
istenen miktarın %30’u kadar tazminat alma hakkına sahiptir.

Emsal teşkil edebilir
Avukat Özkara; şuanda bu yolda yeni bir adım
atıldığını ve mahkemenin müvekkili aleyhinde olumlu
karar almasından memnun olduğunu dile getirdi.

Acil durumlarda Vergi Dairesine başvurun!
“Bu düzenlemeyi şekillendirmek için çok çalışıyoruz.” diye açıklama yapan
kurum, ödenek mağdurlarının nasıl ve hangi durumlarda tazmin edileceğini,
konu netleşir netleşmez web sitesi üzerinden açıklanacağını belirtiyor.

Özkara, IND’den de olumlu bir yanıt alınması
halinde, davanın Hollanda’da emsal teşkil edeceğini
ve bu sayede hem bu tür davalar için büyük bir
adım atılacağını, hem de yasal olarak değişiklik
yapılabileceğini kaydetti.
Sonhaber.eu ---◄◄

Açıklamada; örneğin kira yardımı, sağlık yardımı ve/veya çocuğa bağlı yardım
ödeneklerinden kaynaklı olarak aşırı mağdur olan ve acil yardıma ihtiyacı bulunan
vatandaşların, 0800 - 2 358 358 numaralı telefondan (ücretsiz) Çocuk Bakım
Yardımı Mağdurları Servisini (Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag)
arayarak, bilgi alması gerektiği belirtildi.
---◄◄
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“Almanya Müslüman Karşıtı Nefretİ
Cİddİye Almalı”

AB ülkelerİ arasında serbest dolaşımı
sağlayan Schengen 27 yaşında

L



üksemburg’un Schengen kasabasında 14 Haziran
1985’te imzalanan ve 1995’te yürürlüğe giren
Schengen Anlaşması pek çok Avrupa ülkesi arasında sınır
kontrollerini kaldırmış, serbest seyahatin önünü açmıştı.
Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan
Schengen Anlaşması, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl
boyunca sıkıntılı bir süreçten geçerken 27’nci yaşına
tedbirlerin kalkmaya başladığı bir dönemde giriyor.
Lüksemburg’un Schengen kasabasında 14 Haziran
1985’te imzalanan ve 26 Mart 1995’te yürürlüğe giren
Schengen Anlaşması pek çok Avrupa ülkesi arasında
sınır kontrollerini kaldırmış ve serbest seyahatin önünü
açmıştı. Başlangıçta Almanya, Fransa, Hollanda ,
Belçika ve Lüksemburg arasında imzalanan anlaşmaya
yıllar içinde çok sayıda Avrupa ülkesi dahil oldu.
Schengen Bölgesi, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan,
Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya,
İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve
İsviçre’den oluşuyor.
---◄◄

B

erlin İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül, Almanya’nın ülkede
artan İslam düşmanlığını ciddiye alması gerektiğini söyledi.
Berlin İslam Federasyonu tarafından Kreuzberg semtindeki Mevlana
Camisinde “Sevgi nefretten daha güçlüdür” başlığıyla düzenlenen
panelde İslamofobi ele alındı.
Almanya’nın başkentinde faaliyetlerini sürdüren Berlin İslam
Federasyonu tarafından düzenlenen panelde konuşan Federasyon
Başkanı Murat Gül, Almanya’daki Müslümanların İslam düşmanlığının
sonuçlarını hissettiklerini söyledi. Gül, Müslümanlara ve Müslümanlara
ait müesseselere yapılan saldırıların sayılarının sürekli arttığını
vurguladı ve “Bizim korkularımız ciddiye alınmalı.” ifadesini kullandı.
Kreuzberg semtindeki Mevlana Camisinde “Sevgi nefretten daha
güçlüdür” başlığıyla düzenlenen panele Almanya İslam Konseyi
Başkanı Burhan Kesici, Berlin Eyalet Meclisi milletvekilleri Susanna
Khalefeld ve Orkan Özdemir, öğretmen Fereshta Ludin, papaz Andreas
Gotze, haham Nils Jacob Ederberg ve Ali Özgür Özdil katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Berlin İslam Federasyonu Başkanı
Murat Gül, toplumda Müslüman düşmanlığı, İslam düşmanlığı veya
İslomofobi kavramlarıyla İslam inancına sahip insanlara yönelik
ayrımcılığın ve ırkçılığın ifade edilmeye çalışıldığını söyledi.
---◄◄

BM: Fİlİstİn topraklarındakİ yasa dışı
yerleşİmlerde 670 bİn İsraİllİ yaşıyor

B

irleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi
Tor Wennesland, işgal altındaki Filistin topraklarında 670
bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi
Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, İsrail’in
devam eden ve genişleyen yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin
Filistin’de şiddeti körüklediği ve iki devletli çözüm olasılığını
aşındırdığı endişesini dile getirdi.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 670 bin İsraillinin yasa dışı yerleşim
birimlerinde yaşadığını belirten Wennesland, İsrail’in yerleşim
faaliyetlerinin BM kararlarını ve uluslararası hukuku alenen ihlal
ettiğini ve barışın önünde ciddi engel teşkil ettiğini söyledi.
Wennesland, İsrail hükümetine yasa dışı yerleşim faaliyetlerine
derhal son vermesi çağrısı yaptı. Ramazan öncesi İsrail ve
Filistinli liderlere sükuneti sağlama çağrısı
Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) gelecek
birkaç ay içinde fon sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağına da dikkati
çeken Wennesland, yardımlarda kesinti yaşanmasının insani,
siyasi ve güvenlik sorunlarını tetikleyebileceği ve tüm bölgeyi
etkileyebileceği uyarısı yaptı ve ramazan öncesi UNRWA’ya
yardımların artırılması çağrısında bulundu.
---◄◄
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Avrupa’ya Seyahat ve
İSLAMİ DİNDARLIĞIN
ÇEŞİTLENMESİ

B
Tarihsel olarak Müslümanlar
Avrupa’yı tek bir bölge,
tarih, din ve kültür olarak
algılar. Tersi de. Avrupa
da İslam dünyasını tek
bir bölge, din, tarih ve
kültür olarak algılar. Çok
karmaşık olanı bir “blok”
yapmak aslında basitleştirme
yöntemidir. Basitleştirme
de genelleştirme imkânını
oluşturur. Her iki taraf da bu
‘basitleştirme’ üzerinden
‘genelleştirme’ yapar
durur. Mesela Hollanda
yerlileri Müslümanların
arasındaki farklılıkları bir
türlü fark edemezler. Edenler
de anlayamazlar. En fazla
bildiği bir ‘Sünni’ var
bir de ‘Şii’. Müslümanlar
da Hristiyanlar arasında
ki farkları fark edemez ve
etse bile hiç anlayamaz. En
fazla bildiği “Katoliklik”
ve “Protestanlık” diye iki
akımın olduğudur.
Tarih böyle ‘önyargılar’
üzerinden oluşmuştur.
Buradaki bu basitleştirme’
ve ‘genelleştirmeyi’ aşmak
ve detaylı bilgi edinmek pek
gerekli de olmamıştır. Bu ne
zaman gerekli olur? Olumlu
ilişki süreklileştiğinde.
Diğeri veya öteki ile
devamlı karşılaşırsan,
ilişkin derinleşirse, bu basit,
yüzeysel ve genel bilginin
bir çeşit ‘alakasızlıktan’
veya ‘düşmanlıktan’ dolayı
ortaya çıktığını fark edersin.
Bakarsın ki bildiklerinin
gerçeklikle hiç alakası
yokmuş.
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öyle kalıcı ve yakın ilişkide basit
bilginin gerçeklikle örtüşmediği,
yanıltıcı olduğunu deneyimlersin.
Çok fazla önyargılı olduğun da
ortaya çıkar. Sürekli yanıldığın duygusunu
deneyimlersin. Mahcup olursun ve bazen kendi
algını savunursun. Ancak hakkında konuştuğun
kişiler karşında oturmaktadır. Ve seni hep o
detaylı bilgileri ile hep düzeltirler. Bu mahcup
oluşu gidermek için ise iki yol önüne çıkar:
Ya ‘bu böyle gitmez’ deyip detaylı bilgi
edinme çabasına girersin. Kitap okursun, alaka
gösterirsin, daha sık bir araya gelirsin, sorular
sorarsın ve böylece detaylı tanınma oluşturursun.
Önyargıların azalır ve detaylı bilgi edindiğin
için mahcup olmaz, ‘çok bildiğin’ için takdir
alırsın. Ya da bir daha mahcup olmamak için
‘kaçarsın’. Bu gibi ortamlarla karşılaşmadığın
için de ‘mahcup’ olmazsın. Kendi aranda bu
‘basit’, ‘genel’ ve ‘yüzeysel’ bilgi/algı ile
yaşarsın. Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların
birbirleri ile diyalog ve tanışma çalışmalarının
başarısız olmasının dayanağı bu olsa gerek.
Avrupa ve İslam Dünyası birbirleri hakkındaki
‘blok’ algısı tabi ki tarihsel olarak oluşmuştur.
Ve iyice oturmuş. Birbirlerine uzak olduklarından
detaylı ve gerçekçi bilgiye ihtiyaç da
duyulmamıştır. Tarafların uleması dahi detaylı
bilgi edinmeyi gerek görmemiştir. Kimsenin
birbirleri ile karşılaşıp ‘mahcup’ duruma
düşmesi de yaşanmamış. Avrupa orasını kendinin
“zıddı” ve “düşmanı” seklinde kurgulamış,
İslam dünyasın da burasının ‘kendinin zıddı’
ve ‘düşmanı’ olarak kurgulamış. Böyle bir ilişki
de tabi ki ne ‘mahcup’ olma durumu olur, ne
de ‘yanılma’. Hatta basit ve blok algı her iki
tarafı da idare eden politik otoritenin ve toplum
önderlerinin (özellikle din görevlilerinin) işini
kolaylaştırmıştır.
Anladığım kadarı ile bu tarihsel ‘blok algısı’
artık çöküyor. Avrupa’nın göbeğinde kalıcı
olarak yasayan milyonlarca Müslüman sayesinde
yeni ve farklı bir ilişki ortaya çıkıyor. Bu ilişki
ve deneyim sadece detaylı değil, kendi içinde
farklılıkları da içeriyor.
Geçtiğimiz asrın ikinci yarısında Batı Avrupa
ülkelerine gelen birinci nesil Müslümanların
aktif hayattan çekilmesi ile yeni algıların ve
deneyimlerin çok hızlı öne çıkmasına neden
oluyor. Diğer bir husus ise, üçüncü nesil
Müslümanlar. Onların deneyimi daha da farklılık
gösteriyor. Sanki ‘Avrupa İslam’ının veya
‘Avrupa Müslümanlığının sinyalini veriyor
gibi. Benzer bir durum Müslümanların yoğun
olduğu Batı Avrupa toplumlarda da ortaya
çıkıyor. Bir iz düşüm olarak. Bir etki-tepki
dinamiği içinde.

Bu yeni deneyimi ve değişimi çok iyi bir
şekilde anlatan bir kitap okudum. ‘Journey
into Europa: Islam, immigration and
identity’ (Avrupa’ya seyahat: İslam, göç
ve kimlik). Akbar Ahmet tarafından yazılmış.
Yazar bir heyet ile Müslümanların yoğun yaşadığı
Avrupa ülkelerini ziyaret ediyor. Berlin, Paris,
Kopenhag, Rotterdam, Brüksel, Viyana gibi.
Bu şehirlerde yaşayan, Müslüman, Yahudi ve
Hristiyan önderlerle görüşmeler yapıyorlar.
Tarihsel gelişmeleri araştırıyorlar. Özelikle bir
azınlık olarak Yahudilerin Avrupa toplumlarında
karşılaştıkları muamele, milliyetçilik gibi
ideolojilerin ortaya çıkışı ve oluşturduğu
toplumsal gerilimler. Bir taraftan Avrupa’nın
yakın tarihini diğer taraftan da azınlıkların
konumunu çok detaylı bir şekilde izah ediyor.
Avrupa Yahudilerinin tarihini detaylı bir şekilde
bilmeden, anlamadan Avrupa Müslümanlarını
anlamak ve onların geleceğini gerçekçi öngörmek
pek mümkün olmaz kanısı oluştu bende. Kitabın
bende yaptığı çağrışımları sizinle paylaşmak
istedim.
Bu kitabın asıl ana konusu tabi ki, Avrupa’da
bulunan 30 milyon civarındaki Müslümanın
içinde yaşadıkları toplumu nasıl algıladıkları,
hâkim kültürel ve politik iklimi ile nasıl baş
ettikleri hakkında.
Kitap Müslümanları üç sınıf olarak ele alıyor.
Göçmen (ekonomik veya güvenlik nedeni ile)
olarak Avrupa’ya gelen Müslüman. Bunları
birinci nesil olarak niteliyoruz. Bu sınıf
Müslümanların, yerleşik toplum ve kültürel
kimlikle alakalı olarak en dikkat çeken husus
onları kendilerini ‘göçmen’, ‘misafir’,
‘sığınan’ ve bu algıya bağlı olarak ta vardıkları
topluma karşı ‘minnet’ duymaları. Geldikleri
toplumun ‘geri’, ‘fakir’, ‘baskıcı’, ‘emin’
olmaması belirgin iken, vardıkları toplumun
‘ileri’, ‘zengin’, ‘özgür’ ve ‘güvenli’ olması
dikkat çekmekte. Bu algıya bağlı olarak da,
birinci neslin Avrupa toplumunda belirginleşen
‘dışlayıcı’ ve ‘ayrılıkçı’ tutumları anlayışla
karşılamaları görülüyor. Bu nesil kendi
toplumlarında daha kötüsünü gördükleri için,
yeni yerlerde yaşadıklarını hafife alabiliyorlar.
‘Sinmek’, ‘dikkat çekmemek’ ve ‘itaatkâr
olmak’ birinci neslin bulundukları toplumlarda
tutunma ve karşılaştıkları engellerle baş etme
stratejileri oluyor. Nitekim, Danimarka’nın
önemli Yahudi hahamı azınlık olma durumuyla
baş etme stratejisini söyle tasdik ediyor:
‘Ülkenin dilini yerlilerden daha iyi
konuşacaksın, ülkenin kanunlarına harfiyen
uyacaksın ve kendinin azınlık olduğunu
bileceksin. Demokratik toplumlarda
azınlıkların hakları korunmuştur ancak sen
çoğunluğu her zaman saygılı olacaksın.”
Bu neslin yerel dili çok sınırlı öğrenmesi, yerleşik
çoğunluğun onların aleyhine kullanılmamış
olması oldukça ilginç görünmektedir. Birinci
neslin ülkenin ekonomik gelişmesine katkısının
belirgin olması etken olmuş olabilir.
Kitapta detaylı bir şekilde anlatılan kesim ise
Avrupa ülkelerinde doğma-büyüme olan
ikinci/üçüncü nesil Müslümanlar.

Bu nesil ‘kökümüz başka yerde ancak
geleceğimiz burada’ anlayışından hareketle
yerleşik toplumda eşit ve saygın yer edinmeyi
talep ediyorlar. Referansları ne İslam ne de asli
ülkelerin referansları. Ancak yerleşik toplum
ve politik kafa, bu talebi henüz çok erken
buluyor. Burada ciddi bir çatışma oluşuyor. Bu
nesil ‘öfkelenirken’ yerleşik kesim dışlıyor
ve ötekileştiriyor. Fransa ve Danimarka örneği
dikkat çekiyor. Bu iki ülkede Müslümanların
dışlanmasının bir istisna olmaktan daha
çok ‘onlar bunu hak ediyor’ tutumu var.
Müslümanların dini pratik ve sembollerinin
‘şiddet’, ‘düzen bozucu’, ‘içimizdeki
düşman’ algısı iyice belirginleşmiş durumda.
Fransa’nın güneyinde olan Marsilya şehrinde
300 bin Müslümanın yaşamasına rağmen,
temelden yapılmış tek bir caminin olmaması bu
İslam’a karşı toplumsal direncin ve dışlamanın
boyutunu gösteriyor. Kitap, bu nesil üzerinden,
Avrupa tarihinde ‘içimizdeki düşmanlar’
olarak nitelendirilen Yahudilerin yavaş yavaş
nasıl Müslümanlar tarafından devralındığını
gösteriyor. Burası oldukça çarpıcı ve bu analiz ve
tespitler okuyucuyu çok kötümser yapmaktadır.
Üstelik bu neslin köklerine ve aslı toplumlarına
da bir o kadar yabancılaşması belirginleşirken.
Birinci neslin dinî pratikleri ile ikinci neslin
dinî pratiklerine, dinî kimlik inşasında belirgin
farkların ortaya çıkmasına rağmen, yerleşik
toplumun ve politik havanın ‘kör’ ve ‘dışlayıcı’
olması, bu neslin öfkesini traumatik bir boyuta
taşımakta. Kitapta görüşü ve deneyimi sorulan
bu nesilden hemen hemen herkes bu yönde
ifadeler kullanmakta.
Kitabın öne sürdüğü diğer bir kesim ise
‘mühtediler’ (dönme Müslümanlar).
Sayıları göreceli olarak çok az olsalar da.
Müslüman olmaların gerekçeleri ala bildiğine
farklı olarak öne çıkmakta. Fakat kitap bu
sınıf Müslümanları öne çıkartırken de seçmeci
davranmakta. Entelektüel gelişimi ileri düzeyde
olanlarla görüşüldüğü belli. Bu grup kendini
iki şekilde konumlandırmakta. Birincisi, ikinci
nesil Müslümanların karşılaştığı ‘gerilimler’
ve ‘dışlanmışlığa’ karşı. Bu durumda
mühtediler bu neslin dışlanmışlığını, hem çok iyi
anlaşılamadıklarından kaynaklandığını hem de
bunun İslam’la alakası olmadığını düşünüyorlar.
Böylece mühtedi Müslümanlar yerli toplumun
direnişini ve dışlayıcı tepkilerini ‘anlıyorlar’
izlenimi oluşuyor. İkinci husus ise, bu grup
Müslümanlar dinî kimliklerini ‘kitabî’ olarak
inşa ediyorlar, İslam’ın yerli değerleri ve normları
ile çatışmadığını ifade ediyorlar. ‘Hiç zorluk
çekmiyoruz’ veya ‘Müslüman olduktan
sonra öyle pek değişmem gerekmedi’ gibi
ifadelerle, İslam’ın Batı-modern kültürel değerleri
ile örtüştüğünü söylüyorlar. Onlara göre İslam
Batı toplumlarında da ‘kök’ salabilir ve bunu
onlar yapıyorlar. Bu tutumu ifade ederken, aslı
göçmen olan Müslümanların bir çeşit ‘kültürel
İslam’da inat ettikleri izlenimini veriyorlar.
Aslında kitap çok daha zengin bir içeriğe sahip.
Altı yüz sayfalık bir çalışma ve ilk bölümleri de
oldukça teorik. Hepsini özetlemek pek mümkün
değildi. Okumanızı tavsiye ederim.
---◄◄

Ramazan Ayı’nızı 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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TOVER Başkanı Durmuş Doğan:

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARINI
NASIL OKUMALIYIZ?

Durmuş Doğan

H

ollanda’da belediye seçimleri yapıldı...
Her belediye seçimlerinde olduğu gibi
seçime katılım oranı Hollanda genelinde
gene düşük oldu. Bu seçim de %50
oranlarında kaldı. Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı
Rotterdam şehrinde % 36 seviyelerine kadar düştü.
Nedendir bilinmez Hollandalılar belediye seçimlerini
önemsemiyor, ülkesel partiler yerine yerel partiler
tercih ediliyor. Bunun nedenini sorgulamak gerekiyor.
Ülkesel partilerin yerelde sorunlara çözüm olacağına
inanmıyor ve kendi içeresinden çıkardığı adaylarla
sorunların çözümüne katkı bulmaya çalışıyor. Bu da
seçime katılan parti sayısını artırarak tercih çeşitliği
yerine parti enflasyonu yaratıyor.

Neticede belediye yönetimleri ülkesel partilerin
ağırlıkta olduğu yönetimlerden oluşuyor.
Biraz da kendimize bakalım…
Biz belediye seçimlerinde hem katılım hem de meclise
giren adaylar sayısında başarılı olabildik mi?
Maalesef STK’larımızın günler öncesinden başlayan
seçimlere katılım çağrılarına rağmen her belediye
seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de yeterli ilgi
ve katılımı sağlayamadık. Hollanda Türk toplumu
Hollandalılar gibi belediye seçimlerinden uzak
durdular.
Demokratik
hakkımızı
kullanmayarak
kendi
varlığımızın bu ülkeye olan katkısını etkisizleştirmiş
olduk. Seçime ülkesel partilerden aday olanlar
sıralamalardaki yerleri nedeniyle tercihli oya
ihtiyaçları vardı. Hollanda Türk toplumu seçime alaka
göstermeyince onların da seçilme şansları azaldı.
Özellikle ülkesel parti konumundaki DENK partisi
bana göre elde ettiği sonuçla dikine büyüme yerine
yatay büyüme gerçekleştirdi.
Daha etkin ve görünebilir olmak için kesinlikle sandık
başına gitmesi gerektiği gerçeğini herkesin anlaması
gerekiyor.
Ülkesel etkin olmanın, yerelde etkin olmaktan
geçtiğini, ne yapıp edip bir sonraki seçimlere kadar
herkese anlatmamız gerekmektedir.
Hollanda Türk toplumun seçimlere katılım oranı artık
bir sorun olarak görülmeli ve bu sorunun nedenleri ve
çözümü konusunda hep beraber kafa yormalıyız. ◄◄

AVRUPA ÜLKELERİ, UKRAYNALI MÜLTECİLER İÇİN
SEFERBERLİK GÖSTERİYOR

P

olonya, Macaristan ve Romanya, savaştan
kaçan çok sayıda Ukraynalı mülteciyi
ağırlarken Almanya, İngiltere ve Hollanda
gibi ülkeler, ülkeye sığınan Ukraynalılara
özel ekonomik ve sosyal haklar tanıyor.
Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukrayna’yı terk eden
sivillere kapısını açan Avrupa ülkeleri, Ukraynalılara
ekonomik ve sosyal yardım sağlamada diğer
ülkelerden gelen mültecilere kıyasla daha büyük
seferberlikle hareket ediyor.
Hollanda ve İngiltere’den nakit yardımı
Savaşın başından bu yana 12 binden fazla
Ukraynalının geçiş yaptığı Hollanda’da, mültecilerin
“çalışma izni” şartı aranmaksızın hemen sosyal
güvenlik sitemine dahil edilmeleri ve gerekli oturum
ile geçici çalışma izinlerinin verilmesi sağlandı.
Çocuklar dahil her Ukraynalı mülteciye haftalık 60
avro (yaklaşık 980 TL) ödenek verileceğini açıklayan
hükümet, Hollandalı aileler tarafından misafir edilen
Ukraynalılar için bu miktarı 75 avro olarak belirledi.



Hollanda demir yolları NS başta olmak üzere birçok
taşımacılık firması Ukraynalı mültecilere ücretsiz
seyahat imkanı sağlarken hükümet, ülkedeki
yükseköğrenim kurumlarında eğitime başlayacak
Ukraynalı mültecilere maddi destek için şimdilik 1
milyon avro bütçe ayırdı.
Ukrayna’dan 12 bin 400 sığınmacının kabul edildiği
İngiltere, 13 Mart’ta daha fazla Ukraynalının ülkeye
gelebilmesine olanak sağlayan vize programı
kapsamında, evlerini Ukraynalı mültecilere açanlara
ayda 350 İngiliz sterlini (yaklaşık 6 bin 850 TL) destek
vereceğini açıkladı.
Bunun yanı sıra İngiltere’de yaşayan Ukraynalıların
savaş mağduru yakınlarını yanlarına alabileceği
duyuruldu. Böylelikle İngiltere’nin 200 binden fazla
kişiyi kabul edebileceği belirtildi.
Öte yandan, İngiltere’de yaptırım uygulanan Rus
oligarkların mülklerinin, savaştan kaçarak bu ülkeye
sığınan Ukraynalı mültecilerin barınması için kullanılıp
kullanılamayacağı değerlendiriliyor.
---◄◄

CBS: TÜKETİCİ GÜVENİ
SAVAŞTAN SONRA DÜŞTÜ

M

erkezi İstatistik Bürosu’na
(CBS) göre, güveni ölçmek
için kullanılan gösterge
neredeyse şimdiye kadarki en
düşük seviyesine düştü. Güven duygusu,
Şubat ve Mart 2013’te daha düşüktü.
Hollanda’daki tüketiciler aylardır üst üste
giderek daha fazla endişeli hale geldi.
Bunun nedeni fiyatların keskin bir şekilde
artması ve hayatın daha pahalı hâle
gelmesiydi. CBS’ye göre, Ukrayna’daki
savaş ilk kez Mart ayında tüketici
güveninde rol oynuyor. Sonuç olarak, Avrupa’da enflasyon daha da arttı.
Mart ayı için CBS güven puanı, Şubat’taki eksi 30’a kıyasla eksi 39 oldu.
Bu, tüketicideki ruh hâlini korona krizi sırasındaki en düşük noktadan daha
endişeli yapıyor. Mayıs 2020’de gösterge eksi 31’e geriledi. Sıkıntılı ilk korona
yılından sonra, geçen yıl Haziran’da eksi 3 seviyesine ulaşmıştı. Tekrar yavaş
yavaş iyileşti. Sonra bar tekrar aşağı indi.
Görünüm...
Bu ay yapılan ankete göre, tüketiciler önümüzdeki on iki ay için ekonomik
görünüm konusunda daha karamsar ve olumsuz düşünüyorlar. Ayrıca
öngörülebilir gelecek için kendi mali durumları konusunda daha karamsar hâle
geldiler. Enflasyon muhtemelen bunda önemli bir rol oynamakta. Örneğin,
tüketicilerin büyük alımlar yapmak için Mart’ı Şubat ayına göre daha az
elverişli bir ay olarak gördüğü görülüyor. İstatistik ofisinde satın alma istekliliği
göstergesi 8,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.
---◄◄

MESCİD-İ AKSA CAMİİ’NİN DÜZENLEDİĞİ
HAYIR ÇARŞISINA İLGİ YOĞUNDU



A

mstredam Mescidi Aksa Camii’nin düzenlediği hayır çarşısı hayli verimli ve
yoğun geçti. Ziyaretçileri arasında, Hollanda Türk Federasyon Başkanı Murat
Gedik, Hac ve Umre Başkanı Tuncay Bahtiyar, Amsterdam Başkonsolosu Engin
Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hollanda Türk
Fedarasyon’u Teşkilat Başkan ve yöneticileri, Amsterdam Esnaf Birliği Başkanı
Ramazan Kaya, UID yöneticileri de vardı. Cami Başkanı İbrahim Köroğlu ve
ekibinin canla başla çalıştığı ve misafirleri özenle ağırladığı programda yerel
sanatçılar da katılımcılarla beraber oldular. Cami Başkanı İbrahim Köroğlu,
sanatçılara, çalışan personele, cami cemaatine, hayırsever sponsorlara ve misafir
katılımcılara teşekkür etti.
---◄◄

Ramazan Ayı’nızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler...
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“Z Kuşağı, insanlar arasında din, dil, ırk cinsiyet ve mezhep gibi konuları önemli bulmuyor. “Farklı bir dinden insanla evlenirim”
diyenlerin oranı % 82,2. Z Kuşağının % 76,4’ü adalet, demokrasi, düşünce özgürlüğü, liyakat ve israf gibi konuları önemli buluyor.

SÖYLEŞİ

Z KUŞAĞI KİMDİR VE NE YAPMAK İSTER?

Son yıllarda hemen hemen dünyanın her yerinde bu iki kavramı yan yana duyarız: Z Kuşağı. Peki, Z Kuşağı ne demektir? Bu ve benzeri sorularımıza,
eğitimci, araştırmacı yazar Bekir Cebeci ile yaptığımız röportajda cevap bulmaya çalıştık. Engin bilgisinden, deneyim ve tecrübelerinden hayli istifade
ettiğimiz Sevgili Bekir Hocamızın öngörü, tesbit ve çözümlerinden istifade edeceğinizi umuyor, söyleşimizi ilgi ve keyifle okuyacağınıza inanıyoruz.

D

oğuş : Z Kuşağı deyince ne anlamalıyız?
Bekir Cebeci:
Z Kuşağı, 1995-2010
yılları arasında doğan gençlik demektir. Z Kuşağı; sosyal medya ve
internet bağımlısı bir kuşaktır. Bu
nesil elinde telefon ve internet ile
büyüdü. Öyle ki onları internetten ve telefondan koparmak çok
zordur.
Dünyanın her yerinde Z Kuşağı
elindeki kitabı bırakıp onun yerine
elektronik aletleri aldı. Böylece
kitap okuma alışkanlıkları azaldı.
Bu durum tabii ki derslerine de
yansımaktadır. Derslerdeki başarıları beklenenin altında olmaktadır.
Eskiden beri çocuk için şöyle bir
altın üçgen çizer anlatırız: Çocuk;
ailede, okulda ve çevrede
yetişir diye. Şimdi buna bir de
dördüncü olarak sosyal medya,
internet eklendi.
Z Kuşağı zamanının çoğunu
gece ve gündüz sosyal medya ve
internete ayırdığı için uykusunu
da tam alamamaktadır. Böylece
uykusuz kalmaktadırlar. Z Kuşağı,
Y Kuşağından sonra Alfa Kuşağından önce gelir.
Z Kuşağının özellikleri
nelerdir?
Z kuşağı internetsiz yaşayamaz. Bu
nesiller ellerinde telefon tablet ve
internet ile büyüdüler. Yani bütün
dünyadan haberleri var.
Z Kuşağının tüm üyeleri X Kuşağının çocuklarıdır.
Z Kuşağı; çeşitliliği bir zenginlik
olarak görürler. Bağımsız olmaya
da öncelik verirler. İstikrarcı ve
girişimcidirler. İnsan ilişkilerine büyük önem verirler. Rekabetçidirler.
Değişime ve yeniliklere açıktırlar.
Fakat bu pozitif bulguların yanında
Z Kuşağının negatif yönleri de vardır. Örneğin; Z Kuşağında zihinsel
engellilik ve psikolojik sorunlar
önceki nesillere göre daha fazla
artmıştır.
Dini referanslar çerçevesinden
bakıldığında Z kuşağının dine
ve dünyaya bakışıyla ilgili
düşünceleriniz nelerdir?
Yapılan araştırmalarda Z Kuşağının
% 15,7’si namaz kılıyor. Ve dinî
vecibelerini yerine getiriyor.% 55,8
ise bu vecibeleri yerine getirmiyor.
Z Kuşağının % 28,5 inançsız.
Z Kuşağından bir gençle konuş-

Bekir Cebeci
tum. Namaz kılıyor ve güzel ahlâktan ayrılmıyor. Çalıştığı ev satın
alacak durumu olduğu hâlde “faiz
haramdır” diyor ipotekle ev satın
almak istemiyor.
Z Kuşağı, insanlar arasında din,
dil, ırk cinsiyet ve mezhep gibi konuları önemli bulmuyor. “Farklı
bir dinden insanla evlenirim”
diyenlerin oranı % 82,2.
Z Kuşağının % 76,4’ü adalet, demokrasi, düşünce özgürlüğü,
liyakat ve israf gibi konuları
önemli buluyor. Bunun için de
Z Kuşağı’nın % 78,6’sı Avrupa
Birliği’ni destekliyor. (1)
Dünya çapında bütün insanların
% 84’ü bir dine mensup. (2)
Öyleyse sorun din değil, ahlâk
olmalıdır. Çünkü hangi dinden
olursa olsun insanlığın ortak kaderi ahlâktır. Etik değerlerdir.
John Ruskin bu konuda şöyle
diyor: “Pek çok din vardır ama
ahlâk tektir.”
İşte tek olan bu ahlakı, insanlığın
ortak değeri olarak kabullenip
yeni nesillere öğretmeliyiz. Aksi
hâlde geleceğimiz hiçte parlak değil. Biz yeni yetişen gençlerimize
kendi ahlâkî kurallarımızı öğretebiliyorsak görevimizi yapmış oluruz.
Çocuklarımıza ve gençlerimize
ahlâkî kuralları öğretebilmemiz
için öncelikle çocuk, anne ve baba
ile birlikte aynı aile ortamında
yaşamalıdır. Çünkü çağımızın
bulaşıcı hastalığı olan boşanmalar, çocukların bütün dünyasını
yıkıyor. Anne ya da baba da tek
ebeveyn ile büyüyen çocukların
ağlamalarını susturmak için onların ellerine hemen bir tablet ya da
akıllı telefon veriyorlar. Böylece
çocuk o sanal âleme dalıp gidiyor.
Kaldı ki eğitime anne ve babadan
başlamak gerekiyor. Onlara çocuk

Ahlâk dışı bir davranışın
adını “özgürlük” koyarsak;
Yarın da “yalan söyleme
özgürlüğü, çalma
özgürlüğü, adam öldürme
özgürlüğü” gibi ahlâk
dışı işlere de özgürlük mü
diyeceğiz? Yani adam çalıyor:
Çalma özgürlüğü, adam zina
yapıyor cinsel özgürlük...
Bu durumlar bizleri ve
ahlâkımızı bitirir.
yetiştirme konusunda kurslar ve
seminerler verilmelidir.
Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Sizler hiçbir şey bilmez
bir durumdayken Allah sizi
analarınızın karnından dışarı
çıkardı; şükredesiniz diye size
kulaklar, gözler, kalpler verdi.” (Nahl suresi 78)
Bu kulaklar, gözler, kalpler ve
beyin şükretmenin yanında öğrenmek içindir de aynı zamanda.
Hadislerde de şöyle buyruluyor:
“Beşikten mezara kadar ilim
öğrenin. İlim Çin’de de olsa
gidip alınız.”
Bu ayet ve Hadisler bize eğitim ve
önemin önemini anlatıyor.
Erasmus diyor ki: “Kişi insan
olarak doğmaz ona verilen
şekille o insan olur.” İşte bu
şekil de eğitim, öğretim ve ahlâktır
eğitimidir.
Yıllar önce rahmetli Erbakan Hocamız boşuna: “ÖNCE AHLÂK
ve MANEVİVAT” demedi…
Gerçekten önce ahlâk.
Peki çocuklara tablet ya da
akıllı telefon vermeyelim mi?
Çocuk ağlıyor ve bunları istiyor. Bunları verince de çocuk
susuyor.
Çok güzel bir soru sordunuz. Evet,
anne baba işin kolayını bulmuş.
Çocuk ağlıyor ver tableti eline çocuk sussun. Bir kere çocuk neden
ağlıyor ona bakmalıyız. Çocuk,
canı sıkıldığında, acıktığında,
susadığında ve de altı ıslandığında ağlar. Ağlamak da güzel bir
duygudur. Çocuk için bir istek belirtisidir. Bir de çocuğun beş temel
isteği ve ihtiyacı vardır: 1) İlgi, 2)
Sevgi, 3) Yemek, 4) Uyumak ve
5) Arkadaş.
Biz öncelikle çocuğun bu isteklerini yerine getirmeliyiz. Bunlar da
yerine getirilmediği zaman çocuk

TAZİYE...

İskenderpaşa Camii üyelerinden Kerim, Musa, Hüseyin
Gökmen’in kıymetli babaları, Mehmet Yaramış’ın kayınbabası
Abdullah Gökmen’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
Rotterdam Ayasofya ve Mevlana Camii cemaatinden Hüseyin
Meral’in hanımı, Hikmet ve Fikret Meral’in anneleri, Cafer,
Hamza, Osman Meral’in yengeleri Seher Meral’in (1942 Gümüşhane) vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

ağlar. Çocuğun arkadaş edinip
onunla oynaması onu sosyalleştirir. Ama akıllı cihazlara bağımlı
olmak onu toplumdan tecrit eder
içine kapanık birisi yapar.
Uzmanlar “3 yaşındaki bir
çocuk üç dili birden öğrenebilir” diyorlar. O zaman çocukla
konuşup başta anadili olmak üzere
ona yabancı dil öğretmek en akıllı
ve öğretici bir yoldur.
Yine uzmanlar diyor ki; “7 yaşından önce çocukları tablet
ve akıllı telefon bağımlısı
yapmak her bakımdan çocuk
için zararlı. Yaydıkları radyasyon sonucu çocukların başta
gözleri olmak üzere birçok organına zarar veriyor. Böylece
bu akıllı cihazlar birçok sağlık
sorunlarına zarar veriyor.”
Yine bir başka ve önemli konu ortaokul ve liseye giden öğrencilere
okulda öğretmenleri evlerde yapılmak üzere ödev verirler. Bu ödevler büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Bu ödevleri yapan çocuğun
yanında akıllı telefon, tablet hatta
televizyon bile olmamalıdır. Çünkü
çocuk dikkatini bunlara değil ev
ödevlerine vermelidir. Çocuğun
başarısını doğrudan etkileyen bu
ev ödevleridir.
Bu demektir ki, bu telefon, tablet
ve televizyon kullanımı disiplinli
bir şekilde belli zaman aralıklarında kullanılmalıdır. Bugün Z Kuşağı
dediğimiz telefon, tablet internet bağımlısı gençler için bu bir
başlangıçtır. Böyle giderse gelecek
bütün nesiller bu cihazların esiri
olabilir. O bakımdan velilere çok
büyük görevler düşmektedir.
Size göre ahlâk neden bu
kadar önemlidir?
Ahlâk insanı insan yapan en
önemli değerler topluluğudur. Ziya
Gökalp diyor ki: “Millî ahlâkı
olmayan kavimlerde, medeniyet olmaz.” Bu demektir ki ahlâk
medeniyettir.
John S. Mill: “Ahlâkî duygular doğuştan değil, sonradan
kazanılır.”
Ve Montaigne ise bu konuda şöyle
diyor: “Adaletin olmadığı yerde
ahlâk da yoktur.”
Ahlâk bir eğitimdir. Çocuğa
vereceğimiz bu eğitimle çocuğun
doğru, dürüst, güvenilir, yalan söylemeyen, çalmayan, verdiği sözü
tutan, hiç kimseyi aldatmayan,

TEBRİK...
Okurlarımızdan ve AFRA
Tapijt mağaza sahibi
Sevgili Adnan ve Hacer
Mutlu’nun mahdumu
Sefa Mutlu’nun evliliğe
adıma atarak sözlendiğini
duyduk. Gençleri tebrik ediyor,
iki cihan saadeti diliyoruz.

bütün insanları Yaratandan ötürü
seven bir çocuk olması hedeflenir.
Bakınız bir Hadis ne buyuruyor?
“Hiçbir baba, çocuğuna güzel
bir terbiyeden daha iyi bir
miras bırakamaz.”
ABD’nin unutulmaz Başkanı Franklin D. Roosvelt ise bu
konuda şöyle diyor: “Bir insanı
ahlâken yetiştirmeden sadece
zihnen eğitmek, topluma bir
bela kazandırmak demektir.”
Ben bu güzel sözlere ekleyecek bir
kelime bulamıyorum.
Peki, sizin ahlâk konusunda
gördüğünüz en büyük yanlış
sizce nedir?
Benim ahlâk konusunda gördüğüm
en büyük yanlış yukarıda saydığım
değerleri yerine getirmemenin
yanında, gayri meşru kadın erkek
ilişkileridir. Buna günlük dilde
“zina” deniyor. Bütün dinlerde
zina yasaktır. Hatta Hıristiyanlıkta
şöyle deniyor: “Bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.”
(Matta, 5:28)
Ama ne yazık ki bugünlerde basında “cinsiyet özgürlüğü” denerek
bu gayrimeşru ilişkiler özgürlük
şemsiyesi altına alınmak isteniyor.
Bence bu durum asla “özgürlük”
olamaz.
Örneğin bugünkü Hollanda toplumunun yüzde 54’ü ateisttir. Bu bir
tercihtir. Buna kimse karışamaz.
Çünkü “Dinde zorlama yoktur.”
(Bakara Suresi – 256)
Ama ahlâk kurallarının çiğnenmesi, aile yapısının kökten yok
edilmesi gibi davranışlar insanlığın
geleceğine dinamit koymaktadır.
Bu bakımdan ben eski bir
siyasetçi olarak zinanın mutlaka yasaklanmasını ve yapanlara da ağır cezaların verilmesini öneriyorum.
Ana kucağı terbiye ocağıdır. Aile
toplumun temelidir. Aile toplumun
köşe taşıdır, diyoruz. Ama aile kurumunu sonuna kadar yaşatmakta
sorunlarımız oluyor. Neden?
Öncelikle aileyi koruyup geliştirmeliyiz ve aileyi temel bir eğitim
yuvası hâline getirmeliyiz. Çünkü
eğer aile yoksa terbiye de ahlâk da
tam olarak olmayabilir.
Kaynakça:
1) QNEDIO, 11-08-2020
2) Nr.11, 16 Mart 2016,

---◄◄

TEBRİK...
Okurlarımızdan Mihrali
ve Şeife Şentürk’ün
mahdumu
Bedir Şentürk’ün evliliğe
adıma atarak sözlendiğini
duyduk. Gençleri tebrik ediyor,
iki cihan saadeti diliyoruz.
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Hayret! sendikalar yaşıyormuş “Rakamlar, düşük ve orta gelirli insanlar arasında çok daha endişe verici”

Yarışmalar

alım gücünün gerİledİğİnİ belİrten
FNV maaşlara zam çağrısı yaptı

GHMG TEŞKİLATLARI CAMİLERİNDE
KUR’AN-I KERİM YARIŞMASI YAPILDI

F

NV vatandaşların alım gücünün çok gerilediğini
belirterek maaşlara zam çağrısı yaptı. Aksi hale
ülkede bir eylem dalgası oluşacağını belirtti.
Hollanda’nın en büyük işçi sendikası FNV, üyeleri
arasında yaptığı bir anket sonucuna dayanarak yaptığı
açıklamada, sürekli artan fiyatlar karşısında vatandaşların
cüzdanının beklenenden daha fazla etkilendiğini belirtti.
FNV açıklamasında bu duruma karşı ücretlere zam yapılması
çağrısında bulundu. FNV başkan yardımcısı Zakaria
Boufangacha “İşverenler artık cüzdanlarını çıkarmak
zorunda” dedi.
Anket sonuçları endişe veriyor
Ankete katılan yaklaşık 20 bin FNV üyesinin yüzde 63’ü son
dönemde akaryakıt, enerji ve yiyecek fiyatlarının artması
nedeniyle, ay sonunu zor getirdiğini, yüzde 29’u ise daha ay
sonu gelmeden cebindeki paranın bittiğini belirtiyor.
FNV başkan yardımcısı Zakaria Boufangacha konu ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada “Rakamlar, özellikle düşük ve orta
gelirli insanlar arasında, CPB tarafından tahmin edilenden

çok daha endişe verici.. Eğer bir öğünü atlarsanız veya
doktora veya dişçiye gitmeyi bırakırsanız, bu geçiminizin
temellerinin zedelenmesi demektir.” dedi.
FNV anketinde ortaya çıkan en çarpıcı sonuçlardan bir
tanesi de vatandaşların borç birikimine düşmemek için
radikal önlemler alması. Elde edilen sonuçlara göre ankete
katılanların yüzde 35’i artık kıyafet almıyor, yüzde 17’si
doktora veya dişçiye daha geç gidiyor ve yüzde 6’sı ise
öğün atlatıyor.
Aksi hâlde ülkesel eylemler başlayacak
Boufangacha, insanların maaşlarıyla geçinebilmeleri için
ücretlerinin artması gerektiğine vurgu yaparken, “Maalesef
yıllardır ücretlerin ekonomik büyümenin ve dolayısıyla
şirket kârlarının gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu nedenle
maaşların, fiyat artışlarına yönelik olarak ayarlanmasını
istiyoruz.” dedi.
Boufangacha, ücret artışının olmaması halinde şirket
bazında ve hatta ülkesel olarak eyleme geçileceğini tahmin
ettiğini dile getirdi.
Haber: AA ---◄◄



Güney Hollanda Millî Görüş Ana Teşkilatı İrşad Başkanlığının düzenlemiş olduğu 34. Şubeler arası Kur’an’ı Kerim Yarışması gerçekleşti.
Yarışmacılar kendi şubelerinde yarışmayı kazanarak şubeler arası
gerçekleşen yarışmaya katılmaya hak kazandılar. Yarışmada öğrenciler
küçükler ve büyükler olmak üzere Kur’an-ı Kerim’i en doğru ve en güzel
okumak için birbirleriyle yarıştılar. Küçükler ve büyükler olmak üzere iki
kategoride yapılan elemelerde finalistler şu şekilde belirlendi:
KÜÇÜKLER KATEGORİSİ:
1. Ahmet Muhsin Öztürk, Rotterdam İskender Paşa Cami
2. Yusuf Tarık Karaca, Rotterdam Ayasofya Cami
3. Mousa Chmes, Arnhem Ayasofya Cami
BÜYÜKLER KATEGORİSİ
1. Selim Arda Gökmen, Rotterdam İskender Paşa Cami
2. Muhammed Talha Erdemsoy, Rotterdam Ayasofya Cami
3. Muhammed Yavuz Dursun, Ede Millî Görüş Teşkilatı
DM---◄◄

Hollanda Dİyanet Vakfı, hİzmetlerİne bİr yenİsİnİ daha ekleyerek televİzyon yayıncılığına başladı

H

ollanda’da millet varlığımıza kırk yıldan beri 148 cami
ve 170 civarında din görevlisiyle her alanda din hizmeti
sunan Hollanda Diyanet Vakfı, hizmetlerine bir yenisini
daha ekleyerek televizyon yayıncılığına başladı...
Kendi imkânlarıyla altyapısını oluşturduğu bir stüdyoda,
televizyon yayınlarına başlayan Hollanda Diyanet Vakfı, 2022 yılı
Ramazan ayından itibaren her akşam izleyicisiyle buluşacak.
Şimdilik sosyal medya kanalları Youtube ve Facebook üzerinden
dini yayınlara başladı.
Ramazan ayı vesilesiyle her gün yayınlanmak üzere iftara doğru

programlarının çekimlerine başlandı.
Yayınlara konuşmacı olarak başta Din Hizmetleri Müşaviri ve
Ataşeleri olmak üzere Hollanda’da görev yapan din görevlileri
katılıyor.
Paket ve canlı yayın şeklinde sunulan yayınlar Ramazan ayı
boyunca her gün iftara bir saat kala başlayacak.
Hollanda Diyanet Vakfının televizyon yayınlarını Islamitische
Stichting Nederland Youtube ve Islamitische Stichting Nederland – HDV Facebook sayfalarından izlemek mümkündür.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

CAN ERZİNCANLILAR VAKFI 10 YAŞINDA



Dizayno Home Mobİlya Mağazası açıldı

Hollanda’da faaliyet yürüten Can Erzincanlılar Vakfı muhteşem bir etkinlikle 10.
yılını kutladı. Hollanda’nın bir çok şehrinde gelen vatandaşların katıldığı anlamlı etkinlikte Türkiye’den gelen Alanya Eğitim Sen Başkanı Ali Koca ve Eğitim
gönüllüleri adına Necdet Yüksekbaş eğitimin önemi ve vakıfın üstlendiği misyonla
ilgi birer konuşma yaptılar. Vakıf Başkanı Murat Kurt da bir teşekkür konuşması
yaparak vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fotoğraf: Mehmet Köse ---◄◄

Korona döneminin zor şartlarına rağmen Hollanda’da Türk girişimci yatırımlarına
devam etmekte. Amsterdam Villa Arena Woonmall’da 3.000 metrekare alanda
açılan Mobilya mağazasında bir birinden güzel modern tarzda mobilya çeşitleriyle
halka hizmete sunulmakta. Türk mobilya markası Dizayno Home Nederland’ın
açılışını, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Amsterdam Başkonsolosu
Engin Arıkan, Mağaza sahibi Hayati Tahtalı ve Yasin Tahtalı yaptı.
DM ---◄◄

NAtural Home dualarla hİzmete açıldı

La Moms Bebek Ürünlerİ Mağazası hİZMETTE

Algan Holding’in ilk şirketlerinden biri olan ve onlarca işçi çalıştıran IS-EM
Bouwbedrijf’ten sonra Natural Home, Algan Holding bünyesinde kurulan yedinci şirketi oluyor. Banyo, tuvalet, zemin ve fayans ürünlerinden oluşan Netural
Home Badhoevedorp’ta hizmete açıldı.
Açılış kurdelesini, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Algan Holding CEO’su
Murat Algan, Şenol Duman, Yıldız Oğlakçı ve MÜSİAD önceki Başkanı Ümit
---◄◄
Akbulut birlikte kestiler.

Uzun süre kişiye özel Bebek ve Anne ürünleri ile ilgili araştırmalar yaptıktan
sonra kendine özgü bir koordine ile bu ürünleri internet üzerinden satışa
sunun ve kısa zaman içerisinde büyük ilgi görmesinin kendisine cesaret
verdiğini söyleyen Genç girişimci Gülpembe Açkalmaz Çelik, ilk mağazasını
Rotterdam da açtı. Benthuizerstraat 18, 3036 CG Rotterdam adresinde hizmete giren mağaza haftanın her gün, anne ve bebek kreasyonuna ilgisi olanlar
---◄◄
için açık olacak.
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Kuşaklar arasındakİ İhtİlaflarda sosyal çevrenİn etkİsİ

A

vrupa ülkelerinde yaşayan Türkler,
60 yıllık bir göç tarihi ve tecrübesine
sahipler. Artık Avrupa’da dördüncü
kuşak Türkler var. Düğünlerde,
bayramlarda, etkinliklerde bazen bu dört
kuşağı bir arada görmemiz mümkün
olmaktadır. Dört kuşak, her ne kadar, ortak
bazı özellikler taşısalar da, her kuşağın kendine
ait farklı bir dünyası bulunmaktadır. Her
kuşağın, hayatı anlamlandırmalarında çeşitlilik
ya da hayata yükledikleri anlamda farklılıklar
görülmektedir. Söz konusu farklılıklar, her
ne kadar sosyal psikolojinin bir çalışma
alanı olsa da, Avrupa Türklerinin geleceği ile
ilgilenenlerin üzerine düşündükleri önemli bir
konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu makale, insanın etkilenmeye ve değişmeye
müsait bir varlık olduğundan hareketle,
kuşaklar arasındaki farklılaşmanın, bir
çatışmadan öte, hayatın, yani varoluşun bir
esprisi olduğu ve özellikle yeni kuşakların,
oldukları şekliyle anlaşılmalarını irdeleyecektir.
Bu makale ayrıca, çağın ihtiyaçları
doğrultusunda oluşturulacak sosyal çevre
ve kurumlarla, gençlerin doğuştan sahip
oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasına katkıda
bulunmayı teklif etmektedir.
Pedagoji fakültesinin daha birinci sınıfında,
‘insanın etkilenmeye ve öğrenmeye
en müsait sosyal bir varlık olduğunu’
öğrenmiştik. Söz konusu etkilenme her hangi
bir bireyden olacağı gibi, sosyal çevreden yani
ait olduğu gruptan, aileden, siyasi, kültürel,
mahalle çevresinden olabilir.
İnsan aynı zamanda, değişen ve değişmeye
açık sosyal bir varlıktır. Değişim, bazen
yaşanılan bir tecrübeden, karşı karşıya gelinen
bir olaydan olabilir. Değişim, aynı zamanda,
eğitim ve öğretimden, eğitim sürecinde
ortaya çıkarılan kabiliyetlerden de meydana
gelebilir. Dolayısıyla, insan eğitilebilen,
şekillendirilebilen, yönlendirilebilen hatta
kullanılabilen (Hitler Almanya’sında olduğu
gibi) bir varlıktır.
Diğer taraftan, bir pedagogun, aylar
belki yıllar süren araştırmaları sonucunda
ortaya koyacağı, ancak ilmin kapısı olarak
bildiğimiz Hz. Ali’nin, ”Çocuğunuzu kendi
zamanınıza göre değil, içine doğdukları
zamanın şartlarına göre yetiştirin” ifadesi,
bize insanın içinde yaşadığı sosyal çevreden ve
çağdan nasıl etkilendiğini çok açık bir şekilde
göstermektedir.
Yine, Hz. Ali’nin çocuklara nasıl
yaklaşacağımızı anlatan ve aynı zamanda Hz.
Peygamberin ahlâkı olan, “Çocuklarla 7
yaşına kadar çocuklaşın, oynayın. 7–15
yaş arasında çocuklarınızla arkadaş
olun. 15 yaşından sonrada çocuklarınızla
istişare edin.” ifadeleri de, modern
pedagojinin metotları arasında yer almaktadır.

Dünyada ilk felsefi roman olarak bilinen, Ebu
Bekir İbn-i Tufeyl’in ‘Hayy İbn Yaqzan’
adlı eserinde de, insanın içinde bulunduğu
çevrenin düşünce ve gerçeği algılamada nasıl
etkili olduğu anlatılır. Issız bir adada tek başına
yaşayan Hayy, çocuk yaştayken bir ceylanın
yardımıyla ve sonra tek başına çevresiyle
ilişki kurup, karşılaştığı yeniliklerle bir varoluş
anlayışı geliştirir.
Hayy, etrafında gördüğü her şeyi inceler,
çevreye uyum sağlar, yırtıcı hayvanlara karşı
savunma aletleri geliştirir. Doğuştan gelen
ana kabiliyet ve özelliklerini çevrenin etkisiyle
geliştiren Hayy, bir müddet sonra kendi
düşünce felsefesini deneme-yanılma, akıl ve
yorum, sezgi yoluyla geliştirdiği tasavvufi
görüş ile, bütün gördüklerini, geceyi, gündüzü,
güneşi, dünyayı, âlemi yaratan bir Allah’ın
olduğuna inanmıştır.
Hayy, yaşamının ilerleyen bölümünde, Absal
ile karşılaşır. Kısa bir surede, Absal ile iletişim
dili geliştirir. Tecrübelerini ve bildiklerini
Absal’a anlatır. Hayy, Absal’ın geldiği ve
arkadaşı Salaman’ın yönetici olduğu şehirdeki
insanları merak eder. Absal’ın istememesine
rağmen, şehirde yaşayan insanlara tecrübe ve
bilgilerini anlatmak ister Hayy. Ancak, başarılı
olamaz. Çünkü, insanlar yaşadıkları çevreye
göre yetişmişlerdir. Muhatap oldukları şartlar,
Hayy’ın yaşadığı şartlardan çok farklıdır.
Şehirdekiler, zahiri geleneğin temsilcisi olup,
namaz, oruç, zekât, v.d. ibadetler onlar için
yeterlidir. Hayy, Absal ile adaya geri döner.
Çünkü, Hayy ve Absal, Bâtıni ve zahiri ilimlere
vakıftırlar. Şehirlilerle aralarındaki ihtilaf gayet
normaldir.
İnsanın temel problemlerine değinen bir diğer
eser de, bilindiği üzere, Şehbenderzâde
Filibeli Ahmed Hilmi Efendi’nin
kaleme aldığı A’mâk-ı Hayâl kitabıdır.
Romanın kahramanı Râcî, tüm okumalarına
ve birikimlerine rağmen, hayata dair
sorulara cevap bulmakla meşguldür. İçinde
bulunduğu sosyal çevre Râcî’yi bir türlü
tatmin etmemektedir. Ve bir gün mezarlıkta
yaşayan Aynalı Baba’yla karşılaşması romanın
kahramanının dünyasını değiştiriyor. Ney
dinletisi ve ateş üstündeki cezvede kaynayan
kahve eşliğinde, manevî bir yolculuğa çıkar
Râcî. Aynalı Dede, değişimin insanın kendinde
olduğunu işaret eden “âlem bir deniz, sen
bir gemi; aklın yelkeni, fikrin dümeni,
kurtar kendini, ha göreyim seni…”
sözlerini söyler Râcî’ye.
Biraz daha yakın tarihe gelirsek. Çok genç
yaşta, 45 yaşında, ebedi aleme göç eden,
yakın çağ Türk sosyal bilimlerinin önemli
isimlerinden Erol Güngör de, ‘İslam’ın
Bugünkü Meseleleri’ kitabında, insanın
çevresi ve dış şartlar hakkında şu ifadelere yer
verir: “Din değişmediği hâlde insanların
onunla ilgili anlayışları değişiyorsa,

o zaman bu değişmenin sebeplerini
dinde ve insanlarda değil, fakat onların
dışındaki şartlarda aramak gerekir.”
Demek ki, insanın içinde bulunduğu şartlar,
yaşadığı çağ, ait olduğu çevre din ile ilgili
algısını tayin ettiği gibi, varoluşla ilgili
tasavvurunu da şekillendirmektedir.
Yukarıdaki örneklerden hareketle, insan
şahsiyetinin gelişiminde ya da insanın
hayata yüklediği anlam, yani hayatı
anlamlandırmasında sosyal çevrenin, tahmin
edilmez etkisinin olduğunun altını çizmemiz
gerekmektedir.
Sosyal bilimler tarihinde söz konusu sosyal
çevre, bazı sosyal bilimciler tarafından
‘kültür’ kavramıyla açıklanmıştır. Bunlara
göre, insan içinde bulunduğu kültürün bir
ürünüdür. Muhatap olduğu kültür, insanın
hâl ve hareketlerini belirliyor, hayatı
anlamlandırmasında belirleyici oluyor.
Buna göre, gerek sosyal çevrenin gerek
içinde bulunulan kültürün insan şahsiyetinin
oluşmasında oynadığı belirleyici rol ve
etkisinden hareketle, Avrupa’daki Türkler ve
yetişen Türk çocukları hakkında yapılacak
genel bir değerlendirmede aşağıdaki tespitleri
yapmamız mümkündür.
Çocuklar, ergenlik çağında olanlar, gençler
ve tüm insanlar etkilenmeye müsait olan
canlı birer sosyal varlıklardır. Dolayısıyla,
Avrupa’da yetişen Türk nesilleri de, içinde
yaşadıkları ülkelerdeki sosyal çevrelerden
etkilenmektedirler. Söz konusu, sosyal
çevrelerden etkilenme, göreceli bir mesele
olup, tartışılmaya müsaittir. Gençlerin,
kişiliklerinin gelişmesinde, başta aile kurumu
olmak üzere, okul, iş yeri, sokak, medya
ve sosyal medya platformları önemli rol
oynamaktadır. Biz bu sosyal çevrelere,
Avrupa’da kurulan kültür merkezleri,
camiler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve
vakıflar, spor kulüpleri yani Avrupa’daki
Türk çocuklarının, hiç olmazsa bazılarının
sosyalleşme süreçlerinin geçtiği, çevreleri
ekleyebiliriz. Bütün bu kurumlar, sosyal
çevre, bir taraftan Avrupa’da yetişen yeni
Türk nesillerinin kişiliklerinin gelişmesi,
şahsiyetlerinin oluşması, toplumun ve
insanlığın bir üyesi olma yolunda katkı
sağlamaktadır. Bu süreçlerde, günümüzde
etkili olan dijital çağın metotları ve eğitim
yöntemleri de tahmin edilemeyecek kadar
etkilidir.
Avrupa Türklerinin geride kalan 60 yıllık
göç tarihinde edindikleri tecrübeler ve
oluşturdukları dinî, kültürel, sosyal, sportif,
eğitim, sanat vb. kurumlar yani sosyal çevreler,
hızla yeni ihtiyaçlar gereğince yeniden
dönüştürülmelidir. Gençlerin dijital çağ içinde

büyüdükleri gerçeğinden hareketle, modern
terbiye ve eğitim yöntemleri yani yeni sosyal
çevreler oluşturulmalıdır. Küresel yeniliklerin
içinde yer almak, yeni yöntemleri kullanmak,
devreye sokmak, Avrupa’daki Türk gençlerinin
hayatı anlamlandırmalarında mutlaka rol
oynayacaktır. Avrupa’da göçün başından
bu yana verilen var olma mücadelesi, yeni
zeminlerde, sosyal çevrelerde verilmelidir.
Avrupa’daki Türk çocuk ve gençlerinin, içinde
yaşadıkları ülke gerçeklerine ters düşmeden,
içinde yer aldıkları sosyal çevrelere uyum
sağlamaları, birinci ve ikinci nesillere göre
farklılıklar göstermeleri bir kültür veya
kuşaklar arası çatışma olarak görülmemelidir.
Diğer taraftan, Türk çocuklarının, aidiyet
duydukları Türk toplumunun değerlerine
de yabancılaşmamaları, dünyadaki Türk
topluluklarıyla bir şekilde ilişki içinde olmaları
sağlanmalıdır.
Bunun için, yeni zeminlerde ve sosyal
çevrelerde, Türklerin tarih içerisinde hayata
yükledikleri anlam, yeniden güncellenmeli ve
ilmek ilmek işlenmelidir. İnsanların doğuştan
getirdikleri özelliklere kem gözle bakmayan,
hoş gören, o özellikleri Allah’ın bir hediyesinin
olduğunu kabul eden bir anlayışın öğretildiği
bir pedagoji geliştirilmelidir.
Avrupa Türklerinin rotasını tayin edecek,
düşünürlerin, filozofların, psikologların,
sosyologların, hukukçuların, tarihçilerin,
ilahiyatçıların, sanatçıların, çocukları ve
gençleri etkileyecek sosyal çevrelerin içini
doldurması gerekmektedir. Bunun yapılmaması
halinde, tarihin acımasız tokadını tüm toplum
olarak yeriz. Unutulmaması gereken bir
gerçek ise, dünya tarihini yapanların bilgili
insanlar olduğudur. O hâlde, sosyal çevrelerin
etkisiyle şekillenen, kuşaklar arasındaki
farkları bir çatışma olarak değil, varoluşun
ve gerçeği anlamlandırmanın bir tezahürü
olarak görülmeli ve kurumlar insanın doğuştan
sahip olduğu yeteneklerinin ortaya çıkmasına
yardımcı olmalıdır.
REFERANS 66. SAYI
---◄◄
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agenda

gündem

Gündem Giethoorn kabusu bitti… Hayata yeniden başlamak için beyaz bir sayfa açtılar

BİR IRKÇILIK HİKÂYESİ ve MÜCADELENİN ZAFERİ

G

eçtiğimiz
Eylül
ayından beri Hollanda
gündemine
oturan
G i e t h o o r n’ d a k i
Türk aile, yaşadıkları kabus
dolu günleri geride bırakarak
Hollanda’nın
Rotterdam
şehrine yerleştiler. Yerleşme
anında yanlarında bulunan ve
taşınmaya yardımcı olan BMW
Club Hollanda yöneticileri ve
HDV Rotterdam Mevlânâ Cami
Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan
Kürk, aileye “yeni evinize hoş
geldiniz” diyerek birer buket
çiçek verdiler.
Muhabirimiz Sedat Tapan’ın
gösterdiği ilgi ve çabayla
gündeme gelen ve Şubat ayında
Hollanda ulusal kanalı NED 2’de
yayınlanan, toplumsal sorunlar
üzerine araştırmacı gazetecilik
yapan Zembla programıyla ülke
gündeminde sarsıcı etki oluşturan
“Giethoorn’da
tek
Türk
ailesinin ırkçılık kabusu”
haberi sonrasında, Yılmaz ailesi
onca yaşanan olumsuzluklardan
sonra şuan sağ salim güvenli
bir şekilde Rotterdam kentine
taşınmış bulunmakta.
Geçenlerde anne Hatice Hanım
ve oğlu Yusuf’u yeni evlerinde
ziyaret ettik. Bu zorlu taşınma
sürecinde ailemizi millî birlik
ve
dayanışma
duygularıyla
biran olsun yalnız bırakmayan
Hollanda BMW Club üyeleri,
özellikle Selçuk Dağ ve Ergüneş
Başkan, Fatih, Meltem Hanım ve
diğer kulüp üyeleri, Rotterdam
Mevlana Camii yönetim kurulu
ve cemaati adına Ceylan Kürk,
Yılmaz ailesine “hoş geldiniz”

Kısa haber
Tunahan Kuzu:
“Hollanda çifte
standart uyguluyor”

T

ziyaretinde bulunarak bu güzel
dostluğu daha da pekiştirdiler.
Hatice Yılmaz’a taşınma sonrasında
ziyaretimizde “kendinizi şimdi nasıl
hissediyorsunuz?” diye sorduk
ve “Ne varsa bizim insanımızda
varmış. İnsanlarımıza, hayırsever
iş
sahiplerine
şükranlarını
sunuyorum.
Yeni
evimizin
hemen hemen bütün eşyalarını
yenilediler” diyerek şunları anlattı:
“Bu samimi dostane ziyaretten son
derece mutlu ve onore oldum. “Her
şerde bir hayır var” sözünü şuan
bizzat tecrübe etmekteyiz Sedat Bey.
Daha düne kadar evimizde uyuyamaz
iken, can güvenliğimizden endişe
edip bir başımıza o kabus dolu köyde
devamlılık arz eden toplu bir ırkçı
saldırı ile izole edilerek çaresiz ve
kimsesiz kaldığımızı hissediyorduk.
1,5 yıl boyunca yaşantımız alt üst
edilmiş, cehennem gibi gelen zorlu
günler ve gecelere maruz kalmıştık…
Hollanda yerel yönetim ve kurumları
da bu ırkçı ayırımcılığa eşlik etmiş,
görevlerini kötüye kullanmış ve
bize gereken insani, hukuki yardımı
yapmamışlardı. Bu da içinde
bulunduğumuz durumu haddinden
fazla zor ve endişe verici hâle
getirmişti.
Fakat
sabrın
neticesinde
ve
inandığımız değerler uğruna bu
haklı kimlik mücadelemizin sonunda
belki resmî otoritelerimiz ve toplum
önderlerimizce gereken duyarlılığı ve
desteği göremedik ancak bu süreçte
asıl değerli olan şeyi gördük: TürkHollanda toplumumuzun gerçek
kahramanlarını ve bu asil insanların o
kalpleri yakınlaştıran samimi iyiliğine
şahit olduk, bu büyülü millî şefkatle
tanıştık!



Bu güzel ve özel insanlar bize sadece
insana dair kaybettiğimiz güveni
değil aynı zamanda tekrar hayata
bağlanmak gücünü de verdiler
doğrusu… İnsandan, insanlıktan, bu
müstesna necip milletten asla ümid
kesmemeyi de… Âdeta burada bir
aile kazandık, çok güzel dostluklar
biriktirdik bu süreçte.
Elbette
hukuki
süreç
devam
etmektedir. 6 tutanak tek bir dosya
olarak ele alınmak üzere yüksek
mahkemeye verildi.
Zembla
ekibi
de
davamızın
takipçisidir. Tek temennim çektiğimiz
bu acılar ve zulüm en nihayetinde
boşuna değildir.
Gerek Türk kökenli siyasilerimiz ve
bürokratik temsilcilerimiz gerekse
hukuk devletinin işlemesini engelleyen
Hollanda resmî kurumlarının bu
davadan ve hikâyemizden gereken
dersi çıkarmaları ve ciddi bir öz
eleştiri yaparak kendilerini doğru
konumlandırmalarıdır.
Özellikle OM, polis ve belediyeler
toplumu ayıran, polarize eden
tutumlar
yerine
bilakis
çok
kültürlülüğün Hollanda için bir

fırsat ve bir şans olduğunu idrak
etmeleridir.
Bazen bir musibet bin hayra
vesile olabiliyormuş. Bizim için
de umuyorum böyle olur. Şimdi
yeni evimize, yeni şehrimize ve
hayatımıza adapte oluyoruz, bu çok
muhteşem bir his, kâbustan uyanmak
gibi. Artık bundan sonra önceliğimiz
bu güvenli, huzurlu ortamda geçmiş
korku ve kaygılarımıza gereken
zamanı ve ilgiyi verip travmalarımızı
iyileştirmek ve daha normal bir hayat
yaşamaktır inşallah.
Çok şükür, yavrumun başına bir
iş gelmeden onu o cehennemden
kurtardığım için çok mutluyum. Bu
süreçte bizi destekleyen herkese
muhabbet ve minnet duyuyorum her
gün.”
Hatice Yılmaz ve 15 yaşındaki
oğlu Yusuf’u yeni hayatta güzel
başlayabilmeleri için başta Türk
işyerleri sahipleri ve STK’lardan
Amsterdam Esnaflar Birliği ve
Hollanda Türk Federasyon, BMW
Hollanda Kulübü yönetimi olarak
katkıda bulundular.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

ürk
kökenli
milletvekilli
Tunahan Kuzu, Hollanda ve
Avrupa’nın sığınmacı politikasını
eleştirdi. Denk Partisi milletvekili
Kuzu, Hollanda Parlamentosunda
yapılan Göçmenler ve Sığınmacılar
Politikası toplantısında konuşma
yaptı.
Kuzu,
Rusya-Ukrayna
savaşında geçen iki haftada
ülkelerini terk etmek zorunda kalan
sivillere kapılarını açan Hollanda ve
Avrupa Birliğinin (AB), Orta Doğu
ve Afrika’dan gelen sığınmacılara
farklı politika izlemesini eleştirdi.
Ukrayna’dan gelen sığınmacılar
için her şeyin bir anda sorunsuz
bir şekilde düzenlendiğini ve diğer
ülkelerden gelen sığınmacılar için
katı bir politikanın izlenmesinin
açıklanamaz bir durum olduğunu
belirten Kuzu, “Acaba bir çifte
standart mı var, merak ediyorum.”
dedi. Hollanda’da son 20 yılda
daha fazla sığınmacının ülkeye
alınamayacağının
mücadelesi
verildiğine ve ülkenin dolaylı
yönlerden
dolu
olduğunun
savunulduğuna dikkati çeken
Kuzu, şunları kaydetti: “Çok merak
ediyorum, bu insanlar yeterince
beyaz olmadığı, yeterince Hristiyan
ya da yeterince Avrupalı olmadığı
için mi bu uygulamaya maruz kaldı.
Şunu da eklemek isterim ki, keşke
Uygurlara soykırım yapılırken Çinli
zalime karşı aynı kararlılık olsaydı.
Keşke Myanmar’da Rohingyalar
katledilirken aynı birlik olsaydı.
Apartheid devleti olan İsrail,
Filistinlilere baskı uygularken aynı
sertlik gösterilseydi.” Kuzu, “Örnek
olarak, Ukrayna ve Suriye’den
gelen sığınmacılar arasında ayrım
yapmaya devam ettiğimiz sürece,
tüm değerlerimizi çöpe atabiliriz”
diye konuştu.
---◄◄



Ramazan Ayı’nızı tebrik ediyor, 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.
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Cihan Harplerinde Hollanda

İ

lk iki yazımızda Hollanda’nın
Kuruluşu ve sonraki süreci
anlatmıştık.
Daha
sonra
Osmanlı-Hollanda
ilişkileri
tarihçesine birlikte göz atmıştık. Bu
yazıda ise Hollanda’nın Birinci ve
İkinci Cihan Harbi’nde ki durumunu
ele almak istedim. Bu vesileyle
serimizi tamamlamış oluyoruz.
Hollanda her iki harpte tarafsızlığını
ilan etmişti. Birinci Cihan Harbi’nde
tarafsız olmasına rağmen orduyu
seferber etmiş ve harbe iştirak
etmemesine rağmen harbin etkilerini
derinden hissetmişti.





geschedenis

Hollanda Ordusuna ait üniforma
1. Cihan Harbi’nde Hollanda
1914’te Hollanda nüfusu 6.2
milyondu. Halkın ekseriyeti kırsal
kesimde yaşıyordu.
Yönetim şekli ise “Anayasal
Monarşi”
dediğimiz, başında
kraliyet ailesinden bir Kral veya
Kraliçe ve parlamentosu olan bir
sistemdir. O dönem ülkenin başında
Kraliçe Wilhelmina bulunmaktadır.
Her iki harp esnasında Kraliçe
Wilhelmina
ülkenin
başında
bulunmuştu. Bu da Kraliçe için
büyük bir talihsizlikti.
Harbin ayak sesleri 1914’te
duyulmaktaydı. Her ihtimale karşı
Hollanda hükumeti genel bir
seferberlik ilan eder. Fakat bu soru
işaretleri beraberinde getirir. En
son 1870 senesinde Fransız-Alman
Harbi sebebiyle genel bir seferberlik
ilan edilmişti ve ciddi problemler
yaşanmıştı. Bu olay hafızalarda
hala
tazeliğini
koruyordu.
Savunma alanında ki bütçe derhal
yükseltilmesine karar verilir. Çünkü
ortada hızla büyüyen bir Alman
devleti vardı ve doğu sınırında ciddi
bir tehdit oluşturuyordu. Dev Alman
komşusu tarafından ilhak edilme
olasılığını Hollanda hep hissetmişti.
Bir diğer tedirginlik konusu ise
1905 Japon-Rus harbinde yaşanır.
Japonlar ilanı harp etmeden ani
bir hareket ile Ruslara saldırır. Bu
da ileride savaşların hangi boyutta
gerçekleşeceğine dair Hollandalı
siyasetçileri düşündürmüştü.
Bu dönemde “Nieuwe Hollands
Waterlinie” denilen savunma
hattında ki kaleler ve tabyalar
modernize edilir. Bu hat Muiden

üzerinden Utrecht ve daha sonra
Gorinchem şehrine ulaşıyordu.
“Stelling van Amsterdam” ise
harpten hemen önce tamamlanmıştı.
Günümüzde hala bu tabya ve
kaleleri görmek mümkündür.
1901 senesinde “Millî Savunma
Yasası” kabul edilir. Bu yasa ile
seferberlik sırasında 200.000 asker
silah altına alınması planlanır.
Bu
yasanın
yetersiz
olduğu
anlaşılınca 1913 ve 1914’te yeni
“Millî Savunma” yasaları kabul
edilir. Bu yasalar ile yeni modern
silahlar alınması sağlanmış ve Hava
Kuvvetleri kurulmuştu. Ayrıca ihtiyat
milis kuvvetleri kurulur ve 367.000
asker silah altına alınması sağlanır.
6 milyonluk ülke için bu hiçte fena
bir rakam değildi.
Ekonomik ve sosyal sıkıntılar
Hollanda harp sebebiyle uygulanan
deniz ambargosundan fazlasıyla
etkileniyordu. Zira ticaretin çoğu
Batı kıyıda ki deniz limanları
aracılığıyla
yapılıyordu.
Birde
açık denizlerde bir çok Hollanda
bandıralı ticari gemi batırılıyordu.
Ayrıca 1 milyondan fazla Belçikalı
mülteciye ev sahipliği yapmaktaydı.
Bütün bunlar zaten zor durumda
olan ekonomik durumu daha da
kötüye götürüyordu.
Harbin ilk döneminde Hollanda
halkı bankalara akın der, çünkü
kağıt paraya güvensizlik oluşmuştu.
İnsanlar kağıt parayı madeni paraya
çevirmek için uğraşıyorlardı, ayrıca
altın ve gümüş alımı yükselmişti.
Bankalarda ki paralar halk tarafından
hızla geri çekiliyordu. Tam bir kaos
ve panik havası esiyordu.
Hollanda tarafsızlığını ilan etmiş
olması savaşın askeri etkilerinden
uzak tutmuştu fakat harpten
tamamıyla uzak durması imkansızdı.
Harpte iki büyük hasım Büyük
Britanya ve Almanya Hollanda’nın
komşularıydı. Savaşın ekonomik
kıskacında kalması, Hollanda’nın
bulunduğu jeopolitik konum itibariyle
kaçınılmazdı. Savaş yıllarında halk
temel gıda ihtiyaçlarını temin etme
konusunda ciddi sıkıntılar yaşamıştı.
Harbin son iki yılında karaborsacılık
devreye girince durum daha vahim
bir hal almıştı ve yönetim rasyon/
karne sistemine geçmek zorunda
kalmıştı. Hollanda-Belçika sınırına
ise kilometrelerce uzunluğunda ve
2 metreyi aşan dikenli tel duvarı
örülmüştü.
Devlet gittikçe daha fazla borçlanma
yoluna gider zira seferberliği ve
orduyu ayakta tutmak aylık günümüz
parasıyla 10 milyon avro gibi yüksek
bir rakama mal oluyordu. Seferberlik
süresi harbin sonuna kadar sürer.
200.000 fazla askeri silah altında
tutmak ekonomiyi ağır bir külfetin
altına sokmuştu.
Kuzey Denizi “harp alanı” ilan
edilir ve denize mayınlar döşenir.
Bundan dolayı ticaret sekteye uğrar
ve Hollanda ticari filosu ise 80’den
fazla gemi ve yüzlerce mürettebat
kaybeder. Her geçen gün daha fazla
gemi Alman denizaltılar tarafından
batırılıyor veyahut İngiliz mayınlarına
kurban
gidiyordu.
Hollanda
limanlarına giren ticarette ciddi
düşüş meydana geliyordu. Ordu ve
komutanlar durumdan rahatsızdı ve
tarafsızlık politikasını sorgulamaya
başlamışlardı.
Fakat
hükumet

bütün zorluklara rağmen tarafsızlık
politikasından
vazgeçmemekte
kararlıydı.
Harbin
tarafları,
Hollanda ve diğer tarafsız ülkelere
baskı uygulayarak kendi taraflarına
çekmek için uğraş veriyorlardı. İtilaf
devletleri Hollanda’nın Almanya
ile ticaret yapmasını istemiyordu
ve engellemeye çalışıyordu. Alman
tarafı ise denizaltı harbi ile taraf ve
ya tarafsız her türlü askeri, sivil ve
ticari gemileri batırıyordu.
Amerika’nın
harbe
katılması
Hollanda’ya faydadan çok zarar
verir. Onlarca gemi, ve tonlarca
gıda ve zahire limanlarda Amerikan
yönetimi tarafından rehin tutulur.
Harbin son senesinde ise Büyük
Britanya ve Amerika toplam 132
Hollanda gemisine el koymuştu ve
kendi filolarına katmıştı. Hollanda
hükümeti durumu ancak nota
vererek protesto etmişti.
Harbin bir diğer etkisi ise
suç
oranlarındaki
değişimdi.
Savaş öncesine göre vakalar ve
tutuklamalar 4 kat daha artmıştı.

10 Mayıs’ta Alman Hava Kuvvetleri
saldırıya geçer ve yerde ki Hollanda
uçaklarının çoğunu kalkmadan imha
eder. Akşam vaktinde ise Alman
ordusu Deventer, Arnhem ve Utrecht
şehirlerini fazla direniş görmeden
ele geçirir.

İspanyol gribi
İspanyol gribi harbin son senesinde
dünyayı kasıp kavurur. Hollanda’da
yaklaşık 31.000 kişi İspanyol
gribinden dolayı hayatını kaybeder.
Ölümler çoğaldıkça “Nationaal
biddag”, yani ulusal dua günü bile
ilan edilmişti. Ayine kraliyet ailesi de
katılmıştı.

Hollanda’nın fazla bir direniş
göstermeden korkak bir şekilde
teslim olduğu kanaati hâkimdir.
Fakat
bu
söylem
yanlıştır.
Grebbeberg
ve
Afsluitdijk
savaşlarında
Hollanda
ordusu
cesurca savaşmış ve Almanlara
ciddi zayiat verdirmişti. Bu direniş
sebebiyle ki Almanlar Rotterdam
şehrini
havadan
bombalayıp
tahrip etmişti. Bu bombardıman
sonucu hükumet koşulsuz ve şartsız
teslim olmuştu. Kraliyet ailesi ise
İngiltere’ye iltica eder. Zeeland
çevresinde ki Hollanda kuvvetleri
ise savaşmaya devam eder ve 17
Mayıs’ta teslim olurlar.
Hollanda Kraliyet Donanması ise
ağırlıkla Uzak Doğu’da sömürgeleri
korumakla görevli olduğu için
Almanların saldırısında çok büyük
hasar görmemişti. Fakat Japonların
saldırısı sonucu “Java Denizi
Savaşında” Hollanda donanması
tamamen imha edilir ve Amiral Karel
Doorman Sancak (Amiral) gemisi ile
birlikte batar ve hayatını kaybeder.

Harbin sonu
11 Kasım 1918’de ateşkes ilan edilir.
Bir gün sonra Hollanda hükumeti
derhal 122.000 askeri terhis edip
evlerine yollar. Hükumet ve Kraliyet
ailesinde harbin sona ermesine
rağmen başka bir sıkıntı meydana
gelir. Etrafta Almanya ve Rusya’daki
gibi devrim olacağı söylentileri
dolaşıyordu. Neyse ki herhangi bir
devrim olmaz ve ülke derin bir nefes
alır.
Biliyor muydunuz?
Birinci Cihan Harbi’nde yenilen
Almanya Kayzeri II. Wilhelm soluğu
Hollanda’da alır. Ülkesinde güvende
olmadığı için Hollanda’ya iltica eder,
Hollanda hükumeti isteğe olumlu
cevap verir ve ülkede kalmasına
izin vermişti. 2 sene Amerongen
Şato’sunda kalır ve daha sonra
kendisine Huis van Doorn tahsis
edilir. 1941 senesinde ölünce Huis
van Doorn bahçesine defnedilir.
2. Cihan Harbi’nde Hollanda
İkinci Cihan Harbi’nde Hollanda

Alman saldırısını gösteren harita
tıpkı ilkinde olduğu gibi tarafsızlığını
ilan etmiş ve bu tarafsızlığa saygı
gösterileceğini zannetmişti. Fakat
durum hiçte öyle olmadı ve
Hollanda, Nazi Almanya işgaline
maruz kalır. Harbin başlangıcında
Hollanda nüfusu yaklaşık 8.7
milyondu.

Yüzlerce
Alman
paraşütçü
birliği cephe
gerisine indirilip,
havalimanları ve bir çok stratejik
mevkiler ele geçirilir. Böylelikle
Hollanda
savunması
kesintiye
uğramış, birlikler arasında düzen
ve irtibat kesilmişti. Almanlar bu
“Yıldırım” harekatı ile Hollanda
ordusunu imha etmeyi planlamıştı.
Hollanda
ordusu
“Nieuw
Hollands Waterlinie” savunma
hattının gerisine çekilmeye karar
verir. Almanlar burada fazla
dirençle karşılaşınca Rotterdam
şehrini bombalar. Daha sonra
Lahey ve Amsterdam şehirlerini
bombalamakla tehdit eder. Hollanda
hükumeti çaresizce teslim olmak
durumunda kalır.

Hollanda ordusu teslim olmuştu
fakat işgal yıllarında 20.000’den
fazla Hollanda vatandaşı Alman
ordusunda
görev
almıştı.
Yugoslavya, Rusya, Norveç ve bir çok
cephede Almanlar ile omuz omuza
savaştılar ve öldüler. Bu Hollanda
Nazi birliklerinden en ünlüleri 23.
ve 34. Gönüllü SS birlikleridir.
Bunların yanı sıra birde yerel Nazi
harekatı mevcuttu. NSB partisi,
yani “Nationaal-Socialistische
Beweging in Nederland” Naziler
ile yoğun bir işbirliği içindeydi. İşgal
süresince NSB tek yasal partiydi.
Çarpışmalar ve işgal yılları sırasında
200.000’den fazla sivil ve asker
hayatını kaybetmişti. Hayatını
kaybedenlerin yarısı Yahudilerdi.
Almanlar Hollanda’da 3 büyük
çalışma ve ölüm kampları kurmuştu.
Kamp Vught “Concentratiekamp”,
yani büyük bir toplama kampı idi.
Diğer iki Amersfoort kampı ve daha
kuzeyde bulunan Westerbork kampı
ise Doğu’ya gönderilenler için bir
transit kampıydı.
Bu kamplarda yüzlerce kişi hayatını
kaybetmişti.
Savaşın son yıllarında ise ayrı bir
felaket daha yaşanmıştı. Büyük bir
kıtlık ortaya çıkmış ve 20.000’den

fazla insan açlıktan dolayı hayatını
kaybetmişti.
Nazi işgali resmî olarak 17 Mayıs
1940’ta başlamış ve Müttefiklerin
Almanları sürmesi ile 5 Mayıs 1945’te
sona ermişti. “Bevrijdingsdag”,
yani kurtuluş günü, günümüzde hâlâ
kutlanmakta.
Biliyor muydunuz?
İkinci Cihan Harbi’nde Hollanda
ordusunun sadece bir adet RenaultFT tankına sahip olduğunu ve bunu
kullanamadığını biliyor muydunuz?
Buna karşılık Almanlar Hollanda
ordusu üzerine 700’den fazla tank
yollamıştı.
Sonuç
Sonuç itibariyle baktığımızda her
iki harp Hollanda’ya ve halkına çok
ciddi zararlar vermişti. İlk harpte aktif
hâlde olmamasına rağmen ekonomi
ve daha bir çok alanda acıları
derinden hissetmişti. İkinci Cihan
Harbi’nde ise işgale maruz kalmış,
yüzbinlerce ölü ve yaralı geride
bırakmıştı. Sonrasında ise elde kalan
son Uzak Doğu sömürgeler elden
çıkmıştı. Endonezya bağımsızlığını
kanlı mücadele sonucu kazanmıştı.
Ordusu ve donanması neredeyse
imha edilmişti. Bir bütün olarak
ele aldığımızda bir savaşa taraf
olmak çok daha ciddi bir yıkım ve
kıyıma sebep oluyor. Galip devletler
bile kazanmalarına rağmen en az
kaybeden taraf kadar can ve mal
kaybına maruz kalıyordu.
Buna rağmen Hollanda toparlanıp,
yaralarını sarıp yollarına devam
etmişler. Günümüzde Hollanda
teknoloji alanında, ve özellikle
denizcilik ve baraj yapımı hususunda
dünyanın önde gelen ülkesi hâline
gelmiştir.
Bu makale serisi ile gayem Hollanda
tarihine ışık tutmak, bir çoğumuzun
doğup büyüdüğü, yaşadığı ülke
hakkında fikir sahibi yapmaktı.
Her birimizin yaşadığı ülkenin
asgari tarih bilgisine sahip olması
gerektiğini düşünüyorum.
Bu vesileyle elhamdülillah maksat
hasıl oldu. Umarım faydalı bir
makale serisi olmuştur.
Son olarak gidip görülmesi gereken
yerlerin ve müzelerin bazılarını
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bombardıman sonrası Rotterdam
-

Rijksmuseum
Huis van Doorn
Museum Prinsenhof Delft
Overloon Oorlogsmuseum
Grebbeberg

Kaynakça:
History of the Second World War Purnell’s
Dutch Neutrality – Wim Klinkert
Neutraal Nederland in oorlogstijd Eric Mecking
h t t p s : / / w w w. k b . n l / t h e m a s /
geschiedenis-en-cultuur/nederlandtijdens-de-eerste-wereldoorlog/woi-de-nederlandse-krijgsmacht-voor1914temel eser:
Fotoğraflar: Wikipedia ---◄◄

26

maandblad/aylık gazete doğuş
nr. 281 Mart/Maart 2022

nieuws

haber



Hollanda turu
SİNAN BEŞLİ HUKUK DANIŞMANI
OLARAK HİZMET VERECEK

HOLLANDA’DA NE KADAR
TÜRK YAŞIYOR?

satın alma gücü bu yıl yüzde
2.5 oranında düşecek

C
A

msterdam Başkonsolosluğu’ndan Hollanda
Türklerine Güzel Haber
Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosluğu
Hollanda’da yaşayan gurbetçilerimize, Hollanda hukuku
ile alakalı konularda danışmanlık hizmeti vereceğini
duyurdu. Hollanda’da yaşadığı hukuki olaylarda nasıl
yol izlemesi gerektiği ile alakalı yönlendirmeye ihtiyaç
duyan Türk vatandaşları adli tatile gelen günler ile
Ağustos ayı hariç, her ayın 1. ve 3. Cuma günü 10:00 ile
13:00 saatleri arasında Hukuk Danışmanı olarak göreve
başlayan Avukat Sinan Beşli’den danışmanlık hizmeti
alabilecekler.
---◄◄

TRAFİK CEZALARI 1 MART
İTİBARİYLE ARTTTI

H

ollanda’da trafik cezaları zamlandı.
Trafikte telefonu ile konuşan sürücüye 350 euro
ceza yazılacak. Hollanda’da yeni trafik ceza uygulaması
1 Mart’tan itibaren zamlanırken, bazı cezalarda indirime
gidildi. Normal şartlarda her yıl 1 Ocak’tan itibaren
geçerli olan ve enflasyona göre ayarlanan ceza miktarları,
bu yıl ilk kez 1 Ocak yerine 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe
girmiş oldu. Trafikte seyir hâlindeyken cep telefonunu
kullanan sürücü bugünden itibaren 250 Euro yerine 350
Euro ceza ödemek zorunda. Araçta sürücü ile birlikte
seyahat eden çocukların emniyet kemeri takmamaları
hâlinde sürücüye 22 Euro ceza kesilecek.
Trafikte sürekli sol şeridi kullanan sürücüye verilen ceza,
150 Euro’dan 220 Euro’ya çıkartıldı.
Trafikte ‘Öncelikli araçlara’ yol vermeyen sürücülere
önceden 100 euro ceza kesilirken zamlı tarifede bu
ceza 350 euroya yükseltildi. Temsilciler Meclisinde
kabul edilen ve bugünden itibaren geçerli olan trafik
cezalarındaki değişiklikte, bazı cezalarda indirime gidildi.
Engelli park yerine yanlışlıkla park eden sürücüler 400
euro yerine 310 euro ödeyecek. Öte yandan ‘Gereksiz
gürültüye’ neden olan sürücülere 400 euro yerine, 250
euro ceza kesilecek. 1 Mart 2022 tarihinden itibaren
geçerli olan ceza miktarlarını aşağıdaki linke tıklayarak
detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.
https://boetebase.om.nl/
---◄◄

ÇOCUK BAKIM İZNİ 9
HAFTAYA YÜKSELİYOR

S

osyal İşler ve İstihdam Bakanı Karien van Gennip
(CDA) Senato ve Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği
yazılı açıklamada, bu yıl 2 ağustos tarihinden itibaren
ebeveynlere ücretli olarak 9 haftalık ebeveynlik izni
(ouderschapsverlof) hakkı verileceğini duyurdu.
Ebeveynlik izninden faydalanan ebeveynlere maaşının
yüzde 70’i ödenecek. Bakan Van Gennip verdiği
demeçte, ücretli ebeveynlik izninin özellikle genç anne ve
babaların iş ve bakım zorunluluklarını birleştirmelerine
yardımcı olacağını dile getirdi. Bakan “Evin geçimini
sağlayan kişi genellikle daha az izin kullanır ve daha az
çalışan kişi daha fazla izin alır. Bu genellikle annedir.
Bunu daha fazla dengede tutmak istiyoruz.” dedi.
Bakan ayrıca bu uygulamayla birlikte, genç annelere
işgücü piyasasında eşit şans verileceğini, genç babaların
da yeni doğan çocukları ile iyi bir ilişki kurma fırsatı
elde edeceğini dile getirdi. Uygulama 2 Ağustos’tan
önce çocuğu olan anne ve babalar için de geçerli
olacak. Uygulamadan 1 yaşını doldurmamış çocuğu
olan ebeveynler yararlanabilecek. Şu anda yürürlükte
olan yasaya göre ebeveynler, çocuklarının yaşamının
ilk sekiz yılında 26 haftalık ebeveyn izni alabiliyorlar.
Prensip olarak, işverenler ve çalışanlar kendi şirketleri
içinde bu konuda anlaşma yapmamışsa, bu izin
ücretsiz olarak veriliyor. Hükümetin yeni yönetmelikte
uygulayacağı ebeveyn izninin ilk dokuz haftasını ödeme
kararı, kalan 17 haftalık iznin yasalarca ödenmeden
kalacağı anlamına geliyor. Ebeveynler yine de ebeveyn
izni hakkını çocuğun sekizinci doğum gününe kadar
kullanılabilme hakkına sahipler.
Sonhaber ---◄◄

H

ollanda Merkezi İstatistik Bürosu (CBS) kayıtlarına
göre, belediyelerde kayıtlı olan Türkiye kökenli
430 bin 733 kişi, Hollanda’ ya yerleşmiş kabul ediliyor.
Hollanda’da doğan Türkiye’den gelmiş Türk nüfusunun
oranı yüzde %52,4 olarak tespit edilmiş bulunmakta. 1
Şubat 2022 tarihi itibariyle Hollanda resmî kayıtlarına
göre, bir veya her iki anne ve babanın (ebeveyn ) yurt
dışında doğması durumunda onlardan doğan çocuklar
da göçmen sayılmakta.
Anne ve babanın, her iki ebeveyninin Hollanda’da
doğması ve onlardan olan çocuklar ise; Hollanda
devlet kayıt sistemine göre Hollandalı olarak kabul
edilmekteler.
Bu durumda Türk nüfusunun daha fazla olduğunu
söylemek mümkün. Bu konuda kesin ve gerekli olan
bilgiyi edinmek için CBS’nin sitesine ulaşmanız
yeterlidir.
Lahey / Nejat Sucu ---◄◄

SOSYAL YARDIM ÖDENEĞİ
ALANLARIN SAYISI ARTIYOR

H

ollanda’da Hollanda’da Kaç Kişi Belediyelerden
Sosyal Geçim Yardımı Alıyor?
Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu’nun Aralık 2021
verilerine göre; Hollanda’da belediyelerden Bijstand
dediğimiz Sosyal Geçim Yardımı Ödeneği alanların
sayısı 414 bin kişi bulunmakta. 2021 yılında Bijstand
ödeneği alanların sayısında 14 bin azalma görüldü.
Genelde 27 yaşına kadar olan Bijstand ödeneği alan
gençlerde düşüş gözlendi.
Bijstand ödeneği alanlarda 2009 ile 2016 yılları
arasında 160 bin artış göstermiş olup, 2016 ile 2019
tarihleri arasında Bijstand ödeneği alanların sayısında
50 bin azalma gözlenmişti.
2009 yılı ve öncesinde başlayan Sosyal Güvenlik
Sisteminde İşsizlik WW ve Malullük (AOW/WIA)
ödeneklerinde yapılan kısıtlamalar ve tasarruflar,
iş pazarında gelişmeler ve Hollanda’ya yerleşen
mülteciler, ödenek alanların sayısını önemli oranda
etkilemiş bulunmaktaydı. Lahey / Nejat Sucu ---◄◄

GÜMRÜKLERDE BİLDİRİM DIŞI
OLAN MALLARA EL KONULUYOR

S

ırbistan gümrüğü İsveç’e kendi arabasıyla giden
Türk gurbetçinin altınlarına el koydu
Türkiye’den İsveç’e arabasıyla giden gurbetçi, Sırbistan
gümrüğünde durduruldu. Aracı detaylı arayan gümrük
memuru araçtaki ziynet eşyalarına el koydu.
Türkiye’den İsveç’e “BMW” marka otomobiliyle giden
26 yaşındaki gurbetçi Horgos geçidi gümrüğünde
durduruldu. Gurbetçi, arama öncesi gümrük
yetkililerine bildirecek bir şeyi olmadığını beyan etti.
Bagajında herhangi bir şey taşımadığını üzerinde de
izin verilen miktardan fazla nakit olmadığını söyledi.
Arti33 sitesinde belirtildiğine göre ise araçta yapılan
detaylı aramada sonucunda yolcu koltuğunun altında,
dokuz altın bilezik, iki yüzük ve büyük bir kolyeyle
birlikte toplam 300 gram ağırlığında altın bulundu.
Sırbistan Gümrüğü konu ile ilgili olarak “Gümrük
İdaresinin internet sitesinde ve tüm geçişlerde
yolculardan yanlarında taşıdıkları tüm değerli eşyalarını
bildirmeleri istenmektedir. Bu düzenlemenin, yalnızca
Sırbistan Cumhuriyeti’nden geçenler de dahil olmak
üzere tüm yolcular için eşit olarak geçerli olduğunu
hatırlatırız.” açıklaması yapıldı.
Kaynak: www.arti33.com ---◄◄

PB, enerji fiyatlarındaki artışın bu
yıl zaten yüksek olan enflasyonu
artıracağını tahmin ediyor. Hayat bu
yıl yüzde 5,2 daha pahalı hâle gelecek.
Enflasyonun 2022’de yüzde 5,2 olacağı
tahmin ediliyor. En kötü senaryoda, enerji
fiyatları yüksek kalmaya devam ederse
enflasyon yüzde 6’ya bile ulaşabilir. En
iyimser senaryoda ise enerji fiyatları 2019
seviyelerine dönecek ve 2022 için enflasyon
oranı yüzde 3 olacak. Hollanda Merkezi
Planlama Bürosu (Centraal Planbureau
-CPB) bu yıl için enflasyon ve alım gücü
değerlerindeki
tahminlerini
açıkladı.
Kuruma göre vatandaşların alım gücü bu
yıl ortalama yüzde 2,7 gerileyecek. Kurum
alım gücündeki azalmanın büyük ölçüde diğer şeylerin yanı sıra, hızla artan
enerji ve gıda fiyatları ve dolayısıyla yükselen enflasyon değerlerinden kaynaklı
olduğunu belirtti.
CPB’den üç senaryo olasılığı
Kurum alım gücü ve enflasyon değerleri ışığında üç olası senaryo olabileceğini
tahmin ediyor. Kuruma göre en ılımlı senaryoda vatandaşlar yüzde 2,7’lik bir
satın alma gücü kaybı yaşayacak. İkinci senaryoya göre; bu yıl düşünülen
enflasyondan daha düşük bir enflasyon değeri çıkacak ve alım gücündeki
kayıp yüzde 0,6 ile sınırlı kalacak. Ancak en kötü senaryoya göre bir gelişme
olması hâlinde, enflasyonda yüzde 6’lık bir artış yaşanacak ve vatandaşın
cüzdanı yüzde 3.4 küçülecek. Bu yıl büyüme var ancak geçen yıldan daha az
Geçen yıl yüzde 4,8’lik ekonomik büyümeye rağmen, bu yıl CPB’ye göre,
yüzde 3,6 oranında büyüme yaşanacak. CPB Hollanda ekonomisinin gelecek
yıl yüzde 1,7 oranında büyüyeceği tahmininde bulunuyor.
CPB’ye göre sıkıntı sadece bu yıl yaşanacak
CPB’nin hesaplamaları ve senaryolarına göre her durumda, sadece bu yıl
sıkıntı çekilecek. Kurum gelecek yıldan itibaren satın alım gücünde 1,5 ila 1,9
oranında iyileşme olacağını belirtiyor. Kurum bu öngörüsünü artan maaşlara ve
emekli maaşlarının endekslenmesine dayandırıyor. Öte yandan ekonomide bu
yıl için beklenen büyüme yüzde 3,5 ila 4,2 arasında, önümüzdeki yıl ise yüzde
1,4 ila 2,6 arasında olacağı, İşsizlik oranlarının da mevcut düşük seviyede
seyredeceği tahmin edilmekte.
Sonhaber.eu ---◄◄



EMLAK VE ATIK VERGİSİ, KONUT
MALİYETİNİ YÜKSELTİYOR

E

mlak vergisi (ozb) ortalama yüzde 3,4 artıyor.
Ev Sahipleri Derneği’nin (VEH) 345 belediye arasında yaptığı yıllık konut
maliyetleri anketinden çıkan sonuçta, emlak ve atık vergisi nedeniyle konut
maliyetleri de ortalama yüzde 4 oranında artıyor
Ev Sahipleri Derneği, belediye konut maliyetlerine ilişkin her yıl araştırma
yapıyor. Şu anda ortaya çıkan emlak vergisindeki artış, geçen yılın sonunda
görülen artıştan daha büyük. Bu kıyaslamaya göre, emlak vergisinde yüzde 2’lik
ılımlı bir artış oldu. Emlak vergisindeki artışın yanı sıra atık vergisi de ortalama
yüzde 4 oranında artacak. Kanalizasyon ücreti yüzde 1 artacak. VEH’ye göre,
‘Bu artışlar nedeniyle, çok kişili bir haneye sahip ortalama bir ev sahibi, bu yıl
belediyeye yüzde 3 daha yüksek konut maliyeti (25 EUR) ödeyecek’.
Önceki yıllarda olduğu gibi örneğin, Landsmeer’deki emlak vergisi, 365
Euro’dan 478 Euro’ya ortalama yüzde 31 ile en hızlı artış gösterdi. Papendrecht
ve Hoorn belediyelerinde emlak vergisi de bu yıl yüzde 25’ten fazla artacak.
Weesp’teki emlak vergisi değerlendirmesi, Amsterdam ile birleşmeden sonra
yüzde 40 daha düşük. Burada ortalama, 110 avroluk bir düşüşle 270 avrodan
160 avroya düşüyor. VEH, toplamda 345 belediyeden 21’inin emlak vergisini
bu yıl yüzde 10’dan fazla artıracağını belirtiyor.
PlatformDergisi ---◄◄

AKARYAKIT VERGİSİ DÜŞSÜN

H

ızla artan akaryakıt fiyatlarının vatandaşları daha çok etkilemeye
başladığını belirten ANWB, endişelerini Bakan Kaag’a yazılı olarak iletti.
Hollanda Kara Yolları ve Turizm Örgütü (ANWB) Yönetim Kurulu Başkanı
Marga de Jager, Maliye Bakanı Sigrid Kaag’a yaptığı çağrıda, akaryakıttaki
Katma Değer Vergisi’nin (BTW) dondurulması ve tüketim vergisinde indirime
gidilmesini istedi. De Jager’e göre, Avrupa Birliği’nde en fazla uygulanan
zorunlu asgari vergi miktarı 35,9 sent olmasına rağmen, Hollanda uyguladığı
83 sentlik özel tüketim vergisi ile Avrupa içerisinde lider konumda. De Jager’ın
yaptığı bu çağrı aslında tüketicinin de sesi oldu.
ANWB üyeleri arasında yapılan bir anket sonucuna göre tüketicilerin büyük
çoğunluğu akaryakıta yapılan zamların devam etmesi hâlinde kendi aracını
kullanmayı düşünmediğini belirtiyor. Ankete katılanların neredeyse üçte biri
artan akaryakıt fiyatları nedeniyle mali sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Ancak
katılımcıların yüzde 34’ü başka alternatifi olmadığı için işine mecburen aracı
ile gitmek zorunda kaldığının söylüyor.
Yapılan anket sonuçları ile birlikte Bakan Kaag’a yazılı olarak bir çağrı yapan
ANWB Yönetim Kurulu Başkanı, fiyatlar yükselmeye devam ettiği müddetçe;
vatandaşların yüzde 24’ünün işe arabayla gitmekten vaz geçeceğini, yüzde
60’ının arabalarını sosyal-eğlence amaçlı kullanmayı bırakacağını ve yüzde
23’ünün de tatile giderken araçlarını kullanmayacağını dile getirdi. De Jager
mektubunda son olarak özellikle 1,711 euronun üzerindeki akaryakıt miktarında
uygulanan Katma Değer Vergisi (BTW)’nin dondurulması ve bunun yanı sıra
tüketici vergilerinde de indirime gidilmesi çağrısında bulundu.
---◄◄
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Recep Soysal’ın objektifinden...

PEGIDA YİNE TAHRİK PEŞİNDE… CAMİ ÖNÜNDE
DOMUZ MANGALI PARTİSİ DÜZENLEYECEK

P

egida isimli aşırı ırkçı örgüt, Ramazan ayının
ilk haftasında Schiedam Muradiye Camii
önünde “İslam’ı protesto” amaçlı domuz etiyle
mangal partisi düzenleyeceğini açıkladı.
DENK partisi, Schiedam belediye meclisine bu sözde
‘protestoyu’ yasaklaması ve Schiedam’da böylesi kin
ve nefret tohumlarının ekilmesine müsaade edilmemesi
gerektiğine dair yazılı bir dilekçe iletti.
DENK belediye mecli üyesi Doğukan Ergin,
belediye başkanının bu önemli konuya hassasiyet
ile yaklaşacağına ve bu saçmalığa son vereceğine
inandığını dile getirdi. Ne bugün ne yarın, nefret
tüccarlarına asla fırsat
verilmemesi gerektiğine
dikkat çeken Ergin, gelişmeleri önümüzdeki günlerde
kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.
Pegida bu iğrenç protestosunu sadece Schiedam’da
değil, Eindhoven El Furkan Camii, Enschede Selimiye
Camii, Nijmegen Eyüp Sultan Camii, Almelo Maşid
Camii önlerinde de gerçekleştirmeyi planlıyor.
Bu konuda, o bölge insanların da bu rezil eyleme karşı
birlik içerisinde hareket etmeleri ve tepki vermeleri
bekleniyor.
DM
---◄◄

van Klaveren, de Jongeren Ambassade misafiriydi
de Jongeren Ambassade adlı oluşum, gençlere siyasi bir vizyon vermeyi
amaçlıyor ve her programında da düzgün siyasileri ağırlamaya çalışıyor.
Bu ayki misafir konuşmacı Joram van Klaveren idi. Klaveren, konferansında
siyasetin ve sosyal katılımın neden önemli olduğunu açıkladı. Toplantı, VR
dünyasına (islamexperience.com) benzersiz bir gezi ile sonlandırıldı

HDV Ede Camii Çanakkale Zaferi’ni kutladı

HDV Ede Camii’nde düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programına yoğun bir katılım oldu. HDV’ye bağlı cami yöneticileri ve bölge
halkının da katıldığı programa konuşmacı olarak Türkiye’den için Prof. Dr.
Tufan Gündüz davetliydi. Gündüz, engin bilgisiyle o günlerin yeniden
yaşanmasına ve duygulu anların oluşmasına vesile oldu...

23 MART’TAN İTİBAREN HOLLANDA’DAKİ
SON KORONA TEDBİRLERİ DE KALDIRILDI

K

abine tarafından geçen hafta alınan karar
doğrultusunda bugün, son kalan Korona
tedbirleri de kaldırıldı. Hükümet geçen hafta,
korona önlemlerinin çoğunu iptal etmeye
karar verdi. Bugünden itibaren değişecek olan korona
tedbirleri kapsamında kalan tek kural, koronavirüs testi
pozitif çıkan kişilerin izolasyona girmeleri.
Bunun yanı sıra ellerin yıkanması, dirseğe doğru
hapşırmak ve kapalı ortamların havalandırılması gibi
temel tavsiyeler hâlen geçerli.
Maske takma zorunluluğu sona erdi
Bugünden itibaren; toplu taşıma araçları, taksi, otobüs
ve vapurlarda maske takmak artık zorunlu değil. Ancak
isteyen vatandaşlar kullanmaya devam edebilir.
Bu kuralda hükümet özellikle güvenlik kontrolünden
geçildikten sonra ve uçakta maske takmaya devam
edilmesini tavsiye ediyor. Ancak KLM ve Transavia
havayolları ile seyahat kuruluşları TUI ve Corendon,
uçaklarda
maske
zorunluluğunu
uygulamayı
durduracaklarını belirtse de maske takmayı
önereceklerini duyurdu.
Korona Giriş Belgesi’ne artık gerek yok
Korona Giriş Belgesi artık hiçbir yerde kullanılmayacak.
1G olarak adlandırılan ve beş yüzün üzerinde
ziyaretçiye sahip büyük gece kulüpleri ve sabit koltuklu
olmayan büyük etkinliklerde uygulanan belge gösterme
zorunluluğu da yürürlükten kaldırıldı.

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı

Bu konuda hükümetin tavsiyesi; bazı ülkelerde,
örneğin seyahat etmek veya kafe ve restorana gitmek
için QR kodu hala zorunlu olduğu için, CoronaCheck
uygulamasının telefonlardan kaldırılmaması yönünde.
Seyahat etmek daha kolay hâle geldi
AB veya Schengen ülkelerinden Hollanda’ya seyahat
edenlerden artık test, iyileşme veya aşı sertifikası
istenmeyecek. Sadece bu yolcuların seyahat öncesi genel
sağlık durumlarını beyan ettikleri bir belgeyi doldurmaları
gerekmekte. AB’de ikamet etmeyen kişiler içinse hala
bazı kurallar geçerli. Bu kişiler için uygulanan istisnalar
için bu linki ziyaret edebilirsiniz. Hollanda’ya gelen
yolculara, geldikleri gün ve ziyaretlerinin beşinci günü
kendi kendilerine korona testi yapmaları tavsiye ediliyor.
Haber: Sedat Tapan ---◄◄

27 Mart Pazar günü Amsterdam Nizam-ı Âlem Süleymaniye Camii’nde
Şehitleri ve Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma Programı’ düzenlendi. Rotterdam
Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali Parlak’ın konuşmacı olarak katıldığı programa
ilgi yoğundu.

MGT Amsterdam West gençliğin buluşmaları sürüyor
Bölge gençliğini bilinçlendirme, şuur kazandırma ve özgüven sahibi etme yolunda
hizmet veren Amsterdam Kuzey Millî Görüş Teşkilatı 18 Mart Cuma akşamı düzenlediği sohbet programında eğitimci/ilahiyatçı Hasan Basri Balcı Hoca’yı ağırladı.
Programa katılan gençler, Hasan Basri Balcı’nın verimli, güzel sohbetinden istifade
etme fırsatı buldular.

Ramazan Ayı’nızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...

HEEFT U LETSELSCHADE?

Kuzey Barabant Bölgesi iş insanları toplandı
GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem
T:026 781 00 01

JILPAQ CEO’su Faruk Halıcı’nın ev sahipliğinde bir araya gelen bölge girişimcileri, verimli bir toplantı gerçekleştirdiler. Hem bölgenin iş insanlarına katacağı imkânlar hem de iş insanlarının bölgeye katkısı üzerinde değerlendrimeler
yapıldı. TOVER Başkanı Durmuş Doğan’ın da katıldığı toplantı ikramla sona erdi
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Bu oyunu ancak halk bozar!

“hdv İLe Tİkdf İKİ kardeş
kuruluştur”

Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu bu ülkedeki en köklü Sivil Toplum
Kuruluşlarından biridir. Son günlerde, özellikle genel kurula gidileceği duyurusundan sonra
sosyal medya platformlarında spekülatif bazı görüşler ortaya atıldı. Bu görüşler çerçevesinde
TİKDF yönetimi tarafından bir bildiri kamuoyuyla paylaşıldı. Bildiride bu iki kurumun “kardeş”
kurumlar olduğuna dikkat çekilerek şunlar ifade edildi:

K

AMUOYUNA DUYURULUR
Saygıdeğer vatandaşlarımız,
27 Mart 2022 Pazar günü Türk İslam Kültür
Dernekleri Federasyonumuzun (TIKDF)
22. Olağan (seçimli) Genel Kurulu ‘s-Hertogenbosch
HDV Orhangazi Camii konferans salonunda yapıldı.
Genel kurul ile alakalı olarak yazılı, görsel basın ve
sosyal medya mecralarında “HDV ile TİKDF arasında
–sözde- ihtilaf” başlıkları altında çeşitli yakıştırma ve
iddialarda bulunulduğunu gözlemledik. Bilgilerin
araştırılmadan yapılan habercilik anlayışının yanlış
olduğunu belirtmek isteriz. Karalama maksatlı ve
manipülasyona dönük bu tür paylaşımları doğru
bulmuyoruz.
Hollanda Diyanet Vakfımız ile Türk İslam Kültür
Dernekleri Federasyonu alanları ile ilgili çalışmalar

yapan iki ayrı tüzel
kişilik ve “KARDEŞ”
kuruluştur.
Rahmet
iklimine
girdiğimiz bu günlerde
kardeşliğimizi, birlik
ve
beraberliğimizi
güçlendirmeye dönük
gayret ve çalışmalar
içerisinde
olmayı
temenni eder herkese
hayırlı
Ramazanlar
dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu,
Yönetim Kurulu adına
Başkan, Ömer Altay
DM ---◄◄

Uluslararası Demokratlar Bİrlİğİ’nİn (UID)
Hollanda bölge Başkanı Hasan Tekten oldu

U

ID Hollanda yönetim kurulunun
olağanüstü
genel
kurulu
gerçekleştirildi.
Genel Kurulda, UID Genel Başkanı Köksal
Kuş, G.M. Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Köklü
ve G.M Kadın Kolları Başkanı Kübra Arıcı hazır
bulundular. UID Genel Başkanı Köksal Kuş seçim
sonrası yaptığı kısa konuşmada şunlara değindi:
“Hollanda Bölge Başkanı seçilen Hasan
Tekten’i tebrik eder, şahsına ve yönetimine
çalışmalarında başarılar dileriz. Altı seneden
beri Hollanda Bölge Başkanlığı yürüten Turan
Atmaca’ya teşekkür ederiz.”

UID Hollanda Bölge Başkanı Hasan Tekten de
teşekkür konuşmasında şunları dile getirdi: “Oy
birliği ile bizi teşkilatımızın yeni başkanı seçen
tüm üyelerimize teker teker teşekkür ediyor,
muhabbetlerimi arz ediyorum. Bir önceki
dönem başkanlığımızı yapan Turan Atmaca
başkanıma ve yönetim kurulunda görev alan
arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür
ediyor, bundan sonraki hayatlarında sağlık,
sıhhat ve başarılar diliyorum. Sizinle birlikte
çalışmak bizler için bir onurdu. Yeni yönetimde
yer alan arkadaşlarıma da başarılar diliyor, hoş
geldiniz diyorum.”
DM ---◄◄

Başbakan Rutte: “İlerleyen zamanda
hepİmİz bİraz daha fakİrleşeceğİz”

H

ollanda Başbakanı Mark
Rutte, ülkede herkesin
ilerleyen zamanda biraz
daha
fakirleşeceğini

söyledi.
Rutte, her cuma yapılan Bakanlar
Kurulu Toplantısı sonrası basın
toplantısı düzenledi.
Mart ayı enflasyon rakamının
11,9’a yükselmesinin “endişe
verici” olduğunu belirten Rutte,
“Müthiş yüksek bir enflasyonla
karşı karşıyayız. Tabii bu
birçok
kişiyi
etkiliyor.
İlerleyen zamanda hepimiz
biraz daha fakirleşeceğiz. Bu
gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız.” dedi.
Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi
şekilde hissedeceğine dikkati çekerek “Enflasyon o kadar korkunç yüksek
ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda’ya verilecek
en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir.
Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep
birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması
gerekiyor.” ifadesini kullandı.
DM ---◄◄

Hollanda’da ötanazİye başvuru
oranı artmaya devam edİyor

H

ollanda’da 2021’de 7 bin 666 kişi ötanazi yoluyla hayatını
sonlandırırken bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğu belirtildi.
Hollanda Bölgesel Ötanazi İnceleme Komitesi tarafından yayımlanan
yıllık raporda, ülkede 2021 yılına ait ötanazi verileri paylaşıldı.
Raporda, geçen yıl ötanazi yoluyla yaşamına son verenlerin sayısının, bir önceki
yıla göre yüzde 10,5 artarak 7 bin 666’ya ulaştığı ve şimdiye kadarki en yüksek
sayı olduğu bildirildi. 2020’deki toplam ölüm sayıları içerisinde ötanazi oranının
yüzde 4,1 olduğuna işaret edilen raporda, Kovid-19 salgını sebebiyle artan can
kayıplarına rağmen ötanazi oranının yükselmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
EN ÇOK KANSER HASTALARI İSTİYOR
En çok kanser hastaları ötanazi isterken, bunları parkinson, kalp ve akciğer
hastaları takip etti. Komitenin başkanı Jeroen Recourt, Hollanda’nın Trouw
gazetesine rapora ilişkin yaptığı açıklamada, insanların ötanaziyi tercih sebebinin
“daha iyi bir alternatifin olmaması” olduğunu söyledi.
Recourt, bireysel yaşamın öne çıktığı toplumlarda insanların ölümlerini de
kontrol altına alma çabalarının ötanazi tercihlerini artırdığı yorumunda bulundu.
Hollanda Hristiyan Hastalar Topluluğu (NPV) yetkilisi Elise van Hoek, Trouw
gazetesindeki açıklamasında, ötanaziye ilişkin eleştirilerini ifade etti.
Yaşlıların ötanaziye yönelmelerinin sebeplerini sorgulayan Hoek, hayatlarının
son aşamasında tıbbi tedavinin yetersiz kalmasından ve çevrelerinden gelen
desteğin azalmasından şüphelendiklerini kaydetti.
ÖTANAZİNİN YASAL DAYANAĞI
Hollanda’da 2002’de yürürlüğe giren yasa “dayanılmaz ağrılara sahip olan ve
iyileşme umudu bulunmayan” kişilere ötanazi uygulamasına izin veriyor.
Aile hekimi tarafından incelenen talep, daha sonra en az bir doktorun daha
katıldığı heyet tarafından karara bağlanıyor.
Değerlendirme sonucunda ötanazi isteği kabul edilen hastanın solunumu
ilaç yoluyla tamamen durduruluyor. Hollanda’da araştırma enstitüsü Nivel
tarafından 2019’da yapılan bir çalışmada, ülkede aile hekimlerinin giderek daha
fazla ötanaziye yönlendirdiği tespit edilmişti.
DM ---◄◄
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Bu sayıdan başlamak üzere eğitimci-öğretmen, araştırmacı yazar İsmail Coşkun’un Anadolu’da yurt dışında araştırmalar sonucunda edindiği ve derlediği izlenimleri
paylaşacağız. Bu sayıda meslektaşı Nurettin Yılmaz’ın Fas’a seyahati çerçevesinde yaşadığı akıl almaz ve ilginç olayları sizlerle paylaşacağız. Hem Anadolu’da hem de gurbet
ellerin her bir karışında bu ve buna benze binlerce olay yaşanmıştır. Sizin de çevrenizde bu tür olaylar oldu, duydu iseniz hocamız vasıtasıyla bizlere ulaştırın, paylaşalım...
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DÜNYA GEZGİNİ’NİN İLK GEZİSİNDE
BAŞINA GELEN TALİHSİZLİKLER (1)

eğerli dostlar,
Size nefes kesici bir
olayı anlatmadan önce,
bu olayın muhatabı
olan gezginimizi kısaca tanıtmak
istiyorum.
Nurettin Yılmaz, yirmi yıldan daha
uzun süredir tanıdığım, Hollanda’da yaşayan emekli bir öğretmen.
Başlıkta da takdim edildiği üzere,
kendisi yeryüzünü avcunun içi
gibi bilen, tam anlamıyla bir
dünya gezgini. Zira Çin’e dört kez,
Amerika, Kanada, Avustralya’ya
defalarca gitmiş; Güney Amerika’yı, Afrika’yı, Asya’yı baştan
aşağı dolaşmış, hatta Antarktika’ya
bile seyahat etmiş, kendisine ait
YouTube kanalında 1600’ den fazla videosu, yüz binlerce takipçisi
olan, deyim yerindeyse, günümüzün Marko Polo’su...
Gelelim kalemim döndüğünce,
kendi ağzından, anlattıklarına:
Türkiye’de beş yıl öğretmenlik
yaptıktan sonra, 1979 yılında, 2526 yaşlarında Hollanda’ya gelerek,
6 ay sonra göreve başladım. 1982
yılının bahar aylarında iş arkadaşlarımdan bir kaç kişi okulun
bahçesinde sohbet ediyorlardı.
Yanlarına vardım, sohbetin konusu, “tatil” hakkında idi. İçlerinden birisi bana: “yaz tatilinde
kesin Türkiye’ye gideceksin
değil mi?” diye küçümser bir
edayla sorunca, öylesine: “hayır”
diye cevap verdim. Bu kez, “Peki
nereye gideceksin?” dedi. Baktım ki herkes bana bakıyor, ben
de birden: “Fas” dedim. “Ooo
öyle mi, güzel yer,” dediler. O
“Fas” sözcüğü, Evliya Çelebi’nin
Hz Muhammed’i rüyasında görüp:
“Şefaat ya Resûlullah,” diyeceği vakit dili sürçüp: “Seyehat
ya Resûlullah” diyerek, gönlüne
seyahat aşkı inmesi misali, içimdeki gezi aşkını tutuşturan sözcük
olmuştu.
O yıl tesadüf, tanıdığım Hollandalı
bir çift İspanya’ya gidiyordu. Benim de Fas’a gideceğimi öğrenince, birlikte gitmeyi teklif ettiler. Bir
başka Hollandalı tanıdık da bana
çadır vermişti. Onların arabalarıyla
hareket edip, Fransa’ya geldik ve
bir kaç gün gezdikten sonra, İspanya sınırındaki Pirene Dağları’na
gelip, üç bin metre yükseklikteki
bir yere kamp kurduk. Oradan Zaragoza’ ya gittik. İki gün de o şehri
birlikte gezdik ve artık yollarımızın
ayrılması gerekiyordu. Zira, onlar
Kuzey İspanya’daki Bilbao şehrine, ben de güneye inip, Afrika’ya,
Fas’a gidecektim.
Yol arkadaşlarımla vedalaşınca,
sürüden ayrılmış şaşkın bir kuzuya
dönmüştüm. Sağa sola bakarak,
bir müddet amaçsız dolaşırken,
kendimi kaldığımız otelin önünde
buldum. İçeri girip elimle işaret
ederek, “bir gün daha kalmak
istediğimi” belirttim. Sabaha
kadar konaklayacağım, gideceğim
yerleri düşündüğümden dolayı
uyku tutmamıştı. Sabah olunca ilk

............................
işim bir harita almak oldu.
Zaragoza’dan trenle Madrid’e
gidip, istasyona yakın bir otelde
kaldım. Ertesi sabah Fas’ı haritada
bulup, trenle Cebelitarık Boğazı’na
en yakın şehir olan Algeciras’a
gittim. Gemiyle boğazı geçerek,
Afrika’da, İspanya’nın küçük bir
bölümü olan, Ceuta’ya geldim.
Etrafımdakilere, zar zor Fas’a
gideceğimi anlattım, bana: “Şu
minibüs oraya gidiyor” dediler.
Minibüse binmeden önce birkaç
kişi etrafımı sarıp, karşı tarafa
bir şeyler geçirmemi isteseler de
onlardan kurtulup diğer yolcularla
içine doluştuk. Arapça, bağıra
çağıra konuşan insanları duymuyor, kıvrım kıvrım giden tozlu
yollardan geçerken merakla etrafı
izliyordum. Derken Fas’ın, Tetouvan şehrine geldik ve bir otele
yerleştim. Uzatmayalım; Kenitra,
Rabat, Casaplanca, Marekeş, Atlas
dağları, Sahra çölü derken Fas’ı
dört hafta dolaştım ve Meknes’ten
geçip tekrar İspanya’ya dönmek
için, ülke ile aynı ismi taşıyan Fas
şehrine geldim.
Akşam bir lokantada yemek yerken, yan masada dört kızın Hollandaca konuştuklarını duyunca,
masalarına varıp, kendimi tanıttım.
Hollanda’da Türkçe öğretmeni
olduğumu öğrenen kızlar çok sevinmişlerdi. Benim de Tetouvan’a
gideceğimi öğrenince: “Kafile
başkanımıza soralım, izin
verirse sen de bizim arabayla
gel,” dediler. İkinci gün alınan
onaydan sonra, onların minibüsüne binip, Tatouvan’a geldik.
Bir gün sonra yine minibüsle Fas
ülkesinin sınırını çıktık. Ben buradan Madrid’e, onlar da Sevilya
şehrine gideceklerdi. Bu sebeple,
onlar beni Ceuta limanına bırakacak ve kendileri de batıdaki diğer
limana geçeceklerdi. Minibüs durdu, bir süre vedalaştık. Bagajımı
alıp aşağı indim ve onlara gözden
kayboluncaya kadar el salladım.
Kendi halime kalır kalmaz, bagajımı sırtıma almak için elimi uzattığımda, içinde pasaport ve paramın
olduğu küçük çantamın olmadığını
fark ettim. “Eyvah!” dedim, “minibüste gitti!” Birden minibüsün
gittiği yöne doğru birkaç adım atıp
baktım ama minibüsün tozu bile
yoktu. İşte şimdi dünya başıma yıkılmıştı. Baktım ki yoldan bir taksi
geçiyor, hiç düşünmeden durdurmak amaçlı, kendimi onun önüne
attım. Taksicinin tozla karışan o

acı freni olmasaydı, ben de öbür
dünyaya gidecektim.
Şaşkın ve kızgın hâlde bana
bakan taksi şoförü henüz ağzını
açmadan, yavuz hırsız ev sahibini
bastırır misali: “No pasport, no
money” diye bağırdım. Donup
kalan adamın yanına oturup,
el kol hareketleriyle, minibüsün
gittiği yolu gösterip “direct Sevilya, Sevilya!” diyordum. Taksici
kendine gelip, önce beni bir güzel
azarlasa da, bu bana en sevdiğim türkü gibi geliyordu. Adama:
‘Hâlâ ne duruyoruz?’ dercesine
el kol hareketi yapıyor, “paraport, money!” diye bağırmaya
devam ediyordum. Durumu kavrayan şoför, oflayıp, poflayarak hareket etti. Ben de Türkçe: “Daha
hızlı, daha hızlı” demeye devam
ediyordum. Bir kaç kilometre gittik
ki, yol üç parçaya ayrılmaz mı,
adam arabayı durdurup, ellerini iki
yana açtı ve yüzüme acı acı baktı.
Parçalara ayrılan yol değil, benim
yüreğim, olmuştu. Adamın yerine,
yüzüme Azrail baksaydı böyle acı
çekmezdim. Taksici içi boş bir çuval gibi, beni yol kenarına bırakıp
söylene söylene gitti.
Sırtımdaki çantadan ağır, başımdaki Güneş’ten yakıcı derdimle
ortada kalakalmıştım. Geri limana
yürüyordum ama etraftaki binalar,
ağaçlar ve yürüdüğüm yol sanki
sallanıyordu. Beni gören kesinlikle
‘bunu cin çarpmış’ derdi. Kan
ter içinde tekrar merkeze vardığımda, yolcular limana doğru yürüyorlardı. ‘Allah’ım ne etsem’
diye düşünerek, tuzsuz bulamaç
gibi sallanarak, şaşkın şaşkın dolaşırken, birden aklıma dilenmek
geldi. Bir müddetlik tereddütten
sonra, önümden geçenlere sessizce
elimi uzattım. Kimse yüzüme
bakmıyordu. Baktım ki olmayacak,
aç kalmış kedi yavrusu gibi
acı acı yalvarmaya başladım. Bu
kez de beni görenler, seferberlik
ilanını duyar gibi yüzlerindeki en
tembel kasları bile ciddileştirip,
yönünü değiştirip gidiyordu. Bir
saatten fazla süren bu miyavlama
faslından sonra para umudum
da kalmayınca, kavurucu sıcakta
per perişan, Hint fakiri gibi bir
duvarın dibine oturdum. Üzerime konan sinekleri dahi kovacak
mecalim yoktu. Birden pazarda
annesini kaybetmiş çocuğa dönmüş, hüngür hüngür ağlamaya
başlamıştım. Gözümün önünden
geçen karınca misali insanlara

bakıp, sesimi bastırmaya çalışsam
da bir türlü beceremiyordum.
Ne kadar ağladığımı bilmiyorum.
Ben ağlamayım da kimler ağlasın,
günlerden çarşamba ve önümüzdeki hafta pazartesi günü okulda
olmam gerekti. Hiç kimseye haber
verememiştim. Bu üç gün içerisinde bir şey yapamazsam işimi
kaybetme riski vardı. Bunu düşündükçe deli oluyordum. Gözlerimi
ovup, başımı kaldırınca, yanı
başımda, bir adamın sessizce beni
izlediğini gördüm. Ne konuşuyor,
ne hareket ediyor, âdeta örümcek
sessizliği ile beni izliyordu. Bir ara
yüzüne baktım. İngilizce: “Ben
İngiliz’im. Ne oldu, niye ağlıyorsun?” dediğini anlar gibiydim.
Gözüne bakıp: “No pasaport, no
money! İspanya...” diye liman
tarafını işaret ettim. Yavaşça yanıma oturup, eliyle dizime vurarak:
“No promlem, no promlem,”
diye beni teskin etmeye çalıştı.
Bir süre yanımda sessizce oturduktan sonra, ‘yemek ister misin?’
der gibi, eliyle ağzını gösterdi. Ben
de, ‘sen bilirsin’ dercesine ellerimi yana açtım. Adam yanımdan
ayrılıp, az sonra elinde bir sandviç
ve kahve ile geldi ve bana vererek
yanıma oturdu. Sandviçi yerken
bir yandan da bir türlü ağlamamı
durduramıyordum. Adam bana
bakıp: “İspanya ticket,” dedi,
ama anlamadım. Sonra yanımdan
kalkarak elinde iki biletle bana
gülümseyerek geldiğini görünce,
kalkıp ona sarılarak öpmeye başladım ‘Kul sıkışmazsa, Hızır
yetişmez’ derler. Öpmüyor, adeta
yalıyordum. Benden kurtulan
adam, gemiyi gösterip, acele etmemizi işaret edince, koşarak Ceuta
Limanı’ndaki gemiye bindik.
Gemiye bindim binmesine ama
asıl dert ondan sonra başlıyordu.
Bir köşeye büzülüp, pasaportsuz
ve parasız trenle Madrid’e, oradan
da uçakla Hollanda’ya nasıl ulaşacağımı düşünüyordum. Herkes
gülüp oynarken ben gemi içerisinde ıssız adada kalmış Robenson
gibiydim.
Karanlığın basmasıyla birlikte
Avrupa tarafına geçtik. Algeciras Limanı’nın kaçakçı ve hırsız
yatağı olduğunu, burada bir kibrit
çöpü için adam öldürüldüğünü
söylemişlerdi. Gemiden inince,
gözlerim İngiliz’i aradı ama yoktu.
Sahipsiz bir at gibi dolaşırken, geceyi parkta uyur, sabah
olunca yine el açar dilenir, bu
kez tren parası bulurum umudu
taşıyordum. Bu arada açlıktan
dizlerim titriyor, başım dönüyordu.
Hayaller fukara, duygular fakir bir
hâlde çarşıya geldim ve lokantaların önünde, vitrinlerdeki yemeklere itin bazlamaya baktığı gibi
bakmaya başladım. Vakit epeyce
geçmişti. Baktım ki, bir lokantanın
terasında bir karı-koca oturmuş
yemek yiyor. İrademin dışındaki
güçle, bir kuzgunun seke seke
yaklaşıp, aslanların önünden
leşten parça kapması gibi,
önlerinden yemeği kapıp, köşedeki

bir masanın üzerine koyarak, hızlı
hızlı yemeye başladım. Bir yandan
yemeği çiğnemeden yutuyor, bir
yandan da, elimden almalarından
korkarak, onlara bakıyordum.
Adam ve karısının hayret içindeki
bakışları arasında zaten tabağın
dibinde çok az kalmış olan yemeği
bitirdim. Çift, yontma çağ devrinden günümüze ışınlanmış bir
yaratığa bakar gibi beni izledikten
sonra aralarında konuşup, ayağa
kalktı ve gülümseyerek yavaşça
yanıma yaklaştı. Görenler vahşi
bir ata kement atacaklarını sanırdı.
“No pasaport, no money!”
diye karnımı gösterdim. Aç kaldığımı anlayıp, bana acıyan bu
çift, masadaki menüyü gösterip,
“daha ister misin?” diye sordular. “Evet” anlamında başımı
salladım. Biraz sonra garsonlar,
önüme koca bir tabak yemek
getirdiler. Yemeği çiftin şaşkın
bakışları altında, beş dakika içinde
yalayıp yutmuştum. Bir yandan da
önlerinde eğilip onlara teşekkür
ediyordum. Bana yatacak yerimin
olup olmadığını sormaya çalıştılar.
Başımla, “hayır” deyince, onlarla
yürümemi işaret ettiler. Onlar
önde, ben de koşuya hazırlanan
yarış atı gibi arkalarına düşüp,
Algeciras’taki bütün kiliseleri
dolaştık ama yatacak yer yoktu.
Daha sonra polise gidip, evrak
tutturdular. Onlar da derdime çare
olamayacaklarını anlayınca, beni
tekrar çarşıya seyipleyip gittiler.
Gece geç vakit olunca, etraftaki insanların tutum ve davranışları beni
ürkütmüştü. Daha emniyetli olur
düşüncesiyle istasyona varıp, sırtımdaki çantayla, kâh o yana, kâh
bu yana dolaşarak sabah ettim. Bu
arada Madrid treninin saat, 11.00’
de gideceğini duydum. Amaçsız,
çaresiz dolaşırken arkamdan bir
el omuzuma dokundu. Dönüp
baktığımda bana yardım edip,
buraya gelmemi sağlayan İngiliz’i
görünce, asker arkadaşımı
görmüş gibi sevindim. “Nereye?” dedi. “Madrid” deyip
ardından, “no money,” dedim.
Adam işaretle ben de Madrid’e
gidiyorum demesin mi, sanki beni
de götürecekmiş gibi boynuna
sarıldım. O yürüse ben de yürüyor,
o otursa ben de oturuyordum.
âdeta ona tasmalı bir köpek gibi
bağlanmıştım. Bu arada trenin saati de yaklaşmıştı. Bir ara tuvalete
gidip döndüğümde, adam elinde
iki biletle karşımda gülümsüyordu.
Sevincimden yine ağlamaya başlamıştım. Trene bindik, ben yine bir
köşede, pasaport ve para derdini,
Madrid’den Hollanda’ya gitme
çarelerini düşünsem de aklıma bir
türlü bir şey gelmiyordu. Derken
hava kararırken Madrid’e indik.
İstasyonun yanındaki El Retiro
parkına varıp oturduk. Hava iyice
kararmıştı. İngiliz, “ben gidip yemek getireyim, sen çantaların
yanında bekle,” dedi. Eski bakkal dükkânlarında asılı resimlerdeki “veresiye satan” adam gibi bir
bankın üzerine oturdum.
(Devam edecek...) ---◄◄
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Tebrik Taziye Şifa dileği

- Taziye...
Okurlarımızdan, siyasetçi,
yönetici Ertuğrul ve tiyatro
sanatçısı Vedat Gültekin’in
kıymetleri valideleri Bedriye
Gültekin’in vefatını teessürle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Birlik cemiyeti üyesi Mustafa
Ceran’ın bacanağının oğlu,
Mustafa Türkkan’ın torunu
(Ali ve Zübeyde oğlu) Cihan
Fehmi Yeşildağlar’ın (29)
elim bir kaza sonucu vefatını
teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine sabır
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam
Versaam üyelerinden Sevgili
Gülizar Özer’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve IGMG
Güney Hollanda Sosyal İşler
Başkanı Sevgili Mustafa
Doğan’ın babaannesinin
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı
Başkanı Sevgili Tahsin Çetinkaya’nın teyzesi Naciye
Akçay’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mehmet Pekcan’ın amcası
Bekir Pekcan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ali
Kemal ve İsmail Hakkı
Kadı’nın kıymetli babası Ali
Rıza Kadı’nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, Simtronic ve
Orka Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Turgut
Torunoğulları’nın kıymetli
iş arkadaşı Erdoğan Koç’un
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Turgut Torunoğulları’nın
notu: Çok sevgili dostum
Erdoğan Koç’un, Allah’ın rahmetine kavuştuğunu
öğrendim. 13 Mart 1981 Cuma günü Simtronic tencere
yolculuğuna seninle beraber, senin evinde başladım,
40 yılı aşkın dostluk ve arkadaşlığımız çok güzel geçti.
Simtronic ailesi olarak seni özleyeceğiz Ayşe ve Fatoş
Hanım’a sabırlar diliyorum, mekânın cennet olsun.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve HOKAF
yöneticilerinden Sevgili Hasan
Güzel’in kıymetli babası Ali
Güzel’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, siyasetçi, yönetici Ertuğrul ve tiyatro
sanatçısı Vedat Gültekin’in yengeleri Kiraz
Gültekin’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve
başsağlığı dileriz.

-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Mustafa Kara’nın kıymetli
halası, Fethiye Coşkun’un
vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli aileye
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve uzun süre Kütahya Porselen’in Avrupa başbayiliğini yapmış olan Sevgili Sabri
Aksoy’un yeğeni Eren Aksoy’un
genç yaşta (21) vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Halis,
Muhlis Doğan ve Malikiye
Toprak’ın kıymetli valideleri,
Bedriye Doğan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Mandam Doğal Süt Ürünleri İşletmecisi Sevgili Nurullah Akbıyık’ın kıymetli yengelerinin
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii yöneticilerinden Sevgili
İsmail ve Hasan Yıldız’ın kıymetli babalarının vefatını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Orhan, Ayhan ve Mehmet
Sucu’nun kuzeni Kenan Sucu’nun vefatını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
-Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ayşe
Güneş’in değerli eniştesi Osman Sönmez’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Halit ve Fatoş Arıkan’ın mahdumu Samet ile Mustafa ve Sibel Topçu’nun kerimesi Selen’in 4 Mart 2022 tarihinde düzenlenen bir merasimle dünya evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti tebrik
ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Tahsin ve Gülfidan Tan’ın
mahdumu Emrah ile Hacı Nail ve Döndü Yağmur’un
kerimesi Meral’in 12 Mart 2022 tarihinde sade bir
merasimle dünya evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti
tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Ercan ve Şule Uyrum’un kerimesi Sena ile Hüseyin ve Şerife Sert’in mahdumu
Huzeyfe’nin 13 Mart 2022 tarihinde sade bir merasimle
dünya evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti tebrik
ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.

- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Adem Kahramanoğlu’nun
mahdumu Cemil Kahramanoğlu’nun 20 Mart 2022 tarihinde sade bir merasimle dünya evine girdiğini öğrendik. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.

- Tebrik...
Hoş geldin Sara Ecrin...
Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili Ahmet
Talha ve İlknur Kaya Koçak’ın 23
Şubat 2022 tarihinde Sara Ecrin
adını verdikleri bir evlatları dünyaya
geldi. Genç çifti ve dedelik ninelik
makamına oturan, Sevgili Ertan ve
Ayşe Kaya’yı tebrik ediyor, Sara
Ecrin’e hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Hasan Mirza... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili Metin Çağlı’nın 5 Mart 2022 tarihinde Hasan Mirza adını verdikleri bir torunları dünyaya geldi.
Çağlı çiftini tebrik ediyor, Hasan Mirza’ya hoş geldin diyor,
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Fatmanur Lina... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan ve IGMG Güney Hollanda Millî Görüş Gençlik Teşkilatı Ortaöğretim Başkanı Sevgili Fatih Başalan’ın 10
Mart 2022 tarihinde Fatmanur Lina adını verdikleri bir evladı dünyaya geldi. Başalan çiftini tebrik ediyor, Fatmanur
Lina’ya hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Ceylan... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Safety Service Metin İşletmecisi Sevgili
Murat ve Mercan Metin’in 13 Mart 2022 tarihinde Ceylan
adını verdikleri bir torunları dünyaya geldi. Metin çiftini tebrik
ediyor, Ceylan’a hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler
diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin İlyas... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili Burak ve Ayşe Liza Özdemir’in 16
Mart 2022 tarihinde İlyas adını verdikleri bir evladı dünyaya
geldi. Genç çifti ve dedelik ninelik makamına oturan İlyas ve
Gülser Özdemir’i tebrik ediyor, İlyas’a hoş geldin diyor,
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Doğukan... Yaşama sırası sende!
Okurlarımızdan Sevgili Gökhan ve Semra Özdemir’in 26
Mart 2022 tarihinde Doğukan adını verdikleri bir evladı
dünyaya geldi. Genç çifti ve 4. kez dedelik ninelik makamına
oturan İlyas ve Gülser Özdemir’i tebrik ediyor,Doğukan’a
hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.



-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Abdülhalim Öner’in, İrfan Ulusoy’un,
Ahmet Arıkan’ın ve Nuri Yazgan’ın rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüklerini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar
diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.

-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve önceki İslam Federasyonu Başkanı Sebahattin Uçar’ın, Doğuş emektarlarından Kaya Turan
Koçak’ın, yazarlarımızdan Veli Yücesan’ın ve emektarlarımızdan Adem Uzunca’nın rahatsızlıkları nedeniyle tedavi
gördüklerini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastalarımıza
geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili
Mahmut ve Nilüfer Sönmezer’in mahdumu Hüseyin ile
Ömer ve Emine Kanbur’un kerimesi Semiha’nın 12 Mart
2022 tarihinde dünya evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti
tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Mustafa ve Kadriye Kara’nın mahdumu Mehmet ile İsmail ve Meryem Yazbahar’ın kerimesi
Aysel’in 27 Mart 2022 tarihinde sade bir merasimle dünya
evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan
saadeti diliyoruz.
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bilmece-bulmaca

Bulmaca

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
Soldan sağa:
1- Filmlerde bir oyuncunun yerine oynayan başka oyuncu * Sarrafiye sektöründe kullanılan, altın ve gümüşün kalitesini ölçmeye yarayan taş * Argonun
simgesi. 2- Üye * Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan * Kırmızı
renk. 3- Osmanlı Devleti zamanında Avrupa topraklarında yaşayan Türklerden
olan kimse * Gana’da yaşayan bir halk ve bu halktan olan kimse. 4- Şan, şöhret * Seda, ün * İtriyum’un simgesi * Öge. 5- Kimi metal parçalarını birbirine
tutturma işleminde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel ad * Bir
şeye tek ayakla vuruş * Yabani hayvan barınağı. 6- Eskiden toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi * Üst üste konulmuş şeylerden her biri *
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri * Argonun simgesi. 7- Ata, dede *
Uzaklık işaret eder * Azot’un simgesi * Uyumlu devinimlerle; bir sağa bir sola
yönelerek hareket etmek, oynamak 8- Bir yerin ileri gelenleri * Yolculukta
yenmek üzere hazırlanan yiyecek. 9- Alfabemizin son harfi * Yürüyerek giden
* Avuç içi * (Tersi) bir uzvumuz. 10- Bir besin maddesi * Uçan bir memeli
hayvan * Argon’un simgesi * Eskiden Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen san. 11- Başı boş bırakma, salıverme * Can sıkan çalgı veya hoşa
gitmeyen müzik * Alfabemizde on beşinci harf. 12- Futbol oyununda başlama
vuruşunun yapıldığı yer * Flor’un simgesi * Saat tamir eden kimse. 13- Besin
maddesi * Oksijenin simgesi * Ekipman * bir kimsenin, bankadaki hesabından
belgede yazılı miktar kadarının belgede adı yazılı olana ya da onun belgeyi
havale ettiği kimseye ya da belgeyi taşıyana ödenmesi için düzenlediği, belli
biçim ve özelliği olan yazılı belge. 14- Metre * Bir nota * Alfabemizde altıncı harf * Uzaklık işaret eder * Yüzün kaşlar, şakaklar ve saç arasında kalan
bölümü. 15- Gürültü patırtı, kuru gürültü, boş sözler * Aç olmayan * İnsan
vücudunun dış yüzü.
Yukarıdan aşağıya:
1- Fotoğrafta görülen bizzat Sultan Abdülhamid’in nakit yardımlarıyla kurulan, ayırım gözetmeksizin her din ve mezhebe mensup acizlere, güçsüzlere,
yoksullara, hizmet veren bir kurum * Şehirde yerleşim bölgesi. 2- Eğilmiş ve
biri ötekinin arkasına tutunmuş birkaç kişinin üzerinden atlanılarak oynanan
bir oyun * İbadet etme * Argonun simgesi. 3- Bazı sazlarda kalın ses veren tel
veya kiriş * Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden biri * Çinko
elementinin simgesi * Radon’un simgesi. 4- Alfabemizde on beşinci harf *
Tutsak * Taze olmayan * Bir besin maddesi. 5- Tedbir * Dram, komedi, vodvil
vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer * Argon’un simgesi. 6- Başkan, lider *
Kesin yargı * Argon’ un simgesi * Genişlik. 7- Türk Lirası * Uzaklık işaret eder
* Çok olmayan * Trityum’un simgesi * Argon’un simgesi. 8- Bir üst görevlinin
yanında bulunan görevliler * Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki
bakımdan yeri ve özelliği. 9- (Tersi) bir bağlaç * Potasyum’un simgesi * Utanma duygusu * Tabaka. 10- Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal
üstünlüğü ve baskısı * Sıcaklık * Oksijenin simgesi. 11- Yabancılar * Belirli
bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, meşgul etmek.
12- Büyükanne, nene * İzmir’de bir ilçe * Uzaklık işaret eder * Alfabemizde on
beşinci harf. 13- Potasyum’un simgesi * Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı * Kopça. 14- Meydan, saha * Manisa’da bir ilçe * Gevezelik. 15- Yüzün,
kaşlarla saçlar arasındaki bölümü * Asker olma durumu * Azot’un simgesi.
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Ramazan Ayı’nızı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...

Ramazan Ayı’nızı tebrik ediyor,
sağlık ve esenlikler diliyoruz...
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BULMACANIN DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA -1- DUBLÖR * MİHENK *
A. 2- AZA * NETAMELİ * AL. 3- RUMELİLİ *
GANALI. 4- ÜN * SES * Y * ELEMAN. 5- LEHİM * TEKME * İN. 6- AŞAR * KAT * OMUR
* A. 7- CET * TA * N * RAKS. 8- EKABİR *
YOLLUK. 9 – Z * YAYA * AYA * LE. 10- ET
* YARASA * A * ÇAR. 11- AZAT * ZIRILTI *
L. 12- SANTRA * F * SAATÇİ. 13- ET * O
* TAKIM *ÇEK.
.YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- - DARULACEZE * SEMT. 2- UZUNEŞEK * TAAT * A.
3- BAM * HATAY * ZN * RN. 4- L * ESİR *
BAYAT * ET. 5- ÖNLEM * TİYATRO * A. 6REİS * KARAR * A * EN. 7- TL * TA * AZ *
T * A. 8- MAİYET * SIFAT. 9- İM * K * AR *
KAT. 10-
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Ramazan Ayı’nızı tebrik ediyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...
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