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RAMAZAN’DA PAYLAS, BAYRAMDA KUCAKLAS
YETIM BASI OKSA, YOKSULU DOYUR

Sevgiye, Özgürlüğe, Adalete, Barış’a Doğuş...
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AKRABANI GÖZET, ONLARLA ÜLFET KUR!

Güle Güle Ya Şehr-i Ramazan!..     Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyor, sağlık, esenlikler diliyoruz...
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redactie02 yayın odası

      

O kulların hâl-i pürmelali...
5 yaşındaki iki erkek çocuk okuldan 
ayrılırken vedalaşma anlamında 
dudaktan öpüşmüşler. Bu vahim 

durum belki aileden kaynaklanan bir durum 
da olabilir ya da çocukça masum bir hareket 
de olabilir. Ancak öğretmenin tepkisi hayli 
düşündürücü. O ana şahitlik eden öğretmen 
gülerek şu sözü söylüyor: “Bunun için yaşınız 
çok küçük değil mi?” 
Yani yapılan normal, doğal ama yaş uygun 
değil. Bunu duyan oradaki çocukların nasıl bir 
ruh hâli yaşadığını varın sizler tasavvur edin. Bu 
durumdan rahatsız olan aynı sınıfta okuyan yine 
aynı yaşlarda okuyan bir kız çocuğu annesine 
olayı bu şekilde tedirgin bir şekilde anlatıyor.  
Cinsiyet eşitliği çığırtkanlığı yapan okulların 
çoğu da, bazı günlerde öğrencilerin, LGBT’yi 
çağrıştıran renkli giysilerle okula gelmelerini şart 
koşuyorlarmış. Bu konuya da velilerin dikkat 
etmeleri ve okul idaresini uyarmaları gerekiyor.
Yine okulların çoğunda, yaşları küçük olan kız ve 
erkek öğrencilerin yüzme dersleri sırasında çıplak 
olarak yüzmeleri istemiyormuş. Bu meseleye de 
lütfen dikkat...
Ortaokullarda ise durum daha farklı. 
Sınıf arkadaşlığı çerçevesinde  masumane 
alınan görüntüler, “tiktok” adlı sosyal medya 
platformunda üzerinde oynanarak, farklı 
görüntüler oluşması sağlanarak paylaşılıyormuş. 
Pek çok genç kızın bu manada psikolojik sorun 
yaşadığı hatta intihar aşamasına kadar geldiği 
biliniyor. Okulların bu durum karşısında ciddi 
önlem alması ve yaptırımlar uygulaması lazım. 
Masumca giden bir canın vebali çok ağırdır.
Veliler lütfen okullara yolladığınız çocuklarla 
sürekli iletişim hâlinde olun, onları dinleyin, 
durumlarını takip edin. Açılan yaraların maalesef 
telafisi ve tedavisi yoktur. 
Camide cem ve cemaat olmayı özlemişiz…
İki yıllık bir hasretten sonra camilerde, omuz 
omuza, saf safa namaz kılmanın, dostlarla 
musafaha etmenin, kucaklaşıp hâl hatır sormanın 
manevî huzurunu yaşıyoruz. İki gün arka arkaya 
gelmeyen cemaatten haberimiz oluyor, arayıp; 
bir derdi, sıkıntısı olup olmadığını soruyoruz. 
Camilerin insan hayatına, toplumsal düzene çok 
büyük müsbet katkıları var. Onların değerini, 
kadrini bilmeliyiz.
Camide imam, okulda öğretmen, köyde muhtar 
işini yaparsa, görevinin bilinciyle, sorumluluğu 
ile hareket ederse bir ülkenin, bir devletin hem 
ruhen hem bedenen ayağa kalkışına, dirilişine ve 
diğerlerine yön verişine şahitlik ederiz. Böyle bir 
durum söz konusu değilse, bu üçünün görevini 

düzgün yapmadığı apaçık bellidir.
Her izin dönemi köyde düzgün gitmeyen şeyler 
nedeniyle imam, öğretmen ve muhtarla tartışırım 
ve “bu olumsuzlukların müsebbibi sizlersiniz” 
diye münakaşa bile ederim. Tabi herkes bildiğini 
okuduğu, bizim bu manada sözlerimiz tesir 
etmediği için de biz de sustuk artık. 
Camilerin hayatımıza katkısı…
Konuyla alakalı ciltler dolusu kitap yazılabilir 
ancak Kadir Gecesi için bulunduğum camide 
yaşanan birkaç anıyı paylaşmak yeterli sanıyorum. 
Bir gençlik hareketi olarak faaliyetlerine 
başlayan ve 35 yıldır bölge insanına hizmet eden 
bu camide beş tane pırıl pırıl gencin sırasıyla 
yatsı, teravih ve tesbih namazı kıldırmaları 
görülmeye değerdi. O gençler ki, Hz. Yusuf ’un 
güzelliğine benzer güzellikteler. Her birinin  en 
küçük bir haram ve günah ilişkisi olmadığına 
şahidiz. O yaşta camilerin hizmetkârı olmayı 
pek çok şeye tercih etmişler. “Camiler  ayakta 
kalsın, neslimiz kaybolmasın, Allah’ın dini 
Hollanda’da yaşasın, yayılsın” derdindeler. 
Kendilerini en iyi şekilde yetiştirmişler, güzel 
meslekler edinmişler ama cami, cemaat aşkı 
ve o uğurda yapılan hizmete kendilerini âdeta 
vakfetmişler, adamışlar. O gün namazda bir 
yanımda 4 yaşında bir çocuk ve diğer yanımda 
yaşı 20’lerde olan bir gençle geceyi ihya 
etmeye çalıştık. Çocuk imamla beraber sureleri 
okuyarak ona eşlik ediyor. Bazen sıçrayarak 
secdeye gidiyor, bazen babasının sırtına biniyor, 
bazen uzanıyor ama namazın rükünlerine riayet 
ederek, kılıyordu. Genç ise imamın Fatiha’yı 
her okuyuşunda -hissettirmemeye çalışsa da- 
neredeyse hıçkırarak gözyaşı döküyordu. 
Selam sonrası, yanında olduğumu bilmesi için elini 
tutum, gözlerinin içine baktım. O ne güzellik ve 
samimiyetti. “Allah’ım bu döktüğün gözyaşlarını 
ömrünü bereketlendirecek, güzelleştirecek bir 
deryaya dönüştürsün, içindeki ateşi söndürsün” 
diyerek kucakladım. “Rahatsızlık verdiysem 
özür dilerim” dedi, nazikçe. Ne rahatsızlığı, 
katı bir yüreğin sızlamasına, titremesine vesile 
oldun ey gencim. Allah sizlerden razı olsun. O 
gencin gözyaşlarına boğulmasına sebep olan ve 
Kur’an’ın Kalbi olarak bilinen Fatiha Suresi bizlere 
ne anlatıyor, ne söylüyor: “Hamd, Âlemlerin 
Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza 
gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a 
mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet 
ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi 
doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin 
yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve 
sapıklarınkine değil.” Amin!..
İmamın katkısı ve camilerde yapılan yanlışlıklara 
da önümüzdeki sayıda değinelim, inşallah!..
Bir de muhtarımız Sevgili Rutte’nin “Hepimiz 
ilerleyen zamanlarda daha fakirleşeceğiz ve 
ayakta kalmak için ek vergiler getireceğiz” 
demiş. Bu konudaki düşüncelerimizi de bir 
sonraki sayıya saklayalım..

Barışsever(!) NATO’nun ilginç çıkışı...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna’daki 
savaş görüntüleri sonrasında: “Bu vahşet İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında yaşanmamıştır. 
Bu, Avrupa’nın on yıllardır tanık olmadığı 
dayanılmaz bir vahşettir” dedi.
Yuh!. Hâlâ devam eden İslam coğrafyalarındaki 
zulmü vahşeti göremiyorsan yazıklar olsun.
Bosna’dan haberin yoksa yazıklar olsun...
Her cana kıyılışında, her ülkenin işgal edilişinde, 
her yurttaşın yurdundan sürülüşünde, her 
mazlumun zindana atılışında, her sivilin, 
çocuğun, yaşlının başından bomba yağışında 
da aynı insani tavrı gösterseydiniz, aynı tepkiyi 
verseydiniz bugün bu savaşı(!) yaşamıyor 
olacaktık. Zulüm sizdense, ben sizden değilim. 
Bizdense de bizden değilim. Medeniyetiniz, 
üstün insan iddianız, vasfınız buysa ben sizden 
de değilim. 30 yıldır süren ve milyonlarca insanın 
ölümüne sebep olan kirli bir savaşı görmeyecek 
kadar körsünüz. Vicdanınız sağır,  kulağınız 
kapalı. Onca öldürülen can sizin gözünüzde 
neydi, çok merak ediyorum. Sizden olduğu için 
mi insanlığınızı hatırladınız, merhamete geldiniz, 
gözleriniz, kulaklarınız açıldı?!.. Yazık!.. 
İftarlarda dostlarla buluştuk…
Uzun bir aradan sonra hayatın tekrar normale 
dönmesiyle toplu buluşmaların önündeki engel 
kalkınca, bu yıl iftar programlarında âdeta bir 
patlama yaşandı. Her gün birkaç davet vardı. 
Uzun zaman göremediğimiz dostlarla buluşmak, 
kucaklaşmak ve sohbet etmek çok güzeldi. 
Her davete aynı insanların yerine farklı kişilerin 
davet edilmesi hususunda bir eleştiri yazısı 
yazmıştım. O pek de dikkate değer bulunmadı ki, 
her davette aynı tanıdık yüzleri gördük. 
Bu tür etiklikleri bu manada değerlendirince hayli 
önemli buluyorum ancak, bazı kurumların böyle 
bir davet vermesini çok da doğru bulmuyor, 
yadırgıyorum. Mesela hayır kurumları ve o 
manada faaliyet yürüten hemşehri dernekleri…     
Bu gibi kurumlar zaten kendilerine ulaşan 
bağış ve yardımları ihtiyaç sahibine ulaştırtmak 
için varlar. O amaçla toplanan paraların böyle 
yerlere aktarılması, harcanması kendilerine 
olan güveni zedeler diye düşünüyorum. İftar 
programının birinde basın masasına gelen bu 
tür bir dernek başkanına içimizden bir arkadaş 
“Başkanım, sizin iftar davetiniz gelmedi, 
hayırdır” diye soruverdi. Muhatap arkadaş da 
şunları söyledi: “Ben bu tür davetleri bizim 
kurum adına gereksiz buluyorum. Böyle 
bir davette en az 10 bin avro harcayacaktı. 
Biz bu yıl Ramazan ayı boyunca 10 bin 
avroya yakın bir yardım, bağış topladık. Bu 
toplanan meblağı Türkiye’deki belirlenen 
yoksul ailelere ve öğrencilere ulaştırdık. 
Böylesini daha önemli ve hayırlı buluyoruz” 
Alkışlanacak bir davranış idi, tebrik ettik. Umarım 
bundan sonraki dönemlerde bu gibi durumlarda 
daha hassas ve duyarlı olunur.                    ---◄◄          

Okulların hâl-i pürmelali
 CAMİLERİN HAYATIMIZA
 KATKISI

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Öğretmenlerin 
hayatımıza katkısı…

Yakın bir dostumun yaşadığı 
şu hatırayı, öğretmenin insan 
hayatındaki etkisini ortaya koyması 
bakımından önemsiyorum. Olay 
şu: “Hırsızlık yapmaya alışmıştım. 
Nerede ne var onu almak bir huy 
hâline gelmişti. Hatta ilkokul için 
gelen süttozunu, yoksullar için gelen 
giysileri bile çalmaya başlamıştım. 
Öğretmenin bu durumu fark etmiş 
ve beni yanına çağırarak “Şevki 
oğlum, okulda fakir fukara çocuklar 
için gönderilen giysiler çalınıyor. 
Bu konuda sana bir görev vermek 
istiyorum. Bundan böyle o deponun 
anahtarı sende olacak ve oraya 
gözün gibi bakacaksın. Bunu senden 
iyi yapacak kimse olmadığı için 
bu bekçilik görevini, bu emaneti 
sana veriyorum” dediği o an, benim 
kendime gelişimi, doğru yola 
dönüşümü sağladı. O andan itibaren 
geceleri bile kalkıp depoyu kontrol 
ediyor, gözüm gibi bakıyordum. 
Ve ben, o andan itibaren huy 
hâline getirdiğim çalma fiilinden 
uzaklaşmıştım. Öğretmenim bana 
çok güzel bir hayat dersi vermişti. 
O gün bana, benim hırsızlık yaptığımı 
bildiği hâlde deponun anahtarını 
vermek yerine farklı bir muamele 
yapmış olsaydı, sanıyorum ben 
şimdi ülkenin hatırı sayılır en 
büyük hırsızlarından biri olacaktım. 
Öğretmenimin uyguladığı o eşsiz 
eğitim metodu beni 
bütün kötülüklerden alıkoydu” 

“İnsanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. 
Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.”                       Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyor, arınmış olarak bayrama ulaşmanızı diliyorum...
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HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!

Çalışma alanlarımız:

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

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

Sosyal Güvenlik Hukuku (işsizlik - hastalık ödemeleri vs.) 

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

E-mail info@erasmusak.nl   www.erasmusak.nl 
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Ramazan Bayramı’nızı kutluyor, 
sağlık ve esenlikler diliyoruz...

      
Y urt dışında yaşayan Türklerin 

Türkiye’deki banka hesap bilgileri 30 
Eylül 2021 itibarıyla yaşadıkları ülke 
idarelerine bildirilmeye başlandı. Bu 

durum Hollanda için de geçerli. Hatta bu sene 
vergi beyanında bulunanlar, Türkiye’deki hesap 
bilgilerinin otomatik olarak doldurulduğunu 
görmüşlerdir. 

Söz konusu uygulama, OECD (Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından ilk olarak 2014 
yılında “Common Reporting Standard” adı 
altında duyurulmuştur. 
Uygulama, vergi kayıp ve kaçaklarını önleme 
alanındaki uluslararası iş birliğini geliştirmek 
amacıyla, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
107 ülke tarafından 2017 yılında imzalanmış 
olan “Finansal Hesap Bilgilerinin 
Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı 
Yetkili Makam Anlaşması” temelinde 
şekillenmektedir.

Bankaların bildirim yapma yükümlülüğü 
bulunmakta mıdır?
Maalesef yukardaki anlaşmadan dolayı bankalar 
ve belirli sigorta şirketlerinin, yurt dışında 
olan müşterilerini tespit ederek, Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na bildirim yapma yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Kişinin yurt dışına aktarılmasına 
rıza göstermediği yönünde dilekçe vermesi bile 
bu durumu değiştirmez. 

Bildirim kapsamına kimler girmektedir?
Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlar ile 
yurt dışında yerleşik kişilerin kontrol ettikleri 
Türkiye’de yerleşik bazı kurumlar bildirim 
kapsamındadır.
Buna göre;
• 1 Temmuz 2017 tarihinden önce bankada  
hesap açmış kişi ve kurumlardan; Türkiye dışında 
ikamet kaydı, yazışma adresi, telefon numarası 
(Türkiye’de bir telefon numarası yoksa), yurt 
dışı bir hesaba düzenli fon transferi talimatı, 
yurt dışında bir kişiye verilmiş vekâletname gibi 
göstergelerden herhangi biri bulunanlar,
• İlk kez 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra 
Bankamızda hesap açmış kişi ve kurumlardan; 
yurt dışı yerleşik olduğuna ilişkin kendi yazılı 
beyanı bulunanlar ile Türkiye’de yerleşik 
olduğunu beyan etmesine karşın bunu teyit 
edemeyenler,

• Türkiye’de yerleşik olmakla birlikte, yurt 
dışında yerleşik kişiler tarafından kontrol 
edilen ve gelirleri aktif bir ticari faaliyetten 
ziyade ağırlıklı olarak faiz, kâr payı gibi pasif 
getirilerden oluşan tüzel kişiler ve bunları kontrol 
edenler, bildirim kapsamında yer almaktadır.
Hesap sahibinin Türkiye’de yerleşik olduğunu 
beyan etmesi ve bu beyanın teyit edilebilmesi 
durumunda, hesaba ilişkin bilgiler bildirim 
kapsamından çıkmaktadır. 

Vergi doldururken Türkiye’deki hesap 
bilgilerini paylaşmamız gerekir mi?
Bu anlaşmaya göre gelir, ya sadece elde edildiği 
ülkede vergilendirilecek ya da elde edildiği 
ülkede ödenen vergi, mukim olunan diğer ülkede 
ödenecek vergiden mahsup edilebilecektir.
Vergi beyanında bulunurken Türkiye’deki 
bankalarda bulunan para miktarını belirtmenizi 
tavsiye ederim. Bu, Hollanda’da otomatik 
olarak daha fazla vergi ödemeniz anlamına 
gelmez. 2022 yılında birikimleri 50.650 
avroya kadar olan kişilerden birikim vergisi 
(Vermogensbelasting) alınmıyor. İki kişilik 
birikimlerde ise 101.300 avroya kadar vergi 
alınmayacak. Bu miktarları aşan herkes, 
önümüzdeki sene daha fazla vergi ödemek 
zorunda kalacak.
Adaletle ve sağlıkla kalın.                  ---◄◄

Otomatik Bilgi

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdemir

PAYLAŞIMI

Bildirim kapsamına kimler 
girmektedir?
Yurt dışında yerleşik kişi ve 
kurumlar ile yurt dışında 
yerleşik kişilerin kontrol 
ettikleri Türkiye’de yerleşik 
bazı kurumlar bildirim 
kapsamındadır.

Mustafa Aktalan:

Bütün dünyayı evlere kapatan, insanları 
birbirinden uzaklaştıran, kaynaşmamızı 
iki yıl boyunca engelleyen Kovid-19 
virüsünün yayılmasını engellemek için 

alınan tedbir kurallarının tamamen kaldırılmasın-
dan sonra genelde ve özellikle Ramazan ayında 
tekrar bir araya gelebildiğimiz için Rabbime hamd 
ediyorum. Ramazan boyunca organize edilen farklı 
iftarlarda tekrar bir araya gelebilmek, Müslüman 
kardeşlerimizle kaynaşabilmek, dostlarımızla 
kucaklaşabilmek ve yemeğimizi paylaşabilmek 
bizi fazlasıyla memnun ve motive etti. Ayrıca iki 
yılın ardından camilerimizde cemaatimizle bir-
likte teravih namazlarını omuz omuza saf tutarak 
kılabilmemiz bizleri heyecanlandırdı. 
Teravih öncesinde ve sonrasında camilerimizdeki 
üyelerle ve cemaatle birlikte olarak aramızdaki 
mesafeler kalktı, misafir hatiplerimizin bizlere 
verdiği sohbetler ile gönüllerimiz ferahladı ve
ruhumuz doydu.

“İnsanlığın merhamet ve paylaşmaya 
her zamankinden daha çok ihtiyacı var”

Yaptığımız ibadetlerle dolu dolu geçirdiğimiz Ra-
mazan’da verdiğiniz zekât ve fitrelerinizi Hasene 
aracılığı ile dünyanın farklı kıta ve ülkelerinde 
bulunan mazlum ve mağdurlara ulaştırdık Elham-
dulillah. Rabbim yaptığınız hayır ve hasenatı ve 
tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin.
Bu düşünce ve duygular ile herkesin Ramazan 
bayramını kutlar tüm İslam âlemine hayırlara ve-
sile olmasını dilerim.
Ramazanı savaşlarla karşıladık... 
Bayramlar barışa, huzura vesile olsun!
Sığınacak bir yer bulamadıkları için denizin or-
tasında bekletilen insanlar, kayıkları alabora olup 
göç yolunda okyanusta, denizlerde can verenler 
bugün de hâlâ var. Kendilerinin ve ailelerinin can-
larını kurtarabilmek için yollara düşmüş Afrikalılar, 
Rohingyalılar, Suriyeliler, Iraklılar, Afganistanlılar, 
yurtlarından sürülmüş pek çok milletten insanın 
dramı her gün bir insanlık ayıbı olarak karşımıza 
çıkmaya devam ediyor. Ne yazık ki bu tabloya 

son olarak, Avrupa’da yanı başımızdaki Ukrayna 
da dâhil oldu. Yaşanan savaş nedeniyle Ukraynalı 
binlerce kadın ve çocuk belirsizlikler içinde göç 
yollarına düştü. Bizler belki bu savaşlara ve akan 
gözyaşına engel olamıyoruz. Fakat her zamanki 
gibi bu zorlu süreçte de mazlum ve mağdurun 
yanında, karanlığa bir mum yakmanın gayretinde 
olacağız. Öteye beriye bakmadan, nemelazımcılık 
yapmadan bu insanların dertleriyle dertleniyo-
ruz. Zira bizim en büyük motivasyonumuz olan 
inancımız bunu emretmektedir.
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” bu-
yuran bir Peygamberin ümmetiyiz biz. Dini, dili, 
ırkı ne olursa olsun biz başkalarından da mesulüz. 
Hele de evini barkını terk etmek zorunda kalmış 
insanlara karşı ayrı bir mesuliyetimiz vardır. 
Müslüman asla yardıma muhtaç olana, kendin-
den yardım bekleyene sırtını dönmez, dönemez.
Mustafa Aktalan
IGMG Güney Hollanda Başkanı       DM  ---◄◄
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İ lkokul öğretmenlerinin maaşına zam 
yapılmasına karar verildi. Hükûmet 
ayrıca çalışma şartlarını düzeltmek için 
bütçe ayıracak.

Hollanda’da ilkokul öğretmenlerinin 
maaşına yüzde 6 ila 12 arasında zam 
yapılacak
RTL haber servisinin güvenilir kaynaklara 
dayanarak verdiği haberde, ilkokullarda 
eğitim veren öğretmenlerin maaşına zam 
yapılmasına karar verildiği belirtildi. Toplu 
iş sözleşmesi kararının bugün açıklanması 
beklenmekte.
Bakan Wiersma (Eğitim) ile sendikalar ve eğitim konseyleri arasında yapılan 
anlaşmaya göre ilkokul öğretmenlerinin maaşına yüzde 6 ila yüzde 12 arasında 
zam yapılacak. Bu kararla birlikte İlk ve ortaokulda ders veren öğretmenlerin 
maaşları birbirine denkleştirilmiş oldu.
Bunun yanı sıra okullarda okul liderleri ve öğretmenlerin çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi için anlaşmaya varıldı. Eğitim sektöründe çalışmayı özendirmek 
için de ayrıca bir bütçe ayrıldı.
Öğretmenlerin maaşının ne kadar artacağının kişinin pozisyonuna bağlı olacağı 
belirtilen RTL haberinde, anlaşmanın toplam maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar 
euroyu bulacağı belirtildi.
Bilindiği üzere koalisyon ortakları arasında varılan anlaşma doğrultusunda, 
ilköğretimdeki öğretmenler ile ortaöğretimdeki öğretmenler arasındaki maaş 
farkının kapatılmasına karar verilmişti. Bunun öncüsü ise eğitim sektöründe tek 
bir toplu iş sözleşmesi olması gerektiğini savunan D66 partisi oldu. 
Maaş zammı ve iş şartlarının iyileştirilmesi için ayrılan 1 milyar 556 milyon 
euroluk bütçe şu kalemlerden oluşmakta:

Maaş farkının kapatılması: 919 milyon euro.
- Öğrenme güçlüğü çeken birçok öğrencinin bulunduğu okulların okul müdürleri 
için ek ücret: 35 milyon euro.
- Pek çok dezavantajlı öğrencinin bulunduğu ilkokullardaki öğretmenlerin 
çalışma koşullarını iyileştirmek için ek bütçe: 73 milyon euro.
- Pek çok dezavantajlı öğrencinin bulunduğu ortaokullardaki öğretmenlerin 
çalışma koşullarını iyileştirmek için ek bütçe: 79 milyon euro.
- Ortaöğretimde iş yükünün azaltılması: 300 milyon euro.
- Ayrıca, eğitim sektöründe çalışmayı daha cazip hale getirmek için: 
150 milyon euro.                                                    SONHABER       ---◄◄

  Öğretmen azlığına çare...Bir Başarı Hikâyesi

H ollanda’da yaşayan Türk kökenli Birsen 
Başar, Hollanda Otizm Derneği (NVA) 
tarafından yaptığı araştırma ile “Yılın 
Tezi” ödülüne layık görüldü.

Doğup büyüdüğü Hollanda’nın Breda kentinde 
belediyede memur olarak görev yapan, aynı 
zamanda üniversite öğrencisi 36 yaşındaki Başar, 4 
yıllık yüksek okulu 2 yılda tamamladı.
Başar, 8 yıldır elçiliğini yaptığı NVA’nın açtığı 
yarışmaya katılarak “Otizmli çocuğu olan veliler 
streslerini nasıl azaltabilir ve nasıl güçlü kalabilir” 
konulu çalışmasıyla “Yılın Tezi” ödülünü aldı.
Uzun yıllardır otizm konusunda çalışmalara 
imza atan Başar, Hollanda ve Türkiye’de sayısız 
konferansa katıldı ve otizmle ilgili yazdığı üç kitap 
ülkede büyük ilgi gördü.
Çabalarından dolayı Hollandalı bir yönetmen 
tarafından hayatı belgesel filme konu olan Başar, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazandığı 
ödülün kendisi için çok önemli olduğunu; bunu, 
emeğinin karşılığı olarak gördüğünü söyledi.
NVA’ya yaptığı araştırmayı gönderdikten 4-5 ay 
sonra yılın tezi seçildiği haberini alınca mutlu 
olduğunu belirten Başar, “Beni seçeceklerini 
beklemiyordum ama araştırmam iyi çünkü iyi 
olmayanı seçmiyorlar. Ödül olarak bana 500 
avro ve bir plaket verdiler.” dedi.
Başar, kendisi için önemli olanın yaptığı araştırmayı 
NVA’nın değerli bulması olduğunun altını çizerek 
şöyle devam etti:
“Bu, devam etmem için bana motivasyon veriyor. 
‘Otizmli çocuğu olan anne ve babalar stresini nasıl 
azaltabilir’ konulu araştırma yaptım ve bunun 
tezini yazdım. Otizmli çocuğu olan aileler çocuğunu 
büyütürken çok zorluklar çekiyor. Araştırmamda 
ayrıca ailelerin nasıl güçlü olmasını sağlayabiliriz, 
onu araştırdım. Bence bu, çok önemli bir konu. Bu 
tezi sadece 6 ayda bitirdim, benim için zor değil. 
Daha büyük şeyler araştıracağım.”

Eylülde otizm bilimsel araştırma bölümünde 
staj görmeye başlayacağını ifade eden Başar, 
“Kendimi engelli olarak görmüyorum. Bazen 
otizm zorluklar çıkarıyor. İnsanlar otizmin ne 
olduğunu anlamayınca, sosyal ortamlara girince 
zorlanıyorum. Fakat bunun dışında otizmin aynı 
zamanda çok büyük avantajları var benim için. 
Bu araştırmayı çabuk yapabilmemin nedeni, 
detayları çabuk görebiliyorum, bilgilerin birbirleri 
ile bağlantısını çabuk kurabiliyorum. Bir de karakter 
olarak otizmliler dürüstler ve yalan söylemezler ve 

BİRSEN BAŞAR, HOLLANDA OTİZM 
DERNEĞİ (NVA) TARAFINDAN 
YAPTIĞI ARAŞTIRMA İLE “YILIN 
TEZİ” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MAAŞINA 
YÜZDE 6 İLA 12 ARASINDA ZAM YAPILACAK

bir işe başladıkları zaman devam edip bitirirler.” diye 
konuştu.

Başar şunları dile getirdi: “Hollanda Otizm Vakfı 
2014’te elçilerle çalışmaya başladı. Hollanda’da 
otizmli Türk olarak bilinen nadir kişilerden biriyim. 
Elçi olarak beni seçtiler, röportajlar veriyorum, 
açılışlara katılıyorum, hediyeler takdim ediyorum. 
Geçen hafta Amsterdam borsasının açılışını ben 
yaptım. Türkiye’de seminerler vermek ve kitap 
çıkarmak büyük bir başarı bence, her şeyi kendi 
çabamla yaptım, şimdi de bu ödülü kazandım. Ben 
bilimsel araştırmacı olmak istiyorum ve bu konuda 
doğru yolda gittiğimi düşünüyorum. Bence insanlar 
daha çok şeyler duyacaklar benden. İstediğim tek şey, 
Türkiye’de de bir şeyler yapabilmek. Hollanda’da 
elçi oldum, Türkiye’de olamadım henüz. Beş sene 
önce engelliler gününde Cumhurbaşkanımızdan 
(Recep Tayyip Erdoğan) bir ödül almıştım. Tekrar 
kendisinden desteklerini bekliyorum.”
Otizmli kişilerin ve ailelerin hiçbir zaman ümitlerini 
yitirmemeleri gerektiğine dikkati çeken Başar, 
“Araştırmamda da ortaya çıktı. Ailelerin tüm 
zorluklara rağmen içinde bir gücü var. Çevrelerinden 
yardım istemekten utanmasınlar yani yardım 
istesinler ve devam etsinler. Devam ederlerse iyilikler 
gelir.” değerlendirmesinde bulundu. 
                 Haber: Abdullah Aşıran AA      ---◄◄

      Ramazan Bayramı’nızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...
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R aif Cilasun’un “Haram Lokma” 
romanını okuyana kadar İslam kalbimi 
bu kadar titretmemiş, Allah’a olan 
sevgim bu kadar derinleşmemişti. 

Yaşım 15, aylardan ise Temmuz’du. Uzun ve 
susuz yaz aylarında oruç tutmaya ve namaz 
kılmaya başlayalı ise henüz bir kaç yıl olmuştu. 
1985 Ankara’sının sıcak yaz aylarının rehaveti 
geçtikten sonra, peşinden gelen yıllarda içimdeki 
ateş sönmemiş, İslamcılardan ya da Solculardan 
ne kadar konferans, panel, sempozyum varsa, 
elime not defterimi alarak takip etmeye 
başlamıştım. 
Geçenlerde, 33 yıl sonra yeniden konser 
vermeye başlayan Yusuf İslam’ın Ahoy’da konser 
vereceğini duymam beni bir anda nostaljik bir 
gezintiye çıkardı. 1987 yılı olsa gerek, Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin, Ankara Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin konferans salonunda Yusuf İslam 
Konferansı’nı organize ettiğini duyduğumda, 
yanımda bir arkadaşımla soluğu Bakanlıklardaki 
salonda almıştık. Cat Stevens hakkında hiç bir 
bilgim yoktu. Peace Train, Morning Has Broken, 
Moonshadow, Wild World gibi şarkıları ise ancak 
sonraki yıllarda dinleyebilecektim. Bildiğim tek 
şey İngiliz bir pop yıldızının İslam’ı seçmesinden 
ileriye gitmiyordu. 
Bütün koltuklar dolmuş ve biz ayakta 
kalmıştık. Salon dolmaya başladıktan bir süre 
sonra da tek ayak üstünde durabilecek hâle 
gelmiş ve yoruldukça ayaklarımı sırasıyla 
değiştirmek zorunda kalmıştım. ‘Hadi neyse 
biz İslamcıyız., Yusuf İslam’da da en az 
bir karış sakal var. Peki salondaki bir 
sürü açık bayan neden geldi?’ diye de 
kendime sormadan edememiştim. Çünkü Yusuf 
İslam bizimdi, onlarınsa hiç olamazdı ya da 
olmamalıydı. Belki geçmişte onların olabilirdi 
ama bugün o bizi seçmişti. 

Aynı günün akşamı TRT’de kendisiyle röportaj 
yapıldığını ve röportajı yapan bayana da elini 
vermediğini duyunca, ne kadar da büyük bir 
zafer kazanmış olduğumuz hissine kapıldığımı da 
söylemeden geçemeyeceğim.

Konferans iki saat kadar sürmüştü. Açılışı 
Yazarlar Birliği Başkanı, Mehmet Doğan ağabey 
bu kadar kalabalık beklemediklerinden, salonun 
küçüklüğü için özür dileyerek yapmıştı. Yusuf 
İslam, İslam’la tanışma macerasını, arayışlarını, 
çıkmazlarını, modern hayatın onun sorularına 
cevap veremeyişini, kıvranışını, alkolü ve 
uyuşturucuyu, Hristiyanlığın paradokslarını, 
kendi sorularına cevap veremeyişini, pop 
dünyasını anlatmıştı. Sonra bir anekdot olarak 
başından geçen bir olayı anlatmıştı: “Henüz 
Müslüman olmamıştım. Yüzmek için 
açıldım, yüzdüm, yüzdüm. Sonra çok 
yoruldum ve arkama dönüp baktığımda 
karadan oldukça fazla uzaklaştığımı 
gördüm. O an öleceğimi anladım. Allah’a 
dua ettim. ‘Eğer buradan kurtulursam, 
kendimi sana adayacağım’ dedim ve o 
anda bir dalga alıp beni karaya çıkardı 
ve kurtuldum. Fakat sonra verdiğim sözü 
unuttum.”
O an bu olayı dinleyince aslında bana pek de 
enteresan bir olay gibi gelmemişti. Ta ki bu olayı 
Kur’an’da İsra Suresi’nde okuyana kadar. Bu 
bölümün Yusuf İslam için indiğini ne kendisi 
iddia etti ne de ben burada söylüyorum. Çünkü 
denizde böyle bir olay belki yüzlerce kişinin 
başına gelmiş olabilir…
Konferans bittiğinde 17 yaşındaki bir delikanlı 
olarak, şöhreti, parayı terk ederek hayatını 
yeniden dizayn eden birisiyle aynı dini 
paylaşmak beni çok mutlu etmişti.
Sonraki yıllarda televizyonda Cat Stevens’ın 
veda konserini kısacık da olsa izlemiştim. 
Konserin sonunda veda konuşmasını yaptıktan 
sonra kabloyu gitarın jakından çıkarıp sahneden 
ayrılırken çok duygulanmıştım. İnsanın inancı 
için böyle onurlu bir hareket yapması, zaten 
kalbime taht kuran Yusuf İslam’ı daha da değerli 
hâle getiriyordu. Bir yerlerde karşıma çıkan Ahoy 
konseri ilanını gördükten bir kaç hafta sonra 

Youtube’da görüntülere ulaştım. Beni çok mu 
şaşırttı? Doğruyu söylemek gerekirse hem evet 
hem de hayır. Ama içimde, ‘herhâlde artık 
İslam’dan vazgeçiyor’ düşüncesi oluşmadı. 
Eskiden bir karış olan sakalının belki bir kaç 
santim kısalmış olması ya da gitarını eline 
alıp yine eski güzel şarkılarını nostaljik olarak 
dillendirmesinde bence bir beis yok. Yusuf 
İslam, hayranlarından uzak kalarak onları 
İslam’a ısındıramadığına göre, şimdi konserler 
vererek onları muhakkak İslam’a ısındıracaktır 
düşüncesinde de değiliz. Ama sonuçta, İslam’ın 
izin verdiği sınırlar ölçüsünde hareket ettiği 
müddetçe neden olmasın demekten de kendimi 
alamıyorum. 

Genel olarak insan, yapısı gereği değişim, 
göreceli olarak da gelişim gösteren bir varlıktır. 
Kimisi ise ne gelişir ne de değişir. İslam’ın 
kendisine sorumluluk yüklediğinin bilincine 
varan insanlar bir yandan yeni bir kimliğin 
getirdiği mutluluğu yakalarken, diğer yandan 
da kendisini, çevresini ve dünyayı değiştirme, 
yanlışı düzeltme, akıntıya kapılmama, uyarma 
sorumluluğunu, kaygısını da beraberinde 
hissederler. Bu kaygının standart bir ömrü ise 
bulunmuyor.
İnsan; yüreğindeki fırtınalardan sonra yaşadığı 
değişimi yalnızca şekille, dış görünüşle sınırlı 
tutar, öğrenmek ve bilgi edinmekte fazla ısrarcı 
olmazsa içindeki alevin bir süre sonra küllenmesi 
de maalesef kaçınılmaz olabiliyor.

Y. İslam, bu çerçeveden bakıldığında, Müslüman 
olduğu andan itibaren, dünyayı gezen, bireysel 
İslam’la tanışma serüvenini bütün Müslümanlarla 
paylaşan, okul açan, Bosna Savaşı’nda sessiz 
kalmayan, hatta CIA’nın tehlikeli insanlar 
listesine bile giren, kendi kabuğuna kapanmayan 
kaygılı bir Müslüman portresini çizdi, çiziyor. 
Makalemizi Hafız Çelebi’nin şu sözüyle bitirelim: 
“Unutma, cehaletten daha dermansız 
dert yoktur! Gerçi bilgiye hakim olmak, 
mutluluktan çok elem, sevinçten çok keder 
verir.” (1)
(1)(İskender Pala, Katre-i Matem, Kapı Yayınları, 
2009, İstanbul, sf. 198-199)                     ---◄◄

Yandaki makale bundan 10 
yıl önce (Mayıs 2012), Doğuş 
Gazetemize yazdığımız ilk 
makale idi. Rahmetli ve çok 
sevgili Fuat Nurlu abimiz, 
onun da aklına nereden 
geldiğini sorduğumda ‘öylesine 
aklına geldiğini’ söyleyerek 
benden makale yazmamı 
istediğinde, yukarıdaki satırları 
karalamıştım. Akabinde 
benden fotoğrafımı ve her ay 
yazmamı rica etmişti. O günden 
bugüne zannediyorum hiç es 
geçmedim ve hem makale hem 
de gazetemizin tashihini hasbel 
kader yapmaya çalıştık. Bazen 
konu bulmakta zorlandığım için 
geciktirdim ve geçmişte emeği 
geçen arkadaşları zorladığım 
oldu, oluyor ve kısmetse daha 
olacak gibi. Gazete işi zahmetli 
ama güzel bir iş. Bakalım daha 
ne kadar yazabilmeyi nasib 
edecek Rabbimiz. Emeği 
geçen herkese teşekkürler.

 DEĞİŞİM
 ve KAYGI

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Yusuf İslam

Göç Yasası’nın Sonu
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.

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. 
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Bülent Kaya:

S aadet Hollanda yönetimi, pandemi sonrası, 
Rotterdam’da bulunan teşkilat binasında, bölge 
yönetim kurulu, üyeleri ve şehir temsilcilerinin 
katılımı ile iftar Divan programında bir araya 

geldi.
Yoğun bir katılım ile gerçekleşen iftar programında, 
Saadet Hollanda Bölge önceki başkanı Bayram Başalan 
ve önceki yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya’nın 
da konuşmacı olarak katıldığı toplantı, Millî Görüş dava 
erlerinden Hafız Adnan Mutlu’nun okuduğu Kur’an-ı 
Kerim ile başladı. Mutlu, İsra Suresi’nin “Hak geldi bâtıl 
yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.” ayetiyle 
tilavetini tamamladı.
Teşkilatlanma Başkanı Erkan Koç’un yönettiği toplantıda 
Hollanda Saadet Başkanı Ali Yücel bir selamlama ve hoş 
geldiniz konuşması yaptı. Başkan Yücel konuşmasında 
pandemi sürecinde yaptıkları ve önümüzdeki dönemde 
yapılacak olan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Bülent Kaya, Erbakan Hoca’nın 1969 yılında 
başlattığı devrim niteliğindeki bu siyasi hareketin 
geçirdiği evreleri, verilen mücadeleyi anlattı. Erbakan 
Hoca’nın izlediği dahi siyaset ile oynanan pek çok 
oyunu bertaraf ettiğine dikkat çeken Kaya, onun miras 
olarak bıraktığı Millî Görüş davasına sadakat ile bağlı 
olan Saadet Partililerin, O’nun mücadelesine yakışır bir 
duruş içerisinde olduklarını dile getirdi.
Onun, büyük Türkiye sevdasının ve adil bir dünya 
hayalinin, ideal ve hedeflerinin gerçeğe dönüşmesi için 
canla başla çalıştıklarına dikkat çeken Kaya, Türkiye’nin 
yanlış yönetim sonucu enflasyonda dünya lideri 
olduğumuzu belirtti. Her türlü karalamaya, engellemeye 
rağmen Millî Görüş iktidarının engellenemeyeceğine 
vurgu yapan Bülent Kaya, Saadet Partisinin özgül 
ağırlığının bazılarını tedirgin ettiğini ve korkuttuğunu 
söyledi.
Katılımcıların sorularını da cevaplayan Bülent Kaya 
konuşmasını şöyle tamamladı: “Yaşarken yüzüne 

 Saadet Hollanda Bölgesi 
üyeleriyle iftarda buluştu

“Yurt dışında yaşayan insanlarımızın sorunlarını ve çözümü biliyoruz” Irkçılığınız batsın!..

U lusal bir platform olan Hollanda Türk Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu (PTN), Pegida adlı ırkçı örgütün toplumsal huzur ve 
barışı bozan kışkırtıcı eylemlerinin durdurulması için belediye 
yetkililerine çağrıda bulundu.

PTN tarafından yapılan çağrıda şunlara dikkat çekildi:
“Sayın Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri, Ulusal bir platform olan Hollanda 
Türk Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (PTN), olarak,  belediye başkanlarını 
ve belediye yetkililerini Pegida’nın provokatif eylemlerine izin vermemeye 
davet ediyoruz.
Provokatif Eylemler
Son zamanlarda, aşırı sağcı İslam karşıtı hareket olan Pegida, ülkenin birçok 
yerindeki belediyelerde camilerin önünde provokatif mangal eğlencesi 
düzenleyeceğini açıkladı. Buna ek olarak, Ramazan’ın başlamasından hemen 
önce, diğer menfi olayların yanı sıra, İslam’ı faşist ve terörist olarak gösteren 
hakaret içeren postalar alındı. Özellikle kardeşlik ve beraberliğin yaşandığı bu 
ayda bu tür eylemlerin İslam toplumu üzerinde büyük etkisi vardır.

Teşekkürümüz ve isteğimiz
Hollanda’daki Müslümanların inanç özgürlüğü hakkı, Pegida’nın eylemleriyle 
baskı altına giriyor. Bu arada, bazı belediye başkanları ve belediye yetkilileri, 
söz konusu camilerin önündeki nefret içeren mangal eğlencelerine ve Pegida 
gösterilerine izin vermediler. Bunun için kendilerine şükranlarımızı sunarken, 
aynı zamanda diğer belediye başkanlarından ve belediye yetkililerinden 
Müslümanlara karşı bu tür nefret eylemlerine izin vermemelerini bekliyoruz.
Sonuçta, camilerin önünde İslam karşıtı mangal eğlencesi yapmak sadece 
kamu düzenini bozmakla kalmaz, aynı zamanda çok inciticidir ve kasıtlı 
olarak kışkırtıcıdır. Bununla birlikte, Pegida ve diğer aşırı sağcı eylem 
grupları daha fazla dikkat çekmeye çalışıyor. Bu arada, cami cemaatimizi 
ve yöneticililerimizi bu tür provokasyonlara cevap vermemeye çağırıyoruz.”

Biz kimiz?
Hollanda Türk Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (PTN) ulusal bir 
organizasyondur ve çeşitli vakıf, dernek, işletme ve meslek kuruluşlarının çatı 
örgütlerinden oluşmaktadır. Bağlı çatı kuruluşlarla Hollanda Türk toplumunun 
büyük bir kısmına ulaşıyoruz. (Müslüman) ayrımcılığı, damgalama, ırkçılık 
ve dışlanma ile mücadele söz konusu olduğunda buna karşı çıkıyor, ‘tam 
vatandaşlığı’ ve Hollanda Türk toplumunun kabulünü teşvik eden faaliyetler 
geliştiriyoruz. Saygılarımızla, 
Hollanda Türk Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nu oluşturuan kuurmlar: 
(PTN) Hollanda Türk Federasyon (HTF), Hollanda Türk Girişimci Dernekleri 
Platformu (TNOP), Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD), Hollanda 
Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (TİCF), IGMG Güney Hollanda 
Bölgesi (IGMG-ZN), IGMG Kuzey Hollanda Bölgesi (IGMG-NN), Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)     Haber: Sedat Tapan    ---◄◄

Hollanda Türk 
Platformu’ndan 
sağduyu çağrısı
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bakmadıkları, etmedik kötülük bırakmadıkları Erbakan 
Hocamıza sahip çıkmalarının temelinde de bu korku ve 
kaygı yatmakta. Parti olarak ilk hedefimiz mecliste olmak 
ve bütün kurumları özgürleştirmek, adaleti tesis etmek, 
üretime, gelişmeye dayalı bir ekonomi modeli inşa etmek, 
ülke insanını hak ettiği refah seviyesine yükseltmek 
olacaktır. Bunu hem 11 aylık hükûmet döneminde hem 
de Millî Görüş belediyelerinde isbat ettik. Sol cenah ile 
koalisyon kurduk “yeşil komünist” dediler, sağ cenah 
ile hükümet kurduk “faşist” dediler. O iki koalisyonda 
da ülkeye en hayırlı hizmetleri yaptık. Şimdiki oynanan 
oyun da aynı. Bizi bir yere yamama çabası nafile, 
sonuç vermeyecek. Biz bu ülkeye ve insanlarına hizmet 
etmek istiyoruz. Bizim şu an içerisinde olduğumuz 
birliktelik, yani ittifak, iktidarın; partileri almış olduğu 
kıskaçtan kurtulma, bertaraf etme adınadır. Size siyasi 
arenada eşit yarışma hakkı verilmezse, siz de onların 
belirlediği oyuna göre durum almak zorunda kalırsınız. 
Partimizin Avrupa Gençlik biriminin, Avrupalı Türklerin 
sorunlarına dönük yaptıkları araştırma sonuçları da 
elimizde. Partimiz içinde ilgili birimler, gerek askerlik, 
gerek mal varlığı araştırılması, gerek bilgi paylaşımı ve 
gerekse ırkçılık gibi maruz kalınan sorunların çözümüne 
dönük çalışmalar yapılmakta.”

İftar programı, kılınan namazların, okunan Kur’an-ı 
Kerim’in ve çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.
                       Haber: Recep Soysal           ---◄◄
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azının başlığıyla, neden sanatın 
icrasını değil de sanata ilgiyi ön plana 
çıkardığım sorulacak olursa, bu soruyu 
iki açıdan cevaplayabilirim.

Birinci olarak, sanatkârlık büyük ölçüde 
kabiliyetten kaynaklandığı için, sanatkârların 
sayısı oldukça azdır. Hatta dijitalleşen dünyada 
iyi sanatkârı bulmak daha da zor. Dolayısıyla 
toplumun kahir ekseriyeti sanatkârlardan değil, 
sanata ilgi duyma potansiyeline sahip kişilerden 
oluşur. İkinci olarak ise, bizzat kendim sanatı icra 
etme konusunda kabiliyetli değilim.
 
Mesela çocukluğumdan beri güzel resim çizdiğimi 
hatırlamıyorum. Her ne kadar yazı yazabilmek 
için belirli bir kabiliyetim olsa da, hikâye yazma 
ya da duygularımı yazıya dökme konusunda 
yetenekli olduğum söylenemez. Buna rağmen 
sanata ilgi göstermemin önemli hatta zorunlu 
olduğunu düşünüyorum. 

Peki neden?
Sadettin Ökten, hayatımızdaki objelerin; yani 
cansız şeylerin iki ayrı boyutu olduğunu söyler. 
Bunlar sırasıyla işlevsel ve simgesel boyutlardır.

Zanaat ürünü objelerde işlevsel boyut önde 
iken, sanat eseri objelerde simgesel boyut dikkat 
çeker. Konusu açılmışken, zanaat ile el ustalığı 
ile yapılan ürünler kastedilmekte. Her ne kadar 
günümüzde bu ürünlerin birçoğu fabrikalarda 
üretiliyor olsa da, bu ürünlerin işlevi aynıdır. 
Çünkü yemek masasında kullanılan bıçak, kaşık, 
çatal, tabak ya da bardağın işlevi, açlığımızı 
gidermeye yardımcı olmaktır. Keza kullandığımız 
telefonun işlevi insanlarla görüşmektir. Araba, 
tren ve uçağın işlevi uzun mesafeleri kısaltmaktır. 

Öyleyse hayatımızda yer alan bu işlevsel objeler 
birer araç konumundadır ve bu objeler bize 
fayda sağlar. Bu objeler ihtiyaçlarımızı gidermek 
için bize yardımcı olurlar. 
İlginç olan şu ki, refah seviyesi ve sağlığımız 
el verdiği müddetçe, bu konuda herkes eşit 
durumdadır. Demem o ki işlevsel objelerin 
kalitesi farklı olsa da, herkes aynı kaşıkla yemek 
yer, aynı telefonla insanları arar ve aynı arabayla 
yolculuk yapar. Bu sebeplerden dolayı insanların 
işlevsel objelerde mutluluk araması ve bunu 
üstünlük aracı olarak görmesi, çok hazin bir 
durumdur. 

Bundan farklı olarak simgesel boyutu önde olan 
sanat eserinde durum oldukça farklıdır. Çünkü 
sanat eseri, maddeye dönüştükten sonra ortaya 
çıkar. Bir başka ifadeyle, sanat eseri ancak bir 
form eşliğinde ortaya çıkar. Bunun için şair 
kelimelere, ressam boya ve renge, mimar taşa ve 
musikişinas ses ve notaya ihtiyaç duyar. 

Bununla beraber sanatkârın kullandığı form 
ve bunun neticesinde ortaya çıkan simge, 
sanatkârın vermek istediği mesajı içinde saklar. 
Dolayısıyla sanatkâr bu form ve simge üzerinden 
dış âleme bir mesaj iletir. 

Ancak sanatkârın gönderdiği mesaj, mesela 
bir buzdolabının kullanım kılavuzu gibi bilgi 
aktarımı şeklinde değildir. Bilakis gönderilen 
mesaj, herkesin iç dünyasında farklı yankılar 
uyandırabilme potansiyeline sahiptir. Şu hâlde 
sanat eserinin muhatabı, kendi bilgi birikimi, 
hayat serüveni, hayata bakışı, duygusallığı hatta 
o an ki ruh haline göre, sanat eseriyle başı ve 
sonu olmayan bir iletişim kurar. 

Örneğin ziyaret ettiğimiz tarihî bir cami, her 
yeni ziyaretimizde bize farklı duygular yaşatır. 
10 yıl önce okuduğumuz bir şiir ya da roman, 
bugün okunduğunda bizde bambaşka hisler 
oluşturabilir. 
Ya da yıllardır dinlediğimiz bir müzik eseri, her 
dinlediğimizde duygu dünyamızın farklı yönlerine 
dokunabilir.
Bu yönüyle sanat eseri, yıllar içinde yaşadığımız 
değişikliklerin tercümanı olur. Keza sanat eseri, 
uçsuz bucaksız olan duygu dünyamızın farklı 
yönlerini keşfetmemize yardımcı olur. 

Hasılı, sanatkâr olmasam da, duygu dünyamı 
keşfetmem ve geliştirmem için sanata ilgi 
duymak zorunda olduğumu düşünüyorum.
                                                             ---◄◄

Örneğin ziyaret ettiğimiz 
tarihî bir cami, her yeni 
ziyaretimizde bize farklı 
duygular yaşatır. 10 yıl önce 
okuduğumuz bir şiir ya da 
roman, bugün okunduğunda 
bizde bambaşka hisler 
oluşturabilir.  Ya da yıllardır 
dinlediğimiz bir müzik eseri, 
her dinlediğimizde duygu 
dünyamızın farklı
 yönlerine dokunabilir.

 SANATA NEDEN

İLGİ DUYMALIYIZ?

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

H ollanda’da on bir ayın sultanı Ramazan 
ayının  girmesiyle düzenlenen iftar 
programı etkinlikleri olanca hızıyla 
devam ediyor.

Onlardan biri de Hollanda’nın Twente 
Bölgesi’nde bulunan Almelo şehrindeki Hollanda 
Türk Federasyon’a (HTF) bağlı Almelo Türk 
Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
14 yıl aradan sonra dernek binasına kavuşan 
ve 14 yıl sonra ilk kez düzenlenen ilk iftar 
programına HTF Genel Başkanı Murat Gedik’in 
yanı sıra bölge başkanları, dernek görevlileri, iş 
insanları ve vatandaşlar katıldılar.
Okunan ezanla birlikte açılan iftar programında 
edilen duaların yanı sıra bolca sohbetler de 
edilerek vatandaşlar birlikte iftar etmenin 
coşkusunu yaşadı.
Programda Ufuk Medyaya konuşan Başkan Murat 
Gedik şu açıklamalarda bulundu: “Ramazan ayı 
toplumsal dayanışmanın yanı sıra; paylaşma, 
kardeşlik ve sevgi bağlarının da yoğunluk 
kazanarak manevi duyguların doruğa ulaştığı 
bir aydır. Bizler bugün bu vesileyle buradayız. 
Ülkenin farklı illerinde farklı günlerde binlerce 
vatandaşımız iftar programlarına katılmaktalar. 

Rahmet ayının bereketi...

HOLLANDA TÜRK FEDERASYON’DAN KUCAK-
LAŞMAYA VESİLE OLAN BİR İFTAR PROGRAMI 

Daha geçtiğimiz gün başkent Amsterdam’da 
içlerinde Hollanda Türk Federasyon’unda 
olduğu 4 ayrı kuruluşun katılımıyla 1500 kişiyi 
iftar muazzam bir programında buluştu. 
Şunun özellikle bilinmesini isterim ki; Ülkenin 
çıkarları uğruna millî menfaatler çerçevesinde 
buluşan ve kucaklaşan toplumlar asla 
kaybetmez. Hollanda Türk Federasyon olarak 
bizler de bugün, Almelo Türk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen bu güzel iftar buluşmasının bu 
anlamda çok değerli olduğuna inanıyor ve 
herkese teşekkür ederek daha nice güzel 
vesilelerle buluşmayı temenni ediyorum. 
Ayrıca tüm Türk-İslam âleminin hayırlısıyla 
bayrama erişmesi, 30 günde bir yıla yetecek 
bir manevî birikime kavuşması da bir başka 
temennimizdir.  Hepiniz Allah’a emanet olunuz.”
Program içilen çay ve yenen tatlılar, edilen 
sohbetlerin ardından sona erdi. 
       Murat Yakar – ALMELO- Ufuk.nl ---◄◄

I GMG Kuzey Hollanda Bölge 
bünyesinde hafızlık kurumu 10 yıldır 
hizmet vermektedir. 2021 yılında 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Almanya 

Köln Merkezinde düzenlemiş olduğu 
hafızlık sınavında erkekler kategorisinde 
sınava katılan 3 öğrenci başarı göstererek 
düzenlenen icazet töreniyle IGMG Kuzey 
Hollanda Bölge İrşad Başkanı Ahmet 
Kaya ve Bölge Eğitim Başkanı Cemil Uslu 
tarafından hafızlık diplomalarını teslim 
aldılar. Toplamda icazet alan hafızların 
sayısı 58 oldu.
İcazet törenine Türkiye’den misafir olarak 
katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli 
İhtisas Merkezi’nde eğitim görevlisi olan 
Muhammed Hanefi Kaçır hoca katıldı.
Hafızların salavatları ile salona giriş sonrası 
Hafızlık Koordinatörü Hüseyin Külah 
Hocaefendinin kısa icazet sunumunun 
ardından Hafızlar, Bilal Can (15), Efe Kayra 
Bülbül (13), Muhammed Ömer Bekir Irmak 
(14) Kur’an tilavetlerini sundular.
Muhammed Hanefi Kacır Hoca ile Kaya 
Kardeşlerin sunmuş olduğu salavat ve 

Güller yetişiyor...

ÜÇ HAFIZLIK ÖĞRENCİSİ HAFIZLIK EĞİTİMİNİ 
TAMAMLAYARAK İCAZETLERİNİ ALDILAR

ilahiler ile diploma ve ödül törenine geçildi. 
Hafızları, IGMG Genel Başkanlığı’nın her 
bir hafız öğrenci için belirlemiş olduğu 
1000 euroluk hediye çekini ve hafızlık 
diplomalarını Bölge İrşad  Başkanı Ahmet 
Kaya, Bölge Eğitim Başkanı Cemil Uslu ve 
Zaandam Şube Başkanı İsmail Genç’den  
teslim aldılar. 
Program katılımcıların velilere tebrik ve 
teşekkürleriyle son buldu.
Talebelere, hocalara ve velilere bu gururu 
yaşattıkları için teşekkür ediyoruz..                                                                                                                                       
                                   Haber: DM   ---◄◄
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Ramazan Bayramı’nızı kutluyor, 
sağlık, esenlikler diliyoruz...

Yılların tecrübesiyle, hesaplı 
fiyatıyla, kaliteli  ve zengin ürün 

çeşidiyle hizmetinizdeyiz...

S ağlık ve Toplum Konseyi’ne 
göre belediyeler, hükümetin de 
desteğiyle, 3 yıllık bir planla 
vatandaşları borçlarından 

kurtarabilir. Sağlık ve Toplum Konseyi 
(de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving - RVS) tavsiye niteliğinde 
kaleme aldığı bir yazıda, borç sarmalından 
çıkamayan vatandaşlara hızlı ve zamanında 
yardım edebilmek ve borçsuz bir şekilde 
hayata devam edebilmelerini sağlamak 
için hükümetin harekete geçmesi gerektiği 
belirtildi. 
Konseyin bugün Yoksulluk Politikası Bakanı Schouten’a ilettiği yazıda, bu plan 
çerçevesinde belediyelerin kilit pozisyonda olduğuna dikkat çekildi.
Konseyin Bakana önerdiği plan şu şekilde: 
- Belediyeler deyim yerindeyse vatandaşın borcunu devralacak. 
- Borcun geri ödenmesi ile ilgili alacaklı tarafla yeni bir borç yapılandırılması 
sağlanacak. 
- Üç yıl içinde yapılan plan dahilinde bu borç ödenecek.  
- Kişinin borcu ödendikten sonra da tekrar aynı borç sarmalına düşmemesi için 
destek verilecek. 
- Hükûmet; belirlenen süre içinde borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için 
belediyelere garanti verecek ve oluşturulan bir tür ‘ulusal borç fonu’ aracılığıyla 
belediyeyi destekleyecek.
Bu genel af niteliğinde olmayacak
Konsey; bu yardımın nasıl şekil alacağını henüz net açıklamasa da planın 
“genel bir af” niteliğinde olmadığını ve plan dahilinde borcun geri ödeneceğini 
belirtiyor. Hâlihazırda bazı belediyelerin borçların geri ödenmesi hususunda 
farklı yöntemler denediği hatırlatılan yazıda, “gerekli olan hallerde daha fazla 
mali destek verilmeli.” şeklinde açıklama yapıldı. 
600 bin hane ödeyemediği borçlarla boğuşuyor
Hollanda’da yaklaşık üç milyon hane, daha fazla borç batağına batmamak için 
mücadele veriyor. Buna rağmen yükselen enflasyon ve aşırı artan enerji fiyatları 
bu kişilerin yaşamlarının daha da zorlaşmasına neden oluyor.
Bunun yanı sıra yaklaşık 600 bin hanenin de ödenemeyen borçlarla uğraştığı 
ve bu borç yükünün toplam maliyetinin 15 ila 17 milyon euro arasında olduğu 
belirtiliyor.
Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu (SCP) ve Nibud verilerine göre, Hollanda’daki 
1,4 milyon hanenin “Riskli veya sorunlu borç” kategorisinde yer alıyor. Riskli 
veya sorunlu borç; kişinin genellikle fazla borçlandığı, üst üste ödeme hatırlatması 
aldığı veya üçten fazla - kira, ipotek, enerji veya sağlık sigortası faturalarından en 
az biri olmak üzere - ödenmemiş faturasının bulunduğu anlamına geliyor. Riskli 
borçlular grubu içinde yaklaşık 614 bin kişi ‘sorunlu’ olarak sınıflandırılıyor. 
Bu kişilerin borçlarının çok yüksek olduğu ve artık kendi başlarına ödeyemez 
durumda bulundukları belirtiliyor. Öte yandan bireysel krediler ve birçok ihtiyaç 
kredisi gibi borçlar kayıtlı olmadığı için de gerçek rakamın muhtemelen daha 
yüksek olduğu tahmin edilmekte.                                                           ---◄◄

Borçlu yaşamak zor...Mustafa Hamurcu

B iz Müslümanlar için yoğun bir ibadet 
dönemi olan ve bir ay boyunca sırf 
Allah rızası için oruç tuttuğumuz, 
teravih kıldığımız, bol bol Kur’an-ı 

Kerim okuduğumuz bir Ramazan ayını daha 
geride bırakarak, Ramazan Bayramı’na erişmiş 
bulunuyoruz.
Ama ne yazık ki bu Ramazana bayramına da tam 
sevinçle ve huzurla girememiş olmanın üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Zira bu Ramazan bayramına kavuşurken 
de insanlığın gündemini savaş, baskı ve sıkıntılar 
meşgul etmektedir. 
Maalesef, yine Ramazan ayında ilk kıblemiz 
olan Mescidi Aksa’da zorbalık, kan ve gözyaşları 
görülmektedir. Kendilerinin ve ailelerinin canlarını 
kurtarabilmek için yollara düşmüş pek çok milletten 
insanın dramı her gün bir insanlık ayıbı olarak 
karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ne yazık ki bu 
tabloya son olarak, Avrupa’da yanı başımızdaki 
Ukrayna da dâhil oldu. Yaşanan savaş nedeniyle 
Ukraynalı binlerce kadın ve çocuk belirsizlikler 
içinde göç yollarına düştü. 
Bizler sağlık, afiyet ve güvenlik içinde huzur dolu 
bir bayram yaşarken; Arakan’da, Suriye’de, Irak’ta, 
Afganistan’da, Somali’de, Doğu Türkistan’da, 
Filistin’de ve belki de adını dahi hiç duymadığımız 
sayısız nice ülkelerde, bayramı mahzun ve buruk 
geçiren milyonlarca kardeşimiz için de duada 
bulunalım. Bu kardeşlerimize ulaştırdığımız maddî 

“bayramı mahzun ve buruk 
geçİren kardeşlerİmİz İçİn 
YardIm Ve duada bulunalIm”

rVS: hükümet VatandaşIn 
borçlarInI üStlenmelİ

yardımların yanı sıra onlara sunabileceğimiz en 
büyük zenginliğimiz dualarımız olacaktır, onlardan 
dualarımızı esirgemeyelim. Allah (cc) hepsinin 
yardımcısı olsun.
Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bütün kardeşlerimin 
Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini diliyor ve dünya 
Müslümanlarının bayramı gerçek bayram olarak 
kutlayacağı günleri nasip etmesini Yüce Allah 
(cc)’tan niyaz ediyoruz.”
Mustafa HAMURCU 
Milli Görüş Kuzey Hollanda Bölge Başkanı      ---◄◄

V esile olalım kardeşliğe ve barışa, yorulalım hepimiz 
yarınki uğraşa, koşalım hayırda yarışa, erişelim  birlikte 
nice bayramlara. 
Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimizle 

kutluyor; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, sağlık, 
esenlik, kardeşlik ruhu ve havasıyla güzel bir bayram geçirmenizi 
diliyoruz.
Savaşlar son bulsun, adil bir dünya kurulsun, insanlar sıkıntılardan 
kurtulsun, yaşamak için hep bir umut olsun, bayramınız mübarek 
olsun.
Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, dostluğumuz, kardeşliğimiz kaim 
olsun, dualarımız, tövbelerimiz kabul olsun...
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir 
mübarek ayın daha sonuna gelerek Bayrama eriştik. 
Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. 
Hepimizin bu manada, kurtuluşa erenlerden olmamızı diliyor, 
sağlık esenlik, huzur dolu daha nice bayramlar temenni ediyorum. 

TİKDF Yönetim Kurulu adına,
Ömer Altay Genel Başkan                                                      ---◄◄

tICF başkanI Ömer altaY: 

“baYramInIz mübarek olSun!”

ramazan baYramI’nIzI tebrİk 

edİYor, SağlIk, 

eSenlİkler dİlİYoruz...
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Büyük zatlardan biri 
anlatıyor…
Bir zamanlar 
Bağdat’ta kıtlık olur 
ve insanlar üzgün, 
kederli bir hâldeyken 
bir köle neşeli ve 
şarkı söyleyerek 
çarşılarda gezer. Onu 
görenler, “Utanmıyor 
musun!.. bu ne 
hâl?.. Bu kıtlık sana 
hiç etki etmemiş 
galiba..” diye bu 
meyanda kızarlar. O 
köle şöyle der, “Bana 
ne kıtlıktan!.. benim 
efendim var. O beni 
aç sefil bırakmaz.” 
deyince, o zat, “Bu 
kölenin efendisine 
olan tevekkülü 
kadar benim Allah’a 
tevekkülüm yokmuş 
meğer.” diyerek 
Allah’a karşı
tecdidi iman eder.

M erhaba değerli dostlar. 
Ramazan bayramınızı tebrik 
eder ve iki cihan saadetleri 
dilerim.

Nasıl ki oruçlunun sevinci, heyecanı iftar 
vaktinde artıyorsa; mü’minin de sevinci 
cennete girince artar ve tüm korkular, 
kaygılar, hüzün ve kederlerden azâde olur. 
İşte asıl bayram o bayram olur.

“Hüzn ü keder def’ ola
Dilde hicâb ref’ ola
Cümle günâh af ola
Bayrâm o bayrâm ola.” (Alvarlı Efe Hz.)

Dünya hayatının bir adını da “hasret” 
koymalı. Kaybettiğimiz yakınlar ve 
dostlarımızın özlemi ve elimizi uzattığımız 
dalların bir bir kırılması bizi gerçek dosta, 
solmayan, kaybolmayana götürmeli.
“Lâ uhibbil âfilîn..” Ben (de) batanları 
sevmem.” Atam İbrahim gibi.
Hükemâdan  biri “dostlukla” ilgili bir 
bahiste, “Dost dediğin bırakıp gider 
mi?.. Dost dediğin hep yanında olmalı 
ki dost olsun.” diyerek kulların fâniliğine 
dikkat çekip Allah’ın dostluğunun bâki 
olduğunu belirtiyor.

Malumunuz peygamber efendimiz (sav.) 
daha doğmadan babasını kaybedip yetim 
kalınca bütün varlığıyla annesine sımsıkı 
sarıldı. Fakat, Allah onu da daha altı 
yaşında iken aldı elinden. Sonra dedesine 
sığındı ve sekiz yaşında onu da kaybetti. 
Amcaları, hanımı, dostları hepsinin acısını 
tek tek tattı yaşarken dünyada. 
Daha garibi ve zoru, yedi çocuğunun 
altısını kendisi hayatta iken kaybetti. Bu 
bir imtihandı elbette ama bir de  Allah’ın 
cc. dostluğunu kazanmak ve Ona sığınmak 
vardı kaderde. Yani, araya başka dostlar 
istemiyor ve elini kime atsa onları ondan 
alıyordu asıl Sevgili. Ki hayatı terk ederken 
son sözü ve tercihi, “En yüce dost- 
Refîk-i  Âlâ..” olsun.

“Yalnızlık Allah’a mahsustur.” sözü 
doğrudur ama Allah yalnızlığı (başka bir 
şeye/ kişiye muhtaç olmadığı hâlde) yine 
de tercih etmemiş ki bir çok varlık yaratmış 
hikmeti gereği.

Şöyle bir soru sorsak tüm insanlara: 
“Allah’ı nasıl bilirsiniz?.. diye.
Musallaya gelince, “Merhumu nasıl 
bilirdiniz?..” sözünden daha mühim olanı, 
fazla düşünülüp, konuşulmayan “Allah’ın 
nasıl ve niceliğini” bildirmek değil midir. 
Orada cenazeye katılan tüm kalabalıklara.
“Ben cinleri ve insanları, başka 
değil, sırf bana kulluk etsinler diye 
yarattım.” (Zariyat 56.) ayetinin bir manası 
da, İbn’i Abbas’ın tefsirine göre, “…Beni 
bilsinler diye yarattım.” anlamındadır.
En doğru tanrı tanımı...

Kur’an’ın en kıymetli özelliği, Allah’ın 
varlığı- yokluğu ile ilgili (Ateizm) tartışmaları 
değil,  Onun hakkında edinilen yanlış 
zanların düzeltilmesi meselesi asıl.
Zatına gelince; “leyse ke mislihî 
şey’un…” Onun benzeri bir şey 
yoktur.” (Şûra 11.)
İhlas sûresinde geçen sıfatları ve Kur’an’daki  
tüm isimleri (Esmâü’l Hüsna) Onun ne 
olduğunu, kim olduğunu, nasıl olduğunu 
ve aynı zamanda ne olmadığını (tenzih) 
öğretirken ‘tevhid inancını’ kalplerde inşa 
etmektedir.

Peki Allah ile dostluk olur, irtibat 
kurulur ve sohbet yapılır mı?..
“Siz Beni zikredin /anın Bende sizi 
anayım.” diyen bir Rab, muhabbet etmeyi 
seven bir ilâhtır değil mi?.
Müşriklerin inandığı gibi  uzaklarda değil 
kuluna yakın olan bir ilâh.

Âlemleri altı günde yaratıp (Tahrif edilmiş 
“Kutsal” kitaplarda yazıldığı gibi) yedinci 
günde yorulan değil, yorulmayan bir ilâh.
Ne tarafa dönersen orada, yüzü dâim 
sana dönük, her ân ve nerede olursan hep 
yanında olan; uyumayan, unutmayan, 
ölmeyen ve terk etmeyen bir Mevla’dır 
Allah.  İster lügatten kelimeler seçerek 
konuş, anlat derdini; ister remz ederek 
(işaret), mecaz ve imalarla... hatta sessiz 
ve sözsüz konuş kalbinden, duyguların ve 
sırların aşikârdır O’na. 

Bazıları dostluk (!) adı altında mahremine 
girer ve tüm çaldığı şeyleri ifşa eder. Allah 
ise Es-Settar vasfı ile setreder/örter ne kadar 
ayıp ve günahımız varsa.

Kur’an’da rızık garantisiyle ilgili onlarca 
ayet olduğu hâlde, cennete girmekle ilgili 
(iman ve ameli salih yoksa) hiç bir garanti 
yok. Fakat buna rağmen insanların dünyada 
geçim/rızık kaygısı hat safhada iken ahiretle 
ilgili kaygısız/rahat olmaları akılsız, şuursuz 
ve iman problemini gösteriyor. 

İman, güven demektir ve kendini Allah’tan 
yana emniyette hissetmektir. 
Ve rızık konusu da buna dahildir.
O hâlde, “Allah kuluna kâfi değil mi?..” 
dir. (Zümer 36.)

Büyük zatlardan biri anlatıyor…
Bir zamanlar Bağdat’ta kıtlık olur ve 
insanlar üzgün, kederli bir hâldeyken bir 
köle neşeli ve şarkı söyleyerek çarşılarda 
gezer. 
Onu görenler, “Utanmıyor musun!.. 
bu ne hâl?.. Bu kıtlık sana hiç etki 
etmemiş galiba..” diye bu meyanda 
kızarlar.
O köle şöyle der, “Bana ne kıtlıktan!.. 
benim efendim var. O beni aç sefil 
bırakmaz.” deyince, o zat, “Bu kölenin 
efendisine olan tevekkülü kadar benim 
Allah’a tevekkülüm yokmuş meğer.” 
diyerek Allah’a karşı tecdidi iman eder.

Bir Ramazan ayı geldi geçti. Kulluk bilincini 
sadece ramazan ayı ile sınırlı yaşanalar için 
din, mevsimlik bir misafirdi ve gitti. 
Bu batıl hurafeci anlayışa göre tanrı da, nur 
yüzlü, ak sakallı bir Hızır gibi sadece önemli 
anlarda ve mübarek günlerde tecelli edip 
sonra yükseklere, yücelere çekildi.

Geriye kalan on bir ay nolacak şimdi?..
Halbuki, “O, her gün (her an) bir 
iştedir!” (Rahman 29.) 
Sübhânallâh..

Ona yakışmayan ve isnad edilen tüm 
sıfatlardan tenzih ederiz.
O ne güzel Mevla ve ne de güzel yâr ve 
yardımcıdır.             
                                                       ---◄◄

ALLAH’I NASIL 
BİLİRSİNİZ

Dost ve ilâh olarak

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

Ramazan   Bayramı’nızı   kutluyor, 
sağlık   ve   esenlikler   diliyoruz...
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     “Zekât veren malını ve kendisini temizler, manen koruma altına alır”

H ollanda’nın Rotterdam kentinde, 
İslam Toplumu Milli Görüş Güney 
Hollanda Üniversiteliler Birliğince 
(IGMG Studenten) organize edilen 

sokak iftarında ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen 
üniversiteli gençler birlikte oruç açtı.
Hollanda’da üniversiteli gençlerden şehir 
merkezinde sokak iftarı
Rotterdam’da, yaklaşık 450 üniversitelinin 
katılımıyla şehrin en işlek merkezinde bulunan 
Blaak Meydanı’nda ikinci kez düzenlenen iftar 
programının açılışında Avrupa Kur’an-ı Kerim 
okuma yarışması birincisi Furkan Vural tarafından 
Kur’an okundu.
Etkinliğe misafir olarak katılan Dr. Zekeriya Budak 
ramazanla ilgili sohbet etti.
IGMG Studenten Başkanı Şevket Kılıç, AA 
muhabirine, sokak iftarı programının ilkini 2019’da 
gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Kılıç, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl yapamadıkları 
için üzüntü duydukları sokak iftarı programını bu 
yıl gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Farklı kentlerden gelen üniversiteli öğrencileri 
iftarda buluşturduklarını belirten Kılıç, “Meydanda 
bulunan Müslüman veya gayrimüslim olsun 
herkesi iftarımıza davet ediyoruz. Sol tarafımızda 
kütüphane ve sağ tarafımızda farklı kültürel 
yemeklerin sunulduğu Markthal var. Biz de tam bu 
ikisinin ortasına iftarı soframızı kurduk. Kütüphane 
okumayı çağrıştırdığı için Markthal’da farklı 
kültürlerin yemeğini buluşturduğu için bu meydanı 
seçtik.” dedi.
Üniversiteliler ve katılımcılar, iftar sonrası 
meydanda sokağa serdikleri halı üzerinde akşam 
namazı kıldı.
                                         Haber: AA ---◄◄                                                             

Şevket Kılıç:

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ŞEHİR 
MERKEZİNDE SOKAK İFTARI

“Meydanda bulunan Müslüman veya gayrimüslim olsun herkesi iftarımıza davet ediyoruz.”

35 yıllık cami yöneticilik hizmetinde bulunan Mehmet Çiçek, Hol-
landa Diyanet Vakfı tarafından “VAKIF HİZMET NİŞANI” ile ödül-
lendirildi  T.C. Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Haluk Songur, HDV 
Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Koç  Mehmet Çiçek’in 35 yıl boyunca 
cami yönetiminde hizmet vermesini memnuniyetle karşıladıklarını 
ve  kendisini tebrik ederek Hizmet Nişanı ile ödüle layık gördüklerini 
ifade ettiler. HDV Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Koç, ödül takdiminde 
“Asıl ödülünü Yüce rabbim verecek inşallah. Bizim verdiğimiz bu 
ödül dünyalıktır. Bu sizin bunca yıl usanmadan cami görevinde 
bulunmanız, diğer camilerin yeni yöneticilerine örnek olacağını 
düşünüyoruz” şeklinde duygularını ifade etti.                             ---◄◄                                                                                       

T.C. M.E.B. Özel Okulları Denetleme ve Rehberlik Bölümü 
Daire Başkanı Ebubekir Aydın, IGMG Güney Hollanda Millî 
Görüş Teşkilatları’nın yeni binasının ilk ziyaretçilerinden idi. 
GHMG Başkanı Mustafa Aktalan, Eğitim Başkanı İsmail 
Kızılırmak, yardımcısı Yılmaz Bilgiç ve İhsan Sohbetleri So-
rumlusu Erkan Turan tarafından ağırlanan Ebubekir Aydın 
hem yurt genelindeki hem de Erasmus Projesi çerçevesinde 
yürütülen çalışmaları hakkında bilgi verdi ve federasyonun 
hizmetleri ile alakalı bilgi aldı                                                       ---◄◄                                                             

Ziyaretler

ZEKÂT FİTRE 10 € FİDYE 10 € SADAKA 20 €

Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz... 
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R amazanı hakkıyla değerlendirenler, 
dolu dolu yaşayanlar da ilahî ödüle 
kavuşur. Bunlardan biri şöyle: “Kim 
inanarak ve karşılığını Allah’tan 

bekleyerek Ramazanı değerlendirirse 
(ikâme ederse), kim de inanarak 
ve karşılığını Allah’tan bekleyerek 
Kadir Gecesini değerlendirirse  onun 
geçmiş günahları bağışlanır” (Müslim, 
Müsâfirîn/24(175) no: 1781. Buhârî, İman/25 
no: 35, /2728 no: 37-38, Savm/6 no: 1901, 
Terâvih/1 no: 2008-2009, F. L.eyleti’l-Kadr/1 no: 
2014) (Âlimler, “küçük günahları bağışlanır” 
diye anlamışlar)
İşte Fıtır Bayramı Ramazanı değerlendirenlere 
önceden verilen bir müjdedir. Kulluk görevlerini 
yerine getirmenin ödülüdür. Ramazan gibi özel 
bir ayı en güzel, en verimli, en kazançlı bir 
şekilde geçirenler, bayramı bu müjdeyi umarak 
yaparlar. Bayramı hak ettiklerine inanırlar. 
Şüphesiz Ramazanı değerlendirme ile ilgisi 
olmayanların, bayramı bu şekilde hissetmeleri 
zordur.

İkincisi: Bayram nimetlere şükür sebebidir. 
Allah (cc) âlemlerin Rabbidir. İnsanlara 
sayısız nimet verir, iyilik eder. İnsan O’nun 
nimetlerini sayamaz. (Bkz: İbrahim 14/34, 
Nahl 16/18) 
Nimet kime ulaşıyorsa onun buna şükretmesi 
gerekir. İman edenler için Kur’an, oruç, infak, 
arınma, nefis eğitimi, güzel ahlâk kazanma 
imkânı olarak Ramazan’ı hediye edene… 
Buna iman etmeyi sağlayan yüreği verene… 
Onu değerlendirmeye güç ve imkân verene... 
Ramazan’ın arkasından bayramı meşru’ kılana 
şükredilir. Fıtır Bayramı bu şükrün/teşekkürün 
fert ve toplu olarak sevinçle ve güzelliklerle 
kutlanması, yaşanmasıdır. 

Üçüncüsü: Bayram vahdet sebebidir. Vahdet 
tevhidten gelir. İslâm Tevhid dinidir, bir Allah 
inancına dayanır. O kendini din, yani hayat 
programı olarak seçen mü’minlerin Tevhid 
(lâ-ilâhe illallah-Allah’tan başka tanrı 
yoktur) inancı etrafında; din algısında, dini 
cemaatle yaşamada, hayata bakışta, birbirlerine 
ilgi ve sevgide, yardım ve destek konularında 
vahdet (birlik) olmalarını ister. 

Bu herkesle bir araya gelmek, herkesle aynı 
düşünmek, aynı fikirleri taşımak değildir. 
Pek çok alandaki farklılıklara rağmen 
Müslümanların kardeş (Hucurât 49/10), 
birbirlerinin velisidir (dostu, yardımcısı, 
müttefiki, koruyucusu) olduğunu bilmektir. 
(Bkz: Tevbe  9/71)

Bayram bu vahdetin küçük bir örneğidir. 
Nitekim dünyanın her yerinde Müslümanlar 
Ramazan’ı, orucun gündüzleri bir şey yememek-
içmemek olduğunu bilirler. Aynı orucu tutarlar. 
İmsâkla oruca başlar, iftarla bitirirler. Ramazan 
tamamlanınca da cemaatle bayram namazı kılar 
ve bayram ederler. Bu konularda bazı kültürel 
farklılıklar olsa da böyledir.
İşte bu vahdetin bir göstergesidir. 
İslâm Müslümanlar arasında böyle iman, din 
algısı, duygu, diğer Müslümanlarla kardeş ve veli 
olma bilinci olmasını, sonra onlarla ilişkilerde bu 
ölçülerin geçerli olmasını emreder.
Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Mü’minlerin 
birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta 
ve birbirlerini korumakta bir vücuda 
benzediğini görürsün. Vücudun bir parçası 
hasta olduğu zaman, diğer parçalar da 
(bunu hissederler)...” (Buhârî, Edeb/27 no: 
6011. Müslim, Birr/17(66) no: 6587)
Bayram Ramazan bereketini tekrar cemaat 
hâlinde, ümmet olarak yaşamanın, birlikte 
şükretmenin, birbirine hayırlar/iyilikler 
dilemenin, ikram, dua, ziyaretler ve muhabbetin 
vaktidir. 

Dördüncüsü: Bayram fıtratı yaratana 
hamdetme ve şükürdür. Bunu Bayramın adından 
anlıyoruz. Iydu’l-fıtr-fıtrat’ın yani fıtrat 
üzere yaratılışın bayramı…  
Fıtır ya da fıtrat; insanın doğuştan sahip olduğu 
bütün özelliklerini ifade eder. Yaratılış, belli 
yeteneklere ve yatkınlığa sahip oluş, karakter, 
mizaç, doğal eğilim, huy gibi manaları vardır. 
(Fîruzâbâdi, el-Kâmusu’l-Muhît, 456/ el-Isfehânî 
R. el-Müfredât, s: 575)

Fıtrat, el-Fâtır olan Allah’ın insanlara ve 
varlıklara yoktan var ederek verdiği kabiliyet, 
onlara ait programdır. İnsanlarla ilgili fıtrat; 
“Allah’ın insanın yapısına döşediği 
altyapıdır.”
‘ıyd’ de; âdet hâlini alan “sevinç ve toplanma 
günü, bayram” demektir. Her yıl tekrar geldiği 
ve insanlar bu günlerde sevindiği için bu isim 
verilmiştir.
Kullanılan kelime dikkat çekici... Orucu açmaya, 
sona erdirmeye veya oruçlu olmama hâline fıtır 
kökünden gelen ‘iftar’ denir. 

Ama bayramın adı olarak “ıydu’l-iftar-iftarın 
bayramı” değil, fıtrat anlamına gelen fıtır 
kullanılıyor; “ıydu’l-fıtır-fıtratın bayramı”. 
İslam’a göre Allah (cc) insanları fıtrat üzere 
yarattı. “(Resûlüm!) Sen yüzünü hanîf 
olarak Dine, Allah insanları hangi fıtrat 
üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın 
yaratışında değişme yoktur. 
İşte dos-doğru din budur; fakat insanların 
çoğu bilmezler.”(Rûm 30/30) 

Peygamber (sav) de bu gerçeği şöyle haber 
veriyor: “Her doğan ancak fıtrat üzere 
doğar. Sonra anne-baba onu Yahudi, 
Hristiyan veya Mecusî yapar.” Nitekim bir 
hayvan yavrusu  da derli toplu, organları yerinde 
doğar. Siz o yavruda bir organ noksanlığı 
görebilir misiniz? Sonra da Ebû Hureyre “Rûm 
Suresi 30’uncu âyeti okuyun” dedi. (Buhârî, 
Cenâiz/79 no: 1358-1359, Cenâiz/92 no: 1385. 
Müslim, Kader/6(22) no: 6755. Ebû Dâvûd, 
Sünnet/18 no: 4714)

Ramazan bayramından önce verilen fitre’nin asıl 
adı ‘zekâtü’l-fıtır’dır. Bu da aslında fıtrat üzere, 
yani insan olarak yaratılmanın sadakası, fıtratı 
Yaratanı tanımaktır. “Bu sıfatı/biçimi, bu 
kabiliyetleri, bu fıtratı veren el-Fâtır olan 
Allah’tır. O’na şükürler olsun” demesidir. 
Ramazan Bayramı, yani ‘ıydu’l-fıtr’ ile 
fitre, yani ‘zekâtu’l fıtr’ birbirini tamamlar. 
Birisi fıtratın şükrü, diğeri fıtrata sevinmenin 
âlametidir. Biri, fıtratın karşılığının asla 
ödenmez olduğunu itiraf, diğeri bu temiz 
fıtrata sevinmenin, bunu Ramazan’ın sonunda 
yapmanın fırsatıdır. İşte Ramazan Bayramı 
yani ıydu’l-fıtr, bu fıtratı hatırlama ve ona 
şükretmenin zamanıdır. İnsana bu harika fıtratı 
Veren’i yeniden ve daha çok anma vaktidir. 
Ramazan’ın oruçla, dualarla, ibadetlerle, 
ikramlarla, infaklarla değerlendirmenin 
mutluluğudur. 
Müslüman; “Rabbime şükürler olsun, bu 
sene de Ramazan’ı sağlık ve afiyetle 
yaşama imkânı verdi” der ve sevinir. 
Bayram işte bu niyettir, bu anlayıştır, bu 
sevinçtir. Bu asla “oh oruçtan kurtuldum, 
artık gündüzleri rahatlıkla yiyip içebilirim” 
şeklinde bir sevinci değil, Ramazan’daki 
kazançları ve faydaları elde etmenin huzurudur. 
Bu bayram her ne kadar farklı Müslüman 
toplumlarda kültürel özellikler kazansa da, bir 
toplumun kültürü değildir. İslam’ın Müslümanlara 
bir ikramı, bir hediyesi, bir ödülüdür. Bunun 
için o ‘şeker bayramı-suiker feest’ değil; 
Ramazan bayramı, ıy-du’l-fıtır-fıtratın 
Bayramı’dır.                                         ---◄◄                                                             

Bayram kelimesinin aslı Farsça 
‘bezrem veya bezrâm’ kelimesidir. 
Oğuz Türkleri’nden beri 
‘beyrem’ veya ‘bayram’ şeklinde 
kullanılmaktadır. (Erdem, S. TDV 
İslâm Ansiklopedisi, 5/257)
Ramazanı takip eden, onunla 
bağlantılı olan üç günün adı –
her ne kadar kültürümüzde olsa 
da- şeker (suiker) bayramı değil 
“Fıtır Bayramı, ya da “Ramazan 
Bayramı”dır. Arapça aslıyla 
“ıydu’l-fıtır”dır.   Bu üç günün 
Müslümanlar için bayram olmasının  
bize göre dört tane hikmeti var: 
Birincisi: Receb’in başında yapılan 
duanın kabul edilmesinin sevinci. 
Müslümanlar, Peygamber (sav) 
gibi üç aylardan Receb’in başında 
şöyle dua ederler: “Allâh’ım! 
Receb ve Şâban’ı bize mübârek 
eyle! Bizi Ramazan’a kavuştur.” 
(Ahmed b. Hanbel, 1/259. Taberânî, 
Evsat 4/189. Beyhakî, Şuab 5/348) 
Hadiscilere göre bu rivâyet zayıftır. 
(Yaşaroğlu, M. Kâmil. TDV İslâm 
Ansiklopedisi, 42/276)
Hadis olarak zayıf kabul edilse de, 
Recep ayının başında bu şekilde 
dua etmenin bir sakıncası olmaması 
gerekir. Recep ve Şa’ban aylarının 
kendisi için bereketli olmasını 
dileyerek Ramazan’a kavuşmayı, 
onu değerlendirmeyi
istemek demektir.

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

I GMG Güney Hollanda Veenendaal Camii, bu yılda Veenendaal’da 
bulunan İnsani Yardım Kurumu(Voedsel Bank) ile iletişime geçerek 
bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine kumanya paketi dağıtımı yaptı.
Veenendaal İnsani Yardım Kurumu (Voedsel Bank) Koordinatörü 

Wilco van de Bovenkamp, Veenendaal Camii Başkanı İsmail Şentürk’ü 
arayarak bu yıl kumanya paketi verip vermeyeceğini sordu.
Zaten yardım için hazır olan cemiyet, ilk etapta 20 paketini teslim etti. 
Başkan İsmail Şentürk yapılan yardım sonrası  şunları söyledi: 
“Bizim yıllık kumanya faaliyetimiz var. Biz bu kumanya çalışmalarını 
genellikle Afrika ve fakir ülkelerde yapıyorduk. Hollanda’da fakir 
kimse olmadığını düşünüyorduk, fakat Voedselbank yöneticileriyle 
konuştuğumuz zaman burada da çok muhtaç insan olduğunu öğrendik 
ve kendilerine ilk etapta 20 kumanya paketi ilettik. Devamının 
geleceğini söyledik, çok memnun oldular. İçinde yaşadığımız ülkenin de 
kendine has sorunları olduğunu öğrendik ve yönümüzü biraz da buraya 
çevirmemiz gerektiğini gördük.”
İnsani Yardım Kurumu (Voedsel Bank) Koordinatörü Wilco van 
de Bovenkamp, Başkan İsmail Şentürk ile görüşmesinde, yapılan 
yardımdan memnun kaldığını belirterek, Hollanda’da fakirliğin 
giderek arttığına dikkat çekti. Korona’dan sonra Ukrayna kriziyle 
dünya ekonomisinin olumsuz olarak hayli etkilendiğini dile getiren 
Bovenkamp, geçim sıkıntısı çeken insan sayısının da arttığına vurgu 
yaptı.                                                    Haber: Sedat Tapan  ---◄◄                                                             

Yardıma, en yakınından başlamak...

VEENENDAAL CEMİYETİ, VOEDSELBANK ARACILIĞI 
İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KUMANYA PAKETİ VERDİ

 Şeker(Suiker) Bayramı
 DEĞİL
FITIR BAYRAMI

“İçinde yaşadığımız ülkenin de kendine has sorunları olduğunu öğrendik ve yönümüzü biraz da buraya çevirmemiz gerektiğini gördük.”
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S uriyeli Kurra Hafız Mutesam 
El-Asali tarafından okunan 
Kur’an-ı Kerim ile başlayan 
iftar programına, IGMG Ge-

nel Sekreter Yardımcısı Ali Kızılkaya, 
Yurt Dışı Sorumlusu Ünal Koyuncu,  
Kuzey Hollanda Millî Görüş Başka-
nı Mustafa Hamurcu, IUA Rektörü 
Bahaeddin Budak,  HOTİAD Başkan 
Yardımcısı İlhan Döne, Türk İslam 
Kültür Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı Ömer Altay, UID Başkanı Hasan 
Tekten,  Doğu Türkistan Vakfı Başkanı 
Abdurrahman Abdullah, Benim Sigor-
tam Müdürü Mehmet Keskin, Saadet 
Hollanda temsilciliğinden Bayram 
Başalan, Hasene Hollanda Sorumlu-
su Hüseyin Karataş, EUBA Başkanı 
Hasan Aras ve daha bir çok kurum 
kuruluş, esnaf, iş adamı dernek, basın 
temsilcileri, semt polis ekibi ve cemi-
yet başkanları katıldı.

Mustafa Aktalan: “Nefis terbiye 
ve tezkiyesini yapmaya gayret 
edelim”
Programda kısa bir selamlama 
konuşması yapan IGMG Teşkilatla-
rı Güney Hollanda Bölge Başkanı 
Mustafa Aktalan özetle şunları söyledi: 
“Değerli misafirlerimiz, duaların kabul 
olduğu şu saatler hürmetine Rabbim, 
ümmetin yapmış olduğu ibadetleri ka-
bul etsin ve bu mübarek ayı, ümmetin 
kurtuluşuna vesile kılsın. Peygamber 
Efendimizin ifadesiyle “Başı rahmet 
ortası mağfiret sonu ise cehennemden 
kurtuluş” olan bu kutlu ayın üzeri-
mize yağdırdığı sevinci hep beraber 
yaşamaktayız. Bir okul mesabesinde 
olan bu kutlu ayın bizlere öğreteceği 
çok şey olmalı. Nefis terbiye ve tezki-
yesinin yapıldığı, eş-dost, komşu ve 
akrabalarla olan ilişkilerin en saygın 

dereceye çıkarıldığı, aile bağlarının 
güçlendirildiği bir hâle getirilmesi 
lazım. Özellikle bu ayda dünya maz-
lum ve mağdurlarının her hâlükârda 
dualarımızla, maddî yardımlarımızla 
yanlarında olmamız gerekir.”

IGMG Teşkilatları İhsan Sohbetleri 
Sorumlusu Ali Börek’in yaptığı dua ile 
iftar programı sona erdi.

Misafirler Kur’an Sofrası’nda 
ağırlandılar…
Topluca yapılan iftarın ardından, 
Schiedam İslam Merkezi Camii’nde 
gerçekleştirilen Maide-i Kur’an adlı 
programa geçildi.

Camia TV tarafından canlı olarak 
yayınlanan program, Gökkuşağı Sanat 
Merkezi ekibi Sezer Han koordine-
sinde ve Adnan Şahin’in çekimleriyle 
izleyiciyle buluştu.
Sunuculuğunu IGMG Teşkilatları İh-
san Sohbetleri Sorumlusu Ali Börek’in 

IGMG Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi, Schiedam Yıldız Eğitim Vakfı salonunda verdiği iftarla, çok sayıda, üyesini, STK temsilcisini 
ve teşkilat mensubunu bir araya getirdi.

“Bir okul mesabesinde olan bu kutlu ayın bizlere öğreteceği çok şey olmalı” 

Kur’an Sevdalıları Kur’an Ayı’nda 

yaptığı programa üç ayrı ülkeden üç hafız bir de Avrupa Kur’an-ı 
Kerim Yarışma birincisi katılarak, kendilerine has ses ve yorumla-
rıyla katılımcıları manevî bir yolculuğa çıkardılar. Türkiye’den Hafız 
Yaşar Çuhadar, Suriye’den Hafız Mutesam El-Asali, Mısır’dan Hafız 
Abdurrahman Hafız ve Hollanda’dan Furkan Vural, Kur’an sofra-
sında doyumsuz bir lezzetle katılımcıları ağırlayarak, eşsiz bir gün 
yaşattılar.

“Teşkilatımızın yürüttüğü pek çok hizmette bu arınmaya ve 
bağışlanmaya, af ve mağfiret edilmeye yöneliktir”
Programda, Kuzey Hollanda Bölgesi önceki başkanı ve Genel 
Merkez hatiplerinden ilahiyatçı Oktay Dalmaz bağışlanma hak-
kında kısa bir sohbet yaparak şunlara değindi: “Günahkâr birinin 
cenaze namazını kıldıran Peygamber efendimize karşı çıkanlar oldu. 
Efendimiz onlara şunları söyledi: ‘Bu kişinin ettiği tövbe, duyduğu 
pişmanlık Medine’den 70 kişiye taksim edilseydi, vallahi o yetmiş 
kişinin affedilmesine yeterdi. Allah’tan bağışlanmayı dilemek için 
kendi canını feda etmekten başka daha değerli ne olabilir.’ Bağış-
lanmak için gerekirse canımızı ortaya koyacağız. Mağfiret olmak için 
gerekirse kasamızı, kesemizi, nefesimizi ortaya koyacağız. Teşkilatı-
mızın yürüttüğü pek çok hizmette bu arınmaya ve bağışlanmaya, af 
ve mağfiret edilmeye yöneliktir. Günahlarımızı gözümüzde küçült-
meyelim. Günah işlemeye meyilliyiz. Eğer günah işlemez isek Allah 
bizi helak eder. Günah işlememek mümkün değil ama günahı küçük 
görme gafleti içerisinde olamayacağız. İbn-i Mesud “Günahı seven 

bir adamın gözünde günah, burnunun 
ucuna konan bir sinek gibidir, gör-
mezden gelir, umursamaz. Günahtan 
korkan iyi bir mümin için de günah, 
bir dağın eteğine oturuyor da sanki 
o dağ her an onun tepesine yıkılacak 
hissiyle tir tir titrer” diyor.  Günahtan 
korkacağız. Efendimiz, “Günah, insan 
ruhunu rahatsız eden şeydir” buyuru-
yor. Gelmiş ve geçmiş bütün günahları 
affolunmuş kainatın efendisi peygam-
ber efendimizin günde 100’den fazla 
bağışlanmayı istemesi, Allah’tan istiğfar 
dilemesi bizim için en güzel örnektir. 
Bu mübarek günleri iyi değerlendirelim 
ve geçmiş günahlar için tövbe edelim. 
Bir daha günah işlememek için de 
Allah’tan istiğfar dileyelim.”

Sohbetin ardından Bölge Başkanı 
Mustafa Aktalan tarafından misafirlere 
bölge adına hediyeler takdim edildi.
Maide-i Kur’an programı, cami imam 
hatiplerinden İbrahim Ersin’in; o güne 
kadar toplanan 55 hatim duası ve hafız-
ların kıldırdığı yatsı ve teravih namazla-
rıyla sona erdi. DM
Kur’an Sofrasının açılışını yapan henüz 
13 yaşındaki Furkan Vural’ın, Avrupa 
genelinde yapılan Kur’an-ı Kerim yarış-
malarında birinciliği bulunuyor.
         Haber: Zeynel Abidin  ---◄◄

Mustafa Aktalan:

 Kur’an Sofrası’ndan Nasiplendiler...

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

    

       Hakkımızda... 
Tur-Ned International Trading BV firması 1992 yılında kurulmuş, 27 yıldan beri etnik piyasada 

kuru gıda grubu ürünlerde Türkiye’nin ve Dünyanın kaliteli markaların marketlere tedariğini yapmaktadır. 
Bünyemizde yaklaşık 60’a yakın kaliteli marka ürünleri bulunmaktadır. 

Türkiye’nin önde gelen, 

AKFA,  ALTINDAMLA,  BAKAN,  BAŞHAN,  ÇAYKUR,  COLOMBO  ÇAYLARI,  ECE,  HAZAL,  
MARMARA BİRLİK  ZEYTİNLERİ,  NUHUN  ANKARA  MAKARNASI,  ÖNCÜ,  ORKİDE  ve  TUKAŞ 

gibi kalitede öncü markaları Rotterdam toptancı hâlinde 1500 m2’lik satış mağazasında ve günlük dağıtım 
ağıyla müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma) Hollanda’nın tüm 

bölgelerine servisle ürünlerimizi ulaştırmaktayız. İş ortaklarımızın taleplerini yerine getirebilmek ve 
tüketicinin kaliteli ürünlerle bulaşmasını sağlamak için yönetim, pazarlama ve servisteki ekibimizle 

en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 

info@tur-ned.nl 
 www.tur-ned.nl 

+31(0)10 43  78 812  

Ramazan Bayramı’nızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...
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Hollanda’nın kültür sana kuruluşlarından ve 
30 yıla yakın bir geçmişe sahip olan Gök-
kuşağı Kültür Sanat Vakfı kendisini sürekli 
yenileyerek faaliyetlerini sürdürüyor. Bazen 

bir tiyatro okulu bazen halk oyunları kursları bazen en-
strümantal kursları kimi zamanda millî kahramanlarımızı 
gelecek kuşağa tanıtmak adına ilklere imza atarak 
varlığını gösteriyor. 
Zuidplein Tiyatro Salonu’nda âdeta tarih yazıldı
Ömer Atıf başkanlığında kurulan vakıf, Sezer Han ta-
rafından koordine ediliyor. Bu yılın başlarından itibaren, 
Ömer Atıf’ın yoğunluğu sebebiyle vakfın başkanlığına 
Buhari Yaralı getirildi. 
Buhari Yaralı başkanlığının ilk faaliyetini büyük bir or-
ganizeye imza atarak gerçekleştirdi. 
Gökkuşağı Sanat Merkezi tarafından, Hacivat ve Kar-
agöz adlı kahramanları çocuklara tanıtmak, onları 
eğlendirmek eğlendirirken de öğretmek ve düşünceye 
sevk etmek için müzikal bir etkinlik düzenlendi.

ÇOCUKLAR, MİLLÎ KAHRAMANLARIMIZLA KEYİFLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKTILAR
Rotterdam Zuidplein Tiyatro salonunu dolduran 
yüzlerce çocuk ve ebeveyni keyifli ve hoşça vakit 
geçirdiler.  Sinan Özgören’in sunumuyla açılan perde 
önünde, ilk olarak özel kostümler içerisinde sahneye 
gelen iki kahramanın hikâyesi seyirciyle buluştu. 
Çocukları coşturan özel oyunun ardından sahneyi 
Hacivat ve Karagöz adlı millî kahramanlar aldı. Sezer 
Han ve Ömer Atıf’ın canlandırıldığı karakterler za-
man zaman güldürdü, eğlendirdi, zaman zaman da 
düşündürdü, eğitti. 
Seyircilerden tam not alan oyun sonrası kahraman-
lar çocuklarla fotoğraf çektirdi, onların görüşlerini, 
düşüncelerini sordu, öğrendiler. 
Yeni oyun ve gösterilerin yolda olduğunun işaretini 
veren Gökkuşağı ekibi, Nasreddin Hoca’yı da Hollan-
da’ya tanıtmışlardı.   
Bir okul işleviyle hizmet veren vakıf, bugüne kadar on-
larca insanın yetişmesine, meslek sahibi olmasına da 
vesile oldu.                                                DM  ---◄◄                                                             

      

                  

A llah Teâlâ ‘Duanız olmasa ne 
ehemmiyetiniz var.’ diye buyuruyor. 
Bu sebepten biz Müslümanlar için dua 
etmek çok kıymetlidir. Dua etmek, 

fakat nasıl? Dua etmenin de bir adabı vardır. Bu 
konuda en güzel örnek ise peygamber dualarıdır. 
          
Kur’an-ı Kerim’de Fatiha suresinden sonra 
karşımıza ilk çıkan peygamber duası Hz. 
İbrahim’in duasıdır. ‘Ey bizim Rabbimiz, 
hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun 
eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan 
yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir 
ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin 
yollarını göster, tövbemize rahmetle 
bakıver. Hiç şüphesiz Tevvâb sensin, 
Rahîm sensin.’ (Bakara- 128) Hz İbrahim 
oğluyla beraber bu duayı etmiştir. Bir peygamber 
Allah’a teslim olmayı istemiştir. Bizler de 
çocuklarımızla beraber bu duaya sarılmalıyız. 
         
Allah’a teslim olmayı istemek, gönüllere huzur 
ve sükûnet verir. Günümüzde her şeye sahip 
olma arzularımızla, hırslarımızla, dünyaya fazlaca 
meyleden yönümüzle baş edebilmemizde güzel 
bir dua olarak karşımıza çıkar Hz İbrahim’in 
duası. Teslim olabilmek. Sadece Rahman’a. 
Sadece O’na kul olabilmek. Sadece O’ndan 
isteyebilmek. Kendi acziyetimizi fark edip, 
Hz. İsmail gibi “Allah’tan gelen her emre 
boynum kıldan incedir” deyip bıçağın altına 
yatabilmek. O duruşu gösterebilmek. 
          
Hz Adem ise Hz Havva ile beraber şöyle dua 
eder. (Âdem ile eşi) dediler ki: ‘Ey Rabbimiz! 
Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi 

bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka 
ziyan edenlerden oluruz.’ (A’raf- 23)  
Hz. Adem bir Peygamber olarak yol gösterici 
şekilde insanlara nasıl dua edilmesi gerektiğini 
bu ayetler ile öğretmiştir. Hz. Adem, diğer 
Peygamberler ve Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed (Sav) günahsız kullar olmalarına 
rağmen tövbe etmeyi hiç bir zaman ihmal 
etmemişlerdir. Her zaman Allah’a tövbe ve 
istiğfar etmişlerdir.
Bizlerin de eşlerimizle beraber, ailemizle beraber 
yapabileceği en güzel şey birlikte ettiğimiz dualar 
olmalıdır. Tövbe etmek, af dilemek. Bağışlanmayı 
talep etmek. “Ben senin kulunum Rabbim 
kapına geldim” diyebilmek. Tövbe etmenin, 
işlemiş olduğun günahların farkına varıp 
pişmanlık duymanın Allah katında ne kadar 
değerli olduğunu bilerek, ısrarla O’nun kapısında 
dua etmek. 
Her peygamberin yaptığı başlıca dua, tövbe 
etmektir. Şeytan Allah’a isyanından sonra tövbe 
etmediği için Allah’ın huzurundan kovulmuştur. 
Hz Adem ise Rabbimize tövbe ettikten sonra 
bağışlanmıştır. Bu sebepten bir Müslümana 
ümidini kaybetmek yakışmaz ve tövbelerin kabul 
olunmasına dair her daim ümidi vardır. 
        
Ve dua ile ilgili en önemli ders almamız gereken 
bir hakikat de Hz. Nuh peygamberin kıssasında 
söylenen duadır: ‘Nuh Rabbine seslendi: 
“Rabbim! Oğlum benim ailemdendi. 
Doğrusu Senin vadin haktır. Sen 
hükmedenlerin en iyi hükmedenisin” dedi. 
Allah, “Ey Nûh! O, asla senin ailenden 
değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir 
iştir. O hâlde, hakkında hiçbir bilgin 
olmayan şeyi benden isteme. Ben, sana 
cahillerden olmamanı öğütlerim” dedi. 
Nûh, “Rabbim! Şüphesiz ben senden 
hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten 
sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz 
ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana 
uğrayanlardan olurum” dedi.’ 
(Hud- 45,46,47),
Bu ayetlerden çıkaracağımız ders ise şu olmalıdır:

Hüküm yalnızca Allah’a aittir. Tevekkül 
edebilmek. Bazen ısrarla olmasını istediğimiz 
şeyler bizim için hayır olmayabilir. Bunu sadece 
ALLAH bilir. Hakkında bilgimiz olmayan 
durumlarla ilgili dualar edebiliyoruz. Mesela bir 
yerde müdür olmak, çocuğumuzun önemli bir 
sınavı kazanıp mevki sahibi olması gibi, nokta 
atışı dualar yapabiliyoruz. Fakat bu duaların 
arkasındaki sırları bilemiyoruz. Belki istediğimiz 
durumlar bizlere şer olacak. Öyleyse dualarımızı 
genel anlamlarıyla, Peygamberlerin izini takip 
ederek etmeliyiz. Dünya namına bir şeyi ısrarla 
istemek, belki bizlere yeni imtihanlar açacaktır. 
“Allah’ım senden hayırlısı ile şunu şunu 
istiyorum” deyip, tevekkül edebilmek, sabır 
gösterebilmek en güzelidir. 
          
Nitekim bildiğiniz gibi Medine halkından Salebe, 
“cami kuşu” denecek kadar sofu bir insandı. 
Ne var ki, bir ara nefsinin ve şeytanın verdiği 
telkine uyarak ne pahasına olursa olsun zengin 
olma hevesine kapıldı. Hatta “hayırlı ise 
olsun” bile demiyor, sadece zengin olmayı 
kafasına koymuş bulunuyordu. Bu yüzden tam 
üç defa Efendimiz (asm) Hazretlerine müracaat 
ederek zengin olmak için dua istemişti. 
Efendimiz (asm) Hazretleri ise “Şükrünü 
yaptığın az mal, şükrünü yapamadığın 
çok maldan hayırlıdır!” sözleriyle ikazda 
bulunmuşsa da ısrarını sürdüren Salebe’nin 
istediği duayı nihayet yapmış: “Salebe’ye 
istediği malı ver ya Rab!” diye niyazda 
bulunmuştu. O sıralarda koyun alan Salebe’nin 
sürüsü kısa zamanda öylesine çoğaldı ki, 
camiden çıkmayan Salebe, artık cumaya 
dahi gelemiyor, çölde sürüsünün peşinde 
sürüklenip gidiyordu. Efendimiz (asm) artık 
camide görünmeyen Salebe’yi soruyor: “Çölde 
koyunlarının peşinde dolaşıyor.” denince de: 
“Yazık oldu Salebe’ye.” diye hayıflanıyordu. 
Zekât ayetleri geldikten sonra kendinden zekât 
istenen Salebe, zekât memurlarını geri çeviriyor. 
Böylece sonu hazin oluyor. Öyleyse hakkında 
bilgimiz olmayan şeyler için dua etmekten 
vazgeçmemiz gerekir.                               ---◄◄

      

A
                  

A
                  

fakat nasıl? Dua etmenin de bir adabı vardır. Bu 
konuda en güzel örnek ise peygamber dualarıdır. 
          
Kur’an-ı Kerim’de Fatiha suresinden sonra 
karşımıza ilk çıkan peygamber duası Hz. 
İbrahim’in duasıdır. ‘
karşımıza ilk çıkan peygamber duası Hz. 
İbrahim’in duasıdır. ‘
karşımıza ilk çıkan peygamber duası Hz. 

Efendimiz (asm) Hazretleri 
ise “Şükrünü yaptığın 
az mal, şükrünü 
yapamadığın çok 
maldan hayırlıdır!” 
sözleriyle ikazda 
bulunmuşsa da ısrarını 
sürdüren Salebe’nin 
istediği duayı nihayet 
yapmış: “Salebe’ye 
istediği malı ver ya Rab!” 
diye niyazda bulunmuştu. 
O sıralarda koyun alan 
Salebe’nin sürüsü kısa 
zamanda öylesine çoğaldı 
ki, camiden çıkmayan 
Salebe, artık cumaya 
dahi gelemiyor, çölde 
sürüsünün peşinde 
sürüklenip gidiyordu.

Peygamber Dualarından

 ALACAĞIMIZ
DERSLER

       elif-1705@hotmail.com BAKIŞ AÇISIElif Bayraktar
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P rograma Rotterdam Konsolosu Feyza Coşkunçay, Din Hizmetleri Müşaviri  Prof. Dr. Haluk 
Songur, Rotterdam Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali Parlak, HDV Yönetim 

Kurulu Başkanı Muhlis Koç, Sekreter Recep Ayaz, Muhasip Erkan Karagöz, GHMG Başkanı 
Mustafa Aktalan. KHMG Başkanı Mustafa Hamurcu, TICF Başkanı Ömer Altay, Doğu Türkistan 
Vakfı Başkanı Abdurrahman Abdullah, hemşehri dernekleri yöneticileri ve vakıf üyeleri katıldı.
Kocatepe Camii din görevlilerinden Halim Balcıoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programın sunumu, ev sahibi cami imam hatibi Mehmet Yaşar Ayaz tarafından yapıldı.
HDV Rotterdam Kocatepe Camii Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güveç ev sahibi olarak 
davetlilere kısa bir selamlama ve hoş geldiniz konuşması yaptı.
Ardından kürsüye gelen Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Vakfın kendisi güç toplamaz, topladığı birikimi iyiliğe, güzelliğe, ihtiyaç sahiplerine, 
mazlumlara taşır. Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydası en çok dokunandır.” Rabbim bu hadisin müjdesine nail olanlardan eylesin. Vakıfların 
en hayırlısı da insanların ihtiyaç duyduğu konular da yanlarında olandır. İhtiyaç sahiplerinin 
ihtiyaçlarını giderme yolunda gayret sarf eden siz değerli kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. 
Peygamber efendimiz, “İstişare eden pişman olmaz” buyurmuş. Bu toplantıların gayesi özelde 
Türk toplumuna, genelde bütün insanlığa yardımcı olabilmektir.”
T.C. Rotterdam Konsolosu Feyza Coşkunçay da kısa bir selamlama konuşması yaparak, bu tür 
etkinliklere katılımdan ve ramazanın ruhunu bu birliktelikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.
Prof. Dr. Haluk Songur programda yaptığı kısa konuşmada şunlara değindi: Peygamberimiz 
“İnanarak, ecrini Allah’tan bekleyerek oruç tutan kimsenin bütün günahları affolunur” buyuruyor.  
Ben Ramazan’ın amacının insanı kamil (güzel insan, aklı selim, fikri selim)  oluşturmak olduğunu 
anladım. Önce bedeni temizliyor, zinde kılıyor ardından da zihne, kalbe, duygulara hâkim olmaya 
ve onları kemale eriştiriyor. Aklıyla hareket eden bir konuma ulaştırıyor. Bütün bedenine hâkim, 
aklıyla harekete eden bir hâle geliyor. Bir süre sonra da aklı aşan bir aşkın bir dünya meydana 
getiriyor.  O yüzden şair “Tut bizi oruç” diyor.” İftar programının sonunda davetlilere HDV 
yönetimi tarafından, içerisinde, Hadislerle İslam ve İlmihal Kitabı, defter kalem HDV rozeti gibi 
hediyeler bulunan birer çanta verildi. Kadınlar Kolu’nun yoğun katkılarıyla hazırlanan program,  
lokalde çay sohbetiyle sona erdi.                                       Haber: Sedat Tapan       ---◄◄

Tut bizi ey Oruç!..

HDV kurum Ve kuruluşları 
İftar programınDa ağırlaDı

Anlamlı etkinlik...

Hollanda Diyanet Vakfı, Hollanda’da faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşları 
yöneticilerini ve basın mensuplarını verdiği iftar yemeğinde bir araya getirdi.

“ulusal İftar”da barış ve birlik mesajı verildi
Bakan Karien van Gennip: “Hollanda’da yaşayan herkes, Hollanda toplumunun bir parçasıdır”

geliyorum. İnanç, birçok insanın hayatında 
önemlidir ve toplumda önemli bir bağlantı 
faktörüdür. Özellikle de birbirimizi tanıma 
arzusu ile birbirimizi ziyaret etmeye devam 
edersek. Aynı bu gece gibi.” diye konuştu.
Van Gennip, Hollanda’da yaşayan 
herkesin Hollanda toplumunun bir 
parçası olduğunu ve herkesin kendini 
tam bir vatandaş gibi hissetmesinin 
önemli olduğunu dile getirdi.
HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu da oruç 
tutmanın özünün misafirperver olmak ve 
sevinçleri insanlar ile paylaşmakla yakından 
ilişkili olduğunu söyledi.
Gürcüoğlu, “Bizim açımızdan bu iftar, sadece 
sofrayı ve bu anı birbirimizle paylaşmak 
değil, aynı zamanda baba yurdumuz olan 

Hollanda’nın geleceğini de paylaşmak 
demektir. Bu anlamda, biz Yeni Hollandalılar, 
bu gelecek vizyonu birlikte şekillendirmek için 
birçok sosyal alanda çaba göstermeye devam 
ediyoruz.” dedi. 

Programda, yaptığı hizmetlerden dolayı, 
Ahmed Driss el Boujoufi’ye “2022 Yılı 
Barış Ödülü” takdim edildi. 
İftara, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma 
Bakanı Van Gennip, Lahey Büyükelçisi Şaban 
Dişli, DENK Partisi milletvekili Farid Azarkan, 
Hollanda bakanlıklarından temsilciler ve 17 
ülkenin büyükelçisinin yanı sıra farklı etnik 
kökenlerden sivil toplum kuruluşu yöneticileri 
ile Hıristiyan ve Musevî din adamlarının 
olduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.    AA  ---◄◄

H ollanda Türk İşadamları 
Derneği (HOTİAD) ile Devlet ve 
Müslümanlar Arası İletişim Organı 
(CMO) tarafından gerçekleştirilen 

iftar programında Müslümanlar ve farklı dinin 
mensupları bir araya geldi.
Lahey’de bir otelde “Barışa inanmak” 
temasıyla Ulusal İftar programı düzenlendi.
Adalet Sarayı Müdürü Erik Baetdets tarafından 
sunulan iftarda konuşma yapan CMO Başkanı 
Muhsin Köktaş, beşincisini organize ettikleri 
Ulusal İftar programında farklı etnik kökenli 
kişilerin bir masada yan yana oturmalarının 
çok güzel olduğunu söyledi.
Ramazan duygusunun Hollanda’daki herkese 
ait olduğuna işaret eden Köktaş, “Bu bir iftar 
yemeğidir. Hepimiz birlikte iftar yapmanın bir 
buluşma vesilesi olduğunun farkındayız. Bu 
tür karşılaşmalar tamamen ramazan ruhuna 
uygundur. Bu ramazan ayının özüdür.” dedi.
Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı 
Karien van Gennip de iftarda katılımcılarla 
olmanın kendisi için onur verici olduğunu 
belirterek, “Ramazan artık Hollanda’da 
geleneksel hale geldi. Bir arkadaş, tanıdık veya 
meslektaşla oruç tutan gayrimüslimlerle ilgili 
hikayeleri de muhtemelen biliyorsunuzdur. 
Aynı şekilde iftar veya Ramazan Bayramı 
davetini kabul edenler çoğalıyor. Bu şekilde 
daha fazla bir araya gelip birlikte yürüyoruz 
ve bu çok güzel.” ifadesini kullandı.
İlk defa bir iftara katıldığına dikkati çeken Van 
Gennip, “Ben kendim Katolik bir çevreden 
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Kanuna göre, sağ kalan 
eş, birlikte bulunduğu 
zümreye göre miras 
bırakana aşağıdaki 
oranlarda mirasçı olur:
1. Miras bırakanın 
altsoyu ile birlikte 
mirasçı olursa, mirasın 
dörtte biri,
2. Miras bırakanın ana 
ve baba zümresi ile 
birlikte mirasçı olursa, 
mirasın yarısı,
3. Miras bırakanın 
büyük ana ve büyük 
babaları ve onların 
çocukları ile birlikte 
mirasçı olursa, mirasın 
dörtte üçü, bunlar da 
yoksa mirasın
tamamı eşe kalır.

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

S evgili okurlarımız, 
Bu yazımızda, evli bir kişinin 
vefatı sonucunda sağ kalan eşin 
mirasçılığı konusunu ele alacağız. 

Hukukumuzda, mirasa ilişkin genel kurallar 
Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Kanuna göre, sağ kalan eş, birlikte 
bulunduğu zümreye göre miras 
bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı 
olur:
1. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte 
mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile 
birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
3. Miras bırakanın büyük ana ve büyük 
babaları ve onların çocukları ile birlikte 
mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar 
da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Miras hakkı bakımından sağ kalan eşin 
karı veya koca olması arasında bir fark 
bulunmamaktadır. Geride kalan eş (karı 
veya koca) aynı koşullarla terekede 
hak sahibi olur. Sağ kalan eşin mirasçı  
olabilmesi için miras bırakanla arasında 
ölüm anında resmî bir evlilik ilişkisinin 
bulunması gerekir. 
Evlilik ilişkisinin, resmî olarak kurulmamış 
olması veya miras bırakanın ölümünden 
önce sona ermesi, eşin mirasçılığını 
engelleyecektir. Evlilik dışı birliktelikler, 
hayat arkadaşlığı veya resmi evlilik 
olmaksızın imam nikâhıyla birliktelik 
hallerinde taraflardan birinin vefatı, sağ 
kalana mirasçılık hakkı vermeyecektir.

Bu sebeple, eşler arasında resmi bir evliliğin 
mevcudiyeti, sağ kalan eşin mirasçılığı için 
gerekli bir koşuldur. Örneğin, aralarında 
resmi evlilik birliği bulunmayan ancak 
nişanlı olan bir çiftin taraflarından birinin 
ölümü hâlinde, sağ kalan nişanlının yasal 
mirasçılık hakkı olmayacaktır. Ancak miras 
bırakanın sağlığında, resmî olarak evli 
olmasalar dahi nişanlısı, hayat arkadaşı 
veya imam nikahlı eşine ölüme bağlı 
tasarrufla kazandırmada bulunmasına 
hiçbir engel bulunmamaktadır. Örneğin 
miras bırakan yasal koşulları sağlayan bir 
vasiyetname ile ve yasal mirasçıların saklı 
paylarını ihlal etmemek kaydıyla, nişanlısına 
belirli mal bırakabileceği gibi mirasçı da 
atayabilir. 

Miras bırakanın ölümünden sonra sağ kalan 
eşin bir başkasıyla evlenmesi, ölen eski 
eşine olan mirasçılığını etkilemez. Diğer bir 
anlatımla, eşi ölen kişinin sonradan başkası 
ile evlenmiş olması ölen eşinden miras 
almasına engel değildir. 
Öte yandan, eşler hakkında boşanma 
kararının kesinleşmesinden sonra, eski 
eşlerden biri ölürse, sağ kalan eski eşin 
mirasçılığı söz konusu olmayacaktır. Peki, 
eşler arasında bir boşanma davası açılmış 
ve dava devam ederken eşlerden biri ölürse, 
sağ kalan eşin mirasçılığı ne olacaktır? 
Boşanma davası devam ederken eşlerden 
birinin ölmesi, sağ kalan eşin mirasçılığını 
kural olarak etkilemez. Bu durumda, 
evlilik birliği boşanmayla değil; ölümle 
sona ermiş olur ve eldeki boşanma davası 
konusuz kalır. Ancak bu kuralın da istisnası 
vardır: Mirasçılardan birinin boşanma 
davasına devam etmesi ve sağ kalan eşin 
kusurunu ispatlaması hâlinde; sağ kalan 
eş, tıpkı miras bırakan ile onun ölümünden 
önce boşanmışçasına, mirasçılık haklarını 
kaybedebilir ve hatta miras bırakan 
tarafından lehine düzenlenen bir vasiyet 

varsa hükümsüz hâle gelebilir.
Eşler arasındaki mal rejiminin ise 
eşin mirasçılığına herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır. Özellikle yasal mal 
rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi 
bakımından değerlendirme yaparsak, 
mal rejimi eşin miras payını etkilemez. 
Ancak, miras payından farklı olarak mal 
rejiminin sona ermesine bağlı olarak sağ 
kalan eşin terekeden alacağı olabileceği 
gibi terekeye borcu da söz konusu olabilir. 
Örneğin bir kimse öldüğünde 600.000 
TL’lik edinilmiş malı varsa, ölüme bağlı 
olarak mal rejimi de sona erer. Bu halde 
net tereke hesaplanırken öncelikle borçların 
terekeden çıkarılması gerekir. Eşler arasında 
aksine bir anlaşma yoksa, her eş diğerine 
ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi 
olduğundan dolayı sağ kalan eşin diğer 
eşten 300.000 TL alacağı olur. Bu halde 
katılma alacağı çıktıktan sonra kalan net 
tereke (300.000 TL) üzerinden sağ kalan eş 
yasal miras payını alacaktır.

Hayatın her alanında ihtiyacımız olan 
hukuka, elbette ki hayatın doğal bir parçası 
olan ölüm halinde de ihtiyaç duymaktayız. 
Bu yazımızda, sağ kalan eşin mirasçılık 
haklarını genel hatlarıyla kaleme aldık. Bir 
sonraki yazımızın konusu hakkında istek ve 
önerilerinizi, info@turkhukuku.nl e-posta 
adresinden bize iletebilirsiniz. 
Sağlıkla kalınız.                                 ---◄◄
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Hollanda’da yaşayan Karamanlıların oluşturduğu kısa adı HOKAF olan Hollanda Kara-
manlılar Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu 
yılda yoğun ilgi gördü. Utrecht kentindeki Partycentre Luxury Salonu’nda gerçekleşen 
iftara, hemşehrilerine sürpriz yaparak programa katılan AK Parti Karaman Milletvekili 
Dr. Recep Şeker, Hollanda DENK Partisi kurucusu ve milletvekili  Tunahan Kuzu, Kara-
man’a bağlı köy ve kasaba derneklerinin başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri ile Hol-
landa’nın dört bir yanından Karamanlılar katıldı.                                                   DM    ---◄◄

Kümbet Cami, Nizam-i Alem Süleymaniye Cami, HTF Mescid-i Aksa, HTF Ulu Cami’den 
oluşan Amsterdam Camiler Platformu iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Amster-
dam Rhone salonunda 1500 kişi birlikte açtı. Programa HTF Başkanı Murat Gedik, T.C. 
Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosluğu Din İşleri Ataşesi Ali 
Parlak katılarak birlik beraberlik üzerine birer konuşma yaptılar.  Amsterdam Camiler Plat-
formu  Başkanı Bekir Baş  10. kez iftar programı düzenlediklerini fakat  bu akşamki yoğun 
ilgi ve katılım karşısında heyecanlanmamanın mümkün olmadığını ifade etti.                 ---◄◄

AMSTERDAM CAMİLER PLATFORMU İFTARIhOLLAnDA kARAMAnLILAR VAkFI İFTARI

Yozgat Bektaşlı Köy Derneği tarafından verilen iftar 500’ü aşkın davetli katıldı.
HDV’ye bağlı Arnhem Türkiyem Camii salonunda verilen iftar yemeğine, Hollanda 
Yozgatlılar Federasyonu ve İOT Başkanı Zeki Baran, TOV Yönetim Kurulu Başkanı
Harun Yurt, Hoca Ahmet Yesevî Eğitim Merkezi Başkanı İbrahim Günay ve sivil
toplum kuruluşu temsilcileri katıldılar.                                                       ---◄◄

Hollanda Yozgatlılar Federasyonu pandemiden sonra geleneksel hâle getirilen ilk iftar 
programını Rotterdam Laleli Camii salonunda düzenledi. İftar programına Muavin 
Konsolos Ali Erbaş, Hollanda Türk Sivil Toplum temsilcileri, Federasyona bağlı 
derneklerin yöneticileri ve Hollanda’da yaşayan Yozgatlılar katıldı. Hollanda Yozgatlılar 
Federasyonu Başkanı Zeki Baran kısa bir selamlama ve hoş geldiniz konuşması yaptı.

BEkTAşLI köyLüLERİ İFTARDA BULUşTU hOLLAnDA yOzgATLILAR FEDERASyOnU İFTARI

samenleving

Schiedam İslam Merkezi Camii, verdiği iftar yemeinde yönetici ve üyelerini ağırladı. Yoğun bir katılım gözlendiği iftarda, Cemiyet Başkanı Zekeriyya Budak davetlilerle 
tek tek ilgilendi. Budak, arınma ayı olan Ramazanın, üzerimizde nasıl bir etki bırakarak gitmesi gerektiği konusunda da kısa bir sohbet yaptı.                                          ---◄◄

SChIEDAM İSLAM MERkEzİ İFTARISChIEDAM İSLAM MERkEzİ İFTARI

Rotterdam İslam Üniversitesi geleneksel hâle getirdiği iftar programını yine yoğun bir 
katılımla gerçekleştirdi. Rektör Ahmet Akgündüz’ün rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı 
programda Rektör Yardımcısı Emrullah Akgündüz davetlileri ağırladı. Üniversite Direk-
törü Hassan Bouyazdouzen kısa bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmasında üniver-
sitenin faaliyetlerine değinen Bouyazdouzen İslam’ın adalet, sevgi, barış gibi evrensel 
mesajlarını da katılımcılarla paylaştı.                                                                                 ---◄◄

Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı, toplu iftar yapabilmenin mutluluğunu yaşadı 
Geçtiğimiz cumartesi akşamı Amsterdam’da düzenlenen iftar programa T.C. Amsterdam 
Başkonsolosu Engin Arıkan, Amsterdam Denk Partisi Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu, 
HDV Kuzey Hollanda Camileri Komisyonu Başkanı Selahattin Köse, Nogay Türkleri Başkanı 
Organ Demirci, ASBİR Başkanı Göksel Soyugüzel, Amsterdam sorumlusu Ethem Karakuş, 
Kayserililer Derneği yöneticileri katıldı.                                                                                 ---◄◄

ROTTERDAM İSLAM ünİVERSİTESİ İFTARI kOnyA küLTüR DAyAnIşMA VAkFI İFTARI
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Savaşların gölgesinde girdik o kutlu aya. Yetimlerin, yoksulların, mazlumların çığlıkları ile karşıladık mübarek ayı. Bayrama, barış, esenlik ve huzur 
içerisinde girmek duası ile... Bütün dünyada olduğu gibi Hollanda genelinde de düzenlenen iftar sofraları, kardeşliğin ve dayanışmanın tesisine ve-
sile olurken, Müslüman ve gayrimüslim toplumu bir araya getirdi.  İşte, dostlarımızla kucaklaşmamıza vesile olan o manevî atmosferlerden kesitler...
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gemeenschap

arnhem ayasofya camİİ İftarı tÜrK GİrİŞİmcİLer VaKfı İftarı

Rotterdam Birlik Camii üyelerinden Hüseyin Görer’in vefatının ardından geride 
kalan evlatları, onun ruhunu şad edebilmek ve dostlarının dualarında olabilmek 
için babalarının adına bir iftar yemeği verdi. Onu seven ve tanıyan herkesin bir 
arada olduğu davette, evlatları, Abdullah, Ziya, Sami ve Fatih, davetlilere kendi 
elleriyle hizmet ettiler.                                                                                        ---◄◄

Rotterdam Kocatepe Camii’nde kadınlara iftar verildi. Katılımın yoğun olduğu iftar 
görülmeye değerdi. cami hizmetlerinde en önde giden kadınlar, iftar vesilesiyle yeni-
den bir arada olmanın, kucaklaşmanın ve sohbet etmenin keyfini, huzurunu yaşadı-
ılar.  İftar sonrası topluca teravih namazına geçilen akşamda ana yönetimin hizmeti 
de gözden kaçmadı.                                                                                                         DM    ---◄◄

KocatePe KaDın KoLLarı İftarımerhUm hÜseyİn GÖrer hayrı İÇİn İftar

Rotterdam’da dinî, milî, sosyal ve kültürel alanda hizmet veren Ayasofya Camii, 
verdiği kurumsal iftarla pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcisini bir araya getirdi. 
Cemiyet Başkanı Mustafa Azmaz yaptığı selamlama konuşmasında, toplum olarak 
birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hak ettiğimiz yerlere geleceğimizi sö
yledi.                                                                                                  ---◄◄

Rotterdam-Zuid’te gençlik hareketi olarak hizmete başlayan Birlik Camii, bölge 
sakinlerine ve kurumlara yönelik verdiği iftar hayli verimli geçti. Cemiyet Başkanı 
Ayhan Ateş’in tek tek davetlilerle ilgilendiği programda, kısa bir selamlama 
konuşması yaptı. Cemiyet çalışmaları hakkında bilgi veren Ateş, yeni bir bina 
arayışı içerisinde olduklarını da duyurdu.                                                         DM    ---◄◄

rotterDam ayasofya camİİ İftarı rotterDam BİrLİK camİİ KUrUmsaL İftarı
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nieuws18 haberler

Ukrayna’ya saldırısı sonucu dünyanın en çok yaptırım 
uygulanan ülkesi haline gelen Rusya’ya yaptırım 

sayısı 9 bin 72’ye ulaştı.
Rusya‘nın Ukrayna’ya saldırısında 55. gün geride 
kalırken, Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik yaptırım 
dalgası da devam ediyor. 
Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar; finans, 
enerji, ulaşım, medya, teknoloji, otomobil, spor ve 
ticaret alanlarını kapsıyor.
Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai’nin 
verilerine göre, Rusya 22 Şubat’tan itibaren 6 bin 918 
yeni yaptırıma maruz kaldı. 
Rusya’ya uygulanan yaptırımların sayısı toplamda 9 bin 
672’ye ulaştı. Rusya, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı 
İran’ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye’yi ve 2 
bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore’yi geride 
bırakmıştı.
Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı 7 ülkeden 
oluşan listede 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla 
Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer alıyor.                                    
        ---◄◄ 

Rusya’ya uygulanan yaptıRım sayısı 
10 bİne dayandı

Kısa Dünya Turu...

Türk Dış İşleri Bakanlığı İsveç’te İslam Düşmanlarının Kur’an-ı 
Kerim’i Yakma Eylemleri Hakkında Duyuru yayımlandı. Yayımlanan 

duyuruda şunlara dikkat çekildi: 
“İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında, dünyanın 
farklı yerlerinde meydana gelen İslam’a, Müslümanlara, 
Kuran-ı Kerim’e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve 
provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz.
Son olarak İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan 
aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, 
İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde 
halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında 
açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu 
göstermiştir.
Türkiye, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide 
karşı mücadelesini sürdürecektir.

Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam 
düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet 
ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle 
atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz.” 
denildi..                                                                                 ---◄◄ 

“Türkİye, İslam düşmanı ve ırkçı zİhnİye-
Te karşı mücadelesİnİ sürdürecekTİr.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Belçikalı ve Hollandalı 
diplomatları “istenmeyen kişi” ilan ettiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Belçika’daki 
temsilciliklerinde görevli 21 çalışanın istenmeyen kişi ilan 
edildiği anımsatıldı.
Belçika’nın Moskova Büyükelçisi Marc Michielsen’in, bu nedenle 
Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, “Büyükelçiye, 
Belçika’nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanların istenmeyen 
kişi ilan edildiğine ilişkin nota verildi. Diplomatların Rusya’yı 3 
Mayıs’a kadar terk etmesi gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında “istenmeyen kişi” ilan edilen Belçikalı 
diplomatların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
15 Hollandalı diplomat “istenmeyen kişi” ilan edildi
Hollanda’nın, geçen ay 18 Rus diplomatını “istenmeyen kişi” 
ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, Hollanda’nın Moskova 
Büyükelçisi Gilles Arnout Beschoor Plug’ın Bakanlığa çağrıldığı 
kaydedildi. Açıklamada, “Büyükelçiye, Hollanda’nın Moskova 
Büyükelçiliğindeki 14 çalışan ile Hollanda’nın Başkonsolosluk 
St. Petersburg Başkonsolosluğundaki bir çalışanın ‘istenmeyen 
kişi’ ilan edildiğine ilişkin nota verildi. Diplomatların 2 hafta 
içinde Rusya’yı terk etmesi gerekiyor.” denildi.                  ---◄◄ 

rusya, belçİkalı ve hollandalı dİplo-
maTları ‘İsTenmeyen kİşİ’ İlan eTTİ

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

G üvenlik uzmanlarının yaptığı bir araştırmada, Android ve iOS’ta 
bulunan birçok namaz uygulamasının içerisine eklenen casus 
yazılımların, kişisel bilgileri çaldığı tespit edildi. Söz konusu 
uygulamalar Play Store’den kaldırıldı.

Son dönemlerde 7’den 70’e herkes akıllı telefon kullanırken, uzmanlar telefonlara 
yüklenen bazı uygulamalara dair kullanıcıları uyardı. Birçok Müslüman 
kullanıcının telefonuna yüklediği bazı namaz vakitleri uygulamalarının içinde 
casus yazılımı olduğu tespit edildi.

Dünya genelinde en çok indirilen namaz vakti aplikasyonlarının içerisine 
eklenen casus yazılımın, kullanıcıların telefon numarasını, e-posta bilgilerini, 
GPS verilerini sızdırdığı ortaya çıktı. Uygulamalar ayrıca kes-kopyala-yapıştır 
özelliği ile bazı hesaplarınıza girdiğinizde o bilgileri de rahatlıkla çalıyor.

VERİLER ABD’Lİ ŞİRKETE AKTARILDI
Measurement Systems tarafından SDK (Software Development Kits) adı verilen 
kodun, uygulamaların içine yerleştirilmesi için yazılımcılara bir ödeme yapılıyor. 
SDK diye adlandırılan kodlar genelde reklam amaçlı bilgi topluyor. Fakat bu 
defa toplanan kişisel verilerin üçüncü kişilere ilettiği ortaya çıktı.

Wall Street Journal haberine göre çalınan kullanıcı verileri Vostrom adındaki 
bir şirkete iletildi. Uygulamalar üzerinden özellikle Orta Doğu, Doğu Avrupa’yla 
birlikte Asya’dan veri talep edildiği dikkat çekti. Ayrıca söz konusu şirketin ABD 
istihbarat servisleri ve ABD Savunma Bakanlığı için çalıştığı da ortaya çıktı. 
ABD Savunma Bakanlığı söz konusu olayın ortaya çıkmasından sonra “Ulusal 
Güvenlik” gerekçesiyle erişilebilir verileri satın aldığını doğruladı.

SDK adı verilen kodun birçok uygulamaya yerleştirilmiş olabileceğine dikkati 
çeken uzmanlar, bunlardan birinin dünya genelinde 10 milyon kullanıcısı olan 
Al-Moazin Lite uygulaması olduğunu belirtti. Google, söz konusu uygulamaları 
25 Mart 2022’de Play Store’den kaldırdı. Araştırmayı yapan Serge Egelman 
ve Joel Reardon adındaki uzmanlar, casus yazılımların farklı uygulamaların 
içerisine de gizlenebileceğini ifade etti.                     (Camiahaber)       ---◄◄ 

Dolandırıcılık meslek olduOyun içinde oyun!..

A vrupa’da gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki 
artışın ardından enflasyon rekor kırmaya 
devam ediyor. Avrupa’da Rusya-Ukrayna 
savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz 

fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyon rekor 
kırmaya devam ediyor. Almanya Federal İstatistik 
Ofisi (Destatis) verilerine göre, şubatta yüzde 5,1 
olan yıllık enflasyon, son yükselişle martta yüzde 
7,3’e çıkarak 1981’den bu yana görülen en yüksek 
seviyeye ulaştı.
Almanya’da Enflasyon Son 40 Yılın Zirvesinde
Destatis’in açıklamasında, Federal Almanya’da 
enflasyonun martta 1981’de İran-Irak savaşının 
petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana 
görülen en yüksek seviyeye ulaştığını vurgulayarak, 
“Mart 2022’de enflasyon, iki Almanya’nın 
birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.” 
denildi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 
2,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü 
verileri teyit etti.
“Mart 2021’e göre de yüzde 22,6 arttı”
Öte yandan Alman toptancılar da martta fiyatlarını 
rekor hızda artırdı. Ülkede Toptan Eşya Fiyat Endeksi, 
martta şubat ayına kıyasla yüzde 6,9, Mart 2021’e 
göre de yüzde 22,6 arttı. Destatis açıklamasında, 
“Söz konusu yıllık artış oranı, 1962’de toptan eşya 
fiyat endekslerinin hesaplanmasına başlanmasından 
bu yana görülen en yüksek yıllık artış oranı oldu.” 
denildi. Ocak ve şubat aylarında Toptan Eşya Fiyat 
Endeksi yıllık artış oranlarının sırasıyla yüzde 16,2 
ve yüzde 16,6 olduğu hatırlatılan açıklamada, “Mart 
2022’de Toptan Eşya Fiyat Endeksi yıllık değişim 

avrupalının cebİ yanıyor: 
enflasyon rekor sevİyede!

Telefonunuzdakİ namaz
uygulamasına dİkkaT: 

verİlerİnİz çalınabİlİr!
oranında en fazla petrol ürünleri toptan fiyatlarındaki 
artış etkili oldu.” ifadesine yer verildi.
Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği, Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırısından sonra depoların boş olması 
ve bazı durumlarda tedarikçilerin artık çalışmaması 
nedeniyle fiyatların artmaya devam edeceği endişesi 
bulunduğunu duyurdu.

Fransa’da da enflasyon rekor tazeledi
Fransa Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre AB ile 
uyumlu tüketici fiyatları Şubat’ta yıllık bazda yüzde 
3,3’ten yüzde 4,1’e yükseldi. Bu rakam, verinin 
tutulmaya başlandığı 1997’den beri görülen en yüksek 
seviye oldu. Enerji fiyatları yüzde 21 arttı. Gıda, imalat 
ve hizmet sektörlerinde de Şubat ayında artış yaşandı. 
Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonda 
daha fazla yükseliş olabileceği belirtilirken Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgali ve devreye alınan yaptırımlar Avrupa 
Merkez Bankası’nın kararlarında belirleyici olabilir. 
Avrupa Merkez Bankası bugün Ukrayna’daki durumu 
ve etkilerini yakından takip ettiklerini açıkladı. 
Fransa’da tüketici harcamaları Ocak’ta yüzde 1,5 
daraldı.

Hollanda’da enflasyon son 46 yılın zirvesine 
çıktı
Hollanda’da Enflasyon yükselişini sürdürüyor. 
Pandemi, tedarik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşının 
etkileriyle birlikte Hollanda’da enflasyon 46 yılın 
zirvesine çıktı. Hollanda İstatistik Kurumu tüketici 
fiyat artışlarını açıkladı. Kurumun verilerine göre Mart 
ayında Tüketici Fiyatları geçen yılın ayı dönemine 
göre yüzde 9.7 arttı. Ülkede enflasyon 1976’dan bu 
yana görülen yüzde 9.8’in seviyesinin ardından en 
yüksek noktaya çıkmış oldu. Aylık bazda enflasyon 
yüzde 3.6 arttı. AB uyumlu tüketici fiyat artışı yüzde 
4.4 olurken yıllıkta da yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

Belçika’da enflasyon 39 yılın zirvesinde
Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı 
enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika’da 
aralık ayında yüzde 5,71 olan enflasyon, ocakta 
yüzde 7,59’a ulaştı. Böylece, enflasyon 1983 yılından 
bu yanan ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 
Ülkede, çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 2,98’e 
çıktı. Ocak ayında en önemli fiyat artışları elektrik, 
doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, yakıt, sağlık sigortası, 
içecekler, kalorifer yakıtı, et ve süt ürünlerinde 
gerçekleşti.                                            AA   ---◄◄ 

Soyguna, aldatmaya devam...
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O luşum koşulları

Adnan Menderes’in iktidarı 
döneminde başlayan ve daha 
sonraları daha da demokratikleşen 

Türkiye, gittikçe Kemalist ve baskıcı devlet 
odaklı politikalardan kurtuluyor ve özgürlükler 
artıyordu. Bu gelişmeye bağlı olarak da 
toplumda ‘Devlet’ten bağımsız düşünebilen, 
toplumsal sorunlara politik çözümler üreten 
kesimler oluşuyor. Bu kesimlerden ilki ‘solcular’ 
oluyor. İçlerinde aşırı solcu, komünist, 
sosyalist olanlar da var. Yine aynı dönemlerde 
‘sağcılar’ da ortaya çıkıyor. Bunların içinde de 
‘muhafazalar’, ‘milliyetçiler’ ve hatta ‘aşırı 
milliyetçiler’ de oluşuyor. Ne ‘sağcılar’ ne 
de ‘solcular’ politik söylemleri için ne İslam’ı 
ne de İslam tarihini ilham kaynağı olarak 
alıyor. Osmanlıyı ve İslami tarihi ret, İslami dini 
değerleri ret her iki kesiminde ortak noktası. 
Her iki politik söylemde temelde ‘ilerlemeci’, 
‘Batılılaştırıcı’, modernist ve seküleştirici bir 
çizgiye sahip. Modern Türkiye’nin kuruluşundan 
itibaren izlenen politikalara da oldukça etkin 
olmuş ve İslam’ın toplumsal görünürlüğü 
ileri düzeyde zayıflamıştır. Mütedeyyin kesim 
taşralıdır, eskiyi ve geri olanı temsil etmektedir. 
Ürkek, devlet otoritesinden korkan ve oldukça 
kırılgan bir kesimdir. Şehre göç ettiğinde, 
şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra, çok hızlı 
bir şekilde ‘köylü dindarlığını’ bırakıp, 
‘kültürlü’, ‘şehirli’ ve ‘medeni’ olur.

Bu baskın politik kültürde İslami kimliği ile öne 
çıkan bir kesimin nefes alması pek mümkün 
değil. Öyle İslamcı aydını ve cemaati falan da 
yok. Geleneksel tarikatlar ‘yer altından’, ve 
halk arasında ‘gizli’ ve ‘iki dilli’ olarak varlar. 
Daha çok taşrada. Nurcular ve Süleymancılar 
‘yasaklı’ olmaktan biraz kurtulmuşlar ve cemaat 
olarak yeni yeni yayılmaya başlıyorlar. Nurcular 
‘İslam’ın bilimin ışığında akla uygun bir 
din’ olduğuna odaklı çalışırken, Süleymancılar 
‘Kur’an eğitimine’ odaklanmışlar. Aslında 
hem tarikatlar hem Nurcular ve hem de 
Süleymancıların temel hedefleri, bir taraftan 
yaygın ve tehdit altında olan ‘dini pratiği 
sürdürmek’ diğer taraftan da yeni neslin 
imanını kurtarmak. Siyasetten de uzak durarak 
ve mümkün olduğu kadar dikkat çekmeden. 
İslami kimliği ile dikkat çekmek, politik zeminde 
aktif olmak ciddi risk. Hapis kaçınılmaz.

Necmettin Erbakan
Tam bir Cumhuriyet çocuğu olan Necmettin 
Erbakan dindar birisidir. Bu yönü ile üniversitede 
dikkat çeker ancak bu onun ‘dışlanmasına’ 
veya üniversiten atılmasına neden olmaz. Belki 
çok başarılı olduğundan belki de saygın bir 
aileden geldiğinden. Tahsilini çok iyi bir derece 
ile bitirir ve akademik kariyer yapmayı tercih 
eder. Almanya’ya araştırmaya gider ve orada 
da çok başarılı olur. Tank-motor teknolojisinde 
geliştirme sağlar. Seçkin bir makine mühendisidir 
ve motor teknolojisini her yönü ile bilmektedir. 
Türkiye’de döndüğünde bu başarı çizgisini 
sürdürmek için ‘gümüş motoru’ kurar. Çok 
iddialıdır. Türkiye’de yüzde yüz yerli motor ve 
araba yapmanın mümkün olduğunu göstermek 
ister. Ancak dirençle karşılaşır. Politikadan ve 
sanayi kuruluşlarından. Çok geçmeden bu 
‘anlamsız’ dirençle baş etmenin politikadan 
geçtiği kanaatine varır ve politikaya yönelir. 
Demirel’in Adalet Partisi’nden dışlaması ile, 
önce bağımsız milletvekili olur ve sonra da kendi 

politik partisini (Millî Nizam Partisi) kurar.
Erbakan’ın politikaya girmeden önceki 
çalışmalarında dikkat çeken en önemli husus, 
Batı’da ortaya çıkmış olan bilim ve teknoloji 
öyle zannedildiği gibi imkânız ve gizemli 
bir şey değildir. O’na göre bunu bizim de 
yapmamız hiç de zor değildir. Bu tutumunun 
Almanya’daki çalışmalarında iyice pekiştiğini 
görüyoruz. Politikaya atıldığında bu arka 
planın ve deneyiminin yönlendirici olduğunu 
görüyoruz. Erbakan, Türkiye’de hâkim olan 
‘solculuk’ ve ‘sağcılık’ politik söylemlerinin 
karşısına üçüncü bir yol/söylem koyar: Millî 
Görüş. Politik programının temelini de ‘maddî 
ve manevî kalkınma’ olarak ifade etmiştir. 
Maddi kalkınmanın somut karşılığı Türkiye’de 
devlet eli ile ‘ağır sanayi’ oluşturmak. Böylece 
Türkiye hem Batı’dan bağımsız olacak, kendi 
bilim ve teknolojisini üretecek ve hem de 
zenginleşecektir. Manevî kalkınma ise, toplumun 
kendine öz güveninin artırarak daha dindar 
yaşayabilmeleridir. Seksen ihtilalinden sonra 
kurulan Refah Partisi’nin programında ise bu 
tutum ‘Adil Düzen’ şeklinde formüle edilir. 
‘Ağır sanayi’ yerini ‘ekonomik kalkınmaya’ 
bırakırken, ‘manevî kalkınma’ zenginliğin adil 
dağılımına dönüşür. Millî Görüş söylemindeki 
anti-devrimci, anti-emperyalist, anti-Batıcı, 
anti-Siyonist tutumlar ise başlangıcından belli 
süregelen sabiteleri olmuştur. Bunlara karşı 
Osmanlı dönemine tekrar bağlanma, hayal 
ettikleri Türkiye’yi İslam tarihini devamı olarak 
konumlanma yapma, İslami kaynaklardan 
ilham alma gibi hususlar ise politik söylemin 
meşrulaştırıcı kaynakları olmuştur. Toplumsal 
olarak muhatapları ise Anadolu’nun dindar 
kesimleridir. Batı’ya mesafeli bir tutum, İslam 
dünyasına yakın dış politika en dikkat çeken 
yönü olmuştur.  

Hangi soruya cevap?
Yukarıda çok özlü olarak betimlemesini yaptığım 
tutumlar, anlayışlar, öneriler, idealler Millî Görüş 
söyleminin özlerini ifade etmektedir. 
“Yeni bir Türkiye” tasavvuru içermekte ve 
Türkiye’yi yeniden kendi tarihsel çizgisine 
koymayı hedeflemektedir. Bu içerik şu üç soruya 
verilen cevap niteliğinde görünüyor: “İslam 
Dünyası niçin geri kaldı? Yeniden ileri bir 
toplum nasıl oluruz? Kendi düzenimizi 
tekrar nasıl kurabiliriz?” Bu üç sorunun 
sonuncusu Osmanlı Devleti varken ‘Osmanlı’yı 
nasıl kurtarırız?’ idi.  
Birinci Dünya Harbi’nden sonra Osmanlı çöktü 
ve Müslümanların kendilerine ait bir düzenleri 
kalmadı. Savaştan sonra İslam Dünyası’nda 
ortaya çıkan hiçbir ülke de kendisini bu iddia 
ile konumlandırmadı ve hepsi de kendisini 
İslam tarihinin dışında gördü. 19. asrın ikinci 
yarısından itibaren, Müslüman aydınlar bu üç 
soruya cevap bulmaya çalıştılar. Çünkü İslam 
Dünyası’nın ‘geri’ kaldığı, ‘çökmekte’ olduğu 
ve İslam’ın toplumsal hayatta etkinliğinin 
kaybolduğu bir vaka olmuştu. Hâlbuki İslam hak 
dindi ve Müslümanlar son peygamberin ‘son’ 
ümmeti idi. ‘Post-İslam’ (İslam sonrası) diye bir 
tarih olmazdı. Bu olsa olsa ‘kıyamet’ olurdu.
Bu üç soruya cevap bulmak tabi ki Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra da devam etti. Başlangıçta 
Afgani, Cevdet Paşa, Şinasi, Namık Kemal, 
Ahmet Mitat, Abduh, S. Halim Paşa, Mehmet 
Akif gibi birinci nesil Müslüman aydınları. 
S. Nurisi, Hasan el Benna, Seyyid Kutup, 
Mevdudi gibi ikinci kuşak olanlar. Bu Müslüman 
aydınların düşünceleri daha sonraları ‘Çağdaş 
İslamcı düşünce’ olarak ifade edildi ve ana 
teması bu üç soruya cevap vermek şeklinde 
olmuştur. Nihai hedef, çökmüş İslami düzeninin 
yeniden kurmaktır. İslamcı düşüncenin ortaya 
çıktığı şartlara da bağlı olarak şekil aldığını 
ve kurumsallaştığını görüyoruz. Kimi yerde 
“şiddet” meşru görünürken kimi yerde “hayır” 

odaklı bir pratik oluşturuyor. Entelektüel olarak 
ise, İslamcı düşünce, yeniden İslami düzeni 
kurma, İslam tarihini ihya, niçin geri kaldık ve 
nasıl bu geri kalmışlığı giderebiliriz, ne yapmalı 
gibi konuları ve soruları İslam dünyasının 
tartıştığı en önemli konu oluyor. Bu çizgi ‘11 
Eylül’ saldırıları ile yeni bir asamaya girdi.

Modern Türkiye’nin kurulması ile Türkiye’de 
bu üç temel soruya cevap arama kesintiye 
uğruyor. Cumhuriyetin ilk elli senesinde 
özgürlükler ileri düzeyde kısıtlandığı için bu 
alanda düşünce üretmek mümkün olmuyor. 
Olanlar da çalışmalarını ve önerilerini ‘kapalı’ 
ve ‘muğlak’ yapmak durumunda kaldılar. Yeni 
rejim, saf İslami düşünceye hiçbir alan tanımıyor. 
Türkiye’nin çok partili politik sisteme geçilmesine 
bağlı olarak artan özgürlükler ortamını en 
etkin bir şekilde değerlendiren Erbakan’ın üç 
soruya cevap olarak Millî Görüş söylemini 
geliştirdiğini görüyoruz. Erbakan ‘niçin geri 
kaldık?’ sorusuna “kendimizde olan bir 
arızadan dolayı değil, ‘sömürgecilik ve 
emperyalizm’den dolayı” cevabını veriyor. 
Anti-emperyalist, anti-kapitalist, anti-batıcı ve 
anti-Siyonist olması bu tespitinin bir sonucu. 
Millî Görüş söyleminin önemli bir unsuru oluyor 
bu soruya cevap.
Millî Görüş’ün diğer önerileri ise ikinci ve 
üçüncü soruya verilen cevaplar niteliğinde 
olduğu görülmektedir. Bağımsız olmanın ve 
kalkınmanın motoru olarak bilim ve teknolojiyi 
görmektedir. O’na göre bilim ve teknoloji 
üniversaldır/evrenseldir ve insanlığın ortak 
malıdır. Bir mühendis ve bilim adamı olarak, 
bilim ve teknoloji üretmenin hiç de zor olmadığı 
inancındadır. Gümüş motorla başlayan bu 
süreç, daha sonra ağır sanayiye dönüşmektedir. 
Sonraları ise daha entegre ‘Adil Düzen 
Kalkınma Modeli’ şeklinde geliştirilmiştir. 
Bilimsel düzeyde öz güven, Millî Görüş’ün en 
belirgin özelliklerinden birisi olmuştur. Solcu 
ve sağcı politik akımlar ‘taklitçi’ olarak 
nitelenirken, Millî Görüş’ün ‘kendi düzenimizi’ 
kurmak odaklı olduğu görülmektedir. 

Mesele sadece bu sorular ve verilen cevaplar 
değil. Son asrın pek çok aydını bu sorulara 
cevap arıyor. Daha önemli olanı bu soruların 
toplumda bir karşılığı olması. Pek çok Müslüman 
Millî Görüş’ün verdiği cevapları kendine yakın 
hissediyor ve kendi cevabı olarak görüyor. 
Anlaşılan geçtiğimiz asrın 90’lı yıllarında Millî 
Görüş’ün bu çabası Türkiye’de karşılık buluyor 
ki, Refah Partisi Türkiye’nin en büyük partisi 
oluyor. 

Erbakan rahmetli oldu. Türkiye’deki Erbakan’ın 
varisleri, değişen koşullarda, bu sorulara cevap 
arıyorlar mı? Millî Görüş’ün vurgularının, somut 
önerilerinin zamanla değişmesi bu sorulara 
verilen cevapların her zaman aynı olmadığını 
da gösteriyor. Değişken ve dinamik bir söylem 
ortaya çıkıyor. Türkiye’deki varislerin bu 
soruları nasıl cevapladıklarını pek bilmiyorum. 
Mesafe çok uzak. Ancak Erbakan’ın Avrupa’daki 
varisleri olanlar bu soruları nasıl cevaplıyorlar? 
Avrupa’ya odaklı Millî Görüş bu sorulara nasıl 
cevap veriyor? Avrupa’da ‘kendi düzenimizi’ 
kurma önerisi pek sorunlu görünüyor. Avrupa 
Millî Görüş için, Türkiye’de yapılan çalışmaların 
‘destek’ kuruluşu olmak da oldukça sorunlu. 
Geleceği Türkiye’de olmayan ciddi bir tabana 
sahip Millî Görüş. ‘11 Eylül’ sonrası koşullar 
‘İslamcı’ kuruluşları hepten ‘tehdit’ olarak 
algılamakta. Üstelik, Türkiye’de Millî Görüş’ün 
katkıları ile bize ait olan toplumsal bir ‘düzen’ 
kurulmuş gözüküyor. Bu sorular Millî Görüş’ün 
cevaplamadığı sorular ise, hangi sorular 
sorulmakta? Yeni sorular, Millî Görüş’ün 
Avrupa’da geleceğini garanti edebilecek kadar 
güçlü mü?                                              ---◄◄      

BAŞLANGIÇ
SORULARI

Herkes bilir Millî 
Görüş’ün kurucusunun 
Necmettin Erbakan 
olduğunu. Geçtiğimiz 
asrın altmışlı yıllarının 
sonlarında siyasi bir 
parti olarak ortaya 
çıkıyor. Bazen İslami bir 
hareket, bazen İslamcı 
bir ideoloji, bazen 
ise politik bir söylem 
olarak ifade ediliyor. 
Son yirmi yıl içerisinde 
ise daha çok ‘bir dinî 
cemaat’, ‘uluslararası 
hayır kurumu’, ‘cami 
kuruluşu’ olarak 
bilinmekte. Ciddi bir 
dönüşüm geçirdiği belli. 
Türkiye’de ki ‘Millî 
Görüş’ ile Avrupa’da ki 
‘Millî Görüş’ birbirinden 
farklı olarak gelişiyor 
gibi. Türkiye’deki 
‘Millî Görüş’, Sadet 
Partisini de aşan, 
politik bir düşünce 
olarak, farklı politik 
partilere ilham kaynağı 
olurken, Avrupa’nın 
“en büyük sivil 
İslami bir cemaati” 
olmaya yöneliyor. Bu 
‘farklılaşma’ nereye 
gidebilir? Avrupa 
odaklı ‘Millî Görüş’ 
ne anlama gelebilir? Ya 
da Avrupa bağlamında 
karşılığı olan bir anlamı 
olabilir mi? Ve bunun 
koşulları ve özellikleri ne 
olur? Hangi alanlarda 
Türkiye’deki dinî 
pratiklerle farklılaşma 
oluşabilir? Hangi soruya 
cevap olarak böyle 
bir şey mümkün olur? 
Bu durumda ‘Millî’ 
sözcüğü neye denk 
düşer? Bu sorulara 
cevap bulmadan önce, 
bu yazımda Millî Görüş 
başlangıç döneminden 
hangi soruya bir cevap 
olarak ortaya çıktı, bunu 
bulmaya çalışacağım. 
Ya da Millî Görüş’ü 
kuranların kafasında 
hangi soru vardı?

Millî Görüş’ün
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T ürkiye’nin Lahey Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruda, 
Türkiye’de kariyer yönetimi ve istihdam alanlarında çalışan sivil 
toplum kuruluşu Talent for BIZ tarafından Türkiye’nin global 
firmalarının katılımıyla Rotterdam’da bir kariyer fuarı düzenleneceği 

belirtildi.
Fuarla, yurt dışında yaşayan ve öğrenim gören gençlere Türkiye’deki kariyer 
fırsatlarının tanıtılması hedefleniyor.
Rotterdam Hilton Otel’de 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü düzenlenecek fuarda 
Türkiye’den Arçelik, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Ford Otosan, TUSAŞ, 
Yıldırım Holding gibi firmalar yer alacak.
Tüm gün sürecek etkinlik boyunca ayrıca, atölye/örnek olay çalışmaları, iş/staj 
mülakatları, söyleşiler gibi pek çok diğer kariyer faaliyeti de gerçekleştirilecek.
Fuara katılmak isteyenler https://talentforbiz.org/ adresinden kayıt 
olabilirler.                                                                                          ---◄◄

Kariyer fuarına buyrun!Amaç iyi niyet hâlis olunca...

I GMG Millî Görüş Güney Hollanda Teşkilatı, 
ramazan ayında olunmasına rağmen 41. 
Rotterdam Maratonu’na 12 kişi ile katılım 
sağladı. Maratonda Hollanda Kanser Vakfı 

için bağış toplandı. Bu sene 41.’si düzenlenen ve 
binlerce kişinin katıldığı Rotterdam Maratonu’na 
GHMG Teşkilatı  ikinci kez  katıldı. GHMG adına 
aralarında GHMG Bölge  Başkanı Mustafa Aktalan’ın 
da bulunduğu 11 erkek ve 2 bayan katılımcı 10 
Nisan’da düzenlenen maratonda koştu.
Konuyla ilgili Camia’ya konuşan GHMG Sosyal 
Hizmetler Başkanı Mustafa Doğan “Bu sene 
maratonun ramazan ayına denk gelmesi de bizim 

HOLLANDA’DA RAMAZAN’DA 
HAYIR İÇİN KOŞTULAR

ÖĞRENCİLER, GENÇLER BU 
FIRSATI KAÇIRMAYIN!

için ayrı bir motivasyon 
oldu. Geçen sene kosan bazı 
arkadaşlar oruçlu olmalarına 
rağmen daha başarılı sonuç 
elde ettiler. Maratonun yanı 
sıra Hollanda’nın önde gelen 
vakıflarından Kwf Kanser 
Araştırma Vakfı için de bağış 
topladık. Ayrıyeten Hasene 
kurumuzu bu maratonla 
tanıtmaya çalıştık. Sadece 
3. dünya ülkelerinde değil 
yaşadığımız ülkelerde de 
faydalı çalışmalarda yer 
alıyoruz ve bundan dolayı 

mutluyuz.” dedi.
NIF 40. MARATONA DA KATILMIŞTI
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) 40.’sı düzenlenen 
Rotterdam Maratonu’na da 10 kişi ile katılım 
sağlamıştı. Toplam 50 bin kişinin katılım sağladığı 
maratonda Hollanda Kanser Vakfı için Hollanda İslam 
Federasyonu da 7 bin Euro bağışta bulunmuştu.
ROTTERDAM MARATONU
Rotterdam Maratonu, 1981’den bu yana Hollanda’nın 
Rotterdam kentinde düzenlenen yıllık bir maratondur. 
Dünyanın en hızlı parkurları arasında referans 
konumunda sayılan maratona her sene 60 farklı 
ülkeden 20 binden fazla kişi katılım sağlıyor.     ---◄◄

H ollanda’da İslam Toplumu Millî Görüş 
Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi 
(YİM) Camisi yöneticileri, gemide yaşayan 
mültecilere iftar paketi dağıttı.

Hollanda’da İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatlarına 
bağlı Yıldız İslam Merkezi (YİM) Camisi yöneticileri, 
gemide yaşayan mültecilere iftar paketi dağıttı.
Yöneticiler, Schiedam kentinde bir kanalın kenarında 
bulunan “De Nassau” adlı tur gemisindeki çoğunluğu 
Suriyeli olan 47 mülteciye iftar paketi verdi.
YİM Camisi Başkanı Zekeriya Budak, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, mültecilerin yaşadığı gemi 
yönetiminden gelen ramazan yardım talebine iftar 
paketi dağıtımı ile cevap verdiklerini söyledi.
Budak, “Yönetimdeki arkadaşlarla gemide yaşayan 
mültecilere ufak bir iftar paketi hazırladık. Paketleri 
cami cemaatimizde bulunan hayırseverlerin katkıları 
ile yaptık. Haftaya pazartesi günü de camimizde onlar 
için iftar programı organize edeceğiz ve kendilerini 
buraya davet ettik.” dedi.
De Nassau gemisi menajeri Harry Fleurden de cami 

HOLLANDA’DA MÜSLÜMANLARDAN GEMİDE YAŞAYAN 
MÜLTECİLERE İFTAR

B u çerçevede, Danışman Mehtap 
Turaçtemur, ihtiyaç sahibi vatandaş 
ve ailelerine, aile ilişkileri, ebeveynlik, 
çocuk eğitimi, pedagojik konular, suç ve 

bağımlılıkla mücadele, sosyal uyum ve diğer tüm 
ilgili konularda danışmanlık hizmeti sağlayacak ve 
gerekli yönlendirmelerde bulunacaktır.
Söz konusu hizmet, aşağıda linki sunulan sosyal 
medya paylaşımımızda belirtilen günlerde saat 
10.00-12.00 arasında randevu alınmaksızın 
verilecek; başvuran vatandaşların kimlik bilgilerinin 
mahremiyetine kesinlikle riayet edilecektir. Danışman Mehtap Turaçtemur 
Hollandaca konuşmakla birlikte, özellikle derdini Hollandaca dilinde anlatamayan 
vatandaşların Başkonsolosluk çatısı altında Türkçe iletişim kurabileceği bu 
hizmetten ihtiyaç sahibi tüm vatandaşları yararlanmaya çağırıyor.
2022 yılında hizmet verilecek tarihler:
13 Nisan, 26 Nisan, 11 Mayıs, 25 Mayıs, 8 Haziran, 22 Haziran, 6 Temmuz, 
20 Temmuz, 3 Ağustos, 17 Ağustos, 14 Eylül, 28 Eylül, 12 Ekim, 9 Kasım, 23 
Kasım, 7 Aralık, 21 Aralık
Link: https://www.konsolosluk.gov.tr/Home/ShowAnnouncement/392189                                                                                                                          
                                                                                                             ---◄◄

ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞUNDA 
AİLE VE SOSYAL DESTEK DANIŞMANLIK 

HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI

yetkililerine teşekkür ederek “Bunu burada herkes 
takdirle karşılayacaktır. Bu kişiler zaten zor şartlar 
altında hayatlarını sürdürüyorlar, bu nedenle bunların 
bu şekilde desteklenmesi çok değerli.” ifadesini 
kullandı. Fleurden ocak ayından beri gemide yaşayan 
47 mültecinin çoğunluğunun Suriye’den geldiğini, 
bazılarının da Yemen ve Kuzey Afrika’dan olduğunu 
dile getirdi.                                              ---◄◄
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recepsoysal123@hotmail.com           YAZI-YORUM Recep Soysal

D oğuş Nisan 2022 sayısı için 
yazımı hazırlarken bir sürprizle 
karşılaştım. Dosyamda Nisan 
2019 sayısı için yazdığım yazı 

vardı...
Başlığı  “Mısır’da İdam Ettiler, Yeni 
Zelanda’da Taradılar, Biz Yine De 
Ölmedik” diye atmışım. O zamanlar da 
gündem bugünkü gibi hızlı değişiyormuş ki 
girişte “Gündemlerin çok hızlı değiştiği 
bir zamanda yaşıyoruz.” diye başlayıp 
aşağıdaki konulardan bahsetmişim..
Mısır’da İdam Edilen 9 genç...
20 Şubat 2019 tarihinde darbeci Sisi 
(Mısır) yönetimi suçsuz 9 genci dünyanın 
gözleri önünde idam etti. Resmen dünya 
Müslümanlarına meydan okudu. Buna 
karşı bizler hiçbir şey yapamadığımız gibi 
birçoğumuz idamlardan ancak bir hafta 
sonra haberdar olduk.

Yeni Zelanda, Christchurch Katliamı...
15 Mart 2019, Cuma günü, Yeni 
Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki 
camiye silahlı saldırı düzenlendi. 49 kişinin 
ölümüne sebep olan Avustralyalı terörist 
Brenton Tarrant kin ve nefret tohumları 
ekmeye çalıştı ama hedefine ulaşamadı.

Hollanda’nın Utrecht Kentinde 
Tramvayda Katliam...
Yeni Zelanda’daki camilerde yapılan 
katliamların şokunu henüz atlatamamıştık 
ki bu defa 18 Mart 2019, pazartesi 
günü, sadece üç gün sonra başka bir şok 
yaşadık. Hollanda’nın Utrecht kentinde bir 
saldırganın tramvaya girerek rastgele ateş 

açtığı 3 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralı 
olduğu bildiriliyordu. Saldırganın firar 
olmasından dolayı Utrecht ve Rotterdam’da 
camiler kapatılıyor ve polis yüksek seviyede 
alarmı devreye sokuyordu.

Hollanda Eyalet (İl) Seçimleri;
20 Mart 2019 Hollanda’da Eyalet (İl) 
seçimleri yapıldı. Aşırı sağcı iki partiden 
birisi olan Demokrasi Forum’u (Forum 
voor Demokrasi) partisi müthiş bir sıçrama 
yaparak Senato’da 10 milletvekili çıkaracak 
duruma geldi. Aşırı sağcı partinin daha 
önce 75 kişilik senatoda 1 milletvekili bile 
bulunmamasına rağmen bütün partileri 
sollayarak 10 milletvekili çıkaracak duruma 
gelmesi Müslümanlar ve Türkler arasında 
hayal kırıklığına neden oldu.
Aynen böyle yazmışım Mart 2019 yılında 
Doğuş Nisan sayısı için. Yukardaki satırları 
okuduğumda ilk gözüme batan, Utrecht 
saldırısının ardından sanık yakalanıncaya 
kadar camilerin kapatılması oldu. Cami 
kapatılmasını ilk o zaman duyunca 
irkilmiştim, daha sonra Korona zamanında 
camilerin kapatılmasına alışmamız da zor 
olmuştu.

Bugüne dönecek olursak...  Ukrayna - 
Rusya Savaşı
Rusya Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam 
ediyor. Bir ülke nerede ise yok edilmek 
üzere.  Birçok insan Şubat başında 
Ukrayna’da işinde gücünde ailesi ile birlikte 
yaşarken Şubat sonunda kendini bir savaşın 
ortasında buldu. Evini barkını terk etmek 
zorunda kaldı ve mülteci durumuna düştü. 
Hayatın ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu 
bir kez daha yakından görmüş olduk. Şahit 
olduğumuz bir başka olay da Irak, Suriye, 
Doğu Türkistan, Arakan gibi olaylara 
kayıtsız kalan Batı’nın, mülteci durumuna 
düşen Ukraynalılara gösterdiği aşırı 
yardımseverlik ve ilgi oldu. Anlaşılan herkes 
kendi dininden olanlara sahip çıkıyor. Bunu 
bir kez daha müşahede etmiş olduk.

Yine de bizler her zaman mağdur ve 
mazlumların yanında olmaya devam 
etmeliyiz.

2022 Yılı Belediye Seçimleri..
Belediye seçimlerinde Avrupa’da 
yabancılara oy kullanma hakkını veren ilk 
ülke Hollanda olmasına rağmen aradan 
geçen 36 yılda oy vermenin gereği ve 
önemini bir türlü kavrayamadık. Ta 1986 
yılında bu hakkı veren Hollanda’ya ne 
kadar teşekkür etsek azdır. Oy kullanma 
hakkı (bana göre), yabancıları yönetime 
katılımı sağlayan ve Hollanda’ya bağlayan 
en önemli unsurlardan biridir. 
Oy kullanmanın etkisini ben şahsen 
görebiliyor ve  müşahede edebiliyorum..
Belediye meclislerinde siyaset ile tanışan 
gençlerimiz yavaş yavaş İkinci Meclise/
parlamentoya (Tweede Kamer) de girmeye 
başladı. Hatta Türkler tarafından kurulan 
bir partimiz(Denk) bile var. 1986 yılında 
açılan bir kapı sayesinde yabancılar/Türkler 
olarak yavaş yavaş oyunun bir parçası 
oluyoruz. Gel gör ki sokaktaki vatandaşa 
bunu anlatmak nerede ise mümkün değil. 
“Bugüne kadar oy attık da ne oldu?” 
diyor hemen vatandaşımız. Aslında çok şey 
oldu çok şey değişti ama bunu görmek veya 
göstermek o kadar kolay değil.
Hollanda’daki son seçimlerde özellikle 
yerel partiler büyük bir başarı sağladı. Bu 
şunu gösteriyor: Seçmen partiye değil de 
şahıslara oy vermeyi tercih ediyor. Ben de 
şahsen belediye seçimlerinde oy kullanırken 
partiye değil de şahıslara bakıyorum.
Seçimlere genel katılım yüzde 51 civarında 
idi. “Az mı idi çok mu idi?” diye soracak 
olursak bana göre az idi. Oy kullanma oranı 
bence en az yüzde 75 civarında olmalıydı. 
Bu genel katılım oranı yabancılar/Türkler 
için de aynı civarlarda.
Önümüzdeki zamanda hedeflerimizden 
birisi bu olmalı, ne yapıp edip halkımızı 
ikna edelim, 15 dakikalarını feda edip oy 
kullansınlar.                                     ---◄◄                                                                     

Belediye meclislerinde 
siyaset ile tanışan 
gençlerimiz yavaş yavaş 
İkinci Meclise(Tweede 
Kamer) de girmeye başladı. 
Hatta Türkler tarafından 
kurulan bir partimiz(Denk) 
bile var. 1986 yılında 
açılan bir kapı sayesinde 
yabancılar/Türkler olarak 
yavaş yavaş oyunun bir 
parçası oluyoruz. Gel gör 
ki sokaktaki vatandaşa 
bunu anlatmak nerede 
ise mümkün değil. 
“Bugüne kadar oy attık 
da ne oldu?” diyor hemen 
vatandaşımız’. Aslında çok 
şey oldu çok şey değişti 
ama bunu görmek 
veya göstermek o 
kadar kolay değil.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI
HOLLANDA SEÇİMLERİ 2022

2019 Mart’ına Bakış

Batı’nın öte yakası...

HOLLANDA’DA HER 3 HEMŞİREDEN BİRİ CİNSEL TACİZE MARUZ KALIYOR
Hollanda’da çalışan kadınların yüzde 

11’i cinsel tacize maruz kalıyor. En fazla 
tacize uğrayan kesim ise hemşireler ve sağlık 
çalışanları. 
Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı’nın, 
Merkezi İstatistik Bürosu (Centraal Bureau 
voor de Statistiek - CBS) ve Uygulamalı 
Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiği araştırmaya göre geçtiğimiz yıl 
iş gücü piyasasındaki tüm kadın çalışanların 

yüzde 11’i cinsel tacize maruz kaldı. 
Kadın çalışanların yüzde 3’ü amirleri veya 
meslektaşlarının tacizine uğradı. 
En fazla tacize uğrayan kesimin ise hemşireler 
ve diğer sağlık çalışanları olduğu ortaya çıktı. 
Her üç hemşireden biri geçen yıl cinsel tacize 
maruz kaldı. Ankete göre, çalışanlara yönelik 
“istenmeyen cinsel davranış” oranı, yeniden 
koronavirüs salgını öncesindeki düzeye 
yükseldi.

Özellikle genç kadınlar bu sorunun odağında. 
Geçen yıl 15-25 yaş aralığındaki genç kadın 
çalışanlar, diğer yaş gruplarındaki kadınlara 
göre daha fazla “istenmeyen cinsel 
davranışla” karşılaştı. 15-25 yaş aralığındaki 
kadınların beşte biri cinsel tacize maruz kaldı.
Araştırmaya göre, Hollanda’da tüm kadın 
çalışanların yüzde 11’i bu sorunla karşılaştı.
Cinsel taciz olayları çoğunlukla müşterilerden, 
hastalardan, öğrencilerden ya da yolculardan 

kaynaklandı. Çalışanlar ayrıca yıldırma, şiddet 
ve zorbalık gibi diğer istenmeyen davranışlarla 
da karşı karşıya kaldı.

Hollanda Ulusal Çalışma Koşulları Anketi, 
2005’ten beri her yıl düzenli olarak yapılıyor. 
Araştırma, çalışanların işyerinde uğraşmak 
zorunda oldukları sorun ve içinde bulundukları 
koşullara ilişkin bilgi edinmeyi amaçlıyor.
                                          Haber: Sonhaber  ---◄◄                                                                     









IGMG Kuzey Hollanda Millî Görüş Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu ve beraberindeki 
heyet, Utrecht’te yeni açılan Kasap Restoran sahibi Selahattin Kurban’ı ziyaret edip 
hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Bu güzel ve nezih mekânı insanımızın hizme-
tine açmalarından dolayı  tebrik edip başarılar dilediler. Selahattin Kurban da ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti ifade etti.                                                               ---◄◄                                                             

IGMG Kuzey Hollanda Millî Görüş Başkanı Mustafa Hamurcu ve beraberindeki heyet, 
MUSAD Hollanda’nın başkanlığına seçilen Ali Köklü ve ekibini merkez binasında 
ziyaret ederek, tebrik edip, başarılar dilediler ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu-
lar.  Ali Köklü MÜSİAD Hollanda hakkında ziyaret ekibini bilgilendirdi. KHMG Başkanı 
Mustafa Hamurcu da çalışmaları hakkında bilgi verdi.                                              ---◄◄                                                             

MÜSİAD GENEL BAŞKANINA ZİYARETUTRECHT KASAP RESTORAN’I ZİYARETİ

B aşlıkta ‘Bu Bayram da katkı sağlasın diyor’ ve 
‘da’ ekine vurgu yapıyorum. Çünkü, geçen sene 
Ramazan Ayı yazımda başlık aynısıydı, fakat ‘da’ 
kelimesini kullanmamıştım.

Belki daha tam arzulanan kadar değil ama, en azından son 
iki Ramazan Ayları arasında Türk kuruluşlarımızın daha sıkı 
ve samimi bir biçimde bir araya geldiklerini gördük ve tattık. 
Yüce Yaradan daim eylesin ve STK’larımızın daha da verimli 
beraber çalışmalarını nasip etsin.
Bakıyoruz, daha on seneye kadar bir araya gelmeyen ya 
da gelemeyenler, kendilerini rakip gören STK’larımız şimdi 
birbirlerinin iftarlarına katılıyorlar ve yönetici kesim artık 
tanış olmuş her yerde beraberler. Bunlar güzel gelişmeler. 
Yöneticiler egolarına yenik düşmezlerse, atılan tohumlar 
daha da yeşerir ve daha da güzel ortamlar yakalanır. 
Yerelde ve ülke bazında bütün yapılarımız bir araya 
gelebilmeliler. Bunlar ister bir platform adı altında olsun, 
ister bir başka ad altında olsun, fark etmez. Millî ve manevî 
değerlerimizle sorunu olmayanlar her daim bir araya 
gelebilmeliler ve bu birlikteliği âdeta bir ‘ülkü’ edinmeliler.
‘Amsterdam Camiler Platformu’ adı altında dört cami 
bir araya gelerek bu sene yine bir iftar programına imza attı. 
Hem de ne iftar programı. Salon almadı, bayanlara ayrılan 
mescid bölümüne bile son anda iftar masaları kuruldu. Gazete 
başlıkları 1.500 kişiden bahsetti ve tarihte Hollanda’da böyle 
bir iftar programının daha görülmediğini söyledi. Bu Platform, 
Kümbet Camii Vakfı, Nizam-ı âlem Süleymaniye Camii, 
HTF Mescid-i Aksa Camii ve HTF Ulu Cami’den oluşmakta. 
Umarım bu gibi Platformlar gelecekte yeni katılımlar ile daha 
da genişler ve güzelleşir. 
İki Ramazan’dır pandemi her şeyimize engel olmuştu, şükür 
bu sene Ramazanı eskiden olduğu gibi güzel buluşmalarla 
geçirmiş olduk. Toplu iftarlar yapıldı, teravihler kılındı, 
sahurlara kadar sohbetlerimiz oldu. Yüce Yaradan 

Murat Gedik

Bu Bayram “da” Bİrlİk ve 
BeraBerlİğİmİze katkılar sağlasın!

ibadetlerimizi kabul eylesin.
Mübarek Ramazan ayının manevi değer ve hazzını 
yaşayarak bir Ramazan Bayramına daha kavuşmuş 
bulunmaktayız. Bu Bayram Yüce Yaradan’a manen ve ruhen 
yaklaşmak için bir fırsattır. Bu Bayram aynı zamanda bütün 
sıkıntılardan uzaklaşabilmek, geleceğe umut ile bakabilmek, 
yardımlaşmak ve kucaklaşmak için de bir fırsattır. Bu 
fırsatları değerlendirebilmek ise kendi elimizdedir.
Toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu 
canlı tuttuk, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda 
bulunduk. Toplanan fitre, zekat ve bağışlar imkânı hiç 
bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu 
ortamlarda yüzlerini güldürdü. 
Umut ediyorum ki, bu Bayram başta Hollanda’daki Türk 
toplumu olmak üzere, birlik ve beraberliğimize katkılar 
sağlamaya devam eder. 
Ve tabii ki, Ramazan ayı içerisinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu senede sessiz bir şekilde 
kutlamış olduk. Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak 
üzere, önden gidenlere rahmet olsun.
Bayramımız mübarek olsun.  
Murat Gedik
Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı         ---◄◄                                                             

“Millî ve manevî değerlerimizle sorunu olmayanlar her daim bir araya 
gelebilmeliler ve bu birlikteliği âdeta bir ‘ülkü’ edinmeliler”

IGMG Kuzey Hollanda Millî Görüş Bölge yöneticileri, Başkan Mustafa Hamurcu  neza-
retinde, Woonboulevard Villa Arena’da yeni açılan mobilya mağazası Dizayno Home 
sahibi Hayati Tahtalı’yı ziyaret edip hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sıcak bir at-
mosferde  gerçekleşen ziyarette Hayati Tahtalı şirket ile alakalı heyete bilgi verdi. 
Mustafa Hamurcu da federasyon çalışmaları hakkında Tahtalı’yı bilgilendirdi.  ---◄◄                                                             

IGMG Kuzey Hollanda Millî Görüş Bölge Federasyonu, bu yılın ikinci cemiyet 
başkanları toplantısı düzenlendi. Toplantıda aktüel çalışmalar hakkında istişareler 
yapıldı, geçmiş dönem çalışmalar değerlendirildi.  Toplantı sonunda toplu hâlde 
iftar edildi. Toplantıda Başkan Mustafa Hamurcu bir değerlendirme konuşması 
yaptı ve başkanlardan gelen soruları cevapladı.                                              DM   ---◄◄                                                             

KHMG’TEN DİZAYNO HOME MAĞAZASINA ZİYARET KHMG CEMÝYET BAŞKANALRI TOPLANTISI 

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından 1300 
kişilik sokak iftarı düzenlendi. Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) 

bağlı Ulu Cami tarafından 1300 kişilik sokak iftarı düzenlendi. 
Hollanda’nın Utrecht kentindeki “Cami Meydanı”nda düzenlenen so-
kak iftarında, Müslüman aileler ve  Hollandalı semt sakinleri katıldı. 
Böylece ülkedeki Müslümanlar ile yerli halk, Kovid-19 salgını son-
rası yeniden bir araya geldi. Sokak iftarına yaklaşık 1300 kişi katıldı. 
Dışarda okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası cam-
ide akşam namazı kıldı. İftara, Utrecht Polis Teşkilatı ve farklı dinî 
kuruluşların temsilcileri de iştirak etti. Yoğun ilgi gören sokak iftarı, 
hafa sonu bir kez daha  düzenlendi.                                        ---◄◄

Etkinlikler

message22 mesaj

utrecht ulu camİİ önünde 1300 
kİşİlİk sokak İftarı verİldİ
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Millî Görüş Kuzey Hollanda Ziyaretlerini Sürdürüyor...
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          Ramazan Bayramı’nızı  kutluyor,  sağlık,  esenlik dolu  günler  diliyoruz...

U trecht’te düzenlenen ge-
leneksel iftar programına, 
MÜSİAD Hollanda Bölge 
Başkanı Ali Köklü ve ekibi, 

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban 
Dişli, Amsterdam Başkonsolosu En-
gin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu 
Aykut Yılmaz, Deventer Başkonsolosu 
Tuna Yücel Modrak, Büyükelçilik ve 
Konsoloslukların Çalışma ve Sosyal 
Ataşelikleri, Denk Partisi Milletvekili 
Tunahan Kuzu,  MÜSİAD Genel Başka-
nı Mahmut Asmalı, Hollanda THY Ge-
nel Müdürü Cengiz İnceosman, GHMG 
Başkanı Mustafa Aktalan, KHMG Baş-
kanı Mustafa Hamurcu, HTF Sekreteri 
Erim Uğurlu, HOTİAD Başkanı Hikmet 
Gürcüoğlu, Edelstaal Group yöneticile-
rinden Ertan Torunoğulları, UID Baş-
kanı Hasan Tekten, HORECA BOND 
NEDERLAND  Başkanı Tarık Şaki, 
MÜSİAD bölge temsilcileri, üyeleri ve 
çok sayıda STK temsilcileri ile hemşeh-
ri dernek temsilcileri, iş, sanat, siyaset 
dünyasından oluşan 300’ü aşkın kişi 
katıldı. Özlem Şahin tarafından sunulan 
iftar programı, Utrecht Ulu Cami İmam 
Hatibinin Kur’an tilavetiyle başladı.

Ali Köklü: “Hep birlikte, daha da 
güçlenerek, azimle ve inançla ça-
lışmaya devam edeceğiz”
Ardından, MÜSİAD Hollanda Başkanı 
Ali Köklü açılış konuşmasını yapması 
için kürsüye davet edildi. Köklü konuş-
masında şunlara değindi: 
“Uzak yakın demeyip bu kıymetli gün-
de, MÜSİAD Hollanda iftar programı-
mıza eşlik ederek soframızı paylaştı-
ğınız, bereketini artırmak istememize 
vesile olduğunuz için hepinize hoş gel-
diniz diyor saygı, sevgi ve selamların 
en güzeli, Allah’ın selamı ile selamlıyo-
rum, Esselamünaleyküm.

Hay ve Kayyum olan Allah’ın rahme-
ti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı 
Hakk’a şükürler olsun ki, her sene 
Ramazan ayında, şu bereketli iftar sof-
ralarımız vesilesiyle, MÜSİAD’ın teşkil 
ettiği büyük kardeşlik halkasını, tekrar 
tekrar tecrübe etme imkânı buluyoruz. 
İşin doğrusu, bu iftar programları, ka-
dim geleneğimizin ve medeniyetimizin 
değerlerini, çağımızda yeniden temsil 
etmek amacıyla yola çıkan MÜSİAD’a 
çok yakışıyor.
İftarda, gün boyu, aynı amaç uğruna 
devam ettiğimiz, anlamlı bir açlığı, 
aynı anda ve hep birlikte gideriyoruz. 
Oruç, nasıl, yalnızca aç kalmak değil-
se, iftar da, yalnızca yemek değildir. 
İftar, insanların giderek birbirinden 
koptuğu çağımızda, aramızdaki bağ-
lantıyı vurgulayan, bir kardeşlik hiza-
sını temsil ediyor. Ramazan’da, zengin 
fakir, yaşlı genç, büyük küçük, hepimiz 
bu hizaya giriyoruz. İftarın bir anlamı 
da, her zaman olduğu gibi sabrın so-
nundaki selamettir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda şubesinin, Utrecht şehrinde Laila Restoran’da düzenlediği iftarda, ülkede faaliyet gösteren Türk girişimciler bir 
araya geldi. Programda Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Hollanda Bölge Başkanı Ali Köklü birer konuşma yaptılar. 

 “Hep birlikte, daha da güçlenerek, azimle ve inançla çalışmaya devam edeceğiz”

MÜSİAD Hollanda iftarında 

Değerli misafirler,
Tohumlarını, 9 Mayıs 1990’yılında, bir avuç genç ve yürekli iş ada-
mının  toprağa attığı MÜSİAD, 32 yılın sonunda kocaman bir çına-
ra dönüştü. Kökleri Anadolu’nun Ahilik bilinci ile derinleşen, dalları 
dünyanın dört bir yanında erdemli ve ahlâklı iş yapabilme düşüncesi 
ile yeşeren MÜSİAD, bugün uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.
Rabbimize şükürler olsun, 32 yıldır hak yolunda bir an olsun durma-
dan, hep daha ileriyi düşünerek çalışan bir sivil toplum kuruluşunun 
şube başkanı olarak konuşuyorum. Bu yolda bizimle birlikte yer alan, 
Genel Başkanımız ve kurucularımız başta olmak üzere, MÜSİAD dü-
şüncesine fikren, kalben ve bedenen destek olan herkese teşekkürle-
rimi sunuyorum.
MÜSİAD, sadece bir iş adamları derneği değildir. 32 yıldır düzenledi-
ğimiz bütün organizasyonlar, hazırladığımız raporlar, savunduğumuz 
fikirler ve inandığımız değerler, bunun bir göstergesidir.
Biz iş adamlığını sadece para kazanmak, mevki elde etmek veya statü 
sahibi olmak için düşünmedik. Bizim için iş adamlığı, toplumun 
dertleri ile dertlenmek, milletinin çıkarlarını her şeyin üs-
tünde tutmak ve lobilerin karanlık yüzlerine boyun eğmeden 
dik durabilmektir. Hamdolsun 32 yıldır MÜSİAD olarak hep bir-
likte dik durduk.
Değerli Hazirun,
MÜSİAD  olarak her zaman hem kendimiz hem de yaşadığımız ül-
kelerimizin  ve anavatanımız Türkiye’nin gelişimi için var gücümüz-
le çalıştık. Kendimizi geliştirdik, önceki başkanlarımızın vizyonu ve 

çalışma arkadaşlarımızın değerli çaba-
larıyla teşkilat yapımızı güçlendirdik. 
Bugün, Türkiye’de 83,Türkiye dışında 
ise 81 ülkede 164 noktada var olan bir 
MÜSİAD’a ulaştık.
MÜSİAD’ımızın tüm Avrupa teşkilatla-
rını ve Türkiye’den üyelerini bir araya 
getirdiği Avrupa Genel İdare Kurulu 
(AGİK) programımızın 27-29 Mayıs 
tarihleri arasında MÜSİAD Karlsruhe 
şubemiz ev sahipliğinde Genel Başkanı-
mızın teşrifleri ile gerçekleşeceğini bura-
dan sizlere de duyurmak isterim.
AGİK programımız kapsamında başkan-
lar, sektör kurulları, diplomatik ilişkiler 
ve genç MÜSİAD başkanlar toplantısı 
yapılacaktır. Ayrıca mini fuar niteliğinde 
olacak olup firma stantları açılacaktır.
İki yılda bir düzenlediğimiz, dünyanın 
dört bir yanından, binlerce iş insanı-
nın katılım sağlayacağı 19. MÜSİAD 
EXPO’yu da, 02-05 Kasım tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştireceğiz. MÜSİAD, 
hayata geçirdiği projelerle, farklı ülke-
lerdeki sanayici, yatırımcı ve girişimci-
lerimizin önünü açacak bir atılım içeri-
sinde. Yeniden dizayn edilen MÜSİAD 
EXPO 2022 Ticaret Fuarı da bu anlayış 
ile kurgulanıyor, kıtaları birleştirecek bir 
Ticaret Ağı inşa ediliyor. Türk-Arap İş 
Zirvesi de bu kapsamda İstanbul dışına 
taşınarak, bölgesel dinamiklere dokun-
mak isteniyor. 10-12 Haziran tarihleri 
arasında Gaziantep’te gerçekleşecek 2. 
Türk-Arap İş Zirvesi ve 2-5 Kasım ta-
rihleri arasında düzenlenecek MÜSİAD 
EXPO 2022 gibi organizasyonlar ve bu-
nunla birlikte 9 Mayıs’ta düzenlenecek 
Türkiye’nin Gücü Ödülleri Programı ve 
14 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenecek Uluslara-
rası Farkındalık Zirvesi inşa edilen 
değerler zincirine kıymet katacaktır.       
            Haber: Zeynel Abidin  ---◄◄

Ali Köklü:

Türklerin ekonomik gücü, birlik ve beraberliği sergilendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Hollanda temaslarında Horecabond Nederland Başkanı Tarık 
Şaki’yi Rotterdam’daki Jurlawyer Hukuk Bürosu’nda ziyaret etti. 
Kendisine eşlik eden UID Hollanda Başkanı Hasan Tekten ve 
ASBİR Hollanda Başkanı Göksel Soyugüzel ile beraber 
Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun hukuk, ekonomik, siyasi 
ve sosyal durumu hakkında değerlendirmeler yaptılar. 
Akabinde Mehmet Carlak’ın işlettiği Delibazar Restoran’ı ziyaret 
ederek, Kayserili hemşerileri ile hasbihal etti.                      ---◄◄                                           

Ziyaretler
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Mustafa Hamurcu:

I GMG Kuzey Hollanda Millî Görüş Teşkilatları’nın 
geleneksel hâle getirdiği iftar programı, 
Amsterdam’da Rhone Salonu’nda yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi.

Düzenlenen iftar programına,  IGMG Kuzey Hollanda 
Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu, T.C. Lahey Büyükelçisi 
Şaban Dişli, T.C. Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. 
Dr. Haluk Songur, T.C. Amsterdam Başkonsolosu Engin 
Arıkan, IGMG Güney Hollanda Bölge Başkanı Mustafa 
Aktalan, IGMG Fetva Sorumlusu ve Din Hizmetleri 
Yüksek istişare Kurulu Üyesi Hulusi Ünye, Hollanda 
Hasene Başkanı Hüseyin Karataş, önceki dönem Bölge 
Başkanlarından, Öner Hamurcu ve Oktay Dalmaz, 
Uluslararası Amsterdam Üniversitesinden Rosianna 
Marie, CMO Başkanı Muhsin Köktaş, Hollanda Türk 
Federasyon’dan Vedal Özdal, Türk İslam Kültür 
Dernekleri Federasyonu’ndan, Mehmet Safrantı, 
Hollanda Diyanet Vakfı’ndan Ramazan Gül, Hollanda 
MÜSİAD’dan Emin İskender, HOTİAD’dan, Hayati 
Tahtalı, Hollanda Türk Girişimci Dernekleri Platformu 
Başkanı TNOP Durmuş Doğan, UID Hollanda’dan, 
Ertuğrul Kurt, Doğu Türkistan Eğitim Vakfı Başkanı 
Abdurrahman Abdullah, BM Sigortam’dan Nafi Keleş, 
federasyon yöneticileri, üyeleri ve çok sayıda STK 
temsilcileri ile hemşehri dernek temsilcileri, iş, sanat, 
siyaset dünyasından oluşan davetliler katıldı.
Bölge Teşkilatlanama Başkanı Ahmet Duran’ın sunduğu 
program, bölgede eğitim gören gençlerden olan ve 
hafızlık icazeti alan Sefa Arda’nın okuduğu Kur’an- 
ı Kerim ile başladı. Programda, sırasıyla Mustafa 
Hamurcu, Haluk Songur, Hulüsi Ünye ve Şaban 
Dişli birer konuşma yaparak, davetlilerle duygularını 
paylaştılar.
Kur’an tilaveti sonrasında kürsüye gelen IGMG Kuzey 
Hollanda Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu yaptığı 
selamlama ve hoş geldiniz konuşmasında şunlara 
değindi: Sevgili Kardeşlerim, Değerli Konuklar,
“On bir ayın sultanı” olarak addettiğimiz ramazan ayı; 
oruçlarımızla bedenimizi arındırdığımız, zekâtlarımızla 
malımızı arındırdığımız, ibadet, taat ve tefekkürlerimizle 
ruhlarımızı arındırdığımız bir aydır. Ramazan ayının 
başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından 
kurtuluştur. Ancak ramazan-ı şerifi on bir ayın sultanı 
yapan şüphesiz sadece bu hasletler değildir. Ramazan 

Millî Görüş iftarında toplum kucaklaşması yaşandı

“Yurtlarından sürülmüş pek çok milletten insanın dramı her gün bir 
insanlık ayıbı olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor”

Rahmetiyle gelen Ramazan...

I nsanlarımız hem birleştirici hem de rahmet ve bereket ayı olan ramazanın 
bu nimetlerinden istifade etmek için yarışmaya devam ediyor
Kurumlar kuruluşlar camiler dernekler bu ayda buram buram ramazan 
kokuyorlar. Her kes kendine göre ve değişik kesimlere iftar vermeye 

devam ediyor. Bu güzel ayı herkes kendince düzenlediği çeşitli faaliyetlerle 
bunu taçlandırmaya gayret etmekteler. 
Bu çerçevede Oss Mesci-i Cuma Camii’de geri durmuyor ve her hafta sonu 
ve zaman zaman da hafta arası çoğu cemaat tarafından düzenlenen iftarlara 
ev sahipliği yapıyor.
Bu kez Oss’da esnaflar bir araya geldiler. Oss Mescid-i Cuma Camii ve Bölge 
İhsan Sohbetleri Oss temsilcisi Selahattin Canatan’ın birlikte tertip ettikleri 
iftara çok sayıda esnaf iştirak etti. İftar programına, bölge İnsan Sohbetleri 
Başkanı Erkan Turan, Bölge Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Yücel Bölge 
Ramazan vaizi Ahmet Yılmaz ve Oss Teşkilatı Başkanı Aydemir Doğruyol 
katıldılar. Alaaddin İnan hocanın okuduğu aşrı şeriften sonra Aydemir 
Doğruyol yaptığı kısa selamlama konuşmasıyla davetlilere hoş geldiniz dedi.
Esnaflarımıza jest yaptık
Doğruyol: “Biz cami olarak tüm cemaatimizi kapsayan genel iftarlar 
vermekteyiz. Lakin her dar zamanımızda kapılarını aşındırdığımız ve bize 
ellerinden gelen desteği veren esnaf ve işverenlerimize bu yıl ilk defa bir özel 
iftar vermeyi düşündük. Sizler yoğun işleriniz dolayısıyla bu tür ortamlara 
pek fazla katılma fırsatı da bulamadığınızı da göz önünde bulundurarak, 
biz bu ramazanda sizleri bu şekilde bir araya getirmenin de çok münasip 
olacağını düşünüp böyle bir organize yaptık. Niyetimiz bunu geleneksel hâline 
getirmektir. Umarım başarılı oluruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Rabbim 
tuttuğunuz oruçlarınızı kabul eylesin” dedikten sonra programı yönlendiren 
Selahattin Canatan’a teşekkür etti.  
Şimdi Gerçek Muhasebe Zamanı
Erkan Turan ise sözlerine Bölge Başkanı Mustafa Aktalan’ın cemaate olan 
selamını ileterek başladı. Turan, esnaflarımızı bir araya getiren böyle güzel bir 
ortamın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Turan konuşmasında 
özetle şunlara değindi: “Dünya hayatı, başı ve sonu belli bir yolculuktur. Bu 
yolculuk esnasında; içinde bulunduğumuz ramazan ayı bir nefis muhasebesi 
yapmamız bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Bunu bazen böyle bir 
araya gelerek, bazen da tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Rabbimize karşı, 
ailemize karşı topluma ve kendimize karşı olan sorumluluklarımızı ne kadar 
yerine getirdiğimize bakmaya çalışıyoruz. Bu gün burada değerli tüccarlarımız 
bulunmaktalar genel olarak. Dolayısıyla onlar muhasebeye dikkat etmenin 
önemini çok daha iyi bilirler. Ramazan ayı da bir alış veriş durağıdır ve bu 
ayda da iyi bir tüccarlık yapmak gerekir. Rabbimizle olan ilişkilerimizi özellikle 
bu ayda bir kez daha gözden geçirmeye bakalım diyorum ve hepinize hayırlı 
iftarlar diliyorum.”                     Haber-Fotoğraflar: Adnan Şahin  ---◄◄

Esnafl ar iftar’da buluştu

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

  www.sws-simtronic. com   info@sws-simtronic.com 

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

ayı tüm insanlara karşı merhamet duygularının pekiştiği 
bir aydır. Ramazan rahmet ayıdır, paylaşma ayıdır. 
Ramazan, yardım bekleyenlere daha da bir şevkle el 
uzatma ayıdır.
Saygı Değer Konuklar,
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” buyuran 
bir Peygamberin ümmetiyiz biz. Dini, dili, ırkı ne 
olursa olsun biz başkalarından da mesulüz. Hele de 
evini barkını terk etmek zorunda kalmış insanlara karşı 
ayrı bir mesuliyetimiz vardır. Müslüman asla yardıma 
muhtaç olana, kendinden yardım bekleyene sırtını 
dönmez, dönemez. Ukrayna savaşıyla dengeleri bozan 
gıda sıkıntıları tüm insanlığı derinden etkiliyor. Resmî 
verilere göre Doğu Afrika’da 28 milyon insan açlık 
krizinin eşiğinde. Somali’de kitlesel ölümlerden endişe 
ediliyor. Kenya, Somali ve Etiyopya’da milyonlarca kişi 
su ve otlak alan bulmak için evini terk etmiş durumda.
sağlamak için çok çeşitli projeler yürütülüyor.
gözyaşlarının durduğu bir dünya için dua ve gayret 
etmeye devam edeceğiz.
İftar programı Muhammed Hanefi Kaçır’ın yaptığı dua 
ile son buldu.                                          DM     ---◄◄
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H ollanda’da yaşayan Türkler, 
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 
Hollanda Şubesinin düzenlediği 
geleneksel iftar programına büyük ilgi 

gösterdi.
Amsterda’da Rhone Events & Congrescentrum’da 
verilen ve yoğun bir katılımın olduğu iftarın ev 
sahipliğini UID Hollanda Şubesi Başkanı Hasan 
Tekten yaptı.
UID Hollanda bölge iftarına geçmiş dönem Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanımız, Kayseri Milletvekili 
Taner Yıldız, Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 
T.C. Amsterdam Muavin Konsolosu Akın 
Özden, Konsolos ve Ataşelik temsilcileri, eski 
milletvekillerinden Selçuk Öztürk, belediye meclis 
üyesi Mehmet Safrantı, Yasin Makineli, THY 
görevlileri, UID önceki Bölge Başkanı Mehmet 
Salih Kaya, IGMG Kuzey Hollanda Başkanı 
Mustafa Hamurcu, IGMG Güney Hollanda Dış 
İlişkiler Sorumlusu Kenan Aslan, Doğu Türkistan 
Vakfı Başkanı Abdurrahman Abdullah, HOTİAD 
adına Murat Ateşalp, MÜSİAD Başkanı Ali Köklü, 
Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı, UID şube başkanları, yönetimleri, 
temsilciler, üyeler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Lalezar 
müzik grubunun da sahne aldığı ve Yusuf 
Meral’in sunduğu programda, sırasıyla, UID 
Başkanı Hasan Tekten, Taner Yıldız ve Şaban 
Dişli birer selamlama konuşması yaptılar.

Yapılan son genel kurulda başkanlığa seçilen 
Hasan Tekten yaptığı konuşmada şunları dile 
getirdi: “İçinde yaşadığımız toplumda gün geçtikçe 
yaşam şartları giderek ağırlaşmaktadır. Bu durum 

“Bu toplumun bir parçasıyız”

toplumumuz üzerinde ciddi baskılar oluşturarak, 
insanimizin kabuğuna çekilmesine de yol 
açabiliyor. Bizler UID Teşkilatı olarak, tam aksine 
toplumumuzun kabuğuna çekilmesi yerine, 
içinde yaşadığımız toplumla birlikte yaşama 
ve birlikte çözüm arama yollarının bulunması 
gerektiğine  inanıyor, topluma yön gösteren ve 
çözüm üreten bir teşkilat olduğumuza buradan 
dikkatinizi çekmek istiyorum... Amacımız, 
böylelikle Hollanda’da yaşayan toplumumuzun 
siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki 
gelişimine yardımcı olurken, entegrasyon, eşitlik 
ve sosyal hayata katılım alanlarında da ortam 
oluşturmak ve bu alanlarda bilgilenmelerini 
sağlamaktır.
Faaliyetlerini burada sürdüren diğer sivil toplum 
kuruluşlarıyla, mümkün olduğu kadar güç 
birliği oluşturarak; biz onların tecrübelerinden 
faydalanırken onların da bizim tecrübelerimizden 
faydalanmalarını sağlamak isteriz. Ancak bu 
şekilde Türk toplumunu layık olduğu yerlere 
taşıyabiliriz. 
Program, çay, kahve eşliğinde yapılan 
sohbetlerle sona erdi.                        DM  ---◄◄

I srail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya 
düzenlediği baskına, Hollanda’nın 
başkenti Amsterdam ile Lahey ve 
Maastricht kentlerinde düzenlenen 

gösterilerle tepki gösterildi...
Lahey’de Hollanda Parlamentosunun 
yanında toplanan, aralarında çok sayıda 
Hollandalının bulunduğu grup, “Özgür 
Filistin”, “Saldırganlığı sonlandırın, 
suçları durdurun. İsrail, Filistin’den 
çekilsin”, “Nehirden denize kadar 
Filistin özgür olacak”, “Gazze, Gazze, 
ağlama. Filistin asla ölmeyecek” 
sloganları attı, polis eşliğinde Koekamp 
Meydanı’na yürüdü.
“Filistin’den ellerini çek”, “Özgür 
Filistin, İsrail’i boykot et”, “Yüksek 
sesle ve açıkça söyle burada siyonist 
istemiyoruz”, “Ukrayna için sesinizi 
çıkarıp Filistin için sessizseniz, 
sizin empati ve aktivizm kökleriniz 
beyazların üstünlüğüne dayanıyor” 
yazılı dövizler taşıyan göstericiler, 
Hollanda hükümetinin ve medyanın İsrail’e 
yaklaşımını eleştirdi.
Sen de Zeytin Ağacı Dik Vakfı Koordinatörü 
Esther van der Most, burada yaptığı 
konuşmada, medyada Filistinlilerin 
gerçeklerin ne olduğunu yeterince 
göstermeyen aynı başlıkları ve kelimeleri 
okumaya ve duymaya devam ettiğini 
söyledi.
Van der Most, “Medyada sürekli ‘Filistinli 
göstericiler, Mescid-i Aksa’da İsrail polisi ile 
çatışıyor’, ‘Filistinliler ile İsrail polisi arasında 
arbede’, ‘terör saldırıları’ gibi başlıklar 
ve cümleler görüyoruz. Fakat Birleşmiş 
Milletlerin kararına ve uluslararası hukuka 
göre, işgalin anlamı fiilen tartışılmıyor ve 
yazılmıyor.” dedi.

Biz de varız!

İSRAİL ZULMÜ HOLLANDA’DA 
PROTESTO EDİLDİ

Son haftalarda medyanın, ülkedeki 
siyasetçilerin ve tüm dünyanın işgalin ve 
onunla birlikte gelen direnişin ne kadar 
gerekli olduğunu anladığını gördüklerini 
dile getiren van der Most, “Ukrayna’daki 
vatandaşlar haklı olarak destekleniyor ve 
hatta molotof kokteyli yapma konusunda 
dersler alıyorlar. Aynı hafta gazetede, 
Filistinli bir gencin, İsrail ordusu tarafından 
molotof kokteyli attığı iddia edildiği için 
öldürüldüğünü okuduk. Bu nasıl bir çifte 
standart.” diye konuştu.
Filistinlilerin haklarının 74 yıldır sistematik 
şekilde ihlal edildiğini vurgulayan van der 
Most, “Irkçılığın ve ayrımcılığın birçok türü 
vardır ve buna bir son verilmelidir. Hepimiz 
insanız. Ben, Müslüman ve Filistinli 
değilim. Ben, beyaz bir Hollandalıyım ama 
yine de bir insan olarak kendimi sorumlu 
hissediyorum.” ifadelerini kullandı.
Çok sayıda polisin görev aldığı gösteri, 
olaysız sona erdi.
- Mescid-i Aksa baskını
Mescid-i Aksa’ya 15 Nisan Cuma günü 
sabah namazının ardından baskın 
düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses 
bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı 
mermiyle müdahale 
Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, 
yüzlercesi gözaltına alınmıştı. İsrail 
polisinin, Mescid-i Aksa’da bulunanlara 
müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası 
arenada tepki toplamıştı.
İsrail polisi, dün de sabah namazının 
ardından kauçuk kaplı mermi ve ses 
bombası kullanarak Mescid-i Aksa’ya 
baskın düzenledi.
Yaralılara müdahalede bulunan Filistin 
Kızılay’ı, baskında en az 9 Filistinlinin 
yaralandığını bildirdi.    Haber: AA ---◄◄

doğuş  aylık gazete/maandblad
nr. 282 Nisan/April 2022   

40 yıllık tecrübesiyle hizmet veren Metin Slagerij sahibi Zekeriya Metin, helal, hesaplı ve 
kaliteli ürün sunumuyla müşterilerini memnun olarak ağırlıyor ve hoşnut kalarak uğurluyor.  
Evlatları Ahmet, Ercüment ve Burak’ın da zaman zaman yardımcı olduğu dükkânda et 
ürünlerinin yanı sıra manavlık ürünlerle beraber farklı gıda maddeleri de uygun hesapla 
müşterilere sunuluyor. Et fiyatlarının zirve yaptığı dönemde müşterilerine hesaplı et 
satmanın uğraşı içerisinde gayret sarf eden Zekeriya Metin,eş-dost, müşterilerinin 
bayramını kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyor.                                                              ---◄◄

ZEKERİYA METİN: “BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN”

Hollanda’daki Türkler UID’nin
iftar programında buluştu

ISLAMITISCHE SLAGERIJ 

METİNTelefon:
06 55 71 81 45

Oranjeboomstraat 46
3071 BA Rotterdam

Ramazan   Bayramı’nızı  kutluyor,   sağlık ,  esenlik   dolu   günler   diliyoruz...
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Yabancıları fişleme sırası 
Vergi Dairesi’nden sonra IND’de

Daha önce Hollanda hükümetini istifaya sürükleyen 
Hollanda Vergi Dairesi’ndeki yabancı kökenlileri 

fişleme olayının bir benzerinin bu kez de Hollanda 
Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Dairesi İND’de 
(Immigratie- en Naturalisatiedienst) yaşandığı iddia 
ediliyor. Göçmenlik avukatlarının, araştırmacı gazetecilik 
programı Pointer’e (KRO-NCRV) bildirdiğine göre; 
İND’nin kurumsal güvensizliği, yüzyılın skandalı olarak 
adlandırılan vergi dairesinin ödenek meselesindeki 
skandal tavırlarla aynı düzeyde.
IND’nin tutumunun ağırlıklı olarak yabancılara 
inanmamaya yönelik olduğu ve hizmetin oturma izni 
isteyen göçmenlere imkansız şartlar getirdiği söyleniyor. 
Göçmenlik avukatı Barbara Wegelin programa yaptığı 
açıklamada, “Sonuçlar, sıradan insanların başlarını 
inanılmaz derecede çok fazla belaya sokuyor.” dedi.
IND’nin hukuk işleri müdürü Jan Willem Schaper’da 
göçmenlik politikasında ödenek meselesinin unsurlarını 
gördüğünü belirterek Pointer’a, “Çok benzer ikilemler 
var.” açıklamasında bulundu.
Schaper açıklamasının devamında, ikamet 
başvurularının ele alınmasında eleman eksikliğinin de 
etkili olduğunu söyleyerek iIND’nin sıkıntılı durumları 
önlemek için önlemler düşündüğünü dile getirdi. ---◄◄

Hollanda turu

Hollanda Polisi geçen yıl 
daha fazla şiddet kullandı

Açıklanan rapora göre Hollanda Polisi, geçtiğimiz 
yıl 18.477 olayda güç kullandı. Polisin, geçen yıl 

şiddet kullanımına ilişkin yayınladığı rapora göre bu 
oran 2020’dekinden yaklaşık 2000 daha fazla.
Hollanda Polisi, bu artışa kısmen korona önlemlerinin 
neden olduğu gerilime bağlıyor. Raporda şiddetten 
sorumlu dosya sahibi Frank Paauw, “Memnuniyetsizliğin 
olduğu ve otoritenin giderek daha fazla tartışıldığı bir 
toplumda işimizi yapıyoruz. Bu, olayların doğasına 
yansıyor” şeklinde açıklamada bulundu.
Rapora göre polis toplamda memurların 
konuşlandırıldığı 14.980.803 olay kaydetti. Bunun 
sadece küçük bir kısmı, yani yüzde 0.12’si, memurlar 
tarafından kullanılan şiddetti. Lahey Polis Birimi, güç 
kullanımını içeren en fazla olayı 2911 olarak kaydetti.
Coplar, göz yaşartıcı gaz ve su fırlatıcı
Artışın en azından kısmen korona önlemlerine karşı 
dirençle ilgili olduğu, kullanılan kaynaklardan da 
anlaşılıyor. Polis, cop (kısa, uzun ve uzatılabilir olanlar), 
su atıcı, göz yaşartıcı gaz ve atlı polis kullanımında 
kayda değer bir artış gördü. Korona dönemindeki 
gerilimlerin polise karşı güç kullanımı da dâhil olmak 
üzere davaların sayısında artışa yol açtığı geçen hafta 
basında zaten yer almıştı.                              ---◄◄

Hollanda Vergi Dairesi’ne rekor ceza:
Camilere yardım edenler kara listede

Hollanda Veri Koruma Kurumu (AP), vergi makamlarının olası dolandırıcıların 
kişisel verilerini yasal olmadığı halde yıllarca elinde tuttuğu ‘kara liste’ 

nedeniyle Maliye Bakanlığı’na 3,7 milyon avroluk rekor bir para cezası verdi.
AP, bu sözde Dolandırıcılık Sinyali Kolaylığı (FSV) ile Vergi ve Gümrük 
İdaresi’nin GDPR gizlilik yasasını birçok noktada ihlal ettiğine inanıyor.
AP, açıklamasında uzun bir ihlal listesinden bahsediyor. Örneğin Hollanda 
Vergi ve Gümrük İdaresi’nin listede yer alan kişisel verileri işlemek için 
yasal bir dayanağı yoktu ve kişisel verilerin işlenmesi yasaktır. Ayrıca işleme 
alınan kişisel veriler genellikle yanlıştı. Sonuç olarak, insanlar yanlışlıkla olası 
dolandırıcılar olarak kaydedildi. Ayrıca, listenin güvenliği düzenli değildi ve 
dahili gizlilik denetçisi, listenin zamanında oluşturulmasına dahil değildi.
EN YÜKSEK CEZA
İhlalin ciddiyeti, önemli sonuçları ve uzun süredir devam etmesi nedeniyle AP, 
bugüne kadarki en yüksek cezayı verdi.
Vergilendirme ve Vergi ve Gümrük İdaresi Devlet Sekreteri Marnix van Rij 
konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Hollanda Veri Koruma Kurumu’nun FSV 
ile ilgili kararı sert, açık ve bir kez daha Vergi ve Gümrük İdaresi’nde temel 
iyileştirmelerin gerekli olduğunu gösteriyor. Vatandaşların hükümete karşı 
verilerini dikkatli bir şekilde kullanma hakkı var.” şeklinde konuşarak, verilerin 
işlenmesi yönünde bunların iç denetimini iyileştirmeye yönelik acil ihtiyaç 
olduğunun altını çizdi. Kurum daha önce, yüzyılın skandalı olarak adlandırılan 
ebeveynlerin sahte dolandırıcılık şüpheleri nedeniyle çok para ödemek zorunda 
kaldığı çocuk bakımı ödeneği meselesi nedeniyle Vergi Dairelerine 2,75 milyon 
avroluk bir para cezası vermişti. Çünkü vergi makamlarının ebeveynlerin çifte 
vatandaşlığını yıllarca yasa dışı, ayrımcı ve dolayısıyla uygunsuz bir şekilde 
işledikleri sonucuna varmıştı. Çocuk Bakımı Ödeneği skandalının kurbanları 
da bazen kara listeye alındı, ancak kara liste sadece bunlardan ibaret değildi.
KURBANLAR
Kara listede 2.000’i reşit olmayan toplam 270.000 kişi ve işletmeler yer aldı.
Vergi ve Gümrük İdaresi, 2013’ten Mart 2020’ye kadar olası dolandırıcıların 
kişisel verilerini kaydetti. Bu sistemin öncülleri 2001’den beri mevcuttu. 
Araştırmalar, insanların mahremiyetini ihlal ettiğini gösterdiğinde sistem 
durduruldu. Kişisel veriler, geçerli bir sebep veya açık bir amaç olmaksızın çok 
uzun süre saklandı ve vergi makamlarının çok sayıda çalışanının güvenliği zayıf 
olan sisteme erişim imkânı vardı.
CAMİYE YARDIM EDEN KARA LİSTEDE
Vergi ve Gümrük İdaresi sözde risk sinyalleri alındığında insanlar kara listeye 
alınıyordu. Muhasebe ve danışmanlık firması PwC tarafından yapılan iki yeni 
araştırmaya göre, milliyet ve yaşın rol oynadığını gösteren kara liste ile alakalı 
inanılmaz dosyalar bulundu. Mesela bir camiye yardımda bulunulması (gift), 
vergi makamları için birinin adını dolandırıcılık riski yüksek olarak fişlemesi 
için yeterli bir neden olabiliyordu                                                         ---◄◄

Hollanda’da bisiklet 
kazaları hızla artıyor
Hollanda Güvenlik Merkezi’nin (kenniscentrum VeiligheidNL) yaptığı önemli 

bir araştırma sonucuna göre Hollanda’da meydana gelen kazalarda ciddi 
şekilde yaralananların arasında bisikletlilerin sayısı son on yılda neredeyse üçte 
bir oranında arttı. Aynı araştırmaya göre geçen yıl, bisiklet kazası kurbanlarının 
neredeyse yarısı 55 yaşından büyüktü.
E-BİSİKLET ÖNEMLİ ROL
Ülkede 12-17 yaş arası gençler de son yıllarda bisiklet kazalarında ciddi şekilde 
yaralandı. Merkeze göre, elektrikli bisikletler (e-bisiklet) bu yaralanmalarda 
giderek daha fazla rol oynuyor. Örneğin, e-bisiklete binen 12-17 yaşındakiler 
arasında ciddi şekilde yaralanan mağdurların sayısı 2016’da yüzde 4’ten 
geçen yıl yüzde 22’ye yükseldi. Güvenli Merkezi’nin başkanı Martijntje 
Bakker, bu elektrikli bisikletlerin genç ve yaşlılar için trafikte giderek daha 
yaygın hale geldiğini söylüyor. Bilgi merkezine göre, elektrikli bisiklete binen 
kaza kurbanları, normal bir bisiklete binen kurbanlardan daha yüksek ciddi 
yaralanma riski taşıyor. Başkan Bakker, “Yapılacak olan daha fazla araştırma, 
artan riskin ne kadar büyük olduğunu daha da net gösterecek” diyor.
KİŞİSEL HATALAR
Merkeze göre, ciddi sonuçları olan çoğu bisiklet kazası tek taraflı. Bu, başka 
hiçbir yol kullanıcısının dahil olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca araştırmasında 
Güvenlik Merkezi, bisiklet kazalarının neredeyse yarısına insanların örneğin 
frenleme veya direksiyon hataları gibi kendi davranışlarının neden olduğu 
sonucuna varıyor.
BİSİKLET KASKI
Hollanda’da toplamda, ciddi yaralanmalı trafik kazalarının sayısı son on yılda 
yüzde 18 arttı. Geçen yıl, yaklaşık 110.000 trafik kurbanı acil servislerde tedavi 
edilmek zorunda kaldı, bunlardan 66.000’i kafatası kırığı veya beyin hasarı gibi 
ciddi yaralanmalardı. Bunların üçte ikisi ise bisiklet sürücüsü idi. 
Güvenlik Merkezi’ne (kenniscentrum VeiligheidNL)  göre, trafik kazalarının 
sayısını tekrar azaltmak için önlem alınması şart. Merkeze göre, örneğin 
korunmasız yol kullanıcıları bisiklet kaskı taksalar iyi olur. Çünkü ülkenin acil 
servislerindeki bisiklet kazası kurbanlarının sadece yüzde 3’ü kask taktı. Bu, 
oran e-bisiklete binen kurbanlar için ise yüzde 2 oranında idi.                ---◄◄

ebeVeYNler çoCuklarINa 
aşI YaPtIrmaYI DurDurDu

Hollanda Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü 
RIVM’den alınan rakamlara göre, Hollanda’da 

beş ila on bir yaşındaki çocuklara artık  neredeyse hiç 
korona aşısı yapılmamakta.
Ülkede Şubat ayının sonundan bu yana 6.000’den az 
ebeveyn, küçük çocukları için birinci korona aşısını 
yapmaya onay verdi. On iki ila on yedi yaşındakiler 
arasında da az aşı yapıldı, ancak genel aşılama oranı 
orada çok daha yüksek oldu.
Tıbbi risk altındaki beş ila 11 yaşındaki çocuklar Aralık 
ayından beri aşılanabiliyor ve bu yaş grubunun geri kalanı 
Ocak ortasından itibaren aşılanabiliyordu. Verilere göre, 
yaklaşık 1,3 milyon beş ila on bir yaşındaki çocuğun 
yaklaşık yüzde 6’sının (77.000 çocuk) ilk aşıyı olduğu, 
yüzde 3’ünün ise tam olarak aşılandığı görülüyor.
On iki ila on yedi yaşındakiler arasındaki aşılama 
oranı, yılın başından bu yana yüzde 70 civarında 
dalgalandı. RIVM bu rakamlara şaşırmıyor. Bir sözcü, 
“Küçük çocukları aşılamak için ailelerde büyük bir istek 
olmadığını biliyorduk. Biz yine de teklifi sunduk. Tercih 
ise onların.” ifadelerine yer verdi.                           ---◄◄

rutte belçİka başbakaNI 
İle bİr araYa gelDİ

Başbakan Rutte 
buluşma sonrası 

kendi hesaplarından 
şu açıklamayı yaptı:  
“Bugün tam 183 yıl 
önce Kral I. William 
Hollanda ile Belçika 
arasındaki ayrılık 
anlaşmasını imzaladı. 
O zamandan beri iki 
ayrı ülke olduk ama 
özel bir bağı olan iki 
ülke olduk. Biz sadece 
iyi komşu değil, aynı zamanda iyi arkadaşız.
Bugün bunun altını bir kez daha çizdik. Kabineden 
on bir meslektaşımla birlikte, Alexander de Croo 
liderliğindeki Belçika kabinesi ile hükümet istişareleri 
- sözde Thalassa istişareleri için - Ghent’teydim. 
Toplantı, adını ilk baskının yapıldığı gemiye borçludur.
Bugün 23 bakanla toplanmış olmamız, işbirliğimizin 
ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Güvenlik ve 
savunmadan sürdürülebilirlik ve hareketliliğe kadar 
birlikte çalıştığımız birçok konuda anlaşmalar yaptık.
Tabii ki, Ukrayna’daki savaş da kapsamlı bir şekilde 
tartışıldı. Belçika ve Hollanda sıkı bir şekilde 
Ukrayna’nın arkasında kalıyor ve Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin Rus askeri personeli tarafından 
insan hakları ve insancıl hukuk ihlallerine ilişkin 
soruşturmasını destekliyor.”                            ---◄◄

maandblad/aylık gazete  doğuş
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HollaNDa zoruNlu askerlİk 
sİstemİNİ tartIşIYor

Hollanda Savunma Bakanlığı ordudaki personel 
açığını kapatmak için İskandinav ülkelerindeki 

“zorunlu askerlik” sistemini getirmeyi planlıyor. 
Hollanda de Telegraaf gazetesinin haberine göre, 
Savunmadan sorumlu Devlet Bakanı Christophe van der 
Maat’ın Hollanda’da askerliği daha ilgi çeken bir meslek 
hâline getirmek için zorunlu askerlik modelleri üzerine 
çalıştığı belirtildi. İsveç ve Norveç gibi İskandinav 
ülkelerindeki askerlik sistemlerinin incelendiği aktarıldı. 
Hollanda’nın, 2018’den bu yana her yıl seçilen 4 
bin gencin 11 aylık psikolojik ve fiziksel testlerden 
geçirilerek orduya alındığı kaydedilen haberde İsveç 
modeline daha yakın olduğu vurgulandı. 
Haberde, Hollanda ordusunda 9 bin asker açığı 
bulunduğu, bunun ordudaki tüm pozisyonların yüzde 
25’ine tekabül ettiğine dikkat çekilirken söz konusu 
kararın alınmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki 
savaşın rolünün olup olmadığına ilişkin bilgi yer almadı. 
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, zorunlu 
askerliğe karşı olduğunu fakat Hollandalı gençler 
arasında askerliğin nasıl daha cazip bir meslek hâline 
geldiğini görmek istediğini bildirmişti.                 ---◄◄

Hükûmet Yaz tatİlİNİ kIsaltIP 
Noel tatİlİNİ uzatmaYI PlaNlIYor

Hollanda’da korona pandemisinin artçı sarsıntıları 
sürüyor. Hükümet hayata geçirmeyi planladığı 

yeni eğitim yılında tatil günlerinde değişikliğe gitmeyi 
yapmayı düşünüyor. Şayet plan gerçekleşirse ülkede 
yaz tatilleri kısalacak, Noel tatili ise uzayacak.
Ülkede yeniden eğitim problemi yaşamak istemeyen 
kabineyi oluşturan hükümet ilgili bakanlıklardan 
sorumlu Robbert Dijkgraaf ve Dennis Wiersma’nın 
Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği planı önümüzdeki 
yıldan itibaren hayata geçirerek yaz tatillerini bir hafta 
kısaltıp, Noel tatilini de bir hafta uzatmayı planlıyor. 
Her ne kadar gerçekleşmesi kesin olmasa da; Kabine 
bu planla özellikle yükselişe geçen kış hastalıkları ve 
olası yeni bir salgın dalgası için hazırlıklı olunacağını 
tahmin ediyor.                                                          ---◄◄

Bu sayfa ufuk.nl adlı haber sitesinin katkılarıyla hazırlanmıştır...
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HDV Başkanı Muhlis Koç:

R ahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...
Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem 
azabından kurtuluş olan Ramazan ayının 
sonunda buruk bir sevinçle de olsa barış, 

kardeşlik ve muhabbet iklimi Ramazan bayramına 
kavuşmuş bulunuyoruz. 
Büyüklerimizin sürekli tekrar ettiği nerede o eski 
Ramazanlar, nerede o eski bayramlar söylemi 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2022 yılı Ramazan ayında da 
devam etti.
Müslümanlar olarak bizler hâl ve şartları bahane 
etmeden Ramazanın bereketli şifalı günlerini dolu dolu 
yaşayarak gecelerini ihya etmeye çalıştık.
Sahurun bereketinden iftarın sevincinden istifade ederek 
teravihlerimizi Ramazanın başlangıcında evlerimizde, 
sokağa çıkma yasağının kalkması ile beraber kısıtlı 
da olsa tedbirlerimizi alarak camilerimizde eda ettik. 
Çok şükür Mukabelelerimizi camilerimizde takip etme 
imkanı bulduk.
Kur’an okuyarak, oruç tutarak, fitre ve zekâtlarımızı 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, hayır ve hasenatlarımızla 
ruhlarımızı arındırdık.
Mübarek ay boyunca irade eğitiminden geçerek 
nefsimizin kölesi olmaktan kurtulduk.
Şimdi Allah’a şükür ve dua zamanı. İnsanlığın maruz 
kaldığı Kovid-19 salgını ve diğer maddî manevî 
hastalıklardan, savaşlardan  kurtulması için dua edelim.
Küskünlük, dargınlık, kırgınlık, kin ve öfkeyi bir tarafa 
bırakıp bağışlayarak bayramlaşalım.
Başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimizden 
aramadığımız kimse kalmasın. Ahirete irtihal 

“GENÇLERİMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA BAYRAMIN 
MANEVÎ ATMOSFERİNİ YAŞATALIM!”

  Birlik Gençlik Teşkilatı Ramazan’ı dolu dolu yaşıyor          
  Uzun bir aradan sonra üçüncü sahur programı düzenleyen Birlik Gençlik  
  Teşkilatı, manevî yanı dolu dolu geçen bir gün daha yaşadılar. Misafir  
  konuşmacı olarak da Sebahattin Türk’ün  katıldığı sahur programında, 
  soru-cevap faslıyla gençler konuşmacıyla interaktif bir iletişim kurdular.  

  Şarkışla sevdalıları HOŞBİR etrafında toplanıyor  
  Mikail Yılmaz(Anatolia Nuts), Bekir Karakoç(Alps BV), Bünyamin Doğan  
  (Benjamin Furniture), Turko Ayyıldız ve Yiğido Ahmet Şarkışlalıları bir araya 
  getirmek amacıyla kısa adı HOŞBİR olan Hollanda Şarkışlalılar Birliği adında  
  bir dernek kurma çalışması başlattılar.  

Recep Soysal’ın objektifinden...

İlmin zekâtını vermek için cami cami dolaşmak...  
  Güzel sesi ve muhteşem kıraati ile Kur’an ziyafeti veren Kenan Aslan, Oss  
  Mescid-i Cuma cemaatinin gönlünü fethetti. Güney Hollanda Millî Görüş  
  Teşkilatı Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapan Aslan, ramazan boyunca her  
  hafta sonu bir başka camide vaaz edip, teravih namazı kıldırarak kendi tarifiyle  
  ilminin zekâtını vermeye çalışıyor. 

  Büyükelçi Şaban Dişli’nin ziyaretleri sürüyor  
  Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, kurum kuruluş, esnaf, işveren ziyaretlerini 
  sürdürüyor. TOVER Başkan Yardımcısı Mahmut Yaşar ve Ahmet Yaşar   
  kardeşlerin Beverwijk kentinde faaliyet gösteren Vogue Bike bisiklet satış 
  depolarını ziyaret eden Dişli, Yaşar kardeşlerin oluşturduğu şirketten hayli 
  memnun kaldı. Ziyarette TOVER Başkanı Durmuş Doğan da hazır bulundu...  

  MGT Amsterdam West gençliğin buluşmaları sürüyor 
  Bölge gençliğini bilinçlendirme, şuur kazandırma ve özgüven sahibi etme yolunda 
  hizmet veren Amsterdam Kuzey Millî Görüş Teşkilatı, teşkilatın kuruluşundan bu 
  yana yönetimde ve komisyonlarda görev alanlarla iftarda bir araya geldi. 
  Eski günleri yad edildi ve teşkilat hakkında küçük bir Kahoot-yarışması düzenlendi.

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

Ramazan Ayı’nızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...
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edenlerimizi rahmetle anıp Allah’ın onları bağışlaması 
için dua edelim.
Geleceğimiz olan gençlerimize ve çocuklarımıza 
bayramın manevi atmosferini tattırarak zihinlerinde 
yarınlara kalıcı hatıralar bırakalım.
Ramazanda elde ettiğimiz kazanımlara Ramazandan 
sonra da devam ederek sürekliliği sağlayalım.
Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan bayramının 
İslam bilincimizin, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin 
güçlenmesine, insanlığın hidayet ve barışına vesile 
olması temennisiyle Hollanda’ da yaşayan milletimizin, 
din kardeşlerimizin, İslam âleminin ve  insanlığın sağlık 
ve afiyet içerisinde daha nice bayramlara erişmesini 
Yüce Allah’ tan niyaz ediyorum.

Muhlis Koç
Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı             DM       ---◄◄

  Çocuklar bir günlüğüne Büyükelçi oldu!  
  T.C. Lahey Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla kutlandı...  Lahey kentindeki okullarda 
  eğitim gören bir grup öğrenci törene katıldı. Öğrencileri tek tek kutlayan Şaban Dişli, 23 Nisan 1920’de Türkiye’nin 
  bağımsızlığını kazandığını kaydetti. Millî egemenliğin tecelli ettiği bugünün çocuk bayramı olarak kutlanmasının ayrı bir  
  önemi olduğuna işaret eden Dişli, “Bu bayram geleceğimizi inşa edecek çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi  
  aynı zamanda. Hiçbir ülkede Türkiye’nin dışında böyle bir bayram yok. Geleceğimizi sizler inşa edeceksiniz. Hollanda’da 
  veya Türkiye’de hangi mesleği yaparsanız yapın muhakkak başarılı olacağınıza inanıyorum” diye konuştu...  

Kutlama...
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A vrupa Gençlik Derneği Hollanda’nın geleneksel iftar buluşması 
Rotterdam şehrinde gerçekleşirken programa Millî Gazete Genel Yayın 
Yönetmeni Mustafa Kurdaş da katıldı.
Avrupa Gençlik Derneği Hollanda Teşkilatının geleneksel iftar 

buluşması Rotterdam şehrinde gerçekleşti. Çok sayıda katılımcının yer aldığı 
programda Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da hazır 
bulundu. İftar öncesi katılımcılara hitap eden Kurdaş, Millî Görüş teşkilatlarıyla 
bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, Avrupa Gençlik 
Derneğinin çalışmalarının çok değerli olduğunu söyledi.
Hollanda’nın Rotterdam kentinde Millî Görüşçüleri bir araya getiren programa 
AGD Güney Hollanda Başkanı Ramazan Oturak, AGD Kuzey Hollanda Bölge 
Başkanı Muhammed Karacabay, Saadet Hollanda Rotterdam Bölge Başkanı 
Ali Yücel, Saadet Hollanda Amsterdam Bölge Başkanı Ahmet Aydın, AGD 
yöneticileri, üyeleri, Millî Görüş dava erleri, Saadet Hollanda yöneticileri ve 
Anadolu sevdalıları da katıldı.
Programa Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da katılarak 
davetlilere hitap etti.
AGD yöneticileinden Abdülmecid Gök tarafından sunulan program Millî Görüş 
dava erlerinden Hafız Adnan Mutlu tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ile başladı.
AGD Hollanda Bölge Başkanı Ramazan Oturak’ın selamlama ve hoş geldiniz 
konuşması yaparak davetlileri selamladı.
Oturak, Millî Gazete ve TV5’in; yalanlara, suni gündemlerle halkın aldatılması 
karşısında verdiği mücadeleye değinerek, bu iki yayın kuruluşunun okunulması, 
izlenilmesi ve desteklenmesinin herkes için bir görev olduğunu dile getirdi. 
Doğruları, olayların perde arkasındaki gerçeklerin ancak bu iki kurum vasıtasıyla 
öğrenilebileceğine dikkat çeken Oturak, sayıları bir elin parmak sayısı kadar 
olan millî medyamıza sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.
Ramazan Oturak’ın konuşmasının adından programa misafir konuşmacı olarak 
katılan Mustafa Kurdaş söz aldı. Erbakan Hoca ve Millî Görüş etrafında 50 yıllık 
bir duruşun değişmeden, aynı inanç, heyecan ve kararlılıkla bugünlere geldiğine 
dikkat çeken Kurdaş, Erbakan Hoca ile alakalı pek çok hatırasını paylaştı.
Kendine has anlatım ve perspektifiyle  gündemi değerlendiren Kurdaş 
konuşmasında şunları dile getirdi: “Her şeyden önce cevaplamamız gereken bir 
soru var: “Niçin yaratıldık?” sorusu üzerine eğer biz bir ömrü yaşayabilirsek, 
inanıyorum ki ebediyet kapısında bizlere bir kapı açılacaktır. Güzel muştular 
verilecek, benzersiz nimetler, ikramlar sunulacaktır. İdrak ederek, tanıyarak neyi 
aradığımızı bilirsek, umuyorum ki bu kapılar bize açılacaktır. Zira insan neyi 
arıyorsa odur. Sağın solun kınamasına aldırmadan, kimsenin kötü sözüne karşılık 
vermeden, yapılan iftira, yalan, karalama kumpası içerisine sürüklenmeden 
bizler doğru bildiğimiz yoldan gideceğiz, Kur’an ve Sünnet çerçevesinde hareket 
edeceğiz”
AGD Hollanda yöneticilerinden Ebubekir Çiçek’in okuduğu ezan ile iftara geçildi. 
İftar programı, yapılan özel sohbet ve dualarla son buldu.                           ---◄◄

Mustafa Kurdaş Hollanda’daydıHayırlı olsun!

H ollanda’nın Den Bosch kentinde yapımı 
tamamlanan Den Bosch Hollanda Diyanet 
Vakfı (HDV) Orhan Gazi Camii’nin resmî 
açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 

katılımıyla yapıldı. 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda’nın Den 
Bosch kentinde yapımı tamamlanan Den Bosch 
Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Orhan Gazi Camii’nin 
resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Diyanet 
İşleri Başkanı Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarını ileterek, camilerin birlik ve 
beraberliğin en önemli vasıtalarından birisi olduğunu 
söyledi. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) Medine’ye 
hicret ettikten sonra ilk olarak Mescid-i Nebevi’yi 
inşa ettiğini hatırlatan Erbaş, “Demek ki bir İslam 
şehrinin medeni bir şehir olmasının temeli camiye 

Dİyanet İşlerİ Başkanı  erBaş, 
HollanDa’Da camİ açılışı yaptı

aVrUpa Gençlİk DerneĞİ 
Üyelerİ İFtarDa BUlUştU 

dayanıyor. Peki cami olarak sadece namaz kılalım, 
ibadetimizi yapalım ondan sonra kapısını kapatalım 
gidelim dedi mi? Peygamber Efendimiz demedi, ne 
yaptı? Mescid-i Nebevi’nin içerisine mektep inşa etti. 
Bugün bakıyorum da Orhan Gazi Camii Külliyesi 
ile bu bölgenin insanlarına, kardeşlerimize adeta 
24 saat hizmet ediyor. İşte bu esasında Peygamber 
Efendimizden gelen Mescid-i Nebevi’nin bir şubesi 
olma özelliğini taşıyor” dedi. Açılışa Türkiye’nin Lahey 
Büyükelçisi Şaban Dişli, Rotterdam Başkonsolosu 
Aytaç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler 
Genel Müdürü Erdal Atalay, Türkiye Lahey Din 
Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur ve 
Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç, Cami 
Başkanı Ali Alıcıkuş da katıldı. Erbaş, namaz sonrası 
camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.              ---◄◄

D iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Den Bosch kentinde açtığı Den Bosch 
HDV Orhan Gazi Camii’nden sonra 
ikinci caminin açılışını Lahey şehrinde 

yaptı. Başkan Erbaş, yapımı tamamlanan HDV Ahi 
Evran Camii’ni düzenlenen törenle resmî açılışını 
gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, Ramazan gününde en hayırlı merasimlerden 
birinin yapıldığına işaret ederek, “Camiler şehirlerin 
kalbi, camiler Cenab-ı Hak’kın Beytullahının ve 
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) Medine’deki Mescidi 
Nebevi’sinin şubeleridir.” dedi.
Başkan Erbaş, camilerin sadece namaz kılınacak 
mekânlar olmadığına dikkat çekerek, “Camilerimiz 

HDV aHİ eVran camİİ’nİn resmî açılışı GerçekleştırİlDİ

aynı zamanda eğitim yapılacak mekânlardır. Bu cami 
inşallah uzun yıllar hizmet verir. Kıyamete kadar 
minarelerinden ezan sesi dinmez.” diye konuştu.
Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından kurdele 
kesimi yapılarak caminin resmî açılışı gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra 
Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) tarafından organize 
edilen iftar yemeğinde HDV Şube Başkanları ve 
Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya 
geldi. 
HDV Ahi Evran Camii konferans salonunda 
düzenlenen iftar programında konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını 
tebrik etti.                                                      ---◄◄



reis opmerkingen
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D eğerli dostlar,
Aradan bir saat, iki saat 
geçti, adam yok. Gece 
yarısı oldu adam hâlâ 

yok. Her gelen geçene tarla faresi 
gibi başımı kaldırıp bakıyordum. 
Derken “acaba bunun çantasın-
da bir şey mi var?” diye korkup, 
çantasını karşıdaki uzaktan görebi-
leceğim bir ağacın altına koydum. 
Biri karıştırıp bir şey bulsa sahip 
çıkmayacaktım. Bir yandan da 
açlıktan karnım zil çalıyordu. 

Şafak sökmeden uzaktan bir karar-
tı gördüm, baktım ki bizim İngiliz. 
Koşup çantasını alıp, yeniden 
çantamın yanına koydum. Adam 
iki kahve ve iki de sandviçle geldi. 
Kızdığımı belli etmeden “nerede 
kaldın?” diye işaret ettim. Adam 
gülerek “bir bayanla tanıştığını 
ve onunla diskoya gittiklerini, 
eğlenceli vakit geçirdiğini” 
anlatıyordu. 
Öyle ya “eldeki yara, duvardaki 
kovsuk, el elin eşeğini türkü 
çağırarak, arar” derler, adamın 
oturup benimle yas tutmasını bek-
leyemezdim. Onu sesimi çıkarma-
dan dinledim. 
Sabah oldu adam haritayı çıkarıp 
bana Türk konsolosluğunun 
yerini göstererek, “buraya git” 
diye işaret etti. Yüzüne donuk 
ve çaresiz bakıyordum. Baktı ki 
olmuyor, “ben de geleyim hadi” 
diye işaret edince dünyalar benim 
olmuştu. Beni dardan kurtaran bu 
kahramanımla bir saat kadar bir 
yürüyüşten sonra, konsolosluğa 
asılı Türk bayrağını görür görmez, 
koşarak varıp parmaklıkları ve yeri 
öpmeye başladım. Dışarıda bulu-
nan güvenlik görevlisi bana şaşkın 
şaşkın bakıyordu. 
Sonradan Malatyalı olduğunu 
öğrendiğim bu adama ağlayarak 
durumu anlattım. Yalnız bu ağla-
manın içerisine işimi hızlandırsın 
diye biraz rol karıştırmıştım. 
Dedi ki: “Valla hemşerim, 
Türkiye’de hükûmet darbesi 
olunca eski konsolos gitti, 
yerine biri geldi ki hiç sorma, 
çok disiplinli, bize mum tut-
turuyor. Senin işini yapar mı 
bilmem.” 
Adama: “Ya nasıl yapmaz, 
ben günlerdir neler çektim, 
Hollanda’da Türkçe öğretme-
niyim, Türk vatandaşıyım,” 
dedim. Benim, sac üstünde 
kavurga gibi patırdadığımı 
görünce, biraz yavaş konuşmamı 
işaret edip: “O zaman elindeki 
çantayı dışarı koy, yukarı çık 
şansını dene,” dedi.
Çantayı İngiliz arkadaşın yanına 
bırakıp, yukarı çıktım. Kapıyı çalıp 
konsolosun odasına girdim. Masa-
da oldukça ciddi bir adam kasılmış 
oturuyordu. Beni görür görmez, 
iri gözlerini daha da irileştirerek, 
birbirine karışmış saç ve sakal, sıfır 
kol tişört, askılı kısa pantolon ve 
sandaletimle beni baştan aşağı iyi-
ce süzdü. Sanki biraz daha bekle-
sem dişlerimi de kontrol edecekti. 
Titrek bir sesle: “Efendim, ben 
Hollanda’da Türkçe öğretme-
niyim, Afrika’da pasaportumu 
ve paramı kaybettim,” der 
demez, kısık sesle: “Ne dedin ne 

dedin! Anlamadım, öğretmen 
miyim dedin?” dedi. Ellerimi 
öne kavuşturup: “Evet efendim,” 
der demez: “Ulan bu kılıkla öğ-
retmen mi olurmuş çık dışarı, 
haydut musun terörist mi?” 
deyince gözüne far tutulmuş 
tavşana dönmüştüm.
 
Sesini yükselterek “atın şunu 
dışarı!” dedi. Başıma kopan 
kıyametle beni apar topar dışarı 
aldılar. Bu arada Malatyalı güven-
lik görevlisi “Ben sana demedim 
mi gardaş,” dercesine yüzüme 
bakıyordu. Korkulukların kapısı da 
üzerime kapanınca İngiliz’in yanın-
daki çantadan farkım kalmamıştı. 
Sanki birden gökyüzü yukarıdan 
inip, beni ezip geri yükselmişti. 
Kararan güneşim, yok olan son 
umudumla, başım önde, tarlası 
yanmış köylü gibi kaldırıma çök-
müştüm.

Sıcağın altında bir müddet 
oturdum. Başım, sabandan 
fırlatılmış taş gibi uğuldu-
yordu. Günlerden Perşembe idi 
ve önümüzdeki pazartesi günü 
ve takip eden günlerde işimde 
olamama korkusu hala aklımdan 
çıkmıyordu. O korkudan çok 
babamın, “ulan eşşoğlu eşşek, 
ben sana elin yaban ellerinde 
ne işin var, demedim mi? Bak 
işinden, gücünden de oldun!” 
diye kızdığını düşünmek daha 
ağır basıyordu. Bu arada benden 
müsaade isteyip gitmek isteyen İn-
giliz’e kendimi toparlayıp sarılarak 
teşekkür ettim ve yaptığı iyiliğin 
karşılığını ödemek için adresini 
aldım. O da bana şans dileyip, 
dönüp yürüdü ve gözden kaybola-
na değin onun arkasından baktım. 
Artık kendimi ıssız bir gezegen-
de yalnız kalmış yaratık gibi 
hissediyordum. 

Vakit yitmiş, hayat durmuş, zaman 
değirmen taşı gibi beni ezdikçe 
eziyordu ki,  Malatyalının, “al 
hemşerim şunu çorba parası 
et,” demesiyle kendime geldim. 
Yüzünde acımaya çalan bir gülüm-
seme, elinde de 100 peseta 
(1 gulden değerinde İspanya para-
sı) vardı. Mal bulmuş 
Mağribi gibi parayı aldım. 
Aklımda çorba morba yoktu, 
parayı daha kötü günlerde lazım 
olur düşüncesiyle cebimin dibine 
atıp, bir iki kez de kontrol ettim. 
Birden aklıma nereden geldiyse 
Hollanda Konsolosluğu gelmişti. 
Malatyalıya: “Hemşerim ben bir 
de Hollanda Konsolosluğuna 
gitsem acep yarama merhem 

İsmail Coşkun

olurlar mı?” dediğimde, Malat-
yalı: “Çıkmamış candan umut 
kesilmez hemşerim, iyi aklına 
geldi valla, bir dene” dedi ve 
bana konsolosluğun yerini uzun 
uzun tarif etti. Gezi boyunca 
sırtımdan indirmediğim çantamı ve 
hiç açmadığım çadırımı sırtlayıp, 
o sıcağın altında yola çıktım. Her 
adımda zikre dalmış mürit gibi 
sesler çıkararak, Hollanda Konso-
losluğuna vardım. 
Güvenlik görevlisine durumu zar 
zor anlattıktan sonra, onun isteğiy-
le, para ve pasaport kaybına dair 
polis raporunu gösterip, içeri alın-
dım. Belimde yanlamasına sarılmış 
yatak, onun üstünde ise, sırtımda 
boyumu yarım metre kadar geçen 
çadırla içeri girdim. Susuzluktan 
ve terden dudaklarımın kenarı ki-
reçlenmişti. Karşıda gördüğüm bir 
sandalyeye kendimi atıp, bir süre 
soluklandım. 
Başımı kaldırdığımda, karşıdaki 
lokette güzel bir kadının beni 
uzun uzun süzdüğünü fark ettim. 
Kadınla göz göze gelir gelmez, 
gülümseyerek: “yardım edebi-
lir miyim?” dedi. Yanına varıp, 
durumu izah ettiğimde, bana bir 
forum uzatıp doldurmamı istedi. 
Oturup doldururken, “uyruğu” 
bölümündeki “Türk” kelimesini 
gösterip, “sana pasaport değil, 
yol parası verebiliriz!” deyince, 
içimden “yav yoksa ben adam 
değil miyim?” diye geçirerek, 
birden yine ağlamaya başlamış-
tım. Kadın suçlu olur gibi hâlime 
bakıp, kalktı ve konsolosun yanına 
gitti. Birkaç dakika sonra konsolos 
beni çağırdı ve olayı gözyaşlarıyla 
bir de ona anlattım. Beni dışarı 
alıp, beklememi söyleyerek, Türk 
konsolosluğunu aradı. Kapı açık 
olduğu için, “size gelen bu ki-
şiye neden yardım etmediniz? 
Bu bizim ülkemizde öğretmen 
ama Hollanda vatandaşı olma-
dığından yardım edemiyoruz!” 
dediğini anlayabilmiştim. 
Konsolos telefonu kapatıp, beni 
tekrar çağırarak: “Faksla Hol-
landa’dan kimlik bilgilerine 
ulaştık ve Türk konsolosluğu-
na göndereceğiz, sana oradan 
bir kaç günlük geçici pasaport 
verecekler, onu al gel, burada 
da sana para vereceğiz,” dedi. 
Hemen yeniden göçümü yüklenip 
yola çıktım ve yarı koşar hâlde 
Türk konsolosluğuna vardım. 
Malatyalı: “Vallahi hemşerim 
İspanya’da siësta saati başladı 
şu an konsolosluk kapalı, 
yarın gel” dedi. Ona artık nasıl 
baktıysam bana çıkarıp iki ekmek 
parası uzattı. Matarama da çeş-

meden su doldurup, bir gün önce 
gecelediğim ağacın altında bostan 
korkuluğu gibi, sivrisineklerin 
vızıltıları ve sarhoşların kahkahala-
rı arasında sabah ettim. Erkenden 
Konsolosluk açılmadan dibek taşı 
gibi önüne dikilmiştim. Eşyaları 
dışarı bırakıp, avluya girince, 
Malatyalı kulübesinden telefonla 
arayarak müsaade aldı ve içeri 
girmemi söyledi. İçeri vardım, 
önce çarşıdan iki fotoğraf çektirip 
gelmemi istediler. Dışarı çıktım, 
param yok. Malatyalıya fotoğrafçı-
yı sordum, “aha karşıda şipşak 
fotoğrafçı var” dedi ama kedi 
gibi yanından ayrılmayınca, 
cebinden çıkarıp fotoğraf parası 
verdi. Karşıda fotoğrafı çektirdim 
ve koşarak geri geldim. Cuma 
günü öğle olmuştu ve  pazartesi 
günü görevde olamama ihtimali 
beynimi kemiriyordu. Konsoloslu-
ğa vardım, görevli yanık ekmeğe 
bakar gibi fotoğrafıma bakıp, 
“yan durmuşun, üstelik kra-
vatta takmamışın, bu olmaz!” 
demez mi? “Etme, tutma” diye 
yalvarıp yakardım ama “uzatma 
haydi, ben yapıştırsam bile 
konsolos imzalamaz, kravatla 
çektir gel!” dedi.
Fotoğrafı elime alıp bakınca, yedi 
uyurlar gibi beni kovalamadıkla-
rına şaşırmıştım. Saç, sakal, bıyık, 
ter birbirine karışmış, uykusuz 
gözlerim dışarı pörtlemiş, görenin 
rızkı kesilir hâle gelmiş, âdeta 
bir mezar kaçkınına dönmüş-
tüm.

Aşağı inip, Malatyalıya “gardaş 
şu kravatını fotoğraf çektirip 
gelinceye kadar ödünç verir 
misin?” dediğimde adam “yav 
gardaş, şer misin bela mı, sen 
beni işimden mi edeceksin?” 
diye kızdı. 
“Gurban oluyum hemşerim, 
oğlunu öldürdüm ocağına 
düştüm, o zaman bana bir akıl 
ver,” dedim. Elini sallayıp, “Yola 
çık, geçenlerden iste,” dedi ve 
bana da yine fotoğraf parası verip 
başından attı.
Çaresiz yola indim ve geçen  in-
sanların boynuna bakıp,  kravat-
lılara işaretle ödünç vermelerini 
istiyordum ama tipimi görenler 
cüzzamlı birinden kaçar gibi ben-
den kaçıyordu. Zaman yanım-
dan insanlardan daha hızlı akıp 
gidiyordu. Edemedim gözüme 
kestirdiğim fötr şapkalı, gözlüklü 
ve  sevimli bir ihtiyarın boynuna 
sarılıp, zorla kravatını çıkardım. 
Adam şaşırıp, biraz direndi ama 
kravatı alıp, üç beş adım geri 
çekildim ve gülümseyerek, “bekle 

geliyorum” diye elimle fotoğraf 
çekme işareti yaptım. 
İhtiyar beni anlayıp, o da gülüm-
sedi ve bekledi. Fotoğrafı çektirir 
çektirmez ihtiyarı yanaklarından 
öpüp kravatını boynuna takarak, 
konsolosluğa girdim. Malatyalı 
“iyi iş çıkardın” dercesine bıyık 
altından bana  gülümsüyordu. 
Allah’tan bu kez fotoğrafları kabul 
ettiler ve üzerinde: “Bu pasaport 
Hollanda Konsolosluğunun 
kefaletiyle verilmiş olup, beş 
günlük süre için geçerlidir.” 
yazılı belgeyi verdiler. 

Hollanda konsolosluğunun da 
kapanış saati yaklaşmıştı. Dışarı 
çıktım ve Malatyalıdan bir jeton 
alıp konsolosluğu aradım, birkaç 
kez “Ben Nurettin Yılmaz, ben 
geliyorum,  geliyorum!” diye 
tekrarladım. 
“Tamam sakin ol seni bekle-
riz” dediler. Nasıl sakin olayım 
gene çadır, yatak ve çantamla, ge-
leneksel beş kilometrelik marato-
numa, suya bırakılmış sal gibi 
yalpalaya yalpalaya çıktım. Kaldı-
rımlarını ezberlediğim bitmek bil-
meyen Madrid yollardan krosçular 
gibi koşup, nihayet elimde kağıt, 
Hollanda konsolosluğunu gördüm.  
Bahçe kapısından binaya kırık 
bir teker gibi yambul yumbul 
girerek, karşıdaki görevliyi görür 
görmez devrildim.
Gözlerimi açtığımda iki bayan ya-
naklarımdan sızan terleri siliyordu. 
Bir müddet sonra beni karşılarına 
alıp “Hollanda’daki hesabın-
dan iki bin gulden çektik” 
deyip, bir tomar para uzattılar. 
(Bu yetkileri hesapta para olsa da, 
olmasa da varmış.) 
Boncuk bulmuş çocuk gibi 
sevinerek parayı alıp, teşekkür 
ederek dışarı çıktım ve bir taksi 
çağırıp, doğru kapanmaya çok az 
vakit kala Türk konsolosluğuna 
vardım. Taksiden inip Malatya-
lıya bana verdiklerini ödemek 
istedim ama “olmaz hemşerim, 
sen darda kalmışsın, lafımı 
olur, bir gün Hollanda’ya 
yolum düşerse ödeşiriz” diye 
kabul etmedi.  Konsolosluğa çıkıp 
teşekkür etmek istediğimi belirttim 
ama niyetim başkaydı. Malatyalı 
saatine bakıp, yukarıyı aradı ve 
müsaade istedikten sonra, çıkıp 
konsolosun odasına girdim. Artık 
tuzum kuruydu. Kendisini görür 
görmez: “Beyefendi bir şey 
söylemek için geldim. Neden 
benim işimi zora soktunuz. 
ben neler çektim... Allah’tan 
reva mıydı bu?” dedim.             
                        (Devam edecek)

DÜNYA GEZGİNİ’NİN İLK GEZİSİNDE 
BAŞINA GELEN TALİHSİZLİKLER (2)

HATIRALAR

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

i.coskun@live.nl
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızdan, Sevgili 
Peker Gültekin’in kıymetli 
valideleri Kiraz Gültekin’in 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sinan Kara-
cer’in kıymetli babası Cemal 
Karacaer’in vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.  
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Güler 
Advies Müdürü Sevgili 
Bahattin Güler’in kuzeni 
Yaşar Ateş’in vefatını teessür-
le öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz.
- Taziye...
Saadet Hollanda Rotterdam 
Bölge Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Bakan ve Kadın 
Kolları Başkanı Sümmeye 
Bakan’ın, biricik kızı, SP 
Hollanda üyelerinden Ahmet 
Durmaz’ın torunu Ümmühan 
Gülsüm Rahmeti Rahmana 
kavuşmuştur. Çocuk yaşta 
Rabbine kavuşan Ümmühan 
Gülsüm’e Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan, Sevgili  
Hüseyin Çukadaroğlu’nun 
kıymetli valideleri Perihan 
Çukadaroğlu’nun vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
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-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve ÖZ-GAZİ 
Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sevgili Şeirf Aktürk’ün  
rahatsızlığı nedeniyle tedavi gör-
düğünü üzülerek öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun 
diyor, acil ve hayırlı şifalar 
diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.

-Şifa Dileği...
Gazetemiz Yönetim Kurulu Baş-
kanı, Regenboog Kültür Sanat 
Vakfı Müdürü Sevgili Ömer 
Atıf’ın  rahatsızlığı nedeniyle 
tedavi gördüğünü üzülerek öğ-
renmiş bulunuyoruz. Hastamıza 
geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı 
şifalar diliyoruz. Dualarınızı bek-
liyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Ertan 
Kaya’nın  rahatsızlığı nedeniyle 
tedavi gördüğünü üzülerek öğ-
renmiş bulunuyoruz. Hastamıza 
geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı 
şifalar diliyoruz. Dualarınızı bek-
liyoruz.

-Şifa Dileği...
Okurlarımzıdan Rotterdam İskenderpaşa Camii Başkanı 
Sevgili Özcan Çifçi’nin oğlu Yusuf’un ciddi bir kaza 
geçirdiğini ve tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bu-
lunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı 
şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Türk İslam Kültür 
Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Sevgili Ömer Altay’ın  rahatsız-
lığı nedeniyle tedavi gördüğünü 
üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, 
acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. 
Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden  Sevgi-
li Muhammed Fırat’ın  eşi Emine Fırat’ın  rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunu-
yoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifa-
lar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii üyelerinden Sevgili  
Mehmet Akdoğan’ın kıymetli kerimesinin genç yaşta 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Duran Ocak’ın kıymetli ablası-
nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume-
ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Amsterdam Esnaflar Birliği Başkan 
Yardımcısı Sevgili Soner Atak’ın değerli kardeşi 
Veysel Atak’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Ulft Selahaddin Eyyübî Camii yö-
neticilerinden Sevgili Burhan Bektaş’ın kayınvalidesi, 
Durmuş, Salim ve Necla Kılıçdere’nin kıymetli vali-
deleri  Gülsüm Kılıçdere’nin vefatını teessürle öğren-
miş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Şiho Perkgöz’ün değerli dayısı-
nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve İskenderpaşa üyelerinden Sevgili 
Cuma Yılmaz’ın kıymetli validesi Naciye Yılmaz 
Kılıç’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, Hasene Hollanda Vakfı Başkanı ve
 aynı zamanda IGMG Kuzey Hollanda Bölge Gençlik 
Başkanı Hüseyin Karataş’ın  kıymetli anneanneleri 
Ayşe Kabak’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, Hillevoetsluis 
sakinlerinden Sevgili İsmail 
Akçay’ın elim bir kaza sonucu 
vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
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Gözleriniz bize emanet

“Gözlükçüye gitme korkusu”
Türk insanının gözlükçüye gitme noktasında bir korkusu olduğuna dikkat çeken ortaklar, “insanımız bu dükkâna atım attıkları anda bütün korkularını yeneceklerdir” iddiasında 
bulunuyorlar. Türkiye’de alınan gözlüklerin hem kalite hem göze uyum noktasında sıkıntı oluşturduğuna vurgu yapan Gökhan Yıldız, bu işin eğitimini almış ve bu alanda 25 yıllık tecrübesi 
olan biri. Göz tansiyonlarının  ve ihmal edilen göz rahatsızlıklarının, bozukluklarının ileride ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden ortaklar, zamanında müdahalenin önemli 
olduğunu ve bu yüzden kendi dillerinde hizmeti ayaklarına kadar getirdiklerinin altını çiziyorlar.   

“Bütün sigorta şirketleri ile çalışıyoruz”
Her türlü sigorta şirketiyle çalıştıklarını belirten Özcan Mert, insanlarımızın hakları olmasına rağmen bu hakkı yeterince kullanamadıklarına dikkat çekiyor ve sigortalarının sağladığı bu 
imkânın mutlaka kullanılması gerektiğine işaret ediyor.

                “Gözlerinizi ihmal etmeyin!”
Ramazan Bayramı’nızı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...









Ödüllü Bulmaca

Soldan sağa:
1- Eğri kunduracı bıçağı * Ceza olarak ayak tabanlarına vurmakta 
kullanılan, ayakları uygun bir durumda sıkıştırıp tutan, kalınca bir 
sopa ile bunun iki ucuna bağlı bir ipi olan cezalandırma aracı. 2- 
Doğum yaptıran kadın *  Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde 
oluşturduğu duyum * Kadın Rahip. 3- Oruç ayı * Eski dilde su * İyod 
elementinin simgesi * Genişlik. 4- Casus * Alçak gönüllülük * Baston. 
5- Sunmaktan emir * Bir nota * Birden bire * Kısaca metre. 6- Rüt-
besiz asker * Uzaklık işaret eder * Valide * Bayındırlık. 7- Trityum ele-
mentinin simgesi * (Tersi) beyaz renk * Potasyum elementinin simgesi 
* Argon elementinin simgesi * Soru vurgusuyla şaşma ve merak an-
latan bir söz (ünlem) *Binek hayvanı. 8- Ramazan ayı içinde verilen, 
miktarı belirli sadaka * Sodyum elementinin simgesi *  Hollanda’nın 
Gelderland bölgesinde yer alan bir şehir. 9- Fotoğrafta görülen Doğu 
Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü * Bir şeyin eksiğini 
tamamlamak için ona katılan parça *  Kıyı, yaka. 10- Rütbesiz as-
ker * Bağırsaklar * Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık 
ve onun yapraklarından elde edilen bir içecek * Radyumun simgesi. 
11- Tersi(utanma duygusu) * Küçük gümüş para * Ceylan * Vanad-
yum elementinin simgesi. 12- Üye * Alfabemizde yirmi birinci harf 
*  Hz. Muhammed’in (sav) niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek 
amacıyla yazılan kaside * Hz.Peygamberden (sav) Hadis bildiren kişi. 
13- Bir olma, tek olma, birlik, teklik * Duaların sonunda söylenen bir 
söz * Farsça Ay. 14 -İyod elementinin simgesi * Sert buğdaydan elde 
edilen, taneleri iri, glütence zengin un * İyilik, ihsan, lütuf. 15- Çizgi * 
Yeni doğan çocok için kesilen kurban * Nobelyum elementinin simgesi 
* Eski bir savaş aleti.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Anlayış, sezgi * Ramazan ayına ait bir namaz. 2- Genellikle üzeri 
siperli masa lambası * Varsayalım ki *Argonun simgesi. 3- Bir kadın 
adı *Gelir getiren mülk * Anlaşma. 4- Alfabemizde dördüncü harf * 
Kısa zaman parçası * Lezzet * Uzaklık işaret eder * Doktor kısaltma. 
5- Sunma * Eski dilde su * Bir nota * Kaymak. 6- Karşılıklı alıp verme 
* Kekeme * İstem dışı hareket. 7- Valide *  Argonun simgesi * Yasak-
lama * Bir bağlaç. 8- Potasyumun simgesi * Doğu Anadoluda gölü 
ile ünlü bir ilimiz * Argonun simgesi * Bir ajansımız * Potasyumun 
simgesi. 9-  Flor elementinin simgesi * Anlam * Topluluk, zümre. 10- 
Yeryüzü parçası * Kısa zaman parçası * Zor, müşkil. 11-Bir nota * Ud 
çalan * Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. Mülk 
* Ekmek. 12- Ahilik ocağından olan kimse * İç Anadolu bölgesinde 
babanın kız kardeşine verilen ad * Binek hayvanlarına sırtına konulan 
oturak * (Tersi) rey. 13- Bir bağlaç * Valide * Genişlik * Mektup. 14- 
Gereksiz, yersiz, boş * Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin 
yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan 
cihaz * Karşı çıkma, engelleme, reddetme. 15- Kur’an-ı Kerim’de al-
tıncı sure * Ramazan ayında kılınan namaz * Potasyumun simgesi. 

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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SOVA   Bedding  Boxspringpro   
ailesi  olarak

BU SAYFA SOVA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

BULMACANIN  DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA -1-FALÇATA * FALAKA. 2-EBE 
* RENK * RAHİBE. 3-RAMAZAN * MA * İ * EN. 
4-AJAN * TEVAZU *ASA. 5-SUN * Mİ * ANİDEN 
* M. 6-ER * TA * ANA * İMAR. 7-T * KA * K A * E 
* AT. 8-FİTRE *NA * EDE. 9-TAR * EK * KENAR. 
10-ERAT * EMA * ÇAY * RA. 11-RA * AKÇE * CE-
REN * V. 12-AZA * R * NAAT * RAVİ. 13-VAHDET 
* AMİN * MEH. 14- İ * İRMİK * İNAYET. 15-HAT 
* AKİKA * NO * OK. 
.YUKARIDAN AŞAĞIYA:1- FERASET * TERA-
VİH. 2-ABAJUR * FARAZA * A. 3-LEMAN * KİRA 
* AHİT. 4-Ç * AN * TAT * TA * DR. 5-ARZ * MA 
* RE * KREMA. 6-TEATİ * KEKEÇ * TİK. 7-ANNE 
* A * MEN * Kİ. 8-K * VAN * A * AA * K. 9-F * 
MANA * CAMİA. 10-ARAZİ * AN * ÇETİN. 11-LA 
* UDİ * AKAR * NAN. 12-AHİ * EME * EYER * 
YO. 13-Kİ * ANA * EN * NAME. 14-ABES * RA-
DAR * VETO. 15-ENAM * TERAVİH * K.

 Adres  Productieweg 48 2382 PD Zoeterwoude 
 İleti: info@sancak.nl -  Web  www.sancak.nl 

 Telefon  +31(0)71 581 00 30 

Koç  Et Mamulleri B.V. 
 Hikmet Gürcüoğlu
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Colofon

Ramazan Bayramı’nızı  tebrik  ediyor,
 sağlık ve esenlikler diliyoruz...

Aslını Üretir
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vleeswaren

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

Bulmacamızı doğru cevaplayan okurlarımız arasında yapılacak çekilişte, talihli okurumuza 1 yıllık Doğuş aboneliği verilecektir. 
Doğru cevapları dogus@dogus.nl adresine yollayabilirsiniz. Kazanan okurumuzun adı bu sayfadan duyurulacaktır...
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