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OYUNUN ÜÇÜNCÜ PERDESİ AÇILIYOR...
BIRAZ YOKLUK, AZ BIRAZ KITLIK

Sevgiye, Özgürlüğe, Adalete, Barış’a Doğuş...
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BU BİR İMTİHAN DEĞİL, KORKUYLA SİNDİRME PLANIDIR

Yola çıkacak olanların yolları açık olsun... Hayırlı yolculuklarla gidip dönmenizi diliyoruz...
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Y alnızlık zormuş, hem de çok zor…
Pandemi dönemi insanları biraz daha 
yalnızlığa itti. Yalnızlık; çekilecek, 
katlanılacak dert değil. Alenin bir 

kısmının iki haftalık evden uzaklaşmaları 
sonunda bu duyguyu bir kez daha iliklerime 
kadar yaşadım. Yıllar önce Metro Gazetesinde 
yayımlanan bir karikatürü hiç unutamıyorum. 
Hollanda insanının yalnızlık oranının gittikçe 
arttığına dikkat çekilen haberin yanında bir de o 
karikatür vardı. Karikatürde; hırsız, yaşlı birinin 
evine giriyor bir şeyler alacakken ev sahibi 
onu karşılıyor, ağırlıyor, sohbet ediyor ve sırt 
çantasını da doldurup kapıya kadar yolluyor. 
Tam uğurlarken de içler acısı bir bakışla “yine 
geleceksin değil mi?” diyor. Evet, özellikle 
yaşlılarımızın en büyük sorunu ve derdi yalnızlık 
olsa gerek. Bir sesin duyulması, bir kapının 
gıcırdaması bile aranıyor. Bize düşen de en 
yakımızdan başlayarak yalnız olanları ziyaret 
etmek en azından haftada bir de olsa telefonla 
arayarak hâl hatır sormak olmalı. Devlet ya 
da yerel yönetimler de bu sorunun çözümüne 
dönük projeler üretmeli, onları yalnızlığa terk 
etmememledir. Zira bu ülkeyi alın terleriyle inşa 
ve ihya eden bir nesle vefa borcumuz var, bu da 
onları kaderlerine terk ederek ödenmemeli…     
Değerler ve ahlâk erozyonu yaşıyoruz...
Her yerde korkunç bir ahlâk ve değer erozyonu 
yaşanıyor. Bu bozulma ne sınır ne millet ne de 
din tanıyor. Herkesi vuruyor, yaralıyor. İnsanlık 
bu korkunç gidişata seyirci kalıyor, umarsızca 
bakıyor. Ne elimizle müdahale edebiliyoruz ne 
dilimizle kınayabiliyor ne de kalbimizle ondan 
uzak olduğumuzu duyurabiliyoruz.
Geçenlerde bir sohbet ortamında Bekir hocam 
anlatıyordu:
“Evli olmayan komşu kadının 4 çocuğu 
var, dördü de ayrı erkekten. Ve bu durumu 
şöyle savunuyormuş: “Bu beden benim. 
Kullanma hakkı da bana ait. İstediğim gibi 
kullanırım”
Bu bir çözülmedir, dağılmadır, bozulmadır. 
Bu çok kötü bir örnektir.
Aynı masada oturan Cihan kardeşimiz de şu acı 
gerçeği anlattı: “Benim de kapı komşum iki 
erkek ve evliler. Onların bir de edindikleri 
koruyucu evlatlıkları var. Şimdi hangisini 
dert edilmeli bilemiyorum”
Saim kardeşimiz de “Haftada yüz civarında 

kürtaj ile bebeklerin katline ferman 
yazılıyor” diyerek insanlığın geldiği son noktaya 
dikkat çekiyordu. Bunun gibi yüzlerce örneği 
sayabiliriz. İnsanlığın, ölmeden çürümeye yüz 
tutmuş hâlini yaşıyoruz. Ve bu gibi değerlerden 
kopuş insanlığı bitişe doğru sürüklüyor. Hollanda 
ise bu alanda öncülük eden, marjinal kararların 
altına imza atan yegâne ülkelerden biri… 
Ötenazi, kürtaj, eşcinsel evlilik gibi insan fıtratına 
ters düşen pek çok uygulamayı hayata geçiren ve 
karara bağlayan Hollanda bu öncülüğü ile pek 
çok ülkeye âdeta meydan okuyor. Bu gidişata 
“dur” diyenler var elbette ama maalesef sesleri 
çok cılız çıkıyor. 
Savaşın kazananı hep şer güçler oldu
Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş 
iki tarafa da büyük kayıplar verdirdi. Savaşın 
kazananı hep o fitili ateşleyen şer, emperyal 
çeteler oldu. İslam coğrafyalarına 30 yıldır 
ölüm, zulüm yağıyor, işkence, kıyım, sürgün 
yapılıyor, yağma, işgal had safhada; gözü 
kör, kulağı, vicdanı sağır dünya insanları, film 
seyreder gibi bu vahşeti seyrediyor, hatta destek 
veriyor… Şimdi roller değişti ama ses yine 
vicdan, merhamet sahibi olanlardan yükseliyor. 
Bu savaşın bitmesi için mazlum coğrafyalardan 
mazlumlar için sesler, dualar yükseliyor. 
Ukrayna’da yaşayan ancak savaşın başlayışıyla 
eşini, çocuklarını Hollanda’ya gönderen  Kırımlı 
bir Türk’ün eşi aracılığı ile burada onları misafir 
eden bir arkadaşa gelen ses kaydını dinledim. 
Savaşın ne menem bir şey olduğunu 30 saniyelik 
konuşma sonrasında da anlayabiliyor insan… 
İşte o konuşmanın metni:   
Kırımlı Türk’ün çığlığı:
“Selamünaleyküm ağam. (Konuşması öksürük 
ile kesiliyor)... Sağ olun, her şey iyi, ama 
burası cehennem. Benim arkadaşlarımın çoğu 
vefat etti; çoğusu yaralı. Çoğu da stres, korku 
içinde. Ben elhamdülillah sağım, ama arabam, 
bütün şeylerim, eşyalarım yandı. Zor kurtardım 
kendimi, Allah sakladı beni. Bu duruma şahit 
olan balalarım çok korktu. Ruslar bütün güçlerini 
burada topladı. Bu hafta içinde başa baş 
mücadele oldu ve çok kayıplar verildi. Öyle kötü 
şeyler gördüm burada. Ben insan olarak çok 
değiştim.”
Taksici M.’in başına gelenler…
Çok şükür ki gazeteci olarak aranıyoruz. Bir 
kardeşimiz aradı. Yaşadığı talihsiz olayı anlattı. 
Benzer hadiseleri çokça duyduğumuz için pek de 
şaşırmadık ancak kamuoyunun bilmesinin önemli 
olduğu gerçeğinden hareketle paylaşmak istedim: 
Kardeşimiz taksicilik yapan bir şirketin sahibi. 
Geçen ay ırkçı iki gencin saldırısına uğramış. Çok 
feci şekilde yaralanmış, darp edilmiş, hastanelik 

olmuş. Rapor almış. Kardeşimiz avukatla işi 
mahkemeye kadar götürmek istiyor ancak, 
polis yapması gerekenleri yapmayarak onun bu 
davadan vazgeçmesini istiyormuş. “Bu durumu 
görüntülü olarak medyanızda duyuralım, 
belki geri adım atılır” dedi. Biz de hukuk 
danışmanımıza danıştık, bu durumu kamuoyuyla 
paylaşalım istedik ancak avukatımız “dava 
yargıya intikal ettiği için beklememizin 
daha doğru olacağını” söyledi. Şimdilik 
bu söyleşiyi askıya aldık ancak, dava aleyhte 
neticelenirse hem mağdur olan kardeşimizin hem 
de bizim söyleyecek bir çift sözümüz olacaktır. 
Nasılsa  “Bir Türk daha azaldı” diye tarihe 
kara bir leke olarak düşen polis konuşmaları 
arşivde yerini koruyor.
Aşı ve test zorunluluğu
Türkiye’nin, Hollanda’dan havayoluyla girişler 
için başlattığı ve hâlen yürüklükte olan  aşı ve test 
zorunluluğu devam ediyor. Pek çok mağduriyeti 
de beraberinde getiren bu uygulamanın biran 
önce kaldırılması gerekiyor. Son haftalarda birkaç 
kez havalimanlarına uğradığımdan dolayı bu 
mağduriyetleri gözlerimle gördüm, kulaklarımla 
duydum. Hiçbir gerekçe ile izah edilemeyen ve 
akla uymayan bu uygulamadan Türkiye’nin biran 
önce vazgeçmesi lazım. Umarım mağdurlar adına 
çıkan bu ses duyulur. “Türkiye’ye gelmeyin!” 
demek anlamı taşıyan bu düzenlemenin 
kaldırılması için Büyükelçilik, Konsolosluklar ve 
STK’lar tarafından da Türkiye’ye bir şekilde bir 
çağrı yapılması gerekiyor.   

Dolu dolu bir Doğuş daha sunuyoruz...
Çeyrek yüzyıldır Hollanda Türk toplumunun 
sesi soluğu, gözü kulağı olan gazetemizde, yine 
gündemdeki konuları uzmanların kaleminden 
sizlerin bilgisine, beğenisine, istifadesine sunmaya 
çalıştık. Bu sayıda oynanan büyük oyunun bir 
parçası olan “KITLIK ve YOKLUK”u hâlini 
dosya olarak işlemeye çalıştık. 
Değerli yazarlarımız; ve görüşlerine 
başvurduğumuz kıymetli uzmanlarımızın bilgileri 
ışığında dolu dolu bir gazete sunmanın huzuruyla 
sizleri okumaya davet ediyorum.
Sizler adına bu gazeteye emeği, alın teri ve 
kalemiyle katkı sunan güzide yazarlarımıza kalbi 
şükranlarımızı sunuyorum. Gazetemizin genel 
içeriği ve dosya konumuzla alakalı görüşlerinizi, 
düşüncelerinizi, tecrübelerinizi bize iletin lütfen, 
paylaşalım... Dolu dolu bir gazete çıkarmanın 
haklı gururu ve sevinci ile iyi okumalar diliyorum.
Gazetemizin yazılı hâline cami, market ve 
işyerlerinden ulaşabilirsiniz.
Gazetemizin dijital hâli dağıtım sonrası dogus.nl 
adlı sitemize ekleniyor.                             ---◄◄          

Değerlerimiz kayboluyor
 AHLÂKÎ BİR ÇÖKÜŞ VE
EROZYON YAŞIYORUZ

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

“PEDER” NE DER, 
“KADER” NE DER?..

İstanbul’un fethi ile bütün 
dünyada bir çağ açıp, bir 
çağ kapatan büyük devlet 
adamı Fâtih Sultan Mehmed, 
çocukluğunda biraz yaramazlık 
yapınca, babası II. Murat 
Han: “Ne kadar yaramaz bir 
çocuksun, senden adam 
olmaz…” diye çıkışır. 
Bu konuşmaya şahit olan  büyük 
veli Akşemseddin Hazretleri 
ise duyduğu bu sözler üzerine 
gülümseyerek; “Peder ne 
der… Kader ne der…” diye 
mırıldanır…
Akşemseddin Hazretleri, babanın 
“yaramaz çocuk” dediği bir 
insana,  Kader’in istikbalde hangi 
payeleri nasip edeceğini Allah’ın 
bir lütfü olarak görmüş ve çok 
kısa süre sonra da bütün insanlık 
bu güzel tabloya şahit olmuştur.
Kıssadan hisse:  Bize de 
(yukarıdaki ayet ve hadis)
Kur’an ve Rasulullah ne der,
biz Müslümanlar olarak 
ne der, ne ederiz?

“Onlar Allah’a ve âhiret gününe inanır, iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırır ve hayır işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar, sâlih kullardandır.” (Ali İmran 114) 
“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.”   (Hadis-i Şeirf )
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Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar,
iyi tatiller diliyoruz...

Yola  çıkacak  olanlara  hayırlı  yolculuklar,
iyi  tatiller  diliyoruz...



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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Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar,
iyi tatiller diliyoruz...

      
Y az tatili yaklaştığına göre, tatil 

hazırlıkları da başlamıştır. Bu yazımızda 
tatile çıkmadan önce dikkat etmemiz 
gereken konulara değinmek istiyorum.

Pasaport süresi
Tatile çıkmadan önce sorun yaşamamak için 
pasaport süresinin dolup dolmadığına dikkat 
etmelisiniz. Ziyaret edilen ülkelerin genellikle 
pasaport süresi geçerliliği 6 ay kadardır. 
Avrupa içinde seyahatlerde bu süre 2 aydır. 
Eğer Hollanda pasaportunuz yoksa, aynı 
zamanda oturum kartının süresine dikkat 
edilmesi gerekir. 
Oturum kartının süresi geçtiyse, Hollanda’ya 
giriş yapamazsınız. Ülkeye yeniden girebilmek 
için Hollanda Büyükelçiliğinden vize almanız 
gerekebilir. Bu işlem haftalarca sürebiliyor. 

Küçük çocukla seyahat eden ebeveynlerin 
izin belgesi 
Her tatil öncesi sıkça karşılaştığımız bir başka 
sorun ise anne ve babaların maruz kaldığı 
denetimler. 
Çocuk kaçırılmasını önlemek amacıyla uygulanan 
denetimler hemen hemen her uçak seyahatinde 
uygulanıyor. 
Küçük çocuk ile yurt dışına seyahat etmek 
velayet hakkının kullanımı kapsamına 
girmektedir. Dolayısı ile yurt dışına seyahat 
ederken velayeti olan diğer ebeveynin izin 
belgesi gerekmektedir. Bu formu internette 
bulabilirsiniz. 
Eğer velayet sahibi diğer ebeveyn seyahate 
izin vermiyorsa, (acil) dava açarak seyahat 
izni çıkartabilirsiniz. Mahkemenin vereceği 
karar, seyahat izni vermeyen ebeveynin kararı 
yerine geçer ve böylece sorun yaşamadan tatile 
çıkabilirsiniz. Mahkeme karar verirken çocuğun 
menfaatlerini göz önünde bulundurduğu için 
talebinizi kabul edecektir. 

Seyahat sigortası
Seyahat sigortası hem yurt içi hem yurt 
dışı seyahatlerinde karşılaşılabilen hastalık, 

kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına 
alan bir sigorta çeşididir. Sağlık sigortası 
olduğundan, seyahat sigortasına çok fazla gerek 
duyulmamaktadır. Fakat seyahat sigortasının 
kapsamı daha geniş olduğu için yapılmasında 
fayda vardır. 

Uçuşunuz geciktiğinde veya iptal 
edildiğinde tazminat hakkınız 
Uçuşunuz geciktiğinde veya iptal olduğunda 
belirli haklara sahipsiniz. AB içi uçuşlar, 
‘topluluk içi’ uçuşlar olarak adlandırılır. Bu 
uçuşlarda 3.500 km’den uzun mesafelerde 
maksimum € 400,- tazminat alabilirsiniz. 
AB dışı uçuşlarda, yolcu olarak rötarlı uçuşlarda, 
iptal edilen uçuşlarda, overbooking nedeniyle 
uçağa alınmama gibi havayolu şirketinden 
kaynaklanan sorunlarda, € 600,-’ya kadar 
tazminat talep etme hakkınız bulunuyor.
En az 3 saatlik gecikme yaşadığınız takdirde 
tazminat hakkınız ortaya çıkıyor. Elbette, 
hava koşulları gibi istisnai durumlar bunun 
dışındadır. Bağlantılı uçuşu kaçırma durumu bu 
düzenlemeler kapsamına giriyor.

Adaletle ve sağlıkla kalın.                  ---◄◄          

Tatile Çıkanların

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdemir

DİKKATİNE!..

Tatile çıkmadan önce 
sorun yaşamamak için 
pasaport süresinin 
dolup dolmadığına
dikkat etmelisiniz...
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Okurlarımızdan ve Saadet Partisi Amsterdam Şube Bölge Başkanı Ahmet Aydın, sosyal 
medya hesabından üsteki fotoğrafı alttaki yazıyla paylaştı. Bu güzelliği bizler de siz okur-

larımızla paylaşmak istedik. Benzer hadiseyi 3 evladım da bana yaşattığı için Rabbime hep 
şükrettim. Dürüst ve ahlâklı olmak insanın en büyük sermeyesidir. Ben yavrumuzu ve onun 
ebeveynlerini bu güzel ve örnek davranıştan dolayı kutluyorum. Üzerimize giydiğimiz İslami 
giysinin temsil görevi ve sorumluluğu içerisinde hareket etmeliyiz. Zira bizim yanlışlarımız, hat-
alarımız İslam’a fatura ediliyor. Belki bu güzel hadise hidayete aç olan bir yüreğe dokunur. İşte 
dede Ahmet Aydın’ın fotoğraf altı notu: “Helal lokmanın ne kadar önemli olduğunu Rab-
bim bizlere tattırdın, Sana sonsuz şükürler olsun! Canım Merd’im parkta oynarken 
bir telefon buluyor, sahibini görmeyince de hemen annesi ile polise teslim ediyorlar. 
Allah’ıma sonsuz şükürler olsun sizler gibi evlatlar verdiği için.”(Z.A.K) ---◄◄          

Adam olacak çocuk...
Hollanda’da geçen yıl ayrımcılık 
şikâyetleri arttı
Hollanda’da İçişleri Bakanlığı ve 
Polis Teşkilatının talebi doğrul-
tusunda farklı kurumların desteğiyle 
hazırlanan 2021 ayrımcılık raporu 
yayımlandı.
Raporda ülkede “ayrımcılık” 
şikâyetlerindeki artışın üçüncü yılda 
da devam ettiği bildirildi.
Raporda, 2021’de belediyelere ve 
bağlı kuruluşlara gelen ayrımcılık 
şikâyetlerinin 6 bin 922 ile bir önceki 
yıldan yüzde 25 fazla olduğu belir-
tildi.
Ayrımcılığın kamu görevlilerin 
tarafından yapıldığı vaka sayılarının 
ise 2021’de 321 ile önceki yılın iki katından fazla olduğu vurgulandı.
Hollanda polisine gelen başvuru sayısının 2021’de 6 bin 580’e çıktığı belirtilen raporda, bunun bir önceki 
yıldan yüzde 7 daha fazla olduğu kaydedildi.
Din temelli ayrımcılık en çok Müslümanlara yapıldı
Ayrımcılık Şikâyet Hizmetlerinin (ADV) sunduğu rakamlarda, 2021’de 253 din temelli ayrımcılık olayının 
şikayete konu edildiği, bunların yüzde 63’ünde Müslümanların hedef alındığı ifade edildi.
Hollanda’da her yıl düzenli olarak yayınlanan ayrımcılık raporu, Polis Teşkilatı, Ayrımcılık Şikâyet 
Hizmetleri, İnternet Ayrımcılığı Şikâyet Bürosu, İnsan Hakları Komisyonu ve Kamu Denetçisi’nden elde 
edilen istatistiki bilgilerle hazırlanıyor                                                                                   AA  ---◄◄                                                      

Öteki mahallenin uşakları
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H ollanda’da aşırı sağcı grupların, 
“terör saldırısı ihtimalinin” 
giderek arttığı bildirildi.
Hollanda Güvenlik ve İstihbarat 

Dairesinin (AIVD), ülkeye yönelik ulusal 
tehditlerin toplandığı “AIVD 2021” adlı 
raporu yayımlandı.
Raporda, ülkede radikal fikirlerin aşırılıkçı 
niyetlere ve nihayetinde şiddet kullanımına 
dönüşme tehlikesi olduğu belirtildi.
Aşırı sağcı grupların 2021 yılında daha fazla 
takipçi kazandığı ve dünya görüşlerinin 
daha fazla ilgi çektiği tespitine yer verilen 
raporda, bu grupların kaosu alkışladığı, azınlıkları dışladığı ve Hollanda’da 
şiddet içerikli bir devrim umuduyla şiddete göz yumduklarına işaret edildi.
Raporda, aşırı sağcı gruplar içinde şiddet eğilimli hareketin büyüyen bir sorun 
olduğu, mensuplarının kapalı çevrim içi sohbet gruplarında şiddeti övdükleri 
ifade edildi.
Bu hareketin, ırklar arasında bir iç savaş hayal eden ve bu savaşı hızlandırmak 
isteyen sözde “ivmeciler” olarak adlandırıldığı kaydedilen raporda, grup 
üyelerinin yaşlarının genelde 13 ila 30 arasında olduğu vurgulandı.
Raporda, şiddet eğilimli aşırı sağcı grupların “terör saldırısı yapma ihtimalinin 
düşünülebilir” olduğu belirtildi.
Irk, cinsiyet, cinsellik ve din temelli ayrımcılığın geniş çapta normalleştiği 
vurgulanan raporda, bunun demokratik hukuk düzenini baltalayacağının altı 
çizildi.                                                           SONHABER         ---◄◄

  İhtimal görmezden gelinir Bir de bilinmeyenler var

C BS, çocuk bakımı desteklerinin kötü 
yönetilmesi yüzünden 2015-2021 
yıllarında, hukuki, sosyal ve mali sorunlar 
yaşayan ailelerden devlet korumasına 

alınan çocuk sayısını bildirdi.
Açıklamaya göre, Vergi Dairesi tarafından 
yapılan yanlış hesaplamalar nedeniyle, “evrakta 
sahtecilik” gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları 
kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme 
talep edilen ailelerin, yaşadıkları maddi yıkımın 
ardından bu kez de, bakımlarını ihmal ettikleri 
iddiasıyla çocukları ellerinden alındı.
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının talebiyle 
bakım yardımı tablolarına ilişkin güncelleme 
yapıldığı, 2015-2020 yıllarında 1115, 2021 yılında 
ise 560 çocuğun “yanlışlıkla” devlet koruması 
altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, aileler hakkında yürütülen 
soruşturmalar ile çocukların devlet koruması altına 
alınması arasındaki bağın daha fazla araştırılması 
gerektiği belirtildi.
Hollanda’da hükümet, devlet korumasına alınan 
çocukların tekrar aileleriyle birleşebilmeleri adına 
belediyeler ve gençlik bakım merkezleriyle ortaklaşa 
çalışma için geçen ay özel bir ekip kurmuştu.
Çocukların devlet korumasına alınması parlamentoda 
görüşülecek
Hollanda Leiden Üniversitesinden pedagog ve 
hukukçuların yaptığı araştırmada, hukuk sisteminin, 
ailelerinin finansal açıdan zorluk yaşaması nedeniyle 

Hollanda’da devlet yetkİlİle-
rİnİn Hatası nedenİyle 1675 
çocuk aİlelerİnden alındı

Hollanda’da aşırı sağcı grupların 
‘terör saldırısı İHtİmalİ’ gİderek 
artıyor

devlet korumasına alınan çocukları korumada yetersiz 
kaldığı saptanmıştı.

Hâkimlerin, çocukları devlet korumasına almanın 
zorunlu olup olmadığı ve koruma altına alınan 
çocukların aileleriyle yeniden birleşme imkânlarını 
yeterli şekilde değerlendiremediği kaydedilmişti.
Hollanda Parlamentosu, araştırmanın bulgularını 
perşembe günü görüşecek.
Binlerce aile yanlışlıkla “sahtekâr” ilan edilmişti
Hollanda Vergi Dairesi, çocuk bakım yardımı alan bazı 
ailelerin, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, 
usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle 
ödeneklerinin kesilmesine ve yapılan yardımların geri 
alınmasına karar vermişti.
Aralık 2020’de Hollanda Parlamentosu tarafından 
kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı 
alan on binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından 
yanlışlıkla “sahtekâr” diye yaftalandığını ve bu 
aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.
Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı 
alan ailelerden belli etnik kökenden gelenler ve çifte 
vatandaşlık sahibi olanlar hakkında yapılan gelir 
incelemelerinde, devlet görevlilerinin hata yaptığı 
belirtilmişti.
Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 
2021’de hükümet istifa etmiş, ayrıca ayrımcılığa 
uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle 
mağdur olan ailelere tazminat ödenmişti.
               Haber: Abdullah Aşıran AA      ---◄◄

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı 
hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu 1675 çocuğun ailelerinden ayrılmak 

zorunda kaldığını açıkladı.

Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, U14 Futbol Millî Takımımızın 
Hollanda U14 Futbol Milli Takımı ile Oldebroek’da gerçekleştirdiği özel 

maçta desteklemek için takımı ziyaret etti. 
Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik etti ve  her iki takıma başarılar diledi.
U14 Millî takımımız Zwolle’de OWIOS Oldebroek’de özel maçlarda karşılaştığı 
Hollanda’ya 5-4 ve 3-1 mağlup oldu
U14 Millî takımımızın Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı A Millî ve Ümit Milli 
Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı tribünden takip etti.
                                                                                    DM       ---◄◄

u14 Futbol mİllî takımı Hollan-
da’da oynadığı maçları kaybettİ
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Gazetemizin ilk günden beri abonelerinden ve  mü-
davim okuyucularından olan Sevgili Yaşar Sevinç 

Hocamız gazeteyi dört gözle bekler, her satırını okur, 
teşekkür için beni ve yazarları teker teker arar. Onun 
gibi okurlar olduğu müddetçe yazılı basın yaşamalı, 
yaşatılmalıdır.
Yakın bir zamanda kıymetli eşini kaybeden Yaşar Hoc-
amız, Necmiye yengenin bıraktığı boşluğu doldurmakta 
zorlanıyor. Uzun süre kaldığı memlekette çocukla-
rıyla teselli bulmak için Hollanda’ya geldi. Ziyaret et-
tik, yalnızlığına, acısına ortak olmaya çalıştık ama o 
da sınırlı... Geçenlerde yine aradı ve bulmaca ile ilgili 
bir teklif sundu. “Eksiden olduğu gibi bulmacayı 
yine ödüllü yapın, emeğiniz karşılık bulsun. En 
azından doğru cevaplayan okurlarınızı bir yıllık 
Doğuş abonesi yapın” dedi.  Biz de okurlarımızdan gelen bu gibi tekliflere hep açık olduk ve geçen sayıdan 
itibaren bulmacamızı ödüllü hâle getirdik. Gazetemize abone olmasına  rağmen ilk doğru cevabı adresimize yol-
layan da oydu. “Eğer ben kazanırsam, benim adıma herhangi bir kişi ve kuruma bir yıllık gazete yol-
layın” diye bilgi vererek Hollanda’dan ayrıldı.  Adına postasına yollanan  gazeteleri de Türkiye’ye getirmeleri 
için çocuklarına talimat vermiş. Ne güzel insansın sen Yaşar Hocam. Güzel, samimi, sadık bir dava eri, aydın, 
azimli, mücadeleci bir teşkilat insanı olarak hep hayırla anacağız seni.  Sağlık, esenlik dolu, hayırlı, bereketli, 
uzun ömür diliyoruz. (Geçen sayının bulmacasını doğru cevaplayan Yaşar Hocamız tekrar 1 yıllık bedava 
abonelik hakkı kazanmıştır)                                                                                        (Z.A.K)    ---◄◄          

Okur dediğin...
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P eki ‘şu kızcağız da başını açmış’ 
diye girişte ifade ettiğimiz olay, biz de 
neler çağrıştırıyor? Üstelik duyduğum 
kadarıyla bu açılmalar son dönemlerde 

neredeyse bir furyaya dönüştü, dönüşecekmiş. 
O zaman nasıl okumak lazım? Açıkçası ben 
bu türden değişimleri genelde hayra yorarım. 
Bir insan, bilinçli bir tercih sonucu örneğin 
başını örtüyor ise bundan mutluluk duymama 
rağmen, yaşadığı arkadaş çevresi gereği başını 
kapatanlara da genelde bir rezerv koyarım. 
Çünkü kalben mutmain olarak yapılan eylemler 
ile konjonktür gereği yapılan eylemlerin 
sonuçları da genelde farklı oluyor. Okçular 
tepesindekilere hep kızarız ama bu tecrübe 
beraberinde Mekke’nin fethedilmesini de 
beraberinde getirmiştir. Enfal 65-66’da olduğu 
gibi sayı çoğunluğu ya da eksikliği pek 
de bir anlam ifade etmiyor. Allah insanları 
niyetlerine ve inançlarındaki samimiyetlerine 
göre ya destekliyor ya da desteğini çekiyor. 
“Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa 
teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi 
bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. 
Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, 
inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. 
Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.  
Şimdi ise, Allah yükünüzü hafifletti ve 
sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. 
Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz 
kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) 
bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin 
kişiye galip gelirler. Allah, sabredenlerle 
beraberdir.”(Enfal 65-66)
Ez cümle: Herkes kendi hayatını yaşarken kendi 
tercihlerini yapıyor ve ben insanları yaptığı 
tercihlerden dolayı onları yargılamamaya 
(hem de hiç yargılamamaya) özen göstermeye 
çalışıyorum. İnsanların kendi tercihlerinde 

İlmel yakîn, Aynel yakîn ve Hakkel 
yakîn diye tanımlanan ve çok da aydınlatıcı 
olan bu sınıflandırma, insanları ve onların 
düşünce dünyasını, tercihlerini anlamamızı 
çok kolaylaştırıyor. Bu olaya da bu çerçeveden 
bakabiliriz. Yani; herkes kendi inancında, 
tercihinde hürdür ve hür kalmalıdır. Ama ben 
İslam’ ı, Hakkel yakîn tercih edenlerin haberi 
geldikçe sevinmeye de devam edeceğim:)
Bir Başka Sevindirici Olay
Âdetim olmamasına rağmen, Korona’nın 
mirası olsa gerek, son dönemlerde spor 
haberlerine sardım. NOS Studio Sport’u izlerken 
sevinmekten kendimi alamadım. 1. haberde 
Feyenoord – PSV maçının özetini verirken, 
maçı Serdar Gözübüyük’ün yönettiğini duydum. 
Bir sonraki maç özetine geçildiğinde ise maçın 
spikerliğini Arman Avşaroğlu yapıyordu. 3. 
haberde ise Nijmegen NEC’in futbolcularından 
Ali Akman’ın kırmızı kart cezalısı olarak iki hafta 
sonra sahalara döndüğü bilgisi paylaşılıyordu.
Kanımızdaki aidiyet duygusu böyle bir şey. Bir 
taraftan Müslümanlar olarak mutluluk duyarken, 
diğer taraftan da Türkiyeliler olarak üç haber peş 
peşe endam etmek hoş bir tevafuk oldu. Yani 
cemaat, biz çoktaaaan buralı olmuşuz. Buna, 
malumun ilanı denmez de ne denir?

Prof. Dr. Erik Jan Zurcher
Aşağıdaki haber RTL Nieuws’da yayınlandı. 
Neresinden tutsak elimizde kalıyor.  ‘Chantage’ 
ve ‘intimidatie’ gibi kavramlar kullanıyor. 
Açıkçası Batı’yı takdir etmek lazım; çünkü 
aşağıdaki haberde Erdoğan ve Türkiye yerine 
herhangi bir batılı ülkenin liderini ve ülke ismini 
koyun, bu tür tabirleri kullanmaktan imtina 
ederler. Hatta daha da ileri gidelim yapılan 
pazarlıkları siyasi manevralar olarak görüp 
normal karşılarlar. Şu ana kadar Hollanda 
basınının Türkiye muhabirliğini yapanları bir 
inceleyin, sanki hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibi 
değerlendirme yapıyorlar. Tarafsızlık, hele hele 
siyasi konularda ve bu konuları haber yapan 
gazetecilerin uygulamaları imkânsız. Üstelik 
bunun var olabileceğini de hatta tartışılmasını 
bile ütopik buluyorum. Ama en azından 
biraz vicdanlı olanları azıcık da olsa objektif 

davranabilirler mi? Fırsatınız olur da Joris 
Luyendijk’in Het Zijn Net Mensen (Herkese 
Merhaba diye çevrilmiş) kitabını okursanız ne 
dediğimi anlarsınız.
Erik – Jan hocaya da şunu sormak isterdim: 
Hollanda böyle bir durumla karşı karşıya 
kalsa, örneğin fiktif olarak Hollanda-Frisland 
anlaşmazlığı diyelim ve Hollanda Başbakanı 
da böyle durumla karşı karşıya kalsa İsveç ve 
Finlandiya’ya kırmızı halı mı sererdi? Hatta 
‘het waren gewoon politionele acties, we 
moeten het gewoon door de vingers zien 
(onlar polisiye hareketlerdi, görmezlikten 
gelmemiz lazım’ mı derdi?

Neyse RTL Nieuws Haberi Aşağıda...
“Het is pure chantage”, zegt Turkije-expert 
Erik-Jan Zürcher. De emeritus hoogleraar noemt 
Erdogan een meester in het zien van kansen. “Als 
zijn bondgenoten een groot probleem hebben, 
maakt hij gebruik van dat moment van zwakte. 
Hij dwingt het westen om met hem aan tafel te 
zitten en aan Turkije toezeggingen te doen. Het 
is intimidatie maar wel heel doordacht.” 
Ook nu ziet Erdogan een kans. “Het is een 
enorme nederlaag voor de NAVO als de 
aansluiting van Finland en Zweden niet door kan 
gaan, en een triomf voor Poetin. Dat kan het 
westen zich niet veroorloven.” Daar komt bij, er 
is haast geboden. “Tijdsdruk is een extra factor. 
Hoe langer het aansluitingsproces duurt, hoe 
meer risico Scandinavië loopt.” 
Zürcher ziet een sterke parallel met de 
vluchtelingencrisis. “Op het hoogtepunt kwamen 
er vanuit Turkije duizenden mensen per dag 
naar Europa. Ook toen had Erdogan een groot 
drukmiddel in handen, en kon zo de deal met 
de Europese Unie sluiten. Dat leverde zijn land 
miljarden op.” Die liggen hem nu mogelijk 
opnieuw in het verschiet. Met zijn actie speelt 
Erdogan zich ook in de kijker bij Rusland, zegt 
Zürcher. “Hij heeft Poetin iets te bieden, want 
Turkije kan de boel flink vertragen. Erdogan kan 
voor Rusland op korte termijn enorm waardevol 
zijn.” Volgens Zürcher hecht Erdogan daar veel 
waarde aan. “Hij is een machtspoliticus tot in 
zijn vingertoppen.”                                  ---◄◄

Bir dost meclisinde sohbet 
ederken, arkadaşlardan 
birisinin ‘şu kızcağız da 

başını açmış’ diyerek derinden bir 
iç geçirdiğini gördüm ve üzerinde 
düşünmeye başladım. Müslüman 
bir toplumun bir bireyi olarak 
önemli, nüfuzlu, meşhur insanların 
İslam’la müşerref olmalarından 
sanki bir zafer kazanmış gibi hep 
memnuniyet duyduk. Hz. Hamza, 
Ömer bin Hattab, Halid bin 
Velid’den tutun da Muhammed 
Ali, Yusuf İslam, Ebubekir 
Siraceddin, Arnaud van Doorn 
ve Joram van Klaveren’a kadar 
isimleri çoğaltmak mümkün. Peki 
neden memnuniyet duyuyoruz? 
Kendi hakikatimizin başkaları 
tarafından da, üstelik araştırma 
sonunca tescil edilmesi mi bizi 
mutlu ediyor? Hatta vitrinimizin 
biraz daha renklenmesi mi yoksa 
‘biz yalnız değiliz, bakın bizim 
gibi düşünüp bir tercih yapan 
insanlar da varmış ve biz aynı 
gruptayız’ düşüncesi mi? Her 
ne ise artık o hissiyat, güzel bir 
hissiyat işte.

OLUYOR

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Yine Bir Şeyler

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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N
e var ki bu değerlerin soyut olması, 
bu değerlerin zihinlerde saklı kalması 
gerektiği anlamını taşımaz. Bilakis, 
bu değerler hayata taşındığı takdirde 

anlam kazanır. Bunun için tarih boyunca 
insanlara önderlik yapanlar, bu değerleri farklı 
yöntemler üzerinden insanlara aktarmışlardır. 
Bu bağlamda başvurulan en etkili yöntemlerden 
birisi tahkiye; yani hikâye anlatma sanatıdır. 
İbrahim Kalın’ın işaret ettiği üzere tahkiye 
sanatı, soyut değerlerin gerçek ve somut 
olduğunu göstermeyi amaçlar. Bununla 
beraber tahkiye sanatı, insanın hayal 
gücüne hitap ederek onların aklî ve ahlâkî 
melekelerini harekete geçirmeyi hedefler.

Dikkatli incelenecek olursa, bizim geleneğimizde 
ortaya çıkan tahkiye sanatının temeli Kur’an ve 
Sünnet’e dayandığı görülecektir. Zaten Kur’an’da 
kıssalara sıkça yer verilmiş olması dikkate 
değer değil midir? Zira Kur’an’da yer verilen 
peygamber kıssaları ve kavimlerin hikâyeleri gibi 
konular, tarihî bir olay olmaktan ziyade ders ve 
ibret olarak aktarılmasının elbette bir hikmeti 
vardır. Şu hâlde tahkiye sanatının amacı, tarihî 
olayları gelişigüzel anlatmak veya insanları 
eğlendirmek değildir, aksine insanın aklına ve 
kalbine hitap ederek fıtratına uygun bir varlık 
hâline gelmesine katkı sunmaktır.
Günümüze geldiğimizde, hikâye anlatma, 
dinleme, okuma ve en önemlisi de anlama 
konusunda ciddi sorunlar yaşandığını söylemek 
mübalağa olmaz. Bu durumun temelinde, 
tahkiye sanatına gereken önemin verilmemesi 
yatmaktadır. 

Peki bunun nedenleri ne olabilir? 
Bunun için öncelikle Batı’daki gelişmelere kısaca 
göz atmamız gerekecek. 

Bilindiği üzere, modernitenin temel iddialarından 
birisi, insanlığı akıl dışındaki bütün otoritelerin 
‘zincirlerinden’ kurtarmak olmuştur. Aklın 
kutsallaştırıldığı bir yerde, Batı’nın tarihsel 
gelişimi içerisinde ortaya çıkmış mitoloji ve 
hikâyelerin safsata olarak kabul görmesi şaşırtıcı 
değildir. Dolayısıyla Batı bizden daha önce, 
kendi kadim hikâyelerine sırt çevirmiştir. Bu 
durumla ilgili Erich Fromm, önemli bir tespitte 
bulunur. Fromm, on dokuzuncu yüzyıl 
ve yirminci yüzyılın başlarında Batı’da 
mitolojilere ilişkin iki farklı yaklaşımın 
olduğunu söyler. Birinci yaklaşıma göre 
mitolojiler, aydınlanmamış aklın ve bilimden 
habersiz zihnin uydurmalarından ibarettir. İkinci 
yaklaşıma göre mitolojiler, tarihte gerçekten 
vuku bulmuş olayların yazıya dökülmüş hâlidir. 
Şu hâlde birinci yaklaşımı modernist, ikinci 
yaklaşımı geleneksel olarak nitelendirebiliriz.

Bizim gibi modernite ile geç karşılaşmış 
toplumlarda da benzer yaklaşımları görmek 
mümkün. Bizde de benzer bir şekilde bazı 
çevrelerin hurafe ya da başka gerekçelerle kadim 
hikâyeleri değersizleştirmeye gayret ettiğini 
görmekteyiz. Bu yaklaşımın tam karşısında 
duranlar ise, bu hikâyeleri tarihî gerçeklik gibi 
okumaktadır.

Fromm bu değerlendirmeyi yaptığı dönemde –ki 
Fromm 1980 yılında ölmüştür– cep telefonları 
halk arasında kullanılmıyordu bile. Demem o 
ki, Batı’da aklın kutsallaştırılması sonucunda 
mitoloji ve hikâyelerin değer kaybetmesinin 
üstüne bir de günümüzde elektronik cihazların 
düşünme yetisi üzerindeki olumsuz etkileri 
eklenmiştir. Zira hayal gücünün görüntülerle 
sınırlı olan bir kişinin, bırakın kadim hikâyeleri 
anlamaya gayret etmesi, hikâyelere ilgi duyması 
bile beklenmesi zordur. 
Ne var ki hikâyelere olan ilginin azalmış olması, 
hikâyelerin değerini kaybetmesine yol açmaz. 
Aksine, biz bundan gafil olsak bile, hikâyeler 
özünde değerlidir. Mahmud Erol Kılıç’ın dilinden 
konuşacak olursak, insanlık, mekân ve 
zamanın farklılaştıramadığı ihtiyaçlarda 
buluşan ve benzeşen insanlardan 

oluşmaktadır. İnsanların Doğu ve Batı’da 
yaşıyor olması, onların ölüm, acı, endişe 
ve aşk gibi aynı duygu ve hâlleri yaşıyor 
olmalarını engellemez. İnsanların 
değişmeyen ihtiyaç ve duyguları var olduğu 
için, kendisinin hayal gücüne hitap eden 
ve değerleri onlara anlatacak hikâyelere 
ihtiyaç duymaya devam edecektir. 
Hikâyeleri gerçek manasıyla anlamak için ise, 
ne hikâyeleri hurafe gerekçesiyle reddetmeliyiz 
ne de hikâyeleri tarih kitabı olarak okumalıyız. 
Bunun yerine hikâyelere ilişkin anlam merkezli 
bir yaklaşıma sahip olmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu bağlamda Leyla ile Mecnun, 
Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha, Mevlânâ’nın 
Mesnevî’sindeki hikâyeler, hatta Nasreddin 
Hoca’nın fıkralarındaki odak noktamız, bu 
hikâyelerde verilen mesaj olmalıdır. 

***
Son yıllarda kıtlık korkusuyla zaman zaman 
bazı gıdaların stoklandığını görüyoruz. Bununla 
ilgili Fars edebiyatının zirve isimlerinden 
olan Sa’dî’nin güzel bir hikâyesini paylaşmak 
istiyorum. 
Şam’da yaşanmış büyük bir kıtlıktan bahseden 
Sa’dî, o günlerde normal zamanlarda hâli vakti 
yerinde olan, fakat kıtlık döneminde bir deri bir 
kemik kalan bir dostuyla karşılaştığını söyler. 
Bu duruma çok şaşıran Sadi, dostuna bu hâlinin 
sebebini sorar. 
Dostu şöyle der:  
“İnsan sahilde bile olsa dostları denizde 
batarken rahat edemez. Benim yüzüm 
sanma ki gıdasızlıktan sarardı, onu 
sarartan fakirlerin ıstırabıdır. Akıllı adam 
ne kendi bedeninde ne de başkalarında 
yara görmek ister. Allah’a şükür kendim 
muhtaç değilim, fakat bugün bütün bir 
memleket aç. Yaram yok ama başkalarında 
yara görünce vücudum titriyor. Hastanın 
başında bekleyen sağlıklı kişinin keyifli 
olması mümkün mü? 
Fakirler, miskinler aç olunca benim her 
yediğim lokma zehir kesilir. Dostları 
hapishanedeyken kişi güllük güneşlik bir 
bahçede nasıl eğlenebilir?”               ---◄◄

Mart ayının yazısında, 
elektronik cihazlarla birlikte 
ekranın, medeniyetlerin 
temelini oluşturan yazının 
yerine geçtiğini ve ekranın 
düşünme yetimiz üzerindeki 
olumsuz etkilerine 
değinmiştim. Devamında 
ekranda gerçek dünyayla 
değil, gerçeğin yansımasıyla 
karşılaştığımızı ve bunun 
sonucunda ufkumuz ve hayal 
gücümüzün görüntülerle 
sınırlı hâle geldiğini 
savunmuştum. Buna karşılık 
yazı, ekrandan farklı olarak, 
insana soyut düşünebilme 
yetisini kazandırır ve gerçeğin 
görüntüden ibaret olmadığını 
bize hatırlatır. Nitekim adalet, 
sadakat ve tevazu gibi yüksek 
değerler soyuttur; yani 
elle tutulur değildir. 

Kadim Hikâyeler

SAFSATA DEĞİLDİR

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

H ollanda’nın “Kültürler 
Buluşması” olarak düzenlenen 
ve geleneksel hâle gelen Anatolia 
Festijn etkinliğinin üçüncüsü 

‘Ailemle Orada Olmak İstiyorum’ teması 
ile 03-06 Haziran 2022 tarihlerinde Stadspark 
Osdorp’ta düzenlenecektir.
Anatolia Festijn, Hollanda kültürünü, Anadolu 
kültürleri ile tanıştırmayı ve kaynaştırmayı 
amaç edinen ve bu anlamda kültürler arası 
bir köprü vazifesi gören Stichting Markad 
kurumunun düzenlemiş olduğu Anadolu Kültür 
Günleri’nin adıdır.
Anatolia Festijn, Anadolu‘nun sahip olduğu 
zenginlikleri, çeşitliliği ve kültürel birikimini bu 
etkinlikler aracılığı ile ziyaretçilerle buluşturmayı 
hedefleyen bir organizasyon biliniyor.
Anatolia Festijn Vakfı Genel Müdürü Kürşat 
Murat tanıtım toplantısında basının sorularını 
da cevaplayarak etkinlik hakkında şunları dile 
getirdi: “Anatolia Festijn, Anadolu‘nun farklı 

Yeni dostluklar kurmanın adresi...

ANATOLİA FESTIJN “KÜLTÜRLER BULUŞMASI” ETKİNLİĞİNDE
ON BİNLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR

bölgelerine ait özelliklerin, yöresel unsurların, 
mutfak lezzetlerinin ziyaretçileri ile buluşturma 
misyonunu üstlenir. Etkinlik süresince 50 
bin civarı katılım bekliyoruz. Etkinliğimize 
sadece Amsterdam ve çevresinden değil, tüm 
Hollanda’dan ve çevre ülkelerden katılımcılar 
gelmektedir.
3500 m² alanda dünyanın en büyük şişirme 
balonu ile çocuklarımızın gün boyunca 
eğlenebilecekleri oyun alanı oluşturulacak.
1600 m² alan içerisinde 100 civarında farklı 
ürünlerin satış ve tanıtımının yapılabileceği 
alışveriş alanı olacak. 

1500 m² alan içerisinde mutfak lezzetlerinin 
ziyaretçilerle buluşacağı gastronomi alanı 
davetlilere hizmet verecek.
Etkinlik sırasında performans sergileyen 
konuşmacılarımızdan Veysel Çelikdemir, Savaş 
Barakçın, Hayati İnanç, Dursun Ali Erzincanlı, 
Ahmet Şimşirgil, Bahadır Yemişehirlioğlu, 
Hikmet ve Anıl Öztekin, katılımcıların keyifli, 
hoş vakit geçirmeleri için sahne alacaklar. 
Yetişkinlere ve çocuklara hitap eden tiyatro 
oyunları, sahne gösterileri, söyleşi tadındaki 
sohbetleri ile geleneksel değerlerin etkileşimini 
paylaşmayı hedeflemekeyiz.

Tüm yaş guruplarının katılabileceği, her gün 
ayrı etkinlikler, birbirinden özel lezzetler 
ve çocuklara özel oyun alanları ile kültür 
buluşmasının yaşanacağı etkinliğimize, ailecek 
güzel günler geçirmeniz için bekliyoruz.”

Yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Kürşat Murat, Hakan Adıyaman, Yasin 
Pehlivan, Yusuf Dural, Ömer Erçalışkan.

Organizeye destek verenler:
Şerafettin Babacan ve Muhammed Kozan.
                                               DM      ---◄◄

Utrecht Şehrindeki 
Kebab Factory 

Restoran’ında Türk basınına 
verilen yemekli davette 

Anatolia Festijn’ın 
tanıtımı yapıldı.
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A lmanya’nın önde gelen tıp fakültelerinden Berlin Charité’nin, 
koronavirüs aşılarının yan etkileriyle ilgili yaptığı araştırma, aşı 
tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Prof. Dr. Harald Matthes yönetiminde bir yıldır sürdürülen araştırma, 

koronavirüs aşılarının yan etkilerinden kaynaklanan vakaların, Almanya’da 
aşıların güvenliğinden sorumlu kurum olan Paul-Ehrlich Enstitüsü’nün (PEI) 
kayıtlarındaki rakamlardan 40 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Almanya çapında koronavirüse karşı aşılanmış 40 bin kişinin, aşının etkileri 
konusunda düzenli aralıklarla yanıtladığı sorulara dayanan araştırma, aşılı 1000 
kişiden sekizinin ağır yan etkilere maruz kaldığını gösteriyor. PEI rakamlarına 
göre ise 1000 doz başına sadece 0,2 ağır yan etki bildirilmiş durumda.

“Sonuç şaşırtmadı”
Alman kamu yayıncılık kuruluşu MDR’e konuşan Prof.Dr. Harald Matthes, 
sonucun İsveç, İsrail, Kanada gibi diğer ülkelerdeki rakamlarla örtüştüğünü 
ve şaşırtıcı olmadığını belirterek, aşı üreticilerinin kendi araştırmalarında da 
benzer sonuçlar çıktığını kaydetti. Matthes, çocuk felci, kızamık gibi geleneksel 
yöntemlerle üretilen aşılarda ağır yan etki oranının çok daha düşük olduğuna 
dikkat çekti.
Aşılama sonrasında haftalar ya da aylar boyunca devam eden ve tıbbi tedavi 
gerektiren semptomlar “ağır yan etki” olarak sınıflandırılıyor. Kas ve eklem 
ağrıları, kalp kası iltihaplanması, bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonları, sinir 
sistemindeki rahatsızlıklar bu sınıfta yer alıyor.

179 milyon dozda 500 bin ağır vaka
Prof. Dr. Matthes, ağır yan etkiler dahil olmak üzere yan etkilerin genelde üç ila 
altı ay sonra azalmaya başladığını, hastaların yüzde 80’inin iyileştiğini, ancak 
bazılarının daha uzun sürebildiğini belirtti.
Almanya’da şimdiye kadar 179 milyon doz aşı uygulandığına işaret eden 
Matthes, “Almanya’da Covid aşıları sonrasında yaklaşık 500 bin vakada ağır 
yan etki görülüyorsa doktorlar olarak harekete geçmemiz gerekir. ‘Aşı karşıtı’ 
diye etiketlenmeden kongrelerde, kamuoyu önünde açık bir şekilde tartışmamız 
gerekiyor” dedi.

“Aşı karşıtı” baskısı
Ağır yan etkilere maruz kalan hastaların büyük çoğunlukla ciddiye alınmadığını 
ve yalnız bırakıldığını belirten Matthes, doktorların ya hazırlıklı olmadıkları ya 
da siyasi bir tartışmada taraf olarak görülmekten kaçındıkları için semptomları 
genelde aşıyla ilişkilendirmediğini kaydetti. 
Matthes, kendilerine ulaşan hastaların da etkin bir tedavi için aylarca kapı kapı 
dolaştıklarını anlattıklarını, bunun şüpheli vakaların resmi kayıtlara yansımıyor 
oluşunu açıkladığını belirtti.
Almanya’da sağlık sigortası kurumu BKK Provita’nın Yönetim Kurulu Başkanı 
Andreas Schöfbeck, Nisan ayında aşı yan etkileri konusunda sigorta kayıtlarıyla 
PEI rakamları arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu açıklamış ve ellerindeki 
verileri paylaşmak üzere PEI’den görüşme talep etmişti. Schöfbeck bu görüşmeyi 
gerçekleştiremeden “aşı karşıtı” olduğu suçlamasıyla görevinden alınmıştı.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da koronavirüs aşılarının yan etkisinin 
bulunmadığını savunarak aşı zorunluluğu getirilmesi girişimine öncülük etmişti. 
Ancak aşı zorunluluğuna dair Mart ayında Federal Meclis’e sunulan yasa 
tekliflerinin hiçbiri gerekli çoğunluğa ulaşamadı. Hükümet, sonbaharda yeni 
yasal düzenleme girişiminde bulunacağının sinyallerini veriyor.

Uzun Covid semptomlarıyla örtüşüyor
Uzun Covid hastalığından bilinen pek çok semptomun aşı yan etkileriyle 
örtüştüğüne dikkat çeken Matthes, uzmanlaşmış kliniklerin aşı komplikasyonlarına 
maruz kalan hastalara da açılması gerektiğini vurguladı. Nöroloji ve kardiyolojinin 
yanı sıra kan yıkama (aferez) konusunda tecrübeli olan yoğun bakımlar ve 
diyaliz merkezlerinin de tedaviye dahil olabileceğini belirten Matthes, aşı 
komplikasyonlarına karşı etkili tedavi geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Matthes, sorunun ana nedeninin vücudun kendi hücrelerine karşı 
geliştirdiği antikorlar (otoantikorlar) olduğunu belirterek “Sıklıkla sorunun 
nedeni, hastanın kanında çok fazla otoantikor bulunması. Bu nedenle öncelikle 
hangi otoantikorların ne sayıda var olduğunun bilinmesi gerekiyor… Teşhis 
konduğunda, fazla antikorların, bağışıklık sistemi ilaçla baskılanarak ya da özel 
kan yıkama yöntemiyle kandan uzaklaştırılması gerekiyor” dedi.
                                                                   Kaynak: DW             ---◄◄

 Maksat hasıl oldu...Geç kaldınız...

T oplu konut birlikleri, 1 Temmuz’dan 
itibaren sosyal konut kiralarının ortalama 
yüzde 2 artırılacağını duyurdu. Konut 
dernekleri çatı örgütü Aedes’in hafta içinde 

yaptığı bir açıklamada, sosyal konut kiralarında 
temmuz ayında yapılacak kira zammının ortalama 
yüzde 2 civarında olacağını açıkladı. Örgüte göre 
bu rakam, şuanda geçerli olan yüzde 2,3’lük sınırın 
altında kalacak.

Hollanda’da sosyal konut kiralarına uygulanacak 
zam sınırı, yıllık enflasyon artı 1 puan olarak 
belirleniyordu. Fakat yaşanan korona krizi 
nedeniyle hükümet, bu yıl için enflasyon değerini 
baz aldı ve üzerine getirilecek artı 1 puanın 
uygulanmamasına karar verdi. Geçtiğimiz yıl 
enflasyon yüzde 2,3 düzeyindeydi. 

Yüksek gelirli kiracıların kiraları 50 ila 100 
euro arasında artacak
Bu yıl sosyal konutlara uygulanacak kira zammında 
yüksek gelirli olan kiracıların kiralarına aylık en 
fazla 50 ile 100 euro arasında yükselecek. Ancak bu 
zam yine de konutun azami kira limiti sınırı içinde 
olacak şekilde ayarlanacak.
Brüt geliri 47.948 euro ve üzerinde olan tek kişilik 
haneler için en fazla 50 euro’ya kadar kira artışı 
olabileceğini belirten Aedes, 56.527 Euro’dan fazla 
geliri bulunan hanelerde kira zammının 100 euroya 
kadar çıkabileceğini kaydetti.
Çok kişilik hanelerde ise, geliri 55.486 Euro’dan 
fazla olanlar için 50 Euro, 75.369 Euro’dan fazla 
olanlar içinse 100 Euro kira zammı öngörülmekte.

sosyal konut kİralarına 
yüzde 2 zam yapılacak!

aŞının yan etkİlerİ 
tartıŞılmaya BaŞlandı

Gelire bağlı kira artışı
Aedes’e göre 2021 yılında korona pandemisi 
nedeniyle uygulanmamasına rağmen, bu yıl her 
10 konut birliğinden 4’ü gelire bağlı kira artışı 
standardını uygulayacak. Konut birliklerinin yaklaşık 
üçte biri ise düşük enerji etiketli evlerin kiralarını 
donduracak.
Toplu konut birliklerince yapılan açıklamalarda 
kiraları makul bir düzeyde tutmak istendiği, ancak 
aynı zamanda sürdürülebilirlik, yeni inşaat ve 
yaşam kalitesine yatırım yapmak için yeterli kazanca 
ulaşmaya çalışıldığı belirtiliyor. 
Diğer taraftan; hükümet, konut sıkıntısıyla mücadele 
etmek için her yıl yaklaşık 100 bin konut inşa 
edilmesini amaçlarken, bu konutların yaklaşık 30 
bininin konut birliklerinin sorumluluğunda olduğunu 
da belirtiyor.            Fotoğraf: Aedes.nl     ---◄◄

I rkçı siyasetçi Paludan İsveç’te polis korumasında 
yine Kur’an-ı Kerim yaktı. 
Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) 
lideri Rasmus Paludan, İsveç’in Västra Götaland 

bölgesinde Müslümanların yoğun olduğu Frölunda, 
Boras ve Trollhattan yerleşim birimlerinde yine polis 
korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı.

Karşı göstericilerin tepki gösterdiği provokasyonda 
Paludan’ı yaklaşık 100 polis korurken, İsveç İstihbarat 
Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma 
sağladı. Paludan, provokasyon yapacağı gösteri 
yerine istihbarata ait kurşun geçirmez zırhlı araçla 
götürülürken 20 polis aracı kendisine eşlik etti.
Boras’taki provokasyonda bir nehrin kenarında 
polis tarafından durdurulan karşıt göstericilerden 
6 kişi, nehre atlayarak Paludan’ın yanına ulaşmak 

ırkçı sİyasetçİ polİs korumasında 
yİne kur’an-ı kerİm yaktı

Almanya’da yapılan bir araştırma, koronavirüs aşılarının yol açtığı 
ağır yan etkilerin resmî verilerden 40 kat fazla olduğunu ortaya 
koydu. Araştırmacılar aşı komplikasyonları konusunda harekete 

geçilmesi çağrısı yaptı.

istedi. Paludan’ın yanına kadar yüzen göstericiler polis 
tarafından gözaltına alınırken, göstericilerden biri 
tutuklandı.
Paludan Kur’an-ı Kerim yakarken, karşıt göstericilerden 
ağlayarak sinir krizi geçirenler oldu.
2017’den beri Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarına 
devam ediyor
Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, 
Danimarka’nın çeşitli şehirlerinde 2017’den beri 
Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.
2021’de ramazan boyunca Müslümanların 
yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında 
polis korumasında provokasyonlarına devam eden 
Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç’in başkenti 
Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping 
kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını 
sürdürmüştü.                                                 ---◄◄

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan,
 İsveç’in Västra Götaland bölgesinde Müslümanların yoğun olduğu Frölunda, 

Boras ve Trollhattan yerleşim birimlerinde yine polis korumasında 
Kur’an-ı Kerim yaktı.
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Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği’nin 2009 yılından beri 
Den Haag Belediyesi ile başlatmış olduğu Hollandaca dil kurslarını 
takip eden 1500’ü aşkın insan bugüne kadar sertifika almayı 
başardı. Dersleri takip eden kursiyerlere, kurs hocası Recep Çınar 
ve Dernek Başkanı İlhan Aşkın birlikte sertifikalarını verdiler. 
Kursiyerlere, sertifikalarıyla beraber, Şuşa’nın sembolü olan Xarı 
Bülbül rozeti de takdim edildi.                                                                  ---◄◄    

İLHAN AŞKIN’IN HİZMET AŞKI SÜRÜYOR

      

S
aygı çok güzel bir kavram şayet eyleme 
geçerse.  Anneye saygı, babaya saygı, 
büyüklerine saygı, küçüklerine saygı, 
doğaya, hayvanlara vs. 

Peki ya bizi yoktan var eden, Allah’a saygımız ne 
durum da? Allah’a olan saygımızı nasıl  eyleme 
geçirebiliriz? Belki biraz doğada yürüyüş yapıp 
tefekkür ederek, o uçsuz bucaksız  masmavi 
gökyüzüne bakıp, sayısızca güzellik veren, çeşit 
çeşit nimetlerin üzerinde düşünsek, sanırım en 
güzel cevabı buluruz; “Allah’a secde et.”

Peki ya onca işimizin, koşturmalarımızın arasında  
vakit bulabiliyor muyuz? Ya da daha düzden 
soralım bu soruyu; Allah’a secde etmekten bizi 
geri koyan ne?

Kur’an  ayetleri içerisinde bir çok kez insanın 
yaradılışına dikkat çekilmiştir. Neden? İnsan 
kendini tanımalı ki, hayatına yön vermesi 
kolaylaşsın. Günümüzde bir çok psikolojik 
hastalık yüzünden, psikologların ajandası dolu. 
Peki psikologlar ne yapıyor; seni dinliyor, 
konuşmanı, kendini tanımanı sağlıyor. 
Öyleyse tefekkür et ve kendini tanı. Kendini 
tanıdığında alemi tanımaya kapı aralamış 
olursun. Mümin insanın kalbi, en hassas ölçü 
birimidir.
.....
İmtihanlardan sabırla çıkılır
 Hayatın bizlere ne gibi sürprizleri  var, yaşayarak 
öğreniyoruz. Kimi zaman üzülüyor, üzüntüden 
ağlıyoruz.  Kimi zaman mutluluktan gülümsüyor, 
seviniyoruz. Dedim ya, hayatın ta kendisini 
yaşıyoruz.
Bazı imtihanlar var;  imtihan içinde imtihanlar.
Zor ama hiçbir şeyin sebepsiz olmadığını 
biliyoruz.
Acı ama umudumuzu yitirmedikçe güçlüyüz ve 
acının üstesinden geleceğiz, geliyoruz da.
Unutmayın ki insanlar hep mutluluktan gülmez, 
bazen de en büyük acıları gizlemek için gülerler.

Sevgili kızım Eda ve oğlum Buhari, 
Tam bir sene olmuş göz aydınlığım, canım  oğlum 
Buhari ve evimize ay gibi doğan güzel yürekli 
gelinim Eda’nın dünya evine gireli. Daha dün 
gibi hatırlıyorum tatlı, güzel telaşımızı…

Zaman ne çabuk geçip gidiyor.  Daha geçen yıl 
her ikinizde baba ocağındayken, şimdi kendi 
yuvanızı, ocağınızı kurdunuz ve ardından bir yıl 
geçti Elhamdülillah.
Rabbim yuvanızda sizlere sağlık, afiyet, huzur, 
mutluluk ve iki cihan saadeti versin. Birbirinizin 
hayatını tamamlayıp, birbirinizin cennet anahtarı 
olun inşallah.
Güzel yavrularım unutmayın ki, evliliği diri 
tutan muhabbettir. Muhabbet ise içinde saygıyı, 
sevgiyi, anlayışı ve sabrı barındırır. Bazen insanı 
zorlar ve susmayı gerektirir. Bazen  de  her 
zorluğa beraber göğüs germeyi.
Yani demem o ki; Muhabbet menfaatsiz 
sevmektir...

Evliliğinizin birinci yılını bitirdiğiniz şu günlerde,  
birlikte yaşadıgımız güzel anılar için teşekkür 
ederiz. Rabbim sizden razı olsun.            ---◄◄

      

S
Peki ya bizi yoktan var eden, Allah’a saygımız ne 
durum da? Allah’a olan saygımızı nasıl  eyleme 
geçirebiliriz? Belki biraz doğada yürüyüş yapıp 
tefekkür ederek, o uçsuz bucaksız  masmavi 
gökyüzüne bakıp, sayısızca güzellik veren, çeşit 
çeşit nimetlerin üzerinde düşünsek, sanırım en 

Biraz Saygı, Biraz da

kochavva@live.nl              AYNAHavva Koç

Daha düzden soralım 
bu soruyu; Allah’a secde 
etmekten bizi geri koyan 
ne?

SABIR ve
TEFEKKÜR

Ziyaret...

  ASBİR Hollanda sezon kapanış toplantısını yaptı  
  Kısa adı ASBİR olan Avrupa Sivaslılar Birliği  Hollanda Şubesi yönetimi, sezonun son toplantısını De Schie  
  şirketinin çalışma ofisinde gerçekleştirdi. Fehmi Uzun’un ev sahipliği yaptığı toplantıya Göksel Soyugüzel 
  başkanlığında ASBİR yönetimi katıldı. Yoğun bir gündemle toplanan ASBİR yönetimine Fehmi Uzun 
  çalışmalarıyla alakalı da bir brifing verdi.   

  Katwijk’ta nezih bir mekân: “CLEIJN DUIN”   
  Hollanda’nın turistik kasabalarından Katwijk aan Zee’de bir yıl önce Ahmet Arıkan ve evlatları Kaan ve Belma 
  Arıkan tarafından bölge insanının hizmetine açılan Cleijn Duin supermarketi hem sunduğu kaliteli hizmet, 
  hijyenik ortamı hem ürün çeşidi hem uygun, hesaplı fiyatlarıyla hem de güler yüzlü personeliyle kısa 
  zamanda  en çok uğranılan yer hâline geldi.   
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Y arım asrı Hollanda’da tüketen Anadolu insanı 
bu süre içerisinde pek çok önemli gelişim 
sağladı, girişimde bulundu. Sayıları 20 bini aşan 
girişimcimiz, her türlü yüksek düzeyde meslek sahibi 

gencimiz, on binlerce yüksek okul ve üniversite öğrencimizle, 
basın yayın kurumlarımızla ikinci yarım asra doğru umut 
yolculuğumuz sürüyor. Bu yolculukta en zorlandığımız alan 
kültür, sanat ve edebiyattır. Bu alanda da sayıları az da olsa 
güzel ürünler verilmekte. Bunlardan biri de 20 yılı aşkın 
bu sektörde kesintili de olsa hizmet veren, mücadele eden 
Hasan Çakmak’tır. Bugüne kadar pek çok tiyatro oyunun 
altına imza atan Çakmak uzun bir aradan sonra tiyatro 
severlerin karşısına yeni oyunlarla çıkmaya hazırlanıyor. Pek 
çok imkânsızlığa rağmen bu tür güzellikleri, ürünleri ortaya 
koymak kutlanılacak ve alkışlanacak bir davranıştır. Hasan 
Çakmak Hoca’yı kutluyor ve hem kedisini hem de 9-10 
Haziran tarihlerinde sergilenecek olan “Yalnızlığın Kokusu” 
adlı oyununu tanımaya çalışacağız. Bizi anlatan, hayatımızın 
bir kesiti olan oyunlarda kendinizi bulacaksınız; yalnızlığın 
kokusunu daha yakından duyacaksınız ve oyunlarla geçmiş 
ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkacaksınız.    
Hasan Usta ile yapılan sohbetimizden keyif alacağınıza ve 
istifade edeceğinize inanıyoruz.    

Sizi biraz tanıyabilir miyiz, Hasan Çakmak kimdir?
Adım İmam Hasan Çakmak. 1968, diyar-ı Dersim’de doğdum. 
İlk, orta ve lise eğitimi doğduğu ve büyüdüğü topraklarda 
tamamladıktan sonra, 1985 yılında aile birleşimi dâhilinde 
Hollanda’ya geldim. İlk Türkiyeli olarak, 1993 yılında 
Utrecht Yüksek Sanatlar Akademisi TİYATRO&DRAMA 
bölümünden mezun oldum. Sonrasında Sosyal Akademi De 
Horst’an “opbuwwerkwer” olarak mezun oldum.
Uzun yıllar Hollanda’nın farklı şehirlerinde ve son olarak 
ta Rotterdam’da sosyal görevli olarak çalıştım. Sonrasında 
Hollanda Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı’na bağlı 
“Hollanda Amatör Tiyatrolar Birliği”nde (THEATERWERK 
NL) çok kültürlü toplum ve tiyatro alanında uzman tiyatro 
ve drama görevlisi olarak çalıştım.1990’lı yılların ikinci 
yarısından 2005 yılına kadar, Hollanda ve Belçika’da 
otuza yakın farklı şehirlerinde ve projelerde tiyatro, drama 
hocalığının yanı sıra yönetmen ve dramaturg olarak çalıştım. 
Vedat Gültekin ile birlikte 2005 yılına kadar Galip Tiyazro 
Produksiyon’da oyuncu, yönetmen ve dramaturg olarak 
çalıştım. Vedat hocam ile birlikte çalıştığımız yıllarda, 
Galip Tiyazro Prodüksiyon olarak, Zuidplein Tiyatrosu’nun 
kurumsal tiyatro prodüksiyonu olarak 13 oyun sergiledik.

Bu kadar uzun bir ara vermenizin sebebi nedir?
Ben altı yaşında iken babam, 11 yaşımda da annem ve iki 
kardeşim Hollanda’ya geldi. Abim ve ben memlekette kaldık. 
Amcam, amcamın hanımı ile birlikte baba annem bizleri 
büyüttü. O hem annem, hem de babamdı. Baba annemin 
2004 yılında Hakk’a yürümesi beni duygusal olarak çok 
yıprattı. Uzun bir süre onun yasını tuttuktan sonra tiyatro 
ile tekrardan hayata tutunmaya çalıştım. Devamında Rauf 
Kurtgözü ile birlikte kurduğumuz Raks Prodüksiyon ile eğitim 
amaçlı tiyatro oyunları ve sunumları alanında çalıtık.2014 
yılında annem Hakk’a yürüdü ve devamı yine çok kederli 
ve sancılı bir döneme evrildi. 2018 yılı sonbaharında kızım 
Tijda’nın desteği ile tekrardan tiyatroya başlama kararı 
aldım. Daha önce geliştirdiğim ve senaryosunu yazdığım 
‘’Yalnızlığın Kokusu’’ MAZLUM ve SEVGİ oyunlarını üzerine 
çalışmaya başladım. Amacım, kızım ile birlikte 2019 yılı 
sonunda oyunları sahneye koymaktı. 

TİJDA Vakfı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Biz baba-kız hayata dair planlar yaparken, hayatın da 
bizlere dair planlar yaptığının farkında değildik. Kızım,  
2018 yılını, 2019 yılına bağlayan gecede; geçirdiği bir trafik 
kazası sonrası Hakk’a yürüdü. Yitirdiğim canımın, gönlüme 
düşürdüğü kor ateş, babaannem ve annemin acısı da 
tekrardan alevlendirdi. Gönlümün duvarlarını ismini yazıp, 
resimlerini nakşettiğim üç sevgi(li)m ve dostun yokluğu; beni 
yalnızlık ve sahipsizlik duygusu ile buluşturup, tanıştırdı. 
Kızımın ölümü sonrası dost ve sanat çevremin destek 
ve katkılarıyla tekrardan toparlanarak, kızım ile birlikte 
yapacaklarımı, kızım adına kurduğum “TİJDA Sanat & 
Kültür Vakfı” adına yapmaya karar verdim.

Hasan Çakmak:

Hasan Çakmak’ın “Yalnızlığın kokusu” 
adlı oYunu seYrİcİYle buluşuYor

“Bizi anlatan, hayatımızın bir kesiti olan oyunlarda kendinizi bulacaksınız”

De Jongerenambassade (Gençlik Elçiliği), toplantı ve eğitim yoluyla 
gençleri yapıcı ve nesnel bir şekilde siyasetle tanıştırmayı amaçlayan 
bir gençlik hareketidir. Grup üyeleri, sezonun dördüncü toplantısını 
gerçekleştirdi. Gençlik Elçileri, düzenledikleri son toplantıda, NTR’de 
TV ve Radyo sunucusu Karim Amghar’dan medya eğitimi aldılar.
Toplantıda, ağırlıklı olarak medyanın toplumsal etkisi ve bunun
arkasındaki güç vurgulandı.                                                                   ---◄◄

Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan ziyaretlerini 
sürdürüyor. Zaandam’da Zaans Kleurrijk Sağlık Merkezi’ni 
ziyaret eden Arıkan kurum yönetimiyle bir araya geldi. Aile 
Hekimliğinin yanı sıra farklı branşlarda 21 sağlık kuruluşunun 
hizmet verdiği merkezin yönetimindeki hekimler ve sağlık 
çalışanlarıyla sohbet eden Arıkan, kurumun hizmetleri 
hakkında bilgi aldı.                                                                           ---◄◄                                                        

Kısa turlar

T.C. Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği ile Hollanda Diyanet 
Vakfı’nın ortaklaşa hazırladığı Hafızlık İcazet Merasimine 
Schiedam Muradiye Cami ev sahipliği yaptı. Merasime T.C. 
Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, Rotter-
dam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali Parlak, Hollanda Diyanet 
Vakfı Başkanı Muhlis Koç ve çok sayıda davetli katıldı. 
Protokol konuşmalarının ardından hafız öğrencilerin sunum-
ları yer aldı. Cami kurslarında hafızlığını bitiren 5 öğrencinin 
de katıldığı program, öğrencilere ve eğitimcilere verilen 
hediyelerin ardından sona erdi.                                                       ---◄◄

En büyük sorunumuz olan YALNIZLIK’ı seçme 
sebebiniz nedir? Sahnelenecek oyun hakkında bilgi 
verebilir misiniz, konusu, oyuncuları hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Yalnızlığın Kokusu adlı sanat projesinin geliştirilmesindeki en 
büyük neden, vakti zamanında düş ve hayallerini koydukları 
valizleri ile birlikte buraya gelen ve gün geçtikçe sayıları 
azalıp, yalnızlıkları çoğalan birinci kuşağı bir tiyatro oyunu 
dâhilinde anlatmaktı
Senaryonun yazılımı için, birinci kuşak ile yaptığım 
sohbetlerde ‘’yalnızlığın sebebiyetlerini” araştırırken, 
bu kuşak özde kendi aile ve mensubu olduğu toplum ve 
genelde de Hollanda toplumu içerisinde anlaşılamadıklarını 
anlatıyorlardı. Devamında tek ve yalnız kalanların, 
bugünlerde yaşadıkları yalnızlık ve sahipsizlik duygusunun 
arkasındaki en büyük nedenlerinin kendi çocukları olduğunu 
anlattılar. Ben de bu anlatılanlar dâhilinde, konuştuğum 
birinci kuşağın kız ve erkek çocuklarıyla konuşma gereği 
duydum. Hani derler ya, “bir dokun, bin ah işit” misali, 
ikinci kuşağa mensup kız ve erkek çocuklarının anlattıkları 
karşısında deyim yerindeyse şok bir durumla karşı karşıya 
kaldım. İkinci kuşak bir yanıyla birinci kuşağın yalnızlıklarını 
anlayıp, nedenlerini de anlattıklarında, farkında olarak 
ya da olmayarak onlarda birinci kuşağı kendi yalnızlık ve 
sahipsizliklerinden sorumlu tutuyorlardı. Hâl böyle olunca 
da, bir oyun yerine üç oyun, yazıp sahnemeyse karar 
verdim. Yalnızlığın Kokusu MAZLUM birinci kuşağı, 
SEVGİ birinci kuşağın kızlarını ve Cihat’ta birinci 
kuşağın oğullarını anlatan bir oyuna dönüştü.
Oyunları yazarken kuşaklar arası yalnızlığın sebebiyetlerini  
“kültür, kültürel miras, yetiştirilme tarzı ve 
sosyalizasyon” perspektifinde ele değerlendirip, 
yorumlayarak yazmaya çalıştım. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Oyunların sahnelenmesi için, projeye ortak olan Rijnmond 
Alevi Kültür Merkezi ve oyuncu olarak amatör olmalarına 
rağmen, gönüllerini profesyonel olarak ortaya koyan oyuncu 
arkadaşlarıma canı gönülden şükranlarımı sunmak isterim.
Temennim, Türkiyeli kurum ve kuruluşların destek 
ve yardımlarıyla oyunları farklı bölge ve şehirlerde 
sergileyerek, sayıları hızlı bir şekilde azalan birinci kuşağı 
devamı dâhilindeki kuşaklar ile buluşturup oyunun temasını 
toplumsal düzeyde sohbetleyip tartışmak. 

YALNIZLIĞIN KOKUSU MAZLUM VE SEVGİ 
oyunlarının Hollandaca versiyonunun gösterime gireceği 
tarih 9 ve 10 Aralık 2022. 
CİHAT oyununun Türkçe ve Hollanda’ca gösterime gireceği 
tarih 9 ve 10 Haziran 2023. 
Yer: Theater Zuidplein Rotterdam.          
                                                    Haber: DM ---◄◄                                                             

Bugüne kadar pek çok tiyatro oyununun altına imza atan Hasan Çakmak uzun bir aradan 
sonra tiyatro severlerin karşısına yeni oyunlarla çıkmaya hazırlanıyor. Pek çok imkânsızlığa 

rağmen bu tür güzellikleri, ürünleri ortaya koymak kutlanılacak ve alkışlanacak bir davranıştır. 
Hasan Çakmak Hoca’yı kutluyor ve hem kendisini hem de 9-10 Haziran tarihlerinde 

sergilenecek olan “Yalnızlığın Kokusu” adlı oyununu tanımaya çalışacağız.
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HDV Geleneksel Camiler Arası Ödüllü Yarışmalar kategorile-
rinde yarışan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. 
Etkili Hutbe Okuma Yarışması Rotterdam Kocatepe 
Camii’nde gerçekleştirildi. 
Jüri ve katılımcılar önünde ter döken çocuklar birincilik için 
yarıştılar. Yarışmada şu isimler ilk üç dereceye girdiler:
1- Batuhan Kaya (Weert), Emre Önal (Leiden), Kerem Baş 
(Bergen op Zoom). 
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda da şu 
isimler dereceye girdi: Ceylin Balcı (Apeldoorn), Hayrunisa 
Baktaş (A’dam Emir Sultan), Abdullah Pulatlı (Almere).
Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye girenler: 
Sultan Enes Boylu (A’dam Emir Sultan), Abdussamet Alkan 
(Doetinchem), Melih Taha Koç (Bergen Op Zoom)          ---◄◄
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B ütün ülkelerde çeşitli sebeplerden, 
iktisadi gelişmelerden dolayı insanların 
ucuzluk, pahalılık dediği durumlar 
olabilir. Dünyanın bir yerinde olan bir 

siyasi olay, savaş, ekonomik kriz komşu ülkeyi, 
öteki ülkeleri etkileyebilir.   
Bu doğru olmakla beraber insanların bunu 
algılaması önemli. Neye ucuz neye pahalı 
diyorlar. Elbette bu herkesin kazancına göre 
değişir.

Yaşadığı ülkeye göre geliri yüksek olanlar 
için pahalılık söz konusu olmaz. Ama geliri 
düşük olanlar, almak isteyip de alamadıklarına 
“pahalı” derler. Ya da fiyatların hafif yükselmesi 
durumunda endişeye kapılabilirler. 
(Ben 1970 yıllardan beri ülkemizde pahalılıktan 
şikâyet edildiğine şâhidim. Şikâyetler hiç 
durmuyor ki...) 
Dolaysıyla pahalılık veya ucuzluk biraz da 
psikolojiktir. Biraz da doymamışlıktır. Çok şey 
isteyip de istediğini elde edememektir. İstediğini 
elde edemeyenler elbette şikâyetçi olurlar. 
Fiyatların artması üzerinde panikleyebilir. 
Pazarda bir malın azaldığını duyunca hemen 
harekete geçip o üründen bol miktarda stoklama 
yapabilirler. (Nitekim geçtiğimiz aylarda 
Hollanda’da ayçiçek yağının başına böyle bir şey 
geldi.)  

Bir de şu var: İnsanların çoğu doyumsuzdur. 
Eldeki ile yetinmez, daha fazlasını ister. Bir 
şeye kavuşur ama doymaz daha başkasını, 
daha yenisini, daha lüksünü ister. Elindekinin 
yetmediğini düşünür. Azalacağından endişe eder. 
Hele elindekiler pazarda yoksa, ya da fiyatları 
artarsa panikler. “Nasıl geçineceğiz?” der, 
açlık korkusu yaşamaya başlar. 
Her insanda nefis, buna bağlı olarak da iştah, 
hırs, tamah, emel ve tutku duyguları vardır. 
Bunlar, hayatı sürdürebilmek için insana verilen 
aparatlardır. (Bkz: Âli İmran 3/14) 
Hırs ve tamah; bir şeyi şiddetle arzu etme, bir 
şeyin üzerine çok düşmek, ona aşırı derecede 
tutkun olma, sonu gelmeyen istek, aşırı arzu 
demektir. Bu aşırı tutkunun iki boyutu vardır: 
Birisi hırs, diğeri ihtirastır. 

Hırs; fazla istek ve arzudur. Hırs sahibi 
kimselere “hârîs” denilir. İhtiras; aşırı istek, 
gözü dönmüşlük, açgözlülük, doyumsuzluk 
demektir ki  hırsın aşırı ve olumsuz hâlidir.
İhtiras sahibi kimseye “muhteris” denir. 
Muhterislerin mutlu oldukları görülmemiştir.  
Derler ki “ihtiras ile ihtiyaç arasındaki farkı 
bilmek gerekir”...
Kişi bu duyguları temel ihtiyaçlarını temin için 
kontrollü kullanırsa faydasını görür. Ama tam 
tersi, bunların güdümüne girerse hem çok yanlış 
yapar, hem dünya sınavını unutur, hem de hiç 
doymaz. 
İhtiras ve tamahın varacağı nokta açgözlülüktür. 
Bu da; şiddetli arzu, bir şeye aşırı meyil ve 
rağbet göstermek demektir. Dünyalıklar, 
zevkler, harcamalar, biriktirmeler, satın almalar 
yönünden doymamaktır. Daha fazlasını, daha 
ötesini, daha çoğunu aşırı bir şekilde istemektir. 
Eldeki ile yetinmeyip, başkasının elindekine göz 
koyacak kadar iştahla zevklere ve maddî şeylere, 
dünya malına meyletmektir. 
Pahalılıktan şikâyet etmemenin, hırs ve tamahın 
esiri olmamanın, açgözlülüğe düşmemenin çaresi 
var mı? Elbette var. 
Bir tanesi kanaattir. Eldeki ile yetinmeye 
‘kanaat’ denir. Kişi sahip olduklarıyla 
yetiniyorsa, “şükür ki bugün bunlara 
sahibim” diyebiliyorsa, o kişi yüreğinde zengin 
gibidir. Elinde olanlar ona –az da olsa- yeter. O 
böyle hisseder. O yüzden fazla şikâyet etmez. 
Peygamberin (sav) sözüne kulak verir:  
“Zenginlik mal çokluğu ile değildir. Bilakis 
zenginlik göz tokluğuyladır.” (Müslim, 
Zekât/120 no: 1051. Buharî, Rikâk/15 no: 6446. 
Tirmizî, Zühd/40 no: 2373) 
Bu gerçek İslâm kültüründe şu şekilde ifade 
edilir: “Kanaat tükenmeyen bir hazinedir.”

Hikâyeye göre bir dilenci bir âlimden fakir 
olduğunu ileri sürerek bir şey istemiş. Âlim ona 
“Eğer fakirsen gel bir anlaşma yapalım; elli 
akçe vereyim, bir gözünü ver” demiş. 
Dilenci “Olmaz öyle şey” demiş. 
Âlim “Yüz akçe vereyim” demiş. Dilenci bunu 
da kabul etmemiş, “Daha fazlasını versen de 
gözümü vermem” demiş. 
Âlim o zaman demiş ki: “Görüyorsun, ne 
kadar zengin imişsin.”

“İslâm hidâyeti nasip edilen ve yeterli 
miktarda maişeti (geçimliği) olup, buna 
kanaat edene ne mutlu!”  (Ahmed b. Hanbel 
2/168, 173. Müslim, Zekât/43(125) no: 2426. 
Tirmizî, Zühd/35 no: 2350)

Diğeri şükretmektir. Rabbimiz diyor ki: “Eğer 
şükrederseniz mutlaka size nimetlerimi 
artırırım...” (İbrahim 14/7) 
Şükür yürek, dil ve bedenle olur. Beden ile 
şükrün, iman ettikten sonra İslâma, yani ilâhî 
ölçülere uyarak yaşamak olduğunu hatırlayalım. 
Hiç nimetlerin, rızıkların, mülkün sahibi Allah’a 
hakkıyla şükreden şikâyet eder mi?
Bir diğeri infak etmektir. İnfak, fakirliğin, 
âcizliğin, imkânsızlığın açtığı yaraları tedavi eder. 
Pek çok manevî derde devâdır.

“Açlık korkusu korkuların en çirkinidir ve 
temelsizidir.” “
Aç kimseyi bir lokma doyurur, açlık 
takıntısı olanı dünya doyuramaz.” Bundan 
dolayı “açgözlülerin midesini değil, gözünü 
doyurmak gerekir” demişler. 

İnsan yarınından, etrafındaki olumsuz 
gelişmelerden, pahalılıktan, doğal âfetlerden, 
kendisi veya ailesi için endişe edebilir mi? 
Edebilir. Bu  normaldir. Ancak “açlık korkusu” 
böyle değildir: Var iken, çeşitli imkânlar 
içerisinde iken endişe etmektir. Eldekini yetersiz 
görmek, azalacak, tükenecek, yetmeyecek 
korkusudur. Böyleleri hem aç gözlüdürler, hem 
cimridirler, hem de kanaatsizdir. Aç gözlülük 
kişilik zaafıdır, insanı mutsuz eden, sıkıntıya 
sokan bir huydur.  
Aç gözlülerde köstebek ahlâkı vardır. Bilindiği 
gibi köstebek yuvasına ömür boyu yiyecek 
biriktirir ama asla bunları tüketecek kadar ömrü 
olmaz. 
Hırs, ihtiras, aşırı tamah, açgözlülük insanı böyle 
anlamsız yarışların içine sokar, onu bazı şeylerin 
peşine koşturur, asıl görevlerini yapmasına engel 
olur. 
Tüketimi hayatın gayesi hâline getiren, 
kazanmak ve harcamaktan başka düşüncesi 
olmayan, dünyalık elde etmekten başka davası 
olmayan insan aç gözlüdür, cimridir, egoisttir, 
doyumsuzdur. Dolaysıyla infak etmekten, cömert 
olmaktan uzaktır, paylaşmayı ve yardım etmeyi 
sevmez. 
Allah yolunda harcamak, vermek, paylaşmak, 
cömert olmak (infak etmek) müslümanı aşırı 
hırs ve tamahtan korur, açlık duygusunu tedavi 
eder. İnfak etmek aç gözlülüğün ilacı olduğu gibi 
cimriliği azaltacak en güzel imkânlardan biridir. 
Zaten infak eden cimri ve şikâyetçi olmaz, mutlu 
olur.  
Çevremizde “pahalılık var” iddialarına bir de 
bu pencereden bakmak gerekir.                ---◄◄

Aç gözlülerde köstebek ahlâkı 
vardır. Bilindiği gibi köstebek 
yuvasına ömür boyu yiyecek 
biriktirir ama asla bunları tüketecek 
kadar ömrü olmaz. 
Hırs, ihtiras, aşırı tamah, açgözlülük 
insanı böyle anlamsız yarışların 
içine sokar, onu bazı şeylerin peşine 
koşturur, asıl görevlerini yapmasına 
engel olur. 
Tüketimi hayatın gayesi hâline 
getiren, kazanmak ve harcamaktan 
başka düşüncesi olmayan, 
dünyalık elde etmekten başka 
davası olmayan insan aç gözlüdür, 
cimridir, egoisttir, doyumsuzdur. 
Dolaysıyla infak etmekten, cömert 
olmaktan uzaktır, paylaşmayı ve 
yardım etmeyi sevmez. 
Allah yolunda harcamak, vermek, 
paylaşmak, cömert olmak (infak 
etmek) müslümanı aşırı hırs ve 
tamahtan korur, açlık duygusunu 
tedavi eder. İnfak etmek aç 
gözlülüğün ilacı olduğu gibi 
cimriliği azaltacak en güzel 
imkânlardan biridir. Zaten infak 
eden cimri ve şikâyetçi olmaz, 
mutlu olur.  
Çevremizde “pahalılık var” 
iddialarına bir de bu pencereden 
bakmak gerekir.  

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

H DV Zwijndrecht Yavuz Sultan Selim 
Camii, düzenlediği “Kur’an-ı Kerim’e 
Yolculuk” adlı programıyla renkli 
görüntüler yaşattı.

Cami yönetimi. imam hatibi İsa Mutlu, eski ve yeni 
cami başkanları, eğitim başkanları, fahri eğitmenleri, 
anneler komisyonu, veliler, davetliler ve cemaatin 
katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşmalar da 
yapıldı.
Konuşmalarda, Yavuz Sultan Selim Camii cemaatinin 
sergilediği bu birlikteliğin  gelecek nesillerin önünde 
bir kandil olarak hep yanması dileği yinelendi.
Fahri eğitmenler, 2018-2022 yılları içindeki tüm bilgi 
ve belgeleri yazılı sözlü ve görsel sunum yaparak 
aileleri ve cemaati bilgilendirdiler.

Yavuz Sultan Selim Camii yönetiminin, Anneler 
Birliği Komisyonu’nun ve cami eğitim komisyonuyla 
gerçekleştirdiği törende, başkan ve idareciler Yavuz 
Sultan Selim Camii’nin dinî ve kültürel eğitiminin 
dününü bugünü masaya yatırdılar. Yeni hedef ve 
çalışmaları gözden geçirdiler.
Program, helalleşme ve ikram ile son buldu.                                                                   
         Haber: Sedat Tapan  ---◄◄

Gül bahçesinde güller yetişiyor...

ZWIJNDRECHT YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ 
KUR’AN’A YOLCULUK PROGRAMI DÜZENLEDİ

Pahalılık mı,

AÇ GÖZLÜLÜK MÜ?

 Camileri evleri gibi gören çocukların günüydü o gün...
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Yeni bir oyun...

E ndişe meydana getiren Maymun çiçeği virüsü, bilinen 
çiçek hastalığından farklı mı? Nedeni, korunma yolları 
ve tedavisi nedir? İşte merak edilen soruların cevapları… 

Maymun çiçeği virüsü: Nedeni, belirtileri, korunma 
yolları ve tedavisi
Genelde orta ve batı Afrika’da görülen maymun çiçeği virüsü 
Avrupa’da bazı ülkeler ile Amerika ve Kanada’da görülmesinin 
ardından endişe meydana getirdi.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre şuanda endemik olarak 
maymun çiçeği virüsünün bulunmadığı 15 ülkede yaklaşık 100 
vaka tespit edildi. 
Şimdiye kadar Afrika dışında görülen vakaların tamamının 
Afrika’dan gelen insanlar veya getirtilen kemirgenlerden 
kaynaklandığı biliniyordu. Ancak Afrika dışında tespit edilen 
vaka sayısı son bir hafta içinde, bugüne kadar Afrika dışında 
görülen toplam vaka sayısını aşacak kadar arttığı için DSÖ ve 
bilim dünyasının dikkatini çekti.
Maymun çiçeği virüsünün kaynağı nedir?
Maymun çiçeğine, çiçek virüsü ile yakından ilişkili bir virüs 
neden oluyor. Bu virüs, 1980’den bu yana ortadan kaldırıldığı 
düşünülen çiçek hastalığının etken maddesi olarak geçiyor. Çiçek 
hastalığı ile karşılaştırıldığında maymun çiçeği, kemirgenler 
veya maymunlar gibi çeşitli memeli türler de dahil olmak üzere 
birçok hayvan türünü etkileyebilir. İnsanlarda maymun çiçeği 
enfeksiyonu vakalarının çoğu, hayvanlardan insanlara bulaşan 
cinsten. Virüsün bulaşması en çok Orta ve Batı Afrika’nın 
ormanlık alanlarında görülür.
Yeni bir hastalık mı?
Maymun çiçeği, yeni bir hastalık değil. 1958’de maymunlarda 
tespit edildikten sonra insanlarda ilk olgu 1970’te Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti’nde görüldü. 1958’de araştırma 
laboratuvarındaki maymunlarda çiçek benzeri bir salgın yapınca 
farkına varılan hastalık bu nedenle “maymun çiçeği” adını aldı.
Başta Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere, 
Orta ve Batı Afrika’daki tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu 
11 ülkede görülen hastalığın sıklığı tam olarak bilinmiyor. 
Afrika’da her yıl birkaç yüz vaka olduğu tahmin ediliyor. Hastalık 
zaman zaman Afrika kıtasından enfekte hayvanlar veya insanlar 
aracılığıyla diğer kıtalara taşınıyor, fakat buralarda az sayıda 
insanın etkilendiği ve bölgesel vaka kümelenmeleri görülüyor.
Çiçek virüsüne akraba
Maymun çiçeği,  çiçek virüsüne akraba bir DNA virüsü. Batı 
Afrika ve Orta Afrika (Kongo Havzası) olmak üzere iki alt tipi 
bulunuyor. Batı Afrika, Kongo türüne göre daha hafif seyirli 
hastalık yapıyor. Şu an genetik analizler tamamlanmamış olsa 
da Afrika dışında görülen vakaların Batı Afrika alt tipi olduğu 
öngörülüyor.
Belirtileri neler?
Maymun çiçeği, ciltte kabarcık, kızarıklık, kaşıntı gibi 
semptomların yanı sıra yüksek ateş lenf bezlerinde şişlik ve 
üşüme ile kendini gösteriyor
Hastalık seyri
Lenf bezi şişliği, maymun çiçeğinin, çiçek, su çiçeği ve kızamıktan 
ayıran en önemli belirtisi. Yakınmalar, virüsle temastan ortalama 
6-13 gün sonra ortaya çıkıyor. İlk 5 gününde ateş, şiddetli baş 
ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik yaşanan 
hastalıkta, ciltteki döküntüler de ateş başladıktan sonra 1-3 
gün içinde görülüyor. Avuç içi, ayak, ağız içi, genital bölge 

Maymun çiçeği virüsü nedir?
Kısa haber turu...

İ bni Sina Enstitüsü (ISI) Basın Toplantısı Rotterdam, 
Hollanda İbni Sina Enstitüsü (ISI) Basın Toplantısı 
25 Mayıs 2022 tarihinde Rotterdam Hollanda’da 
gerçekleştirildi.

Türkiye Hollanda Ticaret Odası Derneği’nde gerçekleşen 
toplantıda Gerontolog Dr. Kemal Aydın (İbni Sina 
Enstitüsü (ISI)  Başkanı), Erol Sanburkan (Avrupa Göçmen 
Yaşlılar Federasyonu - ERFEM Başkan Yardımcısı), Fatih 
Rüştü Hotamışlı (Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı ‘HTSV’ 
Başkan Yardımcısı) çalışmaları ve yeni projeleri hakkında 
bilgi verdiler. 
Hayata geçirdikleri bir çok projenin Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından takdirle karşılandığını ve dünyanın 
bir çok ülkesinde uygulandığını belirten Dr. Kemal 
Aydın, Türkiye’nin son 20 yılda sağlık konusunda geldiği 
noktaya vurgu yaparak, “Özetle söylemek gerekirse 
bu çalışmalar sonucu Türk insanının ortalama yaşı 
5 yıl uzamıştır” dedi. 
“Sağlığın turizmi değil diplomasisi olur” diyen Aydın, 
bütün proje, faaliyet ve çalışmalarının bu yönde olduğunu 
ifade ettiği konuşmasında, “Ülkemizi sağlık ve sağlıklı 
yaşlanma konusunda hak ettiği yere getirmek için 
var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz” dedi.
Göçün 60. yılında 21 Haziran 2022 - 21 Haziran 2023 
Türkiye Hollanda Sağlık Yılı olarak kutlanılacağını da 
belirten Aydın, İbni Sina Enstitüsü (ISI) olarak her yıl bir 
ülkeye ve kişiye ödül vereceklerini dile getirdi. 
Geçtiğimiz hafta Amsterdam’da düzenlenen Sağlık 
Turizmi Fuarı’na da katılarak sunum yaptığını ve ileriye 
dönük çalışmaları için ise çok verimli ikili görüşmeler 
yaptığını sözlerine ekledi. 
Her yıl “Sağlığı Geliştiren Ülke Beratı” veren İbni 
Sina Enstitüsü, bu yıl “Küresel yaşlılık Diplomasisi 
Öncüsü” olması hasebiyle bu yıl onur beratı ödülünü 
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim 
etti. Kemal Aydın toplantıda ödülün bir nüshasını basın 
mensuplarıyla paylaştı.            N’Haber              ---◄◄                                                                           

İBNİ SİNA ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANI KEMAL AYDIN 

HOLLANDA’DAYDI

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

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

ve gözlerdeki lezyonlar, kabuk bağlayıp düşmesiyle ortadan 
kalkıyor.
Virüs nasıl bulaşıyor?
Maymun çiçeği hastalığı; adının aksine maymunlardan daha 
çok sincap, sıçan, fare gibi kemirgenlerde bulunan ve onlardan 
insana geçen bir hastalık. Ancak insandan insana da geçebiliyor. 
Maymun çiçeği virüsü bir kişiden diğerine, enfekte olan kişinin 
vücudunda çıkan lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları 
ve enfekte insan veya virüsle kirlenmiş giysi, havlu, çarşaf, 
yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle yaslkın temas yoluyla 
bulaşıyor. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabiliyor. 
Robert Koch Enstitüsü’ne göre, cinsel yolla bulaşma da mümkün.
Virüs, sağlıklı kişilere, ciltte gözle görülemeyecek çatlaklar/
çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum sistemi 
aracılığıyla giriyor.
İnsandan insana bulaşmanın büyük solunum salgısı 
damlacıklarıyla olduğu düşünülüyor. Hastalığın uzak mesafelere 
gidemeyen büyük damlacıklarla bulaşması, yüz yüze, uzun süreli 
ve yakın temasla oluyor.
Maymun çiçeği öldürücü bir hastalık mı?
Maymun çiçeği, genellikle 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden 
iyileşiyor. Ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde ve küçük 
çocuklarda ağır hastalık görülebiliyor.  Virüs vakaların yüzde 3 
ila 6’sında ölümcül olabiliyor. 
Hastalığın Orta Afrika alt tipinde öldürücülük yüzde 11’e kadar 
çıkabilirken güncel vakalara neden olduğu düşünülen Batı Afrika 
alt tipinin öldürücülüğü, yüzde 1 gibi daha düşük oranda kalıyor.
Çiçek aşısı ne kadar etkili
Maymun çiçeği hastalığı için yaygın kullanılan bir ilaç bulunmasa 
da vakalar şimdiye kadar, sidofovir, brinsidofovir gibi etken 
maddeli iki ilaçla kontrol altına alındı.
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’daki tecrübelerden yola çıkarak 
çiçek aşısının maymun çiçeğinden yüzde 85’e kadar koruma 
sağlayacağını bildirdi. Fakat çiçek aşısı, hastalığın dünya 
genelinde sonlanması nedeniyle 1980’den beri uygulanmıyor. 
Dolayısıyla şu an çiçek aşısı yapılanlar 40-50 yaş üzeri kişilerden 
oluşuyor.  Çiçek aşısının bu virüse karşı da yüzde 85 oranında 
etkili olduğu belirtiyor.
Salgına yol açma ihtimali var mı?
Maymun çiçeği hastalığının belirti ve bulgularının belirginliği, 
şu anki bilgilere göre belirtisiz enfeksiyon yapmaması, yakın 
ve uzun süreli temas ile bulaşması, bir DNA virüsü olduğundan 
daha az mutasyon geçirmesi ve kolay değişime uğrayarak yeni 
varyantlarının çıkmaması gibi faktörler nedeniyle Covid-19 
benzeri bir salgına yol açması beklenmiyor.              SH     ---◄◄
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Gerontolog Kemal Aydın: “Sağlık turizmi 
değil, sağlık diplomasisi olur”

Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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R eal Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 
finalinde Liverpool’u 1-0 mağlup etti 
ve tarihindeki 14. şampiyonluğuna 
ulaştı... Avrupa futbolunun kulüp 

düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2021-
2022 sezonu finali, Fransa’nın başkenti 
Paris’teki Stade de France’ta Liverpool ile Real 
Madrid arasında oynandı. Karşılaşmanın ilk 
devresi, Liverpool’un hakimiyetinde geçti. Kalan 
dakikalarda başka gol olmadı ve maçtan 1-0 
galip ayrılan Real Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

14. kez kupaya uzandı

Real MadRİd ŞaMpİyonlaR 
lİgİ ŞaMpİyonu oldu

Real Madrid, 14. kez kupaya uzandı
“Devler Ligi”nin en başarılı takımı Real Madrid, 
müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha 
ekledi.
Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 
1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 
2018 yıllarında şampiyon olan eflatun-beyazlılar, 
kupada 14. kez mutlu sona ulaştı.
İtalyan Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi’nde 
4 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör 
olarak tarihe geçti.                       AA     ---◄◄

Z iraat Türkiye Kupası finalinde 
Demir Grup Sivasspor, normal 
süresi 1-1 tamamlanan maçta 
Yukatel Kayserispor’u uzatmalarda 

3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel 
Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 
karşılaştı.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere 
tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda normal süresi 
1-1 berabere biten final maçında Yukatel 
Kayserispor’u uzatmalarda 3-2 yenen 
Demir Grup Sivasspor, düzenlenen törenle 
kupasını aldı. İstanbul Atatürk Olimpiyat 
Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 
ardından büyük sevinç yaşayan Demir 
Grup Sivassporlu futbolcular, saha içinde 
birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı. 
Futbolcular ile teknik heyet, şampiyonluk 

Yiğidoların hak ettiği kupa

ZİRaat tüRkİye kupası 
sİvasspoR’un oldu

sevincini müsabakayı tribünde izleyen 
taraftarlarıyla da paylaştı.
Saha ortasında düzenlenen törende önce 
karşılaşmanın hakemlerine plaketleri 
takdim edildi, daha sonra madalya 
seremonisine geçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Nuri Akın, 
İsmail Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı 
Mecnun Otyakmaz’ın yer aldığı kupa 
töreninde, önce finalist Yukatel Kayserispor, 
ardından da şampiyon Demir Grup 
Sivasspor’un teknik heyet ve futbolcuları 
madalyalarını aldı.
Demir Grup Sivassporlu futbolcular Hakan 
Arslan ve Ziya Erdal, kupayı Ali Düşmez 
ve İsmail Erdem’in ellerinden alarak takım 
arkadaşlarının yanına götürdü. 
Kırmızı-beyazlılar birlikte kaldırdıkları 
kupayla poz verdi.                    AA ---◄◄

Y aşam bir koşturmaca, daha güzeli, 
iyisi ve kolayı için mücadele. İki dilli 
bir toplumda yaşıyorsanız, iki dil 
konuşmak, yazmak ve ürün üretip 

pazarlamanız gerekmekte.!.

İki dilli toplumları memnun ve mutlu etmek de 
o kadar kolay değildir ha!..
Her biri diğerinin üstünü, çoğunu, güzelini, 
başarısını kıyaslarda ondan. Bir de kendinin 
daha üstün, güzel, sağlıklı, zengin, ahlaklı, 
eğitimli ve medeni olduğunu düşünen bir 
toplumda yaşıyorsanız ? Vay hâlinize.
Aynı zamanda iki dil, iki kültür bir ülkede 
yaşamak evrensel insan gelişimin büyük 
bir nimet ve zenginliktir. Tabii ki bunu iyi 
değerlendirmesini bilirsek.
Aynı zamanda toplumsal kurumlaşmış, ilik 
ve kemiklerine kadar işlemiş ötekileştirme, 
ayrımcılık ve ırkçılığın yaşandığı, son 30 yılda 
ırk ve etnik kökenlerin açıktan ve doğrudan 
politik hedefler için kullanıldığı bir zamandan 
geçiyoruz.

Nejat Sucu

tüRkİye’de alMancı olManın 
getİRİleRİ ve götüRüleRİ...

Bilerek veya bilmeyerek bir kurumda “ne 
kadar sevimli bir erkek, hiç de Türk’e 
benzemiyor” diye işsizlik kayıtlarına not 
düşecek kadar kurumların memurundan hizmet 
beklersiniz. Kısacası, iki cephede savaşmaya 
benzer. Bundan çok yorulabilir ve de yenik 
düşerseniz. Bazen ruhunuz da bozulabilir. Bir 
bakarsınız kendinizi toplumdan uzak tutarsınız. 
Türkiye’ye gidersiniz yapamazsınız, “benim 
bıraktığım Türkiye değil” dersiniz. Bir de 
yalnız kalma tehlikesi de vardır. O eski samimi 
insan ve toplum ilişkilerinin çoktan bittiğini, 
bireysel çıkar ve çekirdek ailenin en önde 
olduğu çıkar ilişkilerinin yerini aldığını görür 
üzülürsünüz.
Kendi kendinize sormadan da edemezsiniz 
“Bir arada iki derede kaldım” dersiniz 
ama olanı da kabul edemeyip küskün ve hayal 
kırıklıkları ile ne yapar eder, çocuklarınızın ve 
torunlarınızın kaldığı memlekete Hollanda’ya 
geri dönersiniz.
Hiç mi olumlu yanı ve yönü yoktur?
Olmaz olur mu? Olumlu yönü ise, birinin 

Misafir Kalem

bir elbisedir. Kesin dönenlerin sahip olunan 
Almacı ve Hollandalı etiketini kaybettikleri 
zaman, ruhen bir yalnızlık ve yoksulluk 
içine düşebilirler. Benim bu yazdıklarım her 
bireyde gerçekleşecek diye bir kuralda yoktur 
arkadaşlar. 
Sevgilerimle.         Platformdergisi    ---◄◄                                                         

eksikliğini diğeriyle tamamlarsınız, birinden 
öğrendiğinizi diğerine kullanırsınız ve 
en önemlisi ise, yağmur ve fırtınadan 
sığınacağınız iki limanınız vardır.
Aslında zenginiz…
Evet, dediğim gibi: Bir çoğumuzun iki 
memleketi, iki pasaportu, iki konutu, üç aylığı 
var. Var olan zenginliklerin yanında mutlaka 
biraz da zorlukları olacak. Önemli olan var 
olan zenginliklerin kıymetini bilmek ve şükür 
etmek, mutlu ve huzurlu yaşam için önemlidir.
Mutlu yaşlılıkta bizim için
Yaşlandığınız da, kimse sizi aramadığı ve 
ziyaret etmediği zaman ise, Türkiye’ye 
Akdeniz, Ege veya doğduğunuz topraklara, 
memlekete kaçarsınız. Yine orada kıymetiniz 
ve yeniden artı değeriniz artar “Almancı”, 
“Avrupalı” ve “Hollandalı” oluverirsiniz 
yeniden… Bilhassa yazın “Hoş geldin 
gurbetçi gardaşım” yazıları ile karşılar 
Anadolu şehirleri.
Almancı ve Hollandalı olmak aynı zamanda 
size bir yük olduğu kadar üzerinizde kıymetli 
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Doğuş, bir mektep gibiydi

H ollanda’da yaşayan gençleri hedef 
grubu olarak belirleyen yarışmaya 
maalesef Hollanda’dan iki yarışmacı 
katıldı. Diğer kalanların Türkiye’de 

yaşayan katılımcıların oluşturduğu yarışmada 
ilk beşe girenler, jüri heyetinin ortak kanaat ve 
notlarıyla belirlendi.
Yine jüri heyetinin ortak edindiği izlenim, 
genel olarak makalelerde, yarışma konusu 
olan temanın islenişinde içerik olarak 
derinlik sorununun yaşandığı, üzülerek 
gözlemlendiğidir. 
Sahasında uzman olan beş kişilik jüri heyeti 
(Ergün Madak, H. Kerim Ece, Erol Sanburkan, 
İsmail Coşkun, Talha Yıldız) ince eleyip sık 
dokuyarak, belirlenen 10 kriteri (Konuya 
Hakimiyet, Yorumlama, Kaynak Kullanma, 
Konuya Katkısı, Üslubu, Özgünlüğü, Dil 
Kullanımı, Tutarlılık, Ahenk ve Akıcılık, 
Kompoze) esas alarak 100 üzerinden verilen 
puanlar çerçevesinde Yaşar Bayar 421, 
İbrahim Şaşma 321, Ersin Aydın 235, Metin 
Baykara 215, İbrahim Çavuş 156 puan alarak 
ilk beşi belirledi.

Dereceye giren makaleleri –gerekli düzeltmeler 
yapıldıktan sonra- hem gazetemizde hem de 
gazetemizin websitesi ve dijital platformlarında 
paylaşacağız.
Doğuş Gazetesi olarak çağrımızı duyup 
yarışmaya katılan herkese şükranlarımızı 
sunuyoruz.
İlk üç yarışmacımız için belirlenen hediyeler en 
kısa zamanda kendilerine ulaştırılacaktır.
…
Yarışmaya katılan isimler:
Ayşenur Akın, Sultan Büşra Arı, yaşar Bayar, 
İbrahim Çavuş, Lütfi Özarslan, Seyfican 
Görgülü, Şule Özbay, Erdem Yiğit, Özlem 
Güllü, Ender Tunalı, Yasemin Bozkurt, Buse  
Erdoğan, Ozan Kemal, Haşim Yakışır, Merve 
Özcan, Metin Baykara, İbrahim Şaşma, Ersin 
Aydın, Ezgi Aşan, Rüzgar Çorabatır, Hüseyin 
Sürücü, Yunus Mert Aktaş, Abdülkadir 
Demircan, Kübra Yılmaz, Gülsena Bakiler, 
Lale Latifoğlu, Gülcan Yüksel.

Doğuş Gazetesİ’nİn DüzenleDİğİ “Makale 
YarışMası” sonuçlanDı

Jüri heyeti  kimlerden oluşuyordu?
EROL SANBURKAN
Hacettepe Üniversitesi mezunu. Hogeschool 
Rotterdam, Hogeschool Avans, Thomas 
More PABO gibi Hollanda yüksek öğretim 
kurumlarında 30 yıla yakın öğretim görevlisi, 
bölüm başkanı olarak çalıştı. MvO&W’de 10 yıl 
sınav uzmanı olarak görev yaptı. Pandora’nın 
yazı kurulu üyesi ve yazarıydı; Güncel Haber adlı 
derginin de genel yayın yönetmeniydi. Yazdığı 
ve yönettiği oyunlarla Türk Tiyatrosu’nun 
Hollanda’da tanınmasına katkı sağladı. Çoğu 
Türklere ait birçok özörgütte kurucu, başkan, 
yönetim kurulu üyesi ve üye olarak emek 
verdi. Korkuyu örgütlemek, yoksulluğun ihracı, 
abartılı temsil hakkı, bölgeyi terörize eden ülke 
gibi kavramları siyaset diline kazandırdı.
….
HÜSEYİN K. ECE (1955 Gümüşhane)
İlkokulu Gümüşhane’nin Ballıca köyünde, 
ortaokulu ve liseyi Gümüşhane İmam-Hatip 
Lisesinde okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi 
İslâmî İlimler Fakültesini 1978 yılında bitirdi.
1985 yılına kadar Eskişehir Avdan ve 
Cumhuriyet liselerinde öğretmenlik yaptı. 1985 
yılında Hollanda’ya gitti. Uzun yıllar eğitim 
alanında çalıştı. Hollanda ve Almanya’da, 
Avrupa İslâm Üniversitesinde dersler verdi. 
2005 yılından beri hapishanelerde Müslüman 
mahkûmlar için manevî rehber (geestelijke 
verzorger) olarak çalışıyor.
Evli ve ikisi kız 5 çocuk babası, sekiz torun 
dedesi. Arapça ve Hollandaca biliyor.
Yazıları, şiirleri ve hikâyeleri Türkiye’de Yeni 
Devir, Mâverâ, Aylık Dergi, Kayıtlar, Yitik 
Düşler’de, Avrupa’da Kafdağı, Wird, Platform, 
Türkevi, Doğuş, Mavi Posta, Beyaz Kardelen, 
Akademi gibi yayın organlarında yer aldı. Uzun 
yıllar Platform (Hollanda) dergisi Kültür-Sanat 
sayfası editörlüğü yaptı.
Türkiye’de Vuslat ve Kur’anî Hayat dergilerine 
yazıyor, bazı internet sitelerinde yazıları yer 
alıyor. Başta İslam’ın Temel Kavramları olmak 
üzere 20yi aşkın kitabı var. Bunların 6 tanesi 
şiir, 2 tanesi hikâye kitabıdır. Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

İSMAİL COŞKUN (1967 Kayseri)
23.02.1967 tarihinde Kayseri, Sarız ilçesinin 
Çörekdere köyünde doğdu. İlkokulu köyde, 
ortaokulu yatılı olarak, Kayseri Güneşli 
Ziraat Ortaokulunda okudu. Liseyi Sarız’da 
bitirip önce Çankırı Meslek Yüksekokulu 
İnşaat Bölümü, daha sonra Niğde Eğitim 
Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği bölümünü 
bitirdi. Beş yıl çeşitli yerlerde öğretmenlik 
yapıp, 28 Ekim 1994 tarihinde evlilik yoluyla 
Hollanda’ya geldi. İlk üç yıl dil kursuna gidip, 
NT2 diplomasını aldı. Daha sonra PABO’ 
ya devam ederek, 2 yıllık öğretmenlik için, 
pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. 
24 Ocak 1998 tarihinden 1 Ağustos 2004 
tarihine değin Türkçe dersleri verdi. O 
tarihten bu tarafa onderwijsassistent olarak 
görev yapmakta. Aynı zamanda Açık öğretim 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. 
Kendisine ait 20 adet basılmış çocuk masalları 
kitabı bulunmakta.Hollanda’da bulunduğu 
yıllarda halk oyunları, voleybol, futbol, çeşitli 
dergilerde köşe yazarlığı, TV programı, halka 
açık çeşitli bilgilendirme programları, kitap 
kulübü organizesi, Türk Halk Müziği Korosu, 
Kayserililer Vakfı yönetimi gibi çeşitli sosyal 
etkinliklerde bulunup, bir çoğu ile hâlâ etkin 
olarak birlikteliği sürmektedir.
…
ERGÜN MADAK (1970 Ankara)
1990 yılından itibaren Hollanda’da 
yaşamakta ve Psiko-Sosyal Danışman olarak 
çalışmaktadır. 10 yıldır Doğuş Gazetesi’nde 
Yayın Kurulu Üyeliği ile beraber köşe yazarlığı 
yapmaktadır. Hâlen Hollanda’da Okuma 
ve Yaşama Vakfı’nın başkanlığını yürüterek 
Hollandaca kitap yayınlama faaliyetlerine 
destek vermektedir.
…
TALHA YILDIZ
2015 yılında Tilburg Üniversitesinde Hukuk 
üzerinde Yüksek Lisansını tamamladı. 
Hukukçu olarak çalışıyor. İşinin yanında 
serbest olarak Doğuş gazetesinde aylık köşe 
yazıları yazıyor. İlgi alanı İslam düşüncesi, 
kültür-sanat, edebiyat.…        
…
Yarışmanın ilk üçünü tanıyalım: 
YAŞAR BAYAR

1958 Yılında Erzurum’da doğdu. Türkçe, 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Okul 
Müdürlükleri yaptı. Erzurum Gençlik ve Spor 
il Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 
Şube Müdürü ve İlçe Müdürü olarak görev 
yaptı. Bir kamu üniversitesinden Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanıyken kendi 

isteği ile emekli oldu. Çeşitli Kültür- Edebiyat 
ve Eğitim Dergilerinin Editörlüğünü yaptı. Aynı 
dergilerde makale, deneme, hikâye, şiir desen 
ve araştırmaları, yayınlandı. Şiir, deneme ve 
makale muhtevalı birçok eseri yayınlandı. Evli 
üç çocuk babasıdır.                                      

İBRAHİM ŞAŞMA 

Günümüz şairlerindendir. 1974 yılında 
Karaman’da doğmuştur. İlk ve orta tahsilini 
Karaman’da yaptıktan sonra Selçuk Üniversitesi 
Karaman Meslek Yüksekokulu Endüstrisi 
Bölümünden 1999 yılında mezun olmuştur. 
Edebiyata, özellikle şiire olan tutkusu ilkokul 
yıllarında başlamıştır. İlk şiirleri lise yıllarında 
yerel gazetelerde yayımlanmaya başlamıştır.  
Hece ağırlıklı olmak üzere serbest tarzda 
şiirler yazmıştır. Aynı zamanda öykü ve hikâye 
yazarı olarak tanınmaktadır. Ülke çapında ve 
uluslar arası arenada düzenlenen birçok edebi 
yarışmalarda dereceye girerek çok sayıda başarı 
ödülü almıştır.  TRT repertuarında bestelenmiş 
eserleri bulunmaktadır.  Eserleri Erciyes, Çıngı, 
Kültür Çağlayanı, Kumru, Başarı, Ortanca, 
Kardelen, Ozan Ağacı başta olmak üzere birçok 
edebiyat dergisinde, yerel ve ulusal gazetelerde 
yayınlanmıştır. Yerel radyo ve televizyonlarda 
programlar hazırlamış ve sunmuştur. 
Asmalar Üzüm Vermeyecek isimli öyküsü ile 
2008 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışmasında 
(birincilik), Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs 
Araştırmaları Merkezi tarafından 2013 yılında 
düzenlenen öykü yarışmasında Lâl isimli eseri  
(birincilik) almış olduğu üç yüze yakın ödülün 
ilk ikisini teşkil etmektedir.
Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği (İLESAM) İl Denetleme Kurulu üyesidir.
Kitapları: Şiir: Aç Gözlerini Anne (2006), Hicran 
Yağar Karaman’a (2009) Nâr-ı Muhabbet (2015) 
Tuz (2019)

ERSİN AYDIN

1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göç ile 
göç eden Remzi ve Gülseren Aydın çiftinin 
tek oğludur. Gebze’de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Darıca İlköğretim Okulunda, liseyi 
Gebze Anadolu Lisesinde tamamladı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği lisans 
mezunudur. Opera Sanatçısı Hande Arık Aydın 
ile evlidir. “Düz Akademi Eğitim Medikal 
Ürünleri” firmasında proje müdürü olarak 
çalışmaya devam etmektedir. 
Uzun dönemdir şiir ile ilgilenmektedir. 
Osmaniye’de düzenlenen 22. Uluslararası 
Ekmek Ödüllü Şiir yarışmasında “Bugün” 
isimli şiiriyle 3.lüğü bulunmaktadır.  2021 Altın 
Kalemler Sonbahar Şiir Yarışması’nda Takdir 
ödülüne kayık görülmüştür. Ayrıca Bambu, 
Sarı Koza gibi edebiyat dergilerinde şiirleri 
yayımlanmıştır.…                               ---◄◄

1 Şubat 2022 tarihinden 31 Mart tarihine kadar süren; gençleri okumaya, yazmaya, araştırmaya teşvik amaçlı başlatılan 
“Modernitenin Kültürel Baskısı Karşısında Müslümanların Bireysel ve Toplumsal Tutumu” konulu hediyeli makale 
yarışmasına 27 yarışmacı katıldı. 

“Dereceye giren makaleleri –gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra- hem gazetemizde hem de websitemizde paylaşacağız.”
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GÖRÜŞ

      

I nsan ve gerçeklik arasında bağ kurulamadığı 
zaman, fikri savrulma olasılığının yüksek ve 
kaçınılmaz olacağı bir hakikattir.
Bu kavramlar gerçek anlamda kullanıldığında 

insan algısının tezahürünü kavramada fiziksel ve 
nesnel, görünen veya görünmeyen her şeyi içine 
alan ontolojik bağlamda istenildiği neticenin 
gerçekleşmesi, argümanları sağlam ve net 
olandan bahsediliyor demektir.
Ancak, insan denilen varlığın hayata dair 
düşündüğü ve ürettiği her şeyin mükemmel 
olduğu iddiası, hiç bir bilim adamı tarafından 
mutlak savunulması gereken bir gerçeklik olarak 
ortaya konulmamıştır.

Varlıkla yokluk arasında mükemmel bilincin 
ortaya çıkışı, netice itibarıyla maddeye 
bağlanması insaflı bir yaklaşım olmadığı ve iddia 
mensuplarının yanlışlığı savunmakla sahih bir 
veriye dayanmadıkları tarihî ve sosyolojik bir 
vakıa olarak bilinmektedir.

“İnsan nisyanla malûl bir varlıktır” 
hakikatinin bize anlattığı şey, bağımsız ve 
bağlantısız kendiliğinden dünya sahnesine 
çıkmadığı, aşkın bir varlığa muhtaç yaşamına 
devam eden ve her şeyin hizmetine verildiği 
eşrefi mahlukat sıfatıyla müsemma Allah’a 

muhatap varlık olarak tanımlanmıştır.
Buna göre içtimai ilişkilerde davranışı belirleyen 
ahlâktır ve bunun istihat ettiği şey vahyidir.
Bu yoksa hoyratlığın devreye girmesi ve insani 
ilişkilerin egolar üzerinden pazarlandığı bir 
noktaya gelmesi kaçınılmaz olur.
İnsanlara para gücüne göre değer verme hastalığı 
baş gösterir ki, toplumda mutsuz ve huysuz 
bireylerin çoğalmasına yol açar.
Ağızdan çıkan sözün mekânsal şartlara ve inanca 
uygun güzelliği, Rahmanidır. Kötü söz ise, 
şeytanidir.
Bunun başka bir tarifi yoktur.
Her çirkinlik insanın doğasına yapışmış kene 
gibidir.
Ondan kurtulmanın yolu, ilacını yerinde 
kullanmaktır.
Suyu çağırmakla şişeye dolmaz, şişe durdukça 
boş kalmaz.
Söylemle eylem arasında nasıl bir bağ kurulduğu 
önemlidir.
Eğer söylenen şey eyleme dönüşmüyorsa bunun 
vebalini samimiyetin yokluğunda aranmalıdır.

“Ben çok takvayım” deyip insanlara dilinle 
eziyet ediyorsan, insan ve gerçeklik ilişkisi 
bağlamında ahlâkî zafiyetin var demektir. İnsan 
ahlâkî zafiyet tarafını bilgi ile mutlak düzeltmeli..
Ne yazık ki İnsan, kendini eliyle hatalara 
mahkûm eder de farkına varmadan bu dünya 
hayatına veda eder.
Kişinin hatayı telafi keyfiyetini yerine getirmek 
için tövbe ile Allah’a dönüşün olduğu gerçeğini 
unutması, başka merciler aramasına yol açarak 
anlam kurbanı olarak baştan kaybetmektir.
Günlük hayatımızda bazı şeylerden emin olmak 

için bir neden olmalı değil midir?
Elbette bir neden olmalı ki, kişinin kararlı 
olmasını sağlasın.

Bütün olaylara karşı bir hükme varmamız için 
mutlak bir illet aranmalıdır.
Irmağı görmeden paçayı sıvamak, gerçeğin zıddı 
yanlış bir tercihtir.
Bütün amellerimizde niyet esastır.
Niyet etmeksizin işlenen her fiil gerçeklikten uzak 
dümensiz araç gibidir.
Nereye toslayacağını kestirmek mümkün değildir.
Niyetin özü bütün kötü düşüncelerden uzak ve 
yalnız Allah için olmalı, hiç şüphesiz  bunun 
karşılığı  Allah katında buna göre olacaktır.
Bütün ibadetlerde böyledir.

Mümin her şeye muhalif olan değil, iyiye güzele 
taliptir.
Bu duruş, onun hayatının merkezinde yer alan 
inancıdır.
Yoksa birilerine “yalakalık olsun” diye 
davranması asla tasvip edilemez.
Ölçü belli, istikamet belli...
Her şey ve oluşta hikmet arayan, sorumluluk 
bilincinin farkındadır.

Eşyanın insanoğlunun hizmetine verilmesi, 
onunla kuracağı ünsiyet oranında yaradılış 
hikmetini kavramış ve karşılığını hem bu 
dünyada ve hem dâr-ı bekada bulacaktır.

Cennet gibi bir dünyada huzurlu, mutlu, 
barış içerisinde yaşamak, eşyanın hakikatini 
anlamakla, kavramakla ve yaşamakla 
mümkündür.                                           ---◄◄

Mümin her şeye muhalif 
olan değil, iyiye güzele 
taliptir. Bu duruş, onun 
hayatının merkezinde 
yer alan inancıdır. Yoksa 
birilerine “yalakalık 
olsun” diye davranması 
asla tasvip edilemez.
Ölçü belli, istikamet 
belli...Her şey ve oluşta 
hikmet arayan, sorumluluk 
bilincinin farkındadır.

 İnsan ve

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

GERÇEKLİK

İbrahim Turgut

Bayramlara tat vermek...

I GMG Güney Hollanda Millî Görüş 
Teşkilatları, bayramlaşma programı 
çerçevesinde şube başkanlarını ve 
ailelerini Leiden Fatih Vakfı’nda bir 

araya getirdi.
Sıcak, samimi bir ortamda, kaynaşma ve 
sohbet ağırlıklı olarak geçen programda bölge 
yönetimi ve şube başkanları eksiksiz olarak 
hazır bulundu.
Bölge Dış İlişkiler Sorumlusu Kenan Aslan’ın 
Kur’an tilavetiyle başlayan program, 
Teşkilatlanma Başkanı Abdullah Aşıran 
tarafından sunuldu.
Leiden Fatih Vakfı Başkanı Fatih Kasapoğlu, 
ekibi ve cami imam hatibi Hasan İnan’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen programda, 
Bölge Başkanı Mustafa Aktalan yaptığı açılış 
konuşmasında başkanların bayramlarını 
tebrik etti ve katılımlarından dolayı teşekkür 
etti. Başkan yapılan faaliyetlere değinerek 
başkanlara gayretlerinden dolayı da teşekkür 
etti.

Ramazan ayı sonunda Fas’a ve bayram 
sonrasında Bosna-Hersek’e yaptığı 
ziyaretler hakkında katılımcıları bilgilendiren 
başkan Aktalan şunları kaydetti: “Değerli 
başkanlarım, rahmetiyle, bereketiyle ve 
mağfiretiyle güzel bir ramazan ayını geride 
bıraktığımıza inanıyorum. Bizler sık sık bir 
araya geliyoruz ancak bu bayramı aile ve 
çocuklarımızı da bir araya getirerek kutlayalım 
istedik. Bu buluşmamızın bir bayram ve 
şölen havasında geçmesini diliyorum. Bir 
ümmet bilinciyle yapılan çalışmalarımız bizi 
motive ediyor, heyecanlandırıyor; bazen de 
üzüyor. Özellikle Bosna-Hersek ziyaretimizde 
bir kez daha gördük ki, Avrupa’da yaşayan 
Müslümanlar olarak içerisinde bulunduğu 
şartlar ve imkânlardan dolayı âdeta cennette 
yaşıyoruz. Dinimizi özgürce, rahatça yaşıyoruz, 
dostlarımızla bir araya gelebiliyoruz, sayısız 
nimetler içerisindeyiz. Balkanlar bölge 
olarak çok gergin. Bizler her şeyin normale 
döndüğünü sanıyorduk ama maalesef 
orada yaşayan Müslümanlar hayli sıkıntılı. 

Bayramlaşma Programında Şube Başkanları Bir Araya Geldi
Bayramları vesile kılarak bir araya gelmek, kucaklaşmak, dertleşmek güzel şey...

Sırpların baskısını üzerlerinde hissediyorlar. 
Saraybosna’dan Yeni Pazar’a giderken 
keyfi uygulamalarla saatlerce Sırp güçleri 
tarafından durdurulduk. Mola vereceğiniz yer 
ve güzergâhları bile emniyet açısından seçmek 
zorunda kalıyorsunuz. Ama teşkilatımızın 
gücü, güzelliği orada da karşımıza çıkıyor. 
Genç neslin Millî Görüş düşünce ve ahlâkı 
ile hareket etmelerini görmek gerçekten çok 
sevindirici. 
Nüfusun yüzde 90’ı Müslüman olan Sancak’ta 
yeni bir bölge binasını hizmete açtık 
elhamdülillah. Saraybosna’da da yeni bir 
eğitim külliyesinin temelini attık. Sizlerin de 
oraları ve oradaki Müslüman kardeşlerimizi 
ziyaret etmenizi isterim. O sokaklarda 
gezerken kendinizi Bursa ve Bolu bölgelerinde 
dolaşıyor gibi hissediyorsunuz. Kendinizi 
yabancı hissetmiyorsunuz. Türkçe bilen insan 
da ağırlıkta. Erbakan Hocamızın o bölgeye 
yaptığı yardım ve katkılar hep konuşuluyor, 
onu hep hayırla, sevgiyle anıyorlar. Yine 
teşkilatımız, Arakanlı, Rohingyalı mazlum 
kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurmak için 
büyük bir Çalıştay gerçekleştirdik.
Ramazan ayı sonunda Fas’a yaptığımız 

ziyarette de sizlerin nakdi yardımlarınızı, 
emanetlerinizi ihtiyaç sahibi olanlara teslim 
ettik, onları sevindirdik, selamlarınızı ilettik. 
Onlardan da sizlere selam ve dualar getirdik. 
Fas bir İslam beldesi. Düzgün insanları, 
temiz sokakları ile bizleri çok mutlu eden, 
sevindiren bir izlenim bıraktı. Ama öte yandan 
yoksulluk o ülkenin de üzerinde bir karabulut 
gibi dolaşıyor. Bu yönünü görünce daha çok 
çalışma azmi, şevki ile doluyoruz, heyecanımız 
artıyor.
Bu arada teşkilatlarımızda da bizleri 
sevindiren, üzen olaylar yaşanmakta. Bölge 

Eğitim Başkanımız İsmail Kızılırmak’ın 
evladının ciddi bir rahatsızlığı olduğunu 
duyduk. Hepinizin dualarına ihtiyacımız var. 
Tilburg Cemiyet Başkanımızın kayınbabasının 
vefatını duyduk, Allah rahmet eylesin. 
Schiedam İslam Merkezi Başkanı Zekeriyya 
Budak’ın NCTR tarafından uğradığı haksızlık 
sonrasında aklanması da hem bizler hem de 
teşkilatımız için sevindirici bir durumdur.”
Program, Leiden Fatih Vakfı emektarlarının 
büyük bir emek ve özveriyle hazırladığı 
ikramların hep beraber yenilmesinin ardından 
sona erdi.        Haber: Sedat Tapan    ---◄◄
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Y urt dışında yaşayan gurbetçiler Avrupa’ya dönerken yanlarında götürdükleri sucuk, 
peynir, yoğurt ve bal gibi hayvansal ürünleri nedeniyle tıpkı para ve altında olduğu 
gibi gümrüklerde yüksek para cezası ödemek zorunda kalıyor. 
Avrupa ülkelerinin gümrük kurallarında para ve altında olduğu gibi sucuk, peynir, 

yoğurt ve bal gibi hayvansal ürünlerde de çok sıkı. Ülkelerin bu sıkı kurallarına rağmen bazı 
gurbetçiler “nasılsa yakalanmam” diyerek kendilerini riske atıyor. Ramazan ayını Türkiye’de 
geçirip, Bayramı Belçika’da geçirmek üzere Türkiye’den karayoluyla Belçika’ya dönüş yapan 
Battal ailesinin sıla yolunda başına gelmeyen kalmadı. Sırbistan’ın çıkışından sonra Hırvatistan 
sınırında gümrük polisi tarafından aramaya tabi tutulan araçtaki 10 kg peynir ve 8 kg sucukla 
birlikte pasaportlara ve araçlarının evraklarına el konulan Ceyhan Battal’a 2 saat sonra 2300 
euro ceza ödemesi istendi.
Hırvatistan Gümrük Polisi’nin bu kararına itiraz eden Battal ailesi 9 saat sonra gelen savcıya 
ifade verdi. İfadesi alınan Gurbetçi ailenin 2300 euro’luk cezasını 980 euro’ya düşüren savcı 
parayı ödemeleri şartıyla ailenin ülkeye girişine izin verdi. 
Hırvatistan Gümrük Polisi’nin özellikle Türk aileleri daha detaylı aradığına vurgu yapan gurbetçi 
Ceyhan Battal “Biz beklerken Almanyalı bir Türk’e 2 karton şalgam için 935 euro ceza 
kestiler. O mahkemeyi beklemeden cezayı ödeyip gitti. Fransalı başka bir Türk’e 
de 30 kg ıslak mendil için 1000euro ceza kestiler. Biz hatamızın farkına vardık. 
Buradan Sıla Yolu’na çıkacak vatandaşlarımızı uyarıyorum. Gümrüklerde özellikle 
Türkiye’den gelenlerin araçları sıkı denetleniyor. Hayvansal ürünlerin bulunması 
hâlinde bunların hepsine el konuluyor. Sadece ürünlere el konulmayarak bir de 
yolculara yüklü miktarda para cezası da kesiliyor. Gurbetçi kardeşlerimiz bizim 
düştüğümüz hataya düşmesinler. Türkiye’den Avrupa’ya yanınızda hayvansal ürünleri 
götürmeyin” diye konuştu.                 
Bu linkten videolu görüntüyü izleyebilirsiniz:   https://www.facebook.com/1098860481/videos/
pcb.10225744805422400/1057921375151297                      Haber: Sedat Tapan       ---◄◄

Cezalar çok ağır

türkİye’den sakın 
hayvansal ürün getİrmeyİn!

Av. Deniz Cem Toptaş

Belçikalı Türk’e Hırvatistan gümrüğünde 2300 euro  peynir-sucuk cezası 
yazıldı. 

sigortalarınızı kontrol ettiniz mi? Çünkü kaza geliyorum demez!
RANDSTAD LETSELSCHADE KAZA UZMANLIĞI KURUMUNDAN KARAYOLU İLE TATİLE GİDECEK İZİNCİLERE UYARILAR...

Kasko Sigortası (All Risk Verzekering)
Tatil yollarında kaza yapma riski daha yüksek 
olduğu için, araba ile izine gidecek olanlara 
kasko sigorta yapmalarını öneriyoruz. Elbette 
arabayı dikkatli kullanmak gerekir ama “Kaza 
geliyorum demez!”. Kasko sigorta ile araba 
hasarını sigortalamış olursunuz.

Kazalarda Yolcu Sigortası 
-1 (Ongevallen Verzekering Inzittenden 
Verzekering (OVI))
Arabanıza ek olarak yapacağınız sigortadır. 
Kaza anında arabada bulunanlarda kalıcı 
hasar (blijvende letsel) oluşması ya da 
ölüm halinde, önceden anlaşılmış miktar 
tazminat olarak ödenir. Bu sigorta genelde 
otomatikman yaptırılmakta olup kısmi 
masrafları karşılamaktadır.

Kazalarda Yolcu Sigortası 
-2 (Schade Verzekering Inzittenden 
(SVI))
Kaza sonrasında arabadaki yolcuların 
‘Letselschade’ bedensel yaralanma veya 
psikolojik incinme (manevî hasar) olarak kaza 
tazminatını öder. Ayrıca şoför haksız olsa 
bile, ‘Letselschade’ masraflarını karşılar. 
Yurtdışına çıkacak yolcuların bu sigortayı 
mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz.
Seyahat Sigortası (Reisverzekering)
Hollanda’da sağlık sigortanız Hollanda sınırları 
içinde sizin sağlık masraflarınızı karşılar. 
Yurtdışında olduğunuzda ise sigortanın 

kapsama alanı azalır. İstediğiniz hastane ya 
da doktora gidemeyebilirsiniz, yada bazı 
ülkelerde sağlık sigortanız geçerli olmayabilir. 
İzinde yanınıza aldığınız bagaj, karşılaştığınız 
bir hasar seyahat sigortası kapsamına girer. 
Hırsızlık durumunda ‘inboedelverzekering’ 
kapsamından çıkar ve seyahat sigortası 
kapsamına girer. Seyahat sigortasını 
gideceğiniz yerlere göre, Türkiye’nin tümünü 
kapsayacak şekilde bir sigorta yaptırmanızı 
öneririz.

Yurt dışında Kaza Sonrası Ne Yapmalı?
Trafik kazası her ne kadar arzu edilmeyen 
bir durum olsa da kaza geliyorum demez. 
Trafik kazalarında, kaza formunu (Europees 
Schadeformulier SAF) iki tarafın da doldurması 
ve imzalaması hukuken zorunludur; Türkiye 
için de geçerlidir. Bazı ülkelerde farklı kurallar 
söz konusu olabilmektedir. Yurt dışında geçerli 
olacak ‘groenekaart’ sigortanız mutlaka 
yanınızda bulunmak zorundadır.

Kaza Yapıldığında Önerilerimiz:
- Alarm merkezini (ANWB ya da SOS’u) arayın
- Anlaşamama durumunda ANWB ya da SOS 
yurt dışı hizmetleri size yardımcı olacaktır. 
Genelde sigortaların kaza yaptığınız ülkelerde 
temsilcilikleri vardır.
- Polis ya da güvenliğe haber verin; 
yaralanmalarda mutlaka polis raporu isteyin;
- Okuyamadığınız, anlayamadığınız 
durumlarda formları imzalamayın;

Sigortalarınızı kontrol ettiniz mi? 
Çünkü Kaza Geliyorum Demez!
Tatile karayolu ile gidecek yolcuların, 
tatile çıkmadan önce trafikle ilgili 

sigortalarını kontrol etmeleri gerekir. İzinde 
veya izin yolunda başınıza bir trafik kazası 
gelmesi hâlinde, nasıl hareket etmeniz 
gerektiği ile ilgili aşağıda ki önerilerimizi 
dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. 
Öncelikle sigorta hizmeti aldığınız kuruluştan 
mevcut sigortanızı kontrol ettirip, eksiklerinizi 
tamamlamanızı ve sigorta poliçelerinizi iyi 
okumanızı öneriyoruz.

Trafik sigortaları ile ilgili kısa bilgileri 
şu şekildedir:
Hukuk Sigortası 
(Rechtsbijstandverzekering)
Sadece taşıt sigortanız içinde ek bir sigorta 
olabileceği gibi, ailenin başına gelebilecek bir 
çok sorun için aile hukuk sigortası paketi de 
yaptırmak mümkündür. Bu durumda sigorta 
paketinin içerisinde mutlaka araç hukuku 
sigortası olmalıdır. 
Yurt içi ve yurt dışında yasal haklarınızın 
takibi için bu sigorta önemlidir. Avukat tutmak 
gerektiğinde bu sigortanız devreye girecektir.
Adalet Divanı’nın, Avrupa ülkelerini kapsayan 
kararına göre, 2013 Aralık ayından itibaren 
insanların avukat seçme hakkı serbest 
bırakılmıştır. İnsanlar genelde istedikleri 
avukatları tutabilir ve verilen hukuk hizmeti 
masraflarını bu hukuk sigortası karşılar.
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- Kaza yeri ve her iki aracın resimlerini çekin, 
hatta yaralanmaları da;
- Tanıkların bilgilerini alın;
- Hastaneden sağlık raporu isteyin;
- Sigortanıza kaza haberini iletin ve kayıt 
altına alınmasını sağlayın;
- Yaptığınız maddî harcamaların belgelerini 
saklayın;
- Yaralanmalarda kaza haklarınızın aranması 
için zamanında başvuruda bulunun;
- Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.
Kaza sonrası haklarınızın savunulması için 
başvuruda gecikmeyin
Yurt dışı kazalarında, yukarıdaki noktalara 
dikkat ederek gerekli belgeleri toplayın. 
Hollanda’ya döndüğünüzde beklemeden; 
araba, yol seyahati sigortanız dışında, ayrıca 
kaza tazminatı (Letselschade) konusunda 
bizimle bir an önce iletişim kurun.
Randstad Kaza Hukuku Kurumu (Randstad 
Personenschade BV) olarak şimdiden bütün 
yolcularımıza kazasız ve belasız yolculuklar 
diliyoruz.  
088 808 78 78-info@letseladvies.nl -◄◄
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Hollanda mahkemesi 
tarafından verilen 
boşanma kararı, 
Türkiye’de mevzuata 
uygun bir şekilde 
tanıtılmadığı 
müddetçe, kişi 
Türkiye’deki resmî 
nüfus kayıtlarında 
eski eşi ile evli 
görünmeye 
devam edecektir.  

S evgili okurlarımız, 
Bu yazımızda, siz okuyucularımız 
ve danışanlarımızdan sıkça 
gelen bir soruyu genel hatlarıyla 

yanıtlayacağız...

“Eşimle Hollanda mahkemesinde 
boşandım. Türkiye’de otomatik olarak 
boşanmış sayılacak mıyım?”
Hollanda mahkemesinin verdiği boşanma 
kararının, Türkiye’de hüküm ve sonuçlarını 
doğurabilmesi için kararın adli veya idari 
yoldan tanıtılması gereklidir. Hollanda 
mahkemesi ilamında boşanma kararına 
ek olarak, nafaka, velayet, tazminat, 
mal paylaşımı gibi fer’i nitelikte kararlar 
da varsa, bu kararların Türkiye’de icra 
olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi 
tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.

Hollanda mahkemesi tarafından verilen 
boşanma kararı, Türkiye’de mevzuata 
uygun bir şekilde tanıtılmadığı müddetçe, 
kişi Türkiye’deki resmî nüfus kayıtlarında 
eski eşi ile evli görünmeye devam edecektir.  

Bu durum ise, eşlerin evlilik birliğinden 
doğan yasal yükümlülüklerinin 
devamına, birbirinin yasal mirasçısı 

olarak görünmelerine, mevcut medeni 
hâlin yeni bir resmî evliliğe engel teşkil 
etmesine, dul olmaya bağlanan haklardan 
yararlanamamaya, kadının Türk kimliğinde 
eski eşinin soyadını taşımaya devam 
etmesine sebep olarak, çeşitli hukuki 
ihtilaflara yol açabilmektedir. Bu tür hukuki 
sorunlara mahal vermemek için, Hollanda 
mahkemesi tarafından verilen boşanma 
kararının ülkemizde adli veya idari yoldan 
tanıtılması gereklidir. 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 
getirilen 27/A maddesi ile kararın idari 
yoldan tanıtılma imkanı getirilmesinden 
önce, adli yol kapsamında yetkili Türk aile 
mahkemesinde tanıma davası açılması 
gerekmekte idi. 
Yargılama sürecinin yönetilmesi ve yurt 
dışına tebligatlar gibi sebeplerle davaların 
sonuçlanması uzun zaman sürmekteydi. 
Ancak kanuna getirilen yeni düzenlemeye 
göre, Hollanda mahkemesince verilen 
boşanma kararı, dava açılmasına gerek 
kalmaksızın idari yoldan, bizzat veya 
vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte 
veya taraflardan birinin ölmüş ya da 
yabancı olması hâlinde Türk vatandaşı 
olan diğer taraf veya vekilinin tek başına 
başvurması, yetkili Hollanda mahkemesi 
tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş 
olması ve Türk kamu düzenine açıkça 
aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus 
kütüğüne tescil edilmektedir. Nüfus 
kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, başvuru 
için gerekli evraklarla birlikte kişinin 
bizzat kendisi veya vekili aracılığıyla 

Hollanda’daki dış temsilciliklerimizde 
yapılabilmektedir.

Hollanda mahkemesi ilamı, boşanma ile 
birlikte  velayet, nafaka, tazminat, çocukla 
şahsi ilişkiye ilişkin hükümler de içeriyor 
ise bu durumda kararın idari yoldan 
tanınması yeterli olmayacak ve yetkili Türk 
mahkemesinde tenfiz davası açılması da 
gerekecektir.

İdari başvuru sürecinin sağlıklı yürütülerek 
sonuçlandırılması ve tenfiz davası ikame 
edilmesi gerektiği durumlarda ise yargılama 
sürecinde olası hak ve zaman kayıplarının 
önüne geçmek için uzman bir hukukçunun 
yardımını almanızda fayda vardır.

Bir sonraki yazımızın konusu hakkında istek 
ve önerilerinizi, info@turkhukuku.nl 
e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. 
Sağlıkla kalınız.                                ---◄◄

TÜRKİYE’DE 
GEÇERLİLİĞİ VAR MI?

Hollanda’da Boşanmanın
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Randstad Kaza Hukuku Kurumu (Randstad Personenschade BV) olarak 
şimdiden bütün yolcularımıza kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyoruz... 









Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç ve ekibi, görüş ve bilgi alışverişinde 
bulunmak amacıyla Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak’ı makamında 
ziyaret etti. Sıcak, samimi bir ortamda geçen ziyarette toplumsal sorunlar
da konuşuldu. Vakıf çalışmaları hakkında bilgi alan Modrak, ziyaretten
duyduğu menuniyeti ifade etti.                                                                     ---◄◄                                                             

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hollanda’ya gelen Yozgat Milletvekili Yusuf Başer 
pek çok kurum kuruluş, işyeri ziyaretinde bulundu. Başer ve beraberindeki Uluslarar-
ası Demokratlar Birliği heyeti Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak’ı da ziyaret 
ederek Hollanda Türk toplumunun sorunları hakkında bilgi aldı. Sorunları milletvekil-
iyle paylaşan Modrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.             DM ---◄◄                                                             

MİLLETVEKİLİ BAŞER’İN HOLLANDA ZİYARETLERİHDV’NiN DEVENTER BAŞKONsOLOsLuğu ZİYARETİ

D iş Doktoru Ahmet Kaya ve eşi Hülya Kaya Kula  30. 
evlilik yıldönümlerini ilk düğün tadında, telaşında ve 

heyecanında kutladı. Den Haag Dem / Mahzen Restoran’da 
yüzlerce davetli huzurunda nikâh tazeleyen çiftin nikâhlarını 
nikâh memuru Filiz tazeledi.  
Hülya Kula’nın kardeşi Emine Kula, Deniz Erkoçu ve Yavuz 
Nufel’in işbirliği ile gerçekleşen sürpriz nikâh töreni başta 
Ahmet-Hülya çifti olmak üzere davetlilere de “sürpriz 
dediğin böyle olur” dedirtti. 
İş, sanat, spor, medya, bürokrat, STK dünyasından yaklaşık 
200 davetlinin katıldığı kutlama töreninde Urfa Sıra 
Gecesi sanatçıları ile Hollanda Türklerinin vazgeçilmez 
sanatçılarından İlkay Yavuz ve Cihan Ateş de sahne alarak 
unutulmaz bir gece yaşattılar.                  N’Haber   ---◄◄                                                             

Kutlu olsun!..

Nİkâh şahİtlerİ çocukları oldu 
30 yıl soNra yİNe “evet”dedİler

Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Hengelo’da düzenlenmekte olan Art 
Brut Biennial 2022 kapsamında eserleri sergilenen sanatçı Aslan Çelik’in sergisini zi-
yaret etti. Bu çerçevede, Hengelo Türk Platformu ve Biennal yetkilileriyle de bir araya 
gelme fırsatı bulan Modrak sanatçıyı ürettiği eserlerden dolayı tebrik etti.       ---◄◄                                                                                                                          

MÜSİAD Hollanda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Köklü ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak’ı makamında ziyaret etti. 
Ziyaret heyeti, bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar ve önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirmeyi öngördükleri faaliyetler hakkında başkonsolosu bilgilendirdiler.                                        
                                             DM ---◄◄                                                             

DEVENTER BAŞKONsOLOsu’NDAN  ZİYARET MÜsİAD HOLLANDA’DAN MODRAK’A ZİYARET

O ltulu gurbetçi Ozan Çelebi ve eşi Adalet Çelebi’nin evli-
liklerinin 50. yıl dönümünü Hollanda’nın Roermond 
Belediyesi çiçek göndererek kutladı.
12 Mayıs 1972 yılında evlenen çift, 45 yıldır Hollanda’da 

yaşıyor. Halk ozanı olan Ozan Çelebi aşıklık kültürünü Hollanda’da 
yaşatmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda yazmış olduğu bir çok 
başarılı şiir çalışmaları Hollanda hükûmeti tarafından plaketle ödül-
lendirilmişti. 
Evliliklerini 50 yıldır sorunsuz geçirdikleri için Roermond Belediyesi 
bir personel ile evine çiçek göndererek evlilik yıl dönümünü kutladı.
Ozan Çelebi, “Evliliğimizin 50. yıldönümümüzü kutlamak için 
evime çiçek göndermiş. Sağ olsun var olsunlar, çok teşekkür 
ederim Roermond Belediyesinin bu ince düşüncesinden 
dolayı bütün belediye personeline teşekkür ederim çok duy-
gulandım sağ olsunlar” dedi.                             (İHA)      ---◄◄                                                             

Anma...

message18 mesaj

Gurbetçİ çİftİ roermoNd 
beledİyesİ uNutmadı

Kurumlar Arası Ziyaretler  sürüyor...
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Rotterdam Klasik Türk Müziği Korosu pandemi sonrasında 
ilk konserini 29 Mayıs akşamı İsala Tiyatro Salonu’nda 

verdi. Ayşe Yüksel ve Selin Karar’ın sunuculuğunu üstlendiği, 
iki bölüm olarak hazırlanan konserin ilk bölümünde Kadın 
Bestekârlarımızın eserlerine yer verildi. 9 Erkek, 13 Hanım 
Solist ve 7 müzisyenin görev aldığı konserde, koronun bir 
önceki şefi Çiğdem Okuyucu da solistler arasında yer aldı.
Şef Burak Savaş yönetimindeki koro, sevilen eserlerden 
oluşan ilk bölümün ardından ikinci bölüm başlangıcını yaylı 
tambur ile kendi çalıp söylediği harika bir eserle yaptı. --◄◄                                                             

rotterdam klasİk türk müzİğİ 
korosuNdaN muhteşem koNser
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SARATECH ICT

 Software problemen in Windows verhelpen
 Componenten in uw computer vervangen bij upgrade
 
 Installeren van compleet ADSL of kabel internet pakket 
 (UPC, KPN, Telfort, Ziggo enz.)
 Volledig thuisnetwerk installeren incl. backup functies
 Draadloos internet installeren of hulp bij storingen/klachten
 Antivirus Software
 DATA Recovery
 Online Backup
 LCD en Plasma TV reparatie
 Saratech PC Service geeft support aan alle versies 

   van Microsoft: Windows 98/ME/2000/XP
   Vista/Windows 7 en Windows 8

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

Voor spoed 
kunt u 

24/7 bellen!

06 - 49 77 76 78

Voor spoed 
kunt u 

24/7 bellen!

06 - 49 77 76 78

Y olculuk yaparken yasal sınırın üstünde nakit para 
taşıyacaksanız ve gümrük kontrollerinde paranızı 
kaybetmek istemiyorsanız, beyan edin.
Sınır kapılarında görevli olan memurların ülke fark 

etmeksizin, özellikle nakit para konusunda çok sıkı kontrol 
yaptığı biliniyor. Buna rağmen her yıl bir ya da daha fazla kişi 
yanında yasal sınırın üstünde para taşıdığı ve beyan etmediği 
için hem ceza alıyor hem de parasını kaybediyor.

Sınır 10 bin euro
Avrupa içerisinde seyahat eden yolcunun yanında en fazla 
10.000 euroya kadar nakit bulundurma hakkı var. Eğer 10 
bin euro ve üzerinde bir miktarla uçağa binilecekse, bunu 
gümrük kontrol noktasından geçmeden önce, yazılı olarak 
beyan edilmesi gerekmekte. Aynı durum karayolu ile seyahat 
edecek kişiler için de geçerli.
Birçok Avrupa ülkesinde gümrük memurları, bilhassa 
Türkiye’ye gidecek yolcuların yanlarında yüksek miktarda 
parayla seyahat etmeye çalıştığını belirtiyor ve bu yolcuların 
sıkı kontrolden geçirildiğini söylüyor.

“Yanınızda ne kadar nakit para var?” 
En son hem Almanya’nın Karlsruhe Havalimanında hem de 
Sırbistan Vrashka Chuka sınır kapısında yaşandı. 
Almanya’nın Karlsruhe Havalimanı’ndan Türkiye’ye uçmak 
isteyen bir yolcu gümrük memurlarının kendisine yönelttiği 
“Yanınızda ne kadar nakit para var?” sorusuna, yanında 20 
bin frank olduğunu belirtti. Yapılan aramada ise yolcunun 20 
bin frank haricinde 225 euro artı 3615 Türk Lirası olduğu 
anlaşıldı. Yolcu hakkında, önceden gümrüğe yazılı olarak 
bildirmediği miktarda nakit bulundurmaktan yasal işlem 
başlatıldı
Sırbistan’da Niş kentinin kuzeyinde bulunan Vrashka 
Chuka sınır kapısında yaşanan bir olayda da BMW marka 

Yol bilgileri...

YOLCULUKTA SINIR 9999 EURO

bir otomobili gümrük kontrolünde durduruldu. Bulgar 
plakalı aracın sürücüsü kendisine ne kadar para taşıdığını 
soran memurlara “gümrük kurallarını aşmayan bir miktar” 
cevabını verdi. Buna rağmen aracı kontrol eden gümrük 
memurları, toplam 50 bin euro buldu. Yetkililer kişi başına 
10 bin euro sınırının aşıldığını belirterek 40 euroya el 
koydu. Sürücü hakkında işlem başlatıldı 

Bildirirsem ne olur?
Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan uçuşlarda yolcunun 
yanındaki 10 bin euroyu aşan parayı sözlü olarak gümrüğe 
bildirmesi yeterli oluyor. Ancak Avrupa Birliği dışında 
bir ülkeye uçan yolcuların  (Örneğin Türkiye) bunu yazılı 
olarak beyan etmesi gerekiyor. Bu yolla özellikle yasadışı 
yollardan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi hedefleniyor.
Yani yolcuların gümrük kontrol noktasından geçmeden 
önce yetkililere başvurup “Benim yanımda sınırı aşan para 
var” bilgisiyle bir form doldurması gerekmekte. 
Bu işlem ücretsiz yapılıyor. Bu beyan esnasında kişiye 
paranın kaynağı sorulabiliyor. Yolcunun bu soruyu 
cevaplaması gerekiyor. Verilen bilgiler “şüpheli” olarak 
bulunursa yapılan sorgu genişleyebiliyor.            DM ---◄◄                                                             

Seyahat edenlerin yanında taşıyabileceği nakit para sınırı 9999 euro

Bulgaristan bugünden itibaren komşu ülkelerden ülkeye gire-
cek kişilerden aşı sertifikası ibraz etmesini istemeyecek.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren ülkeye gi-
riş yapanlara uygulanan COVID-19 aşı sertifikası gösterme 

zorunluluğunda değişiklik yaptığını açıkladı.
Açıklamaya göre Bulgaristan Türkiye, Kuzey Makedonya, Romanya, 
Sırbistan, Macaristan, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır’dan gelenlerden 
COVID-19 aşı sertifikasını ibraz etmesini istemeyecek.
Serbezova, kararnameyle ülkedeki çeşitli uluslararası çalışmalara 
katılacak müttefik NATO ülkelerinden gelen kişilerin de COVID-19 aşı 
sertifikası göstermek zorunda olmayacaklarını ifade etti.
Bulgaristan’da daha önce ilan edilen COVID-19’la ilgili “Olağanüstü 
Salgın Durumu”, 1 Nisan’dan itibaren iptal edilmişti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6,52 milyonluk ülkede 
son 24 saatte 886 yeni vaka kaydedildi, 10 kişi hayatını kaybetti.
Salgının başından bu yana Bulgaristan’da toplam 36 bin 740 kişi 
yaşamını yitirdi.                                                                      DM ---◄◄                                                             

Yol açıklığı

BULGARİSTAN AŞI SERTİFİKASI 
ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI!

Y urt dışı sürelerini borçlanarak SGK’dan aylık 
bağlanan vatandaşlar, kurumun istediği belgeleri 
zamanında iletmezse, aylıkları bildirim yapılmaksızın 
kesilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), yurt dışı sürelerini 
borçlanarak aylık bağlananları ilgilendiren önemli bir duyuru 
yayınladı. SGK duyurusuna göre, aylığı bağlanmış kişilerin, 
aylık alma şartlarının dönem dönem kontrol edildiği ve belirli 
şartlara uymayanların aylıklarının bildirim yapılmaksızın 
sonlandırılacağına vurgu yapıldı.
SGK’dan yapılan açıklamada, 3201 sayılı Kanuna göre, 
yurt dışında geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık, 
emekli aylığı bağlananların, aylık alma şartlarının devam edip 
etmediği konusunun, kurum tarafından gerekli görülen zaman 
ve hallerde araştırıldığı belirtildi.
Açıklamada; ödenmekte olan aylıkların, ilgililerin yurt dışında 
yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir 
sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde 
kesildiği hatırlatıldı.
SGK’nın, her yıl Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 
kayıtları incelediği belirtilen duyuruda, buna göre altı aydan 

YURT DIŞI BORÇLANMASIYLA EMEKLİ OLAN VATANDAŞLAR, 
BU BELGELERİ SGK’YA İLETMEZSE AYLIKLARI KESİLECEK!

daha uzun süre yurt dışında bulunduğu tespit edilen aylık 
sahiplerinin, “yurt dışında çalışıp çalışmadıkları, ikamete 
dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp 
almadıkları” hususunda kurumu bilgilendirmesi gerektiği 
belirtildi. 
Duyuruda; vatandaşların yurtdışında yaşadığı altı ayı 
takiben, ilk üç ayın içerisinde istenilen belgeyi sosyal 
güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine teslim 
etmesi, aksi halde SGK aylıklarının, bildirim yapılmaksızın 
sonlandırılabileceği vurgulandı.
Duyuruda, şunlar kaydedildi:
“İstenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını 
ise bildirim yapmaksızın durdurabilmektedir. Bu nedenle, 
altı aydan fazla yurt dışında bulunan aylık sahiplerinin, 
ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir 
işlemle karşılaşmamaları için ‘3201 sayılı Kanuna Göre 
Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi’ni, yurt dışında 
bulundukları altı aydan sonraki üç ay içerisinde, aylığı 
bağlamış olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal 
Güvenlik Merkezi’ne göndermeleri hususunda gerekli 
hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.”              DM ---◄◄                                                             

Hollanda’dan Türkiye’ye 
karayoluyla gideceklere 
güzel haber: Avusturya 
girişlerde tüm Covid-19 

kısıtlamalarını kaldırdı.
Hollanda’dan Türkiye’ye karayolu ile 
gidecekler Avusturya’ya girişte artık 
aşı, hastalığı geçirmiş olma ve test 
sonucu ibraz etmek zorunda 
kalmayacak.
Hollanda’dan Türkiye’ye karayolu ile gideceklerin dikkat ettiği nokta-
lardan biri de yol üzerindeki ülkelerde COVID-19 tedbirleri 
kapsamında istenen belgeler. Avusturya ülkeye girişlerde artık aşı, 
hastalığı geçirmiş olma ve test sonucu istemeyeceğini açıkladı.
Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 tedbirleri 
kapsamında hazırlanan yeni seyahat düzenlemesine ilişkin kararname 
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre ülkeye girişlerde yaklaşık 2 yıldır uygulanan çeşitli sınır-
lamalar tamamen kaldırıldı. Böylelikle ülkeye seyahat edecekler her-
hangi bir belge ibraz etmeden giriş yapabilecek.
Öte yandan kararnameye göre, olası yeni bir virüs varyantının her-
hangi bir ülkede görülmesi durumunda bu ülke ya da benzer durum-
daki ülkelere yönelik kısıtlamalar yeniden uygulanacak.
COVID-19 önlemlerinin büyük çoğunluğunun kaldırıldığı ülkede, 
toplu taşıma, sağlık merkezi ve günlük ihtiyaçların karşılandığı alışveriş 
yerlerinde maske zorunluluğu hala uygulanıyor.                  DM ---◄◄                                                             

AVUSTURYA GİRİŞLERDE TÜM 
COVID-19 KISITLAMALARINI KALDIRDI
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H DV Amsterdam Emir Sultan Camii yapmış olduğu genel kurulda 
yeni yönetimini belirledi. Önceki yönetim tarafından yapılan çağrıya 
uyan üye, cemaat, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, eğitimcilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda eksiksiz bir katılım olduğu 

gözlendi. Başkan İbrahim Yılmaz katılımcıların vermiş oldukları destek ve 
güvenlerinden dolayı teşekkür ederek kısa bir selamlama konuşması yaptı.
Yılmaz konuşmasında “Rabbim seçim çalışmamızı camimiz için hayırlı, uğurlu 
etsin. Allah bizlere birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin. Bu 
cami için bugüne kadar büyük bir fedakârlık içerisinde hizmet eden herkesten 
Rabbim razı olsun. Ahirete göçenlerde rahmet eylesin.” 
Yeni yönetim kuruluna şu isimler seçildi:
 İbrahim Yılmaz, Muhammet Başyurt, Recep Tutkun, Seyfettin Türkmen, 
Mehmet Doğan, Namuk Çınar, Alparslan Baran, Sinan Tartan, Mükremin 
Tekneçukur, Ömer Uras ve İdris Demir.                                                ---◄◄

Hayırlı olsun!Sorunlara çözüm olsun...

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer 
Hollanda’da ilgi ve alakayla takip edilen 
4 günlük yoğun bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirdi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda’nın 
daveti üzerine Hollanda’ya giden Milletvekili 
Yusuf Başer,  Türklerin yoğun olarak bulunduğu 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem 
ve Deventer gibi şehirlerde bulunan Türk sivil 
Toplum Kuruluşlarını, (STK) Yozgatlı hemşerilerinin 
kurduğu dernekleri, iş dünyasını temsil MÜSİAD 

YOZGAT MİLLETVEKİLİ YUSUF  
BAŞER’DEN HOLLANDA ÇIKARMASI

HDV EMİR SULTAN CAMİİ YENİ 
YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ

Hollanda gibi üst kuruluşları, esnafları, Camileri, 
Hollanda IHH gibi insani yardım kuruluşlarını ziyaret 
ederek çok yoğun bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Türk siyasetine ilgi duyan vatandaşlara moral ve 
motivasyon olacak sohbet toplantıları gerçekleştiren 
Başer, Den Haag (Lahey) 66 Yozgat Derneği ve 
Arnhem şehrinde bulunan Bektaşlılar derneğinde 
AK Parti iktidarlarının Yozgat’a yaptığı hizmet ve 
yatırımları anlattı. Hemşehrilerinin sorunlarını dinledi 
ve notlar aldı.                                                ---◄◄

H ollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet 
Marmaris’te yaşayan Hollandalı çocuklar ile 
birlikte Marmaris Millî Parkı’nda, Marmaris 

Yangını anısına fidan dikti.
Hollanda Krallığı Büyükelçisi Marjanne de 
Kwaasteniet, Hollanda Krallığı Büyükelçi Yardımcısı 
Erik Weststrate, Marmaris Fahri Konsolosu Murat 
Azgun, Hollanda Krallığı Kültür Ataşesi David Naves, 
Kültür Müşaviri Eray Ergeç ve 4. Bölge Müdürümüz 
Adil Şencan’nın da yer aldığı etkinlikte Marmaris’te 
yaşayan Hollandalı çocuklar, Millî Parkımızın önemli 
kaynak değerleri arasında yer alan Sığla fidanlarını 
toprakla buluşturdu.
Hollandalı çocukların misafir edildiği programda, 
Doğa Turizmi Etkinlikleri kapsamında Marmaris 
Millî Parkı ve millî parkın kaynak değerleri hakkında 
bilgilendirmelerde bulunuldu.
Hollanda Kralı Willem Alexander’in yaş gününe 
ithafen sembolik 10 tane Sığla Ağacı dikildi.  

MARMARİS MAVİSİNE HOLLANDA YEŞİLİ 

Gençlik İdareci Yatılı Eğitim Semineri (GİYES) başladı! 
İki sene devam edecek olan GİYES programının ilk modülü ‘Teşkilat İçi Eğitim 
Seminerleri’ başlığı altında tertip edildi. Cihad anlayışı ve geçmişten günümüze 
IGMG’nin tarihinin ele alındığı programda ayrıca IGMG Gençlik Teşkilatı’nın 
yapılanması ve hizmetleri tanıtıldı. Uzak yakın demeden büyük bir heyecanla 
GİYES’e katılan genç idarecilerin heyecanları görülmeye değerdi.                 --◄◄

IGMG GENÇLİK YÖNETİCİLERİ 
EĞİTİM SEMİNERLERİNDE BULUŞTU

Dikim zamanı olan Kasım ayında ise bunun bin 
katı olan 10.000 adet fidan dikelecek olup, 10.000 
adet fidan bağışı ise Marmaris Kaymakamı Ertuğ 
Şevket AKSOY’a Hollanda Büyükelçisi Marjanne de 
Kwaasteniet tarafından takdim edildi. 
                       Haber-Fotoğraf: Eray Ergeç   ---◄◄

Bizi  tercih  ettiğiniz  için  teşekkürler...

Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

maandblad/aylık gazete  doğuş
                                                                             nr. 283 Mayıs/Mei 2022  









mozaïek
21mozaik

doğuş  aylık gazete/maandblad
nr. 283 Mayıs/Mei 2022   

Dindarlık...

“Hollandalı Müslümanlar, İnançlarını Bir Sonraki Nesle Aktarmada Başarılı”

SCP raporunda açıklanan rakamlara göre mevcut durumda Hollanda nüfusunun yaklaşık yarısının ateist veya agnostik olduğu görülüyor.

Değişen Dengeler
Raporda yer alan diğer verilere göre din ve dinî 
topluluklar, etkili sosyal aktörler olarak giderek 
daha fazla zemin kaybediyorlar. Bununla 
birlikte, “Hollanda’da bu geniş kapsamlı 
sekülerleşmenin yarattığı boşluk, 
“çağdaş maneviyat (Fl. ‘hedendaagse 
spiritualiteit’) ile dolduruluyor” olgusu 
ise yalanlanıyor. Aksine genel “maneviyat” 
seviyesinin artmaktan ziyade azalmakta 
olduğu vurgulanıyor. Peki çağdaş maneviyat, 
sekülerleşme sürecinde bir dönüm noktası 
oluşturabilir mi? Araştırmacılar tüm dünya 
dinlerinin tarihlerinde gelgit dönemleri 
yaşadıklarını, fakat günümüzde gelinen 
noktanın farklı bir durum teşkil ettiğini 
belirtiyor. Trilojinin ilk iki raporunda “çağdaş 
maneviyat”ın muhtemel bir dinselleştirme 
biçimi olarak görülebileceği iddia edilirken, 
mevcut raporda güncel verilere dayanarak 
bir dinselleştirme eğilimine rastlanmadığı 
kaydedildi.
Raporda genel olarak ateistlerin ve 
agnostiklerin hayatın anlamını aramak yerine, 
kendi hayatlarında anlam aradıkları ifade 
ediliyor. Verilere göre, “kendini geliştirmek, 
başkalarıyla ilgilenmek, yoğun 
deneyimler yaşamak ve daha büyük bir 
bütünün parçası olduğunu bilmek gibi 
unsurlar” dinî inancı olmayan katılımcılarda 
hayatlarını anlamlandırma konusunda ön 
plana çıkan faktörler.

Dinî inançtaki değişimin sebebi olarak genel 
anlamda dinin kültürdeki yerini kaybetmesi 
gösteriliyor. Kilise kamusal yaşamda giderek 
daha az yer tutuyor ve kiliselere olan güvenin 
de azaldığı görülüyor. Bunun yanı sıra 
raporda, bireylerin dinî veya dinî-kültürel 
bir sosyalizasyon alanları olmadığında 
kendiliklerinden kiliseye gitme oranının da 
düştüğü tespitine yer veriliyor. Hristiyan 
dinî çevrelerin sosyalizasyon oranlarının da 
düşük olması sebebiyle kesişmelerin gelecekte 

artacağı düşünülmüyor. Dolayısıyla dinî inancı 
olmayan kişilerin sayısında bu noktadan sonra 
bir gerileme yaşanacağı düşünülmüyor.

Müslümanlarda Sekülerleşme 
Görülmüyor
Raporda trilojinin 2018 yılında yayımlanan 
ikinci raporuna da değiniliyor. Ülkedeki 
Müslümanları ele alan raporda Hollanda’daki 
yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 6’sının 
Müslüman olduğu belirtiliyor. Ülkedeki 
Müslümanların büyük çoğunluğunu, tam 
olarak üçte ikisini Türkiye ve Fas kökenliler 
oluşturuyor. Bu nedenle de araştırmada iki 
ülkeden gelen göçmenlere odaklanılıyor.

Dinin Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin 
yaklaşık yüzde 90’lık bir kesimi için hayatın 
önemli bir parçasını oluşturduğu kaydediliyor. 
Türkiye kökenlilerin üçte biri beş vakit namaz 
kılarken, Fas kökenlilerde bu oran her beş 
kişiden dördü olarak belirtiliyor. Çoğunluk 
toplumunda görülen trendin aksine ülkedeki 
Müslümanlarda sekülerleşme belirtilerinin çok 
az gözlemlendiği veya hiç gözlemlenmediği 
vurgulanıyor. Tam aksine Türkiye ve Fas 
kökenli Müslümanlar arasında hem birinci hem 
de ikinci nesilde namaz kılanların sayısının 
arttığı kaydediliyor. Raporda bu bağlamda, 
Hollandalı Müslümanların inançlarını bir 
sonraki nesle aktarmada başarılı oldukları 
ifade ediliyor.

Araştırmada ilgi çeken bir başka nokta ise 
eğitim düzeyi ile sekülerleşme arasında genelde 
görülen pozitif korelasyonun Müslümanlarda 
gözlemlenmemesi oldu. Göçmen kökenli 
Müslümanların eğitim düzeyi yükseldikçe 
dinî pratikleri yerine getirme hassasiyeti 
de yükseliyor. Ancak Türkiye kökenli nüfus 
içinde Müslümanların oranının 2006 ve 2015 
yılları arasında yüzde 93’ten yüzde 86’ya 
gerilediği görülüyor. Fakat raporda bu oran, 
Hristiyanlar arasında yaşanan gerileme ile 
karşılaştırıldığında, küçük bir düşüş olarak 
nitelendiriliyor.

Müslüman Nüfusta Artış Öngörülüyor
Rapora göre günümüzde Hollanda’da 
geleneksel dinî inancın en önemli kaleleri, 
ülkede “Bijbelgordel” (Tr. “İncil Kuşağı”) 
olarak nitelendirilen muhafazakâr Protestan 

H ollanda Sosyal ve Kültürel 
Planlama Bürosu’nun (SCP) 
yaptığı araştırmaya göre ülkede 
dinî inancı olmayanların sayısı ilk 

defa inananlardan daha fazla. Peki bu gelişme 
sekülerleşme sürecinde bir dönüm noktası mı 
ve Müslümanlar bu konunun neresinde yer 
alıyor?

Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama 
Bürosu’nun (SCP) Mart 2022’de yayımladığı 
“çoğulcu toplumda din” konulu “Kilise 
ve Caminin Ötesinde”1  isimli raporda, 
Hollanda’da dinî inancın giderek zemin 
kaybettiği kaydedildi. Bir seri şeklinde 
ilerleyen “değişimi ve çeşitliliği tanımlama” 
başlığı altında 2018 yılında Hollanda’daki 
Hristiyan ve Müslümanların yaşantısını 
mercek altına alan serinin üçüncü raporu 
ise dinî inancı olmayan vatandaşları konu 
alıyor. Raporda, dinî inancı olmayan kişiler 
ateistler ve agnostikler olarak iki başlıkta 
değerlendiriliyor. Ateist bireyler bir tanrının 
varlığını reddederken, agnostikler ise bir 
tanrının olup olmadığının bilenemeyeceğini 
savunuyor.

SCP raporunda açıklanan rakamlara göre 
mevcut durumda Hollanda nüfusunun 
yaklaşık yarısının ateist veya agnostik olduğu 
görülüyor. Raporda, bu oranın 1960’ların 
ortasındaki ve 1970’lerin sonundaki ilk 
ölçümlerin iki katına tekabül ettiği ifadeleri 
yer alıyor. O yıllarda Hollanda’da “ietsizm”, 
yani somut evrenin ötesinde bir “şey” olduğu, 
ama bu şeyin tanımsız ve bilinmez niteliklere 
sahip olduğunu savunan bir inanç biçimi 
hızla yayılmaktaydı. Bu trendi 1980’lerde 
ve 1990’larda agnostisizmin yükselişi izledi; 
milenyumun başlangıcından sonra ise 
ateistlerin oranı açıkça arttı.

Bu minvalde Avrupa çapında oran olarak en 
fazla ateist ve agnostik nüfusa sahip ve bu 
oranlarda en hızlı artış gösteren ülke Hollanda 
oldu. Sıralamanın devamında ise İsveç, 
Norveç, Çekya ve Fransa yer alıyor. Avrupa’da 
1998 ile 2018 verileri karşılaştırıldığında 
birçok ülkede dinî inancı olmayan kişilerin 
sayıları yüksek oranda artarken, Fransa’da 
ve Almanya’da sayıların büyük ölçüde sabit 
kalması dikkat çekiyor.

nüfusa sahip bölge, Hristiyan göçmenler 
ve Hollandalı Müslümanlardan oluşuyor. 
Hollanda Disiplinlerarası Demografik 
Enstitüsü (NIDI) ve Hollanda İstatistik 
Kurumunun (CBS) araştırmalarına göre, göç 
geçmişine sahip Hollandalıların sayısının 
2050 yılına kadar yaklaşık üçte bir oranında 
yükselebileceği öngörüsüne raporda yer 
veriliyor. Göçmen nüfusun nispeten sıklıkla 
Müslüman olan ve sekülerleşme belirtilerinin 
çok az gözlemlendiği kesim olduğu da 
vurgulanıyor. Dolayısıyla Müslümanların 
sayısında bir artış beklendiği ve 2050 yılında 
göçmen kökenli her üç Hollandalıdan birinin 
Müslüman olacağı tahmin ediliyor.

Hollanda hâlihazırda dinî çeşitliliğin en yüksek 
olduğu ülkelerden biriyken, bu çeşitliliğin 
önümüzdeki yıllarda daha da artması 
bekleniyor. Önümüzdeki 10 senelik süreçte 
dinî inancı olmayanların sayısıyla birlikte, 
Müslümanların ve bazı küçük Hristiyan 
toplulukların sayısında da artış beklendiği 
açıkça belirtiliyor. Bu gelişmelerin bireysel, 
toplumsal ve topluluklar düzeyinde tüm 
toplumu ilgilendiren sonuçları ve zorlukları 
da beraberinde getireceği ifade edilirken, bu 
bağlamda gelecekte yaşanabilecek üç sorun 
sıralanıyor.
Bunlardan ilki eğer bir birey anlam arayışında 
ise, bu bireysel manada daha büyük bir zihinsel 
(varoluşsal) yük oluşturabilir. Toplumsal 
gruplar düzeyinde ise sayı olarak baskın laik 
çoğunluk ile dindar olanlar arasında ideolojik 
gerilimler ve ayrışmalar daha belirginleşecek. 
Bu gerilimlerin artan sosyal eşitsizlikler, azalan 
temsil gücü, güvensizlik ve çatışma ortamından 
beslenebileceği uyarısında bulunuluyor.
Son olarak kiliselerin ortadan kalkmasıyla 
birlikte gönüllü yardımsever sayısında 
da azalma görülebileceği düşünülüyor. 
Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu 
(SCP) bu sebeple devlet politikasına yön 
verenlere, “karşılıklı anlayış ve kabule 
odaklanmaları ve herkesin tam olarak 
katılabileceği bir toplum idealine teşvik 
etmeleri” tavsiyesinde bulunuyor.

Dipno t : h t t p s : / / w w w. s c p . n l / p u b l i c a t i e s /
p u b l i c a t i e s / 2 0 2 2 / 0 3 / 2 4 / b u i t e n- k e r k - e n-
moskee
Ebru Hısım/Perspektif 24 Mayıs 2022     --◄◄

Hollanda Türk Halk Oyunları Vakfınca, Rotterdam kentinde düzenlenen 
yarışmaya, Hollanda’nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya’dan ve 

Belçika’dan da halk oyunu ekipleri katıldı. 
Birbirinden güzel halk oyunlarının sergilendiği ve çok sayıda katılımın olduğu 
yarışmada heyecan doruktaydı. Etkinlikte 5 ekip, Anadolu’nun farklı bölgelerine 
ait halk oyunları sergiledi. Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de 
sahne aldı. Yarışmada, Brüksel’den katılan “Dillere Destan” ekibi birinci oldu. 
Almanya’nın Stuttgart kentinden yarışmaya katılan “Bem Halk Oyunları” ekibi 
ikinci, Amsterdam’dan “Tuğra” ekibi ise üçüncü oldu. Hollanda Türk Halk 
Oyunları Yarışmasında Birinci olan Dillere Destan ekibinin Kupasını yarışmanın 
ana sponsoru Randstad Personenschade B.V adına Gülnur Emre verdi. Üçüncü 
olan Amsterdam’dan katılan Tuğra ekibinin kupasını Hollanda Horeca Derneği 
Başkanı Tarık Şaki verdi.       

                                                    Haber: Platformdergisi         ---◄◄

Halk oyunları yarışmasıİslam ve insanlık adına...

Avrupa Gençli Derneği AGD, Avrupa’da örgütlenmeye başaldığı günden beri pek çok önemli hizmeti 
gerçekleştirdi. Şuurlu ve millî bir duruşu olan gençliğin yetişmesi için yola çıkan dernek yönetici ve üyeleri 

Bosna-Hersek’te bir eğitim kampı düzenledi. 
Gezinin yanı sıra kampta pek çok ünlü ve değerli bilim insanı ağırlandı. İlahiyatçı/Eğitimci/Yazar Yusuf 
Yiğitalp “Milli Görüş Davası ve Temel Esasları” konu başlığı altında bir sunum yaptı. Akademisyen/Yazar 
Bekir Gündoğmuş “Göç Tarihi ve Avrupa’da Yaşayan Müslüman Gençliğin Misyonu” konu başlığı ile 
bir seminer verdi.  Avrupa Gençlik Derneği olarak Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile Akademik İşbirliği 
Protokolü imzaladı. Sosyal ve kültürel alanların yanı sıra özellikle Lisansüstü Eğitimi için dernek üyelerine 
%35’e varan indirimler üzerinde mutabakat sağlanmış oldu. Dernek yönetimi, bu işbirliğinden dolayı IUS 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ve ekibine teşekkürlerini sundular. İlahiyatçı/Araştırmacı/Yazar Abdulaziz 
Kıranşal “Müslüman Gencin Şahsiyeti Nasıl Olmalı?” konu başlığı ile bir sohbet verdi. SP Gençlik Kolları 
Genel Başkanı ve T.C. Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman “Milli Görüş Hareketinin Tarihçesi ve 
Hizmetlerimiz” konu başlığı altında bir konferans verdi.                                                                     ---◄◄

Agd’NİN BoSNA-HerSek çıkArMASı “dİLLere deSTAN” BİrİNCİ oLdU
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  Yüz  binlere gül ile  
  ‘Merhaba’ denildi...  
100.000’den fazla değerli 
görüşme için teşekkürler...
Millî Görüş bu yıl da Güllerle 
Sokaklara İndi...
“Buyrun biz Müslümanız” 
“Hallo, we zijn Moslims” 
sloganıyla Avrupa’nın birçok 
kentinde ve 200’ü aşkın noktasında 
sokağa inen Millî Görüş gençliği 
ellerindeki güller ve yüzlerindeki 
tebessümle sokakları renklendirdiler.
Güney ve Kuzey Hollanda Millî 
Görüş Teşkilatları bu yıl da ellerinde 
güllerle sokaklara inip “Buyurun 
Ben Müslümanım, Gelin Tanış 
Olalım” deyip karşılarına çıkan 
genç-yaşlı, kadın-erkek, siyah-beyaz 
demeden herkese hitap ettiler ve 
önyargıları kırmaya çalıştılar. 

Son dört yıldır büyük bir özveri 
ve heyecanla gül dağıtma 
faaliyeti bu yıl da başarılı bir 
şekilde gerçekleştirildi. Son 
yıllarda İslam ve Müslümanlar 
aleyhine oluşturulan negatif 
algının kırılması için yapılan bu 
faaliyet sadece Hollanda’da değil  
IGMG İslam Toplumu Millî Görüş 
tarafından Avrupa’nın pek çok 
önemli kentlerinde yapılmaya ve 
100 binlerce insana ulaşılmaya 
çalışılıyor. 
Hollanda’da İslam Toplumu 
Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) 
Güney Hollanda Bölgesi’nin 15 
kentte düzenlediği “Buyurun, 
ben Müslüman’ım” etkinliğinde, 
İslamiyet hakkında bilgi verildi.
Özellikle büyük şehirlerin 
çoğunlukta olduğu kentlerdeki 
etkinlikte 150 gönüllü genç, 10 bin 
gül ile İslam’ı anlatan broşür dağıttı.

Hollanda’da ‘Buyurun, ben 
Müslüman’ım’ etkinliği 
düzenlendi
Gönüllü gençlere destek olmak 
için etkinlikte gül dağıtan IGMG 
Güney Hollanda Bölgesi Başkanı 

Mustafa Aktalan, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, hedeflerinin, 
Müslümanlar ve gayrimüslimler 
ile iletişimi güçlendirmek; güller 
ve broşürle İslam’ı anlatarak ön 
yargıları yıkmak olduğunu söyledi.
Etkinliğin, Avrupa genelinde 
yapıldığını belirten Aktalan, 
gayrimüslimleri bu vesileyle IGMG 
Güney Hollanda Bölgesi’ne bağlı 
camilerde 28 ve 29 Mayıs’ta 
yapılacak açık cami gününe davet 
ettiklerini dile getirdi.
Uden kentinde yaşayan Hollandalı 
Jolanda Pauw, etkinliğin, çok güzel 
bir inisiyatif olduğunu belirterek
“Aynı kentte beraber yaşayan 
insanlarız. Camiye giden veya 
kiliseye giden insanlar olsun, fark 
etmiyor. Bu aksiyon, toplumun artık 
birbirini ayrıştırmadığını gösteriyor. 
Gül de zaten sevgiyi temsil ediyor. 
Ben caminin önünden geçtim ama 

hiç içeriye girmedim. İçeride neler 
oluyor ve caminin anlamını da 
bilmiyorum. Bu broşürü kesinlikle 
okuyacağım.” ifadelerini kullandı.
Rotterdam’da yaşayan Helena 
Pet de “Böyle bir aksiyon 
yapılmasına pozitif anlamda 
şaşırdım. Avrupa’nın her yerinde 
aynı etkinliğin yapılması da çok 
iyi ve daha da güzel. Çok güzel 
buluyorum. Çok mutlu oldum.” 
diye konuştu.
Haber-Fotoğraflar: 
Abdullah Aşıran                      ---◄◄                                                         

  Millî Görüş Teşkilatları, İslam’a karşı oluşan önyargıya son vermek  
  için Avrupa sokaklarında yüzlerce genç ile, 10 binlerce  insana   
  gül uzattılar, İslam hakkında yazılan broşür  dağıttılar...  

 “Allermooiste evenement, die georganiseerd is 
 tegen de radicalisering!” 

“Böyle bir çalışma çok daha önceleri yapılmalıydı”  Millî  Görüş, güllerle sokaklara indi, gönüllere dokundu...
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Ü çüncü Rutte hükûmetinde, Hollanda 
Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı ve 
kısa bir dönem de Dışişleri Bakanı 
olarak görev yapan Sigrid Kaag, 

D66 Partisi’ni 2021 milletvekili seçimlerinde 
Hollanda’da ikinci büyük parti yapmayı 
başaran bir lider. Seçimlerdeki başarı, D66’yı 
4’üncü Rutte koalisyon hükûmetinin ikinci 
büyük ortağı yaptı. Bunun tabii bir sonucu 
olarak da, Sigrid Kaag, Maliye Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı oldu.
Oysa Sigrid Kaag, Birleşmiş Milletler 
Sekreterliği tarafından 2013 yılında, 
Suriye’deki kimyasal silahların yok edilmesi 
görevine getirildiğinde Hollanda’da 
tanınmıyordu. Kaldı ki Kaag, Ürdün’de 
UNICEF Bölge Müdürlüğü, UNDP Genel 
Sekreter Yardımcılığı gibi görevlerden başka, 
UNRW Kudüs Temsilciliği ve Cenevre’de IOM, 
UNRWA birimlerinde de görevler yapmıştı. 

Başarılı bir diplomat ve aynı zamanda başarılı 
bir parti lideri olarak dikkatleri üzerine 
toplayan Sigrid Kaag’ı, daha yakından tanımak 
ve tanıtmak amacıyla ‘Gölge Başbakan’ 
adını taşıyan bir kitap yayınlandı. Geçen 
hafta, (11 Mayıs) piyasaya çıkan kitap, Trouw 
gazetesi muhabiri Wilma Kieskamp tarafından 
kaleme alındı.

Kitapta, Sigrid Kaag’ın gençlik yılları, 
Kudüs’te geçirdiği yıllar, BM’deki görevleri, 
seçim sürecindeki liderliği anlatılıyor. Yazar, 
D66 Partisi liderini, ‘ahlâkî bilinci öne 
çıkan, değerleri merkeze alan ve aynı 
zamanda görevine pragmatik yaklaşan bir 
siyasetçi’ olarak tanımlıyor.

Veyis Güngör

İdealİst ve pragmatİk bİr lİder: sigrid kaag
Dördüncü Rutte hükûmetinin kuruluş 
sürecinde, sağ-liberal Mark Rutte ile kıyasıya 
pazarlıklar yaptığı için, hükûmetin kurulmasını 
uzatan birisi olarak da tanımlanan D66 
liderinin, BM adına Suriye’de kimyasal 
silahların imhasıyla görevlendirildiği zorlu 
yıllar çok ilginç. Bazı kesitleri siz değerli 
okuyucularımla paylaşmak istedim.

Öncelikle, Sigrid Kaag’ın İsviçre’de görevli 
eski Filistin Büyükelçisi Anis Al-Qaq ile evli 
olduğunu ve dört çocuk annesi olduğunu 
belirtelim. Anne Kaag, dört çocuğunun 
isimlerinin Arapça olarak yazılı olan yuvarlak 
bir kolye taşır. Ki, bu kolye, Suriye’deki 
kimyasal silahların imha edilmesi özel görev 
çalışmaları sırasında çok işe yarar. Kolyedeki 
isimler, ‘ben de dört çocuk annesiyim, 
Savaş’ta çocuklar ölmesin, katledilmesin’ 
mesajı taşımaktadır.
Kaag, UNICEF’de görev yaptığı süreçte, Suriye 
lideri Esad’ın eşi Asma Esad’ı tanıyan, ender 
Avrupalı diplomatlardandır.

Hatırlanacağı üzere, 2013 yılının Ağustos 
ayında Suriye’de kimyasal silah kullanıldı. 
Şam’ın Guta Mahallesinde, (ki burası Esad 
karşıtlarına destek veren bir yer olarak bilinir), 
gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısında, 
1500’den fazla çocuk ve kadın hayatını 
kaybetmişti. Bu saldırıdan sonra, Esad, 
‘kendi halkını katleden devlet başkanı’ olarak 
anılmaya başlandı. BM ve Kimyasal Silahların 
Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye’de 
kimyasal silahların imha edilmesi için harekete 
geçti. Esad yönetimi de bu çalışmaya yardımcı 
olacağını bildirmişti.

info@veyisgungor.nl  Misafir Kalem

Ancak, Kaag’ın, kimyasal silahların imha 
edilmemesi hâlinde, suçlunun Esad olacağı 
yönünde bir dil kullandığı söyleniyor ve Esad’ı 
tehdit ettiği biliniyordu. 23 Temmuz 2014 
tarihinde, projenin tamamlanmasına bir hafta 
kala, kurşun geçirmez yeleği giyerek Suriye’nin 
liman kenti Latakia’ya gelen Sigrid Kaag, 
zehirli gaz taşıyan gemilerin yelken açtığına 
şahitlik etti. Sevinmişti ve BM ve OPCW 
ekibi olarak misyonlarının tamamladığını 
düşünüyordu. Ancak Esad, dört ayrı zehirli gaz 
tesisatını gizlemişti. Bunun üzerine, uluslararası 
siyasette, kesin güven olmayacağına kanaat 
getiren Sigrid Kaag, Suriye halkından, 
Suriye’deki şartları değiştiremedikleri için, 
kendilerini affetmelerini istedi.
Hollanda Maliye Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sigrid Kaag’ın bilinmeyen 
yönlerinin daha fazlası ‘Gölge Başbakan’ 
kitabında yer almaktadır. Alıp okumakta yarar 
var.                    EUROVİZYON      ---◄◄                                                         

Kimyasal silahların imha projesi, 2013 yılının 
ekim ayında başlayıp, 30 Haziran 2014 
tarihinde sonlandı. Dokuz ay süren projenin 
başında Sigrid Kaag vardı. Uygulamaya göre 
Savaş ortamına giden BM barış görevlileri, 
asker koruması altında giderlerdi. Ancak, 
Sigrid Kaag, askerlere gerek duymadan 
Şam’da bir otele yerleşti. Görevi belliydi: 
‘Savaşta yani Suriye’de çocuklar ölmemeliydi.’

Sigrid Kaag’ın çözmesi gerekli öncelikli 
sorun, birbirleriyle konuşmaya yanaşmayan 
Amerikalılar ile Rusların tekrar diyaloğa 
girmelerini sağlamaktı. Çünkü, Suriye’de 
kimyasal silahların imhası, ancak, dünya 
güçlerinin Esad karşısında birlik olmasından 
geçiyordu. Bunu sağlamak için Kaag, uçakla 
Washington, Moskova, Ankara, New York, 
Den Haag ve diğer şehirler arasında mekik 
dokumaya başladı. Rusların, Amerikalıların, 
Suriyelilerin, İranlıların, Türklerin muhtemel 
siyasi ajandaları karşısında, soğukkanlı, 
adaletli, tarafsız ve pragmatik bir yol izlenmesi 
gerektiğini, BM ekibine sürekli telkin etti 
Sigrid Kaag. Esad ve karşıtlarını ikna etmekte 
zorlanıyordu. İşin içinden çıkılamadığı 
görüşmelerde Arapça konuşuyordu. 
Hatta bazı delegeleri Kur’an-ı Kerim’den 
okuduğu “…Olabilir ki siz, bir şeyden 
hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için 
bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir 
şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir 
kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 
ayetiyle ikna ediyordu.
Son merhalede, Sigrid Kaag, Esad ile 
de görüşmek zorunda kaldı. Görüşmede 
konuşulanlar açıklanmadı. 
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H ükûmet savunmaya ek bütçe, asgari ücretler ve 
AOW maaşlarına zam kararı aldı. Bütçe açığını 
ise zenginler ve şirketler üzerinden kapatmaya 
çalışacak. 

Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı bütçe planına göre Hollanda 
bu yıl yüzde 3.4 bütçe açığı verecek. Bu miktar yine Avrupa 
standardı olan yüzde 3’ün üzerinde olacak. Hükûmet ise 
bütçede ortaya çıkacak açığı zenginler ve şirketler üzerinden 
tamamlamaya çalışacak.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan korona, bu yıl patlak veren Rusya 
Ukrayna savaşı ve buna bağlı olarak hem enerji de hem de 
gıda ürünlerinde yaşanan yüksek enflasyon, kabinenin bu yıl 
için tasarladığı bütçe planına uymadı.  
Maliye Bakanlığı tarafından cari bütçe yılına ilişkin genel 
bir bakış sunan ve her yıl haziran ayının ilk günü açıklanan 
“voorjaarsnota” da yılsonunda yüzde 3,4’lük bütçe açığı 
verileceğinin görülmesi üzerine hükümet, bu açığı kapatacak 
yeni yolların arayışına girdi.

“Voorjaarsnota” değişiklikleri
Dünyanın farklı bir yöne doğru değiştiği ve buna ayak 
uydurulmasının gerektiğini belirten hükûmet, özellikle 
Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasını da örnek olarak 
göstererek, savunma alanına daha fazla bütçe ayrılmasına 
karar verdi. 
Maliye Bakanı Sigrid Kaag’da bugün yaptığı açıklamada 
savunma için ayrılacak ek bütçenin “gerekli yatırımlar” 
olduğunu vurguladı.
Bu yılki bütçede yapılan bir başka değişiklik de asgari ücret 
ve AOW maaşlarında yapıldı. Yeni plana göre asgari ücretlere 
üç yıl süresince, her yıl yüzde 2,5’lik zam yapılacak. AOW 
maaşları de asgari ücrete bağlı olarak 2023, 2024 ve 2025 

Şaşkın ördek

hükûmetİn bütçe açiğini 
 kapatma formülü

yıllarında yeniden hesaplanarak artırılacak.

Bütçe açığı nasıl kapatılacak?
Bakan Kaag tarafından bugün yapılan açıklamada iklimle 
ilgili üç büyük fonun bütçelerinden 2,2 milyar euro kesinti 
yapılacağı ve bu miktarın Savunmaya aktarılacağı belirtildi.
Kesinti kelimesinin yerine “öncelik belirleme” şekliden 
nitelendiren Bakan Kaag, kesinti yapılacak fonların Ulusal 
Büyüme Fonu, İklim Fonu ve Azot Fonu olduğunu aktardı.
Bunun yanı sıra yüksek gelirliler ve şirketlerden alınan 
vergiler artırılacak. Kurumlar vergisine zam yapılacak. 
Vergi muafiyeti sınırı yükseltilmeyecek. Buna göre bankada 
50.000 euronun üzerinde birikimi olanlar vergi ödeyecek. 
Çiftler için bu sınır 100.000 euro.

Kiraya vermek için ev satın alan yatırımcılar daha 
fazla devir vergisi ödeyecek. 
Hollanda’ya çalışmaya gelen, özel uzmanlığa sahip yabancı 
çalışanlara vergi avantajı sağlayan Expat Düzenlemesinde 
de değişiklik yapıldı. Ortalama 200.000 euronun üzerinde 
geliri olan expatlar vergi ödeyecek.                                ---◄◄                                                             

Hollanda’da hükümet bütçe açığını zenginler ve şirketler üzerinden kapatacak

hollanda’da vatandaşlardan çağri: 
pCr ve aşi karti zorunluluğunu kaldirin!

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan korona, bu yıl patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ve buna bağlı olarak 
hem enerji de hem de gıda ürünlerinde yaşanan yüksek enflasyon, kabinenin bu yıl için tasarladığı 

bütçe planına uymadı.  

Yaklaşan tatil sezonunda Türkiye’ye gidecek olan vatandaşlar, 
halen uygulanmaya devam eden PCR ve aşı ibrazı zorunlu-

luğunun kaldırılmasını talep ediyor. Tatil sezonu yaklaşıyor. Avru-
pa’nın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Hollanda’da yaşayan Türk 
vatandaşları da tatilini Türkiye’de memleketinde geçirme hazırlıkları 
yapıyor. Bazı vatandaşlarımız yurda karayolu ile ulaşmayı tercih ed-
erken, bazı vatandaşlarımız da havayolu ile memlekete ulaşma isteği 
içinde. Tüm bu hazırlıklar devam ederken, birçok vatandaşımız, 
Covid-19 uygulamaları kapsamında memlekete girişte istenen PCR 
test sonucu veya aşı kartı ibrazı uygulamasının neden hâlen daha 
devam ettiği sorusunu soruyor. SonHaber haber merkezimize ulaşan, 
gerek Almanya ve Belçika’da gerekse Hollanda’da ikamet eden oku-
yucularımız, hem hava hem de karayolu ile Türkiye’ye giriş yaparken 
uygulanan aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluluğunun ne zaman 
kalkacağını soruyor. Özellikle bu uygulamanın kaldırılmasını isteyen 
vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’na da çağrıda bulunuyor.
“Mecburen test yaptırmamız gerekecek”
Okulların tatil edilmesiyle birlikte Türkiye’ye gidecek bir vatandaşımız  
“karayolu ile giderken sıla yolundaki ülkelerin çoğunda bu uygulama 
kaldırıldı ama kendi ülkemize girerken halen daha test sorgusuna 
takılıyoruz. Hollanda’ya dönerken böyle bir sorunumuz yok” diyor.
Belçika’da ikamet eden bir okuyucumuz ise, Türk yetkililere yaptığı 
çağrıda “İki gün önce Türkiye’den Belçika’ya gelenler için PCR ve aşı 
kartı gösterme zorunluluğu kaldırıldı ancak Türkiye’nin buna halen 
devam ediyor. Tatile giderken uçağa binmeden önce mecburen test 
yaptırmak zorunda kalacağız.” dedi.
Türkiye’ye girişlerde istenen belgeler
SonHaber.eu haber merkezimizin Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği bilgiye göre, Türkiye’ye 
girişte aranan şartlar şu şekilde sıralanmakta: 
Türkiye’ye girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/
veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28’inci gününden başlamak üzere 
hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince 
düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden, ayrıca negatif sonuçlu PCR testi 
sonucu göstermek zorunda değil. Bu kişiler için karantina tedbiri de 
uygulanmamakta. 
Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair 
belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce 
yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 
saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibraz edilmesi 
gerekecek. Hava yolu ile Türkiye’ye giriş yapan yolcudan ayrıca seya-
hatten 72 saat önce register.health.gov.tr adresinde yer alan yolcu 
bilgi formunun doldurulması istenmekte.                       SH    ---◄◄          

Çile bülbülüm
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T icaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK), Özel Hastaneler 
ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) 

ile MÜSİAD Hollanda ve Hollanda Türk 
İşadamları Derneğinin (HOTİAD) destekleriyle 
düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı iki 
günün ardından sona erdi.
İki gün süren fuarda Türkiye’den 56 hastane ve 
sağlık kuruluşu yer aldı.
Fuara Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 
Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Amsterdam 
Başkonsolosu Engin Arıkan, Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Gürsel Baran, HOTİAD Başkanı 
Hikmet Gürcüoğlu, MÜSİAD Hollanda Başkanı 
Ali Köklü’nün yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Lahey Büyükelçisi Dişli, açılış konuşmasında 
“Türkiye’nin sağlık alanındaki bilgi ve 
tecrübesini Türk misafirperverliğiyle birleştirerek 
Hollandalılara sunuyoruz.” dedi.
Türk doktorlarının dünyanın birçok yerinde 
önemli başarılar elde ettiğini belirten Dişli, 
“Çatışma bölgelerindeki birçok kişiye insanı 
yardım kapsamında sağlık hizmeti götürdük.” 
ifadesini kullandı. Büyükelçi Ulusoy da Benelüks 
(Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ülkelerinin 
Türkiye için önemine dikkati çekerek, fuara 
Belçika’dan da yoğun ilgi beklediklerini dile 
getirdi.
– Sağlık turizminde hedef ülke: Hollanda

Katılım beklenenin altındaydı

AmsterdAm sAğlık turİzmİ 
FuArı sonA erdİ

Sağlık turizmi açısından Hollanda’yı önemli 
bir potansiyel olarak gördüklerini belirten 
Türkiye’nin Lahey Ticaret Müşavir Yardımcısı 
Aşkın Pekel, “Türkiye ile Hollanda arasında 
sağlık ticareti hacmi 1,3 milyar avro civarında. 
Rakamlarda durum biraz aleyhimize fakat 
fuar vesilesiyle hem bu hacmi arttırmak hem 
de rakamlardaki durumu lehimize çevirmeyi 
amaçlıyoruz.” dedi.
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bakanlık 
bünyesinde yeni kurulan bir birim olduklarını 
kaydederek, hizmet ihracı açısından müstakil bir 
genel müdürlük olmanın önemini vurguladı.
Kaçar, “Ticaret Bakanlığımız pek çok alanda 
önemli teşvikler sunmaya başladı. Sağlık 
kurumlarının işlerini kolaylaştırmak amacıyla 
hem Bakanlık bünyesinde hem de sağlık 
ve sigorta alanlarında önemli düzenlemeler 
yapıyoruz.” diye konuştu. Dünya Bankası 
verilerine göre sağlık harcamalarının gayri safi 
yurt içi hasılaya oranı yüzde 10’dan fazla olan 
Hollanda’da sağlık harcamaları, hane halkı 
giderlerinde önemli yer tutuyor.
Türkiye’nin önemli hastane kuruluşları, göz 
hastaneleri, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, 
saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal 
turizm merkezlerinin yer aldığı fuar 20-21 Mayıs 
tarihleri arasında açık kaldı.
                 Amsterdam / Hülya TAŞ     ---◄◄

H ollanda’da alınan yeni karara 
göre ev sahipleri, hükümetin 
belirlediği fiyatların üzerinde 
kiracılara fiyat biçemeyecek.

Türkiye’de kira fiyatlarının artışı ve ev 
sahiplerinin dairelere değeri üzerinde 
fiyat belirlemesi, fırsatçılık gibi durumların 
oluşması, son günlerin en büyük sorunu 
olarak görülüyor. Hollanda ise bu duruma 
bir önlem aldı ve hükümet fiyatların 
belirlenmesini kendi bünyesinde topladı.
Arz-talep oyunundan korunma
Toplu Konut ve Mekansal Planlama Bakanı 
Hugo de Jonge’un yaptığı açıklamaya göre, 
yeni düzenleme ile aylık 1250 euroya kadar 
kiralar, “arz-talep oyunundan” korunacak.
Yeni plana göre, kirası 763 euroya kadar 
olan ve belediyeler tarafından alt gelir 
gruplarına kiralanan sosyal konutlar gibi, 
serbest piyasadaki evler için de puanlama 
sistemi getirilecek.
Ev sahipleri kendi istediği kira 
miktarını belirleyemeyecek
Evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli 
özelliklere göre puanlama yapılacak ve 
sosyal konutlar haricinde serbest piyasada 
kiralanan evler için en puanına göre en 
fazla 1000 ile 1250 euro arasında bir kira 
bedeli saptanacak.
Bakan de Jonge’a göre, bu sistemler kiralık 
mülklerin yaklaşık yüzde 90’ı korunacak 
ve ev sahiplerinin artık kendi istediği 
doğrultuda kira miktarını belirlemesine izin 
verilmeyecek.
“Sert ama gerekli bir müdahale”
Hollandalı bakan bunun “sert ama gerekli 
bir müdahale” olduğunu düşünüyor. Çünkü 
de Jonge’a göre, konut sıkıntısı nedeniyle 
kiracılar çok fazla suiistimal ediliyor. Bu da 
insanların geçimini etkiliyor.
Hükümet, önümüzdeki aylarda bu konuda 

Fırsatçıların eteği tutuştu...

HollAndA konut sAtışlArı ve 
kİrAlArA sınırlAmA getİrdİ

meclise bir bir yasal düzenleme sunacak. 
Yeni düzenleme kapsamında belediyeler, 
belirli kent ya da bölgelerde kiralık konutlar 
için koşullar koyabilecek.
Ev sahiplerinin puanlama sistemine uyup 
uymadığı ya da evini fahiş fiyattan kiralayıp 
kiralamadığı belediyeler tarafından 
denetlenecek.
“Uygun fiyatlı konut planı”
Bakan Hugo de Jonge, öğretmen, hemşire, 
polis memuru gibi orta gelirli kişilere 
yönelik bir “uygun fiyatlı konut planı” da 
açıkladı. Plana göre, orta gelir gruplarının 
ev bulması daha kolay hale getirilecek. 
Belediyeler, bu kesimlere ev tahsis edecek.
Yeni plan kapsamında düşük gelir 
gruplarının, yüksek kira maliyetleri 
karşısında ezdirilmemesi de amaçlanıyor. 
Plana göre, düşük gelirli kişiler için kira artışı 
sınırlanacak, gelirlerine uygun birer sosyal 
konut tahsis edilecek. Düşük gelirlilere 
yönelik kira yardımı da kolaylaştırılacak.
Gençlerin konut yardımı alma yaşı da 
23’ten 21’e indirilecek.
Hollanda hükümeti, düşük ve orta 
gelir grupları için daha fazla konut inşa 
edeceğini açıklamıştı. 2030 yılına kadar 
tamamlanması beklenen 900 bin konutun 
350 bini orta gelir gruplarına tahsis 
edilecek. 250 bin konut da sosyal kiralık ev 
olarak kullanılacak.
Hak örgütleri memnun
Hollanda’da kiracı haklarını savunan 
örgütlere göre, hükümetin yüksek ev 
kiralarına müdahalesi çok gerekli bir adım.
Hollanda Ulusal Kiracılar Derneği’nden 
kamu yayıncısı NOS’a yapılan açıklamada, 
düzenleme ile bir evin kalitesiyle hiç ilgisi 
olmayan fahiş fiyatlara karşı daha fazla 
kiracının korunacağını vurgulandı.
                                  BBC Türkçe ---◄◄
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Başarının sırrı: “İnanmaktır”

F ilmlere konu olacak bir hayat hikâyeleri var onların. Bir kamyonetle başlayan ve şimdilerde marketler zinciriyle devam eden bir başarı hikâyesi, bir azmin zaferi ve bir mücadelenin eseri...
İsmail, Şerafettin, Yüksel, Erdal ve Zekeriya Şahan’lar yoğun geçen çalışma sezonunun ardından kardeşler ve ekip olarak birkaç günlüğüne dinlenmek için bir kamp programı çerçevesinde 

bir araya geldiler. Hem sezonu değerlendirdiler hem dinlendiler.  Programın sonunda hep bir ağızdan  “Hiç bir başarı tek başına inşa edilemez... Dayanışma, ekip ruhu, koşulsuz güven 
varsa başarı zaten kaçınılmazdır.” diyerek, başarılarının sırrını da açıklamış oldular.  Daha sonra T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli’yi makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında büyükelçiyi 
bilgilendirdiler. Şaban Dişli, Şahan Kardeşlerin başarısının bir tesadüf olmadığına ve örnek alınması gerektiğine dikkat çekerek, insanımızın bu başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.   ---◄◄

şAHAn kArdeşler yoğunluklArını, yoğun olArAk 
geçİrdİklerİ progrAmlArlA AtmAyA çAlıştılAr 

    “Hiç bir başarı tek başına inşa edilemez... Dayanışma, ekip ruhu, koşulsuz güven varsa başarı zaten kaçınılmazdır.”  
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2 4 Şubat 2022’de başlayan Rusya-

Ukrayna savaşı üç aydır hâlâ devam 
ediyor.Savaşı durdurmak için verilen 
mücadeleler etkili olamıyor. Çok yazık.

Çünkü savaş demek, ölüm demek, yıkım ve 
yokluk demektir.
Bu savaşta binlerce asker, sivil, suçsuz ve 
günahsız insan öldürüldü, öldürülüyor.
Sadece ölen Rus askerlerinin sayısı 15 bin. Yazık 
hem de çok yazık.
Evlerini, yurtlarını terk edip sığınacak yer arayan 
binlerce insan var şu anda.
Onun için Rusya, Ukrayna ile olan bu savaşı 
insanlık adına hemen bitirmelidir.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio 
Guterres: Ukrayna’yı “Dayanılmaz bir kalp 
ağrısı ve acının merkez üssü” olarak 
nitelendirdi. Ve savaşın durdurulmasını istedi. (1)
Çünkü BM’nin amacı; savaşlara dur deyip, 
dünya barışını sağlamaktır.
Hukuksuzluğa dur deyip, adalet ve güvenliği 
sağlamaktır. İnsan haklarını geliştirmektir.
Açlığa, yokluğa ve yoksulluğa karşı insanların 
refah düzeyini yükseltmektir.
Savaşsız bir dünyayı diplomasi ve diyalog 
yoluyla gerçekleştirmektir.

Çünkü insanlık artık savaşlardan yoruldu, bitti ve 
tükendi.
İnsanlık artık barış, refah ve demokrasi içinde 
yaşamak istiyor.
Bu da insanlığın en doğal hakkı değil mi?

RUS AYDINLARI SAVAŞA KARŞILAR (2)
Rusya, savaş karşıtlığını engellemek için savaş 
karşıtlarına 15 yıllık hapis cezası getirdi.
Buna rağmen Rusya’nın önde gelen aydınları bu 
savaşa karşı çıkıyorlar.
Örneğin, 2012’den 2018’e kadar dönemin 
Başbakanı Medvedev’in Başbakan yardımcısı 
olan Arkady Dvorkovich (50) şöyle diyor: 
“Savaşlar paha biçilemez hayatları yok 
eder. Savaşlar umutları ve özlemleri yok 
eder ve ilişkileri ve bağlantıları yok eder. 
Öyleyse savaş hemen durdurulmalıdır.”
Bir başka olay ise Rusya Devlet Televizyonu 
Channel One’de çalışan 43 yaşındaki gazeteci 
Marina Ovsyannikova, bir protesto işaretiyle 
canlı yayına girdi. Dünya çapında manşetlere 
taşındı. O da: “Propagandaya inanmayın. 
Size yalan söyleniyor,”
(NOWAR) savaşa hayır tabelası ile canlı yayına 
çıktı. Savaşın durmasını istedi. 255 avro para 
cezasına çarptırıldı.
Bir başka uluslararası Rus sanatçısı (Goodbye 
Lenin) filmiyle tanınan Chulpan Khamatova 
(46), savaş çıktıktan sonra Putin’e bir mektup 
gönderdi. Savaşı kınadı ve barış çağrısında 
bulundu. Birkaç gün sonra da savaşı sona 
erdirmek için de bir dilekçe imzaladı. 
Bundan sonra, oyuncuya acilen ülkeyi terk 

etmesi tavsiye edildi. 20 Mart’ta Letonya’ya gitti. 
“Kendi gözlerimle gördüklerimi görmezden 
gelemem. Ben bir hain değilim, ülkemi çok 
seviyorum” dedi.
Bir başka Rus aydını Anatoly Chubais (66), 
savaşa karşı kişisel tutumu nedeniyle 23 Mart’ta 
Türkiye’ye kaçtı.
Chubais, Ukrayna’daki savaşa karşı çıkan ve 
görevinden istifa eden birkaç üst düzey Kremlin 
yetkilisinden biri.
Bu arada temel devlet politikası: “Yurtta barış, 
dünyada barış” olan
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu savaştaki tavrı hem 
olumlu hem de çok önemli olduğunu da eklemek 
gerekiyor.

  Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA   ---◄◄

Bu savaşta binlerce asker, 
sivil, suçsuz ve günahsız insan 
öldürüldü, öldürülüyor. Sadece 
ölen Rus askerlerinin sayısı 15 
bin. Yazık hem de çok yazık. 
Evlerini, yurtlarını terk edip 
sığınacak yer arayan binlerce 
insan var şu anda. Onun için 
Rusya, Ukrayna ile olan bu 
savaşı insanlık adına 
hemen bitirmelidir.

Rusya-Ukrayna Savaşı
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Belçİkalı MüslüManlar
Helal kesİM Yasağına karşı 
İMza kaMpanYası Başlattı

Belçika’daki Müslümanlar, hayvan refahı adı 
altında dinin usullere göre hayvan kesiminin 

yasaklanmasının Brüksel bölge parlamentosu tarafından 
da yasalaştırılmasına karşı imza kampanyası başlattı.
Belçika, hayvan refahı gerekçesi ile Müslümanlarla 
Yahudilerin dinî usullere göre hayvan kesimini 
yasaklıyor. 
Belçika’da Flaman ve Valonya parlamentolarından 
sonra şimdi de Brüksel bölgesel parlamentosu dinî 
usullere göre hayvan kesimini yasaklamayı gündemine 
aldı. Bunun üzerine Belçika’daki Müslümanlar yasağın 
yasalaşmaması için bir imza kampanyası başlattı.
Belçika İslam Federasyonu (BİF) ile Belçika İslam 
Koordinasyon Kurulu’nun (CIB) çatısı altındaki 
kurumlarla birlikte başlattığı imza kampanyasına 16 
yaşından büyük herkes katılabiliyor. 
İmza kampanyası online olarak www.cclc.be/petition 
sitesinde yapılıyor.
Belçika’daki Müslümanlar, dinî usullere göre hayvan 
kesiminin yasaklanmasının Müslümanlarla Yahudilerin 
din özgürlüğünün kısıtlandığı anlamına geldiğini 
belirtiyorlar. Müslümanlar gerçek hayvan refahına itiraz 
etmediklerini aksine evet diyerek hayvanlara eziyet 
edilmesin karşı çıktıklarını açıkladı.                     ---◄◄

Kısa haber turu

HüMeYra cİnaYetİ, Hapİs 
cezalarını 25 Yıla çıkardı

Rotterdam’da işlenen Hümeyra cinayetinde Bekir 
E.’ye verilen ceza, adam öldürme davalarındaki 

maksimum cezanın 15 yıldan 25 yıla çıkmasını sağladı.
Yıllardır savunulan, adam öldürme vakalarında verilen 
hapis cezalarının yükseltilmesi konusu, nihayet sonuca 
bağlandı. 
Temsilciler Meclisi’nde yapılan görüşmede, çoğunluğun 
da desteğiyle, adam öldürme davalarındaki cezaların 
15 yıldan 25 yıla çıkartılmasına karar verildi. Bu 
sonucun Senato’da da şimdiden büyük çoğunluğun 
desteğini aldığı belirtiliyor.

Mecliste 25 yıllık cezayı desteklemeyenler de 
bulunuyor
Meclis’te yapılan görüşmede VVD, CDA, PVV, JA21, 
SGP, Group Van Haga, Forum for Democracy, DENK 
ve Liane den Haan cezayı artırma önerisine destek 
verdi.
D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP, PvdD, 
Volt, BIJ1, Pieter Omtzigt ve Nilüfer Gündoğan, azami 
yirmi yıl hapis cezasını tercih ettiklerini açıkladı. Ancak 
bu öneri kabul görmedi. SP ve CU partileri ise önce 
destek vermedi daha sonra istemeyerek de olsa 25 yıla 
çıkarılması için oy kullandı.

Hümeyra cinayeti tartışmaların fitilini ateşledi
Rotterdam kentinde 2018 yılında uğradığı silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hümeyra’nın 
katili Bekir E. için verilen ceza, öldürme vakalarında 
verilen 15 yıllık hapis cezası ile ilgili tartışmaların da 
başlangıcı olmuştu. 
İlk mahkeme 14 yıl hapis ve zorunlu tedavi (TBS) 
cezası vermişti
Hollanda’nın Rotterdam kentinde 18 Aralık 2018 
günü öğrencisi olduğu Designcollege’in bahçesinde 
öldürülen Hümeyra’nın katili Bekir E. 2019 yılında 
çıkarıldığı mahkemede “bilerek öldürdüğüne dair 
yeterli kanıt bulunmadığı” gerekçesiyle 14 yıl hapis 
ve zorunlu tıbbi tedavi (TBS) cezasına çarptırılmıştı. 
Mahkeme heyetinin açıklamasında, işlenen cinayetin 
planlı olmadığı ve gündüz vakti okulda cinayet 
işlemenin mantıksız olduğunu ifade edilmiş, ayrıca 
Bekir E.’nin Hümeyra’nın peşinden okul bahçesinde 
koşarak ateş etmesinin de planlı bir cinayet olmadığını 
gösterdiği kaydedilmişti. 
Savcılık ise Bekir E. için verilen cezayı adil ve yeterli 
bulmadığı için davayı bir üst mahkemeye taşıdı. 
Yüksek mahkemede görülen davada, Bekir E.’ye 
verilen cezanın 20 yıla çıkartılmasına karar verildi. 
Hümeyra davası tartışma meydana getirdi
Hümeyra’nın katiline verilen ceza, cinayet ve adam 
öldürme suçlarında verilen azami cezalar arasındaki 
“boşluğun” kapatılması için tarafları harekete geçirdi. 
Nitekim; Hümeyra davasının ilk hakimi de adam 
öldürme ile cinayet davalarında verilen azami cezalar 
arasındaki farkın çok büyük olduğunu dile getirmişti. 
Hollanda hukukuna göre cinayet davalarında verilen 
hapis cezaları 2006’da 20 yıldan 30 yıla çıkarıldı. 
Adam öldürme vakalarında ise en fazla 15 yıl hapis 
cezası veriliyor. 
Hazırlıklar 3. Rutte kabinesinde başladı
Hümeyra’nın davasını yürüten hakimin yapmış olduğu 
“Adam öldürmeye verilen azami 25 yıl hapis 
cezası, uygun bir cezanın verilmesi olasılığını 
artıracaktır.” açıklaması, siyasetçilerin de yasa 
değişikliği için harekete geçmesine neden oldu.
Hümeyra davasındaki karardan sonra, 3. Rutte kabinesi 
yeni bir rota belirleyerek, adam öldürme vakalarındaki 
cezaların artırılmasına yönelik çalışma başlattı.
Dönemin Adalet Bakanı Grapperhaus bu durumu 
“cinayet ve adam öldürme o kadar benzer 
olabilir ki, hapis cezaları arasındaki büyük farkı 
açıklamak zorlaşıyor.” şeklinde açıklamıştı.
Cinayet ve Adam öldürme arasındaki fark
“Cinayet” ile “adam öldürme” suçları arasındaki 
en büyük fark, kişinin cinayette ‘kasıtlı’ hareket edip 
etmemesi. 
Başka bir deyişle; bir kişinin başka bir kişiyi önceden 
planlayarak öldürmesi, o kişinin  “adam öldürme” 
suçu ile yargılanmasının yolunu açıyor.             ---◄◄

Uyum Yasası’nın kaldırılması için stk 
ve hukukçular göreve çağrılıyor

Hollanda hükûmetinin 1 Ocak 2022’den itibaren tekrar yürürlüğe koyduğu 
yeni Uyum Yasası çok kişiyi etkilemiş durumda.

Hollanda’ya aile birleşimi yoluyla gelecek olanlar Hollandaca kurslarına 
katılmak ve diğer kuralları öğrenmek mecburiyetinde kalıyorlar.
Hollanda Uyum Yasası, Türkiye’den aile birleşimi yoluyla gelecek olan 
insanlarımız için büyük bir engel teşkil ediyordu.
Bireyin, Hollanda’ya gelmeden önce Hollanda dilini ve tarihini bilme 
zorunluluğu getiren o yasanın yürürlükten kalkması için, Hollanda’daki Sivil 
Toplum Kuruluşları’nın el ele vermesi gerekiyor.
Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) olmak üzere, Türk Sivil Toplum Kuruluşları 
ile birlikte yapılan mücadeleler meyvesini vermiş ve 10 yıl önce bu yasa 
yürürlükten kaldırılmıştı.
Aile birleşimi kanalıyla Hollanda’ya gelecek olanlara derin bir nefes aldıran, 
10 yıl önce kaldırılmış olan yasa, şimdi verilen yetkiyle yeniden uygulanmaya 
başlatıldı

Yeni Uyum Yasası kimleri kapsayacak?
Yeni Uyum Yasası, Türkiye’den eşlerini getirmek isteyenleri kapsamakta. 1 
Ocak 2022’den sonra başvuru yapanların eşleri ilk önce Türkiye’deki Hollanda 
konsolosluğundan uyum sınavı almak zorundalar.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hollanda’ya geldikten sonra daha yüksek 
seviyede bir uyum sınavına girilmesi gerekecek.
Ankara Antlaşması…
Ankara Antlaşması’na göre, yeni çıkan kanunların Türk vatandaşları için 
geçersiz olduğu açık. Fakat bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hukuki 
bir açık bulunduğu söyleniyor. Bahsi geçen hukuki açık, bakanlığın Ankara 
Antlaşması’nı tanımak istemediği anlamına geliyor. Oysa Avrupa Adalet 
Divanı’nın Ankara Antlaşması’ndaki tavrı net.
Avrupa Adalet Divanı defalarca AB vatandaşları ile Türk vatandaşlarının eşit 
muamele görmesi gerektiğini ve ayrımcılık yapılamayacağını belirtmişti.
Hollanda’daki STK’ların bir an önce toplanıp bu uyum yasası hakkında yeni 
bir çalışma başlatmaları ve bu konu hakkında somut bir sonuca ulaşılması 
bekleniyor.
Yeni Uyum Yasası,  Hollanda’da yaşayan Türklerin en çok konuştuğu ve en 
öncelikli sorunu hâline geldi.                      Haber: Sedat Tapan          ---◄◄

türkiye’ye havayolu ile 
gideceklere güzel haber: 
tHY’den maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca ve THY Genel 

Müdürü Bilal Ekşi sosyal 
medya hesaplarından 
yaptığı açıklamalarla 
maske takma zorunluluğu 
hakkında bilgi verdi.
Türkiye’de Korona virüs 
vaka sayılarının arka 
arkaya üç gün boyunca bin 
kişinin altında seyretmesi 
ile geçerli Covid-19 
tedbirlerinde değişiklik 
yapıldı. 
Hem Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca hem de 
THY Genel Müdürü 
Bilal Ekşi sosyal medya 
hesaplarından yaptığı 
açıklamalarla maske takma 
zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her 
zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini söyledi.
Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yarın size maskelerimizin ardından değil, 
her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, 
kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı” ifadelerine 
yer verdi.
Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Vaka 
sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında 
maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa.” dedi.  
Bakan Koca, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını hatırlatarak 
uyardı:
“Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, 
kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.”    (AA)         ---◄◄

sırbistan gümrüğü, yüklü 
para yakalama olayını duyurdu

Aç ı k l a n a n 
€73.000 nakit 

parayı mini Buz 
dolabına saklayıp 
sınırı geçerim sandı, 
ama o da olmadı
Sırbistan Presevo 
geçişinde, gümrük 
memurları, bir 
yolcunun el 
tipi buzdolabını 
doldurduğu 73 bin 
Euroya el koydu...  
Avusturya plakalı bir “BMW”nin, Yunanistan’a tek 
başına seyahat eden bir yabancının ülke çıkışında 
ayrıntılı bir inceleme için ayrılmasıyla ortaya çıktı. 
Gümrük memurlarının sorularına cevap veren sürücü, 
yalnızca kişisel bagajı ve izin verilen miktarda nakit 
taşıdığını söyledi. Ayrıntılı kontrol sırasında, kişisel 
eşyalarının yanı sıra, arabanın bagajında, yiyecek yerine 
ağzına kadar para ile doldurulacak bir el tipi buzdolabı 
bulundu. Rapor edilmeyen Euroların bir kısmı, 
yine arabanın bagajında bulunan laptop çantasının 
bölmesinde bulundu. Sürücü 73 bin Euroyu bu şekilde 
sınırdan yasadışı yollardan geçirmeye çalışmış, paranın 
10 bin Eurosu derhal kendisine iade edilirken, kalan 60 
bin Euroya Gümrük yetkilileri el koydu.
Gurbetçilerin paraları saklama yöntemleri şaşırtıyor... 
Avrupa’da yaşayan ve Türkiye’ye karayoluyla seyahat 
eden vatandaşlarımızın gizlice para taşıma hevesleri 
başlarına bela olmaya devam ediyor. Son günlerde 
özellikle Sırbistan’dan çok sık haberler geliyor. Yolcu 
başına izin verilen 10 bin Euro sınırını aştıkları ve bunun 
üzerindeki miktarları gümrüğe bildirmedikleri için 
paralarını kaptıran vatandaşlarımız, hem mahkemeye 
çıkarılıyor, hem de para cezası ödemek zorunda 
kalıyorlar.
Sırbistan’a Servet Bırakıyoruz
Kimi zaman emekliler ve çocukların ihtiyaçları için 
harcanıyor kimi zaman da kamu personelinin giderleri 
karşılanıyor. Paranın büyük bölümü Türklere ait. Ana 
vatanlarına giderken gümrüklerde beyan etmiyorlar. 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin sınırlarında 
kontroller titizlikle yapılmadığı için oradan parayı 
rahatlıkla geçiriyorlar. Bizim gümrüklerde ise yapılan 
sıkı kontroller sayesinde neredeyse her gün gümrük 
mevzuatına aykırı şekilde ülkeye para sokan Türkler 
tespit ediliyor. Beyan edilmediği için yüksek miktardaki 
paraya el konuluyor.                                     ---◄◄
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Düşmanın dostumdur...

ABD’de yapılan bir araştırma, sosyal medya 
şirketlerinin Müslüman karşıtlığı konusunda 
yapılan şikayetlerin yüzde 89’una kayıtsız 
kaldığını, gerekli işlemleri yapmadığını 

ortaya koydu...
Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) tarafından 
hazırlanan raporda, Meta, Twitter ve Google 
şirketlerinin 2019’da terör ve şiddet içeren paylaşımları 
kaldırma çağrısını desteklediği yönünde yaptığı ortak 
bildiriye atıfta bulunularak, “Basın açıklamalarının 
boş vaatlerden başka bir şey olmadığı bir kez 
daha kanıtlandı.” ifadesine yer verildi.

Başkent Washington’da ofisi bulunan CCDH’nin 
internet sayfasında yer alan açıklamada, “Bu rapor, 
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve YouTube dahil 
olmak üzere sosyal medya şirketlerinin kendilerine 
bildirilen Müslüman karşıtı nefret ve İslamofobik 
paylaşımların yüzde 89’unda harekete geçmediğini 
ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

“Kötü Kullanım Amaçlı İçeriklere Kayıtsız 
Kalındı”
Raporu hazırlayan araştırmacılar, söz konusu 
platformların kendi raporlama araçlarını kullanarak, 
Müslümanları “ırkçı karikatürler, komplolar ve 
asılsız iddialarla hedef alan rahatsız edici, bağnaz ve 
insanlıktan çıkarıcı içerik barındıran” 530 gönderiyi ve 
bu gönderilerin en az 25 milyon kez görüntülendiğini 
tespit etti.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ MÜSLÜMAN 
KARŞITLIĞINA YÖNELİK ŞİKÂYETLERE KAYITSIZ

  Bayramlaşmanın doyulmaz tadı...           
  Camilerde kılınan bayram namazları sonrasında bayramlaşmalar da yapıldı.  
  Namaz sonrası Rotterdam Laleli Camii’nde cemaatle bayramlaşan Rotterdam  
  Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali Parlak  uzun bir ara- 
  dan sonra bu tür kutlamaların yapılışından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.   

  Dolu dolu geçen bir ayın ardından gelen bayram   
  Rotterdam Kocatepe Camii bu yıl pandemiden sonra eski kalabalık ve heye- 
  canına kavuştu. Okunan mukabeleler, verilen iftarlar ve kılınan teravihlerle 
  cami âdeta dolup taştı. Cami din görevlileri Mehmet Yaşar Ayaz ve Halim  
  Balcıoğlu’nun sohbetleriyle de feyz, bereketli ve manevî bir ay geçirdiler...  

Recep Soysal’ın objektifinden...

 Profesyoneller ve amatörler dansın geleceğini kutladı...  
  Türk halk oyunu ekibi büyük ilgi gördü.Amsterdam Nationale Opera ve Ballet  
  salonunda Halkoyunları hocası Mehmet Aktaş yönetimindeki Tuğra Halk oyunu 
  ve folklor rüzgârı esti. Farklı kültürlerin amatör dans gruplarından oluşan çeşitli 
  koreografiler In The Future adlı sahne gösterisi büyüledi. Türk halk oyunları ekibi 
  sahnede davul ve zurna eşliğinde folklor oynayıp seyircileri coşturdu. 

  Kitap Kulübü Üyeleri Okumalarını sürdürüyor  
  Eğitmen-yazar İsmail Coşkun’un koordinesinde yürütülen kitap tahlil 
  programının 73’üncüsü gerçekleştirildi. Sadık Usta tarafından kaleme alınan 
  “Dünyayı değiştiren düşünürler-5” adlı eser, Nermin Çevik, Murat Eroğlu, Serap 
  Yılmaz İlgezdi, Sevinç Terman Akdeniz, Fatma Uluışık Yaylalı tarafından sunuldu.  

  “O gün biz çocuklar gibi şendik...”  
  “Nerede o eski bayramlar” diye hayıflananlara inat bayramları bayram gibi 
  yaşayanlar ve yaşatanlar var. Gelmeyene gitmek, yaşlıları ziyaret etmek, ellerini 
  öpüp, dualarını almak eski bayramların özüydü. Şimdilerde idareciler, camilerde 
  eğitim   gören çocuklara o havayı teneffüs ettiriyorlar. Hilversum Merkez Camii’ 
  de düzenlediği etkinlikte çocuklara bu atmosferi soluttu. 

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

Konuyla ilgili, “Kötüye kullanım amaçlı içeriğin 
çoğu kolayca tanımlanabilirdi ve yine de 
kayıtsız kalındı. Instagram, TikTok ve Twitter, 
kullanıcıların #deathtoislam (İslam’a ölüm), 
#islamiscancer (İslam kanserdir) gibi hashtag’leri 
kullanmasına izin verdi. Hashtag’leri kullanarak 
yayılan içerik, en az 1,3 milyon görüntülenme 
aldı.” bilgisi paylaşıldı.
Raporun devamında, İslamofobik içeriklerin 
paylaşılmasına izin vermenin sosyal bölünmeleri 
teşvik edeceği, istismarcı davranışları normalleştireceği 
ve çevrim dışı saldırıları teşvik edeceği uyarısında 
bulunuldu. Ayrıca, sosyal medya platformlarının İslam 
karşıtı içeriklerden ve etkileşimlerinden para kazandığı, 
bu sebeple nefretin yayılmasına göz yumdukları iddia 
edildi.                                                            (AA) ---◄◄

  Türkiye’den gelen öğrenciler Rotterdam Başkonsoloslu’ğunda ağırlandılar  
  Erasmus Plus kapsamında Hollanda’daki stajlarını tamamlayan lise öğrencileri, T.C. Rotterdam  Başkonsolosluğu’nda  
  misafir edildiler. Başkonsolos Aytaç Yılmaz öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gençlerle sohbet  
  eden ve onların geleceğe dönük düşüncelerini dinleyen Yılmaz, onların ideal ve hedeflerinin hem kendileir hem de ülkemiz için  
  umut vadettiğini dile getirdi.    

Ziyaret...
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Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz
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D üşük gelirlilere verilen enerji yardımında belediyeler arasında 
büyük farklılıklar olduğu ortaya çıktı. RTL haber sitesinin kendi 
araştırmasına dayanarak verdiği bir habere göre, hane geliri asgari 
gelirin yüzde 120’sine kadar olan düşük gelirlilere verilen enerji 

yardımında, belediyeler arasında büyük farklılıklar yaşanıyor. Buna göre 
1900 euro net geliri olan bir çift Den Haag şehrinde oturuyorsa bu yardımdan 
yararlanabiliyor ancak Amsterdam’da oturan aynı şartlara sahip bir çift yardım 
alamıyor. Araştırmada 344 belediyenin internet sitesinde yer alan enerji yardımı 
ile ilgili bilgiler değerlendirilmiş. Haberde 52 belediyenin hangi gelir sınırını 
uyguladığının net olmadığı, 250 belediyenin bakanlığın belirlediği “sosyal asgari 
gelirin yüzde 120”sini sınır olarak uyguladığı belirtiliyor. 
Elde edilen verilere göre, 5 belediye gelir sınırını sosyal asgari gelirin yüzde 
110’u olarak belirlerken, 37 belediye yüzde 120’nin üstüne çekmiş durumda.
Bunun dışında çocuklu bekar bir kişinin, çocuğu olmayan tek başına yaşayan 
birinden daha fazla ek yardım aldığı 17 belediye bulunuyor.
Rotterdam ve Den Haag en fazla yardım yapan belediyeler
Den Haag belediyesi gelir sınırını sosyal asgari düzeyin yüzde 120’si yerine 
yüzde 130’u olmasına karar verdi. Bu sayede kentteki düşük gelirlilere 800 
euro yerine, 900 euro ödeme yapılıyor. Rotterdam belediyesi ise tüm diğer 
belediyelerden ayrı olarak, sosyal asgari düzeyin yüzde 140’ını sınır olarak 
belirledi. Geçtiğimiz haftalarda bir ailenin belediyeye yaptığı 15 milyon euroluk 
bağış sınırın yükseltilmesini sağladı. Eemsdelta, Delft, Vlissingen ve Dronten 
belediyelerinde sosyal asgari ücretin maksimum yüzde 110’unu, Smallingerland 
belediyesi ise yüzde 115’ini gelir sınırı olarak belirlenmiş durumda.
Dordrecht, Sliedrecht ve Alblasserdam belediyelerinde sınır yüzde 120 ile 130 
arasında ancak ödenen miktar 600 euro. Scherpenzeel belediyesinde ise 500 
euro ödeniyor.
800 euroluk enerji desteği
Mart ayı ortasında, Yoksulluk Politikası Bakanı Carola Schouten belediyelere 
hükümet tarafından kararlaştırılan ek enerji ödeneği dağıtılması iznini verdi. 
Buna göre, sosyal minimum gelir düzeyinin yüzde 120’sine kadar geliri olan 
haneler için 800 euro destek verileceği açıklandı.  Belediyeden sosyal yardım 
alan veya IOAW gibi bir ödeneği olan herkese ek enerji ödeneği otomatik olarak 
ödeniyor.  Bunun yanında düşük gelirli olan ancak sosyal ödenek almayanlar bu 
yardımdan faydalanmak için belediyeye başvuru yapmak zorunda.
Örnek olarak; sosyal asgari sınırın yüzde 120’sini sınır olarak kabul eden bir 
belediyede ayda en fazla 1777 euro geliri olan bir aile ve 1244 euro geliri olan 
tek başına yaşayan bir kişi, 800 euroluk yardımdan faydalanabiliyor.
Belediyeler bu yardım için kişinin Ocak 2022’deki net gelirine bakıyor. Bu 
gelir kişinin veya varsa eşinin toplam geliri üzerinden hesaplanıyor ve bu 
hesaplamaya tatil paraları dahil edilmiyor. 
Örnek olarak; sosyal asgari sınırın yüzde 120’sini sınır olarak kabul 
eden bir belediyede haneler için belirlenen net gelir miktarı şu şekilde: 
21 yaş ile AOW yaşı arasında, tek başına veya tek ebeveyn olarak yaşayan aileler 
için 1.245 euro. 21 yaş ile AOW yaşı arasında, çocuklu veya çocuksuz iki kişilik 
aile için 1.780 euro. AOW yaşında tek başına yaşayan kişiler için 1.385 euro 
Her ikisi de AOW yaşında çiftler için 1.875 euro                                             ---◄◄

Kimin eli kimin cebinde?Yeni dünya düzeni

H ollanda’da ihtiyaç sahiplerine gıda 
yardımında bulunan bankalara başvurular 
ocak ayından bu yana yüzde 15 arttı.
Nederlands Dagblad gazetesinin haberine 

göre, ülkede gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarının artması 
sonucu gıda bankalarına başvurular yükseldi.
Ocak ayından itibaren gıda bankalarına başvuranların 
sayısında yüzde 15 artış gözlemlenirken, bu sayı 6 bin 
haneye karşılık geldi.
Haberde görüşlerine yer verilen Hollanda Gıda 
Bankaları (Stichting Voedselbanken) Başkanı Leo 
Wijnbelt, sadece düşük gelir grubundaki değil, 
orta gelir grubundaki ailelerin de gıda bankalarına 
başvurmaya başladığını aktardı.
Hollanda’da genellikle hane halkının birikim 
yapmadığına dikkati çeken Wijnbelt, “Faturalar 

HOLLANDA’DA GIDA YARDIMINA 
BAŞVURULARIN SAYISI ARTIYOR

800 EUROLUK ENERJİ 
YARDIMINDA FARKLILIKLAR VAR!

arttığında doğrudan maddî sıkıntılar başlıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Hollanda Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsü 
(Nibud), ülkede mali zorluk çekenlerin sayısında artış 
gözlemlediklerini açıklamıştı.
Enflasyon ve hayat pahalılığı
Hollanda’da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 
ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne 
geçilemedi.
Fiyat artışlarıyla Avro Bölgesi’nde enflasyon yaklaşık 
yüzde 8 olurken, Hollanda’da bu rakam nisanda yüzde 
9,7 olarak açıklanmıştı.
Alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı, 
Hollandalıları hissedilir derecede etkilerken, onlarca 
yıldır görülmeyen enflasyon oranları ülkedekileri 
rahatsız ediyor.                                                    ---◄◄

İ stanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi 

Azim Öztürk bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak 
üzere Hollanda’daydı. 1963 Tokat doğumlu olan 
Öztürk, 1996 yılında Erbakan Hoca’ya da danışmanlık 
görevinde bulunmuş. 
Seyhan Belediye Başkanlığı da yapan Azim Öztürk 
evli ve 3 çocuk babasıdır. Mütevazi bir hayatı ve 
kişiliği olan Öztürk, eşi ve Betil ve kızı Nihan ile yaptığı 

PROF. DR. AZİM ÖZTÜRK’ÜN HOLLANDA ZİYARETİ

Hollanda ziyaretinde T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban 
Dişli’yi de ziyaret ederek Hollanda’daki Türklerle 
alakalı bilgi aldı. İzinli olduğu hâlde misafirleri kabul 
eden ve sıcak bir ortamda ağırlayan Şaban Dişli 
yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Öğrenci olan kızı Nihan’a da yurt dışı eğitimi hakkında 
da özel tavsiyelerde bulundu. 
Ziyaret, ikram edilen çayların ve özel sohbetin ardından 
sona erdi.                                                          ---◄◄
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       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  

Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...



reis opmerkingen
29   gezi notları

D eğerli dostlar, öykümü-
zün son bölümünü de 
sizlerle paylaşıyorum.
Hollanda konsolosluğu-

nun da kapanış saati yaklaşmıştı. 
Dışarı çıktım ve Malatyalıdan bir 
jeton alıp konsolosluğu aradım, 
birkaç kez “Ben Nurettin Yıl-
maz, ben geliyorum,  geliyo-
rum!” diye tekrarladım. 
“Tamam sakin ol seni bekle-
riz” dediler. Nasıl sakin olayım 
gene çadır, yatak ve çantamla, 
geleneksel beş kilometrelik ma-
ratonuma, suya bırakılmış sal 
gibi yalpalaya yalpalaya çıktım. 
Kaldırımlarını ezberlediğim bitmek 
bilmeyen Madrid yollardan kros-
çular 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 Malatyalıya 
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 istedik-

ten sonra, çıkıp konsolosun odası-
na 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.   
Konsolos gülümseyerek, “Otur 
şuraya” dedi. Karşısına oturdum: 
“Nurettin Bey, biliyorsun bu 
günler başımızda Asala belası 
var. Sen saç sakal karışık, 
değişik bir kılıkla karşıma gel-
mişin. Pasaport yok, kimsin, 
necisin, terörist misin, cezaevi 
kaçkını mısın nerden bileyim. 
Şu koltuktan ben kalkayım ve 
sen otur, kendini benim yeri-
me koy, ne yaparsın?” dedi. 

Konsolosa hak versem de kızgın-
lığım geçmemişti. Dışarı çıkıp, 
öptüğüm korkuluklara bakıp kendi 
kendime: “Hollanda’ya varınca 
Türk vatandaşlığından çıkıp, 
bana yardım eden devletin, 
Hollanda’nın vatandaşı olaca-
ğım!” dedim.
İşte, şimdi biraz yatışmıştım. 
Oradan ayrılıp doğru bir lokantaya 
gittim ve garsonun şaşkın bakışları 
arasında menüde ne varsa hepsin-
den istedim. Yonca bulmuş eşek 
gibi yılışarak, yemeğimi yedim. 

İsmail Coşkun

Artık kıtlıktan çıkıp, bolluğa kavuş-
muş, Karun gibi zengin olmuştum. 
Etrafımdaki bütün eşyalar sanki 
bana gülümsüyor, her şey bana 
dosttu. Seyahat bürolarının birin-
den Amsterdam’a bir gün sonra 
bilet bulmuştum. 
Biletimi de aldıktan sonra, beş 
yıldızlı bir otele gidip, su aygı-
rı gibi küvete uzandığımda, 
ortalık kirden katran kazanına 
dönmüştü. İlk akşamdan yatağa 
girer girmez uyumuşum. 
Kuşluk vakti, yönümü bir santim 
çevirmeden, yattığım gibi kalktım.

Hollanda’ya geldim ve pazartesi 
günü belediyeye giderek: “Ben 
Türk vatandaşlığından çıkmak 
istiyorum!” dedim. 
Karşımdaki görevli yüzüme bakıp: 
“iyi düşündün mü?” dedi. 
Kararlı bir şekilde “evet” dedim. 
Adam sağa sola baktı, bir daha 
sordu. “Evet, çıkmak istiyorum 
ve Hollanda vatandaşı olaca-
ğım!” diye sesimi yükseltince, 
adam bir forum uzatıp, doldurma-
mı istedi. 
Kalemi elime alır almaz acı çek-
meye başlamıştım. Doldurduğum 
formu görevliye uzatıp, bir sarhoş 
gibi dışarı çıktım. Önce okula, ora-
dan eve gittim ama kulağına pire 
kaçmış it eniğine dönmüştüm. 

O gece sabaha kadar uyuyama-
dım. Sanki birisi vücuduma yavaş 
yavaş zehir veriyormuş gibi acı çe-
kiyordum. Canım kadar sevdiğim 
ülkemin uyruğundan nasıl olur da 
bir öfke ile çıkardım. 

Bu pire için yorgan yakmak 
olurdu  El âlem bana ne derdi? 
İkinci gün hemen belediyeye gidip: 
“Ben vatandaşlıktan çık-
maktan vazgeçtim!” dedim ve 
görevli işlemle uğraşırken, “Türk 
vatandaşlığından çıkmadan, 
Hollanda vatandaşı da olma 
imkânı var mı?” diye sordum. 
Görevli: “Türkiye’de şehir 
dışında mal varlığın varsa ta-
pusunu getir, çifte vatandaşlık 
hakkından faydalanabilirsin,” 
dedi. Onların tavsiyesine uyarak, 
kısa süre sonra çift vatandaşlık 
hakkını da edindim.
Bu arada iki hafta sonra bir firma-
dan, Fas’ta kaybettiğim çantamı 
Amsterdam’da bir bayana verdik-
lerine dair bir mektup almıştım. 
Verilen adrese giderek, bir anlık 
dalgınlıkla kaybedip, beni bunca 
maceralara sürükleyen eski pasa-
portum ve parama kavuştum. 

İşte ilk gezide böyle bir talihsizlikle 
anamdan emdiğim süt burnum-
dan gelmişti. 

Şimdi düşünüyorum da,  bere-
ket versin, çantamı Fas’ta değil, 
İspanya toprağında kaybetmiştim. 
Yoksa bu tarafa geçiş şansım im-
kânsızdı. Beni dardan kurtaran da 
önce İngiliz, sonra o ağlamalarım 
olmuştu. 
Bazen evde, o olay aklıma gelince, 
aynaya bakıp ağlar gibi yapıyorum 
ve karşımda çok çirkin bir adam 
görüyor, “ben olsam bu çirkine 
asla yardım etmem” diyorum. 
Böyle bir başlangıçla, yüzden fazla 
ülkeyi gezdim ve hâlâ da gezmeye 
devam ediyorum. 

Gezginimiz yaşadığı bu olayı 
anlatırken kâh oturmuş, kâh 
kalkmış, bazen yutkunup üzülmüş, 
bazen acı acı gülümsemiş, yüzü 
bir durulmuş, bir bulanmış, zaman 
zaman durup bir şey hatırlamaya 
çalışıp,: “Allah Allah” dedikten 
sonra devam etmişti. 

Roman konusu olmaya elverişli 
macerasını dinlerken, duygularının 
âdeta dört mevsimine şahit olan 
biri olarak, itiraf etmeliyim ki; 
bu duygularını kaleme dökerken 
yarısını bile yansıtabilmiş isem ne 
mutlu bana...

İsmail Coşkun    
                            (Bitti)  ---◄◄

DÜNYA GEZGİNİ’NİN İLK GEZİSİNDE 
BAŞINA GELEN TALİHSİZLİKLER (3)

HATIRALARi.coskun@live.nl

Hollanda Birinci Futbol Ligi’nin (Eredivisie) 33. 
haftasında konuk ettiği Heerenveen’i 5-0 yenen 

Ajax, bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı...

Hollanda’da şampiyon Ajax
2022-2023 sezonundan itibaren Manchester United’ı 
çalıştıracak Erik ten Hag’ın başında olduğu Ajax, 
Hollanda Birinci Futbol Ligi’nin (Eredivisie) 33. 
haftasında Heerenveen’i konuk etti. Amsterdam 
temsilcisi, rakibini Nicolas Tagliafico, Steven 

AjAx, HoLLANDA’DA 36. ŞAmpİYoNLuğuNA uLAŞTI

Berghuis, Sebastien Haller (penaltı), Brian Brobbey 
ve Edson Alvarez’in golleri ile 5-0 mağlup etti. 
Bitime bir hafta kala en yakın rakibi PSV Eindhoven 
ile dört puanlık farkını koruyan Ajax üst üste üçüncü, 
toplamda ise 36. kez Hollanda şampiyonu oldu. 

Amsterdam temsilcisi, aynı zamanda son 11 yılda 
yedinci kez mutlu sona ulaştı. 
24 şampiyonluğu bulunan PSV ise ligi ikinci sırada 
noktaladı.                                                       ---◄◄

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 
berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligde 29 hafta 

zirvede kalarak mutlu sona ulaşırken, rakiplerine fazla liderlik şansı tanımadı.
Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada 
Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 mağlup ederek, rakibinden devraldığı liderliği, 27 
hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu. 
Trabzonspor 37 sezon sonra 7. şampiyonluk sevincini yaşıyor.  
Bu aynı zamanda, Abdullah Avcı’nın teknik direktör olarak ilk şampiyonluk 
sevinci. Trabzonspor, böylece sahasındaki son 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 
beraberlik elde etme başarısı gösterdi.                                                   ---◄◄
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızdan, Sevgili 
Halis Özsoy’un kıymetli 
kardeşi Ali Osman Özsoy’un 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili 
Ahmed Mehmet Demir’in 
kıymetli validesi Emine 
Demir’in vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz.  
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Mevlânâ 
Camii cemaatinden Tahsin 
Boztaş’ın(194-Kayseri)
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kocatepe 
Camii cemaatinden Hüsnü 
Yerli’nin(1940-Malatya)
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve 
Devrimcilerin Fatma 
Halası Sevgili Fatma 
(Tamam) Ayaz’ın vefa-
tını teessürle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Merhu-
meye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.  
- Taziye...
Yazarlarımızdan ve Yayın 
Kurulu Üyemiz Sevgili Recep 
Soysal’ın baldızı Hatice 
Erdoğan’ın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Rotterdam Gültepe Camii 
kurucularından ve ADACAMS 
Şahin Arabacı’nın değerli 
babası Sadettin Arabacı’nın
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kocatepe 
Camii cemaatinden Ergül 
Çiftçi’nin (1958-Aksaray) 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Gök-
han ve Derya Sungur’un bi-
ricik evlatları, Duran Meubels 
sahibi Yusuf Duran’ın torunu 
Malik Kerim’in çocuk yaşın-
da vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Hollanda’da ülkücü hareketin 
ilk teşkilatını kuran Orhan 
Yılman’ın sevgili evladı 
Burhan Yılman’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Mevlânâ Camii cemaatinden Selçuk 
Pala’nın (1958-Karabük) vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
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-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Kocatepe 
Camii cemaatinden Sevgili 
Mustafa Akbıyık’ın rahatsızlı-
ğı nedeniyle tedavi gördüğünü 
üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, 
acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. 
Dualarınızı bekliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Mert Akın... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Ersin ve Necla Toy Arıkan’ın 
8 Mayıs 2022 tarihinde  Mert Akın adını verdikleri bir 
evlatları dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik ninelik 
makamına oturan Sevgili Ahmet ve Melahat Arıkan’ı 
tebrik ediyor,  Mert Akın’a hoş geldin diyor, hayırlı ve 
uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Leyla ve Liya... Yaşama sırası sizde! 
Okurlarımızdan Sevgili Ender ve Ebru Akdağ 
Şahan’ın 10 Mayıs 2022 tarihinde  Leyla ve Liya adını 
verdikleri ikiz evlatları dünyaya geldi. Genç çifti ve de-
delik ninelik makamına oturan, Sevgili Erdal ve Sonay 
Şahan’ı tebrik ediyor, Leyla ve Liya’ya hoş geldin di-
yor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik... 
Hoş geldin Zerya... 
Okurlarımızdan Sevgili Harun 
ve H. Kaştı - Turan’ın 13 Ma-
yıs 2022 tarihinde Zerya adını 
verdikleri bir evlatları dünya-
ya geldi. Genç çifti ve dedelik 
makamına oturan, IGMG Gü-
ney Hollanda İhsan Sohbetleri 
Sorumlusu ve Mondi Consept 
Hollanda Bayii Sevgili Erkan 
Turan’ı tebrik ediyor, 
Zerya’ya hoş geldin diyor, ha-
yırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik... 
Hoş geldin Muhammed Alparslan... 
Okurlarımızdan Sevgili Ahmet ve Betül Albostan’ın 
30 Mayıs 2022 tarihinde Muhammed Alparslan adı-
nı verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç çifti ve 
dedelik makamına oturan, Hollanda Mehteran ekibin-
den Sevgili Bekir Şahin’ı tebrik ediyor, Muhammed 
Alparslan’a hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler 
diliyoruz.

- Tebrik...  

Ceyhan ve Tapan Ailelerinin Mutlu Günü... 
Ceyhan ve Tapan ailelerinin çocukları Metin ve Pınar 
düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdiler.
29 Mayıs pazar günü gazeteci arkadaşımız Sedat Tapan’ın 
kızı Pınar Tapan ve Metin Ceyhan Utrecht kentinde bu-
lunan Luxery Düğün Salonunda düzenlene törenle dünya 
evine girdiler. Türkiye’nin Nevşehir yöresinden olan iki 
ailenin düzenlediği düğün merasimine Hollanda’nın değişik 
kentlerinden gelen konuklar tanıklık ettiler. Genç çiftimiz 
bu güzel düğünle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyorlar. Biz de Doğuş Medya olarak genç çiftimizi tebrik 
ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Nikâhlarını 9 Mayıs’ta Harderwijk Belediye Sarayında 
gerçekleştiren genç çift davetliler arasında evliliğe beraber 
imza attılar. Gençlerin nikâh aiktlerinden sonra Yüksel ile 
İpek Ceyhan, Sedat ile Sema Tapan ailelerinin birlik-
teliğini gösteren aşağıdaki güzel tablo ortaya çıktı.
Ceyhan ve Tapan aileleri, düğüne iştirak eden bütün dav-
etlilere katkılarından dolayı teşekkür ettiler. 

- Taziye...
IGMG Köln Bölge Başkanı Ali 
Bozkurt’un değerli kardeşi 
İdris Bozkurt’un vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili 
Hasan Türk’ün dedesi, Kemal 
Türk’ün kayınbabası Talip 
Çiçek’in vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, Rotterdam’da 
ikamet eden Sevgili Hamide 
Konuksever’in (1978 Kara-
man) vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunuyoruz.
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağ-
lığı dileriz. 
- Taziye...
Kocatepe Camii cemaatinden 
Sevgili  Emin Tüzüner’in 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma
Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Utrecht Ulu Camii cemaatinden 
Sevgili  Hasan Sülek’in biricik 
evladı Cemal Sülek’in (1987 
Utrecht) vefatını teessürle öğren-
miş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Yazarlarımızdan ve Hollanda Ki-
tap Kulübü Koordinatörü Sevgili 
İsmail Coşkun’un kıymetli 
amcası Ziya Coşkun’un vefa-
tını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Tilburg 
Süleymaniye Camii önceki 
başkanlarından Sevgili Ahmet 
Arslan’ın kıymetli eniştesi 
Abdullah Karabulut’un vefa-
tını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
-Şifa Dileği...
Gazetemiz emektarlarından ve önceki vakıf başkanımız  
Sevgili Ahmet Şengönül’ün kuzeni Rukiye Yazar 
Öztürk’ün  rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzüle-
rek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, 
acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Ayasofya Camii önceki başkanı  Sevgili 
Hakkı Özkan’ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gör-
düğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geç-
miş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı 
bekliyoruz.
 -Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda mehteran ekibinden Sevgili 
Emrullah Köse’nin kıymetli babasının rahatsızlığı nede-
niyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyo-
ruz. Dualarınızı bekliyoruz.
 -Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Fatih Sungur’un ciddi bir rahat-
sızlık nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bu-
lunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı 
şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
 
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Doğuş 
emektarlarından Sevgili Yusuf 
Türkmen’in ciddi bir rahatsız-
lık nedeniyle tedavi gördüğünü 
üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, 
acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. 
Dualarınızı bekliyoruz.

“Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır” Acı ve sevincinizi bu sayfada bizlerle paylaşabilirsiniz.









Ödüllü Bulmaca

Soldan sağa:
1- Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları 
* Bir besin maddesi. 2- Benzeşmek, kendine uydurmak * Bir haber ajansımız * 
1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi. 3- Yavru, çocuk (Halk 
dili) * Potasyum’un simgesi * Üstünlük sağlamak, yenmek. 4- Su (eski dil) * 
2021 yılı verilerine göre, 18945 nüfuslu Utrecht bölgesinde bir şehir * Argonun 
simgesi * Kalsiyum’un simgesi. 5- Utanma, utanç, sıkılma * Uranyum’un simgesi 
*  İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu 
*  Toprağın kaymasını veya suyun akmasını önlemek için yapılan kalın duvar. 
6- Argon’un simgesi * Tanrıtanımaz * Fotoğrafta görüne tezek yığını. 7- Güneş 
doğmadan önceki alaca karanlık, fecir * İtriyum’un simgesi * Çözüm * Bor’un 
simgesi. 8- Ün * Argon’un simgesi * Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz. 
9- İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten 
yapılan kap * Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir 
alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı. 10- Teneke kutu içinde korunmuş 
yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç * İçi gaz, sıvı veya katı herhangi 
bir maddeyi alabilen oyuk nesne * İkinci derecede olan, ikincil. 11- Azod’un 
simgesi * Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bu-
labilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz * Hareketli, aktif * Çok 
olmayan.12- Genişlik * Fas’ın kuzeybatı kıyısında Bou Regreg Irmağının deni-
ze döküldüğü yerde bulunan, nüfusu çevre belediyelerle 1.700.000’olan Fas’ın 
başkenti * Alfabemizde yirmi birinci harf * Yabani hayvan barınağı * Alfabemiz-
de on beşinci harf. 13- Üzeri toprak kaplı ev, küçük ev, köy evi * Bir şarkıda 
her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça, kavuştak * Olağan 
dışı büyüklüğü olan. 14- Özbekistan ve Kazakistan arasında yer alan bir göl * 
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin * 
Bir uzvumuz. 15- Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş * Yüzün göz, kulak ve burun 
arasındaki bölümü * İyod’un simgesi.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış * Hükümdar, devlet büyüğü vb. 
bir kişiye dayanan soy, büyük aile. 2- Sinirli * Yavru yapmaya elverişli hayvan 
* Haykırma, bağırma. 3- Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, ba-
tarya * Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan * Donuk renk. 4- Üretim * 
Macaristan halkından olan * Bir nota. 5- Boru sesi * Az denmeyecek kadar, ol-
dukça, hayli * Bilgisiz, cahil * Metre. 6- Bir devletin egemenliği altında bulunan 
toprakların tümü, diyar, memleket * İyod’un simgesi * Argon’un simgesi * İrice, 
büyükçe. 7- (tersi) bir uzvumuz * Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan 
olan kimse * Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. 8- Argon’un 
simgesi * İsim * Tirityum’un simgesi * Potasyum’un simgesi * Eksik olmayan. 
9- Namaz * Bağışlama * Oy. 10- Bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca 
uzanmak * Potasyum’un simgesi * Temelsiz eğreti yapı. 11- Oksijen’in simgesi * 
Alfabemizde altıncı harf * Çok tehlikeli * Argon’un simgesi * Fecir. 12- Bir müzik 
sesini belirtmeye yarayan işaret * Melun * Sodyum’un simgesi. 13- Bin metre 
* Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon vb. maddeler konulan, 
yemeklerle birlikte yenen yiyecek * Nikel’in simgesi * Potasyum’un simgesi. 14- 
Tohum * Yalamaktan emir * Bir nota. 15- Güç, kuvvet * Denizli halkından olan.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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SOVA   Bedding  Boxspringpro   
ailesi  olarak

BU SAYFA SOVA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

GEÇEN SAYIDAKİ 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 * CEREN * 
V. 12-AZA * R * NAAT * RAVİ. 13-VAHDET * AMİN 
* MEH. 14- İ * İRMİK * İNAYET. 15-HAT * AKİKA * 
NO * OK. 
.YUKARIDAN AŞAĞIYA:1- FERASET * TERAVİH. 
2-ABAJUR * FARAZA * A. 3-LEMAN * KİRA * AHİT. 
4-Ç * AN * TAT * TA * DR. 5-ARZ * MA * RE * KRE-
MA. 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 * RADAR * VETO. 15-ENAM 
* TERAVİH * K.
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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...

Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar,
 iyi tatiller diliyoruz...

Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...



Hasene Yardım Vakfı Hollanda
Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland

Bergweg 322-A | NL-3032 BB Rotterdam
T +31 10 24330-30 | F +31 10 24330-39

www.hasene.nl | info@hasene.nl |  hasenenl
—

Havale için banka bilgileri | Bankgegevens voor overboekingen:
Hesap Sahibi | Rekeninghouder: Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland

Banka | Bank: ABN AMRO BANK
IBAN: NL72 ABNA 0407 5667 83 | BIC: ABNANL2A

Amaç | Doel: Adresiniz | uw adres, 0020223
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Open de deur naar broederschap
met een offer
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