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ETHEM EMRE: “SUSKUNLUĞUNUZDAN ŞİKÂYETÇİYİM”

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, izine gidenlere hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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redactie02 yayın odası

      

F ilistin davasının en önemli ve yılmaz 
savunucularından, Filistin Müslüman 
Kardeşler kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in 
“Allah’ım! Ümmetin suskunluğunu 

Sana şikâyet ediyorum!” diye ümmetin; 
yaşadıkları zulme karşı suskunluğu için yazdığı 
mektuba mahsuben ben de yaşanan bu 
haksızlıklar, ayrımcılık ve ırkçı tutumlar karşısında 
susanları Hakk’a ve halka şikâyet ediyorum…

Hollanda eski Hollanda değil... 
Vergi dairelerinde, hükûmetin istifasına sebep 
olan çok ciddi, skandal bir kurumsal ayrımcılık 
olayları yaşandı.
Sayıları 200 bine varan bir mağdur kitlesi 
oluşturuldu. Irkçılığı yapanlar yaptığı zulümle 
kaldılar. Siyasilerin, bürokratların arkasına 
saklanarak âdeta aklandılar.
Bu ayrımcılık sadece Vergi Dairesi’nde değil, polis 
teşkilatında, sağlık sektöründe, eğitim hayatında, 
iş pazarında, konut alım ve kiralamasında da sık 
sık alenen yaşanmakta ve ilgililer maalesef bu 
gidişata seyirci kalmaktalar.
Yetkililerin seyirci kalışını, suskunluğunu 
anlayabiliyorum da bu toplumun öncülerinin, 
kanaat önderlerinin, STK temsilcilerinin ve 
bu haksızlığı, zulmü yaşayanların seyirci kalıp 
susmasını anlamakta zorlanıyorum. Bu konuda 
çok duyarlı, sağduyulu, cesur bir ses var. Ona 
kulak verelim istedim. Bu kişi, olaylardan hemen 
sonra yapılan bu rezaletin cezasız kalmaması 
gerektiğini haykıran, yapanların bedelini ödemesi 
için çırpınan, mağdurların karışılıksız haklarının 
savunuculuğuna soyunan Türk Hukuk Bürosu 
Yönetim Kurulu Başkanı, Randstad Letseladvies 
CEO’su Sevgili Ethem Emre’den başkası değil. 
Sık sık konuyla alakalı gazetemize bilgi aktaran 
Emre’yi ofisinde ziyaret ettim. Her zaman olduğu 
gibi, yoğunluğuna rağmen en güzel şekilde 
ağırladı; konuşulması ve yapılması gerekenleri 
anlattı. Sizi iç sayfalarda keyifli ve istifade 
edeceğiniz bir sohbete davet ediyor, konuyla 
akalı görüşlerinizi bekliyorum. 
Bir de STK temsilcilerinden ve kanaat 
önderlerinden bu olumsuz gidişata dönük bir 
ses vermelerini ve birlikte hareket etmelerini 
bekliyorum. Aksi hâlde şikâyetimin boyutu, 
sesimin desibeli giderek artacak… 

İzine mi gidiyoruz, tatile mi?
Her şey bir başkaydı. Değişen dünya değil, 

biz onun içinde değiştik, bozulduk, onu da 
kendimize benzetmeye çalıştık. Eskiden Allah’ın 
emri, peygamberin tavsiyesi üzerine yapılırdı 
yolculuklarımız; bundan dolayı da her seferinde 
izini iple çeker, dört gözle beklerdik. “İzin” idi 
gidişlerimiz, yola çıkışlarımız; “sıla-i rahim”di… 
Eş dost, akraba ziyareti, kucaklaşması, hâl hatır 
sorulması, dertlerle hemhâl olunması idi. O 
buluşmalar insanın gönlüne dokunur, âdeta 
yeniden doğmuş hâle getirir, deşarj ve şarj 
olunurdu... İzin heyecanı bir hafta önce başlar, 
memlekete vardığımızda yine günlerce gelen 
gidenlerin yoğunluğundan bir hafta evden 
çıkmazdık. Bundan da son derece mutlu olur, 
her gün aynı heyecanla, umutla misafir yolu 
gözlerdik. Zira insani ilişkiler, karşılıklı sevgi, 
saygı, muhabbet o dönem zirvedeydi. 
Uzun zaman sevdiklerinden ayrı kalan yürekler 
kavuşunca, özlem ateşi hafifleyince siz de 
yüreğinize kulak veriyor, rahatlıyor, serinliyor, 
mutlu oluyordunuz. Şimdilerde izin anlayışı 
üsten gelen talimatlarla şekilleniyor. 5 yıldızlı 
otellerin servisleri ana kucağından, baba 
ocağından, akraba sıcağından daha cazip geliyor 
ve çalınıyor, alınıyor elimizden değerlerimiz. 
Bayram günleri toplanılırdı, odalara sığmazdık 
ama yürek genişliğimize herkesi sığdırırdık. 
Şimdilerde bayramlar bile öksüz yetim hâlde. 
Anne baba bayram günü evde yapayalnız yol 
gözlüyor, çocuklar sahilde, kumla, güneşle 
vakit geçiriyor. Elbette dinlenmeye, eğlenmeye, 
tatil yapmaya da ihtiyacımız var ancak 
önceliklerimizin sırasını kaybettiğimiz için büyük 
bir çıkmazın içerisinde debelenip duruyoruz. 

Geçenlerde usta yönetmen Hasan Çakmak’ın 
“Yalnızlığın Kokusu” adlı oyunu izledim. 
Sevgili Hasan, yalnızlığı ve sebeplerini çok yalın 
bir şekilde işlemiş. Tebrikler. İzlemenizi isterim.
İnsan yalnızlığını bazen kendisi doğuruyor, 
meydana getiriyor ancak her ne pahasına 
olursa olsun anne ve babanın yanlışları onları 
evlatsızlığa itmemeli, onların yokluğuna mahkûm 
etmemelidir. Günümüzün en büyük sorunlarından 
biri de maalesef bu. Umarım ve dilerim ki, bir tek 
anne ve babanın, çocuklarını beklerken gözleri 
yollarda kalmasın, kararmasın… 
Dinimizin yüceliğini gösteren en önemli 
delillerden biri de anne ve babaya verilmesini 
öğütlediği “değer” olsa gerek. Bizim dünyaya 
gelmemize vesile olan o yüce varlıkların 
hayattayken değerini bilmek, onları el üstünde 
tutmak inancımızın ve insan olmamızın bir 
gereğidir. Onların, bizler için yüreklerinden sızıp, 
dillerinden dökülen duaları duymuş olsaydık, 
vallahi ellerini bırakıp ayaklarını öperdik. Dua 
kapınızın kapanmaması için onların gönüllerini 

hoş eyleyin ki, dünya ve ahiretiniz hoş olsun…              
    
‘Üst(!) Kültür’ öyle derse, bizim de 
diyeceğimiz olmalı!..
Sevgili başbakanımız Rutte “Türkiye’nin 
itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç NATO 
Üyesi olacaktır” buyurarak “üst kültür”; 
-pardon- üst perdeden neyin, nasıl olması 
gerektiğini anlatmaya çalışmış. Gazetemiz 
baskıya gittikten sonra NOTO toplantısında 
nihai karar verilecek. Türkiye’nin dik duran 
tavrını destekliyorum ancak daha önce de 
benzer durumların yaşanmasını göz önünde 
bulundurarak Rutte haklı çıkacak; Türkiye yine 
ikna edilecek, terörist sevicilerle dost olacak gibi.  
Bence Türkiye’nin aynı tavrı Hollanda’ya karşı 
da koyması gerek. Zira onların da “terörist 
seviciliği” noktasında İsveç ve Finlandiya hatta 
“dost” bildiği, “müttefik” dediği Amerika’dan 
farkı yok. Çok güvenilir bir kaynaktan aldığım 
son bilgiler de bu yaklaşımı doğrulamakta. 
Hollanda’nın hem giriş kapıları hem de bütün 
devlet imkânları bu kişiler için sonuna kadar 
açılmış vaziyette. PKK sempatizanlarının ve 15 
Temmuz faillerinin Hollanda’da en iyi şekilde 
ağırlandıklarını, özel ev, burs, ödenek aldıklarını, 
boyundan fazla bir işle istihdam edildiklerini 
söyleyen dostum; “bildiğim takdirde çok 
üzüleceğim daha çok şeylerin olduğunu” da 
-usulüne göre- anlattı… Yani demem o ki, bizlere 
üst perdeden insanlık dersi vermeye kalkanların, 
arkalarında bıraktıkları vahşet, zulüm, haksızlık 
kırıntılarına dönüp bir bakmaları yeterli olacaktır. 
Onlar bakmıyorlarsa, bakıp da görmüyorlarsa 
iş bize düşüyor; onların kim olduğunu sürekli 
hatırlatacağız ve yaptıklarını bir bir anlatacağız…   

IOT’den önemli girişim…
Türkler için Danışma Kurulu IOT, yeni Uyum 
Yasası’nın iptali için kamuoyu oluşturmak ve 
bu haksız girişimi, yasayı kendi söylemleriyle 
feshetmeye dönük bir çalışma başlattı. Basın 
toplantısıyla çalışmalarını kamuoyuna duyuran 
IOT, toplumun tamamından destek bekliyor. 
Özellikle STK’ların bu konuda başlatacakları 
organizeli bir çalışma ve beraber atacakları bir 
adım çok önem arz ediyor. Başlatılacak olan imza 
kampanyasıyla Avrupa Komisyonu’na Hollanda 
şikâyet edilecek ve yasa büyük bir ihtimalle 
hükmünü kaybedecek. Bu yasanın yürürlükte 
olduğu sürece Ankara Antlaşması çerçevesinde 
kazanılan haklarımızın da birer birer elimizden 
alınacağına dikkat çeken IOT yetkilileri, buna 
meydan vermemek için “gün bir olma, beraber 
hareket etme vaktidir” diyor ve başta STK’ları 
daha sonra da toplumu bu kampanyaya destek 
vermeye çağırıyor.                                  ---◄◄          

Suskunluğunuzu
 ŞİKÂYET
EDECEĞİM!

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Sevgili Rutte 
“Bu biiir ya da üüüç”

Düğün olur, damat gelini ata 
bindirir ve evin yolunu tutarlar. 
Giderken at tökezler, gelin 
düşecek gibi olur, adam atın 
kulağına yaklaşır ve “bu biiiir” 
der. Yola devam ederler, yolun 
yarısında at yine tökezler, 
adam bu sefer gelini zor bela 
tutar. Ata yaklaşıp “bu ikiii” 
der. Tekrar yola koyulurlar, 
evlerine yaklaşmışken at bu 
sefer iyice bi tökezler ve gelin 
yere düşer, bohçalar dağılır. 
Adam “bu üüüçç” der ve çekip 
silahıyla atı vurur. 
Gelin korkuyla karışık “ne 
yaptın, neden vurdun atı” der. 
Adam hiç istifini bozmadan bu 
sefer geline dönerek “bu biir” 
der.
Kıssaya hisse:
Bu kadar olumsuz gidişata 
dünyayı yaşanmaz hâle 
getirmelerine rağmen, hâlâ 
büyük bir pişkinlik ile bizlere 
adalet, merhamet, hukuk, 
demokrasi dersi 
vermek için sıraya dizilenlere 
“yeter artık” diyor  ve 
“bu üüüçç” 
diye haykırıyoruz.…

“Bunu hiç unutma evlat! Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı; devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği 
acılar üzerine kuruludur.” (Aliya İzzetbegoviç)    ...Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, huzur dolu bir izin yapmanızı diliyorum...

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar,
iyi tatiller diliyoruz...

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola 
çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi 

tatiller diliyoruz...
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T.C. Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali Parlak’ın
Hollanda’daki görev süresinin sona ermesinin ardından, 
Zaandam Sultan Ahmet Camii’nde  “Ahde Vefa” programı 
düzenlendi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı programda 

duygulu anlar yaşandı.

Bir  güzel  insanın  ardından...  Güle  güle  Ali  Hocam!..
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Sosyal Güvenlik Hukuku (işsizlik - hastalık ödemeleri vs.) 
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Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak 
olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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Y asanın ayrımcılığı körüklediğine, 
eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat 
çeken Zeki Baran bu yasanın derhal 
iptal edilmesi gerektiğini vurgu 

yaparak  özetle şunlara değindi: 
“Geçen sene yürürlüğe girmesi planlanan Uyum 
Yasası biraz gecikmeli olarak bu yıl 1 Ocak 
2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yürürlüğe 
giren yasa, 1963 yılında iki ülke arasında 
imzalanan Ankara Antlaşması’na aykırı. Bu 
gibi tuzaklarla Anlara Antlaşması’nı delmeye 
ve hükümsüz hâle getirmeye çalışıyorlar. Eğer 
biz bu uygulamayı kabul edersek anlaşmanın 
tamamını geçersiz hâle getirmeye çalışacaklar 
ki buna asla fırsat verilmemeli, müsaade 
edilmemelidir.
Amaç bu yasayı kullanarak Ankara 
Antlaşması’ndan doğan diğer hakları da Türk 
vatandaşlarının elinde almak. Aile birleşimi, 
süresiz oturum, işçi oturumu ve ticari oturum 
gibi durumları da zorlaştırmak için Hollanda 
hükûmetinin önü açılacaktır.

“HOLLANDA, ‘UYUM YASASI’ ADI 
ALTINDA ANKARA ANTLAŞMASI’NI 
ÇİĞNİYOR”
Şimdiden pek çok eve uyum sınavına, dil 
kursuna başlanması gerektiği hususunda bilgi 
bile yollanmış. Biz, Hollanda’da yaşayan 
Türklerin dil öğrenmesine karşı değiliz, 
aksine lisan öğrenmeleri hususunda teşvik 
bile ediyoruz. Ancak biz yapılan muameleye 
karşıyız. Bu yasa tam manasıyla bir ayrımcılıktır. 
Bu bir zorlamadır, caydırma yöntemidir. Bir şey 
gönüllü olarak yapılırsa başarılı olur.
Uygulanmaya konulan bu yasanın kendi 
içerisinde bile pek çok çelişkisi var. 

IOT Başkanı Zeki Baran:

 “UyUm yasası bİr hak İhlalİdİr. ankara antlaşması’nı 
hükümsüz kılmak İçİn atılmış bİr adımdır”

Gerekçelerinin de hiçbir tutarlılığı yok. IOT 
olarak bu yasayı yürürlükten kaldırmak için 
kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek 
ve bir imza kampanyasıyla sorunu Avrupa 
Komisyonu’na taşımak için yola çıktık. 
IOT bünyesinde bulunan federasyonlar bu 
kampanya içerisinde olacak ve her türlü 
desteği verecekler. 
Diğer federasyonların ve sivil toplum 
kuruluşlarının da bu eyleme, kampanyaya 
destek vereceklerine inanıyorum.
Türkiye o komisyonun içerisinde olduğu için 
sesimizin çok daha iyi duyulacağına inanıyoruz. 
Bizler Hollanda’daki bütün STK’lar ile bu 
sorunu çözmek için bir araya gelerek bir güç 
oluşturmayı planlıyoruz. İşin hukuki boyutunu 
Avukatımız İsmet Özkara yürütecek. Eylül ayı 
itibariyle imza kampanyamızı başlatmak ve 
komisyona sunulacak kadar bir sonuç elde 
etmek istiyoruz.
Bu sorunun çözümü için atılacak her adımda 
yanımızda olmak, Türkiye’den gelip de 
Hollanda’da yaşayan her insanın görevidir. 
Hangi görüş, düşünce ve inançta olursa olsun 
bu yürüyüşte bir ve beraber olarak hareket 
etmeliyiz.
Ben IOT olarak bütün STK temsilcilerini 
bu kampanyaya katılmaya, destek vermeye 
davet ediyorum. Aksi hâlde başımız çok 

ağrıyacak. Ankara Antlaşması’nda açılacak 
başka delikler, bizim daha pek çok hakkımızı da 
elimizden alınmasına yol açacaktır. Buna fırsat 
vermemeliyiz.”

İSMeT ÖzKARA “HOLLANDA, ANKARA 
ANTLAŞMASI’NA AYKIRI KARAR 
veRDİ”
Bilgilendirme toplantısında avukat İsmet 
Özkara sorunun hukuki boyutunu ele alan bir 
sunum yaptı.
Özkara yasadaki çarpıklıkları verdiği örneklerle 
gözler önüne serdi.
Avukat İsmet Özkara konuşmasında şunlara 
değindi: “Ankara anlaşması ve Hollanda 
ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaptı. 
Özkara konuşmasında “Hollanda, Ankara 
Antlaşması’na aykırı karar verdi, bu 
yüzden de birçok vatandaşımız mağdur 
oldu. Hollanda bu tavrı ile hukuki bir 
suç işliyor. 1963 yılında yapılan Ankara 
Antlaşması’na göre yeni çıkan kanunlar 
Türkiye için geçersizdir. Bu da yeni bir 
kanun, fakat Hollanda hükûmeti ‘biz 
bir yeni formül bulduk bu formüle göre 
Ankara Antlaşması geçerli değildir’ 
diyorlar. Fakat böyle bir karar yok. 
Son sözü hâkimler ve Adalet Divanı 
verecektir.” 

YeNİ UYUM YASASI KİMLeRİ 
KApSIYOR?
- Türkiye’den aile birleşimi ile gelmek 
isteyenleri,
- İmamları,
- Hollanda’da ikamet eden (oturum kartı 
olmayan) ve aile birleşimi başvurusu 
yapanları…
Yukarıda belirtilen kişiler uyum sınavında 
başarısız oldukları taktirde, Hollanda’ya 
gelemeyecekler.

YASADAN KİMLeR MUAF?
- Hollanda vatandaşı çocuğu olanlar,
- AB vatandaşı eşi olanlar (Hollanda vatandaşı 
hariç),
- AB vatandaşları,
- Avustralya, Japonya, Kanada, Amerika, 
İsviçre, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere 
Vatikan ve Monaco.
- Belirli bir süre Hollanda’ ya gelenler (Öğrenci, 
Çalışmak için gelenler)                         ---◄◄

Hollanda’da Türkler için 
Danışma  Kurulu (IOT), Uyum 

Yasası ile alakalı bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. Basının 
davetli olduğu buluşma, IOT 

Başkanı Zeki Baran’ın toplantının 
amacıyla alakalı yaptığı 

konuşmayla başladı.

“IOT olarak bu yasayı yürürlükten kaldırmak için kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve bir imza 
kampanyasıyla sorunu Avrupa Komisyonu’na taşımak için yola çıktık.”
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Kurban Bayramı’nızı tebrİk edİyor, yola 
çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, 

İyİ tatİller dİliyoruz...

Kurban Bayramı’nızı tebrİk edİyor, 
yola çıkacak olanlara hayırlı 

yolculuklar, İyİ tatİller dİliyoruz...

U l u s l a r a r a s ı 
D e m o k r a t l a r 
Birliği UID Genel 
Merkez Kadın 

Kolları, Avrupa’da yaşayan 
kadınların haklarını doğru 
bir şekilde öğrenebilmeleri 
adına Avrupa’nın her 
ülkesinde bir avukat 
belirledi...
Belirlenen avukat, haftanın 
belirli günü ve saatinde 
kadınlarımıza yönelik 
ücretsiz danışmanlık 
hizmeti vermektedir.
UID Genel Merkez Kadın 
Kolları, Avrupa’da son 
zamanlarda özellikle 
boşanma gibi olayların artması ve kadınlarımızın bu gibi hukuki konularda 
doğru bilgilere ulaşabilmek adına bu hizmeti başlatmıştır.
Avukat İbrahim Yıldırım şu açıklamada bulundu: “UID Hollanda Hukuki 
İşler Başkanı olarak da bu hizmeti Hollanda’da bulunan kadınlara 
inşallah biz vermeye çalışacağız. Perşembe günleri saat 13:00 ila 
15:00 arasında Hollanda’da bulunan hanım kardeşlerimiz, gönül 
rahatlığıyla bizlere ulaşabilirler. Hizmetimiz bu saatlerde tamamıyla 
ücretsiz olacaktır”                                                      DM       ---◄◄

 Halka hizmet etmek...Bir Başarı Hikâyesi

T ürkiye kaynaklı yurt dışı yatırımlarda yüzde 
65,4 pay ve 30,4 milyar dolarlık sermaye 
pozisyonuyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
öne çıktı. Bakanlığın anket çalışması 

sonucu, 2021 yılı sonu itibarıyla toplam 126 ülkede 
doğrudan Türk yatırımı bulunduğu görüldü. İlk 
sırada 201 yatırım ve 20 milyar 308 milyon 277 bin 
834 dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer 
aldı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığının 2021 yılına 
ilişkin yürüttüğü “Yurt Dışı Yatırım Anketi”nden 
yaptığı derlemeye göre, çalışma kapsamında 2 
bin 865 yatırıma ilişkin bilgiler toplandı. Gerçek 
kişilerden son bir yıl itibarıyla yerleşik oldukları 
ekonominin Türkiye olduğunu belirtenlerin 
yatırımları istatistiki olarak kayda alındı.

Ankete göre, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 
43 yatırımın 2021 yıl sonu itibarıyla sermaye 
pozisyonu 46,5 milyar dolar olarak hesaplandı. 
Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç 
ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonu 
çerçevesinde Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı 51,8 milyar 
dolar oldu.

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların bölgelere 
dağılımı incelendiğinde, toplam 2 bin 43 yatırımın 
756’sının AB ülkelerinde, 450’sinin “Diğer 
Avrupa Ülkeleri” olarak gruplandırılan Birleşik 
Krallık, Rusya, Balkanlar, EFTA (Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği) üyeleri ve Doğu Avrupa bölgesinde 
bulunduğu görüldü.

Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde Türkiye kaynaklı 
237, diğer Asya ülkelerinde 229, Kuzey Amerika’da 
160, Kuzey Afrika’da 87, diğer Afrika ülkelerinde 
64, Orta Amerika ve Karayipler Bölgesi’nde 26 
yatırım bulunuyor. Diğer yatırımların dünyanın dört 
bir yanına yayılması dikkati çekiyor.

Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki 
payı yüzde 37,56 olurken diğer Avrupa ülkelerinin 
payı yüzde 22,1 olarak belirlendi.

Yurt dışı yatırımların bölgelere göre sermaye 
pozisyonuna bakıldığında, AB ülkelerinin 
yüzde 65,4 pay ve 30,4 milyar dolar sermaye 
pozisyonuyla ilk sırada geldikleri görüldü. AB 
ülkelerini, “Diğer Avrupa Ülkeleri” yüzde 18 pay 
ve 8,4 milyar dolar ile takip etti. Kuzey Amerika’da 
yüzde 4,9 payla 2,3 milyar dolar, Orta Asya Türk 
cumhuriyetleri ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de 

TÜRK GİRİŞİMCİLER AVRUPA’YA 
DAMGA VURDU! 
ILK SIRADA HOLLANDA VAR

UID HOLLANDA, KADINLARA
ÜCRETSİZ HUKUK HİZMETİ SUNACAK

yer aldığı “Diğer Asya Ülkeleri”nde ise yüzde 4,9 
payla 2,3 milyar dolarlık Türk yatırımı bulunuyor.

- İLK SIRADA HOLLANDA VAR
Bakanlığın anket çalışması sonucu, 2021 yılı sonu 
itibarıyla toplam 126 ülkede doğrudan Türk yatırımı 
bulunduğu görüldü. İlk sırada 201 yatırım ve 20 
milyar 308 milyon 277 bin 834 dolarlık sermaye 
pozisyonuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 83 yatırım 
ve 4 milyar 450 milyon 151 bin 148 dolarlık sermaye 
pozisyonuyla Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, 
İskoçya, Kuzey İrlanda) takip etti. Almanya, 158 
yatırım ve 2 milyar 312 milyon 571 bin 205 dolarlık 
yatırım tutarıyla 3’üncü, ABD de 152 yatırım ve 2 
milyar 271 milyon 777 bin 66 dolarlık tutarla 4’üncü 
sırada bulunuyor.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 
gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlarda finans ve 
sigorta faaliyetleri yüzde 76,5’lik payla ilk sırada 
yer aldı. Bu sektörü yüzde 3,2’lik payla toptan ve 
perakende ticaret, yüzde 2,6’lık payla ana metal 
sanayisi, yüzde 2,6’lık payla gıda, içecek ve tütün 
ürünleri imalatı, yüzde 2,6’lık payla inşaat, yüzde 
2’lik payla tekstil ve giyim sanayisi ve yüzde 1,9’luk 
payla bilgi ve iletişim sektörü izledi.            
                 Haber: Abdullah Aşıran AA      ---◄◄

 Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara
 hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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B u ayki sayımızda sevgili Ethem Emre 
ile Sevgili Zeynel’in yaptığı röportajı 
okuyun. Sevgili yazarımız Ethem bey 
çırpınıyor, ‘hem bugünü hem de 

geleceğimizi kurtaralım’ diyor çünkü, bilinçli 
olarak yabancılar cezalandırıldı, diyor. Böyle de 
kalmadı, herkesin yaptıkları yanlarına kar kaldı, 
kar kalmasın diyor.

Aynı durum ben kendimi bildim bileli Polis 
Teşkilatı için de geçerli. Amerika’da ne oluyorsa 
neredeyse aynısı burada da oluyor. Çürük 
elmalar, bitmiyor, bitmeyecek. Şu an VU’de 
asistan profesör olarak çalışan Sinan Çankaya 
yıllarca önce rapor yayınlamıştı. Ne tür bir etki 
doğurdu? Hâlâ bu konuyu konuştuğumuza göre 
ve hatta bir kaç hafta önce NPO’da yine bir 
program yayınlandığına göre, sorunu başka bir 
yerde aramamız gerekiyor.
Her toplumun kafatasçıları oldu, var ve var 
olmaya da devam edecek. Polis’te ise polisliğini, 
Vergi Dairesi’nde ise müfettişliğini, okulda ise 
öğretmenliğini, restoranda ise müşteri seçerek 
pozisyonunu istismar edecektir bu tipler. Peki 
bununla mücadele nasıl olacak? Aslında Sevgili 
Ethem’in yapmaya çalıştığı da bu: “Vasat 
olmaktan çıkın, organize olun, sesinizi 
yükseltin, var olduğunuzu ispatlayın ve 
hesap soralım demek istiyor. ‘Süklüm-
püklüm, ik niet weten, dönemi kapandı, 
konuşun be birader” diyor. Daha ne desin!

Camiler ve Çocuklar
Bu köşede sık sık, kendi çocukluğumdan da 
anekdotlar anlatarak, çocuklara camilerin 
sevdirilmesi, onların camiden soğutulmamaları 
gerektiğini defalarca ifade ettik. Bundan bir 
kaç hafta önce, eşimle, İstanbul Fatih’teki, çok 
sevdiğim camilerden olan Yavuz Selim Camii’ne 

gittik. Hafta sonu ve ikindiye yakın bir vakitti. 
Camiye girip hem mescit namazı kılalım, hem de 
soluklanalım diye düşündük. İçeri girdiğimizde, 
kimileri namaz kılarken, aşırı derecede gürültü 
olduğunu fark ettim. Bildiğiniz çocuk gürültüsü. 
Hatta bazı çocuklar parende bile atıyordu. Sonra 
7-8 çocuk daha geldi ve aralarında 2 takım 
oluşturup bayrak yarışı yapmaya karar verdiler. 
Başka bir grup ise minberin en tepesine çıkıp 
oralarda takılıyorlardı. Hatta minber o kadar 
dikti ki, düşecekler diye endişe etmedim değil.

Ruh hâlimi nasıl atayım? Çocukların camiye 
gelmesi, oradan uzaklaşmaması, çok değerli. 
Ama bunun ölçüsüzlüğü de bu mu olmalı? 
Çatık kaşlı dedelerin camiden kovalamaları ne 
kadar kötü bir şey ise, yüksek sesle, kuralsız, at 
koşturmak, takla atmak, yarışmak? Yani demem 
o ki, kural da olsun. Camii de sessiz olmak 
gerekmez mi? Konuşulmayacak mı? Tabii, ama 
ders yapılır, hoca ile saklambaç oynanır. Ama 
belli bir üslup içerisinde olması gerekmez mi? 
Velhasıl kelam, eşime dedim ki: ‘Kalkalım, biz 
burada oturup, huzur içinde Yavuz Selim’i 
bugün izleyemeyeceğiz. Eğer birazdan 
çocuğun biri minberden düşerse, vay 
hâlimize.’

Galata Port
Vapurla boğazdan geçerken Galata Port’a da 
uğrama planı yapmıştık. Otelden çıkıp, Galata 
Köprüsü’nden Karaköy’e geldiğimizde, güneşin 
batmasına az bir zaman kalmıştı. Modern bir 
kaç mağazayı gördükten sonra, yabancı genç bir 
bayanın yanına denk düşüp soluklanalım dedik. 
Eşim, yanımızdaki bayanın elinde Arapça bazı 
yazılar olduğunu ve durmadan bu kağıtları açıp 
kapattığını fark etti. 
Sonra kendisi ile sohbete başladık: Genç 
bayan, Uluslararası İlişkiler okuyan Alman’mış 
ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, 
Lübnan’da 2 yıl kalmış. ‘Yaşadığınız ülkenin 
dilini öğrenmeniz lazım’ diye düşünerek 
Arapça öğrenmeye karar vermiş. 
Biraz Lübnan’dan, ekonomik krizden konuştuk. 
Peki neden İstanbul’da şimdi? Lübnan’dan 
İstanbul’a uçakla gelmiş ve bu gece Esenler 

otogarından Almanya’ya otobüsünün kalkacağını 
söyledi. Neden, diye sorduğumuzda, CO2 
dedi. Bir anda utandık. Utandık çünkü 
bizim gündemimizde CO2 yok. Evet evde, 
çöpleri ayırıyoruz. Ev halkına, ‘lütfen, çok 
gerekli olmadıkça, online bir şeyler 
ısmarlamayalım, sırf denemek için 4-5 
elbise ısmarlayıp, beğenmediklerimizi geri 
göndeririz diye düşünmeyelim’ diyorum 
ama, otobüsle 3-4 gün? İçimden sadece ‘knap’ 
diyebildim. Ama ‘aferin sana’ deme kabalığını 
da yapmak istemedim.

Yanımızdaki baklavadan ikram edip, bir yardıma 
ihtiyacı  olup olmadığını da sorduktan sonra, 
neşeli bir şekilde ayrılıp en yakındaki camiye 
akşam namazını kılmaya Nusretiye, Tophane 
camiine gittik. Namazı kılıp, yavaş yavaş otele 
doğru giderken, Kılıç Ali Camii ile karşılaştık bir 
anda. İstanbul’u bu yüzden çok seviyorum. Bir 
anda karşımıza bir Mimar Sinan eseri daha çıktı 
ve orada da mescid namazımızı kılıp fotoğrafları 
çektik. Hatta aşağıdaki fotoğrafı da görmek beni 
mutlu etti.
Bakalım İstanbul daha ne güzellikleri gizliyor 
bizim için?     (Fotoğraf: Ergün Madak) ---◄◄

Vergi Dairesi’nin Katkı Payı 
(Toeslag) meselesindeki 
hatalarının raporu 
yayınlandıktan sonra 
sembolik olarak hükûmetin, 
seçimlere çok az kala 
istifa ettiğini hatırlarsınız. 
Raporun sonuçlarını 
okuduğumda, doğrudan, 
bilinçli olarak yabancıların 
hedef alındığını satır aralarını 
okuyup, mağdurların 
da genelinin yabancılar 
olduğunu gördüğünüz zaman 
algılayabiliyordunuz.  Bunu 
bile itiraf edemediler, üstü 
kapalı ima ettiler. Gel zaman 
git zaman, konu en son 
Youtube’da Boos kanalı 
olan Tim Hofman’ın ilanına 
kadar dayandı. Ne dedi 
Tim? ‘Korkmayın, Vergi 
Dairesi’de kim karıştıysa 
bu işlere, ismini verin 
bize.’ Sonra ne oldu? 
Hiç bir şey.

 AYRIMCILIK
AYYUKA ÇIKTI

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Vergi Dairesi, Polis Derken
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Bu vesileyle, gençlerimiz bir kez daha 
toplumda rol model olarak gösterilebilecek 

bir profesyonel ile bir araya geldi gelme fırsatı 
buldu ve ondan tavsiyeler aldı. Bu söyleşinin 
konuğu dijitalleşme konusunda uzman olan, 
Fontys Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erdinç 
Saçan’dı. Bu konuda ders veren ve son olarak 
yapay zeka konusunda bir kitabı yayınlanan 
Saçan, sunuculuğunu Başkonsolos Aytaç 
Yılmaz’ın yaptığı programda önemli bilgiler 
verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Programın sürpriz bir de konuğu vardı. 
Giethoorn’da maruz kaldığı ırkçı saldırılar 
nedeniyle Rotterdam’a taşınmak zorunda 
kalan H. Yılmaz ve oğlu da kendilerine 
ayrılan ön sırada yerlerini aldılar. Başkonsolos 
Yılmaz tarafından tanıtılan özel konuklar, 
gençlerimizden yoğun ilgi gördü.
Programa verilen arada konuklar, müzisyen 
Semih Arıkan’ın çalıp seslendirdiği şarkılar 
eşliğinde hoşça vakit geçirdiler. Söyleşinin 

Hizmete devam...

“PROFESYONELLER GENÇLERLE BULUŞUYOR” BAŞLIKLI 
SÖYLEŞİLERİN BEŞİNCİSİ DÜZENLENDİ

sonunda ise, ikramlar eşliğinde “networking” 
etkinliği yapıldı. Gençlerimiz Erdinç Saçan ve 
Başkonsolosla bizzat tanışarak, merak ettikleri 
konuları sorma imkânı elde ettiler.
Başkonsolos Aytaç Yılmaz’ın soruları ile 
başlayan programda pandemi süresince yeni 
tanıştığımız uzaktan eğitim sisteminin artı 
eksileri konusundaki bir soruya Erdinç Saçan 
“bu sistemin doğru bir sistem olmadığını 
ancak o dönem içerisinde öğrencilere ancak 
bu şekilde ulaşabildiklerini ve dersleri böyle 
yapmak durumunda kaldıklarını” belirtti.
Saçan “Şuan için en büyük sorun gençlerin 

eğitim almaya alışmasıdır. Öğrencilerimizin 
bazıları online eğitimi benimsedikleri için 
‘okula neden gelelim?’ diye sorular soruyorlar. 
okullarda bir çok öğrenci salonları boş. 
Pandemi sonrasında öğrencileri yeniden okul 
ortamına alıştırmak durumundayız. Dijitalleşme 
gerçekten hayatımıza çok hızlı girdi. Bu konuda 
yazılı bir bilgi paylaşmak mümkün değil çünkü 
bu gün yazdığınız yarın için geçmiş versiyon 
oluyor.” dedi. Erdinç Saçan’ın gençlere 
sorduğu “Sabah ilk uyandığınızda kimler 
telefona el atıyor, el kaldırabilir mi” sorusuna 
Başkonsolos Aytaç Yılmaz’ın da el kaldırması 

gülüşmelere neden oldu. Esprili bir şekilde 
süren iki saatlik toplantı sonunda gençlere 
ikramda bulunulurken, gençler ayak üstü de 
olsa hem Başkonsolos Aytaç Yılmaz ile hem de 
Erdinç Sana ile ikili görüşmeler yapma fırsatı 
buldular. Erdinç Saçan program sonunda 
katılımcılara kendi yazdığı “Turkse Afkomst, 
Nederlandse Toekomst” adlı kitabını hediye 
etti. Programın sonunda Başkonsolos Yılmaz, 
konuğu Erdinç Saçan ve katılımcı gençlere 
programların devam edeceği müjdesini verdi. 
Gençlerimiz de kendilerine sağlanan bu 
imkândan dolayı teşekkürlerini sundular.  ◄◄

Rotterdam Başkonsolosluğu’nda, 
Hollanda’da mesleki hayatlarında 
başarıya ulaşmış profesyonellerin 
konuk edildiği ve artık geleneksel 

hale gelen “Profesyoneller Gençlerle 
Buluşuyor” başlıklı söyleşilerin 

beşincisi, uzun bir pandemi 
döneminden sonra, 11 Haziran 

Cumartesi günü gerçekleşti.
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A çılış törenine Bölge Başkanı 
Mustafa Aktalan ve ekibi, 
IGMG Genel Başkanı Kemal 
Ergün, Lahey Büyükelçiliği 

Elçi Müsteşarı Pınar Gülün Kayse-
ri, Lahey Eğitim Müşaviri  Doç. Dr. 
Miyase Koyuncu Kaya, Rotterdam 
Başkonsolosu Aytaç  Yılmaz, Kuzey 
Hollanda Millî Görüş Başkanı Mustafa 
Hamurcu, Türk İslam Kültür Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Ömer Altay,  
Hollanda Türk Federasyon Başkanı 
Murat Gedik, CMO Başkanı Muhlis 
Köktaş, HDV Din Hizmetleri Müşaviri 
Prof. Dr. Haluk Songur, Saadet Partisi 
Hollanda Başkanı Ali Yücel, Hasene 
Hollanda Başkanı Hüseyin Karataş, 
HOTİAD, MÜSİAD, TNOP yetkilile-
ri, iş adamları, basın mensupları ile 
birlikte çok sayıda cemiyet başkanı ve 
Millî Görüş sevdalısı katıldı.
Gökkuşağı Sanat Merkezi’nin organi-
zesiyle gerçekleştirilen, Bölge Tanıtma 
Başkanı Sezer Han’ın sunumuyla 
başlayan; “Resepsiyon ve Res-
mî Açılış Töreni” olmak üzere iki 
bölümden oluşan merasim, Kur’an-ı 
Kerim Tilavet Yarışmacısı birincisi 
Selim Arda Gökmen’in okuduğu 
Kur’an-ı Kerim ile başladı.
Kur’an tilavetinin ardından IGMG Gü-
ney Hollanda Bölge Başkanı Mustafa 
Aktalan bir selamlama ve hoş geldiniz 
konuşması yaptı.
Bölge olarak yapılan çalışmalar 
hakkında katılımcılara bilgi ve-
ren Aktalan, yeni hizmet binasının 
kullanımı ve teknik yapısıyla alakalı 
da kapsamlı bir bilgi verdi. Çalışma 
ekibini de davetlilerin huzuruna tek 
tek çağırarak hem kendilerini tanıttı 
hem de görevleri hakkında katılım-
cıları bilgilendirdi. Aktalan törende 

yaptığı konuşmada, ilk kurulduğu 
yıllarda sadece bir büroda çalışan 
IGMG’nin şimdi, bölge, eğitim ve 
gençlik merkezleri ile Müslümanlara 
hizmet ettiğine dikkat çekti.
Mustafa Aktalan: “Her şey, inan-
cımızı ve kültürel değerlerimizi 
özgürce, huzur içinde yaşayabi-
leceğimiz bir geleceğe inanan bir 
grup insanla başladı”
Mustafa Aktalan yaptığı konuşmada 
şunlara değindi: “Değerli misafirler, 
bu tarihî anda burada bizimle birlikte 
olduğunuzdan dolayı hepinize teşek-
kür ediyorum. “Rotterdam’ın gizli 
mücevheri” olan Rotterdam Hoogv-
liet’teki yeni binamızın açılışına hoş 
geldiniz.
İşçi göçü ile birlikte büyüklerimiz 
Hollanda’ya geldiler ve varlığımızı 
korumak için temeller attılar. Her şey, 
inancımızı ve kültürel değerlerimizi 
özgürce, huzur içinde yaşayabilece-

ğimiz bir geleceğe inanan bir grup 
insanla başladı. Bir zamanlar küçük 
bir kulübede başlayan bu çalışmalar, 
şimdi 40 yıl sonrasında buradayız! 
Teşkilatımız Hollanda toplumunun 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu şekilde 
üyelerimizin ve cemaatimizin ihtiyaç-
larını karşılamak için her türlü gayreti 
ve çabayı gösteriyoruz.
Millî Görüş Teşkilatları olarak misyo-
numuz ve vizyonumuz, insanların en 
hayırlısı olmak, İslam’ı yaşatmak ve 
nesillerimize aktarmak ve daha güzel 
bir dünya için çalışmaktır. Dünya 
Rotterdam, Hollanda ve Avrupa’dan 
daha büyüktür.
Bu binadaki faaliyetlerimizden bir kaç 
örnek vermek istiyorum: Bize bağlı 
olan 19 cami ve 23 eğitim merkezinin 
yönetimi ve koordinasyonu buradan 
yapılmaktadır.
Bu bina aynı zamanda bir eğitim 
merkezidir: Dinî kurslar ve eğitimlerin 
yanı sıra Hollanda toplumuna kendini 

adamış nitelikli bireyler yetiştirmeye 
çalışıyoruz.
Bazı örnekler verecek olursak; İLİIM 
Akademisi ile kalifiyeli yönetici 
yetiştirmek, Genç Siyaset Okulu ile 
siyasetçi yetiştirmek,   YILDIZ Gençlik 
Kursu ile gençleri iş hayatına hazırla-
mak ve kadınlara yönelik farklı eğitim 
kursları düzenlemek. Bu kursların 
ve eğitimlerin bir çoğu Hollandaca 
olarak verilmektedir.
Bina ile ilgili şu teknik bilgileri de 
paylaşmak isterim: Toplam 950m2, 
2 ayrı bloktan oluşuyor, her biri 2 
kattan oluşuyor. 1 blokta kiracı var. 
Binaların etrafında 2’si elektrikli araç-
lar için şarj ünitesi olan 27 özel park 
yeri mevcut. Çatının tamamı güneş 
panelleri ile kaplı, gaz yakıtı olmayan, 
CO2 nötr binalar.
Tekrar hepinize bu özel günde 
yanımızda olduğunuz için teşekkür 
ediyorum. Bu günün gerçekleşmesi 

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Güney Hollanda Bölgesi yeni hizmet binası yapılan bir törenle resmî olarak hizmete açıldı.

“Millî Görüş çok istisna bir kurum. Avrupa’da Türk toplumunun yapılanmasına örnek teşkil 
eden bir cemiyet. En eski, en köklü ve en başarılılarından biri”

 IGMG Güney Hollanda Bölgesi yeni hizmet

için emek veren tüm gönüllülerimize teşekkür eder, herkese iyi 
günler dilerim.”
Başkan Aktalan’ın konuşmasının ardından “Dünden Bugüne NIF’in 
40 Yılı” adlı bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

Pınar Gülün Kayseri: “Millî Görüş çok istisna bir kurum. 
Avrupa’da Türk toplumunun yapılanmasına örnek teşkil 
eden bir cemiyet. En eski, en köklü ve en başarılılarından 
biri”
Resepsiyon bölümünün son konuşmacısı Lahey Büyükelçiliği Elçi 
Müsteşarı Pınar Gülün Kayseri idi. Büyükelçi Şaban Dişli’nin yurt 
dışında olması hasebiyle davete icabet edemediğini belirten Kay-
seri, Dişli’nin selamını katılımcılara iletti.  Pınar Gülün Kayseri ko-
nuşmasında özetle şunlara değindi: “Çok sıcak ve güzel bir ortamda 
olduğum için çok mutluyum. Büyükelçiliğimizin bu törende kuvvetli 
bir şekilde temsil edildiğini görmek ve elçiliğimizin desteğini yoğun 
bir şekilde hissetmeniz beni ayrıca mutlu etti. Almanya’da konsolos-
luk görevim sırasında da Millî Görüş Teşkilatları ile iyi bir işbirli-
ğimiz olduğu için bu ortam bana çok aşina geldi ve ben o günlere 
yeniden bir döndüm. 
Hakikaten Millî Görüş çok istisna bir kurum, cemiyet. Avrupa’da 
Türk toplumunun yapılanmasına örnek teşkil eden bir cemiyet. 
En eski, en köklü ve en başarılılarından biri. Bundan dolayı sizleri 
tebrik ediyorum. Sorunlarınızı çözmek için de ilgili kurumlarla be-

raber yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Böyle güzel ve emin 
adımlarla başarılar elde etmenizi ve burada ileriye doğru yürüme-
nizi memnuniyetle görüyor, bundan da gurur duyuyor, yanınızda 
olmaktan dolayı büyük keyif duyuyoruz.

Bir Sivil Toplum Kuruluşu nasıl örgütlenir, nelere dikkat eder, bize 
söz bırakmadan hem geçmişinizi hem de gelecekte yapacağınız 
çalışmaları anlattınız, burada bize bir kez daha gösterdiniz. Kendi 
örgüt ve yapılanmanızla yerel yönetimlerle de işbirliği hâlindesi-
niz. Dolayısıyla yapılması gereken her şeyi dikkate alarak yapmış 
olduğunuzu görüyoruz. Bunu 
da bir başarının yansıması 
olarak burada bizlere tekrar 
gösterdiniz. Sizleri yürekten 
kutluyorum. Bizler her zaman 
yanınızdayız, buradayız. Sıkı-
tınız ve paylaşacağınız şeyler 
olursa sadece Başkonsolosluk-
larımız değil, Büyükelçiliğiniz 
de sizin yanınızdadır, her 
zaman kapımız açıktır. 
Türkiye’de 8 Haziran’da 
Hollanda-Türkiye Dış İşleri 

Bakanlığı düzeyinde düzenlenecek olan 
toplantının en önemli gündem madde-
lerinden biri de “Türk Toplumu”dur. 
Burada yaşayan vatandaşlarımızın 
huzur içerisinde olmaları, daha iyi 
günler görmeleri; her neslin bir önceki 
nesilden bir gömlek daha iyi bir konu-
ma gelmeleri için çalışıyor, çabalıyoruz. 
Sizlere destek olmak için hazırız. Her 
zaman önceliğimiz olduğunuzu bilmeni-
zi isteriz.”
Resepsiyon bölümünün ardından resmî 
açılış için davetliler bina dışında kuru-
lan çadırlarda ağırlandılar.
Törenin ikinci bölümü Furkan Vural’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 

IGMG Güney Hollanda Millî Görüş Baş-
kanı Mustafa Aktalan’ın davetlileri se-
lamlama ve hoş geldiniz konuşmasının 
ardından kürsüye gelen IGMG Genel 
Başkanı Kemal Ergün kısa bir konuşma 
yaparak, İslam Toplumu Millî Görüş 
teşkilatlarının 40 yıllık geçmişi ve bun-
dan sonraki Avrupa’da varlığı hakkında 
davetlileri bilgilendirdi. Avrupa’daki 
Müslüman toplumun sorunlarının çözü-
mü noktasında teşkilat içerisinde özel 
birimler oluşturulduğuna dikkat çeken 
Ergün, siyasetçilerin de sorunlarımızla 
alakalı bilgilendirildiğini ifade etti.

Açılışa katılan T. C. Rotterdam Başkon-
solosu Aytaç Yılmaz da bir selamlama 
konuşması yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından yeni 
bölge binası kurdele kesiminin ve İrşad 
Başkanı Uğur Demirci’nin dualarının 
ardından hizmete açıldı.
Davetliler, ikramlar eşliğinde binayı 
gezdiler.
          Haber: Zeynel Abidin  ---◄◄

Pınar Gülün Kayseri:

 binası yapılan dualarla açıldı
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İ
nsanlığın sosyal, ekonomik ve siyasi 
tarihinde, kavgaların, savaşların ve 
darbelerin hep bir takım kavramlar uğruna 
yapıldığını görmekteyiz. Örneğin Fransız 

Devrimi, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramları 
uğruna yapıldığı iddia edilirken, Sultan İkinci 
Abdülhamid’i tahttan indirenler de aynı 
kavramları; yani hürriyet (özgürlük), müsavat 
(eşitlik) ve uhuvveti (kardeşlik) kullanmışlardır. 
İslam dünyasında vuku bulan Batılılaşma 
hareketlerinin öncüleri ve takipçileri de, 
kendi ideolojilerini meşrulaştırmak adına 
bazı kavramlara öne çıkardığını biliyoruz. Bu 
bağlamda sıklıkla iki kavramdan bahsedildiği 
görebiliriz. Bunlar sırasıyla bilim ve akıl 
kavramlarıdır. Bilim ve akıl kavramları, aynı 
zamanda modern İslam düşüncesinde de sıklıkla 
başvurulan kavramlar arasındadır. 

Şimdi bu iki kavramlardan birincisi olan 
bilimi irdelemeye çalışalım. 
Konuya bilimin amacı nedir sorusuyla 
başlayabiliriz. Bu sorunun cevabı oldukça 
basittir: bilimin amacı, ‘nasıl’ sorusuna cevap 
vermektir. Daha yalın bir ifadeyle, bilim, 
hakkında araştırma yapılan şeyin ‘nasıl 
çalıştığına’ dair cevap bulmaya çalışır. 
Mesela tabiat bilimi söz konusu olduğunda, 
evren nasıl oluşmuştur, ay/güneş tutulması nasıl 
meydana gelir, yağmur nasıl yağar, virüsler nasıl 
meydana gelir/çoğalır gibi soruları ve bu sorulara 
verilen cevapları, burada örnek olarak verebiliriz. 
Aslında bu gibi sorulara insanlık tarihi boyunca 
cevaplar aranmıştır. 
Ancak on yedinci yüzyıldan itibaren matematik, 
fizik ve biyoloji gibi farklı bilim dallarında 
yaşanan gelişmeler ve bilimsel metod yoluyla 
bazı kadim teorilerin çürütülmesi, bilimin asırlar 

içerisinde, insanlık tarihinde görülmemiş şekilde 
farklı bir kimliğe bürünmesine yol açmıştır. 
Yirminci yüzyılın başlarında zirveye ulaşan ve 
pozitivizm olarak adlandırılan felsefi düşünce 
– daha kolay hafızamızda yer alması için biz 
buna bilimcilik diyelim –, hakikatin sadece 
tecrübelerimiz vasıtasıyla kavrayabileceğimiz 
olaylarla sınırlandırılması gerektiğini 
savunmuştur. Dolayısıyla bu düşünceye göre 
duyularımızla (görme, duyma, tatma, dokunma 
ve koklama) kavrayamadığımız şeyler, birer 
safsatadan ibarettir. 

Bilimciliğin yirminci yüzyıldaki en önemli 
temsilcilerinden biri olan Russell (ö. 1970), 
dînin, aklın çocukluk çağından kalan bir 
kalıntı olduğunu ve insanlığın akıl ve 
bilimi rehber olarak alması durumunda, 
dînin zamanla yok olacağını iddia 
etmiştir. Bu düşünceye göre insanların 
açıklaması bulunmayan konuları Tanrı’ya 
atfetmesinden dolayı dinler ortaya 
çıkmıştır. Madem ki bilim bilmediğimiz 
konuları bize açıklama kudretine sahiptir, 
o hâlde zamanla insanlar dine ihtiyaç 
duymayacaklardır. 
Erik Meganck’ın isabetle belirttiği üzere 
bilimciliğin bu görüşü, kendi paradigması 
açısından bir çelişkidir. Zira bilimcilik bir taraftan 
dinlerin insanların açıklayamadıkları konuları 
Tanrı’ya atfetmesiyle ortaya çıktığını iddia eder, 
diğer taraftan açıklaması bulunmayan konuların 
yegane çözümünün bilim olduğunu savunur. 
Bu yönüyle bilimcilik, bilimi Tanrı’nın 
yerine koymuştur. Nasıl ki dinler açısından 
Tanrı mutlak kudrete sahip iken, bilimcilik 
açısından bilim mutlak kudrete sahiptir.

Yukarıda bilimin amacının, ‘nasıl’ sorusuna 
cevap vermek olduğunu söylemiştik. Ancak 
hayat, sadece ‘nasıl’ sorularına cevap aranan 
konulardan ibaret değildir. Günlük hayatımızdaki 
eylemlerimizi hızlıca düşündüğümüzde, hayatın 
her alanında ‘neden’ sorusunun da yer aldığını 
görebiliriz. ‘Neden’ sorusu da bizi ‘anlama’ 
yönlendirir. Bir başka ifadeyle, bir şeyi neden 
yaptığımızın cevabı, o eylemin anlamıdır. Tıpkı 

sabah kalkınca perdeleri açmanın anlamının, 
güne merhaba demek olduğu gibi.
Günlük işlerimizin üstünde yer alan ve onların 
tamamını kuşatan bir soru daha vardır ki, o soru 
‘hayatın anlamı nedir?’ sorusudur. Farkında 
olalım ya da olmayalım, her insan hayatında 
mutlaka bu soruya cevap arar. 

Pekâlâ bu sorunun cevabını nerede 
bulabiliriz?
Bunun için üç farklı soruya cevap bulmamız 
gerekmektedir. İhsan Fazlıoğlu’nun dediği gibi, 
bunlar sırasıyla “nereden geldim, neredeyim 
ve nereye gidiyorum?” sorularıdır. 
“Nereden geldim?” sorusu kökenimize, 
“nereye gidiyorum?” sorusu sonumuza ve 
“neredeyim?” sorusu bu ikisi arasındaki şu an 
idrak ettiğimiz dünyadaki yaşama işaret eder. 
Öyleyse şu an idrak ettiğimiz hayatın öncesi ve 
sonrasına dair olan inancımız, yaşama hâkim 
olan değer ve anlamı belirler. 

Buraya kadar anlattıklarım üzerinden şu sonuca 
varmak istiyorum: 
Bilim elbette önemli ve gereklidir. Bilimin 
önemini anlamak için teknolojik gelişmelerin 
hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığına ya 
da tıp ilmindeki gelişmelerin insanların 
tedavisi konusundaki katkılarına bakmakla 
öğrenebileceğimiz kanaatindeyim. Fakat 
hayat sadece ‘nasıl’ sorularına cevap aranan 
konulardan ibaret değildir. 

Biraz basit olacak ama, bilimi kutsallaştırdığımız 
takdirde ‘nereden geldim’ sorusuna bu dünya 
tesadüfen oluştu ve ‘nereye gidiyorum’ 
sorusuna da biz öldükten sonra börtü-böceğe 
yem olacağız cevaplarının da ötesine gitmemiz 
mümkün gözükmüyor.
Bu cevapların hayata nasıl bir anlam katacağını 
okuyucunun takdirine bırakıyorum. 
Ayrıca hakikat, duyularımızla 
kavrayabileceğimizin ötesindeki büyüklüğe 
sahiptir. 
Aksi takdirde müziğin ses dalgası, kitabın kağıt, 
vatanın arazi ve bayrağın bez parçasından ibaret 
olduğuna inanmamız gerekir.                 ---◄◄ 

Bilimciliğin yirminci 
yüzyıldaki en önemli 
temsilcilerinden biri olan 
Russell (ö. 1970), dinin, aklın 
çocukluk çağından kalan bir 
kalıntı olduğunu ve insanlığın 
akıl ve bilimi rehber olarak 
alması durumunda, dinin 
zamanla yok olacağını iddia 
etmiştir. Bu düşünceye 
göre insanların açıklaması 
bulunmayan konuları Tanrı’ya 
atfetmesinden dolayı dinler 
ortaya çıkmıştır. Madem ki 
bilim bilmediğimiz konuları 
bize açıklama kudretine 
sahiptir, o hâlde zamanla 
insanlar dine ihtiyaç 
duymayacaklardır. Erik 
Meganck’ın isabetle belirttiği 
üzere bilimciliğin bu görüşü, 
kendi paradigması 
açısından bir çelişkidir.

ELEŞTİRİSİ

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

Bilimcilik
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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. 

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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Her sene olduğu gibi Türk İslam Kültür Vakfı çatısı altında 
gerçekleştirilen “Türk Kültür Günleri” adı altındaki festival 
yoğun bir katılımla sona erdi. 
Tahsin Çetinkaya başkanlığında yürütülen organizeye onlarca 
genç, kadın gönüllü olarak destek verdi, hizmet etti. 
Katkı sunan herkese teşekkürlerini bildiren Tahsin Çetinkaya 
Mayıs 2023’te düzenleyecekleri “Turquoise Festival”in hazırlıkla-
rına şimdiden başladıklarını söyledi.                                                    ---◄◄ 

      

B
ugün günlerden “Havva” yani 
doğduğum, 45 yıl önce dünyaya göz 
açtığım gün. Genelde bilen bilir, yaşım 
sorulduğunda “18+” derim, yalanda 

değil sonuçta 18 üzeriyim. Neden her yıl farklı 
söyleyeyim ki, 18+ demek daha doğru geliyor, 
çünkü öyle hissediyorum. Çocukken etrafta 
ablalar/abiler 30 yaş üstünden bahsettiklerinde 
çok yaşlı gelirlerdi ne kadar haksızlık etmişim, 
oysa daha gençliklerin baharındaymışlar.
Evet kendim, yine baş başayız. Ne dersin bu 45 
senenin hesabını yapmaya?

Herkes kadar çırpınıyorum, koşuşturuyorum 
yaşamın içinde. İşimin yanı sıra gönlümle, 
yüreğimle gönüllü işlerle yoğurdum, hala 
yoğuruyorum da kendimi. “İyiki”lerim oldu 
hep gönlümle gönüllü işlerim. Rahmetli Erbakan 
Hocam derdi ki; “Millî Görüş Teşkilatlarında 
çalışmak, 4 üniversite okumaktır” Bu 
Millî  Görüş Teşkilatlarını tanıyan çok iyi bilir. 
İnsanlarla iletişimi, organize yapmayı, yeni 
projeler üretmeyi, siyaseti, ticareti vs. daha nice 
alanlarda bilgi edinirsin. Demem o ki, kendimi 
bildim bileli bu teşkilatın içinde faydalı birey 
olmak için çalıştım.

“Halka hizmet, Hakka hizmet” düsturu ile.
Çok şey öğrendim bu yaşıma kadar, hâlâ da 
ömrüm oldukça öğreneceğim de…
Mesela sevdiklerime kaliteli vakit ayırmam 
gerektiğini öğrendim acı kayıplar yaşayarak.
Hayatı akışına bırakmayı, yaşanan şeyleri çok da 

dert edinmemeyi, zaman vermeyi öğrendim.
Her güne ne kadar güzellik sığdırabilirsem benim 
için bir artıdır diye güzel geçmesi için tebessüm 
etmeyi öğrendim.
Sağlığın dünyadaki her şeyden önemli olduğunu 
öğrendim en acı şekilde.
Aramıza mesafe giren arkadaşlarımla konuşmayı, 
onlara duygularımı, hissettiklerimi anlatmayı 
öğrendim.
Beni her hâlimle, ben olduğum için kabul 
eden, seven insanlar var “Onlar yeter bana” 
diyebilmeyi öğrendim.
Yalnız olduğumda hiç sıkılmamayı, yapacak 
binlerce şey arasından seçim yapabilmeyi 
öğrendim.
Kur’an okumanın, dinlemenin gerçekten de 
ruhun gıdası olduğunu ve onsuz bir gün dahi 
geçiremeyeceğimi de öğrendim.
Kitapların dünyamı ne kadar geliştirdiğini ve 
değiştirdiğini öğrendim.
Bir hobim olması gerektiğini öğrendim. Belki 
dans, belki elişi, belki bambaşka bir şey. Ama 
ne olursa olsun kendime en azından bir hobi 
edinmem gerektiğini öğrendim.
Zor olsa da insanlara hayır diyebilmeyi 
öğrendim. En önemlisi de telefonumu sessize 
almayı öğrendim. 
Yaşadığım hayatın, tüm acılarına rağmen birçok 
hayattan katbekat daha iyi olduğunu öğrendim.
“1 kişi mi değiştirecek?” dünyayı sorusunun 
cevabının “Evet” olduğunu öğrendim. Ben 
değişirsem sen değişirsin, sen başkasını 
değiştirirsin ve bu böyle domino etkisi oluşur 
belki de.
Değişimimizin yalnızca bir kararımız ile 
başlayacağını öğrendim.
Nasıl ki mutluluk içimizde ise mutsuzluğun da 
içimizde olduğunu, bizi yiyip bitiren bir virüs 
olduğunu öğrendim. Bu yüzdende kendimi 
mutlu etmenin yolu, başkalarına yardım etmek 
olduğunu öğrendim.

Mutlu olduğumda gözlerimin içinin de 
güldüğünü, üzgün olduğumda bunun 
gözlerimden okunabildiğini öğrendim.
Kendimi sevmenin hayattaki en büyük 
elzemlerden olduğunu öğrendim.
Alışveriş çılgınlığının hayattaki en gereksiz şey 
olduğunu öğrendim.
Özgürlük istediğin gibi yaşamak değil, insanca 
yaşamak olduğunu öğrendim.
Beni en mutlu eden yanım; yaş alsam da, 
büyüsem de çocuk ruhumun hep benimle 
olduğunu öğrendim.
Zaman zaman aynı fikirde olmasak, didişsek 
ve birbirimizi sinir etsek de, ailemin beni ne 
kadar çok sevdiğini ve haliyle ne kadar şanslı 
olduğumu öğrendim.
Sakinleşmek ve kendimi biraz olsun rahatlatmak 
için gökyüzüne bakıp, sevdiklerimi düşünmek 
bana ne kadar iyi geldiğini öğrendim.
Yaşadığım olumsuzluklara baktığımda, ne kadar 
da güçlü bir karaktere sahip olduğumu öğrendim.
Hatalarımız, günahlarımız ne kadar çok olsa da, 
bizi yaratan Rahmanın, Rahmetinin ne kadar çok 
olduğunu öğrendim.

Her şeyden önemlisi kendimi olduğum gibi kabul 
etmeyi, kimsenin mükemmel olmadığını, kendimi 
hatalarımla, yanlışlarımla sevebilmeyi öğrendim. 
Yazı yazmayı ne kadar sevdiğimi ve yazılarımı 
sizlerle paylaşabilme fırsatı bulduğum bir çok 
dergi, gazete, sosyal medya platformları ve 
tabi ki de 2004 den bu yana Doğuş Gazetesi 
olduğu için ne kadar şanslı olduğumu öğrendim.
Hayattan daha da öğreneceğim çok şey var.
Hayat denen bu kurgunun oyuncularından 
biriyim. 
Hiç bitmeyecek bir tekamülün öğrencisiyim. Tek 
bir meziyetim var: SEVMEK, kendimi seviyorum, 
kendimle barışığım.
Evet sevgili ben, iyi ki varsın. Seni yani beni 
sevmeyi öğrendim.                              ---◄◄

      

B
değil sonuçta 18 üzeriyim. Neden her yıl farklı 
söyleyeyim ki, 18+ demek daha doğru geliyor, 
çünkü öyle hissediyorum. Çocukken etrafta 
ablalar/abiler 30 yaş üstünden bahsettiklerinde 
çok yaşlı gelirlerdi ne kadar haksızlık etmişim, 
oysa daha gençliklerin baharındaymışlar.
Evet kendim, yine baş başayız. Ne dersin bu 45 

Merhaba Kendim!

kochavva@live.nl              AYNAHavva Koç

Herkes kadar çırpınıyorum, 
koşuşturuyorum yaşamın 
içinde. İşimin yanı sıra 
gönlümle, yüreğimle gönüllü 
işlerle yoğurdum, hala 
yoğuruyorum da kendimi. 
“İyiki”lerim oldu hep gönlümle 
gönüllü işlerim. Rahmetli 
Erbakan Hocam derdi ki; “Millî 
Görüş Teşkilatlarında çalışmak, 
4 üniversite okumaktır” Bu 
Millî  Görüş Teşkilatlarını 
tanıyan çok iyi bilir. İnsanlarla 
iletişimi, organize yapmayı, 
yeni projeler üretmeyi, 
siyaseti, ticareti vs. daha 
nice alanlarda bilgi edinirsin. 
Kendimi bildim bileli bu 
teşkilatın içinde faydalı
birey olmak için çalıştım.

BU DÜNYADAN 
ÖĞRENDİKLERİM

Ziyaret...

  25 yıllık tecrübe ve güvenin eseri: J&F                                                        
Her meslek grubunda “güvenilir” bir yer aranır ama özellikle bazı 
meslek gruplarında bu duygu biraz daha çok aranır. Gözünüz kapalı, 
içiniz rahat bir şekilde uğrayacağınız, malınızı teslim ve emanet 
edeceğiniz bir uğrak yeriniz olur. İşte onlardan biri de Fırat Yiğit 
ve oğulları Burak ve Soner Yiğit’in işlettikleri J&F Autobedrijf tamir-
hanesi. Her türlü araba bakım ve tamirinin yanı sıra pek çok seçeneği 
de olan büyük bir araba galerisi de işleten Yiğit’ler, bayramınızı 
kutluyor, yola çıkacaklara hayırlı yolculuklar diliyorlar. Arabanızın 
tamiri ve alım satımı için de hazır olduklarını bildiriyorlar...            ---◄◄
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  Türk Kültür Günleri’ne katılım yoğundu         

Galeri
Staalstraat 16a

2984 AJ Ridderkerk - T: 0180 – 420 010
Werkplaats

Noordenweg 79
2984 AG Ridderkerk - T: 0180 – 430 589

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...









kort nieuws10 kısa haberler

S ahin Bey, Atlas Kültür Merkezi kurulduğu 
ilk yıldan beri Hollanda’da ve Uluslararası 
kültürel ve araştırmalar yapıyor. Bize kısaca 
kuruluşunuzdan ve bu yılki çalışmalardan 

bahseder misiniz?
Elbette. Atlas Kültür Merkezi 2011 yılında Hollanda’nın 
Den Haag şehrinde oturan ikinci nesilden bir grup 
Türk’ün girişimiyle çalışmalarına başlatılmış ve 2014 
yılında Hollanda yasalarına göre kurulmuştur. Atlas Kültür 
Merkezi’nin amacı birinci nesil Türk, Faslı , İtalyan, İspanyol 
ve Yunan İşçilerinin hayat hikâyelerini ve burada yaşadıkları 
yarım asırlık tarihi, araştırmak muhafaza etmek ve oluşan 
kolektif tarihimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Atlas Kültür 
Merkezi  ayrıca Hollanda genelinde eğitim programları, 
konferanslar,  fotoğraf sergileri ve film günleri düzenleyerek 
farklı etnik guruplar arasında kaynaşmayı sağlıyor ve bu 
alanda farkındalık oluşturuyor.

Daha önceki ne tür projelerde yer aldınız?
Daha önce Atlas Kültür Merkezi olarak desteklediğimiz ve 
gerçekleştirdiğimiz bazı projeler şöyle: Atlas Kültür Merkezi 
2012 yılında Hollanda- Türkiye ilişkilerinin 400. yılı 
çerçevesinde aktif rol oynayarak ‘Prins en Pasja ‘sergisine 
ve Hollanda – Türkiye ilişkilere katkı sunmuştur.
Bunun yanı sıra 2014 yılında Hollanda’ya  göç eden birinci 
nesil Türkler ile alakalı ilk defa çok kapsamlı bir araştırma 
yaparak “50 jaar, 50 verhalen” adlı eser yayımladı ve 
fotoğraf sergisi, konferanslar ve edebiyat günleri düzenledi. 
2019 yılından itibaren ise Marmara Üniversitesi ortaklığında 
‘Gurbette’ adlı bir sergi hazırladı ve bu sergi İstanbul, 
Ankara, Bursa, Trabzon illerinde kültür, tarih ve sanat 
severlerle buluşturuldu. Atlas Kültür Merkezi ayrıca 2015-
2019 yıllarında Hollanda’da 50 yılını dolduran Faslılar 
üzerine geniş bir araştırma yaparak ‘Een halve eeuw in 
Nederland’ adlı bir eser yayımladı ve bu çerçevede bir 
çok kültürel faaliyetler düzenleyerek farklı ırkları birbiriyle 
kenetlemesinde önemli rol oynadı. Atlas Kültür Merkezi 
2019-2022 yıllarında ‘Karma evlilikler’ projesi ile farklı 
kültürden evlenen çiftlerin karşılaştığı sorunları  geleceğe 
dair endişelerini, çocuk pedagojisi ve eğitimi ve kişiler ile 
alakala ön yargıları üzerinde bir araştırma yaptı. Atlas Kültür 
Merkezi şuanda farklı üniversiteler ile çalışmalar yapıyor 
ve yüksek lisans ve doktora üzerine tez hazırlığında olan 
öğrencilere destek oluyor. Bu yıl (2022) ise, Utrecht şehrinin 
900 yıldır şehir haklarına sahip olmasını çerçevesinde Atlas 
Kültür Merkezi olarak yine kültür, tarih, sanat ve araştırmalar 
çerçevesinde bir dizi etkinlerimiz olacak.

Ne tür faaliyetler yapacaksınız ?
Atlas Kültür Merkezi olarak 24 Haziran’da Utrecht Belediye 
Başkanı Sharon Dijksman’ın ve bir çok Milletvekilinin 
katılacağı bir fotoğraf sergisini açacağız. Bu sergide özellikle 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Hollanda’ya resmî olarak 
gelmiş ve Hollanda’nın kalkınmasında büyük rol İtalyan 
(1960), İspanyol (1961), Türk (1964), Yunan (1966) Fas 
(1969),ve Yugoslavlardan (1970) oluşan birinci nesilden 
kişilerin hayat hikâyelerine ve işçi anlaşması ile birlikte 
onlara her konuda destek vermiş, yol göstermiş ve onların 
hayatlarına dokunmuş  Hollanda’nın aslî vatandaşlarına yer 
vereceğiz. Bu kişiler işverenler, iş arkadaşları, öğretmenler, 
tercümanlar, doktorlar, araştırmacılar, siyasetçiler, gönüllü 
vs. olan kişilerden oluşmaktadır.  Sergimizin amacı 50.yıl 
çerçevesinde olduğu için sergide 25 göçmen işçi ve 25 
Hollandalı dan oluşmaktadır.
Ayrıca okullarda eğitim programları, konferanslar, edebiyat 
günleri, müzik ve eğlence programları yani sıra Utrecht 
Üniversitesi ile birlikte göçmenlerin özelde Utrecht şehrine 
ve genelde Hollanda’ya yaptıkları katkılar üzerine bir 
araştırılma yapılacak ve 2022 yılının sonunda diğer göçmen 
guruplarla birlikte bir göçmen anıtının açılışını yapacağız.

Bu çalışmaların sizin önemi nedir?
Göç süreci farklı etnik, inanç ve düşünceye sahip olan 
insanları Hollanda’da birleştirdi, sıla artık vatan oldu ve buda 
kalıcı, uyumlu, barışçı bir ortak hayatın kurulmasının yolunu 
açmıştır. 2036 yılına kadar Hollanda nüfusun 19 milyonu 
geçildiğini öngören Hollanda istatistik kurumu, nüfusunun 
% 29 farklı ırk ve etnik guruplardan oluşacağını tahmin 

Şahin Yıldırım:

“Hollanda’ya Göç ve FotoğraF SerGİSİ” 
24 Hazİran’da UtrecHt’te açıldı

“Sergimizi okullar ve  kurumlar 25 Haziran’dan 17 Ekim’e kadar ziyaret edebilirler.”

2018 yılı Şubat ayından beri Rotterdam Başkonsolosluğu Din Hizmetleri 
Ataşesi olarak görev yapan Dr. Ali Parlak, görev süresinin dolması 
münasebetiyle önümüzdeki ayda Türkiye’ye gidecek. Merkezde göre-
vine devam edecek olan Parlak için Rotterdam Kocatepe Camii’nde bir 
veda töreni düzenlendi. Törende yapılan konuşmalarda, Ali Parlak’ın 
görev yaptığı süre içerisindeki çalışma performansı, insani ilişkileri 
anlatıldı. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı ve duygu ve sıcak bir atmos-
ferde geçen törene katılım da hayli yoğun idi.                                         ---◄◄

IHMG Güney Hollanda Teşkilatının kurumlarından olan Islam 
Color adlı eğitim kurumunun Eindhoven Ufuk Gençlik Teşki-
latı ile ortaklaşa olarak  düzenlediği programa 150’den fazla 
genç katıldı. Joram van Klaveren’in konuşmacı olarak katıldığı 
programda “Allah’ın Kanıtları” bir konulu konferans verildi. 
Konuşmada özellikle Allah’ın kozmolojik, teleolojik ve ahlâkî 
delilleri ele alındı. Joram van Klaveren, büyük bir dikkatle 
dinlenilen konferansa katılımdan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.                                                                                                       ---◄◄

Kısa turlar

Islamcolor ve İnşirah Gençlik Teşkilatı işbirliğiyle düzenlenen 
sezonun yedinci ‘Islam Color’ dersleri bu ay düzenlenen soh-
bet ile sona erdi. Mugtaar Qadri Saqibi’nin misafir konuşmacı 
olarak katıldığı sohbet programında “Muhammed S.A.V 
Sevgisi” konusu işlenendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
programda, gençler gelecek sezonda düzenlenecek 
programlar hakkında da bilgi aldılar.                                      ---◄◄

ediyor. Özellikle Amsterdam, Rotterdam, Den Haag ve Den 
Haag şehrinde şuanda azıklık etnik gurupların nüfusunun 
çoğunluğu oluşturduğunu göz onunda bulundurduğumuzda 
Atlas Kültür Merkezinin öneminin bu farklı etnik azınlıklar 
arasında ve devlet kurumları arasındaki önemi daha net 
anlaşılmaktadır.

Peki ama yarım asırda bu süreç nasıl bu aşamaya 
geldi? Hollanda’ya gelen birinci nesil Hollandalılar 
tarafından nasıl karşılanıyorlardı? Birinci nesil 
Hollanda’da ne tür zorluklarla karşılaştı? Hollanda’ya 
göçün 50. Yılında ziyaretçiler neler görecekler?
Hollanda’ya Göç fotoğraf sergisinde – ziyaretçiler fotoğraflar 
ve hikâyeler eşliğinde bu yarım asırlık ‘kolektif’ tarihimizi 
görme ve okuma fırsatınız olacak.
- İşçi göçü anlaşması neden yapıldı?
- Birinci nesil Türkler Hollanda’da nerelerde çalıştılar?
- Pansiyon hayatları nasıldı?
- Birinci nesil ne tür şartla içinde yaşamlarını idare 
ediyorlardı?
- Birinci neslin Hollandalı komşuları ile geçimleri nasıldı?
- Aile birleşimi, Dil eğitimi, kurumsallaşmak sürecinde hangi 
süreçlerden geçildi?
- Hollandalılar 1960 yıllarında Türkler için neler 
düşünüyorlardı?
- Bunun yanında kültür, spor, siyaset ve inanç la alakalı 
benzeri konular hepsi bu sergide işledik.
Peki Atlas Kültür Merkezi olarak yeni projeleriniz var 
mı?
Elbette var. Yürürlükte olan bir çok projemiz var. Bunlardan 
bir tanesi de 2024 yılında Hollanda’da resmî olarak 60. 
yılını dolduracak Türkler için hazırlayacağımız  ‘Gurbette’ 
sergimiz ve etkinlik faaliyetleri var. Hedefimiz hâlihazırdaki 
‘Gurbette’ sergimizi genişletmek ve Amsterdam’ın meşhur 
Dam Meydanına veya Museum Plein’de sergilemek ve yurt 
genelinde bir çok etkinlikle dolu dolu bir çalışma yapmak. 
Bu çerçevede bir çok üniversite ve kurumla görüşmelerimiz 
devam ediyor.
Son olarak bir şey söylemek ister misiniz?
Öncelikle size Atlas Kültür Merkezi’nin çalışmalarına 
yer verdiğiniz için şükranlarımı sunarım. Umarım bu 
çalışmalarımızla sizinle vesilenizle bir çok tarih, kültür, sanat 
ve araştırmacıya ulaşabiliriz. Nitekim tarihini bilmeyen bir 
millet yok olmaya mahkûmdur. Bu vesile ile tüm okurlarınızı 
Utrecht te yapacağımız etkinliklere davet etmek isterim. 
Sergimiz 24 Haziran’da saat 15:00’te resmî olarak Utrecht 
Central istasyonu girişinde (Adres: Stadsplateau 1, 3521 AZ 
Utrecht) Belediye Başkanı ve milletvekillerinin katılımı ile 
açılacaktır. Sergi açılısına katılmak isteyen okurları info@
atlascultureelcentrum.nl adresine mail göndermelerini 
istirham ediyoruz. Not: Sergimizi okullar ve  kurumlar 25 
Haziran’dan 17 Ekim’e kadar ziyaret edebilirler.  DM ---◄◄          

24 Haziran 2022´de Hollanda’nın Utrecht şehrinde Belediye Başkanı Sharon Dijksma ve bir çok 
milletvekilinin katılacağı 50. Yıl fotoğraf sergisi  açılacak.  Ayrıca Atlas Kültür Merkezi’nin de başını 

çektiği bir göçmen anıtı  (İtalyan, İspanyol, Türk, Yunan, Fas ve Yugoslavlar için) bu yıl sonunda Utrecht 
şehrinde açılması bekleniliyor. Çalışmanın başını çeken Atlas Kültür Merkezi’nden Şahin Yıldırım ile bu 

konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. İlgi il okuyacağınızı ve istifade edeceğinizi umuyoruz.

Güney Hollanda Kadınlar Teşkilatı Başkanı Rukiye Şahin 
ve önceki başkan Nejla Erdoğan ile  beraber, T.C. Lahey 
Büyükelçiliği  Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Miyase Koyuncu 
Kaya’ya iade-i ziyarette bulundu. Yaklaşık 3 saatlik süren 
görüşme içerisinde 0 yaş grubundan mezara kadar olan 
süreçte verilecek olan eğitimler üzerinden görüş alışverişinde 
bulundular. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette 
kadınlar teşkilatı olarak yapılan çalışmalar ve eğitimin farklı 
konuları konuşularak istişare edildi.                                     ---◄◄
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Din Hizmetleri Ataşesi Ali Parlak için veda töreni

Eindhoven Ufuk Gençlik’ten gençlere konferans 

İnşirah Gençlik’ten Hz. Muhammed konulu sohbet  

 Kadınlar Teşkilatından Eğitim Müşavirine ziyaret









      leven en religie
11hayat ve inanç

      A

D eğerli okuyucular, özellikle gençler! 
Kurban ibadetini daha iyi anlamak 
için ona biraz daha yakından bakmak 
gerekir.

Kurbanın aslı Arapçadaki yakınlık anlamına 
gelen ‘kurbet’ kelimesidir. Bu da sözlükte, uzak 
olmanın tersi olarak mekân, zaman, nisbet, me-
safe, ilgi ve kök açısından yakın olmayı anlatır. 
(el-Isfehânî, R. el-Müfredat, s: 601) 
Bu yakınlaşma maddî ve manevî olabilir.
İslam’da kurban kendisiyle Allah’a yaklaşılan 
şeydir. Özel olarak Allah’a yakınlık sağlamak, 
yani ibadet amacıyla belli vakitte, belirli 
hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen 
hayvanı ifade eder.

Allah’a yakınlıktan maksat O’nun lütfuna ve 
keremine, affına ve bağışlamasına, rızasına ve 
sevgisine yakın olmak, yani layık olmaktır.
İslam’da esasen her türlü ibadet (sâlih amel), 
dua ve zikir kulu Allah’a yaklaştırır. Kurbana 
bu anlamın yüklenmesi; onun ciddi bir sunum, 
bir fedakârlık ve İbrahim’in (as) fedakârlığını 
sembolize etmesindendir.   

Kur’an’da farklı sure ve âyetlerde, bir kaç kelime 
ile kurban ibadetinden bahsediliyor. Mü’minlere 
Kurban Bayramında, yani kameri aylardan 
Zilhicce ayının 10. günü Allah için kurban 
adamaları emrediliyor. 

Farklı ülkelerde kurbanın hikmetini 
anlamayanlar, akıtılan kanlara bakarak onun bir 
hayvan katliamı, telefi; bunun da hayvan 
haklarına aykırı olduğunu iddia ederler. 
Onlara işin uzmanı âlimler gereken cevabı 
verdiler, veriyorlar. Ancak şu kadarını söylemek 
gerekir ki, bu görüşte olan kişiler, kendi 
ülkelerinde faaliyet gösteren büyük mezbahalara 

gitmeliler. Oralarda her gün on binlerce, 
hatta yüzbinlerce ton et üretildiğini görürler. 
Üstelik kimsenin yemek masasına etler patates 
tarlasından gelmiyor. 
Bunlara tepki göstermeyenlerin kurban ibadetine 
dil uzatmaları insaf ve adalet değildir. 
Kurban ibadetinin Müslümanlara emredilmesinin 
pek çok hikmetleri, faydaları ve sonuçları var. 
Bir kaç tanesini hatırlayalım:
1. Kurban, varlığın sahibini tanımayı ve 
O’na yönelişi sembolize eder. Kur’an, yerde 
olanların insan için yaratıldığı söylüyor. 
(Bkz: Bakara 2/29) Kurban, bunun farkına 
varmak ve yeri gelince de Allah emrettiği için 
bunların bir kısmından vazgeçebilmedir. 
2. Kurban insanın hizmetine verilenlerin yine 
O’nun emrine sunulmasıdır. Ya da ‘o benim 
kurbanımdı, ben ise Senin kurbanınım’ 
diyebilmektir.
3. Yaratıcıya yaklaşmak ancak samimiyet ve 
O’nu gereği gibi sevmekle olur. Kurban bu aşkın 
bir aracıdır. Mü’min, kurban keserek bu sevgisini 
gösterir. En azından içinde bunun heyecanını 
yaşar.
4. Kurban, sevilen dünyalıklardan bir kısmını 
daha çok sevdiği Allah için feda edebilmenin bir 
göstergesidir. 
5. Bu anlayış insanı başka şeyleri de Allah 
yolunda feda etme fedakârlığına götürür.
6. Kurbanın vesile olduğu bayram, Müslümana 
âhirette –ki mü’min için asıl bayramdır- Rabbiyle 
buluşmayı hatırlatan zamandır.
7. Günümüzde eşyaya, diğer insanlara, 
ideolojilere, devlet erkine, çıkarlara, dünyalıklara 
kul ve kurban edilen insan harcanıyor. Böyle bir 
harcanmadan kurtulmanın yolu, yüce bir gaye 
için ‘adamak ve adanmak’tır. Kurban en iyi 
adamaktır.  
8. Kurban; bazılarının zannettiği gibi tatil, et 
ziyafeti, ziyaret veya dinlenme zamanı değildir. 
O bir Müslüman için yüce anlamı olan bir 
ibadettir.
9. Varlıkta, evrende bir düzen , bir hiyerarşi 
vardır. Yani her varlığın bir yeri vardır. İnsanın 
da. Kurban kesen Müslüman varlıktaki bu düzeni 
anlar.
10. Kurban “Allah’ın sembolleri”ndendir. 
(Bkz: Hacc 22/36) Öyleyse kurban ibadetine 

saygı göstermek, gereğini yapmak, hem 
Allah’ın sembollerine saygı, hem de onunla 
bilinçlenmedir.
11. Kurban ibadeti bir taraftan İbrahim’in ve 
İsmail’in (as) teslimiyetini hatırlatırken, aynı 
zamanda Allah’a yakınlığın zirvesini sembolize 
eder.
12. Kurban kesen mü’min; “Şüphesiz benim 
namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm 
hepsi âlemlerin Rabbi olan Allah içindir” 
(En’am 6/165) şeklinde düşünür.  
13. Dahası feda edilen kurbanların etleri 
ve kanları değil, mü’minlerin takvası 
(sorumluluğu) Allah’a ulaşır. (Hacc 22/37) 
Bu da kurban ibadetindeki asıl amacı haber 
veriyor.  
14. Kurbanını bizzat kendisi kesen veya yanında 
bulunan Müslümanın merhamet duyguları 
canlanır, Allah için fedakârlıkta bulunmanın 
lezzetini duyar.
15. Kurbanın davar, sığır ve deve cinsinden 
olmasının da hikmetleri vardır. Bu hayvanlar eti 
helâl ve evcil olan hayvanlardır. Yani ya insanlar 
onları çalışarak yetiştirirler, ya da emek vererek 
kazandıkları paralarıyla alırlar. Bu açıdan kurban 
ekonomik faydalar da sağlar.
16. İslâm, Allah yolunda mallarını ve canlarını 
kurban olarak feda eden veya etmeye hazır olan, 
ahlâk ve takva bakımından İsmail ve İbrahim 
(as) gibi olanların eliyle yücelir. 
17. Kurban ibadeti İbrahim’in ve İsmail’in 
şehâdetini bu çağa taşımaktır. Bunu kimileri 
kurban keserek sembolik olarak yaparlar. 
Kimileri de mallarını Allah yolunda vererek 
yaparlar.
18. Kurban ibadetinin bilincine varmayanların 
kurbandan payına belki  ‘et’, İbrahim ve İsmail 
gibi olanların payına da ‘cennet’ düşer. 
19. Her nimet; bir külfetin, bir zahmetin, 
bir çabanı, bir çalışmanın, bir mücadelenin 
sonucudur. Kişi bir sonuç elde etmek istiyorsa o 
sonuca  ait bedeli ödemek zorundadır. 
20. “Eski bayramlar kalmadı” diye 
hayıflanmanın faydası yok. Bayram seninledir, 
senin niyetinde ve kurbanın boyutundadır. Zira 
kurbanın ne ise bayramın odur.
21. Kısaca kurban, yakın olabilmek için 
vazgeçmektir.                                       ---◄◄

- Kurban ibadeti İbrahim’in ve 
İsmail’in şehâdetini bu çağa 
taşımaktır. Bunu kimileri kurban 
keserek sembolik olarak yaparlar. 
Kimileri de mallarını Allah 
yolunda vererek yaparlar.
- Kurban ibadetinin bilincine 
varmayanların kurbandan payına 
belki  ‘et’, İbrahim ve İsmail gibi 
olanların payına da ‘cennet’ 
düşer. 
- Her nimet; bir külfetin, bir 
zahmetin, bir çabanı, bir 
çalışmanın, bir mücadelenin 
sonucudur. Kişi bir sonuç elde 
etmek istiyorsa o sonuca  ait 
bedeli ödemek zorundadır. 
- “Eski bayramlar kalmadı” 
diye hayıflanmanın faydası yok. 
Bayram seninledir, senin niyetinde 
ve kurbanın boyutundadır. Zira 
kurbanın ne ise bayramın odur.
- Kısaca kurban, yakın
 olabilmek için 
vazgeçmektir.

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

S unuculuğunu Bölge Eğitim Başkan Yardımcısı 
Yılmaz Bilgiç’in yaptığı yarışma Fatih Vakfı 
öğrencilerinden Miraç Arif Olgun’un okuduğu 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

Bölge Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak yaptığı selamlama 
konuşmasında öğrenci ve eğitimciler ile birlikte velileri de 
yarışmada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi 
ve çocukları bu yarışmaya katılmakla gösterdikleri medeni 
cesaretten dolayı tebrik etti.  

Temel bilgiler yarışmaları 3 kategoride 
gerçekleştirildi.
1. Kategori Temel Bilgiler 1, Türkçe 
2. Kategori Temel Bilgiler 2, Türkçe 
3. kategori Temel Bilgiler  1, Hollandaca
Yerel dildeki yarışma bu yıl ilk defa gerçekleştirildi. 
Yarışmanın jüri üyeleri şu isimlerden oluştu: 
Uğur Demirci (Bölge İrşad Başkanı), Süleyman Uysal (Bölge 
Çocuk Kulübü Sorumlusu) ve Fatih Başalan (Bölge Gençlik 
Ortaöğretim Sorumlusu)
İlk olarak TB 1, Türkçe kategorisindeki yarışma yapıldı. 
Bu yarışmaya 13 şubeden 23 yarışmacı katıldı.
Son soruya kadar heyecanlı geçen yarışmada sorulan 20 
soruya da doğru cevap veren iki şube birincilik için yarıştı. 
19 soruya doğru cevap veren 4 şube ise üçüncülük için 
yedek sorularla yarışmaya devam ettiler.

 Yarışmada sıralama şu şekilde gerçekleşti:
1. Schiedam Şubesi -Yusuf Tümer ve Eymen Malkoç  
2.İskenderpaşa Şubesi - Eren Akbaş ve Ebrar Aslan 
3. Rotterdam Birlik Şubesi - Abdullah Demir ve Büşra 
Doğaner

Gül bahçesinde güller yetişiyor...

ÇOCUKLAR ARASI DÜZENLENEN BİLGİ YARIŞMASINDA HEYECAN DORUKTAYDI

Kurban; yakın olabilmek için

VAZGEÇEBİLMEKTİR

Çocukların heyecan ve coşkusu görülmeye değerdi...
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Daha sonra Temel Bilgiler 2 Türkçe kategorisi yarışması 
yapıldı .Bu yarışmaya ise 13 şubeden 13 kişi katıldı .
Bu kategoride ise bir şube 20 sorunun tamamına doğru 
cevap verdi diğer şube 19, bir sonraki şube ise 18 doğru 
cevapla yarışmayı tamamladı.

Yarışmada  sıralama şu şekilde gerçekleşti:
1. Dordrecht   - Beyza Tanrıöven
2. Rotterdam Birlik    -  Abdülhamid Çelik
3. Rotterdam İskenderpaşa  - Sümeyye Tedik
TB1 Hollandaca kategorisinde ise Arnhem’den Hamza 
Öztürk 1. Oldu
Dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve hediyeleri Bölge 
Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak, Bölge kadınlar Teşkilatı 
başkanı Rukiye Şahin, Bölge İslami ilimler sorumlusu Büşra 
Kandemir ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi. Dereceye 
giremeyen diğer tüm yarışmacılar 4. ilan edildi ve onlara da 
teselli hediyeleri sunucu tarafından verildi. Yarışma yemek 
ikramı ile son buldu. Haber: Yılmaz Bilgiç  ---◄◄

IGMG Güney Hollanda Eğitim Başkanlığının her yıl düzenlediği Temel Tilgiler yarışmaları 4 Haziran Cumartesi günü Leiden Fatih Vakfı şubesinde yapıldı.
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S chiedam Yıldız Eğitim Merkezinde hafızlık eğitimi gören iki öğrenci daha 
hafızlığını tamamladı. Yoğun katılımın olduğu icazet töreninde duygulu anlar 

yaşandı. Endonezya asıllı Fatimah Permana ve Bosna-Hersek asıllı Muaz 
Sofic icazetlerini alarak bu kutlu yolculuğa çıktılar. IGMG Güney Hollanda 
Bölge Başkanı Mustafa Aktalan, Bölge İrşad Başkanı uğur Demirci, SİM Şube 
Başkanı Zekeriyya Budak ve Yıldız Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yüce de 
törende hazır bulundular ve kısa birer selamlama konuşması yaptılar.      ---◄◄

Güller açıyor güller...TAZİYE

S IPOR Müdürü Cihan Gerdan’ın Acı 
Günü
Merhum İbrahim Gerdan’ın eşi, Rijnmond 
İslam İlkokulları Platformu SIPOR Müdürü 

Cihan Gerdan ve merhum Sinan Gerdan’ın kıymetli 
valideleri; yazarlarımızdan Nurullah Gerdan’ın baba-
annesi Sevim Gerdan-Özyiğit (1941 Sivas) 3 Haziran 
Cuma günü hayata gözlerini yumdu.

6 Haziran Pazartesi günü Rotterdam Mevlana Ca-
mii’nde evlatları Cihan, Birgül, Şahin, Çetin, Tekin 
ve damadı Recep Şeker, torunları ve sevdiklerinin 
katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Sevim 
Gerdan-Özyiğit’in naaşı vasiyeti üzerine memleketi 
Sivas’ta toprağa verilmek üzere yolcu edildi.
Uzun süre rahatsız olduğu bilinen Sevim Gerdan, 7 
Haziran Salı günü Sivas’ın Yukarı Tekke mezarlığın-
da ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Güler yüzlülüğü, dürüstlüğü, iyi komşuluğu ve yar-
dım severliliği ile bilinen birinci nesil çınarlarımızdan 
olan Sevim Teyze gidişiyle dolmaz bir boşluk bıraktı.
Doğuş ailesi olarak Gerdan ailesinin acısını paylaşı-
yor, merhumeye rahmet, kederli aileye sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz.                                     DM     ---◄◄

GERDAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ İKİ ÖĞRENCİ DAHA 
HAFIZLIĞINI TAMAMLADI

MERAM RESTORANLAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDOĞAN YÜCE: 

“BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!”

maandblad/aylık gazete  doğuş
                                        nr. 284-285 Haziran-Temmuz/Juni-Juli 2022  

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

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

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz..

IGMG Güney Hollanda Bölge binasının resmî açılışından sonra ilk şube 
başkanları toplantısını yeni binalarında gerçekleştirdi. Tam katılımlı olarak 

gerçekleşen toplantıda, önceki sezonun faaliyetleri değerlendirilirken önümüzdeki 
yılın çalışma raporu da ele alındı.  Dordrecht cemiyet başkanlığına Mehmet Emin 
Uysal’ın atandığını da duyuran  Bölge Başkan Mustafa Aktalan, yola çıkacaklara 
yol açıklığı diledi, “şimdiden bayramınızı kutluyorum, hayırlı, bereketli 
çalışmalar diliyorum” dedi.                                                                    ---◄◄

YENİ BİNADA İLK TOPLANTI
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murat.7701@hotmail.com  MUŞTULARMurat Altun  ~ber~murâd~

Dinle dostum dinle, 
dinle anla beni.. DİN’le, 
hikmet’le dinle anla beni.
Allah insanı yaratmış ve 
benliği (egosu) üzerinden 
bir takım imtihanlara 
tâbi tutmuş. Para/ mal, 
makam, evlat.. Bunlar en 
temel sorular veya sınav 
araçları diyelim. Kur’an 
bunlara ‘fitne’ diyor. 
“Yaratan bilmez mi hiç!” 
Rabbimiz tam da bunlarla 
insanın kaç ayar olduğunu 
(derecesini) ortaya 
çıkarıyor. Bu imtihanın 
şartları maddi anlamda 
sarp bir yokuş olsaydı onu 
aşabilmek belki bu kadar 
zor olmazdı ya.. “Fakat 
insan, sarp yokuşu 
aşmak için bir gayrete 
soyunmadı. Sen o sarp 
yokuşun ne olduğunu 
bilir misin? Bir köleyi 
veya esiri hürriyetine 
kavuşturmaktır.
Yahut bir salgın 
açlık gününde yemek 
yedirmektir; ya bir 
akraba olan yetîme, 
yahut aç veya açıkta 
kalmış, hiçbir şeyi 
olmayan  yoksula 
bakmak/doyurmaktır.” 
(Beled Sûresi. 11-16)

Bir gün, bir kimse Hz. Ömer’in (r.a.) 
yanında başka birinden övgüyle 
bahsediyordu. Hz. Ömer (r.a.):
“–Onunla hiç yolculuk, 

komşuluk veya ticâret yaptın mı?” 
şeklinde suâller sordu. Adam her seferinde 
“hayır” cevâbını verince Hz. Ömer (r.a.):
“–Allâh’a yemin ederim ki sen onu 
tanımıyorsun.” buyurdu.
Nasıl ki bir madenin cevheri cürufundan 
yüksek ateşte yanarak ayrılıyorsa, (altının 
ayarı ateşten geçiyorsa,) insanın ayarı da  
altından, paradan, maldan geçiyor. 
“Erdem, menfaatler çatıştığı zaman 
belli olur.” sözü gerçekten de  harika bir 
tespit. Normal şartlarda (teoride) herkes 
adalet, iyilik/ erdemden söz eder: “Aman 
canım dünya malı değilmi..”
“Mal da yalan mülkte yalan.” 
“Dünya fânidir.” gibi sözleri herkesin 
ağzından duyarız da -“Ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz.”- o kişinin bu 
sözlerinde ne kadar sadık olduğunu bilmek 
için Hz. Ömer’in (ra.) dediği gibi komşuluk, 
yolculuk ve en önemlisi de ticaret yapmak 
gerekir.
Elbette malın mülkün, paranın zaruret 
olduğunu biliyoruz. Zekât, sadaka, infak ve 
onlarca hayırlı çalışmalar ancak bu imkânla 
gerçekleşiyor
Hayat yolunda giderken bir binek/araç 
olduğunu bilmemiz yeterliydi malın, paranın 
ama bugün aileleri birbirine düşman eden 
ve cinayetlere sürükleyecek kadar tapınılan 
bir put da olmamalıydı.
Bir toplumda veya aile içinde insanların 
muamelesi/değer yargısı kişinin ahlâkına 
göre mi yoksa malına ve statüsüne göre mi 
belirleniyor?.
Bu toplum içinde fakir veya orta hâlli 
helalinden geçinen kişi Allah’ın taksimine 
razı olacak belki ama ailesi ve insanlar 
hâline bırakmıyor ki. Ailesi herkes gibi 
lüks bir hayat beklerken insanların 
muamelesi de adamın malına göre oluyor 
(hor görülüyorsa) ve bu kişi Kur’an’dan, 
“fakirliğin zenginliğin bir imtihan 
oluşu, dünyanın çok kısa ve asıl 
ahiretin daha hayırlı ve ebedi oluşu ve 

bir de insanların birbiriyle denenmesi” 
konusunu da öğrenmemişse (insanların 
çoğu bunu bilmez) ne olacak şimdi?.
Allah korusun ya isyan ya da küfür.
Bir hadisi Şerif ’te: “Fakirlik nerdeyse 
küfür olacaktı.” buyrulmuş.
Avrupa’da sınıf farkı çok sırıtmıyor ama 
İslam ahlâkından mahrum olan “Müslüman 
ülkeler”de adam biraz zengin veya hasbel 
kader bir makama gelmişse (mütevazi güzel 
insanları tenzih ediyorum) oturuşu kalkışı, 
yürüyüşü ve tüm şımarık kibirli tavrıyla 
garip ve fakirleri rencide ediyor, eziyor.
Bir takım zavallılar da etrafında “belki  bir  
menfaat temin ederiz” diye toplanıyor 
ve adamın(!) tüm zırvalarını sessiz sükût 
dinliyorlar. 
Bir hadisi Şerif ’te: “Kim zengin bir 
adama zenginliği için tevazu (saygı) 
gösterirse, dininin üçte biri gider.” 
buyrulmuş. İşte böyle bir durumda o zavallı 
da, kendini bir “halt” sanıp kasılarak her 
ortamda uzun uzun konuşuyor…
Futboldan, siyasetten, dinden, felsefeden, 
sanattan vs. bilmediği hiç bir mesele yok. 
Çünkü ruhu olmasa da parası çok.
İşte böyle.. Ahlâk ve fazileti ile içini 
dolduramayan kişiler bu boşluğu (eksikliği) 
ya soyu, ya malı, ya da dışarıdan yakıştırıp 
takıştırdığı bir takım yamalarla övünerek 
kapatmaya çalışır.
“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir 
oyun, ‘(eğlence türünden) tutkulu 
bir oyalama’, bir süs, kendi aranızda 
bir övünme mal ve çocuklarda bir 
‘çoğalma-tutkusu’dur…” 
(Hadid süresi 20.)
Sorsalar hepimiz “çocuklarımızın 
geleceği için bu malları 
biriktirdiğimizi” söyleriz. Doğrudur ama 
çocuklara şimdi bugün harcanan paralar, üç 
kuruşluk bir dondurma, beraber bir yerleri 
gezmek ve eğitimleri için harcananlar, 
onların hiç unutamayacağı en güzel ve en 
hayırlı yatırımlar olacak. Zaten çocuklar 
büyüdüğü zaman kendileri kazanma gücünü 
elde edeceklerdir. 

Miras olarak bırakılacak en güzel hediye 
nedir peki?..
Efendimiz (sav.): “Hiçbir baba çocuğuna 
güzel terbiye/ ahlâktan daha hayırlı bir 
mîras bırakmamıştır.”(Tirmizî, Birr, 33) 
buyurmuşlar.
Para her kapıyı açabilir mi?..
“Para her kapıyı açar” diyen kişi 
insanlara bakıp realiteyi kastediyor ve ironik 

bir ifade kullanıyorsa belki doğrudur.
Değilse, mutlak manada “Para her kapıyı 
açar diyen kişi aynı zamanda para için 
her haltı yapacak kişidir.”
“Kadınlar şairlere âşık olur fakat 
tüccarlarla evlenirler.” Çünkü aşk karın 
doyurmuyormuş. O da haklı. Evet aşk karın 
doyurmaz. Çünkü onun yeri karın/mide 
değil gönüldür.
Bir memlekette halkın bir kısmı sömürülüp 
fakir düşürülüyor ve bir kısmı da devlet 
imkânlarıyla semirtiliyorsa ilk önce bu 
zulme burada dindar geçinen, kendini âlim 
ve önder olarak görenlerin şiddetle karşı 
çıkması gerekir. İnsanların emeği gasp 
edilirken, “sabretmeyi, şükretmeyi ve 
kanaat etmeyi” teşvik eden o sistemin 
dalkavukluğunu yapmaktadır. 
Bugün İslam tarihine (peygamberlerin 
Kur’an’da anlatılan hayatına bakıyoruz da,) 
hep bu yönetimi ele geçiren, saraylarında 
sefahate dalmış, seçkin şımarık kesimle 
mücadele ettiklerini görüyoruz. Çünkü bu 
zalimler genelde halkı kandırarak veya baskı 
kurarak hem mallarını hem de şereflerini 
alıyorlar ki, karşı çıkmasınlar. 
Bu köleleştirme zulmüne karşı dînin zirvesi 
olan cihadı varken (yüzlerce örneği ile)  
bugün bunları savunmak için illa solcu, 
komünist veya farklı bir ideolojiye mi sahip 
olmak gerek?.. Hayır!.. Din ibadetlerden 
ibaret değildir. Yönetimde adaleti esas 
alarak siyaset, ticaret, hukuk vs. ne varsa 
her şeye bir kaide/nizam koymuştur. 
Peki, “Paranın dini imanı olur mu?..” 
Kıyamet günü sorulacak sorulardan biri 
de: “ ..kişinin malını nereden kazanıp 
nerede harcadığı…”(Tirmizî, Kıyamet 1) 
ise onun da dine imana taalluk eden bir 
tarafı vardır.
İşte Allah’ın peygamberler aracılığı ile 
bir topluma gönderdiği tevhid inancı ki 
hakkı ve insanlar arasında “adil düzen”i 
emrediyor; böyle bir nizama ve uyarıya 
ancak menfaatlerinin ve kurdukları sömürü 
düzeninin yıkılmasından korkan Kur’an’ın 
“mütrefin” dediği, devleti ve sermayeyi ele 
geçirmiş, varlıklı şımarıklar karşı çıkar:
“Biz bir ülkeyi (ve düzeni) helak etmek 
(ve çökertmek) istediğimiz zaman, 
oranın “mütref”lerine (yani; haksız ve 
hesapsız nimet ve servetle şaşıran ve 
devlet imkânlarıyla şımaran, ülkenin 
ileri gelen kimselerine) emrederiz 
(onlara fırsat veririz) ki, orada her 
türlü fısk-u fesadı (haksızlık ve 
hayâsızlığı) yapsınlar...” (İsra 16.  ---◄◄

“MÜTREFİN, 
ŞIMARIK ZENGİNLER”

Paranın ve Gücün Ayartması

Lorem ipsum

Kurban Bayramınız 
Mübarek Olsun

Kurban Bayramınız 
Mübarek Olsun

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









reis informatie14 yol bilgileri

Yolunuz açık olsun! Yola çıkmadan, her türlü resmî belgenizi kontrol edin!.. Hız kurallarına uyun... Uykusuz yola çıkmayın... Sadakanızı vererek yola çıkın!..
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Helal - Taze - 25 yıllık tecrübe - Güler yüz

Online sipariş alınır...

Her  türlü   tatlı 
çikolata ve 

  lokum çeşitleri

Kekler
Börekler
Pastalar“Damakta  kalan  tat”

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

Kurban  Bayramı’nız   ŞÖLEN  ile  tatlansın!.. 

Avrupalı Türkler bu yıl yine Türkiye’ye karayolundan seyahat edecekler. Geçtiğimiz yaz ailece 
yola koyulanlar bir çok ülkeden geçerken en çok bekleme kuyruklarından şikâyetçi oldular.

2022 Sılayolu sezonu için durum değerlendirmesi ve yol bilgiler en son gelişmeleri almak için 
Adım Adım SılaYolu ekibi olarak yola çıktık. Bu yıl Sürücüleri ne gibi yenilikler beklediğini bu 
programda bulacaksınız
- Geçtiğimiz sezon Türkiye – Bulgaristan sınırındaki gümrük kapıları Kapıkule ve Kapitan 
Andreevo’da uzun bekleme süreleri oluşmuştu. Bir çok kişi saatlerce kuyrukta beklemek zorunda 
kalmıştı. Şikâyetleri dikkate alan SılaYolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü Bir Rapor hazırladı, 
hazırlanan rapor Türkiye hükümetine ve Edirne Valiliğine sunuldu, Avrupalı Türklerin şikayetleri 
yetkililere iletildi. Yetkililer sınır kapılarında denetimlerde bulunup çözüm arayışı içine girdiler. 
Geçişlerin hızlanması için yeni bir önlem paketi hazırlandı. Araçların daha az zaman kaybetmesi 
için plaka okuma sistemi hayata geçirildi. Ayrıca Bulgar yetkililer ile sürekli görüşmeler yapılmakta 
olduğu belirtildi.
- Sırbistan’da Niş’ten sonra başlayan Pirot bölgesinde otoyolun tamamı bitti. Bulgar sınırından 
sonra devam eden yeni otoyol çalışmalarının bu yıl tamamlanması beklenmiyor. Sınırdan sonra 
ve Türkiye sınırı öncesi bölümde 10‘ ar kilometrelik inşaat devam ediyor. Buradaki yol çok bozuk 

2022 YILI SILAYOLU GÜNCEL BİLGİLER...
ve çukurlarla dolu her an bir lastik yarılması jant yarılması ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu 
nedenle bu yıl Makedonya güzergahını kullanmak daha mantıklı olacak.
- Sırbistan’dan Makedonya/Yunanistan istikametinde devam edecekler bu güzergah tamamen 
otoban.
- Özellikle Bulgaristan’da hala bir sorun olan “Rüşvet” konusunda önemli tedbirler alındı. 
Sınır kapısından geçen bazı sürücülerden para istenmesi konusu Avrupa’da tartışmaya açıldı. 
Bulgaristan geçtiğimiz aylarda eleştiri yağmuruna tutuldu. Bulgar gümrük kapılarında düzenlenen 
operasyonlarla rüşvetçi memurlar uzaklaştırıldı. Ancak rüşvet olayı hala devam ediyor. Rüşvet 
konusu da kolay kolay ortadan kalkacağına dair henüz bir şeyler söylemek Önümüzdeki yaz 
sezonunu bekleyip göreceğiz..
- Avusturya, Hırvatistan, Slovenya ve Macaristan da otoyol çalışmaları aralıklarla devam ediyor. 
çalışmalarının yaz aylarında aza düşmesi için çalışmalar devam ediyor. Sırbistan da Novi sad – 
Belgrad arası ve Belgrad -Niş arası otoyol tamir çalışmaları kısım kısım devam ediyor. 
- Sırbistan da Gişeler arası hız sınırı uygulamasına dikkat.
Sürücüler azami hız sınırlarına uymaları gerekiyor aksi taktirde ağır cezalar la karşılaşmak 
mümkün.…
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GÖRÜŞ

      

I nsanoğlu ontolojik sosyal bir varlık olması 
dolayısıyla yalnızlığı yaşam biçimi olarak 
benimsemesi ve toplumsal yaşamın 
dışında kalması, yeni bir tanımlama yapma 

zaruretini ortaya çıkarmıştır.
Çünkü Hz. Peygamberin, “Halkın içinde 
olmayan ve onların eziyetlerine 
katlanmayanda hayır yoktur” buyurması, 
inzivaya çekilerek topluma karşı duyarsız 
kalmanın ne büyük bir sorumluluk yüklediğini 
açıkça ortaya koymaktadır.
Belki yalnız kalmanın meşru bazı müstesna 
tarafları vardır. Bunlardan bazılarını burada ifade 
edelim:
İçinde yaşadığı toplumun yaşamsal ve idari 
bir problemi yoksa, kendinin yapabileceği bir 
sorumluluk payı ayrılmamışsa, ailesinin ve çoluk 
çocuğunun nafaka ve hastalık gibi bir problem 
bulunmuyorsa, Allah rızası için geçici bir zaman 
diliminde Rabbi ile baş başa kalmak şartıyla, 
güvenilir bir yerde tefekküre zaman ayırmasının 
da bir beis yoktur.

Yalnızlığı büyüten sebeplere gelince, 
aşağıda anlatmaya çalışacağımız tespitleri 
beraber okuyalım: 
Bugün içinde yaşadığımız dünyanın sıkıntılarına 
bakarak ümitvar olmaktan vazgeçmek, kişilik 
zaafının tezahürüdür. Mümin olan bu hâl üzere 
ise, kendini sorgulamalı ve tövbe etmelidir. 
Hatanın fark edilmesi ve kişi açısından dönüşe 
kapı aralaması, yaşamda yeniden istikamet 
demektir.

Unutmayalım! Halka arasında bulunurken 
bireyleri dinlerken; bazı kişilerden konuşmasıyla 
sesin kulağa hoş gelmesi, arkasında saklı iman 
bağlamında yaşanan tevazudandır. Konuşan 
muhataplarının çoğunluğunu memnun ediyorsa, 
taşıdığı bilginin gücündendir. Konuşma sanatını 
güzel kullanmak, edebiyata hâkimiyetle orantılı 
olduğunu unutmamak gerekir. Susmak, 
yalnızlığa açılan kapıdır. Konuşma adabının 
yokluğunda ise kabalık ve ahlâksızlık vardır.

Dostun dostluğu, araya girecek dünyalıkla 
belli olur. Eğer buna tenezzül etmiyorsa, bil ki 
aradığın dost budur. Menfaat dostluğunun uzun 
ömürlü olması beklenemez. Tarihi bitince yeni bir 
suretle karşı karşıya kalmak, yeniden düşünmeyi 
gerektirmez mi? Namert olanın durumu bu değil 
midir?

Sağlıklı toplum bireyleri inançları noktasında 
bilinçli olurlarsa, tarihî olayların şahitleri olurlar. 
Tarihi zaten onlar yazarlar ve yalnız kalmaktan 
kurtulur ve medeniyetler kurarak insanlığa 
hizmet ederler...

Sadelik insan tabiatına en uygun hâldir. Bu 
hâlden çıkılınca kaba tavırlar hâkim olmaya 
başlar. Bunun anlamı, kendin olamama ve sosyal 
hayat içinde bir yer edinememe durumudur. 
Uzun yıllar bunun sancılarını çekerek yaşamak, 
bir çok fırsatı kaçırmak demektir. Hayatı güzel 
yaşamak gaye ve hedef olmalıdır.
İnsanoğlu kendini unutmaması ve bir türlü kendi 
olamaması, kendi kaprislerine gömülmesidir.

“Her düşünen doğru düşünür” diye bir 
kuralın olduğunu duymadık. “Her iman 
istikamet kazandırır” cümlesi, inanç 
bağlamında vahye istinat ediyorsa anlam ifade 
eder. Yoksa beşeri olmaktan vareste değildir. 
Bu iki alanı birbirine karıştıranlar, bütün 

hayatlarında sorun yaşayarak bireyselleşirler...

Adalet, birilerinin tarifiyle meydana gelen bir 
olgu değildir. Önemli olan neye dayandığıdır. 
Kaynağı nedir? 
Eğer insanoğlunun kendi düşüncesine dayanan 
ve aşkın olandan uzak olursa, gelgitleri olan 
hastaya benzer. Topluma şifa olacak yerde, 
sosyal hayatı yaşanmaz hâle getirerek insanlığın 
felaketi olabilir.

İnsan “bilmek veya bilmemek” arasında 
konumunu anlarsa yanlışa düşmemiş olur. 
Günümüzün en büyük sorunlardan birisi, bu 
değil midir? Sorulan soruya bilirsen cevap 
verirsin, bilmiyorsan susarsın. 
Unutma! İlla kendi enaniyetini tatmin için 
hataya düşmen, seni yalnızlığa götüren araç 
olur...

İnsanların “kaliteli veya kalitesiz” şeklinde 
iki kategoriye ayırmanın doğru bir yaklaşım 
olduğunu iddia etmek, aynı zihniyete dâhil 
olmak demektir. İnsanların hepsi okuma imkânı 
bulmamış olabilir. Ancak yapacakları çok şey 
vardır. Onları rencide edecek söz kullanmak, 
onlardan uzaklaşmana sebep olur.

Gününü boş şeylerle heba eden nice insanlar 
var. Hayat boşluk kabul etmez. Zira o boşluğu 
dolduracak her türlü zararlı fikri anlayışlar 
günümüzde çoktur. Hayata doğru yerden bakmak 
ve geleceği planlamak açısından önemlidir. 
Doğru inşa edilen hayat, hem kişiyi hem insanlığı 
kurtarır. 

Bu anlatılanlar, yalnızlığı tetikleyen sebepler 
olması hasebiyle, vahyin ortaya koyduğu ve 
sünnetin inşa ettiği hayat anlayışının inşa 
edilmesi, bu hastalıktan kurtulmanın can simidi 
olduğunu unutmamak gerekir... Vesselam. ---◄◄

İçinde yaşadığı toplumun 
yaşamsal ve idari 
bir problemi yoksa, 
kendinin yapabileceği 
bir sorumluluk payı 
ayrılmamışsa, ailesinin 
ve çoluk çocuğunun 
nafaka ve hastalık gibi bir 
problem bulunmuyorsa, 
Allah rızası için geçici bir 
zaman diliminde Rabbi 
ile baş başa kalmak 
şartıyla, güvenilir bir 
yerde tefekküre zaman 
ayırmasının da bir 
beis yoktur.

Yalnızlığı Büyüten

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

SEBEPLER ve 
SONUÇLARI

İbrahim Turgut

Mustafa Hamurcu:

I GMG Kuzey Hollanda Bölge Eğitim Başkanlığı olarak 11 Haziran 2022  Cumartesi günü Bölge 
binasında,şubeler arası Temel Eğitim Bilgi Yarışması’nı büyük bir katılımla gerçekleştirdi.
Yarışma sonucu dereceye giren şubeleri şu şekilde sıralandı:

Kuzey Hollanda Millî Görüş dolu dolu geçen sezonu kapatıyor
“Bayramları vesile kılarak bir araya gelmek, kucaklaşmak, dertleşmek güzel şey...”
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Küçük Erkekler kategorisi
1. Amsterdam Mevlana  
2. Amsterdam Ayasofya 
3. Amsterdam İkra Cemiyeti.                   
Büyük Erkek Öğrenciler Kategorisi
1. Amsterdam Ayasofya 
2. Utrecht Mescid-i Aksa
3. Amsterdam Mevlana

Küçük Kızlar Kategorisi
1. Amsterdam Mevlana 
2. Amsterdam Cafer-i  Sadık
3. Amsterdam İkra 
Büyük Kızlar Kategorisi
1. Amsterdam Mevlana 
2. Amsterdam Cafer-i Sadık 
3. Hilversum Merkez                             ---◄◄

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve  heyeti 
Millî Görüş Kuzey Hollanda Bölgesini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

IGMG Kuzey Hollanda Bölge yönetimi ve Şube Başkanlarından oluşan 50 kişilik 
ekip Bosna- Hersek gezisinin son gününde Sarajevo, Başçarşı, Aliya İzzet Begoviç 

ve Şehitlerin ziyaretleri son olarak da IGMG Balkanlar Bölge merkezini gezerek turu 
tamamladılar. Katılımcılar, geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Bölge Başkanı 
Mustafa Hamurcu nezdinde tüm BYK ve Şube başkanlarına şükranlarını sundular.  ---◄◄

IGMG Kuzey Hollanda Bölgesi 4 yıllık İslami İlimler Akademi programını başarıyla bitiren 
öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Programa Bölge Eğitim Başkanı Cemil Uslu, 

Bölge İrşad Başkanı Ahmet Kaya, akademi hocaları, İUA Rektörü Dr. Bahaeddin Budak, 
Kuzey Hollanda KT Başkanı Şükran Altuntepe ve tüm akademi öğrencileri katıldı.  4 yıllık 
eğitim sürecinde bir çok ilim dalında eğitim verildi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kayıtları 
başladı.  Kayıtlar için irtibat: 31 6 41296272               ---◄◄
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A lmere’de 9 Ekim 2022 tarihine kadar açık kalacak 
olan “Floriade 2022 EXPO Uluslararası Bahçecilik 

Sergisi”nin resmî açılışı gerçekleştirildi. 
Dünyanın farklı ülkelerinden 400’den fazla bahçe 
ve peyzaj tasarımının yer aldığı Dünya Bahçecilik 
Fuarı Floriade “Türk Bahçesi” kapsamında  
“Kahramanmaraş Expo 2023”e evsahipliği yapacak 
olan Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından 
organize edilmekte. Floriade EXPO’daki Türk Bahçesinin 
resmî açılışına, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi 
Mahçiçek, Hollanda’daki Başkonsoloslarımız, Engin 
Arıkan, Tuna Yücel Modrak ve Aytaç Yılmaz, Almere 
Belediye Başkanı, Jan Hoek, Türkiye’den katılan 
Büyükelçi Erdoğan Kök ve Hollanda’daki sivil toplum 
temsilcileri, UID Başkanı Hasan Tekten, MÜSİAD 
Başkanı  Ali Köklü, Amsterdam Esnaflar Birliği Başkanı 
Ramazan Kaya katıldılar. Program, açılış ve selamlama  
konuşmasını Expo 2023 Genel Komiser Yardımcıs Harun 
Güzel yaptı. Güzel davetlilere hoş geldiniz diyerek 
pprogram takdimini yaptı.  Haberler: Sedat Tapan◄◄ 

EXPO ULUSLARARASI BAHÇECİLİK 
SERGİSİ”NİN RESMÎ AÇILIŞI YAPILDI

Kısa Hollanda Turu...

Hollanda’da sayıları hızla artarak 25 binlere ulaşan Türk kökenli 
Hollandalı küçük, orta ve büyük ölçekli girişimcileri bir araya 

getirerek ortak vizyon, ortak çalışma, ortak hedef oluşturma 
anlayışıyla yola çıkan Hollanda Türk Girişimci Dernekleri Platformu 
TNOP bu hedefe ulaşmak için bünyesinde bulunan derneklerle 
“TNOP Girişimcileri Toplantısı”nı Utrecht kentinde  gerçekleştirdi. 
Bilgilendirme ağırlıklı olarak gerçekleşen programa Türkiye 
Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Sayın Şaban Dişli, Ticaret Müşaviri 
Aşkın Pekel, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ve TNOP Başkanı 
Durmuş Doğan konuşmacı olarak katıldılar. Toplantıya, Amsterdam 
Başkonsolosu Engin Arıkan, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Ömer Altay, CMO Başkanı Muhsin Köktaş, Hollanda Horeca 
Bond Başkanı Tarık Şaki, Türk Federasyonu Başkan yardımcısı 
Vedat Ozdal, Hollanda Türk Seyahat Acenteler Birliği HTTD Başkanı 
Kamil Saygı, ve çok sayıda TNOP’a bağlı dernek başkanları katıldı. 
Programda, Şaban Dişli, Hikmet Gürcüoğlu, Durmuş Doğan ve Aşkın 
Pekel de birer konuşma yaptılar. TNOP Başkanı Durmuş Doğan: 
“Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik” şiarı, Hollanda Türk 
toplumun bu topraklarda kalıcı olarak varlığını sürdürmesinin 
yegâne yoludur.” dedi. TNOP Başkanı Durmuş Doğan yaptığı açılış ve 
selamlama konuşmasında önemli tesbit ve tekliflerde bulundu.---◄◄ 

“ROC GİBİ KURUMLARLA ANLAŞARAK BAZI 
SEKTÖRLER İÇİN PERSONEL YETİŞTİRMELİYIZ”

S ırbistan’da bir benzinlik, Avrupa’dan sıla yoluna çıkan Türkiye 
kökenli bir kişiden, 10 bin dinarlık benzin doldurmasına 

rağmen 25 bin dinar istedi. Türkiye’ye seyahatlerde birçok 
vatandaş, binlerce uçuşun personel sıkıntısı nedeniyle iptal 
olması ve maddi külfetten bir nebze olsun kurtulmak için 
bu yıl da karayolunu tercih ediyor. Fakat güzergahtaki bazı 
ülkeler ise bunu fırsat bilip, söz konusu yolcuları dolandırmaya 
çalışıyor. Buna göre son olarak Sırbistan’da yaşanan olayda, 
Dilek Karahan adındaki Türkiye kökenli bir kişi de benzinlikte 
dolandırılmaya çalışıldığını aktardı. 
“Neredeyse ödemem gerekenin 2,5 mislini ödeyebilirdim” 
Dilek Karahan, Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, “OMV 
benzinliğinde benzin doldurdum, 10 bin dinar tuttu, sonra ödeme 
yapmak için kasaya gittim. Kasiyer beni sorgusuz sualsiz diğer 
kasaya yönlendirdi. Orada da 25 bin dinarlık ödeme onay için 
beklemedeydi. İtiraz ettim. 10 Bin dinarlık benzin doldurduğumu 
söyledim. Kadın daha sonra cihaza ödemem gereken miktarı 
yazdı.” diye kaydetti. Karahan, karayolu ile seyahat eden 
vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, “Lütfen dikkatli olun! 
Bir anlık boşluk ile neredeyse ödemem gerekenin 2,5 mislini 
ödeyebilirdim.” diye konuştu.          (bb)@Shutterstock---◄◄

SILA YOLU’NDA DOLANDIRICILIK: SIRP
 BENZİNLİĞİNDE 2,5 KATINI ÖDETMEK İSTEDİLER!

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

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van uw kind komt eraan: 
de middelbare school. Kiezen voor islamitisch onderwijs 
(mavo, havo, vwo) kan tot de mogelijkheden behoren in 
Schiedam, maar daar hebben we wel uw hulp bij nodig!

Bouw nu mee! 
Met genoeg handtekeningen kunnen we samen 

verder bouwen aan de toekomst van onze kinderen!

Kijk op de achterkant wat u precies moet doen.

Bouw nu mee aan de toekomst 
van onze kinderen! 

Kleine moeite, een leven lang plezier

 Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara
 hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

KLUSSENBEDRIJF EFECAN

Wiardi Becmanstraat 6/1 1063 TH Amsterdam 
bozsimsek@live.nl -  0031 6855637268 - 06 21173387

Her  türlü  boya,  sıva  işleri  yapılır

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi çalışma sezonunu düzenlediği bir 
gezi programı ile taçlandırdı. Bölge yönetimi ve şube başkanlarının ailecek katıldığı gezi yeri, Hol-

landa’nın Giethoorn kasabasıydı. Gezi sonrası, şehrin hemen yakınındaki Steenwijk kasabasında HDV 
Tuba Camii’nde topluca yemek yenildi. Cami Başkanı Faruk Ersoy ve ekibi tarafından sıcak, samimi 
bir atmosferde ağırlanan ekip, çay sohbetinin ardından geziyi tamamladı.                   (DM) ---◄◄          

Sezon kapanışı...

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesine bağlı camilerde görev yapan imam 
hatipler, aylık olağan toplantısını bölgenin yeni binasında gerçekleştirdiler. İrşad Başkanı Uğur Demir-

ci’nin başkanlığında tam katılımlı olarak yapılan toplantıda  çalışma sezonunun değerlendirmesi yapıldı 
ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 
Önceki Bölge Başkanlarından Sebahattin Uçar’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantı yeni sezonun 
çalışma takviminin duyurulmasıyla sona erdi.                                                       (DM) ---◄◄          

Yazar ve şair 
Mevlana İdris 

Zengin, (56)
Kahramanmaraş'ta 

Hakka yürüdü.
Müslüman, insan, şair, 

yazar ve çocukların 
dostu, Mevlana İdris 

Zengin’e Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sa-
bır ve başsağlığı dileriz.  

   TAZİYE

Çalışma  sezonu  Giethoorn  gezisi  ile  kapatıldı

Gündemi değerlendirmek için imamlar bir araya geldi
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 balrasit@gmail.comRaşit Bal

      
G eçtiğimiz ayın (Haziran) başlarında 

Eğitim Bakanlığı yeni okul açmaya 
yönelik müracaatlar hakkında 
kararını bildirdi. İlkokul için yapılan 

müracaatların hemen hemen hepsine (40’tan 
32’si) onay çıkarken, orta-lise okulu açmaya 
yönelik 16 müracaatın sadece 2’sine onay çıktı. 
Orta-lise okulu açmak için müracaatların beş 
tanesi belirgin olarak İslami idi. Bu müracaatların 
hepsi içinde Eğitim müfettişliği negatif tavsiyede 
bulundu ve Eğitim Bakanı hepsini de reddetti. 
Her şey yolunda giderse 2023/2024 eğitim 
sezonunda 9 tane İslami ilkokul açılabilecek. 
Önümüzdeki eğitim senesinde bu müracaatlar 
açılacakları belediyelerle pazarlığa oturacaklar. 
Uygun binanın temini için. Diğer taraftan 
yeteri kadar öğretmen bulacaklar ve müdür 
atayacaklar. Baş etmek durumunda kaldıkları 
daha pek çok ödevleri var.

Orta-lise okulu için müracaatlarının hepsi de 
‘vatandaşlık eğitimi’ konusundaki kanunen 
düzenlenmiş ölçülere uymadıkları gerekçesi ile 
reddedildiler. Bu sonuç müracaat eden vakıfları 
şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hepsi 
de müracaat dosyalarını iyi hazırlamışlardı ve 
uzmanlardan da destek almışlardı. Üstelik bu 
5 müracaatın 4’ü, aynı zamanda ilk okul için 
de müracaat edenlerdi ve ilkokul açmak için 
müracaatları kabul edildi. Yani vatandaşlık 
hakkında oluşturulan eğitim programı ilkokul 
düzeninde yeterli bulunurken, orta-lise 
düzeyinde yeterli bulunmuyor. Vatandaşlık 
eğitimi politikaları, ilkokul düzeyinde kati bir 
ölçü olmaz iken ortaokul düzeninde sonucu 
belirleyici bir ölçü olmakta. Hâlbuki kanun, 
vatandaşlık eğitimi hakkında böyle bir ayrım 
yapmamaktadır. İlkokul düzeyindeki çocuk da 
‘iyi’ ve ‘makbul’ vatandaş olarak yetişmesi 
gerekiyor, ortaokul düzeyindeki çocuk da. Bu 
sonuç ortaya koymaktadır ki, Eğitim Bakanı 
İslami eğitim veren okulları ilkokul düzeyinde, 
‘yeterli’ bulurken, ortaokul düzeyinde 
güvenmemektedir. 

Bu sonuç oldukça ilginç. Burada Eğitim 
Bakanı’nın gösterdiği ‘çelişkiyi’ ben 
bekliyordum. Yani olayın bir görünen kısmı 
var bir de görünmeyen kısmı var. İlgili kanun 
ve eğitim müfettişliğinin oluşturduğu çerçeve 
programı (advieskader) vatandaşlık eğitimi 
konularını belirlemekte ve içeriklerini belli 
oranda netleştirmektedir. Ancak vatandaşlık 
eğitiminin objektifleştirilmesi oldukça zor 
görünüyor. Konunun çok fazla yönü hem belirsiz 
kalıyor ve hem de bireysel değerlendirmelere 
göre değişebiliyor. Üstelik ilişkilerde bir de 
‘güven’ bunalımı varsa, bu hususta yapılan 
değerlendirme belirgin olarak ‘olumsuzlaşıyor’. 
Müracaatlar başka bir bağlama oturuyor 
gibi. Belli ki Eğitim Müfettişliği ve Bakanı bu 
müracaat edenlere güvenemiyor ki çok hızlı bir 
çeklide müracaat dosyası yeteri kadar ‘güven’ 
vermiyor sonucuna varıyor.  Ancak varılan bu 
sonuç da ‘tartışmalı’ oluyor. Nitekim yapılan 
5 müracaatın hepsinin birden reddedilmesi 
bakanın kararını tartışmalı yaptı ve müracaat 
eden vakıflar ‘karara itiraz edeceklerini’ 
açıkladılar.
Müracaat eden vakıfların bu tutumu (hakkımızı 

mahkemede alacağız) ihtilafın çok hızlı bir 
şekilde hukukileştirilmesi anlamına geliyor. 
Sorunun mahkemeye taşınmasını ben hiç 
doğru bulmuyorum. Çünkü ihtilafı hukuki 
zeminde çözmeye çalışmak güven oluşturmak 
yerine güvensizliği daha da derinleştirmektedir. 
Bakan ve Eğitim Müfettişliğinin bir oranda 
güvenlerini kazanmadan yeni ortaokul açmak 
mümkün görünmemektedir. Şimdi su soruyu 
sormak gerekmekte ‘karar vericilerinin 
güvensizliğinin nedeni ne ve hangi olaylara 
ve deneyime dayanmaktadır?’. Yani yeni 
müracaatlar Bakanlık açısından hangi bağlama 
oturuyor ki kesin bir ‘hayır’ çıkıyor? 

Kanun koyucu mevcut okul açma sistematiğini 
oluştururken ortada iki husus vardı. 
Bunlardan birincisi okul açılımında 
demokratikleşme. Tarihsel olarak oluşmuş 
sütunlu eğitim yapılanması zayıflıyor 
ve demokratik meşruiyetini kaybediyor. 
Sekülerleşen toplum artık çocuklarını belli bir 
dinî geleneğe göre eğitimi gerekli görmüyor. 
Bu gelişmeye bağlı olarak da ‘kimlik odaklı 
eğitim yapılanması’ (resmen tanınmış 
yönelişler) yerine ‘kimliklerden bağımsız’ 
planlamaya geçiyor. Yeni dönemlerde, kimliği 
ne olursa olsun, yeteri kadar veli desteği bulan 
okullun açılması esas olmaktadır. Bu trend 
kanuni yapılanmada ve eğitim pratiğinde 
zorunlu olarak ‘vatandaşlık’, ‘sosyalleşme’ 
ve ‘donanım’ eğitimini öne çıkarmaktadır. Ve 
buna bağlı olarak da çocuğun kimliğinden daha 
çok donanımını geliştirmeye yönelik bir eğitim 
yönlendirici oluyor. Önceden belirlenmiş belli bir 
(dinî) kimlik odaklı eğitim gittikçe ‘manipülatif 
eğitim pratiği’ olarak nitelendiriliyor.

İkinci husus ise, Hollanda toplumunun 
İslami okullar bağlamında yaşadığı gerilimler 
ve çatışmalar. Bakanlık ve Eğitim Müfettişliği 
son yirmi yılda Amsterdam’daki İslam Koleji 
(kapandı) ve Haga Lisesi, Rotterdam’daki 
İbn-i Haldun (kapandı) ve Avicenna’nın neler 
çektiklerini biliyorlar. Fiilen bu çatışma hâlen 
devam ediyor. Haga Lisesi’ni oluşturduğu 
toplumsal çatışma ortamı ile baş etmek için 
en az 10 Eğitim Müfettişi ve 10 da bakanlık 
uzmanı çalışıyor. Avukatlar, hâkimler, polisler, 
belediye memurları bunların içinde yok. Bu 
çatışmanın topluma maliyeti milyonları aşıyor. 
Ve daha nereye gideceği de belli değil. Üstelik 
İslami okullar hâlen hem ‘kapalı’ algılanıyorlar 
ve hem de ‘kimlik odaklı’. Bu iki yöneliş 
sadece toplumsal olarak yönlendirici olan birinci 
trendle çatışmıyor aynı zamanda İslami eğitimin 
Hollanda toplumuna ve kültürel kodlarına 
güvenmediğini de gösteriyor. Bu gerilimler, 
çatışmalar ve güvensizlik hakkında Eğitim 
Bakanlığı’nın, müfettişliğinin ve araştırmacıların 
yazdığı onlarca raporlar var.
Yeni müracaatları değerlendirirken Bakanlığın ve 
Eğitim Müfettişliğinin arka planı bu deneyimler. 
Onlar açısından tam bir travma. Önce İbn-i 
Haldun, sonra Amsterdam İslam Koleji, hemen 
arkasından Haga ve Avicenna Lisesi. Üstelik arka 
arkaya. Müfettişlik büyük bir ihtimalle ‘hiç mi 
öğrenmiyorlar’ diye düşünüyordur.  
Amsterdam İslam Koleji kapanıyor arakasından 
Haga lisesi açılıyor ve tam aynı sorunlar 
ve çatışmalar yaşanıyor. İbn-i Haldun 8 
büyüklüğünde bir depremle kapanıyor ve 
arkasından açılan Avicenna yine aynı ölçekte 
depremler oluşturuyor. Benim izlenimime göre 
bakanlık ve müfettişlik de şöyle düşünüyorlar ve 
tavır geliştiriyorlar: ‘Aptal ve saf olmayalım, 
başımıza bunların bir daha gelmemesi için 
gerekli olanı yapalım’.
Bakanlığın ve Eğitim Müfettişliğinin önlerine 

yeni 5 tane müracaat geldiğinde müthiş panik 
yapmışlardır. Hemen akıllarına İbn-i Haldun 
ve kurucu başkanı gelmiştir. ICA gelmiştir 
gözlerinin önüne, o kavgalar. Haga’nın 
kurucuları, velileri ve öğretmenleri ile yaşadıkları 
çatışmalar gelmiştir. ICA, İbn-i Haldun, Haga 
ve Avicenna’da ISBO ile sürekli çatışıyor ve 
toplumsal kurumlar bir muhatap bulamıyordu. 
Medya dahi ulaşamıyor ve bazen Bakan’ın veya 
Belediye Başkanının bizzat kendisi devreye 
girmesi gerekiyordu. ‘Orta parmak’ görüyor. 
Okuldan doğru dürüst bilgi alamayan zavallı 
Bakan’ı meclisin ve Wilders’in hesaba çekmesi 
de ayrı bir konu. ‘Acaba, bu yeni müracaat 
edenler bunları, bizim yaşadıklarımızı 
biliyorlar mı, ders almışlar mıdır, aldılarsa 
bunu nasıl bileceğiz, ya hiç almadılarsa ve 
yaşadıklarımızı tekrar yaşarsak’ gibi pek çok 
husus bir film gibi gözlerinin önünden geçerek 
masaya kadar gelmiştir. Hâlbuki ki, bu okulların 
açılması için kanun bile değiştirmişlerdi ve netice 
tam bir istismara yol açmış, okullar savaş alanına 
ve toplumsal rahatsızlığa ve milyonlarca masrafa 
mal olmuştu. 
Eğitim Müfettişliği yeni müracaatları 
değerlendirirken, kafalarındaki sorular da tam 
bu hususlar ve travmalardır. Ve bunları sadece 
‘vatandaşlık eğitimi’ üzerinden dile getirme 
imkânına sahipler. Duygusal davranamazlar. 
Bu yeni açılan okulun bir ICA veya Haga Lisesi 
olmayacağından nasıl emin olabiliriz? Bu soruya 
yeni müracaat edenlerin tek bir şekilde cevap 
verdiklerini tahmin ediyorum: ‘Biz, onları 
size yaşatanlar gibi değiliz, onlarla hiçbir 
ilişkimiz yok ve onları tanımayız da. 
Üstelik bizim niyetimiz iyi, demokratiğiz, 
şeffafız ve profesyoneliz, çocukların 
iyiliğini istiyoruz, Hollanda’yı seviyoruz, 
buralıyız ve çocukları Hollanda toplumu 
için yetiştiriyoruz’. Bu sözler güven verir mi? 
Üstelik bu müracaat edenlerin birbirleri ile hiç 
irtibatları yok. Kendi kurdukları çatı kuruluşunu 
(ISBO) da kendileri ‘çökertiyorlar’. 
Belli ki ISBO düzeyinde de birbirlerine güvenleri 
yok. ‘Biz sizin yaşadıklarını hakkında 
bir bilgimiz yok, o ilk nesilden uzağız, 
onları zaten uzaklaştırıyoruz ve onları hiç 
tanımayız’ gibi bir tutumunu Eğitim Müfettişliği 
nasıl karşılar? ‘Ha, bunlar bilmiyorlar, o 
hâlde öğrenmişlerdir’ der mi? Ya da ‘bunlar 
demokratiğiz diyorlar, o zaman rahat 
olabiliriz’ mi derler?

Önümüzdeki dönemde İslami eğitimin baş 
etmek durumda olduğu en önemli husus, 
kendi deneyimlerinden ‘öğrenme yetisine’ 
sahip olduğunu topluma göstermek olacaktır. 
Hangi alanlarda? Her şeyden önce Hollanda 
İslami eğitimini kendi tarihinden öğrenme 
hususunda. Mevcut okullar birbirinden bağımsız 
olarak sürekli ‘tekeri yeniden keşfetmek’ 
tutumundalar. Toplumsal şeffaflık, hesap 
verebilirlik, demokratik-katılımcı yönetim 
konuları gelişme alanları. Stratejik değil, sahih 
bir tutumla. İslami eğitimin pedagojik gidişatının 
izini sürmede, din derslerinin içeriklerini 
toplumun kültürel kodları ile bağlamak ve bunun 
şeffaflaştırılması gerekmektedir. Bu hususlarda 
atılacak ilk olumlu gelişmenin belirtisi ise, 
ISBO’nun yeniden canlandırılmasıdır. Böylece 
ISBO’ya güvenmek ve ISBO üzerinden ortak 
bir zemin oluşturmak gerek. Bu ortak zemin 
oluşturulmadığı sürece İslami okullar, başta olan 
idarecilerinin bireysel ‘bakkalı’ görünümünde 
kalacaklardır. Bakanlık ve Eğitim Müfettişliği 
açısından bu görünüm hep o yaşadıkları 
travmaları hatırlatacaktır. Kendi tutumlarından 
dolayı da Müslümanların ortaokul talepleri hep 
engele takılacak gibi görünmektedir.         ---◄◄ 

ve BAKAN’IN 
TRAVMASI

Geçtiğimiz dönemde 
(2021-2022) büyük 
miktarda yeni okul (40 
ilk okul, 16 orta okul) 
müracaatı yapılmıştı. Bu 
müracaatların önemli bir 
miktarı yeni İslami okul 
açmaya yönelikti. 
Bunun nedeni okul 
açmak için yeni 
yöntemin oldukça kolay 
olması. Yeni müracaat 
için, yeteri kadar 
velinin desteklemesi 
temelde yetiyor. Veliler 
bu isteklerini güvenilir 
bir ortamda (devletin 
sorumlu olduğu bir 
internet platformunda 
müracaatlar kabul 
ediliyor) ifade etmeleri 
gerekmektedir. Yeterli 
sayıya ulaşan müracaat, 
sonraki aşamaya geçiyor. 
Ortaya çıkan sonuçlara 
göre, Müslüman veliler 
yeni İslami okulların 
açılmasına taraftar. 
Destek verdiler ve 
oldukça çok müracaat bir 
sonraki aşamaya geçti. 
Bir sonra ki aşamada ise, 
müracaat eden vakıfların, 
okulu açtıklarında 
nasıl bir eğitim 
program izleyecekleri 
hakkında planlarını 
eğitim müfettişliğine 
sunması gerekiyordu. 
Sunulan bu plan ve 
görüşmelerde yapılan 
açıklamalar üzerinden 
eğitim müfettişliği 
olumlu veya olumsuz bir 
tavsiye kararına varıyor. 
Eğitim Bakanı ise, 
Eğitim Müfettişi’nin bu 
tavsiyesi doğrultusunda 
müracaatlarla ilgili 
bağlayıcı kararını 
belirliyor. 

İslami Ortaokula Engel

Hollanda Türk toplumunun 
sosyal hayatına fahri 
çalışmalarıyla damga 

vurmuş olan değerli insan 
Çoşkun 

Yeğenoğlu'nun 
(82) vefatını teessürle 

öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.  

  TAZİYEYeşilçam'ın usta oyuncusu 

Cüneyt Arkın, 
İstanbul'da kaldırıldığı 
hastanede 85 yaşında 

yaşamını yitirdi. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine, 
sevenlerine sabır ve

 başsağlığı dileriz.  

  TAZİYE
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I stanbul Devlet Tiyatroları’nın kapalı gişe oynayan “Profesyonel” adlı 
oyunu Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Gülen Çehreli ve Cenap 
Oğuz’un rol aldığı oyun Amsterdam Meervaart Tiyatrosu’nda tiyatro 
severlerle buluştu...

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in, Yugoslavya’daki toplumsal 
dönüşümü kaleme aldığı “Profesyonel” oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
katkıları ve Organizasyon Stichting Altay ile Amsterdam’da tiyatro severlerle 
buluştu. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun usta oyuncuları; Bülent Emin Yarar, 
Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz muhteşem performanslarıyla 
seyirciyi kendilerine hayran bıraktığı oyunda salon hıncahınç dolu idi.
Türkiye’nin en başarılı tiyatro yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun imzasını 
taşıyan oyunda;  Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki 
toplumsal-politik yaşam, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, kara komedi 
türünde ve ironik bir üslupla anlatılıyor. 
40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu 
hikâyesini konu alan oyun seyircilerden de tam not aldı. 
Oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan oyunculara, Türkiye Cumhuriyeti 
Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan tarafından çiçek takdim edildi.
                       DM ---◄◄ 

Duşan Kovaçevic’in oyunuHizmetin geri dönüşü

A vrupa’da Etnik Gıda Sektörünün en 
köklü ve büyük firmalarından Tok Gıda, 
gerçekleştirdiği Business Event’te yemek, 
müzik ve konferans dahil birçok etkinliğin 

içinde bulunduğu bir program gerçekleştirdi.

Rafet El Roman Sahne Aldı
Söz konusu etkinliğe Türk müziğinin sevilen ismi Rafet 
El Roman, şarkıları ile renk katarken, Türkiye’nin 
tanınmış şeflerinden MasterChef Mehmet Yalçınkaya 
yönetiminde bir workshop yapıldı.
Tok Gıda etkinliğinde “Alman-Türk Tüketici 
Davranışı: Bakkallarda Süpermarket Seçimi Üzerine 
Ampirik Bir Araştırma” kitabıyla tanınan Profesör 
Doktor Tanju Aygün, “Etnik süpermarketin geleceği” 
konulu bir konferans verdi.
Tam gün süren etkinliğe katılanlar, müzik, eğlence, 
yemek ve bilgi dolu bir gün yaşadı.

40’tan Fazla Katılımcı Şirketin Ürünü 
Sergilendi
Tok Food tarafından yapılan açıklamaya göre, bu 
yıl ilki düzenlenen Tok Food uluslararası ticari iş 
birliği etkinliğinin gelecek yıllarda da devam edeceği 
kaydedildi.

Tok Gıda, Gıda SekTörünü İş 
eTkİnlİğİnde Bİr araya GeTİrdİ

‘ProfeSyonel’ amSTerdam 
meervaarT’Ta Sahnedeydİ

Bahse konu açıklamada, katılımcıların Avrupa etnik 
pazarında faaliyet gösteren 40 tan fazla katılımcı 
şirketin ürünlerini görme ve tatma imkânı buldukları, 
ayrıca Avrupa etnik pazarında uzmanlaşmış önde 
gelen konuşmacılar ve trend gözlemcilerden oluşan 
kişilerin görüşlerini dinleme ve etkin bir networking 
fırsatı yakaladıkları ifade edildi.
Tok Gıda, bu yıl ilkini düzenledikleri İş İlişkisi Etkinliği 
ile, müşterileri ve tedarikçileri birbirine yakınlaştırmak 
ve kalıcı bir ilişki kurmayı amaçlıyor.
Merkezi Almanya’da bulunan TOK Gıda Firması 
işbirliği içerisinde olduğu pek çok işletmeyi 
Hollanda’da buluşturdu.
Twente futbol stadyumunda gerçekleşen Bisnis Events 
2022 adlı fuarda pek çok firma da stantlar kurarak 
hem kendilerini hem de ürünlerini tanıtma fırsatı 
buldular. 
Müşteri değerlendirme bölümünde Hollanda’da 6 
şubesiyle hizmet veren Şahan Marketler zinciri verdiği 
hizmetten dolayı ödüle layık görüldü. 
Şahan Marketler adına gecede hazır bulunan Erdal ve 
Zekeriya Şahan ödülü TOK Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Michel Tok’un elinden aldı.       
                                 PM  ---◄◄ 

Hizmetlerinden dolayı ŞAHAN Marketler ödüllendirildi...
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Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

Bütün  finansal  işlerinizi tek  çatı  altında  halledebilirsiniz...

Araba Sigortası İoptek Sağlık Sigortası Krediler Borçlar
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Bütçenizi  düşünerek  hazırlanan  özel  indirim kampanyamızdan  mutlaka  yararlanın!

Marketlerimize uğramanız menfaatinizedir...

Hollanda’nın en güzel marketlerinden 
biri olan ŞAHAN’larda çalışmak 

isterseniz, 

“Buyurun, ekibimize 
katılın!..”

(Başvuru için sahan.nl adlı sitedeki iş 
başvuru formunu doldurup yollayınız)

Güvenilir ve hesaplı!..
Şiparişinizi online verin, 

getirelim
Zengin ürün çeşitlerimizin ve 

uygun fiyatlarımızın tadını çıkarın
Kolayca sipariş ver, 
online olarak öde!

ROTTERDAM:     -  Oranjeboomstraat 161 3071 SG Rotterdam
                           -  Bergweg 170-176 3036 BL Rotterdam
           -  Schans 8 3025 VJ Rotterdam
SCHIEDAM:         -  Nieuwlandplein 10-17 3119 AH Schiedam
WAALWIJK:          -  De Els 46B 5141 HH Waalwijk
AMSTERDAM:    -  Waldenlaan 135 1093 NH Amsterdam

www.sahan.nl

supermarktensahan

sahanmarkten

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

      

                  

M odern zamanda dindar bir kadın, 
elinde telefon ilahî dinlerken, bir 
yandan yemek tarifi videoları 
izleyip akşam yapacağı yemeğini 

düşünebilir. Tesettür kıyafeti seçimleri için 
saatlerce Instagram sayfalarında gezinebilir. 
Satın almış olduğu kıyafetlerle, lüks mekânlarda 
fotoğraf çektirip, en güzel pozları verdikten 
sonra, “kaç beğeni gelmiş?” diye kontrol 
edebilir. Cami ziyaretlerini takipçileriyle paylaşıp 
mübarek mekânların tanıtımını yapabilir. 
            
Bu zamanda dindar kadın, anne olmayı bir 
ibadet gibi görmekten ziyade, övünülecek 
çocuklar yetiştirmenin derdine düşebilir. 
Bu toplum iyi-mükemmel anne olma dayatması 
yaptığından ötürü, kadınlar çocuk yetiştirmenin 
yükü altında ezilir. Bu sebepten fazla çocuk 
gözlerini korkutabilir. 
Ekonomik krizler varken, kadına şiddet varken, 
dünyada salgın hastalıklar varken, dünyaya 
çocuk getirmek çok da mantıklı değildir. 
Hem çocuk sahibi olduktan sonra alınan kilolar, 
güzellik algısını yıkar ve kadın psikolojik olarak 
depresyona girebilir. Bu sebepten tüm imkânları 
deneyerek kendini güzelleştirmenin yollarını 
bulabilir.

Beğenilme ve kendini gösterme duygusu 
kadınlarda erkeklere göre daha fazla 
olduğundan, Instagram gibi sosyal medya 
platformu kadınlar için bulunmaz bir fırsat oldu. 
Görülmenin ve göstermenin dijital toplumda 
normalleşmesi bireylerin mahremiyet alanlarını 
değiştirdi. 
Dijital alanın unsurlarından biri olan sosyal 
medyada yer alan kullanıcılar birbirlerinin 
mahremiyetlerini kolaylıkla görebilme durumunu 
elde ettiler. Temel anlamda gizliliğe dayalı 
olan mahremiyet, dijital alanda gösterme ve 
gösterilme üzerine yeni bir anlam üretmiştir. 
            
Sosyal medyada kendini göstererek tesettür 
kıyafeti tanıtımı yapmak, selfie çekilip altına 
özlü sözler ya da dualar yazmak, Kabe’nin 
yanında fotoğraf çekilip ibadetlerini insanlara 
sunmak, mahremiyet algısının değiştiğini bizlere 
gösteriyor. Sanal bir dünyada bahsedilen 
Mahremiyet ile gerçek hayattaki Mahremiyet 
arasında uçurumlar olduğunu görüyoruz. 
            
Dijital alandaki dindarlık imaj, gösteri ve gösteriş 
üzerinden değer kazanmaktadır. Instagram’ın 
sunduğu gösterme ve gösterilme, dindar 
kullanıcının Instagram sayfasında aktif olmasını 
ve paylaşımlarda bulunmasını dayatmaktadır. Bu 
doğrultuda dindar Instagram kadın kullanıcıları, 
dindarlığını söz ve eylemlerle, dış görünümünü 
tesettür giyim ve nesnelerle gösterirken 
mahremiyet anlayışına da yeni bir boyut 
kazandırmıştır. 
Dindar kadınların mahremiyet olarak 
değerlendirdikleri bedeni, Instagram’da yerini 
paylaşımlarla gösterilen imaja bırakmıştır. (1)

İmaj uğruna sanal bir dünyada var olmaya 
çalışan dindar kadınlar, tüketim çılgınlığının 
kurbanı olmuşlardır. Genç kızlar arasında tesettür 
mankenleri çoğaldı ve popülerlik kazandı. 
Kıyafet tanıtımları yaparak bedenlerini teşhir 
ettiklerinin farkında olmadan. Belki masum 
niyetlerle çıktıkları yolda mahremiyet kavramını 
dijitalleştirip, saydamlaştırdıklarının farkında 
bile değiller. Tesettürlü kızların makyaj videoları, 
eşarp bağlama videoları ve kıyafet kombinleme 
videoları izleyenlerin zihninde İslam-Mahremiyet 
kavramlarının yanlış yorumlanmasına sebep 
oluyor. Özellikle “ergen” diyebileceğimiz 
yetişkinliğe yeni adım atmış genç kızlarımızda bu 
kavramlar maalesef yanlış kodlanabiliyor. 
Aynı şekilde çocuklarının fotoğraflarını, evinin 
her hâlini, eşiyle el ele tutuşup altına yazılan 
dindar sözlerle dijital dindarlık mesajlarını 
paylaşan kadınlar, popülerlik kazanıp, 
takipçilerinin artmasıyla bu davranışlarını daha 
çok pekiştiriyorlar. İslam’da dindar kadının 
nasıl olması gerektiğini bu tür Instagram 
hesaplarından takip ederek öğrenecek olursak, 
bizlerin de zihinlerinde İslam’la uyuşmayan, (mış 
gibi) dindar kadınlar algısı oluşabiliyor. 
Sonuç olarak “mahremiyet”in kelime 
anlamını, ziyadesiyle mahiyetini çok iyi 
anlamamız ve anlatmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Mahremiyet kelimesi “gizlilik” 
olarak akıllarımıza gelen bir kelime olsa da, 
kök anlamıyla; “haram, hürmet, harem” 
anlamlarına gelir. Bir yandan yasak anlamına 
gelirken bir anlamda “çok değerli” anlamına 
gelir. Bu sebepten bizler için değerli olan, evimiz, 
çocuklarımız, eşimiz mahremimizdir. Sahip 
çıkalım!                                                 ---◄◄
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Ü çüncüsü düzenlenen Anatolia Festijn yoğun bir katılımla gerçekleşti. 
Festivalin ardından organizasyon komitesi tarafından bir basın bildirisi 
yayımlandı.
“3. Anatolia Festijn’in, Halk Festivali olduğuna” dikkat çekilen 

bildiride şu ifadelere yer verildi: “Hollanda’nın “Kültürel Buluşması” 
olarak gelenekselleşen Anatolia Festijn etkinliğinin üçüncüsü ‘Ailemle orda 
olmak istiyorum’ aile teması ile 3-6 Haziran 2022 tarihlerinde her zamanki 
yerinde Stadspark Osdorp’ta düzenlendi. 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 buluşturdu. Anatolia Festijn, Anadolu’nun farklı bölgelerine ait 
özelliklerin, yöresel unsurların, mutfak lezzetleri stantlarında uzun kuyruklar 
oluştu. 50 bin civarı katılım beklenen festivalin ilk 2 gününde 40.000’in üzerinde 
katılımcı olduğu tahmin edildi.
Son iki gün yoğun yağmur olması, katılımların durmasına sebep olur sanılsa da, 
katılımcılar çocuklarıyla birlikte, şemsiyeleriyle katıldılar.
Yağmur altında bile şikâyet etmeden sanatçı ve yazarları izlemeden geri 
kalmadılar.
Hollanda’nın her bölgesinden katılımcıların olduğu gibi, yurtdışından da çok 
sayıda ziyaretçilerin olması, Anatolia Festijn’in devamını daha da “şart” hâle 
getirdi.
Yazar ve sanatçılarımıza da katılımlarından ve başarılı katkılarından dolayı 
şükranlarımızı sunuyoruz.
Güvenliğinden temizliğine, hiç bir alanda ciddi bir şikâyet olmamıştır ki, bu da 
genç ve dinamik kadronun samimi gayretinden kaynaklanmaktadır.
Amsterdam Stadspark Osdorp çevresinde ikamet eden insanlar da sokaklarındaki 
sebebiyet verdiğimiz izdihamdan dolayı şikâyet etmediler. Onlara da teşekkür 
ediyor, yine de verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.
20.000 m2 alanda çocuk parkı, gastronomi ve genel satış alanları ve müthiş 
katılım ile Anatolia Festijn’e olan sevginin de arttığı görüldü.
Artan tecrübe ve güven sebebiyle, İnşallah gelecek sene daha da iyisini organize 
edeceğiz.”                                                                                      DM ---◄◄

Maksat hasıl oldu...Sorunlara çözüm olsun...

T BMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde 2021’de kurulan Avrupa’da 
İslamofobi ve Irkçılıkla Mücadele Alt 
Komisyonu, Hollanda’nın  Lahey kentinde 

faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
ve Hollandalı yetkililerle bir araya geldi.
Hollanda‘daki İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılık 
konularında incelemelerde bulunan heyette, TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK 
Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, CHP 
İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Mersin 
Milletvekili Fatma Kurtulan, AK Parti Çorum 
Milletvekili Erol Kavuncu, MHP Eskişehir Milletvekili 
Metin Nurullah Sazak ve Türkiye’nin Lahey 
Büyükelçisi Şaban Dişli yer aldı.
Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, heyetin Hollanda‘daki 
temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede 
bulundu. Hollanda‘da İslamofobi ve ırkçılık 
tablosunun Avrupa’nın geneliyle benzerlik gösterdiği 
ve kötü durumda olduğunu belirten Çavuşoğlu, 
şunları söyledi: “Avrupa’da ırkçılığın yükseldiğini, 
İslamofobik eylemlerin ve saldırıların arttığını gördük. 
Bunun Müslüman toplum için tehdit oluşturduğuna 
şahitlik ettik. Hollanda ve Avrupa’daki ayrımcılığın 
yükselişinin sadece Müslümanlar için değil diğer 
etnik ve dini azınlıklar için de tehdit oluşturduğunu 
gördük. Merkez partiler, oy kaygısı nedeniyle aşırı 
sağcı partilerin söylemlerini kullanmaya başladı. 
Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) 
seçim beyannamesinde camilerin yasaklanması, 
“Hollanda’nın İslam’dan Arındırılması Bakanlığı”nın 
kurulması gibi vaatler yer alıyor.
Medyadaki hâkim dil objektiflikten uzaklaşmakta. 
Kişisel suçların dahi Müslümanlığa mal eden bir 
dilin kullanıldığını gördük. Medyanın İslam’a 
karşı önyargılı. Kamu haber ajansı NOS’un seçim 
öncesindeki bir anketinde Hollandalıların neyden 
endişe duyduğuna ilişkin sorunun şıklarına 
İslam cevabını koyması buna bir örnektir. Sivil 
toplum alanında “Pegida ve benzeri grupların, 
Müslümanların özgürce yaşamasını ve ibadetlerini 
yerine getirmesini engelleyecek kamuoyu 
oluşturmasına göz yumulduğunu gördük.
Türk camilerine yönelik gizli rapor sızdırıldı
Hollanda’da Adalet ve Güvenlik Bakanlığına 
bağlı çalışan Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele 
Koordinatörlüğü (NCTV) seçim öncesinde Türk 
camileriyle ilgili teyit edilmemiş ve yetkili uzmanlarca 
onaylanmamış bir raporu kamuoyuna sızdırıldı. 
Sızdırılan raporda, Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı 
camilerin cihatçı gruplarla iş birliği içinde olduğunu 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 
mesnetsiz iddialarla toplumun manipüle edildiğini 
gördük. Rapor, ülkede korku iklimi oluşturmayı 
amaçlamaktaydı.

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU, HOLLANDA’DA AYRIMCILIKLA 
İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN 
ANATOLIA FESTİJN HALKA MAL OLDU

Hollanda’daki vergi kurumları, kullandıkları 
algoritmaların çifte vatandaşlığı olanları, cami ve 
derneklere bağış ve yardımda bulunanları finansal 
kara listeye aldı. Önceleri inkâr edilen bu durum 
sonradan Hollandalı makamlarca kabul edildi. Kara 
liisteye alınarak fişlenen ve aldıkları devlet yardımları 
geri istenen aileler mali yıkıma sürüklendiler. 
Çocuklarına yeterli bakımı sağlayamadıkları 
gerekçesiyle binlerce çocuk ailesinden alındı. Bundan 
dolayı üzüntümü bilmenizi isterim. Söz konusu 
ayrımcılığı yapan kurumlar sorumluluktan kaçınıyor. 
İlgili yetkililerin cezalandırılmasına yönelik mahkeme 
yolunu kapatmak, fişlemenin kurumsal olduğu 
ve anonim suç olması sebebiyle bireysel cezayı 
gerektirmediği şeklinde açıklamalar gördük. Ailelerin 
bazıları ellerinden alınan çocuklarının isimlerinin 
değiştirilmesi sebebiyle çocuklarını bulamamaktan 
yakındı.
Ayrımcılık ilgili farkındalık arttı
Hollanda makamlarında, İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla 
ilgili farkındalık oluştuğu. Irkçılık ve Ayrımcılıkla 
Mücadele Ulusal Koordinatörün atanmasını olumlu 
karşılıyoruz. Bu farkındalığın olumlu netice vermesi 
için Hollandalı makamların kararlılıkla durması gerekir. 
Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Sosyal 
Güvenlik ve Entegrasyon Genel Direktörü Carsten 
Herstel ile yaptığımız görüşmede, çocuk bakım yardımı 
mağduru ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 
yapılanları yakından takip edeceğimizi Hollandalı 
paydaşlarımıza hatırlattık. Hollandalı idari makamlar, 
ayrımcılık ve İslamofobik suçlara ilişkin şikâyetleri 
yeterli ciddiyette ele almadıklarını görüyoruz. Irkçı 
saldırıları, basit olaylar gibi göstererek adli makamlara 
gerekli bilgilendirmenin yapılmaması sebebiyle 
mağduriyet oluşuyor. B tür saldırılar İslamofobi ve 
ayrımcılık başlığı altında değerlendirilmesinin önemini 
görüştük, Hollandalı yetkililere anlattık.
Hollanda’da yaşayan Türkler sağduyulu olup birliğini 
ve beraberliğini pekiştiren manevî duygularla bir 
araya gelmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. Türkiye her zaman vatandaşlarının 
haklarını savunmak için gereken adımları atacaktır.”
                                                              AA ---◄◄

Bizi  tercih  ettiğiniz  için  teşekkürler...

Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyor, Kurban Bayramı’nızı kutluyoruz...
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İslam ve insanlık adına...

İ slam Toplumu Millî Görüş (IGMG) öncülüğünde Hasene International derneği ve Hennes Tour 
desteği ile, 25 Haziran’dan itibaren karayolu ile Avrupa’dan Türkiye’ye gidenleri Kapıkule’de 
karşılayacak.
IGMG öncülüğünde Hasene International ile Hennes Tour iş birliğinde Avrupa’dan Türkiye’ye 

SILA YOLCULARI BU YIL DA KAPIKULE’DE İKRAMLARLA KARŞILANACAK

maandblad/aylık gazete  doğuş
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giden veya dönen yolcular, Kapıkule’de çeşitli 
ikramlarla karşılanacak. Bu yıl da Kapıkule 
sınır kapısına 250 metre mesafede bulunan 
Fatih Sultan Mehmet Camii park alanında 
stant kurulacak.
Uygulama 25 Haziran – 31 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek. Tüm gün 
açık olacak stantlarda Avrupa’dan gelen 
gönüllülerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 
15 kişilik bir ekip hizmet sunacak.
Yolculara çay-kahve ikramlarında bulunulacak, 
içinde kolonya, seccade, boyama kitabı, araba 
kokusu kalem ve çocuklar için şeker gibi ürünlerin bulunduğu hediye paketleri dağıtılacak.
Camia Haber‘e konu hakkında bilgi veren Hasene International Başkanı Mesud Gülbahar, 
Kapıkule’de geçtiğimiz yıl Hennes Tour ile ortaklaşa işbirliğinde başlattığımız çalışmayı bu yıl 
IGMG öncülüğünde yapacaklarını aktardı. 2021’de Kapıkule’de sunulan bu hizmetin 2019 
yılında Babaeski sınır kapısında sunulduğunu kaydeden Gülbahar, bu bağlamda çalışmanın bu 
yıl üçüncü kez gerçekleştirileceğini belirtti.
Gülbahar, daha önce yapılan çalışmaların büyük ilgi ve takdir gördüğünü vurguladı. Yolculara 
Türkiye’ye yapılan girişte sıcak bir karşılamanın yol yorgunluğunu hafiflettiğini belirten Gülbahar, 
dönerken de bir veda babında Kapıkule sınır kapısındaki bekleme süresinin yükünü hafiflettiğini 
söyledi. Kumanya ve  Kurban Kampanyası gibi çalışmalarda Hasene’ye olan desteğini hiç 
esirgemeyen hayırseverlere de bu çalışma aracılığıyla bir nevi teşekkür etmek istediklerini ekledi.
Bu yılki hizmet kapsamında yolculara anlaşmalı otellerde konaklama imkânı sunulacak. Yol 
güzergâhında olası ihtiyaç durumlarında tamirhane ve lokanta tavsiyelerini belirlemek için de 
çalışmalar devam ediyor.                                         (ik) Camiahaber  ---◄◄

recepsoysal123@hotmail.com           YAZI-YORUM Recep Soysal

Ö mür sermayemizin 2022 yılı için 
ayrılan bölümünün ilk 6 ayını 
bitirmek üzereyiz. Önümüzde 
bir tatil, bir Kurban Bayramı 

var. Yardım kuruluşlarının yaptığı kurban 
reklamları Kurban Bayramı’nın oldukça 
yaklaştığının habercisi. Bir çoğumuz belki 
de keseceği Kurban’ı aramaya başladı bile. 
Şimdiden paylaşım, mutluluk ayı Kurban 
bayramını, o günlerin getirdiği  heyecanı 
yaşamaya başladık bile.

Tatil ayları Temmuz ve Ağustos ayları ile 
birlikte hızlı hayat filmimize bi ‘5 dakika 
ara’  vereceğiz. Ara’dan sonra (Allah ömür 
verirse) hızlı hayat tempomuza büyük 
ihtimalle kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Ta ki ecel kapıya dayanana kadar. 
Her gün biraz daha hızlanan şu hayatta bu 
acele, bu telaş, bu hengame bizlere nerden 
geldiğimizi ve nereye gittiğimizi unutturuyor 
sanki. Âdeta büyük resmi kaçırıyor, Dünya 
hayatının ‘bir oyun ve eğlenceden’ ibaret 
olduğunu unutuyor gibiyiz.

Peki unutmamak için ne yapmalıyız? 
Bu derdin devası nedir ? Hemen cevap 
verelim, bu derdin devası ölümü sık 
hatırlamaktır. Belirli sıklıklarla, mezarlıklara 
gitmek ve ölümü hatırlamaktır. Bu hastalığın 
şifası, hasta olup hastanelerde yatanları 
ziyaret etmektir. Hasta, şifa arayan 
insanlar da bizlere hayatın geçici olduğunu 
hatırlatacaklardır.
Gelin bu hayatın bir imtihan olduğunu , 
çağlar ötesinden bize anlatan, bize seslenen 
koca Yunus’a kulak verelim ve ibret alalım. 
Ne diyordu koca Yunus:
“Mal da yalan, mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan,
Mal sahibi, mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi”..
Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 
Avrupa’da Temmuz ve Ağustos ayı, tatil 
ayı’dır, izin ayı’dır. Sıla-i Rahim ayı’dır. 
Farklı bir heyecan yaşar Avrupa’daki 
Türkler, Temmuz ve Ağustos yaklaştıkça. 

Anavatana kavuşmaya, anaya babaya, 
dedeye neneye diğer akrabalara varmaya 
1-2 yıl sonra yeniden görmeye günler 
kalmıştır. Hele son birkaç gün bir türlü 
geçmek bilmez. Ve gün gelir, sılaya, vatana, 
eşe dosta varılır.
Bu yıl tatil ayında yine bir hediyesi var 
Rabbimizin bizlere, son birkaç yılda olduğu 
gibi. Bu hediyenin  adı ‘Kurban Bayramı’.  
2-3 sene sonra birçoğumuz için mümkün 
olmayacak bu hediyeye Türkiye’mizde 
kavuşmak. Onun için bu yılki kurban 
bayramının ayrı bir anlamı var.
Bu yazımda İki konuya değinmeden 
dikkatinizi oraya çekmeden geçemeyeceğim.
Birincisi Avrupa’da, yalnızlaşmış, 
toplumdan, değerlerimizden uzaklaşmış 
insanlarımız.
İkincisi de ekonomik şartların oldukça 
ağırlaştığı ülkemizde, boynu, beli 
bükülmüş fakirlerimiz.
Yalnızlaşmış insanımızdan bahsederken, 
Almanya Berlin’de görev yaptıktan sonra 
Amsterdam’da göreve başlayan ve bir 
hatırasını benimle paylaşan değerli bir 
imam efendinin, hocamızın bana aktardığı 
hatırası ile meseleyi biraz açabilirim. Şöyle 
aktardı hoca efendi: “Bundan birkaç yıl 
önce Ramazan’ın son günü yani bir Arefe 
günü bir Türk marketine girdim. Önümdeki 
Türk bayanın elinde bir baklava vardı sıra 
kendisine geldiğinde ödemeyi yaparken 
kasiyerle aralarında şöyle bir konuşma geçti;
“Şimdiden hayırlı bayramlar, 
baklavasız bayramın da tadı olmuyor 
değil mi?”
“Ne bayramı anlamadım,  bayram mı 
var ki, ne bayramı?”
“Ramazan ayındayız ya ablacığım, 
yarın bayram olduğundan haberiniz 
yok mu yoksa?”
“İnanın hiç haberim yok, benim 
oturduğum mahallede hiç Türk yok. Ne 
bayramdan ne düğünden haberim var.”
“Peki televizyonda da mı görmediniz 
hiç?”
“Türk televizyonu bakmıyorum. İnanın 
Ramazan olduğundan da bayram 
olduğundan da haberim yok.”
Hocamız bana, bu konuşmalara şahit 
olunca, “Avrupa’da yozlaşmanın, 
yalnızlaşmanın ne denli büyük 
olduğunu anladım” dedi.
Bu yıl onları biraz daha fazla hatırlayalım. 
İncitmeden, kırmadan onlara biraz daha 
fazla sahip çıkmaya çalışalım. Etrafımızda 

yoklarsa, arayıp bulalım.

Ele almak istediğim ikinci konu ise 
ekonomik şartların oldukça ağırlaştığı 
ülkemizde, boynu, beli bükülmüş 
fakirlerimiz, dar gelirlilerimiz demiştim. 
Dilerseniz önce birkaç rakam paylaşayım:
Türk-İş tarafından her ay araştırılıp ve 
kamuoyu ile paylaşıldığına göre nisan ayı 
açlık ve yoksulluk sınırı su şekilde:
Dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi 
için yapması gereken harcama 5.323,64 TL.
Gıda, giyim, konut (kira, elektrik, şu, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması zorunlu diğer aylık 
harcamaların toplam tutarı (yoksulluk 
sınırı) 17.340,47 TL.
Fakir fukaranın harcaması gereken meblağı 
gördük. Peki çalışırsa alacağı asgari ücret ne 
kadar biliyor musunuz, T.C. Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı resmî sitesine göre sadece ve 
sadece 4253,40 TL.
Hâl böyle olunca kredi kartı alıp bankalara 
borçlananlar arttırıyor. Dolandırıcılık 
olayları artıyor.

Türkiye’de yaşayan, kendisi ve eşi emekli 
bir arkadaşım, “Bizim iki emekli 
maaşımız var yetmiyor. Asgari ücretle 
çalışan nasıl geçinecek bilemiyorum, 
Türkiye’de dolandırma olaylarının 
artması çok doğal” diyor.
Türkiye’ye gittiğimizde, Sıla-i Rahim 
yaparken, fakir fukarayı da unutmayalım. 
Elimizden geldiği kadar destek olalım. 
Zekât zaten fakirin bizde olan hakkı. Hem 
onu verelim, hem fitre, sadaka verelim. 
Yetim ve öksüzleri unutmayalım.
Hepinize, şimdiden iyi tatiller, hayırlı bir 
Kurban Bayramı diliyorum.                ---◄◄

Yalnızlaşmış insanımızdan 
bahsederken, Almanya 
Berlin’de görev yaptıktan 
sonra Amsterdam’da 
göreve başlayan ve 
bir hatırasını benimle 
paylaşan değerli bir imam 
efendinin, hocamızın 
bana aktardığı hatırası ile 
meseleyi biraz açabilirim. 
Şöyle aktardı hoca efendi: 
“Bundan birkaç yıl önce 
Ramazan’ın son günü 
yani bir Arefe günü bir 
Türk marketine girdim. 
Önümdeki Türk bayanın 
elinde bir baklava vardı 
sıra kendisine geldiğinde 
ödemeyi yaparken 
kasiyerle aralarında şöyle 
bir konuşma geçti;
“Şimdiden hayırlı 
bayramlar, baklavasız 
bayramın da tadı 
olmuyor değil mi?”
“Ne bayramı 
anlamadım,  bayram mı 
var ki, ne bayramı?”
“Ramazan ayındayız 
ya ablacığım, yarın 
bayram olduğundan 
haberiniz yok mu 
yoksa?”

AVRUPA’DA YALNIZLIK 
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK

Kurban Bayramı,

- Tebrik...
 Hoş geldin Nüseyba Rahel... 

Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili İbrahim Edhem 

Soysal ve Merve Soysal Dervişoğlu’nun
19 Haziran 2022 tarihinde 

Nüseyba Rahel adını 
 verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. 

 Genç çifti ve dedelik ve ninelik makamına 
oturan Sevgili Recep ve Huriye Soysal’ı 

tebrik ediyor,  Nüseyba Rahel’e hoş geldin 
diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz...









agenda22 gündem

Belçika’nın Başkent Brüksel Bölgesi 
Parlamentosu helal kesimin 

yasaklanmasını öngören yasa tasarısını 
reddetti. Belçika’nın Başkent Brüksel 
Bölgesi Parlamentosu helal kesimin 
yasaklanmasını öngören yasa tasarısını 
reddetti. Belçika İslam Koordinasyon 
Kurulu Sözcüsü Coşkun Beyazgül, yaptığı 
açıklamada, Brüksel Başkent Bölgesinde 
helal kesimin yasaklanmasına ilişkin 
tasarının reddedildiğini söyledi. Müslüman 
ve Yahudi toplumun temsilcileri ile sivil 
toplum kuruluşlarının bu konuda büyük mücadele verdiğini, parlamentoda 
kendilerine sorulan soruları yanıtladıklarını ifade eden Beyazgül, “Bunun 
neticesinde böyle olumlu karar çıktı. Demokrasinin, insan haklarının, temel hak 
ve özgürlüklerin, dini özgürlüklerin muhafazası anlamına gelen bir karar oldu.” 
diye konuştu. Beyazgül, ülkenin Valon ve Flaman bölgelerinde çıkarılan yasalara 
karşı hukuk mücadelesinin süreceğini vurgulayarak, Belçika İslam Koordinasyon 
Kurulunun konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığını anımsattı.
Belçika’da Flaman ve Valon bölgelerinden sonra, helal kesimin yapıldığı tek 
bölge olan Brüksel Başkent Bölgesinde Parlamento, söz konusu yasağı geçen 
ay gündeme almıştı. Yasağa karşı online kampanya başlatılmış, 127 bin imza 
toplanarak Parlamentoya sunulmuştu.                                           (AA)    ---◄◄

Birlikten güç doğarKrizi fırsata çevirmek...

T ürkiye’nin gıda dışı marketler zinciri Forbest, 
Ege’deki 15 şubenin ardından rotayı Avrupa 
olarak belirledi. Forbest’in Avrupa’daki ilk 
mağazası Hollanda Rotterdam’da açıldı. 

Forbest, Leva House markası ile ürettiği ürünleri; 
Amerika, Hollanda, Meksika, Sırbistan, Bulgaristan 
başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. 
Firmanın bu yılki hedefleri arasında, Avrupa’nın 
diğer şehirlerinde mağaza açmak yer alıyor.
Forbest, yeni mağazalarıyla birlikte ihracat 
rakamlarını büyütüp, ülke ekonomisine de katkı 
sağlamayı hedeflerken, firmanın Avrupa’daki ilk 
mağazası Hollanda Rotterdam’da hizmete açıldı.
Gıda dışı marketçilikte ulusal marketlerin tedarikçisi 

Forbest 16’ncı şubesİnİ 
RotteRdam’a açtı

brüksel bölgesİnde Helal 
kesİm Yasağı reddedİldİ

olan Forbest, mağazalarının yanı sıra online satış, 
toptan ve perakende ürünler ile milyonlarca tüketiciye 
hizmet veriyor. Firma, ulusal marketlerin gıda dışı 
ürünlerde en büyük üretici ve tedarikçilerinden biri 
olarak raflarda yerini alıyor. Öte yandan, Forbest, 
şirketler topluluğu bünyesinde İzmir’de bine yakın 
çalışanı ile büyük bir istihdam sağlayarak büyümeye 
devam ediyor.  Türkiye’de hizmet veren 16 mağazada 
16 kategoride toplam 13 bin çeşit ürün satılıyor.  
Forbest mağazalarında; kırtasiye, züccaciye, cam, 
porselen, plastik, hırdavat, avize, madeni eşya, 
kozmetik, bijuteri, hediyelik, elektronik, ev tekstili, 
iç giyim, terlik, oyuncak olmak üzere binlerce ürün 
milyonlarca vatandaşa ulaşıyor.                         ---◄◄

Konut piyasasında giderek daha fazla artan ev 
fiyatları bu yılın ilk çeyreğinde düşüş gösterdi 

ancak halen daha konut piyasası dengelenmedi. 
Hollanda’nın en büyük dijital emlak acentelerinden 
biri olan Makelaarsland, yılın ilk çeyreğinde ortalama 
konut fiyatlarının düştüğünü, konut piyasasında son 
yıllarda yaşanan hararetli artışın durulduğunu ancak 
henüz piyasanın dengelenmediğini açıkladı. 
Makelaarsland’a göre konut pazarı biraz daha sağlıklı 
hale geldi ancak bu durum henüz konut fiyatları 
üzerinde gerçek bir baskı oluşturmadı. 
Bu durum da potansiyel konut alıcılarını daha 
çekingen hâle getirdi.  Konut sitesi Funda verilerine 
göre bu yıl mayıs ayında bir konut için bilgi talep 
eden veya konutu görmek için başvuran potansiyel 
alıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 
yüzde 32 düştü. Bu bilgiyi teyit eden Makelaarsland 
direktörü Gijs van Wijgerden de, geçen yıl başvuru 
yapanların sayısının aylık ortalama 13 kişiyken, bu 
yıl 7’ye kadar düştüğünü belirtti. Van Wijgerden üst 
üste beş ay boyunca başvuru sayılarının düştüğünü 
belirtti ve tüketicilerin daha temkinli davrandığını, 
hatta bir konut için teklif verenlerin sayısının da 
azaldığını kaydetti.  

Hollanda’da konut pİYasasındakİ dengesİzlİk, 
potansİYel alıcıları da zorluYor

IGMG Güney Hollanda Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen 2. Altın Hilal 
Kısa Film yarışması sonuçlandı.  

11 Haziran 2022 tarihinde Rotterdam’da Gala Gecesi yapılan yarışmada şu 
teşkilatlar dereceye girdi...
Altın Hilal-Güney Hollanda Kısa Film Yarışmasında en iyi 3 film:
1. Özen - Zafer Gençlik Schiedam
2. Tercih - Ufuk Gençlik Eindhoven
3. Geç mi Kaldım - Birlik Gençlik Rotterdam                                              ---◄◄

altın Hİlal kısa Fİlm Yarışması 
sonuÇlandı 

Makelaarsland verilerine göre, son aylarda ev başına 
verilen ortalama teklif sayısı 6’dan 4,6’ya düştü. Öte 
yandan teklif verenler arasında bir konut için istenen 
fiyatın üzerinde teklif vermeye istekli olan potansiyel 
alıcı sayısında da düşüş yaşanıyor. Başka bir değişle 
alıcılar satıcının istediği miktarın (Vraagprijs) üzerinde 
bir teklif sunmaktan kaçınıyor. Geçen yılın Haziran 
ayında, yaklaşık on kişiden dokuzu (yüzde 88,3) bir 
konut için istenilen miktarın üzerinde teklif sunmaya 
meyilliyken, bu sayı bu yıl yüzde 70,9’a geriledi. 
Van Wijgerden’e göre konut piyasasının durgunluğun 
farklı nedenleri var. Ukrayna’daki savaş, enflasyondaki 
keskin artış ve artan enerji maliyetleri, potansiyel 
alıcılar arasında daha fazla belirsizlik yaratıyor. Bunun 
yanı sıra konut ipotek kredi faizinin de önemli bir etkisi 
var, çünkü faiz oranının yükselmesi  aylık maliyetlerin 
de artması anlamına gelmekte. 
Hollanda Merkez Bankası (DNB) geçtiğimiz hafta 
yaptığı açıklamada, konut ipotek kredi faizlerinin 2024 
yılında 4’e yükseleceğini, buna bağlı olarak da ilk kez 
ev satın almak isteyenlerin daha fazla zorlanacağını 
duyurdu. DNB’ye göre, konut fiyatları 2023 yılında 
yüzde 3,7 ve 2024 yılında da yüzde 2,5 oranında 
artacak.                  ---◄◄
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R andstad Letselschade & 
Advies Yönetim Kurulu 
Başkanı  Ethem Emre, 
hükûmetin bile istifasına 

sebep olan bu rezaletin neticesin-
de mağdur olan insanların sesine 
kulak vermek, onları dinlemek, 
yaşadıkları acıya ortak olmak, 
çıkmayan seslerini kamuoyuna 
duyurmak ve sorumlulardan hesap 
sormak için bir kampanya başlatı-
yor. Doğuş olarak bu hizmetin içe-
risinde olacağız ve sesinizin daha 
gür çıkmasına yardım edeceğiz

Hollanda eski Hollanda 
değil… 
Vergi Dairelerinde, hükümetin 
istifasına sebep olan çok ciddi, 
skandal bir kurumsal ayrımcılık 
olayı yaşandı.
Sayıları 200 bine varan bir mağ-
dur kitlesi oluşturuldu. Irkçılığı 
yapanlar yaptığı zulümle kaldılar. 
Siyasilerin, bürokratların arkasına 
saklanarak âdeta aklandılar.
Bu ayrımcılık sadece Vergi Dai-
resi’nde değil, polis teşkilatında, 
sağlık sektöründe, eğitim haya-
tında, iş pazarında, konut alım ve 
kiralamasında da sık sık alenen 
yaşanmakta ve ilgililer maalesef bu 
gidişata seyirci kalmaktalar.
Yetkililerin seyirci kalışı, suskun-
luğunu anlayabiliyorum da bu 
toplumun öncülerinin, kanaat ön-
derlerinin, STK temsilcilerinin ve 
bu haksızlığı,  zulmü yaşayanların 
seyirci kalıp susmasını anlamakta 
zorlanıyorum. Bu konuda çok du-
yarlı, sağduyulu, cesur bir ses var. 
Ona kulak verelim istedim.
Bu kişi, olaylardan hemen sonra 
bu yapılan rezaletin cezasız 
kalmaması gerektiğini haykıran, 
yapanların bedelini ödemesi için 
çırpınan, mağdurların karışıksız 
haklarının savunuculuğuna soyu-
nan Türk Hukuk Bürosu Yönetim 
Kurulu Başkanı,  Randstad Letsels-
chade & Advies Yönetim Kurulu 
Başkanı Sevgili Ethem Emre’den 
başkası değil.
Sık sık konuyla alakalı gazetemi-
ze bilgi aktaran Emre’yi ofisinde 
ziyaret ettim.
Her zaman olduğu gibi yoğunluğu-
na rağmen en güzel şekilde ağır-
ladı ve daha önce vergi mağdur-
larına yapılan çağrının sonucunu 
öğrenmek; bu kurumsal ırkçılık 
meselesi için toplumun ve toplum 

önderlerinin bugüne kadar neler 
yapıp yapmadıklarını sordum.
Ethem Bey yine tek başına, yapa-
yalnız haksızlıklara göğüs germe-
ye, ayrımcılık, ırkçılık ve haksızlık-
lar karşısında mücadele vermeye 
devam ediyor. Umudunu yitirme-
den kamuoyunun gündemine bu 
sorunu getirmeye ve çözümü için 
toplumsal bir uzlaşının yollarını 
aramaya çalışıyor...

Skandaldan, hak gaspından, 
kurumsal ırkçılığın belgelen-
mesinden sonra değişen bir 
şey var mı?
Mağdurların bireysel haklarını ver-
mek için bir şeyler yapılıyor ancak 
bu bana göre bir “sus payı”dır. 
Onca yaşanan mağduriyetin bedeli 
para olmamalı. Bu, bireysel bir 
mesele değildir. Toplumsal bir tep-
kinin henüz verilmediğini düşünü-
yorum. Çünkü anayasanın birinci 
maddesi bu insanlar tarafından 
ihlal edildi. Hükûmetin istifasına 
sebep olan olaydan sonra yine 
aynı partiler iktidarda. Sorumlu ki-
şiler maalesef işlerinin başındalar. 
Sanki yeni mağduriyetlerin mey-
dana getirilmesi için uğraşıyorlar. 
Sanki danışıklı dövüş gibi. Birbir-
lerinden haberleri varmış gibi bir 
yol izleniyor. Kaldı ki bu sadece bu 
kurumla olan bir sorun da değil. 
Hastanelerde aynı sorun yaşanı-
yor. Bizim şu anda yürüttüğümüz 
hizmet alanında, sigorta şirketle-
rinde, poliste, emlak bürolarında, 
iş pazarında, eğitim hayatında da 
ayrımcılığın en ağırını en incitici 
ve acı verenini yaşıyoruz. 
Bunlar sadece duyduklarımız. 
Çoğu da korkudan yaşadığı, mu-
hatap olduğu ırkçı, ayrımcı davra-
nışları sineye çekiyor, saklıyor.

Randstad Letselschade & Advies Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Emre’den Vergi Dairesi mağdurlarına çağrı:
“Haklarınızı birlikte arayalım, yeni mağduriyetlerin yaşanmasına meydan vermeyelim!”

ÇAĞRI!..
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Vergi Dairesi’nin sebep olduğu ku-
rumsal ırkçılığın insanlara verdiği 
zarar parayla telafi edilecek boyut-
ta değil. İnsanların ailesi dağıldı, 
canlarına mal oldu.
Büyük bir önyargıyla bakılıyor. 
“Yabancıysa, burada mutla-
ka bir üçkağıtçılık vardır” 
düşüncesiyle hareket ediliyor. Bu 
önyargılı düşünceyi bitirmeliyiz ve 
asla gelecek nesile bu bakış açısı 
taşınmamalı.

Neler yapılmalı ki bu acılar 
bir daha yaşanmasın? 
Herkes suskun. STK’lar, siyasetçi-
ler,  kanaat önderleri bu konuda 
tek bir laf etmiyorlar. Belgelenmiş, 
kanıtlanmış bir haksızlık var.
Suçlular suçunu kabul ettikleri 
hâlde bu duruma seyirci kalıp,  
susmak ne ile açıklanabilir?
Kimse devlete karşı hedef olmak 
istemiyor. Hukukçularımız bir 
araya gelip kolektif bir çalışma 
başlatmalılar. STK’lar seslerini 
daha gür çıkarmalılar.
IOT ve benze çatı örgütleri par-
lamento üzerinden bu haksızlığı 
kamuoyunun gündemine taşımalı.
Mağdurların da dernekleşerek 
haklarını aramaları gerektiğini 
düşünüyorum. Ferdi hak aranmaz. 
O şekilde ancak bireysel hakkını 
ararsın. Toplumsal haklar dernek-
leşerek aranır. Toplumun menfaat-
lerini koruyacak şekilde bir araya 
gelinmesi gerekiyor.
Ben de mağdurlara danışmanlık 
yapacağımı, altyapı sunacağımı 
söyledim. Ben mağdur filan de-
ğilim, onlar kendi kendilerini orga-
nize edecek bizler de tavsiyelerde 
bulunacağız,  yol göstereceğiz.
O zaman güç olursun, toplu 
olarak; sorumlu devlet de olsa 

mahkemeye taşır, hakkını ararsın 
ve alırsın. 

“Sus Payı Olarak Verilen 
Tazminatlar Hiçbir Kaybı 
Karşılamaz”
Devlet bünyesinde pek çok denet-
leme organı var. Bir özür dileyerek 
bu işi kapatmak, gelecekte yeni 
haksızlıkların, yanlışlıkların oluş-
masına zemin hazırlamaktır. Ve bu 
kötü gidişatın önünü kesemezsiniz. 
İlgisizlik, sahipsizlik hâli de insanı-
mızı büyük bir yalnızlığın ve sıkın-
tının kucağına atar. Ondan sonra 
da haklı olan davalarında bile 
hakkını aramayı bırakır, boş verir. 
Biz bu fırsatı değerlendiremezsek 
gelecek nesillere de yanlış bir 
miras bırakmış olacağız. Benim bu 
manada verdiğim mücadele hem 
şu an mağdur olanların haklarını 
alması hem de gelecek kuşağın bizi 
onurla, güzellikle anması içindir.
Bu nedenle bu manada sorumlu-
luk alabilecek herkese her kuruma 
açık bir çağrıda bulunuyorum: 
Siyasiler, STK temsilcileri, 
elçilik ve cami üst kurulları, iş 
adamları sayıları yüzleri aşan 
hukukçularımız bu davayı sa-
hiplenin ve mağdur olanların 
sesini ilgili mercilere duyurun 
ve gasp edilen haklarının iade-
sini sağlayın… 
Bunların hepsi söz almalı; aksi 
taktirde vatandaşın temsilciliğine 
soyunan herkes bu sorunun bir 
parçası olmaktan kurtulamaz. 
İsrail ve vatandaşlarıyla alakalı bir 
sorun, sıkıntı yaşansa ilgili bir-iki 
kurum çıkıyor, bir şeyler söylü-
yor, sorun çözülüyor. Bizler ise 
suskunluğu tercih ediyoruz. Bunun 
da bedeli ağır oluyor ve her geçen 
gün ağırlık artıyor, sorunlarımız 
büyüyor. Bizim vatandaşlarımızla 
ve Türkiye ile alakalı en küçük 
bir olumsuzluğu medya manşete 
taşırken, böylesine insan hak ve 
onurunu zedeleyen bir durum 
maalesef sessizce geçirilmeye çalı-
şılıyor. Bu durum aslında Hollan-
da-Türkiye ilişkilerinde de gündem 
olmalı ve devletimiz bizlere sahip 
çıkmalıdır.  

Mağdurlardan nasıl bir izlenim 
edindiniz?
Aralarında cesaretli olanlar da 
vara ama toplumsal bir hareket 
başlatılmadıkça maalesef o birkaçı 

da köşesine çekiliyor. Kimi utanı-
yor, kimi duyulmasın istiyor ama 
haksızlığa uğradığını kabul ediyor.

Bilgi paylaşımındaki amaç 
nedir?
Türk Hukuku Büromuzda çalışan 
arkadaşlarımızla Türkiye’ye git-
meden her türlü davanızı buradan 
sonuçlandırmak için gayret göste-
riyoruz. Özellikle son günlerde 
Otomatik Bilgi Paylaşımında 
kafalar çok karışık. Bu düzenleme 
kimleri ilgilendiriyor, nelere dikkat 
edilmeli, nasıl bir yol izlenilmeli, 
tedbir alınacak konular nelerdir 
gibi soruların cevapları ve diğer 
sorunlarınız için hukukçu arkadaş-
larımız hazırlar. Vatandaşlarımız 
konuyla alakalı en azından şunları 
bilmelidir: “Bu bilgi paylaşımı 
bana nerelerde dokunur, sınır-
ları nedir, nereye kadar bilgiye 
ulaşılabilir?” sürpriz yaşayacak-
larına Türk Hukuku kapsamında 
bunun ana hatları nedir, bu araş-
tırmalar nereye kadar varır, o gibi 
konularda hukukçu arkadaşlarımız 
vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve 
doğru yönlendirmek için bekliyor-
lar.  Hesaplardaki paraların takibi 
için geriye dönük araştırmalar da 
yapılıyor. Bu nedenle en doğru 
yol, bir bilene danışmak ve onunla 
beraber yol almaktır. 
Gümrükten çıkarken de 9999 av-
ronun dışındaki paranın bildirimini 
istiyorlar. Hollanda Devletinin bu 
paraların vergisine ihtiyacı yoktur. 
Bence hem bunun hem de bilgi 
paylaşımın amacı;  Hollanda’da 
yaşayan insanlarımızın Türkiye ile 
olan ekonomik bağını kesmektir; 
bunun da özeti budur. 
Yoksa Hollanda bu paraların 
peşinde olsa bunu çoktan farklı bir 
formül ve yolla hâllederdi.    
                         Z. A. K    ---◄◄

“SUSKUNLUĞUNUZDAN ŞİKâYETÇİYİM”
       SÖYLEŞİ

Hollanda Vergi Dairesi’nin göçmen kökenli ailelere yönelik yapılan fişleme ve ırkçı uygulama nedeniyle binlerce aile çok büyük mağduriyetler yaşadı.
Kimi işini, kimi eşini, kimi aşını kimi de canını kaybetti. Bir özür dilemek bile bunları yaşatanların gücüne gitti, sadece sus payı niteliğinde parasal bir destek 

verilerek işin içinden çıkılmaya çalışıldı. Onca mağdur insan, yaşadığı acı, travma, hak etmedikleri suçlama, karalama ve iftira ile baş başa kaldılar.
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Muhlis Koç
HDV Başkanı

“Kurban  Bayramınızı  tebrik  ediyor,  yola  çıkacak  olanlara  hayırlı  yolculuklar  diliyoruz” 
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H ollanda Diyanet Vakfı 
tarafından 2022 Yılı Hac 
Organizasyonuyla hacca 
gidecek olan 113 hacı 

adayı için seminer verildi.
İki yıllık pandemi kısıtlamalarının 
ardından bu yıl Hollanda’daki hacı 
adayları kutsal topraklara gitmek 
için hazırlıklarına devam ediyor.
Hollanda Diyanet Vakfı, 28 Haziran 
tarihinde yola çıkacak olan hacı 
adayları için seminer düzenledi. 
Seminerde hacı adaylarına hac 
yolculuğu ile ilgili teknik bilgiler ve 
haccın yapılışı gibi konularda bilgiler 
verildi.
HDV Rotterdam Laleli Camii 
konferans salonunda düzenlenen 
seminere, Din Hizmetleri 
Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, 
HDV Başkanı Muhlis Koç, Hac 
Organizasyon Sorumlusu Cevdet 
Keskin ile organizasyondaki kafile 
başkanı, grup görevlisi olarak hacı 
adayları ile birlikte kutsal topraklara 
gidecek olan beş din görevlisi, hacı 
adayları ve yakınları katıldı.
Seminerde Lahey Din Hizmetleri 
Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı 
Başkanı tarafından hacı adaylarına 
yapılan motivasyon konuşmalarının 
ardından, haç için gerekli olan 
bilgilendirmelere geçildi. 
Seminerde hacı adaylarına hac 
yolculuğu ile ilgili teknik bilgiler, 
haccın yapılışı ve dini yönü gibi 

Yolunuz açık olsun

HDV Hacı aDaylarına 
semİner düzenledİ

lüzumlu bilgilerin verildiği sunumlar 
yapıldı.
Bir kafile başkanı, bir bayan görevli 
ve üç din görevlisi olmak üzere 
toplam 5 görevlinin görev aldığı HDV 
2022 Yılı Hac Organizasyonuyla 
toplam 113 hacı adayı kafile halinde 
hac vazifesini yerine getirmek üzere 
bu yıl kutsal topraklara hareket 
edecek.
HDV 2022 Yılı Hac 
organizasyonuyla hacca gidecek 
hacı adaylarından oluşan kafile, 28 
Haziran 2022 tarihinde Amsterdam 
havalimanından hareket edecek. 19 
Temmuz tarihinde ise Hollanda’ya 
dönecek. 
2022 yılı Hac organizasyonu katılan 
hacı adaylarına hac ibadetinin 
ayrıntılı olarak işleneceği ikinci bir 
seminer daha yapılması planlandı
İki yıl aradan sonra Kâbe’ye 
kavuşacak hacı adaylarımıza 
Hollanda’dan hareket edecekleri 
28 Haziran 2022 tarihinde ayrıca 
özel bir tören uğurlama töreni 
düzenlenmesi de planlandı.
      DM      ---◄◄

H ollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeleri değişik üniversitelerde Lisans, 
Yüksek Lisans ve doktora yapan öğrencilerle 
buluştu. Gerçekleştirilen toplantıya Fatih 

Camii Din Görevlisi Kemal Gözütok’ un okuduğu 
Kur’an-ı Kerim ile başlandı.
Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç yaptığı 
selamlama konuşmasında Vakfın davetine zaman 
ayırarak icabet ettikleri için gençlere teşekkür etti.  Bu 
tür buluşmaların periyodik olarak devam edeceğini 
ifade eden HDV Başkanı, gençlerin fikir ve önerilerine 
açık olduklarını, İslam medeniyetinin bu günlere 
gelmesinde ilim ve irfan sahibi gençlerin rolünün büyük 
olduğunu belirtti. Koç; HDV olarak maddî manevî her 
zaman gençlerin yanlarında olduklarını belirtirken, 
gerek öğrencilik döneminde gerekse iş hayatına 
atıldıklarında HDV gibi, sivil toplum kuruluşları ile 
irtibata devam etmelerinin önemini vurguladı ve 
katılımlarından dolayı gençlere tekrar teşekkür etti.
Daha sonra söz alan HDV Genel Sekreteri vakfın 
kurumsal yapısı ve projeleri hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Vakfın kurumsal yapısını, birimlerini hizmet 
kollarını ve hedeflerini gençlere tanıtan Genel Sekreter, 
gelişen ve değişen zamanın şartlarına uygun olarak 
gönüllü yada resmi olarak hizmet kollarına verecekleri 
her türlü katkıya açık olduklarını belirtti.
HDV’nin  inşaatlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Korkmaz ise öğrenciler için en büyük ihtiyaç 
olan yurt ve öğrenci evleri konusunda Rotterdam, 
Utrecht, Den Haag’ta uzun süre üzerinde çalıştıkları 
projelerde iskele kurma aşamasına geldiklerini dile 
getirdi. Korkmaz adı geçen projeler gerçekleştiği 
zaman, öğrencilerin barınma ihtiyacına kısmen katkı 
sağlanacağını sözlerine ekledi.
Programa katılan öğrencilere bir konuşma yapan Din 
Hizmetleri Müşaviri Sayın Prof. Dr. Haluk Songur da 
kendisinin de bir akademisyen olduğunu, branşı ile 
ilgili konularda akademik çalışma yapan gençlere her 
türlü katkıyı yapmaya hazır olunduğunu ifade etti.
Bazı projeler hakkında öğrencileri bilgilendiren Din 
Hizmetleri Müşaviri Songur;  “Okuyorum” projesinin 

Gençleri dinlemek gerek...

HdV Yönetİmİ ünİVersİtelİ 
gençlerle bİr araYa geldİ

bazı camilerde devam ettiğini, öğrencilerden kitap 
okuma projesine mevcut devam eden camilerde 
katılabilecekleri gibi kendilerinin de bulundukları 
bölgelerde Kur’an-ı Kerim’in ilk hitabı olan “Oku” 
hitabını uygulayabileceklerini belirtti. 
Songur  bir diğer önemli bir projenin de “İhtida/
Kardeş projesi” olduğunu belirtti, bu konuda iyi 
derecede dil bilen gençlere sorumluluk düştüğünü 
söyledi. Songur bu projede gençlerden, katkı 
beklediklerini  vurguladı ve muhtedilerin yeni girdikleri 
dinde bilgi konusunda yalnız bırakılmamalarını, onlarla 
irtibat halinde olunmasının önemini vurguladı.
Toplantıda tek tek kendilerini ve okudukları bölümleri 
tanıtan öğrenciler toplantıyı düzenleyen Hollanda 
Diyanet Vakfına teşekkür etti.  Katılımcılar zaten 
yerelde HDV Cami şubelerinde gönüllü olarak 
etkinliklere katıldıklarını, burada  HDV’nin kurumsal 
yapısını, misyon ve vizyonunu  birebir öğrenmelerinin 
kendilerine açılım sağladığını ve bu tür toplantıların 
devamının faydalı olacağını belirttiler.
Gençlerle buluşma programını yerelde takip eden 
Amsterdam Osdorp HDV Hacı Bayram Camii Yönetim 
Kurulu Başkanı ve aynı zamanda HDV Yönetim Kurulu 
Muhasibi Erkan Karagöz de katılımcılara teşekkür etti. 
HDV Eğitim Koordinatörü Dr. Sami Bakır ve Zehra 
Vlug de gençlerle buluşmanın çok verimli olduğunu 
belirttiler. İkramın ardından toplantı sona erdi. DM◄◄
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Başarının sırrı: “İnanmaktır”

Başkonsolos Aytaç Yılmaz ve Ticaret Ataşesi Veysel Parlak JILPAQ’ı ziyaret etti. 
Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve Çalışma Ataşesi Veysel Parlak Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD)  Başkan yardımcısı ve JILPAQ CEO’su Faruk Alıcı’yı JILPAQ tesissilerinde 

ziyaret etti. Başkonsolos Yılmaz ve Çalışma Ataşesi Parlak’ı kapıda karşılayan Faruk Halıcı ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek “Başkonsolosumuz ve Çalışma Ataşemizin gelişleri bizleri 
mutlu etti. Kendilerini Tesisimizde gezdirerek çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Daha sonra toplumumuzun sorunlarıyla alakalı sohbet ettik, görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Öte yandan bir 
dizi temaslarda bulunmak üzere Hollanda’ya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de JILPAQ’ı ziyaret ettiler.               ---◄◄

JIlPaQ HOldİng Yönetİm kurulu başkanI Faruk HalICI,
tesİslerİnde önemlİ mİsaFİrlerİ aĞIrladI

İşini dürüst yapan, insana hizmeti esas alan işletmecilerin sayısı her geçen gün artıyor...
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“Türk Mutfağı Haftası” 
kapsamında Lahey 
Büyükelçiliği Rezidansının 
bahçesinde düzenlenen 

etkinliğe, Türkiye’nin Lahey 
Büyükelçisi Şaban Dişli ve eşi 
Ayşe Dişli, Avustralya Büyükelçisi 
Matthew Neuhaus, Meksika 
Büyükelçisi Jose Antonio Zabalgoitia 
Trejo, Endonezya Büyükelçisi 
Mayerfas, Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Türkiye’nin Amsterdam 
Başkonsolosu Engin Arıkan, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, 
Türkiye’nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Hollanda Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Müdürü Anita van den Ende, Türk Hava Yolları 
Hollanda Müdürü Cengiz İnceosmanoğlu, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü Abdullah Altay ve MIKTA ülkelerinin temsilcileri ve iş insanları katıldı.
MIKTA Dönem Başkanı Türkiye’yi temsilen konuşan Büyükelçi Dişli, katılımcılara 
teşekkür ederek, “Bugün MIKTA ülkeleri olarak sadece kendi kültürlerimizi, 
toplumlarımızı ve ülkelerimizi temsil etmiyoruz. Aynı zamanda barış içinde bir 
arada yaşama, saygı ve uluslararası iş birliği kültürünü de temsil ediyoruz.” 
dedi.
Etkinlikte, zengin ve çeşitli mutfakların deneyimleneceğini belirten Dişli, “Bu 
etkinlikle, çeşitlilikteki zenginliği, dayanışmadaki gücü ve paylaşımdaki bolluğu 
bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Birbirinden lezzetli tarifleri hazırlayan 
tüm aşçılarımıza ve etkinlik boyunca bize eşlik edecek olan müzisyenlerimize 
teşekkür ederim.” diye konuştu.
Dişli, MIKTA’nın, 2013 yılında tüm bölgeleri ilgilendiren konularda fikir birliği 
oluşturmak amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Temeli, 
çok taraflılığı güçlendirmek, istikrar ve refah için küresel çabaları desteklemek, 
bölgesel ve küresel zorluklara pragmatik ve yaratıcı çözümleri kolaylaştırmak ve 
küresel yönetişim yapılarında ihtiyaç duyulan reformları uygulamak gibi ortak 
hedefler üzerine atılmıştır.”
Dişli, MIKTA’nın uluslararası forumlarda yapıcı bir rol oynaması için örnek bir iş 
birliği ve istişare modeli oluşturduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin, 2017’den sonra bu yıl ikinci kez MIKTA Başkanlığını devraldığını 
ifade eden Dişli, Türkiye’nin başkanlık döneminde öncelikleri olarak “Küresel 
Sağlık”, “Etkin Göç Yönetimi” ve “Gıda Güvenliğini” belirlediğine dikkati çekti.
Dişli, “MIKTA ülkeleri olarak, başkanlığımız sırasında ve sonrasında küresel 
sağlığın geliştirilmesi, kamu mallarının korunması ve küresel yönetişimin 
güçlendirilmesinde yapıcı bir rol oynayacağımızdan eminim.” dedi.
Konuşmanın ardından misafirler, 5 ülkenin mutfağına ait lezzetleri tattı.
Türk mutfağında aşçı Cüneyt Tezel’in hazırladığı kuzu tandır, bulgur pilavı, 
zeytinyağlı yaprak sarması ve kazandibi gibi yiyecekler ikram edildi.
Farklı gösterilerin sunulduğu etkinlikte klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da bir 
konser verdi.                                                                                     ---◄◄

Barış içerisinde bir aradaYalnızlık anlatılmaz, yaşanır...

U sta yönetmen İmam Hasan Çakmak uzun 
süren yeni oyunuyla seyirci karşısına 
çıktı. 10 Haziran Pazar günü Zuidplein 
Tiyatro salonunda seyircisiyle buluşan 

“Yalnızlığın Kokusu” adlı oyun iki perde hâlinde 
sahnelendi.
TİJDA Sanat & Kültür Vakfı tarafından yapımı 
üstlenen “Yalnızlığın Kokusu” adlı sanat projesi, vakti 
zamanında düş ve hayallerini koydukları valizleri 
ile birlikte Avrupa’ya gelen ve gün geçtikçe sayıları 
azalıp, yalnızlıkları çoğalan birinci kuşağı bir tiyatro 
oyunu dâhilinde anlatıyor. 

HASAN ÇAKMAK YENİ OYUNUNDA 
“YALNIZLIK” DUYGUSUNU SAHNELEDİ

MİKTA ÜYESİ TÜRKİYE, MEKSİKA, 
ENDONEZYA, GÜNEY KORE VE AVUS-
TRALYA’NIN MUTFAKLARI TANITILDI

Birinci kuşağın yalnızlığını araştıran usta yönetmen 
o yalnızlığın sebeplerini de buluyor. Birinci nesilden 
olan “Mazlum” ile ikinci nesil “Sevgi”nin şahsında bu 
duyguyu en yalın bir şekilde işleyen Çakmak, üçüncü 
oyunu “Cihat” ile hazırlıklarını sürdürüyor.
Oyunların sahnelenmesi için, projeye ortak olan 
Rijnmood Alevi Kültür Merkezi ve oyuncu olarak 
amatör olmalarına rağmen, gönüllerini profesyonel 
olarak ortaya koyan oyuncular Salman Biçer, Güler 
Yaman, Betty Martinova, Damla Hoekstra-Yürü, Güler 
Yıldırım ve Yasemin Günday büyük bir performans 
göstererek gösteriyi başarıyla oynadılar.            ---◄◄

DENK Partisi Hollanda’da ilk belediye Meclis 
Azalarını/Wethouders elde etti. Faouzi Achbar 

ve Enes Yiğit,  Rotterdam Belediyesinde oluşturulan 
koalisyonda DENK Partisi adına meclis üyesi 
olacaklar.  Bu aynı zamanda Hollanda’da, DENK 
Partisi’nin ilk Meclis Azaları olarak tarihe geçecek. 
Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 ve DENK Partisi 
arasında kurulan belediye meclis koalisyonunda, D66 
Partisinden Chantal Zeegers ve Said Kasmi de Meclis 

Azası olarak görev yapacaklar. Koalisyondaki görev 
dağılımı önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu önemli 
görevi layıkıyla yerine getireceklerini bildiren Enes 
Yiğit, oluşturulan koalisyon haberini seçmenlerine 
duyurarak bir de teşekkür mesajı yayımladı. 
DENK Rotterdam’ın yeni parti başkanı Natasha 
Mohamed Hoesein olurken, siyasette çok tecrübeli 
olan Elika Rehimzadeh ve Serkan Soytekin de meclis 
üyesi olarak görev yapacaklar.                            ---◄◄

Oz&Er FOOD B.V.
Rooseveltstraat 39

2321 BL  Leiden

E-mail  info@ozener.com
Tel.  +31(0)71 - 589 09 99
Fax  +31(0)71 - 589 20 26

www.ozener.com

    

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

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

Türkiye’nin önde gelen, 

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

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

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

en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 

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

+31(0)10 43  78 812  

 Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

ROTTERDAM VE SCHIEDAM BELEDİYELERİ DENK 
PARTİLİ KOALİSYON İLE YÖNETİLECEK

Doğukan Ergin de 
Schiedam’da kurulan 

DENK Partili koalisyon 
meclisinde Wethouder 
olarak görev yapacak
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konut İpotek kredİ 
faİzlerİ yükselecek

Hollanda Merkez Bankası’na göre konut piyasası 
durgun bir döneme girecek, konut ipotek faiz 

oranları artacak ve yeni ev alacaklar daha fazla 
zorlanacak. 
Hollanda Merkez Bankası (DNB) yönetim kurulu üyesi 
Olaf Sleijpen, konut ipotek kredi faizlerinin 2024 yılında 
4’e yükseleceğini, buna bağlı olarak da ilk kez ev satın 
almak isteyenlerin daha fazla zorlanacağını duyurdu. 

Bu yıl, ev fiyatları bir önceki yıla göre neredeyse 
yüzde 14 arttı ancak DNB’ye göre fiyat artışı şimdiden 
neredeyse dengelenmeye başladı. Merkez Bankasının 
hazırladığı ekonomik rapora göre, konut fiyatları 2023 
yılında yüzde 3,7 ve 2024 yılında da yüzde 2,5 oranında 
artacak.

Alıcıların ödeyebilme kapasiteleri sınıra dayandı
DNB’ye göre bunun nedeni, alıcıların ödeyebilme 
kapasitesinin sınıra dayanması. Ev fiyatlarındaki 
artışın 2022 ve sonrasında dengelenmesinin esas 
olarak borçlanma alanında beklenen gelişmeden 
kaynaklandığını belirten DNB, yükselen ipotek kredi 
faizi oranlarının, bir evi finanse etmeyi giderek daha 
pahalı hale getirdiğini açıkladı. 

Faiz oranı yükselmeye devam edecek
Yüzde 2’nin altında seyreden ipotek kredi faizi oranı 
son birkaç ay içinde yüzde 3’ün üzerine çıktı ve DNB 
bu artışın, özellikle ‘dünya çapında artan ekonomik 
belirsizlik, şiddetli bir şekilde artan enflasyon ve 
sıkılaşan para politikası’ nedeniyle daha da devam 
edeceğini öngörüyor.
Konut ipotek kredi faizlerinin yaklaşık yüzde 4’e 
çıkacağını belirtilen DNB raporunda şu ifadeler yer aldı: 
“2021’de yeni ipotek sözleşmelerindeki ortalama 
faiz oranı yüzde 1,7 iken, 2024’de yüzde 3,8’e 
yükselecek.”  
Konut ipotek faiz oranı en son 2005-2008 döneminde 
yaklaşık 2 puan artış göstermişti.

Savaş konut krizine yol açmayacak
Olaf Sleijpen, Ukrayna’da yaşanan savaşın ekonomik 
sonuçlarının bir konut krizine yol açmayacağını tahmin 
ediyor. “Çok az sayıda ev var, bu da ev fiyatlarını 
yükselten temel neden.” diyen Sleijpen, geçmişte 
sadece bir finansal kriz veya şiddetli bir durgunluğun 
konut krizine yol açtığını ancak şuanda bu durumun 
yaşanmadığını belirtti. 
DNB’ye göre, Hollanda ekonomisi önümüzdeki aylarda 
durgun bir döneme girecek. Öngörü raporuna göre yılın 
ikinci ve üçüncü çeyreğinde büyüme “sıfır” civarında 
olacak ve 2022 yılı tamamı için enflasyon oranı yüzde 
8,7’ye çıkacak.

Tüketici para harcamak istemiyor
Hızla artan enerji, akaryakıt ve yiyecek fiyatları 
nedeniyle tüketiciler para harcamaktan çekiniyor. Yılın 
dördüncü çeyreğinde enerji fiyatlarının düşeceğini 
tahmin eden DNB, ekonominin ancak yılsonuna doğru 
canlanacağını öngörüyor. 
DNB raporuna göre bu yıl ekonomi yüzde 2,8, 
önümüzdeki yıl ise yüzde 1,5 büyüyecek. Rabobank 
bu yılın sonunda durgunluğa girileceğini belirtirken, 
ABN Amro şimdiden resesyon riskinin artacağı uyarısı 
yapıyor.

Vergilendirmede hedefe göre hareket edilmeli
Vergilendirme konusunda da bir açıklama yapan 
Sleijpen, hükümetin enflasyonla mücadele anlamında 
hedefli bir şekilde özellikle düşük gelirlilere yönelik 
destek vermesi gerektiğini belirtti ve “Akaryakıt 
üzerindeki özel tüketim vergisinin düşürülmesi, 
bizim görüşümüze göre ‘hedefli’ bir önlem değil.” 
dedi.
Sleijpen, hükümetin her halükârda daha fazla harcama 
konusunda daha çekingen davranması gerektiğini 
belirtirken de “Maliye politikası cömerttir. Daha 
geniş bir bütçe politikası akıllıca değil. Bu ancak 
enflasyon ateşini körükler.” dedi.                  ---◄◄

Hollanda turu

“aVrupalI türkler 
yolunacak kaz deĞİl”

Türk Hava Yolları’nın yeni bagaj tarifesi ile ilgili 
tartışmalar devam ediyor. Konu yurtdışında 

yaşayan gurbetçilerde büyük tepkiyle karşılanırken 
en son TBMM’sine taşındı. Bilindiği gibi THY, haziran 
ayında yeni bir bagaj fiyat tarifesine geçti ve ek bagaj 
hakkı için farklı sınıflarda ücret almaya başladı. Bu 
tarifeye göre eskiden yanında 30 kiloluk bagaj ve bir 
adet 8 kiloluk el bagajı götürebilen bir yolcu artık aynı 
hizmet için ek ücret ödemek zorunda.
30 kg için ek ücret
Fiyatlar uçuş noktasına göre farklılık gösteriyor. 
Bizim yaptığımız örnek hesaplamada (Buradan 
okuyabilirsiniz:) bir yolcu 30 kilo bagaj hakkı için gidiş 
dönüş 90 Euro fark ödüyor. Bunun kalabalık bir aile 
olduğu düşünüldüğünde bagaj farkı neredeyse bir bilet 
parasını buluyor.
Derhal zamdan vazgeçilmeli
Konuyla ilgili önceki gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) bir konuşma yapan Yurtdışı 
Türkler Alt Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili 
Utku Çakırözer, yurt dışı uçuş biletlerindeki gizli zam 
tarifesine son verilmesini istedi. Çakırözer “On yıllardır 
gurbette alın teri döken Avrupa’daki kardeşlerimiz 
yolunacak kaz gibi görülmekten vazgeçilmelidir. Bu 
tarife kurnazlığı mutlaka ama mutlaka bir an önce sona 
erdirilmelidir” dedi.
3 ayrı tarife
Bilet satın alırken “EcoFly”, “ExtraFly” ve “PrimeFly” 
olmak üzere üç ayrı fiyat sınıfı arasından seçim yapmak 
zorunda kalanlar, yanında ne kadar bagajla uçmak 
istediğine karar vermek zorunda. Çünkü her bagaj 
hakkının fiyatı farklı. En düşük fiyatı, yanında sadece 
8 kilo kabin bagajıyla uçanlar ödüyor. Bir üst sınıf 
fiyatla uçanlar yanlarına 23 kiloluk bir adet bagaj ile 
8 kilogramı geçmeyen el bagajı alabiliyor. En yüksek 
ücret ise 30 kilo bagaj ve bir adet 8 kilo el bagajı ile 
uçanlarda.                                   DM ---◄◄

orta Ve düşük gelİrlİlere 500 
euroluk ek yardIm yapIlabİlİr

Başbakan Rutte, sol partilerin alım 
gücünü artırmak için sunduğu 500 

euroluk ek yardım paketi teklifini, prensipte 
kabul etti ancak “aceleye gerek yok” dedi.
Hükûmet, bu yıl orta ve düşük gelirli 
vatandaşların satın alma gücünü artırmak 
için yeni çareler arıyor. Temsilciler 
Meclisinde Çarşamba günü yapılan bütçe 
görüşmelerinde Başbakan Rutte, özellikle 
sol partilerin sunduğu öneriye yeşil ışık 
yaktı.  Bu teklif meclis tarafından da kabul 
görürse yıl içerisinde orta ve düşük gelirli 
vatandaşlara 500 euroluk bir ek yardım 
daha yapılacak. Enerji krizi ve artan enflasyon, özellikle düşük veya orta gelirli 
vatandaşların satın alma gücü üzerinde olumsuz etki yaptı. Kabine tarafından 
bu yıl bahar aylarında toplam 6 milyar euroluk bir ek bütçe ayarlandı. Ayrılan 
bütçeden asgari ücret kadar geliri olan vatandaşlara 800 euro enerji desteği 
verildi ve asgari ücretliler ile AOW maaşı alanların enerji için ödediği vergi 
miktarında indirime gidildi.
Muhalefet partileri; Meclis bütçe görüşmelerinde, verilen 800 euroluk destek 
paketinden yeterince yararlanamayan orta gelirlilere dikkat çekerek, bu grup 
için ek ödenek verilmesi gerektiğini savundu. Bu açıklama hem koalisyon 
partileri hem de Başbakan Rutte tarafından destek gördü. Sözü edilen grup 
içerisinde tek başına oturan, yıllık brüt geliri yaklaşık 32.000 euroya kadar olan 
vatandaşlar ile brüt geliri yaklaşık 41.000 euroya kadar olan çiftler yer alıyor. 
Rutte meclisteki açıklamasında; böyle bir ek yardımın uygulanmasının teknik 
olarak karmaşık olduğunu ve konunun daha fazla araştırılması gerektiğini dile 
getirdi.  Başbakan Rutte, kesin olmamakla birlikte, 500 euroluk ek yardımın bu 
yıl içerisinde verilebileceğinin düşünüldüğünü sözlerine ekledi.
“Aceleye gerek yok”
Daha önce kabine görüşmelerinde de öneride bulunan GroenLinks ve PvdA, 
verilecek ek yardım için yapılacak düzenlemenin yazdan önce bitirilip, 
belirlenen paranın alt ve orta gelirlilerin hesabına bir an önce aktarılmasını 
talep etti.  Başbakan Rutte ise bu öneriye yönelik ‘şuanda böyle bir aceleye 
gerek olmadığını çünkü daha önce ayrılan 6 milyar euroluk ek yardım paketinin 
etkilerinin ancak şimdi fark edilir hale geldiğini’ savundu. 
Muhalefet partileri ayrıca, Ukrayna’daki savaş ve artan fiyatlar nedeniyle iyi 
durumda olan şirketlere ek vergi getirmeyi de önerdi.      Sonhaber.eu  ---◄◄

çocuk bakIm merkezlerİnde
personel açIĞI büyüyor!

Hollanda’da hemen hemen her sektörde personel açığı oluşmaya başladı. 
Şimdide çocuk bakım merkezleri bu sorunla başa çıkamıyor.

Pandemi döneminde çocuk bakım merkezleri korona nedeniyle kapalı olduğu 
için çocuklar evde kalmak zorunda kaldı. Özellikle çalışan aileler çocukları için 
farklı yöntemler bulmaya çalıştı. Şimdi ise sektörde yaşanan personel açığı 
nedeniyle ebeveynlerle yapılan kontratlar iptal edilmeye başlandı.
Çarşamba günü bir açıklama yapan çocuk bakım merkezleri organizasyonları 
yetkilileri, geçtiğimiz aylar içinde 3 bakım merkezinin yaşanan personel açığı 
nedeniyle ebeveynlerle yapılan mevcut sözleşmeleri iptal etmek zorunda 
kaldığı belirtildi.
Sosyal Çocuk Bakımı Derneği Başkanı Loes Ypma basına yaptığı açıklamada, 
yaşanan soruna çıkar yol olarak verilen hizmetin kısıtlaması yoluna giden çocuk 
bakım merkezlerinden birinin, Amersfoort’taki Ska isimli merkez olduğunu 
belirtti. Ypma kurumun ebeveynlerle yapılan sözleşmelerin en az yüzde 5’ini 
iptal ettiğini duyurdu. Diğer merkezler hakkında bilgi vermedi.
Çocuk Bakım Sektörü Organizasyonu Direktörü Emmeline Bijlsma ise geçtiğimiz 
yıl yazdan önce grupları oluşturmakta zorlandıklarını ancak Eylül ayında farklı 
bir sorunla karşılaştıklarını belirtti.                                                       ---◄◄

“alIm gücünü artIrIn!”
Hükümetin vatandaşın alma gücünü artırmak için planladığı yenilikleri yeterli 

bulmayan işveren ve işçi sendikaları, yeni bir teklif sunmak için harekete 
geçti. Kabinedeki iki bakan ve hem işveren hem de işçi sendikaları temsilcileri 
bugün bir araya gelecek. Yapılacak bu görüşmenin çok önemli olduğunu 
belirten sendika yetkilileri, görüşmeden “tarihi bir anlaşma” çıkabileceğini 
tahmin ediyor. Telegraaf gazetesinin güvenilir kaynaklara dayandırarak verdiği 
haberde, işverenler ve işçi sendikalarının kabine ile satın alma gücü hakkında 
yeni bir anlaşma yapmak için hazırlık yaptığı belirtildi.
Haberde; sendikaların aşırı fiyat artışının sonuçlarından endişe duyduğu, bu 
nedenle ücretler konusunda bir anlaşmaya varılması, işçiler için vergi indirimi 
ve enerji maliyetleri için ek katkı sağlanması konularında hükümete baskı 
yapacağı belirtildi. Gazetenin kaynağının yaptığı açıklamaya göre, bugün 
yapılacak görüşme, Ağustos’taki yeni bütçe kararı öncesinde satın alma gücü 
konusunda bir şeyler yapmak için son şans.
İşveren sendikası başkanı Ingrid Thijssen ve FNV işçi sendikasından Tuur 
Elzinga gazeteye yaptığı açıklamada, iki sendika arasında belirli bir süredir 
görüşmelerin devam ettiği bilgisi doğrulandı. 
Elzinga konu ile ilgili olarak “Bence tarihi bir anlaşmaya varabiliriz.” 
dedi. Gazeteye göre işverenler, kabinenin olası bir kriz paketine ihtiyaç 
duymadığından şikayet ediyor. Alınan bazı bilgilere göre halihazırda enerji 
faturalarına müdahale etmek için hükümete bir öneride bulunuldu ancak 
Sosyal İşler Bakanlığı sözcüsü satın alım gücüyle ilgili kararların Ağustos ayında 
verileceğini açıkladı.                                                                           ---◄◄                

800 euroluk enerjİ yardImIna 
başVurmayanlara çaĞrI yapIldI

Sosyal İşler Bakanlığı henüz 800 euroluk ek enerji 
yardımına başvuru yapmamış hak sahiplerine 

ulaşmak için yeni bir kampanya başlattı. 
Geçtiğimiz aylarda hükümet hızlı şekilde artan enerji 
faturalarına karşı, orta ve düşük gelirli vatandaşlara 
destek amacıyla 800 euroluk ek enerji ödeneği 
verileceğini açıkladı.
Bu yardım; sosyal ödenek alan vatandaşlara otomatik 
olarak yapıldı ancak çalışan düşük gelirli vatandaşlar 
bizzat belediyeye başvuru yapmak zorundaydı.
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. 
Başvurmamış hak sahiplerine çağrı
Hollanda’da elektrikli araç sahiplerine indirimli otopark 
ücreti hakkı tanınacak Hollanda’da elektrikli araç 
sahiplerine indirimli otopark ücreti hakkı tanınacak
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının (SoZaWe) 
verilerine göre destek paketine başvuru yapanların 
sayısı, düşünülen sayının altında kaldı. 
Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, 
800 euroluk ek enerji yardımı almaya hakkı olduğu 
halde halen birçok kişinin başvuru yapmadığı belirtildi. 
Bu nedenle harekete geçen Bakanlık “Toolkit” adlı 
yeni bir kampanya başlattı ve düşük gelirli hanelere 
ulaşmak için çok sayıda kuruluştan yardım istedi.
Bakanlığın başlattığı kampanyada; işveren ve 
işçi örgütleri, sektör dernekleri, konut şirketleri, 
enerji tedarikçileri, yaşlılar dernekleri ve toplumsal 
kuruluşlara dijital ve basılı el ilanları dağıttı. 
Bakanlık, bu kuruluşlar vasıtasıyla dar gelirli 
vatandaşlara ulaşarak, onların başvuru yapmalarını 
teşvik etmeye çalışacak.
Belediyelere göre farklı hesaplanıyor...               ---◄◄
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H ollanda hükümeti, 8 bin Müslüman erkeğin 
katledildiği Bosna-Hersek’in Srebrenitsa 
kentinde Birleşmiş Milletler (BM) adına 
görev yapan ve katliama göz yummakla 

suçlanan Hollandalı askerlerden resmen özür diledi, 
“iade-i itibarda” bulundu ve bronz şeref madalyası 
verdi.
Hükümet, Srebrenitsa’da görev yapan askerlere bronz 
şeref madalyası verdi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bosna Hersek’te 
“imkânsız bir göreve gönderildiklerini” belirttiği 
Hollanda Görev Kuvveti (Dutchbat) üyelerinden 
resmen özür diledi.
Bosna-Hersek’teki iç savaş sırasında Ratko Mladiç 
komutasındaki Sırp güçleri tarafından kuşatılan 
Srebrenitsa, BM adına görev yapan Hollandalı “mavi 
berelilerin” sorumluluğundaydı.
Ton Karremans komutasındaki Hollanda Görev Kuvveti, 
11 Temmuz 1995’te, kenti kuşatan Sırp güçlere 8 bin 
Müslüman erkek ve çocuğu teslim ederek ‘onları bile 
bile ölüme göndermekle’ suçlanmıştı.
Avrupa’da 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük 
katliamın sorumlusu olarak görülen Hollandalı askerler, 
27 yıldır katliama ortak olmakla suçlanıyordu.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Savunma Bakanı 
Kasja Ollongren ve Genelkurmay Başkanı Onno 
Eichelsheim, Cumartesi günü, “tanınma ve taktir 
günü” dolayısıyla 325 Dutchbat üyesi eski askerle 
buluşarak iade-i itibarda bulundu.

“Üst (!) kültür” diyorsa...

A y sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi 
öncesi Hollanda’nın Lahey kentinde bir 
“mini zirve” düzenlendi. 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’nin 
itirazlarına rağmen, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya 
katılacaklarından emin olduklarını söyledi. NATO 
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ankara’nın 
endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Hollanda ve Danimarka’nın çağrısıyla gerçekleşen 
zirveye, bu iki ülkeyle Belçika, Letonya, Polonya, 
Portekiz başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı 
Klaus Iohannis ile NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg de katıldı. 
Mini zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıya 
katılan liderlerin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO 
üyeliğini “güçlü bir şekilde desteklediği” belirtildi. 
Hollanda Başbakanı Rutte, “Türkiye’nin itirazlarına 
rağmen, bu iki ülkenin askeri ittifaka 
katılabileceklerinden emin olduğunu” söyledi.                                    
             DM ---◄◄

RUTTE: “TÜRKİYE’NİN İTİRAZINA RAĞMEN 
FİNLANDİYA VE İSVEÇ NATO ÜYESİ OLACAKTIR”

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, dayanışma ve destek 
amacıyla Srebrenitsa’da görevli askerlere bronz şeref 
madalyası verdi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 1995 yılında “imkânsız 
bir göreve gönderildikleri” gerekçesiyle Dutchbat 3 
personelinden özür diledi.
Rutte, görev kuvvetinin Birleşmiş Milletler’in yetkisi 
altında olduğunu; ancak bunun Hollanda devletinin özel 
sorumluluğunu azaltmadığını söyledi.
Hollanda Başbakanı ayrıca, ülkeye döndükten sonra 
askerler için yeterli bakım verilmedi; yardımda ve 
destekte bulunulmadığı gerekçesiyle de özür diledi..                                                                                                                                         
                                       Haber: Sedat Tapan  ---◄◄

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

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

HÜKÛMET, SREBRENİTSA’DA GÖREV YAPAN 
ASKERLERE BRONZ ŞEREF MADALYASI VERDİ
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Özlenen görüntü...

C HP Hollanda Birliği’nin Den Haag’da bulunan ofisinde gerçekleşen 
görüşmeye CHP heyetinden Bülent Çoban, Ahmet Fatih Gerçek 
ve İsmet Buyurgan, UID Hollanda Bölge yönetiminden Hasan 
Tekten, Hakan Geçol, Savaş Karayazılı, Müzeyyen Özkan ve UID 

Den Haag Şube Başkanı Bülent Günsel katıldı.
Hasan Tekten’in UID Hollanda Bölge Başkanı seçilmesinin ardından 
CHP Hollanda Birliği Başkanı Bülent Çoban, yeni başkana tebrik mesajı 
yollamıştı. Bunun üzerine Başkan Tekten UID Bölge yönetiminden bir heyet 
ile CHP Hollanda Birliği yöneticileriyle bir araya gelerek bir nevi iade-i 
ziyarette bulundu.
Başkan Tekten yaptığı konuşmada “Toplum, farklı farklı gruplardan 
oluşan içinde birçok kültürel öğeleri barındıran geniş bir ilişkiler ağıdır. 
Bundan dolayı toplum içinde farklı düşüncelerin olması doğaldır ve bu, 
vatandaşlar için büyük bir zenginliktir. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız 
olsa da, bayrağını, milletini, vatanını seven her insanla Avrupa’daki Türk 
toplumunun ortak çıkarları göz önüne alınarak birlikte hareket edebiliriz. Bu 
topraklarda demokrasi ve huzur içinde yaşamak için, Türklerin burada daha 
etkin olması maksadıyla gerçekleştirilecek her türlü projede, kişisellikten 
uzak, ortak çalışmalar yapılabiliriz.” dedi.
CHP Hollanda Birliği Başkanı Bülent Çoban “Bazı konularda çizgilerimiz 
farklı da olsa Türk toplumunun menfaatine olacak konularda bir araya 
gelerek ortak paydalarda buluşarak, koordinasyon hâlinde çalışıp 
güçlerimizi birleştirebiliriz” UID Hollanda yönetimine yapmış oldukları bu 
nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Samimi bir havada geçen bu görüşmede Başkan Tekten gösterdikleri 
misafirperverlikten dolayı CHP heyetine teşekkür ettikten sonra onları da 
en yakın zamanda UID Hollanda Merkez Binası’nda bir araya gelmek için 
davet etti.                                                 PM/Deniz ERKOCU ---◄◄

UID HOLLANDA YÖNETİMİ, CHP 
HOLLANDA BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Hollanda’nın farklı kentlerinden binlerce çiftçi, hükümetin tarım ve 
çevre politikalarını protesto için ülkenin Gelderland bölgesindeki Stroe 

köyünde toplandı.
Çeşitli kurumların birlikte organize ettiği protestoya, ülkenin farklı 
kentlerinden binlerce gösterici, yüzlerce traktör ve tarım araçlarıyla katıldı.
“Çiftçiler yoksa gıda da yok”
Yüzlerce traktörün doldurduğu alana sığmayan tarım araçları gösterinin 
yapıldığı bölgeye yayıldı, çiftçiler alanı tamamen doldurdu.
Hükümetin iklim politikaları kapsamında doğal alanlardaki nitrojen olarak 
bilinen azot salınımını azaltma politikalarının inek, domuz ve tavuk sayısında 
getirdiği kısıtlamalar eleştirildi.
Göstericiler, “Çiftçiler yoksa gıda da yok”, “Lahey çiftçileri öldürüyor”, 
“Lahey topraklarımızı alıyor” dövizleri taşırken tarım araçlarının üzerine 
“Gıda güvenliği tüm politikaların önünde”, “Lahey şunu bil: Çiftçi yoksa 
gıda yok!” pankartları astı.
Hollanda’da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin 
gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin 
çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 
95 azaltma hedefi koymuştu.                                                  DM ---◄◄

ÇİFTÇİLER HÜKÛMETİN TARIM VE 
ÇEVRE POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİ

Doğuş Gazetesi Yönetim Kurulu önceki başkanlarından 
ve emektarlarından Sevgili Ahmet Şengönül'ün kuzeni, 

Birlik Camii önceki başkanlarından Şükrü Akhan'ın baldızı, 
Kadim Öztürk'ün biricik kızı, Rotterdam Birlik Cami 

yöneticilerinden Emir Osman Öztürk'ün kız kardeşi ve İdris 
Yazar'ın kıymetli eşi

Rukiye Yazar-Öztürk'ün  
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye 

Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.  

   TAZİYE
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Randstad Kaza Hukuku Kurumu (Randstad Personenschade BV) olarak 
şimdiden bütün yolcularımıza kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyoruz... 

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, esenlikler diliyoruz...

Dordrecht Mescid-i Aksa Cemiyetinde yapılan 
başkanlık istişaresi sonucu Mehmet Emin Uysal 

cemiyet başkanlığına atandı. Görevi devreden Fidafer 
Çelik de atamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

22 Haziran çarşamba günü, Ukrayna’dan ilticacı 
olarak Hollanda’ya gelen ve Dordrecht’te gemide 

ikamet etmekte olan 20 kişilik bir grubu ağırlayan İslam 
Toplumu Millî Görüş Dordrecht Mescid-i Aksa Camii, 
misafirlere yemek ikramında bulundu. Yeni başkan 
Mehmet Emin Uysal “Bu şekilde bir nebze de olsa 
yaralarına merhem olmaya çalıştık. Misafirlerimizi en 
iyi bir şekilde ağırlamamızı sağlayan yönetim kurulu ve 
Kadın Kollarımıza teşekkür ediyorum” dedi..        ---◄◄ 

DORDRECHT MESCİD-İ AKSA CAMİİ 
BAŞKANLIĞINA MEHMET EMİN UYSAL ATANDI

Kısa haber turu...

K ırmızı Lale Film Festivali Corona nedeniyle ara verdiği festival 
çalışmalarına yeniden başladı. 7-16 Ekim tarihleri arasında 

düzenlenecek festival Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Deventer 
şehirlerinde düzenleniyor. 
Bu yıl 8. kez düzenlenecek festivale 30’dan fazla uzun, kısa metraj 
filmlerle belgesel filmlerin katılması bekleniyor. 
Diğer yıllardan farklı olarak festival çatısı altında Kazakistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan’ın da birer filmle katılacağı açıklandı. 
Kırmızı Lale Film Festivali’ni, Kırmızı Lale Kültür Vakfı (Rode Tulp) 
düzenliyor.                                                                            ---◄◄ 

KIRMIzI LALE FESTİvAL EKİBİ 
çALIŞMALARA BAŞLADI

Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmet-i Rahman’a kavuştu
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek 

rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında 
vefat etti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut 
Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. 
Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı. 
Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü 
cuma namazını müteakip Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze 
töreninin ardından toprağa verildi.                                       ---◄◄ 

 İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİ 
MAHMUT USTAOSMANOĞLU HAKKA YüRüDü 

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

- Tebrik...
Yazarlarımızdan, sendikacı-siyasetçi, yönetici Sevgili 

Ogün Osman Elmacı’nın biricik kerimesi Elif Elmacı ile 
Muhammed S. Kaya’nın  22 Haziran 2022  tarihinde 

düzenlenen bir merasimle dünya evine girdiklerini öğrendik. 
Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.     ---◄◄ 

RAHMETLE...
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Av. Deniz Cem Toptaş

Otomatik Bilgi Paylaşımı Nedir?
RANDSTAD LETSELSCHADE KAZA UZMANLIĞI KURUMUNDAN İZİN ÖNCESİ UYARILAR...

temettü, finansal varlıkların satışından elde 
edilen gelirler vb. gibi) bildirim kapsamındadır. 
Ancak, örneğin bir mevduat hesabına yıl 
içinde yatırılan gayrimenkul kira ödemesi, 
borç ödemesi gibi hesap hareketleri otomatik 
bilgi değişimi kapsamında değildir.
Saklama hesapları, (Saklama kuruluşlarında 
(çoğunlukla bankalar ve SPK’dan yetki belgeli 
aracı kuruluşlar) tutulan hisse senedi, tahvil ve 
bonolar.)
Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, (SPK’dan 
yetki almış portföy yönetim şirketleri 
tarafından kurulan yatırım fonları ve SPK’dan 
yetki alarak kurulan yatırım ortaklıklarındaki 
paylar.)
Nakdi değer sigorta sözleşmeleri, (Yatırım 
amacıyla düzenlenen birikim değerli hayat 
sigortaları bu kapsamdadır. Mal zarar sigortası, 
sorumluluk sigortaları ve kaza sigortaları, 
kasko bu kapsamda değildir. Sadece risk 
pirimi alınan hayat sigorta sözleşmeleri de 
nakdi değer kapsamına girmemektedir.)
Düzenli ödeme sözleşmeleri (anüite), 
(Emeklilik Gelir Planı ve Yıllık Gelir Sigortası 
örnek olarak verilebilir. Bireysel emeklilik 
sözleşmeleri (BES) bu kapsamda değildir.)
Gerçek kişi ise hesap sahibinin, kurumlarda 
ise hesabı kontrol eden ortak veya yöneticinin 
adı-soyadı, adresi, yerleşik (mukim) olduğu 
ülke, yerleşik (mukim) olunan ülkedeki vergi 
kimlik numarası, hesabın yılsonu bakiyesi 
ve yıl içinde hesaba ödenen faiz, temettü, 
hesapta tutulan finansal varlıkların satışından 
doğan gelirler gibi ödemelerin brüt tutarı.
Özet olarak; Türkiye’deki finansal kuruluşlarda 
tutulan finansal hesap bilgileri bilgi değişimi 
kapsamına girmekte olup, taşınmaz ve araç 
gibi taşınır bilgileri otomatik bilgi değişimi 
kapsamında değildir. Tüm hesap türlerinde 
hesabın yılsonu bakiyesi bildirime tabi olup, 
hesap bakiyelerinin kaynağına ilişkin (emekli 
aylığı, kira geliri gibi) bilgiler otomatik bilgi 
değişimi kapsamında değildir. Yine ticari 
hesaplar da bilgi paylaşımı kapsamı dışındadır. 
Türkiye’de kurulu ve aktif ticaretle uğraşan 
şirketler üzerinde yabancıların ortaklık payları 
ne olursa olsun hesap bilgileri paylaşılmaz. 
Fakat, yurt dışında kurulu şirket adına 
Türkiye’de açılan hesap bilgileri paylaşılabilir. 
(YMM Ali Çakmakçı, 12.10.2021, https://
dogus.nl)
Hesabın yıl içinde kapatılmış olması halinde 
kapatılmış olduğu bilgisi hesabın kapatılmasını 
takip eden yıl bildirilecektir. Örneğin; 2020 
yılında kapatılan bir hesap, 2020 yılına 
ilişkin 2021 yılında yapılacak değişimde 

yer alacaktır. Hesabın yalnızca kapatıldığı 
yıl ile ilgili bildirim yapılacaktır. Kapatılmış 
hesaplara ilişkin hesap bakiyesi veya değeri 
sıfır “0” olarak bildirilecektir. Bununla birlikte 
hesap kapatılmış bile olsa kapanma tarihine 
kadar hesaba işleyen faiz gibi bilgiler bildirime 
tabidir.
Taşınmaz bilgileri anlaşma kapsamına 
girmemekle birlikte, Almanya örneğinde somut 
olarak görüldüğü gibi, yabancı devletlerin 
Türkiye’de çalışan avukatlara vekâlet vermek 
yolu ile taşınmaz araştırması yaptırması her 
zaman ihtimal dâhilindedir.

Bu bilgilerin Paylaşımı Çifte 
Vergilendirmeye Yol Açar mı?
Otomatik bilgi değişimine bağlı olarak çifte 
vergilendirme yapılmayacaktır. Elde edilen 
gelir, ya sadece gelirin elde edildiği ülkede 
(örneğin Türkiye’de) vergilendirilecek, ya da 
gelirin elde edildiği ülkede (örneğin Türkiye’de) 
ödenen vergi, mukim olunan diğer ülkede 
ödenecek vergiden mahsup edilebilecek, yani 
Türkiye’de ödenen vergi ilgili ülkede ödenecek 
tutardan düşülebilecektir. Türkiye’de elde 
edilen gelirlerin bazıları diğer ülkelerde de 
vergilendirmeye tabidir. Örneğin; Türkiye ile 
(A) ülkesi arasındaki “Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması” kapsamında Türkiye’de 
temettü gelirlerinden %10 oranında vergi 
kesintisi yapılıyor ve asıl mukim olunan 
(A) ülkesinde bu gelirlerden %15 oranında 
vergi alınıyor ise, aradaki farkın (A) ülkesine 
ödenmesi söz konusudur.

Bilgi Paylaşımına Kimler Dâhildir?
Bilgi değişiminde göz önünde bulundurulan 
ana kıstas, ilgili kişinin vatandaşlığı değil, 
vergi amaçları yönünden yerleşikliktir. 
Dolayısıyla bir kişinin çifte vatandaşlığının 
bulunması söz konusu bildirimin yapılmasına 
engel olmayacaktır. Hem Türk vatandaşlığı, 
hem de başka bir ülke vatandaşlığı bulunan 
kişinin yerleşik olduğu ülkeye finansal verileri 
otomatik olarak bildirilecektir. Bilgiler gelirin 
elde edildiği ülkeden, kişinin ikamet ettiği 
yani vergi mükellefi olduğu ülkeye aktarılır, 
bu açıdan kişinin hangi ülkenin vatandaşı 
olduğu önem arz etmemektedir. Yani, kişilerin 
ikametgâh adresi bu anlaşmaya üye ülkelerden 
birinde ise, gelirinin olduğu ülkedeki banka 
bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla 
diğer ülkenin makamlarıyla paylaşılır.

Hangi Dönemin Bilgileri Paylaşılacaktır?
2019 yılına ilişkin bilgilerin karşılıklılık 

T araf olan ülkelerin karşılıklı olarak 
ülkelerinde ikamet eden kişilerin 
ülke dışındaki, yani diğer ülkelerde 
bulunan finansal hesap bilgilerinin her 

yıl düzenli olarak vergisel amaçlı kullanılması 
maksadıyla otomatik olarak paylaşılması 
anlaşmasıdır.
Otomatik bilgi değişimi OECD (Ekonomik 
Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) üye ülkeler 
tarafından, CRS (Common Reporting 
Standards) adı ile yayımlanmış vergi 
kaçakçılığı ve kara para trafiğini önleme 
amaçlı bir anlaşmadır. Anlaşma, kişinin üye 
ülkelerden birindeki finansal hesap bilgilerinin, 
ikametinin bulunduğu diğer ülke ile her yıl 
düzenli ve otomatik olarak paylaşılmasını 
kapsamaktadır.
1988 yılında temeli atılan anlaşma, 2011 
yılında OECD üyesi ülkelerle yapılan “Vergi 
Konularında İdari Yardım Sözleşmesi” ile 
gündeme alınmış ve başta AB, G20 ülkeleri 
olmak üzere 136 ülke ile birlikte Türkiye 
tarafından da imzalanmıştır. Daha sonra 
Nisan 2017’de ise aynı doğrultuda “Finansal 
Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine 
İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam 
Anlaşması” imzalanmış ve 31 Aralık 2019’da 
onaylanmıştır.

Otomatik Bilgi Paylaşımı Anlaşmasının 
Amacı Nedir?
Bu anlaşmanın esas amacı vergi kaçaklarını 
önlemek ve kaçakçılığı minimize ederek ülkeler 
arası vergi şeffaflığını sağlamaktır. Ayrıca bu 
anlaşma vasıtasıyla taraf ülkeler, mükellefleri 
gelir beyanında bulunmaya teşvik etmektedir.
Anlaşmaya taraf olan Türkiye, yurtdışında 
yaşayan vergi mükellefi vatandaşlarının 
bireysel hesaplarının olduğu bankalardaki 
bilgileri, Hazine Bakanlığı’na bağlı olan Gelir 
İdaresi Başkanlığı aracılığıyla Hollanda, 
Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya gibi Türk 
nüfusunun yoğun olduğu ülkelerle paylaşmaya 
başlamıştır. *

Anlaşma Kapsamında Paylaşılacak 
Bilgiler:
Mevduat hesapları, (Mevduat kuruluşlarında 
tutulan mevduat ve katılım hesapları, 
vadeli-vadesiz mevduat hesapları, katılım 
bankalarındaki cari hesaplar) (Yabancı para, 
altın ve gümüşten oluşan mevduat hesapları 
da bildirim kapsamındadır.) Anlaşma 
kapsamındaki finansal hesapların 31 Aralık 
tarihindeki hesap bakiyesi ya da değeri ile bu 
hesaba yıl içinde ödenen gelir (faiz, kâr payı, 

sağlanan ülkelerle değişimine başlanmış olup 
2020 yılı ve takip eden yılların bilgileri 2021 
yılı içinde ve takip eden yıllarda bilgi değişimi 
takvimine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
Bu tarihlerden önceki yıllara ilişkin otomatik 
bilgi değişimi yapılması söz konusu değildir.

Otomatik Bilgi Paylaşımı Kapsamına 
Giren Durumlarda Cezalar Ne Olacak?
Prensip olarak, Vergi ve Gümrük İdaresi son 
12 yılın vergisini geriye dönük olarak talep 
edebilir. Buna ek olarak, Vergi ve Gümrük 
İdaresi bir para cezası uygulayacak ve hatta 
muhtemelen cezai kovuşturmaya esas olmak 
üzere yetkili makamlara bilgi verecektir. Para 
cezası, talep edilen ek verginin maksimum 
%300’ü kadar olabilir. Paranın miktarına göre, 
ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma davaları 
gelebilir. Gelir beyanı konusunda ihmal, ya da 
suiistimal gibi durumlar tespit edilir veyahut 
ta vergi kaçakçılığının olduğuna kanaat 
getirilirse, bu kişiler hukuki açıdan zor duruma 
düşebilirler.
Şüpheli durumlarda Alman Federal Vergi 
Bakanlığının açıkladığı gibi diğer AB ülkeleri 
de 5 yıl geriye dönük, hatta 10 yıl geriye dönük 
olarak tüm hesap bilgilerini isteyebilecektir.
- Açıklanamayan para miktarları, ortalama 
100 bin avronun üzerinde olursa ceza davaları 
açılabilecek.
- Kişinin kendini ihbar etmesi, yani kendisinin 
hesabı olduğunu bildirmesi ve yetkililerle iş 
birliğine açık olduğunu belirtmesi halinde bu 
süre 5 yıla indirilebilecek.
Bu nedenlerle, Türkiye’de banka hesabı 
bulunan Avrupa ve diğer ülkelerde ikamet 
eden Türk vatandaşlarının ikamet ettikleri 
ülkede uzman bir “hukukçu ekiple” 
görüşerek vergi mükellefi oldukları ülkelerin 
yetkili makamlarına bilgi vermelerini tavsiye 
ediyoruz.
088 808 78 78-info@letseladvies.nl -◄◄

Hollanda’da Türk avukatlardan Avukat Ahmet Burak Sarı ile Türk Danışma Merkezi hakkında 
konuştuk. 
Önce yerleri nerde, neler yapıyorlar kimlerle çalışıyorlar öğrenelim, yazalım dedik ve sözü 
bir önceki bölümde kendisini tanıttığımız Avukat Ahmet Burak Sarı’ya bıraktık... 

Avukat Ahmet Burak Sarı: “Van Galenstraat 103 Rotterdam adresinde Türk Danışma Merkezi 
olarak hizmete açmış bulunuyoruz. Bünyemizde bulunan ve alanında uzman kadromuzla Hollanda 
ve Türkiye’de kaza hukuku, miras hukuku, aile ve boşanma hukuku, yabancılar ve vatandaşlık huk-
uku, vergi hukuku, şirket kurma ve şirketler hukuku, alacak takibi gibi hukuk alanına giren konuların 
yanında lobicilik anlamında kamu ve kültür diplomasisi alanında da ücretsiz danışmanlık hizmetleri 
sunmaktayız.
Ayrıca ve esas olarak Türk Hukuku Bürosu olarak Hollanda ve Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının, 

Haklarımız... 

Türkiye’deki dava ve diğer hukuki ihtiyaçlarına yerinden ve tek merkezden avukatlık hizmeti veriyoruz. 
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag ve Arnhem’de bulunan ofislerimizden, kişilere avukatlık ve hukuki 
danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Büromuz ile iletişime geçen danışanlarımıza öncelikle konu hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Gerek-
tiği takdirde ofislerimizde kendileriyle görüşüyor, sorunu titizlikle inceledikten sonra müvekkilimizin 
Türkiye’ye gitmesine gerek kalmadan, Türkiye’deki dava ve hukuki işlerini yürütüyoruz. Böylece tek 
merkezden kolaylıkla ulaşılabilir bir hukuk hizmeti sunuyoruz.

Başlıklar hâlinde sayacak olursak, kurumumuzda Miras Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, Borçlar, 
Alacak ve Tazminat Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri, Ticaret Huk-
uku, Tüketici Hukuku, Uluslararası Hukuk, Sigorta Hukuku dahil birçok alanda avukatlık ve hukuki 
danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızın hayat düzeni her ne kadar bu ülkede kurulu olsa da Türkiye ile 
olan sosyal, ekonomik ve kültürel bağları sıkı bir şekilde devam etmektedir. Sosyal ve ekonomik ilişkile-
rin bulunduğu her yerde, hukuka ve dolayısıyla hukukçuya da ihtiyaç vardır. Ancak gözlemlerimize 
göre, buradaki vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği Türk Hukuku hizmetleri son derece yetersiz 
idi. Bu yüzden, hak arama özgürlüğü ve hukuki bilgiye erişim imkânının kısıtlı kaldığını; bu durumun 
ise ne yazık ki hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açtığını gözlemlemekteydik. Konunun Avru-
pa’daki Türk toplumunun toplumsal bir ihtiyacı hâline geldiğini düşünüyor ve bu ihtiyacın karşılanması 
için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Türk Hukuku Bürosu’nun kuruluş temelinde bu anlayış vardır.” 

Şimdi biz işimiz ve sosyal sorumluluğumuz gereği  N’ Haber olarak dinledik,  yazmasak olmaz.  Belki 
sizin için değilse de bir yakınınız için bu yazıyı paylaşmak, kesip kopyalamak, saklamak ve lazım 
olduğunda lazım olana “Ben bu konuda kimin yardımcı olacağını biliyorum” demek de sizin 
işiniz olsun…               Yavuz Nufel    N’Haber   ---◄◄          

Hiç bir sorun çözümsüz değildir, hele de hukuksal ise…









 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızdan ve bakanlık 
danışmanlarından Sevgili 
Mehmet Aközbek’in kıymetli 
validesi Türkan Aközbek’in 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Ede Millî Görüş Teşkilatı Başkanı 
Sevgili Bünyamin Karaman’ın kıymetli validesi 
Hatun Karaman’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.  
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda Balkan Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Sevgili Elise Ayhan’ın 
kıymetli babasının vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Fatih Rüştü Hotamışlı’nın 
kıymetli babası Ali Hotamışlı’nın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve eğitmenlerimizden Sevgili Eyüp 
Demirdaş’ın kıymetli teyzesinin vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve eski siya-
setçilerimizden  Sevgili Necat 
Kaya’nın kıymetli amcası 
Mehmet Kaya’nın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Gençlik Teşkilatı yöneticile-
rinden Sevgili Merdan Zahma’nın kıymetli babasının 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Bekir Akdeniz’in kıymetli validesi, 
Tilburg MGT Teşkilatlanma Başkanı Serdar Akdeniz’in 
kıymetli  babaannesi Gülhanım Akdeniz’in vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.  
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- Tebrik...
Hoş geldin Zehra Ayten... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan ve IGMG Güney Hollanda Gençlik Fede-
rasyonu İrşad Başkanı Yardımcısı Sevgili Ahmet Bün-
dar’ın 31 Mayıs 2022 tarihinde   Zehra Ayten adını 
verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç çifti ve dede-
lik ninelik makamına oturan Sevgili Hüseyin Bündar’ı 
tebrik ediyor,   Zehra Ayten’e hoş geldin diyor, hayırlı 
ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin İsra Nefes. Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan ve yazar 
Sevgili Mücevver Ünüvar 
Konuksever’in 9 Haziran 
Mayıs 2022 tarihinde İsra 
Nefes adını verdikleri bir 
torunu dünyaya geldi. Baba 
Said, anne Gözde’yi ve 
ninelik makamına oturan 
Sevgili Mücevver Ünüvar 
Konuksever’i tebrik ediyor,  
İsra Nefes’e hoş geldin 
diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Nafiye Kaya’nın rahatsızlığı ne-
deniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyo-
ruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar 
diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Özcan Samur’un eşinin rahat-
sızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş 
bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve ha-
yırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili İsmet Remzi Arıkan’ın, 
Mustafa Turan’ın, Metin Safety Firma sahibi Murat 
Metin’in dayısı Celal Yıldız’ın ve Sefa Ekinci’nin 
rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüklerini üzülerek öğ-
renmiş bulunuyoruz. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, 
acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz...

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Kazım Akbulut’un (Savu-
nan Adam) kıymetli amcası Aziz Akbulut’un vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Tebrik...
Okurlarımızdan ve HelalFood Firma sahiplerinden Sevgili 
Abdurrahman ve Medine Akbulut’un kerimesi Ayşe-
gül ile Sabri ve Nazime Bal’ın mahdumu Mustafa 4 
Haziran 2022  tarihinde düzenlenen bir merasimle dünya 
evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti tebrik ediyor, iki ci-
han saadeti diliyoruz.  

-Şifa Dileği...
Hollanda’da Millî Görüş Teşkila-
tının kurulmasında büyük emeği 
olan ve ilk federasyon başkanla-
rından Sevgili Necati Toprak 
Hocamızın rahatsızlığı nedeniyle 
tedavi gördüğünü üzülerek öğ-
renmiş bulunuyoruz. Hastamıza 
geçmiş olsun diyor, acil ve ha-
yırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı 
bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Orhan Dereci’nin kıymetli vali-
desinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek 
öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil 
ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Nurefşan... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Cevdet ve Merve 
Balcı-Şahan’ın  24 Haziran 2022 
tarihinde Nurefşan adını verdikle-
ri bir evlatları dünyaya geldi. Genç 
çifti ve dedelik makamına oturan 
ŞAHAN Kardeşler’den Sevgili 
Erdal Şahan’ı tebrik ediyor, 
Nurefşan’a hoş geldin diyor, 
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Mehmet...
Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Mahmut ve Karanfil Yiğit’in  25
Haziran 2022 tarihinde Mehmet adını verdikleri bir ev-
latları dünyaya geldi. Genç çifti  tebrik ediyor, Mehmet’e 
hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.

De Optiek gözlük mağazasından çağrı: 

25 YILLIK 
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Gözleriniz bize emanet

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

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

                “Gözlerinizi ihmal etmeyin!”
Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

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

Güneş  Gözlükleri  Koleksiyonu









Ödüllü Bulmaca

Soldan sağa:
1- Kanıt, tez, iddia * On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci 
dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için 
yazılan divan edebiyatı şiir türü. 2- Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her 
türlü cansız varlık, şey, obje * Hazır * Eski dilde bağırsaklar. 3- Asmaktan 
emir * Alfabemizde  on beşinci harf * Demiryolu katarı * Mayalı hamurdan 
tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince 
ekmek türü. 4- Yenmeye elverişli her şey * Bir ajansımız * (Tersi) utanma 
duygusu * İyod’un simgesi. 5- Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) an-
nesi * Tasdik etmek, tasdiklemek. 6- Kükürd’ün simgesi * Boru sesi * Serbest 
bırakma * Hiç bir zaman, katiyen. 7- Afiş yapan veya asan kimse * Mesken 
* İyod’un simgesi * Bor’un simgesi. 8- Beyaz renk * Kırmızı renk * Bor’un 
simgesi * Trityum’un simgesi * Boru sesi. 9- Kırmızı renk * Yaşlı, kart. 10- 
Zannetme * Hazır * Ulamak. 11- Beyaz renk * Öge * Alfabemizde son harf 
* Yasaklama. 12- Karık * Fotoğrafta görülen Mehterhanede yer alan, birbi-
rine bağlı iki yarım küre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir davul 
türü * Radyum’un simgesi. 13- Potasyum’un simgesi * Cüretkar * Epilepsi 
* Kırmızı renk. 14- Döteryum’un simgesi * Yer yüzü parçası * Demiryolu 
katarı. 15- Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr * Bazı hayvanların boynuna 
takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer 
biçiminde bağ * Bir bağlaç.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Temel yasa, kanunuesasi * Baston * Potasyum’un simgesi * Fosfor’un 
simgesi. 2- Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla 
kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri *  Ceza olarak ayak tabanlarına 
vurmakta kullanılan, ayakları uygun bir durumda sıkıştırıp tutan, kalınca bir 
sopa ile bunun iki ucuna bağlı bir ipi olan cezalandırma aracı * Bir nota. 
3- İstanbulda bir futbol kulübümüz * Kayıp olan şey * Azod’un simgesi * 
Radyum’un simgesi * İtriyum’un simgesi. 4- Ünlenme işi veya durumu  * Bir 
görevde uzun süre kalıp o işe emeği geçmiş olan. 5- Kuzu sesi * Seryum’un 
simgesi * Etoburlardan, sürü hâlinde yaşayan, kurttan küçük bir yaban hay-
vanı * Valide. 6- Argon’un simgesi * Bir tür cetvel * Evlilik ve kan bağına 
dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu 
toplum içindeki en küçük birlik * Yıkıntı, döküntü, çöküntü. 7- Ameliyat yap-
mak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum yoluyla anestezi * Göz-
leri görmeyen * Potasyum’un simgesi. 8- Kuzu sesi * Sodyum’un simgesi * 
Amaç, gaye, erek. 9- Yetinme, fazlasını istememe, doyum * Türkiye’nin baş-
kenti. 10- İsim * Kamer *  Sonsuzluk * Kafkasların en büyük nehirlerinden 
biri. 11- Su taşkını * Yanardağ püskürtmesi *  Kırsalda birkaç evden oluşan 
en küçük yerleşim birimi * Kısaca metre. 12- İyod’um simgesi * Kafkasların 
en büyük nehirlerinden biri * Uzaklık işaret eder * Öyle ise, öyle olunca, ma-
demki öyle anlamlarında bir söz * Uzaklık işaret eder. 13- Sürekli, kesintiye 
uğramayan * Rutubet, ıslaklık * Utanma duygusu. 14- Bağırsaklar eski dil * 
Bir haber ajansımız * Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen 
çember. 15-  Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, 
vurgun, tutkun kimse * Bir asalak * Sodyumun simgesi * Nikelin simgesi.

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-KAPİTÜLASYON * ET. 2-ASİ-
MİLE * AA * OKKA. 3-BALA * K * ALTETMEK. 4-AB 
* LEERDAM * A * CA. 5-HİCAP * U * TAV * SET. 6-A 
* ATEİST * KALAK. 7-TAN * Y * HAL * D. 8-NAM * 
A *KİNAYE. 9-HAVAN * METAN. 10-AÇACAK * KAB 
* TALİ. 11-N * RADAR * FAAL * AZ. 12-EN * RABAT 
* R * İN * L. 13-DAM * NAKARAT * İRİ. 14-ARAL * 
CAMEKAN * EL.15-NATAMAM * YANAK * İ.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:1- -KABAHAT * HANE-
DAN. 2-ASABİ * ANAÇ * NARA. 3-PİL * CANAVAR 
* MAT. 4-İMALAT * MACAR * LA. 5-Tİ * EPEY * 
NADAN * M. 6-ÜLKE İ * A * KABACA. 7-LE * RUS 
* RAKAM. 8-A * AD * T * K * TAM. 9-SALAT * AF * 
REY. 10-YATMAK * K * BARAKA. 11-O * E * VAHİM 
*  A * TAN. 12-NOTA * LANETLİ * NA. 13-KM * SA-
LATA * Nİ * K.14-EKECEK * YALA * RE. 15-TAKAT 
* DENİZLİLİ.

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

 Telefon  +31(0)71 581 00 30 

Koç  Et Mamulleri B.V. 
 Hikmet Gürcüoğlu
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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...

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor,
yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, 

iyi tatiller diliyoruz...

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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AYRIMCILIGA UGRAYANLAR SUSTUKÇA 
YENI MAGDURLAR DOGACAKTIR

Sevgiye, Özgürlüğe, Adalete, Barış’a Doğuş...

>> S  03- -05 - 22

ETHEM EMRE: “SUSKUNLUĞUNUZDAN ŞİKÂYETÇİYİM”

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, izine gidenlere hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

24 YAŞINDA

         Dosya

ZEKİ BARAN:  “UYUM YASASI BİR HAK İHLALİDİR” IGMG GÜNEY HOLLANDA BÖLGE BİNASI HİZMETE AÇILDI

VERGİ, POLİS 
DERKEN
AYRIMCILIK 
AYYUKA ÇIKTI

<<S 13<<S 05

BİLİMCİLİK
ELEŞTİRİSİ...

KURBAN, YAKIN 
OLMAK İÇİN 
VAZGEÇMEKTİR

<<S 07  <<S10

VERGİ, POLİS PARANIN 
VE GÜCÜN 
AYARTMASI
"MÜTREFİN"

Murat AltunErgün Madak Talha Yıldız H. Kerim Ece

  >>S 03

 HÜKÛMET, SREBRENİTSA’DA GÖREV YAPAN  ASKERLERE BRONZ ŞEREF MADALYASI VERDİ  

<<S 28

ROTTERDAM 
VE SCHIEDAM 
DENK İLE 
YÖNETİLECEK

Enes Yiğit, Faouzi Achbar 
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“ANKARA ANTLAŞMASI’NI HÜKÜMSÜZ KILMAKTIR”

DİNDAR KADIN 
VE 
MAHREMİYET
ALGISI
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 MARK RUTTE: "TÜRKİYE'NİN İTİRAZINA RAĞMEN FİNLANDİYA VE İSVEÇ NATO ÜYESİ OLACAKTIR"

İSLAMİ ORTAOKULA 
ENGEL VE 
BAKANIN 
TRAVMASI
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 AYIN MANŞETİ: HOLLANDA'DA HER YIL YAKLAŞIK 1000 KİŞİ ACİL SERVİSLERDE HAYATINI KAYBEDİYOR

AVRUPA'DA 
YALNIZLIK, 
TÜRKİYE'DE
YOKSULLUK
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Recep Soysal



redactie02 yayın odası

      

F ilistin davasının en önemli ve yılmaz 
savunucularından, Filistin Müslüman 
Kardeşler kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in 
“Allah’ım! Ümmetin suskunluğunu 

Sana şikâyet ediyorum!” diye ümmetin; 
yaşadıkları zulme karşı suskunluğu için yazdığı 
mektuba mahsuben ben de yaşanan bu 
haksızlıklar, ayrımcılık ve ırkçı tutumlar karşısında 
susanları Hakk’a ve halka şikâyet ediyorum…

Hollanda eski Hollanda değil... 
Vergi dairelerinde, hükûmetin istifasına sebep 
olan çok ciddi, skandal bir kurumsal ayrımcılık 
olayları yaşandı.
Sayıları 200 bine varan bir mağdur kitlesi 
oluşturuldu. Irkçılığı yapanlar yaptığı zulümle 
kaldılar. Siyasilerin, bürokratların arkasına 
saklanarak âdeta aklandılar.
Bu ayrımcılık sadece Vergi Dairesi’nde değil, polis 
teşkilatında, sağlık sektöründe, eğitim hayatında, 
iş pazarında, konut alım ve kiralamasında da sık 
sık alenen yaşanmakta ve ilgililer maalesef bu 
gidişata seyirci kalmaktalar.
Yetkililerin seyirci kalışını, suskunluğunu 
anlayabiliyorum da bu toplumun öncülerinin, 
kanaat önderlerinin, STK temsilcilerinin ve 
bu haksızlığı, zulmü yaşayanların seyirci kalıp 
susmasını anlamakta zorlanıyorum. Bu konuda 
çok duyarlı, sağduyulu, cesur bir ses var. Ona 
kulak verelim istedim. Bu kişi, olaylardan hemen 
sonra yapılan bu rezaletin cezasız kalmaması 
gerektiğini haykıran, yapanların bedelini ödemesi 
için çırpınan, mağdurların karışılıksız haklarının 
savunuculuğuna soyunan Türk Hukuk Bürosu 
Yönetim Kurulu Başkanı, Randstad Letseladvies 
CEO’su Sevgili Ethem Emre’den başkası değil. 
Sık sık konuyla alakalı gazetemize bilgi aktaran 
Emre’yi ofisinde ziyaret ettim. Her zaman olduğu 
gibi, yoğunluğuna rağmen en güzel şekilde 
ağırladı; konuşulması ve yapılması gerekenleri 
anlattı. Sizi iç sayfalarda keyifli ve istifade 
edeceğiniz bir sohbete davet ediyor, konuyla 
akalı görüşlerinizi bekliyorum. 
Bir de STK temsilcilerinden ve kanaat 
önderlerinden bu olumsuz gidişata dönük bir 
ses vermelerini ve birlikte hareket etmelerini 
bekliyorum. Aksi hâlde şikâyetimin boyutu, 
sesimin desibeli giderek artacak… 

İzine mi gidiyoruz, tatile mi?
Her şey bir başkaydı. Değişen dünya değil, 

biz onun içinde değiştik, bozulduk, onu da 
kendimize benzetmeye çalıştık. Eskiden Allah’ın 
emri, peygamberin tavsiyesi üzerine yapılırdı 
yolculuklarımız; bundan dolayı da her seferinde 
izini iple çeker, dört gözle beklerdik. “İzin” idi 
gidişlerimiz, yola çıkışlarımız; “sıla-i rahim”di… 
Eş dost, akraba ziyareti, kucaklaşması, hâl hatır 
sorulması, dertlerle hemhâl olunması idi. O 
buluşmalar insanın gönlüne dokunur, âdeta 
yeniden doğmuş hâle getirir, deşarj ve şarj 
olunurdu... İzin heyecanı bir hafta önce başlar, 
memlekete vardığımızda yine günlerce gelen 
gidenlerin yoğunluğundan bir hafta evden 
çıkmazdık. Bundan da son derece mutlu olur, 
her gün aynı heyecanla, umutla misafir yolu 
gözlerdik. Zira insani ilişkiler, karşılıklı sevgi, 
saygı, muhabbet o dönem zirvedeydi. 
Uzun zaman sevdiklerinden ayrı kalan yürekler 
kavuşunca, özlem ateşi hafifleyince siz de 
yüreğinize kulak veriyor, rahatlıyor, serinliyor, 
mutlu oluyordunuz. Şimdilerde izin anlayışı 
üsten gelen talimatlarla şekilleniyor. 5 yıldızlı 
otellerin servisleri ana kucağından, baba 
ocağından, akraba sıcağından daha cazip geliyor 
ve çalınıyor, alınıyor elimizden değerlerimiz. 
Bayram günleri toplanılırdı, odalara sığmazdık 
ama yürek genişliğimize herkesi sığdırırdık. 
Şimdilerde bayramlar bile öksüz yetim hâlde. 
Anne baba bayram günü evde yapayalnız yol 
gözlüyor, çocuklar sahilde, kumla, güneşle 
vakit geçiriyor. Elbette dinlenmeye, eğlenmeye, 
tatil yapmaya da ihtiyacımız var ancak 
önceliklerimizin sırasını kaybettiğimiz için büyük 
bir çıkmazın içerisinde debelenip duruyoruz. 

Geçenlerde usta yönetmen Hasan Çakmak’ın 
“Yalnızlığın Kokusu” adlı oyunu izledim. 
Sevgili Hasan, yalnızlığı ve sebeplerini çok yalın 
bir şekilde işlemiş. Tebrikler. İzlemenizi isterim.
İnsan yalnızlığını bazen kendisi doğuruyor, 
meydana getiriyor ancak her ne pahasına 
olursa olsun anne ve babanın yanlışları onları 
evlatsızlığa itmemeli, onların yokluğuna mahkûm 
etmemelidir. Günümüzün en büyük sorunlarından 
biri de maalesef bu. Umarım ve dilerim ki, bir tek 
anne ve babanın, çocuklarını beklerken gözleri 
yollarda kalmasın, kararmasın… 
Dinimizin yüceliğini gösteren en önemli 
delillerden biri de anne ve babaya verilmesini 
öğütlediği “değer” olsa gerek. Bizim dünyaya 
gelmemize vesile olan o yüce varlıkların 
hayattayken değerini bilmek, onları el üstünde 
tutmak inancımızın ve insan olmamızın bir 
gereğidir. Onların, bizler için yüreklerinden sızıp, 
dillerinden dökülen duaları duymuş olsaydık, 
vallahi ellerini bırakıp ayaklarını öperdik. Dua 
kapınızın kapanmaması için onların gönüllerini 

hoş eyleyin ki, dünya ve ahiretiniz hoş olsun…              
    
‘Üst(!) Kültür’ öyle derse, bizim de 
diyeceğimiz olmalı!..
Sevgili başbakanımız Rutte “Türkiye’nin 
itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç NATO 
Üyesi olacaktır” buyurarak “üst kültür”; 
-pardon- üst perdeden neyin, nasıl olması 
gerektiğini anlatmaya çalışmış. Gazetemiz 
baskıya gittikten sonra NOTO toplantısında 
nihai karar verilecek. Türkiye’nin dik duran 
tavrını destekliyorum ancak daha önce de 
benzer durumların yaşanmasını göz önünde 
bulundurarak Rutte haklı çıkacak; Türkiye yine 
ikna edilecek, terörist sevicilerle dost olacak gibi.  
Bence Türkiye’nin aynı tavrı Hollanda’ya karşı 
da koyması gerek. Zira onların da “terörist 
seviciliği” noktasında İsveç ve Finlandiya hatta 
“dost” bildiği, “müttefik” dediği Amerika’dan 
farkı yok. Çok güvenilir bir kaynaktan aldığım 
son bilgiler de bu yaklaşımı doğrulamakta. 
Hollanda’nın hem giriş kapıları hem de bütün 
devlet imkânları bu kişiler için sonuna kadar 
açılmış vaziyette. PKK sempatizanlarının ve 15 
Temmuz faillerinin Hollanda’da en iyi şekilde 
ağırlandıklarını, özel ev, burs, ödenek aldıklarını, 
boyundan fazla bir işle istihdam edildiklerini 
söyleyen dostum; “bildiğim takdirde çok 
üzüleceğim daha çok şeylerin olduğunu” da 
-usulüne göre- anlattı… Yani demem o ki, bizlere 
üst perdeden insanlık dersi vermeye kalkanların, 
arkalarında bıraktıkları vahşet, zulüm, haksızlık 
kırıntılarına dönüp bir bakmaları yeterli olacaktır. 
Onlar bakmıyorlarsa, bakıp da görmüyorlarsa 
iş bize düşüyor; onların kim olduğunu sürekli 
hatırlatacağız ve yaptıklarını bir bir anlatacağız…   

IOT’den önemli girişim…
Türkler için Danışma Kurulu IOT, yeni Uyum 
Yasası’nın iptali için kamuoyu oluşturmak ve 
bu haksız girişimi, yasayı kendi söylemleriyle 
feshetmeye dönük bir çalışma başlattı. Basın 
toplantısıyla çalışmalarını kamuoyuna duyuran 
IOT, toplumun tamamından destek bekliyor. 
Özellikle STK’ların bu konuda başlatacakları 
organizeli bir çalışma ve beraber atacakları bir 
adım çok önem arz ediyor. Başlatılacak olan imza 
kampanyasıyla Avrupa Komisyonu’na Hollanda 
şikâyet edilecek ve yasa büyük bir ihtimalle 
hükmünü kaybedecek. Bu yasanın yürürlükte 
olduğu sürece Ankara Antlaşması çerçevesinde 
kazanılan haklarımızın da birer birer elimizden 
alınacağına dikkat çeken IOT yetkilileri, buna 
meydan vermemek için “gün bir olma, beraber 
hareket etme vaktidir” diyor ve başta STK’ları 
daha sonra da toplumu bu kampanyaya destek 
vermeye çağırıyor.                                  ---◄◄          

Suskunluğunuzu
 ŞİKÂYET
EDECEĞİM!

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Sevgili Rutte 
“Bu biiir ya da üüüç”

Düğün olur, damat gelini ata 
bindirir ve evin yolunu tutarlar. 
Giderken at tökezler, gelin 
düşecek gibi olur, adam atın 
kulağına yaklaşır ve “bu biiiir” 
der. Yola devam ederler, yolun 
yarısında at yine tökezler, 
adam bu sefer gelini zor bela 
tutar. Ata yaklaşıp “bu ikiii” 
der. Tekrar yola koyulurlar, 
evlerine yaklaşmışken at bu 
sefer iyice bi tökezler ve gelin 
yere düşer, bohçalar dağılır. 
Adam “bu üüüçç” der ve çekip 
silahıyla atı vurur. 
Gelin korkuyla karışık “ne 
yaptın, neden vurdun atı” der. 
Adam hiç istifini bozmadan bu 
sefer geline dönerek “bu biir” 
der.
Kıssaya hisse:
Bu kadar olumsuz gidişata 
dünyayı yaşanmaz hâle 
getirmelerine rağmen, hâlâ 
büyük bir pişkinlik ile bizlere 
adalet, merhamet, hukuk, 
demokrasi dersi 
vermek için sıraya dizilenlere 
“yeter artık” diyor  ve 
“bu üüüçç” 
diye haykırıyoruz.…

“Bunu hiç unutma evlat! Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı; devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği 
acılar üzerine kuruludur.” (Aliya İzzetbegoviç)    ...Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, huzur dolu bir izin yapmanızı diliyorum...

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar,
iyi tatiller diliyoruz...

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola 
çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi 

tatiller diliyoruz...
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T.C. Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali Parlak’ın
Hollanda’daki görev süresinin sona ermesinin ardından, 
Zaandam Sultan Ahmet Camii’nde  “Ahde Vefa” programı 
düzenlendi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı programda 

duygulu anlar yaşandı.

Bir  güzel  insanın  ardından...  Güle  güle  Ali  Hocam!..
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Y asanın ayrımcılığı körüklediğine, 
eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat 
çeken Zeki Baran bu yasanın derhal 
iptal edilmesi gerektiğini vurgu 

yaparak  özetle şunlara değindi: 
“Geçen sene yürürlüğe girmesi planlanan Uyum 
Yasası biraz gecikmeli olarak bu yıl 1 Ocak 
2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yürürlüğe 
giren yasa, 1963 yılında iki ülke arasında 
imzalanan Ankara Antlaşması’na aykırı. Bu 
gibi tuzaklarla Anlara Antlaşması’nı delmeye 
ve hükümsüz hâle getirmeye çalışıyorlar. Eğer 
biz bu uygulamayı kabul edersek anlaşmanın 
tamamını geçersiz hâle getirmeye çalışacaklar 
ki buna asla fırsat verilmemeli, müsaade 
edilmemelidir.
Amaç bu yasayı kullanarak Ankara 
Antlaşması’ndan doğan diğer hakları da Türk 
vatandaşlarının elinde almak. Aile birleşimi, 
süresiz oturum, işçi oturumu ve ticari oturum 
gibi durumları da zorlaştırmak için Hollanda 
hükûmetinin önü açılacaktır.

“HOLLANDA, ‘UYUM YASASI’ ADI 
ALTINDA ANKARA ANTLAŞMASI’NI 
ÇİĞNİYOR”
Şimdiden pek çok eve uyum sınavına, dil 
kursuna başlanması gerektiği hususunda bilgi 
bile yollanmış. Biz, Hollanda’da yaşayan 
Türklerin dil öğrenmesine karşı değiliz, 
aksine lisan öğrenmeleri hususunda teşvik 
bile ediyoruz. Ancak biz yapılan muameleye 
karşıyız. Bu yasa tam manasıyla bir ayrımcılıktır. 
Bu bir zorlamadır, caydırma yöntemidir. Bir şey 
gönüllü olarak yapılırsa başarılı olur.
Uygulanmaya konulan bu yasanın kendi 
içerisinde bile pek çok çelişkisi var. 

IOT Başkanı Zeki Baran:

 “UyUm yasası bİr hak İhlalİdİr. ankara antlaşması’nı 
hükümsüz kılmak İçİn atılmış bİr adımdır”

Gerekçelerinin de hiçbir tutarlılığı yok. IOT 
olarak bu yasayı yürürlükten kaldırmak için 
kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek 
ve bir imza kampanyasıyla sorunu Avrupa 
Komisyonu’na taşımak için yola çıktık. 
IOT bünyesinde bulunan federasyonlar bu 
kampanya içerisinde olacak ve her türlü 
desteği verecekler. 
Diğer federasyonların ve sivil toplum 
kuruluşlarının da bu eyleme, kampanyaya 
destek vereceklerine inanıyorum.
Türkiye o komisyonun içerisinde olduğu için 
sesimizin çok daha iyi duyulacağına inanıyoruz. 
Bizler Hollanda’daki bütün STK’lar ile bu 
sorunu çözmek için bir araya gelerek bir güç 
oluşturmayı planlıyoruz. İşin hukuki boyutunu 
Avukatımız İsmet Özkara yürütecek. Eylül ayı 
itibariyle imza kampanyamızı başlatmak ve 
komisyona sunulacak kadar bir sonuç elde 
etmek istiyoruz.
Bu sorunun çözümü için atılacak her adımda 
yanımızda olmak, Türkiye’den gelip de 
Hollanda’da yaşayan her insanın görevidir. 
Hangi görüş, düşünce ve inançta olursa olsun 
bu yürüyüşte bir ve beraber olarak hareket 
etmeliyiz.
Ben IOT olarak bütün STK temsilcilerini 
bu kampanyaya katılmaya, destek vermeye 
davet ediyorum. Aksi hâlde başımız çok 

ağrıyacak. Ankara Antlaşması’nda açılacak 
başka delikler, bizim daha pek çok hakkımızı da 
elimizden alınmasına yol açacaktır. Buna fırsat 
vermemeliyiz.”

İSMeT ÖzKARA “HOLLANDA, ANKARA 
ANTLAŞMASI’NA AYKIRI KARAR 
veRDİ”
Bilgilendirme toplantısında avukat İsmet 
Özkara sorunun hukuki boyutunu ele alan bir 
sunum yaptı.
Özkara yasadaki çarpıklıkları verdiği örneklerle 
gözler önüne serdi.
Avukat İsmet Özkara konuşmasında şunlara 
değindi: “Ankara anlaşması ve Hollanda 
ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaptı. 
Özkara konuşmasında “Hollanda, Ankara 
Antlaşması’na aykırı karar verdi, bu 
yüzden de birçok vatandaşımız mağdur 
oldu. Hollanda bu tavrı ile hukuki bir 
suç işliyor. 1963 yılında yapılan Ankara 
Antlaşması’na göre yeni çıkan kanunlar 
Türkiye için geçersizdir. Bu da yeni bir 
kanun, fakat Hollanda hükûmeti ‘biz 
bir yeni formül bulduk bu formüle göre 
Ankara Antlaşması geçerli değildir’ 
diyorlar. Fakat böyle bir karar yok. 
Son sözü hâkimler ve Adalet Divanı 
verecektir.” 

YeNİ UYUM YASASI KİMLeRİ 
KApSIYOR?
- Türkiye’den aile birleşimi ile gelmek 
isteyenleri,
- İmamları,
- Hollanda’da ikamet eden (oturum kartı 
olmayan) ve aile birleşimi başvurusu 
yapanları…
Yukarıda belirtilen kişiler uyum sınavında 
başarısız oldukları taktirde, Hollanda’ya 
gelemeyecekler.

YASADAN KİMLeR MUAF?
- Hollanda vatandaşı çocuğu olanlar,
- AB vatandaşı eşi olanlar (Hollanda vatandaşı 
hariç),
- AB vatandaşları,
- Avustralya, Japonya, Kanada, Amerika, 
İsviçre, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere 
Vatikan ve Monaco.
- Belirli bir süre Hollanda’ ya gelenler (Öğrenci, 
Çalışmak için gelenler)                         ---◄◄

Hollanda’da Türkler için 
Danışma  Kurulu (IOT), Uyum 

Yasası ile alakalı bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. Basının 
davetli olduğu buluşma, IOT 

Başkanı Zeki Baran’ın toplantının 
amacıyla alakalı yaptığı 

konuşmayla başladı.

“IOT olarak bu yasayı yürürlükten kaldırmak için kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve bir imza 
kampanyasıyla sorunu Avrupa Komisyonu’na taşımak için yola çıktık.”
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Kurban Bayramı’nızı tebrİk edİyor, yola 
çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, 

İyİ tatİller dİliyoruz...

Kurban Bayramı’nızı tebrİk edİyor, 
yola çıkacak olanlara hayırlı 

yolculuklar, İyİ tatİller dİliyoruz...

U l u s l a r a r a s ı 
D e m o k r a t l a r 
Birliği UID Genel 
Merkez Kadın 

Kolları, Avrupa’da yaşayan 
kadınların haklarını doğru 
bir şekilde öğrenebilmeleri 
adına Avrupa’nın her 
ülkesinde bir avukat 
belirledi...
Belirlenen avukat, haftanın 
belirli günü ve saatinde 
kadınlarımıza yönelik 
ücretsiz danışmanlık 
hizmeti vermektedir.
UID Genel Merkez Kadın 
Kolları, Avrupa’da son 
zamanlarda özellikle 
boşanma gibi olayların artması ve kadınlarımızın bu gibi hukuki konularda 
doğru bilgilere ulaşabilmek adına bu hizmeti başlatmıştır.
Avukat İbrahim Yıldırım şu açıklamada bulundu: “UID Hollanda Hukuki 
İşler Başkanı olarak da bu hizmeti Hollanda’da bulunan kadınlara 
inşallah biz vermeye çalışacağız. Perşembe günleri saat 13:00 ila 
15:00 arasında Hollanda’da bulunan hanım kardeşlerimiz, gönül 
rahatlığıyla bizlere ulaşabilirler. Hizmetimiz bu saatlerde tamamıyla 
ücretsiz olacaktır”                                                      DM       ---◄◄

 Halka hizmet etmek...Bir Başarı Hikâyesi

T ürkiye kaynaklı yurt dışı yatırımlarda yüzde 
65,4 pay ve 30,4 milyar dolarlık sermaye 
pozisyonuyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
öne çıktı. Bakanlığın anket çalışması 

sonucu, 2021 yılı sonu itibarıyla toplam 126 ülkede 
doğrudan Türk yatırımı bulunduğu görüldü. İlk 
sırada 201 yatırım ve 20 milyar 308 milyon 277 bin 
834 dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer 
aldı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığının 2021 yılına 
ilişkin yürüttüğü “Yurt Dışı Yatırım Anketi”nden 
yaptığı derlemeye göre, çalışma kapsamında 2 
bin 865 yatırıma ilişkin bilgiler toplandı. Gerçek 
kişilerden son bir yıl itibarıyla yerleşik oldukları 
ekonominin Türkiye olduğunu belirtenlerin 
yatırımları istatistiki olarak kayda alındı.

Ankete göre, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 
43 yatırımın 2021 yıl sonu itibarıyla sermaye 
pozisyonu 46,5 milyar dolar olarak hesaplandı. 
Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç 
ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonu 
çerçevesinde Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı 51,8 milyar 
dolar oldu.

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların bölgelere 
dağılımı incelendiğinde, toplam 2 bin 43 yatırımın 
756’sının AB ülkelerinde, 450’sinin “Diğer 
Avrupa Ülkeleri” olarak gruplandırılan Birleşik 
Krallık, Rusya, Balkanlar, EFTA (Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği) üyeleri ve Doğu Avrupa bölgesinde 
bulunduğu görüldü.

Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde Türkiye kaynaklı 
237, diğer Asya ülkelerinde 229, Kuzey Amerika’da 
160, Kuzey Afrika’da 87, diğer Afrika ülkelerinde 
64, Orta Amerika ve Karayipler Bölgesi’nde 26 
yatırım bulunuyor. Diğer yatırımların dünyanın dört 
bir yanına yayılması dikkati çekiyor.

Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki 
payı yüzde 37,56 olurken diğer Avrupa ülkelerinin 
payı yüzde 22,1 olarak belirlendi.

Yurt dışı yatırımların bölgelere göre sermaye 
pozisyonuna bakıldığında, AB ülkelerinin 
yüzde 65,4 pay ve 30,4 milyar dolar sermaye 
pozisyonuyla ilk sırada geldikleri görüldü. AB 
ülkelerini, “Diğer Avrupa Ülkeleri” yüzde 18 pay 
ve 8,4 milyar dolar ile takip etti. Kuzey Amerika’da 
yüzde 4,9 payla 2,3 milyar dolar, Orta Asya Türk 
cumhuriyetleri ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de 

TÜRK GİRİŞİMCİLER AVRUPA’YA 
DAMGA VURDU! 
ILK SIRADA HOLLANDA VAR

UID HOLLANDA, KADINLARA
ÜCRETSİZ HUKUK HİZMETİ SUNACAK

yer aldığı “Diğer Asya Ülkeleri”nde ise yüzde 4,9 
payla 2,3 milyar dolarlık Türk yatırımı bulunuyor.

- İLK SIRADA HOLLANDA VAR
Bakanlığın anket çalışması sonucu, 2021 yılı sonu 
itibarıyla toplam 126 ülkede doğrudan Türk yatırımı 
bulunduğu görüldü. İlk sırada 201 yatırım ve 20 
milyar 308 milyon 277 bin 834 dolarlık sermaye 
pozisyonuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 83 yatırım 
ve 4 milyar 450 milyon 151 bin 148 dolarlık sermaye 
pozisyonuyla Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, 
İskoçya, Kuzey İrlanda) takip etti. Almanya, 158 
yatırım ve 2 milyar 312 milyon 571 bin 205 dolarlık 
yatırım tutarıyla 3’üncü, ABD de 152 yatırım ve 2 
milyar 271 milyon 777 bin 66 dolarlık tutarla 4’üncü 
sırada bulunuyor.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 
gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlarda finans ve 
sigorta faaliyetleri yüzde 76,5’lik payla ilk sırada 
yer aldı. Bu sektörü yüzde 3,2’lik payla toptan ve 
perakende ticaret, yüzde 2,6’lık payla ana metal 
sanayisi, yüzde 2,6’lık payla gıda, içecek ve tütün 
ürünleri imalatı, yüzde 2,6’lık payla inşaat, yüzde 
2’lik payla tekstil ve giyim sanayisi ve yüzde 1,9’luk 
payla bilgi ve iletişim sektörü izledi.            
                 Haber: Abdullah Aşıran AA      ---◄◄

 Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara
 hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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B u ayki sayımızda sevgili Ethem Emre 
ile Sevgili Zeynel’in yaptığı röportajı 
okuyun. Sevgili yazarımız Ethem bey 
çırpınıyor, ‘hem bugünü hem de 

geleceğimizi kurtaralım’ diyor çünkü, bilinçli 
olarak yabancılar cezalandırıldı, diyor. Böyle de 
kalmadı, herkesin yaptıkları yanlarına kar kaldı, 
kar kalmasın diyor.

Aynı durum ben kendimi bildim bileli Polis 
Teşkilatı için de geçerli. Amerika’da ne oluyorsa 
neredeyse aynısı burada da oluyor. Çürük 
elmalar, bitmiyor, bitmeyecek. Şu an VU’de 
asistan profesör olarak çalışan Sinan Çankaya 
yıllarca önce rapor yayınlamıştı. Ne tür bir etki 
doğurdu? Hâlâ bu konuyu konuştuğumuza göre 
ve hatta bir kaç hafta önce NPO’da yine bir 
program yayınlandığına göre, sorunu başka bir 
yerde aramamız gerekiyor.
Her toplumun kafatasçıları oldu, var ve var 
olmaya da devam edecek. Polis’te ise polisliğini, 
Vergi Dairesi’nde ise müfettişliğini, okulda ise 
öğretmenliğini, restoranda ise müşteri seçerek 
pozisyonunu istismar edecektir bu tipler. Peki 
bununla mücadele nasıl olacak? Aslında Sevgili 
Ethem’in yapmaya çalıştığı da bu: “Vasat 
olmaktan çıkın, organize olun, sesinizi 
yükseltin, var olduğunuzu ispatlayın ve 
hesap soralım demek istiyor. ‘Süklüm-
püklüm, ik niet weten, dönemi kapandı, 
konuşun be birader” diyor. Daha ne desin!

Camiler ve Çocuklar
Bu köşede sık sık, kendi çocukluğumdan da 
anekdotlar anlatarak, çocuklara camilerin 
sevdirilmesi, onların camiden soğutulmamaları 
gerektiğini defalarca ifade ettik. Bundan bir 
kaç hafta önce, eşimle, İstanbul Fatih’teki, çok 
sevdiğim camilerden olan Yavuz Selim Camii’ne 

gittik. Hafta sonu ve ikindiye yakın bir vakitti. 
Camiye girip hem mescit namazı kılalım, hem de 
soluklanalım diye düşündük. İçeri girdiğimizde, 
kimileri namaz kılarken, aşırı derecede gürültü 
olduğunu fark ettim. Bildiğiniz çocuk gürültüsü. 
Hatta bazı çocuklar parende bile atıyordu. Sonra 
7-8 çocuk daha geldi ve aralarında 2 takım 
oluşturup bayrak yarışı yapmaya karar verdiler. 
Başka bir grup ise minberin en tepesine çıkıp 
oralarda takılıyorlardı. Hatta minber o kadar 
dikti ki, düşecekler diye endişe etmedim değil.

Ruh hâlimi nasıl atayım? Çocukların camiye 
gelmesi, oradan uzaklaşmaması, çok değerli. 
Ama bunun ölçüsüzlüğü de bu mu olmalı? 
Çatık kaşlı dedelerin camiden kovalamaları ne 
kadar kötü bir şey ise, yüksek sesle, kuralsız, at 
koşturmak, takla atmak, yarışmak? Yani demem 
o ki, kural da olsun. Camii de sessiz olmak 
gerekmez mi? Konuşulmayacak mı? Tabii, ama 
ders yapılır, hoca ile saklambaç oynanır. Ama 
belli bir üslup içerisinde olması gerekmez mi? 
Velhasıl kelam, eşime dedim ki: ‘Kalkalım, biz 
burada oturup, huzur içinde Yavuz Selim’i 
bugün izleyemeyeceğiz. Eğer birazdan 
çocuğun biri minberden düşerse, vay 
hâlimize.’

Galata Port
Vapurla boğazdan geçerken Galata Port’a da 
uğrama planı yapmıştık. Otelden çıkıp, Galata 
Köprüsü’nden Karaköy’e geldiğimizde, güneşin 
batmasına az bir zaman kalmıştı. Modern bir 
kaç mağazayı gördükten sonra, yabancı genç bir 
bayanın yanına denk düşüp soluklanalım dedik. 
Eşim, yanımızdaki bayanın elinde Arapça bazı 
yazılar olduğunu ve durmadan bu kağıtları açıp 
kapattığını fark etti. 
Sonra kendisi ile sohbete başladık: Genç 
bayan, Uluslararası İlişkiler okuyan Alman’mış 
ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, 
Lübnan’da 2 yıl kalmış. ‘Yaşadığınız ülkenin 
dilini öğrenmeniz lazım’ diye düşünerek 
Arapça öğrenmeye karar vermiş. 
Biraz Lübnan’dan, ekonomik krizden konuştuk. 
Peki neden İstanbul’da şimdi? Lübnan’dan 
İstanbul’a uçakla gelmiş ve bu gece Esenler 

otogarından Almanya’ya otobüsünün kalkacağını 
söyledi. Neden, diye sorduğumuzda, CO2 
dedi. Bir anda utandık. Utandık çünkü 
bizim gündemimizde CO2 yok. Evet evde, 
çöpleri ayırıyoruz. Ev halkına, ‘lütfen, çok 
gerekli olmadıkça, online bir şeyler 
ısmarlamayalım, sırf denemek için 4-5 
elbise ısmarlayıp, beğenmediklerimizi geri 
göndeririz diye düşünmeyelim’ diyorum 
ama, otobüsle 3-4 gün? İçimden sadece ‘knap’ 
diyebildim. Ama ‘aferin sana’ deme kabalığını 
da yapmak istemedim.

Yanımızdaki baklavadan ikram edip, bir yardıma 
ihtiyacı  olup olmadığını da sorduktan sonra, 
neşeli bir şekilde ayrılıp en yakındaki camiye 
akşam namazını kılmaya Nusretiye, Tophane 
camiine gittik. Namazı kılıp, yavaş yavaş otele 
doğru giderken, Kılıç Ali Camii ile karşılaştık bir 
anda. İstanbul’u bu yüzden çok seviyorum. Bir 
anda karşımıza bir Mimar Sinan eseri daha çıktı 
ve orada da mescid namazımızı kılıp fotoğrafları 
çektik. Hatta aşağıdaki fotoğrafı da görmek beni 
mutlu etti.
Bakalım İstanbul daha ne güzellikleri gizliyor 
bizim için?     (Fotoğraf: Ergün Madak) ---◄◄

Vergi Dairesi’nin Katkı Payı 
(Toeslag) meselesindeki 
hatalarının raporu 
yayınlandıktan sonra 
sembolik olarak hükûmetin, 
seçimlere çok az kala 
istifa ettiğini hatırlarsınız. 
Raporun sonuçlarını 
okuduğumda, doğrudan, 
bilinçli olarak yabancıların 
hedef alındığını satır aralarını 
okuyup, mağdurların 
da genelinin yabancılar 
olduğunu gördüğünüz zaman 
algılayabiliyordunuz.  Bunu 
bile itiraf edemediler, üstü 
kapalı ima ettiler. Gel zaman 
git zaman, konu en son 
Youtube’da Boos kanalı 
olan Tim Hofman’ın ilanına 
kadar dayandı. Ne dedi 
Tim? ‘Korkmayın, Vergi 
Dairesi’de kim karıştıysa 
bu işlere, ismini verin 
bize.’ Sonra ne oldu? 
Hiç bir şey.

 AYRIMCILIK
AYYUKA ÇIKTI

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Vergi Dairesi, Polis Derken
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Bu vesileyle, gençlerimiz bir kez daha 
toplumda rol model olarak gösterilebilecek 

bir profesyonel ile bir araya geldi gelme fırsatı 
buldu ve ondan tavsiyeler aldı. Bu söyleşinin 
konuğu dijitalleşme konusunda uzman olan, 
Fontys Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erdinç 
Saçan’dı. Bu konuda ders veren ve son olarak 
yapay zeka konusunda bir kitabı yayınlanan 
Saçan, sunuculuğunu Başkonsolos Aytaç 
Yılmaz’ın yaptığı programda önemli bilgiler 
verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Programın sürpriz bir de konuğu vardı. 
Giethoorn’da maruz kaldığı ırkçı saldırılar 
nedeniyle Rotterdam’a taşınmak zorunda 
kalan H. Yılmaz ve oğlu da kendilerine 
ayrılan ön sırada yerlerini aldılar. Başkonsolos 
Yılmaz tarafından tanıtılan özel konuklar, 
gençlerimizden yoğun ilgi gördü.
Programa verilen arada konuklar, müzisyen 
Semih Arıkan’ın çalıp seslendirdiği şarkılar 
eşliğinde hoşça vakit geçirdiler. Söyleşinin 

Hizmete devam...

“PROFESYONELLER GENÇLERLE BULUŞUYOR” BAŞLIKLI 
SÖYLEŞİLERİN BEŞİNCİSİ DÜZENLENDİ

sonunda ise, ikramlar eşliğinde “networking” 
etkinliği yapıldı. Gençlerimiz Erdinç Saçan ve 
Başkonsolosla bizzat tanışarak, merak ettikleri 
konuları sorma imkânı elde ettiler.
Başkonsolos Aytaç Yılmaz’ın soruları ile 
başlayan programda pandemi süresince yeni 
tanıştığımız uzaktan eğitim sisteminin artı 
eksileri konusundaki bir soruya Erdinç Saçan 
“bu sistemin doğru bir sistem olmadığını 
ancak o dönem içerisinde öğrencilere ancak 
bu şekilde ulaşabildiklerini ve dersleri böyle 
yapmak durumunda kaldıklarını” belirtti.
Saçan “Şuan için en büyük sorun gençlerin 

eğitim almaya alışmasıdır. Öğrencilerimizin 
bazıları online eğitimi benimsedikleri için 
‘okula neden gelelim?’ diye sorular soruyorlar. 
okullarda bir çok öğrenci salonları boş. 
Pandemi sonrasında öğrencileri yeniden okul 
ortamına alıştırmak durumundayız. Dijitalleşme 
gerçekten hayatımıza çok hızlı girdi. Bu konuda 
yazılı bir bilgi paylaşmak mümkün değil çünkü 
bu gün yazdığınız yarın için geçmiş versiyon 
oluyor.” dedi. Erdinç Saçan’ın gençlere 
sorduğu “Sabah ilk uyandığınızda kimler 
telefona el atıyor, el kaldırabilir mi” sorusuna 
Başkonsolos Aytaç Yılmaz’ın da el kaldırması 

gülüşmelere neden oldu. Esprili bir şekilde 
süren iki saatlik toplantı sonunda gençlere 
ikramda bulunulurken, gençler ayak üstü de 
olsa hem Başkonsolos Aytaç Yılmaz ile hem de 
Erdinç Sana ile ikili görüşmeler yapma fırsatı 
buldular. Erdinç Saçan program sonunda 
katılımcılara kendi yazdığı “Turkse Afkomst, 
Nederlandse Toekomst” adlı kitabını hediye 
etti. Programın sonunda Başkonsolos Yılmaz, 
konuğu Erdinç Saçan ve katılımcı gençlere 
programların devam edeceği müjdesini verdi. 
Gençlerimiz de kendilerine sağlanan bu 
imkândan dolayı teşekkürlerini sundular.  ◄◄

Rotterdam Başkonsolosluğu’nda, 
Hollanda’da mesleki hayatlarında 
başarıya ulaşmış profesyonellerin 
konuk edildiği ve artık geleneksel 

hale gelen “Profesyoneller Gençlerle 
Buluşuyor” başlıklı söyleşilerin 

beşincisi, uzun bir pandemi 
döneminden sonra, 11 Haziran 

Cumartesi günü gerçekleşti.
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A çılış törenine Bölge Başkanı 
Mustafa Aktalan ve ekibi, 
IGMG Genel Başkanı Kemal 
Ergün, Lahey Büyükelçiliği 

Elçi Müsteşarı Pınar Gülün Kayse-
ri, Lahey Eğitim Müşaviri  Doç. Dr. 
Miyase Koyuncu Kaya, Rotterdam 
Başkonsolosu Aytaç  Yılmaz, Kuzey 
Hollanda Millî Görüş Başkanı Mustafa 
Hamurcu, Türk İslam Kültür Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Ömer Altay,  
Hollanda Türk Federasyon Başkanı 
Murat Gedik, CMO Başkanı Muhlis 
Köktaş, HDV Din Hizmetleri Müşaviri 
Prof. Dr. Haluk Songur, Saadet Partisi 
Hollanda Başkanı Ali Yücel, Hasene 
Hollanda Başkanı Hüseyin Karataş, 
HOTİAD, MÜSİAD, TNOP yetkilile-
ri, iş adamları, basın mensupları ile 
birlikte çok sayıda cemiyet başkanı ve 
Millî Görüş sevdalısı katıldı.
Gökkuşağı Sanat Merkezi’nin organi-
zesiyle gerçekleştirilen, Bölge Tanıtma 
Başkanı Sezer Han’ın sunumuyla 
başlayan; “Resepsiyon ve Res-
mî Açılış Töreni” olmak üzere iki 
bölümden oluşan merasim, Kur’an-ı 
Kerim Tilavet Yarışmacısı birincisi 
Selim Arda Gökmen’in okuduğu 
Kur’an-ı Kerim ile başladı.
Kur’an tilavetinin ardından IGMG Gü-
ney Hollanda Bölge Başkanı Mustafa 
Aktalan bir selamlama ve hoş geldiniz 
konuşması yaptı.
Bölge olarak yapılan çalışmalar 
hakkında katılımcılara bilgi ve-
ren Aktalan, yeni hizmet binasının 
kullanımı ve teknik yapısıyla alakalı 
da kapsamlı bir bilgi verdi. Çalışma 
ekibini de davetlilerin huzuruna tek 
tek çağırarak hem kendilerini tanıttı 
hem de görevleri hakkında katılım-
cıları bilgilendirdi. Aktalan törende 

yaptığı konuşmada, ilk kurulduğu 
yıllarda sadece bir büroda çalışan 
IGMG’nin şimdi, bölge, eğitim ve 
gençlik merkezleri ile Müslümanlara 
hizmet ettiğine dikkat çekti.
Mustafa Aktalan: “Her şey, inan-
cımızı ve kültürel değerlerimizi 
özgürce, huzur içinde yaşayabi-
leceğimiz bir geleceğe inanan bir 
grup insanla başladı”
Mustafa Aktalan yaptığı konuşmada 
şunlara değindi: “Değerli misafirler, 
bu tarihî anda burada bizimle birlikte 
olduğunuzdan dolayı hepinize teşek-
kür ediyorum. “Rotterdam’ın gizli 
mücevheri” olan Rotterdam Hoogv-
liet’teki yeni binamızın açılışına hoş 
geldiniz.
İşçi göçü ile birlikte büyüklerimiz 
Hollanda’ya geldiler ve varlığımızı 
korumak için temeller attılar. Her şey, 
inancımızı ve kültürel değerlerimizi 
özgürce, huzur içinde yaşayabilece-

ğimiz bir geleceğe inanan bir grup 
insanla başladı. Bir zamanlar küçük 
bir kulübede başlayan bu çalışmalar, 
şimdi 40 yıl sonrasında buradayız! 
Teşkilatımız Hollanda toplumunun 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu şekilde 
üyelerimizin ve cemaatimizin ihtiyaç-
larını karşılamak için her türlü gayreti 
ve çabayı gösteriyoruz.
Millî Görüş Teşkilatları olarak misyo-
numuz ve vizyonumuz, insanların en 
hayırlısı olmak, İslam’ı yaşatmak ve 
nesillerimize aktarmak ve daha güzel 
bir dünya için çalışmaktır. Dünya 
Rotterdam, Hollanda ve Avrupa’dan 
daha büyüktür.
Bu binadaki faaliyetlerimizden bir kaç 
örnek vermek istiyorum: Bize bağlı 
olan 19 cami ve 23 eğitim merkezinin 
yönetimi ve koordinasyonu buradan 
yapılmaktadır.
Bu bina aynı zamanda bir eğitim 
merkezidir: Dinî kurslar ve eğitimlerin 
yanı sıra Hollanda toplumuna kendini 

adamış nitelikli bireyler yetiştirmeye 
çalışıyoruz.
Bazı örnekler verecek olursak; İLİIM 
Akademisi ile kalifiyeli yönetici 
yetiştirmek, Genç Siyaset Okulu ile 
siyasetçi yetiştirmek,   YILDIZ Gençlik 
Kursu ile gençleri iş hayatına hazırla-
mak ve kadınlara yönelik farklı eğitim 
kursları düzenlemek. Bu kursların 
ve eğitimlerin bir çoğu Hollandaca 
olarak verilmektedir.
Bina ile ilgili şu teknik bilgileri de 
paylaşmak isterim: Toplam 950m2, 
2 ayrı bloktan oluşuyor, her biri 2 
kattan oluşuyor. 1 blokta kiracı var. 
Binaların etrafında 2’si elektrikli araç-
lar için şarj ünitesi olan 27 özel park 
yeri mevcut. Çatının tamamı güneş 
panelleri ile kaplı, gaz yakıtı olmayan, 
CO2 nötr binalar.
Tekrar hepinize bu özel günde 
yanımızda olduğunuz için teşekkür 
ediyorum. Bu günün gerçekleşmesi 

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Güney Hollanda Bölgesi yeni hizmet binası yapılan bir törenle resmî olarak hizmete açıldı.

“Millî Görüş çok istisna bir kurum. Avrupa’da Türk toplumunun yapılanmasına örnek teşkil 
eden bir cemiyet. En eski, en köklü ve en başarılılarından biri”

 IGMG Güney Hollanda Bölgesi yeni hizmet

için emek veren tüm gönüllülerimize teşekkür eder, herkese iyi 
günler dilerim.”
Başkan Aktalan’ın konuşmasının ardından “Dünden Bugüne NIF’in 
40 Yılı” adlı bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

Pınar Gülün Kayseri: “Millî Görüş çok istisna bir kurum. 
Avrupa’da Türk toplumunun yapılanmasına örnek teşkil 
eden bir cemiyet. En eski, en köklü ve en başarılılarından 
biri”
Resepsiyon bölümünün son konuşmacısı Lahey Büyükelçiliği Elçi 
Müsteşarı Pınar Gülün Kayseri idi. Büyükelçi Şaban Dişli’nin yurt 
dışında olması hasebiyle davete icabet edemediğini belirten Kay-
seri, Dişli’nin selamını katılımcılara iletti.  Pınar Gülün Kayseri ko-
nuşmasında özetle şunlara değindi: “Çok sıcak ve güzel bir ortamda 
olduğum için çok mutluyum. Büyükelçiliğimizin bu törende kuvvetli 
bir şekilde temsil edildiğini görmek ve elçiliğimizin desteğini yoğun 
bir şekilde hissetmeniz beni ayrıca mutlu etti. Almanya’da konsolos-
luk görevim sırasında da Millî Görüş Teşkilatları ile iyi bir işbirli-
ğimiz olduğu için bu ortam bana çok aşina geldi ve ben o günlere 
yeniden bir döndüm. 
Hakikaten Millî Görüş çok istisna bir kurum, cemiyet. Avrupa’da 
Türk toplumunun yapılanmasına örnek teşkil eden bir cemiyet. 
En eski, en köklü ve en başarılılarından biri. Bundan dolayı sizleri 
tebrik ediyorum. Sorunlarınızı çözmek için de ilgili kurumlarla be-

raber yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Böyle güzel ve emin 
adımlarla başarılar elde etmenizi ve burada ileriye doğru yürüme-
nizi memnuniyetle görüyor, bundan da gurur duyuyor, yanınızda 
olmaktan dolayı büyük keyif duyuyoruz.

Bir Sivil Toplum Kuruluşu nasıl örgütlenir, nelere dikkat eder, bize 
söz bırakmadan hem geçmişinizi hem de gelecekte yapacağınız 
çalışmaları anlattınız, burada bize bir kez daha gösterdiniz. Kendi 
örgüt ve yapılanmanızla yerel yönetimlerle de işbirliği hâlindesi-
niz. Dolayısıyla yapılması gereken her şeyi dikkate alarak yapmış 
olduğunuzu görüyoruz. Bunu 
da bir başarının yansıması 
olarak burada bizlere tekrar 
gösterdiniz. Sizleri yürekten 
kutluyorum. Bizler her zaman 
yanınızdayız, buradayız. Sıkı-
tınız ve paylaşacağınız şeyler 
olursa sadece Başkonsolosluk-
larımız değil, Büyükelçiliğiniz 
de sizin yanınızdadır, her 
zaman kapımız açıktır. 
Türkiye’de 8 Haziran’da 
Hollanda-Türkiye Dış İşleri 

Bakanlığı düzeyinde düzenlenecek olan 
toplantının en önemli gündem madde-
lerinden biri de “Türk Toplumu”dur. 
Burada yaşayan vatandaşlarımızın 
huzur içerisinde olmaları, daha iyi 
günler görmeleri; her neslin bir önceki 
nesilden bir gömlek daha iyi bir konu-
ma gelmeleri için çalışıyor, çabalıyoruz. 
Sizlere destek olmak için hazırız. Her 
zaman önceliğimiz olduğunuzu bilmeni-
zi isteriz.”
Resepsiyon bölümünün ardından resmî 
açılış için davetliler bina dışında kuru-
lan çadırlarda ağırlandılar.
Törenin ikinci bölümü Furkan Vural’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 

IGMG Güney Hollanda Millî Görüş Baş-
kanı Mustafa Aktalan’ın davetlileri se-
lamlama ve hoş geldiniz konuşmasının 
ardından kürsüye gelen IGMG Genel 
Başkanı Kemal Ergün kısa bir konuşma 
yaparak, İslam Toplumu Millî Görüş 
teşkilatlarının 40 yıllık geçmişi ve bun-
dan sonraki Avrupa’da varlığı hakkında 
davetlileri bilgilendirdi. Avrupa’daki 
Müslüman toplumun sorunlarının çözü-
mü noktasında teşkilat içerisinde özel 
birimler oluşturulduğuna dikkat çeken 
Ergün, siyasetçilerin de sorunlarımızla 
alakalı bilgilendirildiğini ifade etti.

Açılışa katılan T. C. Rotterdam Başkon-
solosu Aytaç Yılmaz da bir selamlama 
konuşması yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından yeni 
bölge binası kurdele kesiminin ve İrşad 
Başkanı Uğur Demirci’nin dualarının 
ardından hizmete açıldı.
Davetliler, ikramlar eşliğinde binayı 
gezdiler.
          Haber: Zeynel Abidin  ---◄◄

Pınar Gülün Kayseri:

 binası yapılan dualarla açıldı
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İ
nsanlığın sosyal, ekonomik ve siyasi 
tarihinde, kavgaların, savaşların ve 
darbelerin hep bir takım kavramlar uğruna 
yapıldığını görmekteyiz. Örneğin Fransız 

Devrimi, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramları 
uğruna yapıldığı iddia edilirken, Sultan İkinci 
Abdülhamid’i tahttan indirenler de aynı 
kavramları; yani hürriyet (özgürlük), müsavat 
(eşitlik) ve uhuvveti (kardeşlik) kullanmışlardır. 
İslam dünyasında vuku bulan Batılılaşma 
hareketlerinin öncüleri ve takipçileri de, 
kendi ideolojilerini meşrulaştırmak adına 
bazı kavramlara öne çıkardığını biliyoruz. Bu 
bağlamda sıklıkla iki kavramdan bahsedildiği 
görebiliriz. Bunlar sırasıyla bilim ve akıl 
kavramlarıdır. Bilim ve akıl kavramları, aynı 
zamanda modern İslam düşüncesinde de sıklıkla 
başvurulan kavramlar arasındadır. 

Şimdi bu iki kavramlardan birincisi olan 
bilimi irdelemeye çalışalım. 
Konuya bilimin amacı nedir sorusuyla 
başlayabiliriz. Bu sorunun cevabı oldukça 
basittir: bilimin amacı, ‘nasıl’ sorusuna cevap 
vermektir. Daha yalın bir ifadeyle, bilim, 
hakkında araştırma yapılan şeyin ‘nasıl 
çalıştığına’ dair cevap bulmaya çalışır. 
Mesela tabiat bilimi söz konusu olduğunda, 
evren nasıl oluşmuştur, ay/güneş tutulması nasıl 
meydana gelir, yağmur nasıl yağar, virüsler nasıl 
meydana gelir/çoğalır gibi soruları ve bu sorulara 
verilen cevapları, burada örnek olarak verebiliriz. 
Aslında bu gibi sorulara insanlık tarihi boyunca 
cevaplar aranmıştır. 
Ancak on yedinci yüzyıldan itibaren matematik, 
fizik ve biyoloji gibi farklı bilim dallarında 
yaşanan gelişmeler ve bilimsel metod yoluyla 
bazı kadim teorilerin çürütülmesi, bilimin asırlar 

içerisinde, insanlık tarihinde görülmemiş şekilde 
farklı bir kimliğe bürünmesine yol açmıştır. 
Yirminci yüzyılın başlarında zirveye ulaşan ve 
pozitivizm olarak adlandırılan felsefi düşünce 
– daha kolay hafızamızda yer alması için biz 
buna bilimcilik diyelim –, hakikatin sadece 
tecrübelerimiz vasıtasıyla kavrayabileceğimiz 
olaylarla sınırlandırılması gerektiğini 
savunmuştur. Dolayısıyla bu düşünceye göre 
duyularımızla (görme, duyma, tatma, dokunma 
ve koklama) kavrayamadığımız şeyler, birer 
safsatadan ibarettir. 

Bilimciliğin yirminci yüzyıldaki en önemli 
temsilcilerinden biri olan Russell (ö. 1970), 
dînin, aklın çocukluk çağından kalan bir 
kalıntı olduğunu ve insanlığın akıl ve 
bilimi rehber olarak alması durumunda, 
dînin zamanla yok olacağını iddia 
etmiştir. Bu düşünceye göre insanların 
açıklaması bulunmayan konuları Tanrı’ya 
atfetmesinden dolayı dinler ortaya 
çıkmıştır. Madem ki bilim bilmediğimiz 
konuları bize açıklama kudretine sahiptir, 
o hâlde zamanla insanlar dine ihtiyaç 
duymayacaklardır. 
Erik Meganck’ın isabetle belirttiği üzere 
bilimciliğin bu görüşü, kendi paradigması 
açısından bir çelişkidir. Zira bilimcilik bir taraftan 
dinlerin insanların açıklayamadıkları konuları 
Tanrı’ya atfetmesiyle ortaya çıktığını iddia eder, 
diğer taraftan açıklaması bulunmayan konuların 
yegane çözümünün bilim olduğunu savunur. 
Bu yönüyle bilimcilik, bilimi Tanrı’nın 
yerine koymuştur. Nasıl ki dinler açısından 
Tanrı mutlak kudrete sahip iken, bilimcilik 
açısından bilim mutlak kudrete sahiptir.

Yukarıda bilimin amacının, ‘nasıl’ sorusuna 
cevap vermek olduğunu söylemiştik. Ancak 
hayat, sadece ‘nasıl’ sorularına cevap aranan 
konulardan ibaret değildir. Günlük hayatımızdaki 
eylemlerimizi hızlıca düşündüğümüzde, hayatın 
her alanında ‘neden’ sorusunun da yer aldığını 
görebiliriz. ‘Neden’ sorusu da bizi ‘anlama’ 
yönlendirir. Bir başka ifadeyle, bir şeyi neden 
yaptığımızın cevabı, o eylemin anlamıdır. Tıpkı 

sabah kalkınca perdeleri açmanın anlamının, 
güne merhaba demek olduğu gibi.
Günlük işlerimizin üstünde yer alan ve onların 
tamamını kuşatan bir soru daha vardır ki, o soru 
‘hayatın anlamı nedir?’ sorusudur. Farkında 
olalım ya da olmayalım, her insan hayatında 
mutlaka bu soruya cevap arar. 

Pekâlâ bu sorunun cevabını nerede 
bulabiliriz?
Bunun için üç farklı soruya cevap bulmamız 
gerekmektedir. İhsan Fazlıoğlu’nun dediği gibi, 
bunlar sırasıyla “nereden geldim, neredeyim 
ve nereye gidiyorum?” sorularıdır. 
“Nereden geldim?” sorusu kökenimize, 
“nereye gidiyorum?” sorusu sonumuza ve 
“neredeyim?” sorusu bu ikisi arasındaki şu an 
idrak ettiğimiz dünyadaki yaşama işaret eder. 
Öyleyse şu an idrak ettiğimiz hayatın öncesi ve 
sonrasına dair olan inancımız, yaşama hâkim 
olan değer ve anlamı belirler. 

Buraya kadar anlattıklarım üzerinden şu sonuca 
varmak istiyorum: 
Bilim elbette önemli ve gereklidir. Bilimin 
önemini anlamak için teknolojik gelişmelerin 
hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığına ya 
da tıp ilmindeki gelişmelerin insanların 
tedavisi konusundaki katkılarına bakmakla 
öğrenebileceğimiz kanaatindeyim. Fakat 
hayat sadece ‘nasıl’ sorularına cevap aranan 
konulardan ibaret değildir. 

Biraz basit olacak ama, bilimi kutsallaştırdığımız 
takdirde ‘nereden geldim’ sorusuna bu dünya 
tesadüfen oluştu ve ‘nereye gidiyorum’ 
sorusuna da biz öldükten sonra börtü-böceğe 
yem olacağız cevaplarının da ötesine gitmemiz 
mümkün gözükmüyor.
Bu cevapların hayata nasıl bir anlam katacağını 
okuyucunun takdirine bırakıyorum. 
Ayrıca hakikat, duyularımızla 
kavrayabileceğimizin ötesindeki büyüklüğe 
sahiptir. 
Aksi takdirde müziğin ses dalgası, kitabın kağıt, 
vatanın arazi ve bayrağın bez parçasından ibaret 
olduğuna inanmamız gerekir.                 ---◄◄ 

Bilimciliğin yirminci 
yüzyıldaki en önemli 
temsilcilerinden biri olan 
Russell (ö. 1970), dinin, aklın 
çocukluk çağından kalan bir 
kalıntı olduğunu ve insanlığın 
akıl ve bilimi rehber olarak 
alması durumunda, dinin 
zamanla yok olacağını iddia 
etmiştir. Bu düşünceye 
göre insanların açıklaması 
bulunmayan konuları Tanrı’ya 
atfetmesinden dolayı dinler 
ortaya çıkmıştır. Madem ki 
bilim bilmediğimiz konuları 
bize açıklama kudretine 
sahiptir, o hâlde zamanla 
insanlar dine ihtiyaç 
duymayacaklardır. Erik 
Meganck’ın isabetle belirttiği 
üzere bilimciliğin bu görüşü, 
kendi paradigması 
açısından bir çelişkidir.

ELEŞTİRİSİ

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

Bilimcilik
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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. 

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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Her sene olduğu gibi Türk İslam Kültür Vakfı çatısı altında 
gerçekleştirilen “Türk Kültür Günleri” adı altındaki festival 
yoğun bir katılımla sona erdi. 
Tahsin Çetinkaya başkanlığında yürütülen organizeye onlarca 
genç, kadın gönüllü olarak destek verdi, hizmet etti. 
Katkı sunan herkese teşekkürlerini bildiren Tahsin Çetinkaya 
Mayıs 2023’te düzenleyecekleri “Turquoise Festival”in hazırlıkla-
rına şimdiden başladıklarını söyledi.                                                    ---◄◄ 

      

B
ugün günlerden “Havva” yani 
doğduğum, 45 yıl önce dünyaya göz 
açtığım gün. Genelde bilen bilir, yaşım 
sorulduğunda “18+” derim, yalanda 

değil sonuçta 18 üzeriyim. Neden her yıl farklı 
söyleyeyim ki, 18+ demek daha doğru geliyor, 
çünkü öyle hissediyorum. Çocukken etrafta 
ablalar/abiler 30 yaş üstünden bahsettiklerinde 
çok yaşlı gelirlerdi ne kadar haksızlık etmişim, 
oysa daha gençliklerin baharındaymışlar.
Evet kendim, yine baş başayız. Ne dersin bu 45 
senenin hesabını yapmaya?

Herkes kadar çırpınıyorum, koşuşturuyorum 
yaşamın içinde. İşimin yanı sıra gönlümle, 
yüreğimle gönüllü işlerle yoğurdum, hala 
yoğuruyorum da kendimi. “İyiki”lerim oldu 
hep gönlümle gönüllü işlerim. Rahmetli Erbakan 
Hocam derdi ki; “Millî Görüş Teşkilatlarında 
çalışmak, 4 üniversite okumaktır” Bu 
Millî  Görüş Teşkilatlarını tanıyan çok iyi bilir. 
İnsanlarla iletişimi, organize yapmayı, yeni 
projeler üretmeyi, siyaseti, ticareti vs. daha nice 
alanlarda bilgi edinirsin. Demem o ki, kendimi 
bildim bileli bu teşkilatın içinde faydalı birey 
olmak için çalıştım.

“Halka hizmet, Hakka hizmet” düsturu ile.
Çok şey öğrendim bu yaşıma kadar, hâlâ da 
ömrüm oldukça öğreneceğim de…
Mesela sevdiklerime kaliteli vakit ayırmam 
gerektiğini öğrendim acı kayıplar yaşayarak.
Hayatı akışına bırakmayı, yaşanan şeyleri çok da 

dert edinmemeyi, zaman vermeyi öğrendim.
Her güne ne kadar güzellik sığdırabilirsem benim 
için bir artıdır diye güzel geçmesi için tebessüm 
etmeyi öğrendim.
Sağlığın dünyadaki her şeyden önemli olduğunu 
öğrendim en acı şekilde.
Aramıza mesafe giren arkadaşlarımla konuşmayı, 
onlara duygularımı, hissettiklerimi anlatmayı 
öğrendim.
Beni her hâlimle, ben olduğum için kabul 
eden, seven insanlar var “Onlar yeter bana” 
diyebilmeyi öğrendim.
Yalnız olduğumda hiç sıkılmamayı, yapacak 
binlerce şey arasından seçim yapabilmeyi 
öğrendim.
Kur’an okumanın, dinlemenin gerçekten de 
ruhun gıdası olduğunu ve onsuz bir gün dahi 
geçiremeyeceğimi de öğrendim.
Kitapların dünyamı ne kadar geliştirdiğini ve 
değiştirdiğini öğrendim.
Bir hobim olması gerektiğini öğrendim. Belki 
dans, belki elişi, belki bambaşka bir şey. Ama 
ne olursa olsun kendime en azından bir hobi 
edinmem gerektiğini öğrendim.
Zor olsa da insanlara hayır diyebilmeyi 
öğrendim. En önemlisi de telefonumu sessize 
almayı öğrendim. 
Yaşadığım hayatın, tüm acılarına rağmen birçok 
hayattan katbekat daha iyi olduğunu öğrendim.
“1 kişi mi değiştirecek?” dünyayı sorusunun 
cevabının “Evet” olduğunu öğrendim. Ben 
değişirsem sen değişirsin, sen başkasını 
değiştirirsin ve bu böyle domino etkisi oluşur 
belki de.
Değişimimizin yalnızca bir kararımız ile 
başlayacağını öğrendim.
Nasıl ki mutluluk içimizde ise mutsuzluğun da 
içimizde olduğunu, bizi yiyip bitiren bir virüs 
olduğunu öğrendim. Bu yüzdende kendimi 
mutlu etmenin yolu, başkalarına yardım etmek 
olduğunu öğrendim.

Mutlu olduğumda gözlerimin içinin de 
güldüğünü, üzgün olduğumda bunun 
gözlerimden okunabildiğini öğrendim.
Kendimi sevmenin hayattaki en büyük 
elzemlerden olduğunu öğrendim.
Alışveriş çılgınlığının hayattaki en gereksiz şey 
olduğunu öğrendim.
Özgürlük istediğin gibi yaşamak değil, insanca 
yaşamak olduğunu öğrendim.
Beni en mutlu eden yanım; yaş alsam da, 
büyüsem de çocuk ruhumun hep benimle 
olduğunu öğrendim.
Zaman zaman aynı fikirde olmasak, didişsek 
ve birbirimizi sinir etsek de, ailemin beni ne 
kadar çok sevdiğini ve haliyle ne kadar şanslı 
olduğumu öğrendim.
Sakinleşmek ve kendimi biraz olsun rahatlatmak 
için gökyüzüne bakıp, sevdiklerimi düşünmek 
bana ne kadar iyi geldiğini öğrendim.
Yaşadığım olumsuzluklara baktığımda, ne kadar 
da güçlü bir karaktere sahip olduğumu öğrendim.
Hatalarımız, günahlarımız ne kadar çok olsa da, 
bizi yaratan Rahmanın, Rahmetinin ne kadar çok 
olduğunu öğrendim.

Her şeyden önemlisi kendimi olduğum gibi kabul 
etmeyi, kimsenin mükemmel olmadığını, kendimi 
hatalarımla, yanlışlarımla sevebilmeyi öğrendim. 
Yazı yazmayı ne kadar sevdiğimi ve yazılarımı 
sizlerle paylaşabilme fırsatı bulduğum bir çok 
dergi, gazete, sosyal medya platformları ve 
tabi ki de 2004 den bu yana Doğuş Gazetesi 
olduğu için ne kadar şanslı olduğumu öğrendim.
Hayattan daha da öğreneceğim çok şey var.
Hayat denen bu kurgunun oyuncularından 
biriyim. 
Hiç bitmeyecek bir tekamülün öğrencisiyim. Tek 
bir meziyetim var: SEVMEK, kendimi seviyorum, 
kendimle barışığım.
Evet sevgili ben, iyi ki varsın. Seni yani beni 
sevmeyi öğrendim.                              ---◄◄

      

B
değil sonuçta 18 üzeriyim. Neden her yıl farklı 
söyleyeyim ki, 18+ demek daha doğru geliyor, 
çünkü öyle hissediyorum. Çocukken etrafta 
ablalar/abiler 30 yaş üstünden bahsettiklerinde 
çok yaşlı gelirlerdi ne kadar haksızlık etmişim, 
oysa daha gençliklerin baharındaymışlar.
Evet kendim, yine baş başayız. Ne dersin bu 45 

Merhaba Kendim!

kochavva@live.nl              AYNAHavva Koç

Herkes kadar çırpınıyorum, 
koşuşturuyorum yaşamın 
içinde. İşimin yanı sıra 
gönlümle, yüreğimle gönüllü 
işlerle yoğurdum, hala 
yoğuruyorum da kendimi. 
“İyiki”lerim oldu hep gönlümle 
gönüllü işlerim. Rahmetli 
Erbakan Hocam derdi ki; “Millî 
Görüş Teşkilatlarında çalışmak, 
4 üniversite okumaktır” Bu 
Millî  Görüş Teşkilatlarını 
tanıyan çok iyi bilir. İnsanlarla 
iletişimi, organize yapmayı, 
yeni projeler üretmeyi, 
siyaseti, ticareti vs. daha 
nice alanlarda bilgi edinirsin. 
Kendimi bildim bileli bu 
teşkilatın içinde faydalı
birey olmak için çalıştım.

BU DÜNYADAN 
ÖĞRENDİKLERİM

Ziyaret...

  25 yıllık tecrübe ve güvenin eseri: J&F                                                        
Her meslek grubunda “güvenilir” bir yer aranır ama özellikle bazı 
meslek gruplarında bu duygu biraz daha çok aranır. Gözünüz kapalı, 
içiniz rahat bir şekilde uğrayacağınız, malınızı teslim ve emanet 
edeceğiniz bir uğrak yeriniz olur. İşte onlardan biri de Fırat Yiğit 
ve oğulları Burak ve Soner Yiğit’in işlettikleri J&F Autobedrijf tamir-
hanesi. Her türlü araba bakım ve tamirinin yanı sıra pek çok seçeneği 
de olan büyük bir araba galerisi de işleten Yiğit’ler, bayramınızı 
kutluyor, yola çıkacaklara hayırlı yolculuklar diliyorlar. Arabanızın 
tamiri ve alım satımı için de hazır olduklarını bildiriyorlar...            ---◄◄
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  Türk Kültür Günleri’ne katılım yoğundu         

Galeri
Staalstraat 16a

2984 AJ Ridderkerk - T: 0180 – 420 010
Werkplaats

Noordenweg 79
2984 AG Ridderkerk - T: 0180 – 430 589

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...









kort nieuws10 kısa haberler

S ahin Bey, Atlas Kültür Merkezi kurulduğu 
ilk yıldan beri Hollanda’da ve Uluslararası 
kültürel ve araştırmalar yapıyor. Bize kısaca 
kuruluşunuzdan ve bu yılki çalışmalardan 

bahseder misiniz?
Elbette. Atlas Kültür Merkezi 2011 yılında Hollanda’nın 
Den Haag şehrinde oturan ikinci nesilden bir grup 
Türk’ün girişimiyle çalışmalarına başlatılmış ve 2014 
yılında Hollanda yasalarına göre kurulmuştur. Atlas Kültür 
Merkezi’nin amacı birinci nesil Türk, Faslı , İtalyan, İspanyol 
ve Yunan İşçilerinin hayat hikâyelerini ve burada yaşadıkları 
yarım asırlık tarihi, araştırmak muhafaza etmek ve oluşan 
kolektif tarihimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Atlas Kültür 
Merkezi  ayrıca Hollanda genelinde eğitim programları, 
konferanslar,  fotoğraf sergileri ve film günleri düzenleyerek 
farklı etnik guruplar arasında kaynaşmayı sağlıyor ve bu 
alanda farkındalık oluşturuyor.

Daha önceki ne tür projelerde yer aldınız?
Daha önce Atlas Kültür Merkezi olarak desteklediğimiz ve 
gerçekleştirdiğimiz bazı projeler şöyle: Atlas Kültür Merkezi 
2012 yılında Hollanda- Türkiye ilişkilerinin 400. yılı 
çerçevesinde aktif rol oynayarak ‘Prins en Pasja ‘sergisine 
ve Hollanda – Türkiye ilişkilere katkı sunmuştur.
Bunun yanı sıra 2014 yılında Hollanda’ya  göç eden birinci 
nesil Türkler ile alakalı ilk defa çok kapsamlı bir araştırma 
yaparak “50 jaar, 50 verhalen” adlı eser yayımladı ve 
fotoğraf sergisi, konferanslar ve edebiyat günleri düzenledi. 
2019 yılından itibaren ise Marmara Üniversitesi ortaklığında 
‘Gurbette’ adlı bir sergi hazırladı ve bu sergi İstanbul, 
Ankara, Bursa, Trabzon illerinde kültür, tarih ve sanat 
severlerle buluşturuldu. Atlas Kültür Merkezi ayrıca 2015-
2019 yıllarında Hollanda’da 50 yılını dolduran Faslılar 
üzerine geniş bir araştırma yaparak ‘Een halve eeuw in 
Nederland’ adlı bir eser yayımladı ve bu çerçevede bir 
çok kültürel faaliyetler düzenleyerek farklı ırkları birbiriyle 
kenetlemesinde önemli rol oynadı. Atlas Kültür Merkezi 
2019-2022 yıllarında ‘Karma evlilikler’ projesi ile farklı 
kültürden evlenen çiftlerin karşılaştığı sorunları  geleceğe 
dair endişelerini, çocuk pedagojisi ve eğitimi ve kişiler ile 
alakala ön yargıları üzerinde bir araştırma yaptı. Atlas Kültür 
Merkezi şuanda farklı üniversiteler ile çalışmalar yapıyor 
ve yüksek lisans ve doktora üzerine tez hazırlığında olan 
öğrencilere destek oluyor. Bu yıl (2022) ise, Utrecht şehrinin 
900 yıldır şehir haklarına sahip olmasını çerçevesinde Atlas 
Kültür Merkezi olarak yine kültür, tarih, sanat ve araştırmalar 
çerçevesinde bir dizi etkinlerimiz olacak.

Ne tür faaliyetler yapacaksınız ?
Atlas Kültür Merkezi olarak 24 Haziran’da Utrecht Belediye 
Başkanı Sharon Dijksman’ın ve bir çok Milletvekilinin 
katılacağı bir fotoğraf sergisini açacağız. Bu sergide özellikle 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Hollanda’ya resmî olarak 
gelmiş ve Hollanda’nın kalkınmasında büyük rol İtalyan 
(1960), İspanyol (1961), Türk (1964), Yunan (1966) Fas 
(1969),ve Yugoslavlardan (1970) oluşan birinci nesilden 
kişilerin hayat hikâyelerine ve işçi anlaşması ile birlikte 
onlara her konuda destek vermiş, yol göstermiş ve onların 
hayatlarına dokunmuş  Hollanda’nın aslî vatandaşlarına yer 
vereceğiz. Bu kişiler işverenler, iş arkadaşları, öğretmenler, 
tercümanlar, doktorlar, araştırmacılar, siyasetçiler, gönüllü 
vs. olan kişilerden oluşmaktadır.  Sergimizin amacı 50.yıl 
çerçevesinde olduğu için sergide 25 göçmen işçi ve 25 
Hollandalı dan oluşmaktadır.
Ayrıca okullarda eğitim programları, konferanslar, edebiyat 
günleri, müzik ve eğlence programları yani sıra Utrecht 
Üniversitesi ile birlikte göçmenlerin özelde Utrecht şehrine 
ve genelde Hollanda’ya yaptıkları katkılar üzerine bir 
araştırılma yapılacak ve 2022 yılının sonunda diğer göçmen 
guruplarla birlikte bir göçmen anıtının açılışını yapacağız.

Bu çalışmaların sizin önemi nedir?
Göç süreci farklı etnik, inanç ve düşünceye sahip olan 
insanları Hollanda’da birleştirdi, sıla artık vatan oldu ve buda 
kalıcı, uyumlu, barışçı bir ortak hayatın kurulmasının yolunu 
açmıştır. 2036 yılına kadar Hollanda nüfusun 19 milyonu 
geçildiğini öngören Hollanda istatistik kurumu, nüfusunun 
% 29 farklı ırk ve etnik guruplardan oluşacağını tahmin 

Şahin Yıldırım:

“Hollanda’ya Göç ve FotoğraF SerGİSİ” 
24 Hazİran’da UtrecHt’te açıldı

“Sergimizi okullar ve  kurumlar 25 Haziran’dan 17 Ekim’e kadar ziyaret edebilirler.”

2018 yılı Şubat ayından beri Rotterdam Başkonsolosluğu Din Hizmetleri 
Ataşesi olarak görev yapan Dr. Ali Parlak, görev süresinin dolması 
münasebetiyle önümüzdeki ayda Türkiye’ye gidecek. Merkezde göre-
vine devam edecek olan Parlak için Rotterdam Kocatepe Camii’nde bir 
veda töreni düzenlendi. Törende yapılan konuşmalarda, Ali Parlak’ın 
görev yaptığı süre içerisindeki çalışma performansı, insani ilişkileri 
anlatıldı. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı ve duygu ve sıcak bir atmos-
ferde geçen törene katılım da hayli yoğun idi.                                         ---◄◄

IHMG Güney Hollanda Teşkilatının kurumlarından olan Islam 
Color adlı eğitim kurumunun Eindhoven Ufuk Gençlik Teşki-
latı ile ortaklaşa olarak  düzenlediği programa 150’den fazla 
genç katıldı. Joram van Klaveren’in konuşmacı olarak katıldığı 
programda “Allah’ın Kanıtları” bir konulu konferans verildi. 
Konuşmada özellikle Allah’ın kozmolojik, teleolojik ve ahlâkî 
delilleri ele alındı. Joram van Klaveren, büyük bir dikkatle 
dinlenilen konferansa katılımdan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.                                                                                                       ---◄◄

Kısa turlar

Islamcolor ve İnşirah Gençlik Teşkilatı işbirliğiyle düzenlenen 
sezonun yedinci ‘Islam Color’ dersleri bu ay düzenlenen soh-
bet ile sona erdi. Mugtaar Qadri Saqibi’nin misafir konuşmacı 
olarak katıldığı sohbet programında “Muhammed S.A.V 
Sevgisi” konusu işlenendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
programda, gençler gelecek sezonda düzenlenecek 
programlar hakkında da bilgi aldılar.                                      ---◄◄

ediyor. Özellikle Amsterdam, Rotterdam, Den Haag ve Den 
Haag şehrinde şuanda azıklık etnik gurupların nüfusunun 
çoğunluğu oluşturduğunu göz onunda bulundurduğumuzda 
Atlas Kültür Merkezinin öneminin bu farklı etnik azınlıklar 
arasında ve devlet kurumları arasındaki önemi daha net 
anlaşılmaktadır.

Peki ama yarım asırda bu süreç nasıl bu aşamaya 
geldi? Hollanda’ya gelen birinci nesil Hollandalılar 
tarafından nasıl karşılanıyorlardı? Birinci nesil 
Hollanda’da ne tür zorluklarla karşılaştı? Hollanda’ya 
göçün 50. Yılında ziyaretçiler neler görecekler?
Hollanda’ya Göç fotoğraf sergisinde – ziyaretçiler fotoğraflar 
ve hikâyeler eşliğinde bu yarım asırlık ‘kolektif’ tarihimizi 
görme ve okuma fırsatınız olacak.
- İşçi göçü anlaşması neden yapıldı?
- Birinci nesil Türkler Hollanda’da nerelerde çalıştılar?
- Pansiyon hayatları nasıldı?
- Birinci nesil ne tür şartla içinde yaşamlarını idare 
ediyorlardı?
- Birinci neslin Hollandalı komşuları ile geçimleri nasıldı?
- Aile birleşimi, Dil eğitimi, kurumsallaşmak sürecinde hangi 
süreçlerden geçildi?
- Hollandalılar 1960 yıllarında Türkler için neler 
düşünüyorlardı?
- Bunun yanında kültür, spor, siyaset ve inanç la alakalı 
benzeri konular hepsi bu sergide işledik.
Peki Atlas Kültür Merkezi olarak yeni projeleriniz var 
mı?
Elbette var. Yürürlükte olan bir çok projemiz var. Bunlardan 
bir tanesi de 2024 yılında Hollanda’da resmî olarak 60. 
yılını dolduracak Türkler için hazırlayacağımız  ‘Gurbette’ 
sergimiz ve etkinlik faaliyetleri var. Hedefimiz hâlihazırdaki 
‘Gurbette’ sergimizi genişletmek ve Amsterdam’ın meşhur 
Dam Meydanına veya Museum Plein’de sergilemek ve yurt 
genelinde bir çok etkinlikle dolu dolu bir çalışma yapmak. 
Bu çerçevede bir çok üniversite ve kurumla görüşmelerimiz 
devam ediyor.
Son olarak bir şey söylemek ister misiniz?
Öncelikle size Atlas Kültür Merkezi’nin çalışmalarına 
yer verdiğiniz için şükranlarımı sunarım. Umarım bu 
çalışmalarımızla sizinle vesilenizle bir çok tarih, kültür, sanat 
ve araştırmacıya ulaşabiliriz. Nitekim tarihini bilmeyen bir 
millet yok olmaya mahkûmdur. Bu vesile ile tüm okurlarınızı 
Utrecht te yapacağımız etkinliklere davet etmek isterim. 
Sergimiz 24 Haziran’da saat 15:00’te resmî olarak Utrecht 
Central istasyonu girişinde (Adres: Stadsplateau 1, 3521 AZ 
Utrecht) Belediye Başkanı ve milletvekillerinin katılımı ile 
açılacaktır. Sergi açılısına katılmak isteyen okurları info@
atlascultureelcentrum.nl adresine mail göndermelerini 
istirham ediyoruz. Not: Sergimizi okullar ve  kurumlar 25 
Haziran’dan 17 Ekim’e kadar ziyaret edebilirler.  DM ---◄◄          

24 Haziran 2022´de Hollanda’nın Utrecht şehrinde Belediye Başkanı Sharon Dijksma ve bir çok 
milletvekilinin katılacağı 50. Yıl fotoğraf sergisi  açılacak.  Ayrıca Atlas Kültür Merkezi’nin de başını 

çektiği bir göçmen anıtı  (İtalyan, İspanyol, Türk, Yunan, Fas ve Yugoslavlar için) bu yıl sonunda Utrecht 
şehrinde açılması bekleniliyor. Çalışmanın başını çeken Atlas Kültür Merkezi’nden Şahin Yıldırım ile bu 

konuda bir söyleşi gerçekleştirdik. İlgi il okuyacağınızı ve istifade edeceğinizi umuyoruz.

Güney Hollanda Kadınlar Teşkilatı Başkanı Rukiye Şahin 
ve önceki başkan Nejla Erdoğan ile  beraber, T.C. Lahey 
Büyükelçiliği  Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Miyase Koyuncu 
Kaya’ya iade-i ziyarette bulundu. Yaklaşık 3 saatlik süren 
görüşme içerisinde 0 yaş grubundan mezara kadar olan 
süreçte verilecek olan eğitimler üzerinden görüş alışverişinde 
bulundular. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette 
kadınlar teşkilatı olarak yapılan çalışmalar ve eğitimin farklı 
konuları konuşularak istişare edildi.                                     ---◄◄
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Din Hizmetleri Ataşesi Ali Parlak için veda töreni

Eindhoven Ufuk Gençlik’ten gençlere konferans 

İnşirah Gençlik’ten Hz. Muhammed konulu sohbet  

 Kadınlar Teşkilatından Eğitim Müşavirine ziyaret









      leven en religie
11hayat ve inanç

      A

D eğerli okuyucular, özellikle gençler! 
Kurban ibadetini daha iyi anlamak 
için ona biraz daha yakından bakmak 
gerekir.

Kurbanın aslı Arapçadaki yakınlık anlamına 
gelen ‘kurbet’ kelimesidir. Bu da sözlükte, uzak 
olmanın tersi olarak mekân, zaman, nisbet, me-
safe, ilgi ve kök açısından yakın olmayı anlatır. 
(el-Isfehânî, R. el-Müfredat, s: 601) 
Bu yakınlaşma maddî ve manevî olabilir.
İslam’da kurban kendisiyle Allah’a yaklaşılan 
şeydir. Özel olarak Allah’a yakınlık sağlamak, 
yani ibadet amacıyla belli vakitte, belirli 
hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen 
hayvanı ifade eder.

Allah’a yakınlıktan maksat O’nun lütfuna ve 
keremine, affına ve bağışlamasına, rızasına ve 
sevgisine yakın olmak, yani layık olmaktır.
İslam’da esasen her türlü ibadet (sâlih amel), 
dua ve zikir kulu Allah’a yaklaştırır. Kurbana 
bu anlamın yüklenmesi; onun ciddi bir sunum, 
bir fedakârlık ve İbrahim’in (as) fedakârlığını 
sembolize etmesindendir.   

Kur’an’da farklı sure ve âyetlerde, bir kaç kelime 
ile kurban ibadetinden bahsediliyor. Mü’minlere 
Kurban Bayramında, yani kameri aylardan 
Zilhicce ayının 10. günü Allah için kurban 
adamaları emrediliyor. 

Farklı ülkelerde kurbanın hikmetini 
anlamayanlar, akıtılan kanlara bakarak onun bir 
hayvan katliamı, telefi; bunun da hayvan 
haklarına aykırı olduğunu iddia ederler. 
Onlara işin uzmanı âlimler gereken cevabı 
verdiler, veriyorlar. Ancak şu kadarını söylemek 
gerekir ki, bu görüşte olan kişiler, kendi 
ülkelerinde faaliyet gösteren büyük mezbahalara 

gitmeliler. Oralarda her gün on binlerce, 
hatta yüzbinlerce ton et üretildiğini görürler. 
Üstelik kimsenin yemek masasına etler patates 
tarlasından gelmiyor. 
Bunlara tepki göstermeyenlerin kurban ibadetine 
dil uzatmaları insaf ve adalet değildir. 
Kurban ibadetinin Müslümanlara emredilmesinin 
pek çok hikmetleri, faydaları ve sonuçları var. 
Bir kaç tanesini hatırlayalım:
1. Kurban, varlığın sahibini tanımayı ve 
O’na yönelişi sembolize eder. Kur’an, yerde 
olanların insan için yaratıldığı söylüyor. 
(Bkz: Bakara 2/29) Kurban, bunun farkına 
varmak ve yeri gelince de Allah emrettiği için 
bunların bir kısmından vazgeçebilmedir. 
2. Kurban insanın hizmetine verilenlerin yine 
O’nun emrine sunulmasıdır. Ya da ‘o benim 
kurbanımdı, ben ise Senin kurbanınım’ 
diyebilmektir.
3. Yaratıcıya yaklaşmak ancak samimiyet ve 
O’nu gereği gibi sevmekle olur. Kurban bu aşkın 
bir aracıdır. Mü’min, kurban keserek bu sevgisini 
gösterir. En azından içinde bunun heyecanını 
yaşar.
4. Kurban, sevilen dünyalıklardan bir kısmını 
daha çok sevdiği Allah için feda edebilmenin bir 
göstergesidir. 
5. Bu anlayış insanı başka şeyleri de Allah 
yolunda feda etme fedakârlığına götürür.
6. Kurbanın vesile olduğu bayram, Müslümana 
âhirette –ki mü’min için asıl bayramdır- Rabbiyle 
buluşmayı hatırlatan zamandır.
7. Günümüzde eşyaya, diğer insanlara, 
ideolojilere, devlet erkine, çıkarlara, dünyalıklara 
kul ve kurban edilen insan harcanıyor. Böyle bir 
harcanmadan kurtulmanın yolu, yüce bir gaye 
için ‘adamak ve adanmak’tır. Kurban en iyi 
adamaktır.  
8. Kurban; bazılarının zannettiği gibi tatil, et 
ziyafeti, ziyaret veya dinlenme zamanı değildir. 
O bir Müslüman için yüce anlamı olan bir 
ibadettir.
9. Varlıkta, evrende bir düzen , bir hiyerarşi 
vardır. Yani her varlığın bir yeri vardır. İnsanın 
da. Kurban kesen Müslüman varlıktaki bu düzeni 
anlar.
10. Kurban “Allah’ın sembolleri”ndendir. 
(Bkz: Hacc 22/36) Öyleyse kurban ibadetine 

saygı göstermek, gereğini yapmak, hem 
Allah’ın sembollerine saygı, hem de onunla 
bilinçlenmedir.
11. Kurban ibadeti bir taraftan İbrahim’in ve 
İsmail’in (as) teslimiyetini hatırlatırken, aynı 
zamanda Allah’a yakınlığın zirvesini sembolize 
eder.
12. Kurban kesen mü’min; “Şüphesiz benim 
namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm 
hepsi âlemlerin Rabbi olan Allah içindir” 
(En’am 6/165) şeklinde düşünür.  
13. Dahası feda edilen kurbanların etleri 
ve kanları değil, mü’minlerin takvası 
(sorumluluğu) Allah’a ulaşır. (Hacc 22/37) 
Bu da kurban ibadetindeki asıl amacı haber 
veriyor.  
14. Kurbanını bizzat kendisi kesen veya yanında 
bulunan Müslümanın merhamet duyguları 
canlanır, Allah için fedakârlıkta bulunmanın 
lezzetini duyar.
15. Kurbanın davar, sığır ve deve cinsinden 
olmasının da hikmetleri vardır. Bu hayvanlar eti 
helâl ve evcil olan hayvanlardır. Yani ya insanlar 
onları çalışarak yetiştirirler, ya da emek vererek 
kazandıkları paralarıyla alırlar. Bu açıdan kurban 
ekonomik faydalar da sağlar.
16. İslâm, Allah yolunda mallarını ve canlarını 
kurban olarak feda eden veya etmeye hazır olan, 
ahlâk ve takva bakımından İsmail ve İbrahim 
(as) gibi olanların eliyle yücelir. 
17. Kurban ibadeti İbrahim’in ve İsmail’in 
şehâdetini bu çağa taşımaktır. Bunu kimileri 
kurban keserek sembolik olarak yaparlar. 
Kimileri de mallarını Allah yolunda vererek 
yaparlar.
18. Kurban ibadetinin bilincine varmayanların 
kurbandan payına belki  ‘et’, İbrahim ve İsmail 
gibi olanların payına da ‘cennet’ düşer. 
19. Her nimet; bir külfetin, bir zahmetin, 
bir çabanı, bir çalışmanın, bir mücadelenin 
sonucudur. Kişi bir sonuç elde etmek istiyorsa o 
sonuca  ait bedeli ödemek zorundadır. 
20. “Eski bayramlar kalmadı” diye 
hayıflanmanın faydası yok. Bayram seninledir, 
senin niyetinde ve kurbanın boyutundadır. Zira 
kurbanın ne ise bayramın odur.
21. Kısaca kurban, yakın olabilmek için 
vazgeçmektir.                                       ---◄◄

- Kurban ibadeti İbrahim’in ve 
İsmail’in şehâdetini bu çağa 
taşımaktır. Bunu kimileri kurban 
keserek sembolik olarak yaparlar. 
Kimileri de mallarını Allah 
yolunda vererek yaparlar.
- Kurban ibadetinin bilincine 
varmayanların kurbandan payına 
belki  ‘et’, İbrahim ve İsmail gibi 
olanların payına da ‘cennet’ 
düşer. 
- Her nimet; bir külfetin, bir 
zahmetin, bir çabanı, bir 
çalışmanın, bir mücadelenin 
sonucudur. Kişi bir sonuç elde 
etmek istiyorsa o sonuca  ait 
bedeli ödemek zorundadır. 
- “Eski bayramlar kalmadı” 
diye hayıflanmanın faydası yok. 
Bayram seninledir, senin niyetinde 
ve kurbanın boyutundadır. Zira 
kurbanın ne ise bayramın odur.
- Kısaca kurban, yakın
 olabilmek için 
vazgeçmektir.

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

S unuculuğunu Bölge Eğitim Başkan Yardımcısı 
Yılmaz Bilgiç’in yaptığı yarışma Fatih Vakfı 
öğrencilerinden Miraç Arif Olgun’un okuduğu 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

Bölge Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak yaptığı selamlama 
konuşmasında öğrenci ve eğitimciler ile birlikte velileri de 
yarışmada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi 
ve çocukları bu yarışmaya katılmakla gösterdikleri medeni 
cesaretten dolayı tebrik etti.  

Temel bilgiler yarışmaları 3 kategoride 
gerçekleştirildi.
1. Kategori Temel Bilgiler 1, Türkçe 
2. Kategori Temel Bilgiler 2, Türkçe 
3. kategori Temel Bilgiler  1, Hollandaca
Yerel dildeki yarışma bu yıl ilk defa gerçekleştirildi. 
Yarışmanın jüri üyeleri şu isimlerden oluştu: 
Uğur Demirci (Bölge İrşad Başkanı), Süleyman Uysal (Bölge 
Çocuk Kulübü Sorumlusu) ve Fatih Başalan (Bölge Gençlik 
Ortaöğretim Sorumlusu)
İlk olarak TB 1, Türkçe kategorisindeki yarışma yapıldı. 
Bu yarışmaya 13 şubeden 23 yarışmacı katıldı.
Son soruya kadar heyecanlı geçen yarışmada sorulan 20 
soruya da doğru cevap veren iki şube birincilik için yarıştı. 
19 soruya doğru cevap veren 4 şube ise üçüncülük için 
yedek sorularla yarışmaya devam ettiler.

 Yarışmada sıralama şu şekilde gerçekleşti:
1. Schiedam Şubesi -Yusuf Tümer ve Eymen Malkoç  
2.İskenderpaşa Şubesi - Eren Akbaş ve Ebrar Aslan 
3. Rotterdam Birlik Şubesi - Abdullah Demir ve Büşra 
Doğaner

Gül bahçesinde güller yetişiyor...

ÇOCUKLAR ARASI DÜZENLENEN BİLGİ YARIŞMASINDA HEYECAN DORUKTAYDI

Kurban; yakın olabilmek için

VAZGEÇEBİLMEKTİR

Çocukların heyecan ve coşkusu görülmeye değerdi...
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Daha sonra Temel Bilgiler 2 Türkçe kategorisi yarışması 
yapıldı .Bu yarışmaya ise 13 şubeden 13 kişi katıldı .
Bu kategoride ise bir şube 20 sorunun tamamına doğru 
cevap verdi diğer şube 19, bir sonraki şube ise 18 doğru 
cevapla yarışmayı tamamladı.

Yarışmada  sıralama şu şekilde gerçekleşti:
1. Dordrecht   - Beyza Tanrıöven
2. Rotterdam Birlik    -  Abdülhamid Çelik
3. Rotterdam İskenderpaşa  - Sümeyye Tedik
TB1 Hollandaca kategorisinde ise Arnhem’den Hamza 
Öztürk 1. Oldu
Dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve hediyeleri Bölge 
Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak, Bölge kadınlar Teşkilatı 
başkanı Rukiye Şahin, Bölge İslami ilimler sorumlusu Büşra 
Kandemir ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi. Dereceye 
giremeyen diğer tüm yarışmacılar 4. ilan edildi ve onlara da 
teselli hediyeleri sunucu tarafından verildi. Yarışma yemek 
ikramı ile son buldu. Haber: Yılmaz Bilgiç  ---◄◄

IGMG Güney Hollanda Eğitim Başkanlığının her yıl düzenlediği Temel Tilgiler yarışmaları 4 Haziran Cumartesi günü Leiden Fatih Vakfı şubesinde yapıldı.
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S chiedam Yıldız Eğitim Merkezinde hafızlık eğitimi gören iki öğrenci daha 
hafızlığını tamamladı. Yoğun katılımın olduğu icazet töreninde duygulu anlar 

yaşandı. Endonezya asıllı Fatimah Permana ve Bosna-Hersek asıllı Muaz 
Sofic icazetlerini alarak bu kutlu yolculuğa çıktılar. IGMG Güney Hollanda 
Bölge Başkanı Mustafa Aktalan, Bölge İrşad Başkanı uğur Demirci, SİM Şube 
Başkanı Zekeriyya Budak ve Yıldız Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yüce de 
törende hazır bulundular ve kısa birer selamlama konuşması yaptılar.      ---◄◄

Güller açıyor güller...TAZİYE

S IPOR Müdürü Cihan Gerdan’ın Acı 
Günü
Merhum İbrahim Gerdan’ın eşi, Rijnmond 
İslam İlkokulları Platformu SIPOR Müdürü 

Cihan Gerdan ve merhum Sinan Gerdan’ın kıymetli 
valideleri; yazarlarımızdan Nurullah Gerdan’ın baba-
annesi Sevim Gerdan-Özyiğit (1941 Sivas) 3 Haziran 
Cuma günü hayata gözlerini yumdu.

6 Haziran Pazartesi günü Rotterdam Mevlana Ca-
mii’nde evlatları Cihan, Birgül, Şahin, Çetin, Tekin 
ve damadı Recep Şeker, torunları ve sevdiklerinin 
katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Sevim 
Gerdan-Özyiğit’in naaşı vasiyeti üzerine memleketi 
Sivas’ta toprağa verilmek üzere yolcu edildi.
Uzun süre rahatsız olduğu bilinen Sevim Gerdan, 7 
Haziran Salı günü Sivas’ın Yukarı Tekke mezarlığın-
da ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Güler yüzlülüğü, dürüstlüğü, iyi komşuluğu ve yar-
dım severliliği ile bilinen birinci nesil çınarlarımızdan 
olan Sevim Teyze gidişiyle dolmaz bir boşluk bıraktı.
Doğuş ailesi olarak Gerdan ailesinin acısını paylaşı-
yor, merhumeye rahmet, kederli aileye sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz.                                     DM     ---◄◄

GERDAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ İKİ ÖĞRENCİ DAHA 
HAFIZLIĞINI TAMAMLADI

MERAM RESTORANLAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDOĞAN YÜCE: 

“BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!”
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  Koenendelseweg 1  5222 BG ‘s-Hertogenbosch    
  Tel.: +31(0)73 6220025

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

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz..

IGMG Güney Hollanda Bölge binasının resmî açılışından sonra ilk şube 
başkanları toplantısını yeni binalarında gerçekleştirdi. Tam katılımlı olarak 

gerçekleşen toplantıda, önceki sezonun faaliyetleri değerlendirilirken önümüzdeki 
yılın çalışma raporu da ele alındı.  Dordrecht cemiyet başkanlığına Mehmet Emin 
Uysal’ın atandığını da duyuran  Bölge Başkan Mustafa Aktalan, yola çıkacaklara 
yol açıklığı diledi, “şimdiden bayramınızı kutluyorum, hayırlı, bereketli 
çalışmalar diliyorum” dedi.                                                                    ---◄◄

YENİ BİNADA İLK TOPLANTI
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murat.7701@hotmail.com  MUŞTULARMurat Altun  ~ber~murâd~

Dinle dostum dinle, 
dinle anla beni.. DİN’le, 
hikmet’le dinle anla beni.
Allah insanı yaratmış ve 
benliği (egosu) üzerinden 
bir takım imtihanlara 
tâbi tutmuş. Para/ mal, 
makam, evlat.. Bunlar en 
temel sorular veya sınav 
araçları diyelim. Kur’an 
bunlara ‘fitne’ diyor. 
“Yaratan bilmez mi hiç!” 
Rabbimiz tam da bunlarla 
insanın kaç ayar olduğunu 
(derecesini) ortaya 
çıkarıyor. Bu imtihanın 
şartları maddi anlamda 
sarp bir yokuş olsaydı onu 
aşabilmek belki bu kadar 
zor olmazdı ya.. “Fakat 
insan, sarp yokuşu 
aşmak için bir gayrete 
soyunmadı. Sen o sarp 
yokuşun ne olduğunu 
bilir misin? Bir köleyi 
veya esiri hürriyetine 
kavuşturmaktır.
Yahut bir salgın 
açlık gününde yemek 
yedirmektir; ya bir 
akraba olan yetîme, 
yahut aç veya açıkta 
kalmış, hiçbir şeyi 
olmayan  yoksula 
bakmak/doyurmaktır.” 
(Beled Sûresi. 11-16)

Bir gün, bir kimse Hz. Ömer’in (r.a.) 
yanında başka birinden övgüyle 
bahsediyordu. Hz. Ömer (r.a.):
“–Onunla hiç yolculuk, 

komşuluk veya ticâret yaptın mı?” 
şeklinde suâller sordu. Adam her seferinde 
“hayır” cevâbını verince Hz. Ömer (r.a.):
“–Allâh’a yemin ederim ki sen onu 
tanımıyorsun.” buyurdu.
Nasıl ki bir madenin cevheri cürufundan 
yüksek ateşte yanarak ayrılıyorsa, (altının 
ayarı ateşten geçiyorsa,) insanın ayarı da  
altından, paradan, maldan geçiyor. 
“Erdem, menfaatler çatıştığı zaman 
belli olur.” sözü gerçekten de  harika bir 
tespit. Normal şartlarda (teoride) herkes 
adalet, iyilik/ erdemden söz eder: “Aman 
canım dünya malı değilmi..”
“Mal da yalan mülkte yalan.” 
“Dünya fânidir.” gibi sözleri herkesin 
ağzından duyarız da -“Ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz.”- o kişinin bu 
sözlerinde ne kadar sadık olduğunu bilmek 
için Hz. Ömer’in (ra.) dediği gibi komşuluk, 
yolculuk ve en önemlisi de ticaret yapmak 
gerekir.
Elbette malın mülkün, paranın zaruret 
olduğunu biliyoruz. Zekât, sadaka, infak ve 
onlarca hayırlı çalışmalar ancak bu imkânla 
gerçekleşiyor
Hayat yolunda giderken bir binek/araç 
olduğunu bilmemiz yeterliydi malın, paranın 
ama bugün aileleri birbirine düşman eden 
ve cinayetlere sürükleyecek kadar tapınılan 
bir put da olmamalıydı.
Bir toplumda veya aile içinde insanların 
muamelesi/değer yargısı kişinin ahlâkına 
göre mi yoksa malına ve statüsüne göre mi 
belirleniyor?.
Bu toplum içinde fakir veya orta hâlli 
helalinden geçinen kişi Allah’ın taksimine 
razı olacak belki ama ailesi ve insanlar 
hâline bırakmıyor ki. Ailesi herkes gibi 
lüks bir hayat beklerken insanların 
muamelesi de adamın malına göre oluyor 
(hor görülüyorsa) ve bu kişi Kur’an’dan, 
“fakirliğin zenginliğin bir imtihan 
oluşu, dünyanın çok kısa ve asıl 
ahiretin daha hayırlı ve ebedi oluşu ve 

bir de insanların birbiriyle denenmesi” 
konusunu da öğrenmemişse (insanların 
çoğu bunu bilmez) ne olacak şimdi?.
Allah korusun ya isyan ya da küfür.
Bir hadisi Şerif ’te: “Fakirlik nerdeyse 
küfür olacaktı.” buyrulmuş.
Avrupa’da sınıf farkı çok sırıtmıyor ama 
İslam ahlâkından mahrum olan “Müslüman 
ülkeler”de adam biraz zengin veya hasbel 
kader bir makama gelmişse (mütevazi güzel 
insanları tenzih ediyorum) oturuşu kalkışı, 
yürüyüşü ve tüm şımarık kibirli tavrıyla 
garip ve fakirleri rencide ediyor, eziyor.
Bir takım zavallılar da etrafında “belki  bir  
menfaat temin ederiz” diye toplanıyor 
ve adamın(!) tüm zırvalarını sessiz sükût 
dinliyorlar. 
Bir hadisi Şerif ’te: “Kim zengin bir 
adama zenginliği için tevazu (saygı) 
gösterirse, dininin üçte biri gider.” 
buyrulmuş. İşte böyle bir durumda o zavallı 
da, kendini bir “halt” sanıp kasılarak her 
ortamda uzun uzun konuşuyor…
Futboldan, siyasetten, dinden, felsefeden, 
sanattan vs. bilmediği hiç bir mesele yok. 
Çünkü ruhu olmasa da parası çok.
İşte böyle.. Ahlâk ve fazileti ile içini 
dolduramayan kişiler bu boşluğu (eksikliği) 
ya soyu, ya malı, ya da dışarıdan yakıştırıp 
takıştırdığı bir takım yamalarla övünerek 
kapatmaya çalışır.
“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir 
oyun, ‘(eğlence türünden) tutkulu 
bir oyalama’, bir süs, kendi aranızda 
bir övünme mal ve çocuklarda bir 
‘çoğalma-tutkusu’dur…” 
(Hadid süresi 20.)
Sorsalar hepimiz “çocuklarımızın 
geleceği için bu malları 
biriktirdiğimizi” söyleriz. Doğrudur ama 
çocuklara şimdi bugün harcanan paralar, üç 
kuruşluk bir dondurma, beraber bir yerleri 
gezmek ve eğitimleri için harcananlar, 
onların hiç unutamayacağı en güzel ve en 
hayırlı yatırımlar olacak. Zaten çocuklar 
büyüdüğü zaman kendileri kazanma gücünü 
elde edeceklerdir. 

Miras olarak bırakılacak en güzel hediye 
nedir peki?..
Efendimiz (sav.): “Hiçbir baba çocuğuna 
güzel terbiye/ ahlâktan daha hayırlı bir 
mîras bırakmamıştır.”(Tirmizî, Birr, 33) 
buyurmuşlar.
Para her kapıyı açabilir mi?..
“Para her kapıyı açar” diyen kişi 
insanlara bakıp realiteyi kastediyor ve ironik 

bir ifade kullanıyorsa belki doğrudur.
Değilse, mutlak manada “Para her kapıyı 
açar diyen kişi aynı zamanda para için 
her haltı yapacak kişidir.”
“Kadınlar şairlere âşık olur fakat 
tüccarlarla evlenirler.” Çünkü aşk karın 
doyurmuyormuş. O da haklı. Evet aşk karın 
doyurmaz. Çünkü onun yeri karın/mide 
değil gönüldür.
Bir memlekette halkın bir kısmı sömürülüp 
fakir düşürülüyor ve bir kısmı da devlet 
imkânlarıyla semirtiliyorsa ilk önce bu 
zulme burada dindar geçinen, kendini âlim 
ve önder olarak görenlerin şiddetle karşı 
çıkması gerekir. İnsanların emeği gasp 
edilirken, “sabretmeyi, şükretmeyi ve 
kanaat etmeyi” teşvik eden o sistemin 
dalkavukluğunu yapmaktadır. 
Bugün İslam tarihine (peygamberlerin 
Kur’an’da anlatılan hayatına bakıyoruz da,) 
hep bu yönetimi ele geçiren, saraylarında 
sefahate dalmış, seçkin şımarık kesimle 
mücadele ettiklerini görüyoruz. Çünkü bu 
zalimler genelde halkı kandırarak veya baskı 
kurarak hem mallarını hem de şereflerini 
alıyorlar ki, karşı çıkmasınlar. 
Bu köleleştirme zulmüne karşı dînin zirvesi 
olan cihadı varken (yüzlerce örneği ile)  
bugün bunları savunmak için illa solcu, 
komünist veya farklı bir ideolojiye mi sahip 
olmak gerek?.. Hayır!.. Din ibadetlerden 
ibaret değildir. Yönetimde adaleti esas 
alarak siyaset, ticaret, hukuk vs. ne varsa 
her şeye bir kaide/nizam koymuştur. 
Peki, “Paranın dini imanı olur mu?..” 
Kıyamet günü sorulacak sorulardan biri 
de: “ ..kişinin malını nereden kazanıp 
nerede harcadığı…”(Tirmizî, Kıyamet 1) 
ise onun da dine imana taalluk eden bir 
tarafı vardır.
İşte Allah’ın peygamberler aracılığı ile 
bir topluma gönderdiği tevhid inancı ki 
hakkı ve insanlar arasında “adil düzen”i 
emrediyor; böyle bir nizama ve uyarıya 
ancak menfaatlerinin ve kurdukları sömürü 
düzeninin yıkılmasından korkan Kur’an’ın 
“mütrefin” dediği, devleti ve sermayeyi ele 
geçirmiş, varlıklı şımarıklar karşı çıkar:
“Biz bir ülkeyi (ve düzeni) helak etmek 
(ve çökertmek) istediğimiz zaman, 
oranın “mütref”lerine (yani; haksız ve 
hesapsız nimet ve servetle şaşıran ve 
devlet imkânlarıyla şımaran, ülkenin 
ileri gelen kimselerine) emrederiz 
(onlara fırsat veririz) ki, orada her 
türlü fısk-u fesadı (haksızlık ve 
hayâsızlığı) yapsınlar...” (İsra 16.  ---◄◄

“MÜTREFİN, 
ŞIMARIK ZENGİNLER”

Paranın ve Gücün Ayartması

Lorem ipsum

Kurban Bayramınız 
Mübarek Olsun

Kurban Bayramınız 
Mübarek Olsun

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









reis informatie14 yol bilgileri

Yolunuz açık olsun! Yola çıkmadan, her türlü resmî belgenizi kontrol edin!.. Hız kurallarına uyun... Uykusuz yola çıkmayın... Sadakanızı vererek yola çıkın!..
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  Slaghekstraat 89 3074 LB Rotterdam - Tel: 0618377544 - solenpatisserie.nl -info@solenpatisserie.nl

Helal - Taze - 25 yıllık tecrübe - Güler yüz

Online sipariş alınır...

Her  türlü   tatlı 
çikolata ve 

  lokum çeşitleri

Kekler
Börekler
Pastalar“Damakta  kalan  tat”

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

Kurban  Bayramı’nız   ŞÖLEN  ile  tatlansın!.. 

Avrupalı Türkler bu yıl yine Türkiye’ye karayolundan seyahat edecekler. Geçtiğimiz yaz ailece 
yola koyulanlar bir çok ülkeden geçerken en çok bekleme kuyruklarından şikâyetçi oldular.

2022 Sılayolu sezonu için durum değerlendirmesi ve yol bilgiler en son gelişmeleri almak için 
Adım Adım SılaYolu ekibi olarak yola çıktık. Bu yıl Sürücüleri ne gibi yenilikler beklediğini bu 
programda bulacaksınız
- Geçtiğimiz sezon Türkiye – Bulgaristan sınırındaki gümrük kapıları Kapıkule ve Kapitan 
Andreevo’da uzun bekleme süreleri oluşmuştu. Bir çok kişi saatlerce kuyrukta beklemek zorunda 
kalmıştı. Şikâyetleri dikkate alan SılaYolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü Bir Rapor hazırladı, 
hazırlanan rapor Türkiye hükümetine ve Edirne Valiliğine sunuldu, Avrupalı Türklerin şikayetleri 
yetkililere iletildi. Yetkililer sınır kapılarında denetimlerde bulunup çözüm arayışı içine girdiler. 
Geçişlerin hızlanması için yeni bir önlem paketi hazırlandı. Araçların daha az zaman kaybetmesi 
için plaka okuma sistemi hayata geçirildi. Ayrıca Bulgar yetkililer ile sürekli görüşmeler yapılmakta 
olduğu belirtildi.
- Sırbistan’da Niş’ten sonra başlayan Pirot bölgesinde otoyolun tamamı bitti. Bulgar sınırından 
sonra devam eden yeni otoyol çalışmalarının bu yıl tamamlanması beklenmiyor. Sınırdan sonra 
ve Türkiye sınırı öncesi bölümde 10‘ ar kilometrelik inşaat devam ediyor. Buradaki yol çok bozuk 

2022 YILI SILAYOLU GÜNCEL BİLGİLER...
ve çukurlarla dolu her an bir lastik yarılması jant yarılması ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu 
nedenle bu yıl Makedonya güzergahını kullanmak daha mantıklı olacak.
- Sırbistan’dan Makedonya/Yunanistan istikametinde devam edecekler bu güzergah tamamen 
otoban.
- Özellikle Bulgaristan’da hala bir sorun olan “Rüşvet” konusunda önemli tedbirler alındı. 
Sınır kapısından geçen bazı sürücülerden para istenmesi konusu Avrupa’da tartışmaya açıldı. 
Bulgaristan geçtiğimiz aylarda eleştiri yağmuruna tutuldu. Bulgar gümrük kapılarında düzenlenen 
operasyonlarla rüşvetçi memurlar uzaklaştırıldı. Ancak rüşvet olayı hala devam ediyor. Rüşvet 
konusu da kolay kolay ortadan kalkacağına dair henüz bir şeyler söylemek Önümüzdeki yaz 
sezonunu bekleyip göreceğiz..
- Avusturya, Hırvatistan, Slovenya ve Macaristan da otoyol çalışmaları aralıklarla devam ediyor. 
çalışmalarının yaz aylarında aza düşmesi için çalışmalar devam ediyor. Sırbistan da Novi sad – 
Belgrad arası ve Belgrad -Niş arası otoyol tamir çalışmaları kısım kısım devam ediyor. 
- Sırbistan da Gişeler arası hız sınırı uygulamasına dikkat.
Sürücüler azami hız sınırlarına uymaları gerekiyor aksi taktirde ağır cezalar la karşılaşmak 
mümkün.…
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GÖRÜŞ

      

I nsanoğlu ontolojik sosyal bir varlık olması 
dolayısıyla yalnızlığı yaşam biçimi olarak 
benimsemesi ve toplumsal yaşamın 
dışında kalması, yeni bir tanımlama yapma 

zaruretini ortaya çıkarmıştır.
Çünkü Hz. Peygamberin, “Halkın içinde 
olmayan ve onların eziyetlerine 
katlanmayanda hayır yoktur” buyurması, 
inzivaya çekilerek topluma karşı duyarsız 
kalmanın ne büyük bir sorumluluk yüklediğini 
açıkça ortaya koymaktadır.
Belki yalnız kalmanın meşru bazı müstesna 
tarafları vardır. Bunlardan bazılarını burada ifade 
edelim:
İçinde yaşadığı toplumun yaşamsal ve idari 
bir problemi yoksa, kendinin yapabileceği bir 
sorumluluk payı ayrılmamışsa, ailesinin ve çoluk 
çocuğunun nafaka ve hastalık gibi bir problem 
bulunmuyorsa, Allah rızası için geçici bir zaman 
diliminde Rabbi ile baş başa kalmak şartıyla, 
güvenilir bir yerde tefekküre zaman ayırmasının 
da bir beis yoktur.

Yalnızlığı büyüten sebeplere gelince, 
aşağıda anlatmaya çalışacağımız tespitleri 
beraber okuyalım: 
Bugün içinde yaşadığımız dünyanın sıkıntılarına 
bakarak ümitvar olmaktan vazgeçmek, kişilik 
zaafının tezahürüdür. Mümin olan bu hâl üzere 
ise, kendini sorgulamalı ve tövbe etmelidir. 
Hatanın fark edilmesi ve kişi açısından dönüşe 
kapı aralaması, yaşamda yeniden istikamet 
demektir.

Unutmayalım! Halka arasında bulunurken 
bireyleri dinlerken; bazı kişilerden konuşmasıyla 
sesin kulağa hoş gelmesi, arkasında saklı iman 
bağlamında yaşanan tevazudandır. Konuşan 
muhataplarının çoğunluğunu memnun ediyorsa, 
taşıdığı bilginin gücündendir. Konuşma sanatını 
güzel kullanmak, edebiyata hâkimiyetle orantılı 
olduğunu unutmamak gerekir. Susmak, 
yalnızlığa açılan kapıdır. Konuşma adabının 
yokluğunda ise kabalık ve ahlâksızlık vardır.

Dostun dostluğu, araya girecek dünyalıkla 
belli olur. Eğer buna tenezzül etmiyorsa, bil ki 
aradığın dost budur. Menfaat dostluğunun uzun 
ömürlü olması beklenemez. Tarihi bitince yeni bir 
suretle karşı karşıya kalmak, yeniden düşünmeyi 
gerektirmez mi? Namert olanın durumu bu değil 
midir?

Sağlıklı toplum bireyleri inançları noktasında 
bilinçli olurlarsa, tarihî olayların şahitleri olurlar. 
Tarihi zaten onlar yazarlar ve yalnız kalmaktan 
kurtulur ve medeniyetler kurarak insanlığa 
hizmet ederler...

Sadelik insan tabiatına en uygun hâldir. Bu 
hâlden çıkılınca kaba tavırlar hâkim olmaya 
başlar. Bunun anlamı, kendin olamama ve sosyal 
hayat içinde bir yer edinememe durumudur. 
Uzun yıllar bunun sancılarını çekerek yaşamak, 
bir çok fırsatı kaçırmak demektir. Hayatı güzel 
yaşamak gaye ve hedef olmalıdır.
İnsanoğlu kendini unutmaması ve bir türlü kendi 
olamaması, kendi kaprislerine gömülmesidir.

“Her düşünen doğru düşünür” diye bir 
kuralın olduğunu duymadık. “Her iman 
istikamet kazandırır” cümlesi, inanç 
bağlamında vahye istinat ediyorsa anlam ifade 
eder. Yoksa beşeri olmaktan vareste değildir. 
Bu iki alanı birbirine karıştıranlar, bütün 

hayatlarında sorun yaşayarak bireyselleşirler...

Adalet, birilerinin tarifiyle meydana gelen bir 
olgu değildir. Önemli olan neye dayandığıdır. 
Kaynağı nedir? 
Eğer insanoğlunun kendi düşüncesine dayanan 
ve aşkın olandan uzak olursa, gelgitleri olan 
hastaya benzer. Topluma şifa olacak yerde, 
sosyal hayatı yaşanmaz hâle getirerek insanlığın 
felaketi olabilir.

İnsan “bilmek veya bilmemek” arasında 
konumunu anlarsa yanlışa düşmemiş olur. 
Günümüzün en büyük sorunlardan birisi, bu 
değil midir? Sorulan soruya bilirsen cevap 
verirsin, bilmiyorsan susarsın. 
Unutma! İlla kendi enaniyetini tatmin için 
hataya düşmen, seni yalnızlığa götüren araç 
olur...

İnsanların “kaliteli veya kalitesiz” şeklinde 
iki kategoriye ayırmanın doğru bir yaklaşım 
olduğunu iddia etmek, aynı zihniyete dâhil 
olmak demektir. İnsanların hepsi okuma imkânı 
bulmamış olabilir. Ancak yapacakları çok şey 
vardır. Onları rencide edecek söz kullanmak, 
onlardan uzaklaşmana sebep olur.

Gününü boş şeylerle heba eden nice insanlar 
var. Hayat boşluk kabul etmez. Zira o boşluğu 
dolduracak her türlü zararlı fikri anlayışlar 
günümüzde çoktur. Hayata doğru yerden bakmak 
ve geleceği planlamak açısından önemlidir. 
Doğru inşa edilen hayat, hem kişiyi hem insanlığı 
kurtarır. 

Bu anlatılanlar, yalnızlığı tetikleyen sebepler 
olması hasebiyle, vahyin ortaya koyduğu ve 
sünnetin inşa ettiği hayat anlayışının inşa 
edilmesi, bu hastalıktan kurtulmanın can simidi 
olduğunu unutmamak gerekir... Vesselam. ---◄◄

İçinde yaşadığı toplumun 
yaşamsal ve idari 
bir problemi yoksa, 
kendinin yapabileceği 
bir sorumluluk payı 
ayrılmamışsa, ailesinin 
ve çoluk çocuğunun 
nafaka ve hastalık gibi bir 
problem bulunmuyorsa, 
Allah rızası için geçici bir 
zaman diliminde Rabbi 
ile baş başa kalmak 
şartıyla, güvenilir bir 
yerde tefekküre zaman 
ayırmasının da bir 
beis yoktur.

Yalnızlığı Büyüten

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

SEBEPLER ve 
SONUÇLARI

İbrahim Turgut

Mustafa Hamurcu:

I GMG Kuzey Hollanda Bölge Eğitim Başkanlığı olarak 11 Haziran 2022  Cumartesi günü Bölge 
binasında,şubeler arası Temel Eğitim Bilgi Yarışması’nı büyük bir katılımla gerçekleştirdi.
Yarışma sonucu dereceye giren şubeleri şu şekilde sıralandı:

Kuzey Hollanda Millî Görüş dolu dolu geçen sezonu kapatıyor
“Bayramları vesile kılarak bir araya gelmek, kucaklaşmak, dertleşmek güzel şey...”
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Küçük Erkekler kategorisi
1. Amsterdam Mevlana  
2. Amsterdam Ayasofya 
3. Amsterdam İkra Cemiyeti.                   
Büyük Erkek Öğrenciler Kategorisi
1. Amsterdam Ayasofya 
2. Utrecht Mescid-i Aksa
3. Amsterdam Mevlana

Küçük Kızlar Kategorisi
1. Amsterdam Mevlana 
2. Amsterdam Cafer-i  Sadık
3. Amsterdam İkra 
Büyük Kızlar Kategorisi
1. Amsterdam Mevlana 
2. Amsterdam Cafer-i Sadık 
3. Hilversum Merkez                             ---◄◄

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve  heyeti 
Millî Görüş Kuzey Hollanda Bölgesini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

IGMG Kuzey Hollanda Bölge yönetimi ve Şube Başkanlarından oluşan 50 kişilik 
ekip Bosna- Hersek gezisinin son gününde Sarajevo, Başçarşı, Aliya İzzet Begoviç 

ve Şehitlerin ziyaretleri son olarak da IGMG Balkanlar Bölge merkezini gezerek turu 
tamamladılar. Katılımcılar, geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Bölge Başkanı 
Mustafa Hamurcu nezdinde tüm BYK ve Şube başkanlarına şükranlarını sundular.  ---◄◄

IGMG Kuzey Hollanda Bölgesi 4 yıllık İslami İlimler Akademi programını başarıyla bitiren 
öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Programa Bölge Eğitim Başkanı Cemil Uslu, 

Bölge İrşad Başkanı Ahmet Kaya, akademi hocaları, İUA Rektörü Dr. Bahaeddin Budak, 
Kuzey Hollanda KT Başkanı Şükran Altuntepe ve tüm akademi öğrencileri katıldı.  4 yıllık 
eğitim sürecinde bir çok ilim dalında eğitim verildi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kayıtları 
başladı.  Kayıtlar için irtibat: 31 6 41296272               ---◄◄
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A lmere’de 9 Ekim 2022 tarihine kadar açık kalacak 
olan “Floriade 2022 EXPO Uluslararası Bahçecilik 

Sergisi”nin resmî açılışı gerçekleştirildi. 
Dünyanın farklı ülkelerinden 400’den fazla bahçe 
ve peyzaj tasarımının yer aldığı Dünya Bahçecilik 
Fuarı Floriade “Türk Bahçesi” kapsamında  
“Kahramanmaraş Expo 2023”e evsahipliği yapacak 
olan Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından 
organize edilmekte. Floriade EXPO’daki Türk Bahçesinin 
resmî açılışına, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi 
Mahçiçek, Hollanda’daki Başkonsoloslarımız, Engin 
Arıkan, Tuna Yücel Modrak ve Aytaç Yılmaz, Almere 
Belediye Başkanı, Jan Hoek, Türkiye’den katılan 
Büyükelçi Erdoğan Kök ve Hollanda’daki sivil toplum 
temsilcileri, UID Başkanı Hasan Tekten, MÜSİAD 
Başkanı  Ali Köklü, Amsterdam Esnaflar Birliği Başkanı 
Ramazan Kaya katıldılar. Program, açılış ve selamlama  
konuşmasını Expo 2023 Genel Komiser Yardımcıs Harun 
Güzel yaptı. Güzel davetlilere hoş geldiniz diyerek 
pprogram takdimini yaptı.  Haberler: Sedat Tapan◄◄ 

EXPO ULUSLARARASI BAHÇECİLİK 
SERGİSİ”NİN RESMÎ AÇILIŞI YAPILDI

Kısa Hollanda Turu...

Hollanda’da sayıları hızla artarak 25 binlere ulaşan Türk kökenli 
Hollandalı küçük, orta ve büyük ölçekli girişimcileri bir araya 

getirerek ortak vizyon, ortak çalışma, ortak hedef oluşturma 
anlayışıyla yola çıkan Hollanda Türk Girişimci Dernekleri Platformu 
TNOP bu hedefe ulaşmak için bünyesinde bulunan derneklerle 
“TNOP Girişimcileri Toplantısı”nı Utrecht kentinde  gerçekleştirdi. 
Bilgilendirme ağırlıklı olarak gerçekleşen programa Türkiye 
Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Sayın Şaban Dişli, Ticaret Müşaviri 
Aşkın Pekel, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ve TNOP Başkanı 
Durmuş Doğan konuşmacı olarak katıldılar. Toplantıya, Amsterdam 
Başkonsolosu Engin Arıkan, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Ömer Altay, CMO Başkanı Muhsin Köktaş, Hollanda Horeca 
Bond Başkanı Tarık Şaki, Türk Federasyonu Başkan yardımcısı 
Vedat Ozdal, Hollanda Türk Seyahat Acenteler Birliği HTTD Başkanı 
Kamil Saygı, ve çok sayıda TNOP’a bağlı dernek başkanları katıldı. 
Programda, Şaban Dişli, Hikmet Gürcüoğlu, Durmuş Doğan ve Aşkın 
Pekel de birer konuşma yaptılar. TNOP Başkanı Durmuş Doğan: 
“Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik” şiarı, Hollanda Türk 
toplumun bu topraklarda kalıcı olarak varlığını sürdürmesinin 
yegâne yoludur.” dedi. TNOP Başkanı Durmuş Doğan yaptığı açılış ve 
selamlama konuşmasında önemli tesbit ve tekliflerde bulundu.---◄◄ 

“ROC GİBİ KURUMLARLA ANLAŞARAK BAZI 
SEKTÖRLER İÇİN PERSONEL YETİŞTİRMELİYIZ”

S ırbistan’da bir benzinlik, Avrupa’dan sıla yoluna çıkan Türkiye 
kökenli bir kişiden, 10 bin dinarlık benzin doldurmasına 

rağmen 25 bin dinar istedi. Türkiye’ye seyahatlerde birçok 
vatandaş, binlerce uçuşun personel sıkıntısı nedeniyle iptal 
olması ve maddi külfetten bir nebze olsun kurtulmak için 
bu yıl da karayolunu tercih ediyor. Fakat güzergahtaki bazı 
ülkeler ise bunu fırsat bilip, söz konusu yolcuları dolandırmaya 
çalışıyor. Buna göre son olarak Sırbistan’da yaşanan olayda, 
Dilek Karahan adındaki Türkiye kökenli bir kişi de benzinlikte 
dolandırılmaya çalışıldığını aktardı. 
“Neredeyse ödemem gerekenin 2,5 mislini ödeyebilirdim” 
Dilek Karahan, Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, “OMV 
benzinliğinde benzin doldurdum, 10 bin dinar tuttu, sonra ödeme 
yapmak için kasaya gittim. Kasiyer beni sorgusuz sualsiz diğer 
kasaya yönlendirdi. Orada da 25 bin dinarlık ödeme onay için 
beklemedeydi. İtiraz ettim. 10 Bin dinarlık benzin doldurduğumu 
söyledim. Kadın daha sonra cihaza ödemem gereken miktarı 
yazdı.” diye kaydetti. Karahan, karayolu ile seyahat eden 
vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, “Lütfen dikkatli olun! 
Bir anlık boşluk ile neredeyse ödemem gerekenin 2,5 mislini 
ödeyebilirdim.” diye konuştu.          (bb)@Shutterstock---◄◄

SILA YOLU’NDA DOLANDIRICILIK: SIRP
 BENZİNLİĞİNDE 2,5 KATINI ÖDETMEK İSTEDİLER!

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

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van uw kind komt eraan: 
de middelbare school. Kiezen voor islamitisch onderwijs 
(mavo, havo, vwo) kan tot de mogelijkheden behoren in 
Schiedam, maar daar hebben we wel uw hulp bij nodig!

Bouw nu mee! 
Met genoeg handtekeningen kunnen we samen 

verder bouwen aan de toekomst van onze kinderen!

Kijk op de achterkant wat u precies moet doen.

Bouw nu mee aan de toekomst 
van onze kinderen! 

Kleine moeite, een leven lang plezier

 Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara
 hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

KLUSSENBEDRIJF EFECAN

Wiardi Becmanstraat 6/1 1063 TH Amsterdam 
bozsimsek@live.nl -  0031 6855637268 - 06 21173387

Her  türlü  boya,  sıva  işleri  yapılır

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi çalışma sezonunu düzenlediği bir 
gezi programı ile taçlandırdı. Bölge yönetimi ve şube başkanlarının ailecek katıldığı gezi yeri, Hol-

landa’nın Giethoorn kasabasıydı. Gezi sonrası, şehrin hemen yakınındaki Steenwijk kasabasında HDV 
Tuba Camii’nde topluca yemek yenildi. Cami Başkanı Faruk Ersoy ve ekibi tarafından sıcak, samimi 
bir atmosferde ağırlanan ekip, çay sohbetinin ardından geziyi tamamladı.                   (DM) ---◄◄          

Sezon kapanışı...

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesine bağlı camilerde görev yapan imam 
hatipler, aylık olağan toplantısını bölgenin yeni binasında gerçekleştirdiler. İrşad Başkanı Uğur Demir-

ci’nin başkanlığında tam katılımlı olarak yapılan toplantıda  çalışma sezonunun değerlendirmesi yapıldı 
ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 
Önceki Bölge Başkanlarından Sebahattin Uçar’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantı yeni sezonun 
çalışma takviminin duyurulmasıyla sona erdi.                                                       (DM) ---◄◄          

Yazar ve şair 
Mevlana İdris 

Zengin, (56)
Kahramanmaraş'ta 

Hakka yürüdü.
Müslüman, insan, şair, 

yazar ve çocukların 
dostu, Mevlana İdris 

Zengin’e Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sa-
bır ve başsağlığı dileriz.  

   TAZİYE

Çalışma  sezonu  Giethoorn  gezisi  ile  kapatıldı

Gündemi değerlendirmek için imamlar bir araya geldi
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 balrasit@gmail.comRaşit Bal

      
G eçtiğimiz ayın (Haziran) başlarında 

Eğitim Bakanlığı yeni okul açmaya 
yönelik müracaatlar hakkında 
kararını bildirdi. İlkokul için yapılan 

müracaatların hemen hemen hepsine (40’tan 
32’si) onay çıkarken, orta-lise okulu açmaya 
yönelik 16 müracaatın sadece 2’sine onay çıktı. 
Orta-lise okulu açmak için müracaatların beş 
tanesi belirgin olarak İslami idi. Bu müracaatların 
hepsi içinde Eğitim müfettişliği negatif tavsiyede 
bulundu ve Eğitim Bakanı hepsini de reddetti. 
Her şey yolunda giderse 2023/2024 eğitim 
sezonunda 9 tane İslami ilkokul açılabilecek. 
Önümüzdeki eğitim senesinde bu müracaatlar 
açılacakları belediyelerle pazarlığa oturacaklar. 
Uygun binanın temini için. Diğer taraftan 
yeteri kadar öğretmen bulacaklar ve müdür 
atayacaklar. Baş etmek durumunda kaldıkları 
daha pek çok ödevleri var.

Orta-lise okulu için müracaatlarının hepsi de 
‘vatandaşlık eğitimi’ konusundaki kanunen 
düzenlenmiş ölçülere uymadıkları gerekçesi ile 
reddedildiler. Bu sonuç müracaat eden vakıfları 
şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hepsi 
de müracaat dosyalarını iyi hazırlamışlardı ve 
uzmanlardan da destek almışlardı. Üstelik bu 
5 müracaatın 4’ü, aynı zamanda ilk okul için 
de müracaat edenlerdi ve ilkokul açmak için 
müracaatları kabul edildi. Yani vatandaşlık 
hakkında oluşturulan eğitim programı ilkokul 
düzeninde yeterli bulunurken, orta-lise 
düzeyinde yeterli bulunmuyor. Vatandaşlık 
eğitimi politikaları, ilkokul düzeyinde kati bir 
ölçü olmaz iken ortaokul düzeninde sonucu 
belirleyici bir ölçü olmakta. Hâlbuki kanun, 
vatandaşlık eğitimi hakkında böyle bir ayrım 
yapmamaktadır. İlkokul düzeyindeki çocuk da 
‘iyi’ ve ‘makbul’ vatandaş olarak yetişmesi 
gerekiyor, ortaokul düzeyindeki çocuk da. Bu 
sonuç ortaya koymaktadır ki, Eğitim Bakanı 
İslami eğitim veren okulları ilkokul düzeyinde, 
‘yeterli’ bulurken, ortaokul düzeyinde 
güvenmemektedir. 

Bu sonuç oldukça ilginç. Burada Eğitim 
Bakanı’nın gösterdiği ‘çelişkiyi’ ben 
bekliyordum. Yani olayın bir görünen kısmı 
var bir de görünmeyen kısmı var. İlgili kanun 
ve eğitim müfettişliğinin oluşturduğu çerçeve 
programı (advieskader) vatandaşlık eğitimi 
konularını belirlemekte ve içeriklerini belli 
oranda netleştirmektedir. Ancak vatandaşlık 
eğitiminin objektifleştirilmesi oldukça zor 
görünüyor. Konunun çok fazla yönü hem belirsiz 
kalıyor ve hem de bireysel değerlendirmelere 
göre değişebiliyor. Üstelik ilişkilerde bir de 
‘güven’ bunalımı varsa, bu hususta yapılan 
değerlendirme belirgin olarak ‘olumsuzlaşıyor’. 
Müracaatlar başka bir bağlama oturuyor 
gibi. Belli ki Eğitim Müfettişliği ve Bakanı bu 
müracaat edenlere güvenemiyor ki çok hızlı bir 
çeklide müracaat dosyası yeteri kadar ‘güven’ 
vermiyor sonucuna varıyor.  Ancak varılan bu 
sonuç da ‘tartışmalı’ oluyor. Nitekim yapılan 
5 müracaatın hepsinin birden reddedilmesi 
bakanın kararını tartışmalı yaptı ve müracaat 
eden vakıflar ‘karara itiraz edeceklerini’ 
açıkladılar.
Müracaat eden vakıfların bu tutumu (hakkımızı 

mahkemede alacağız) ihtilafın çok hızlı bir 
şekilde hukukileştirilmesi anlamına geliyor. 
Sorunun mahkemeye taşınmasını ben hiç 
doğru bulmuyorum. Çünkü ihtilafı hukuki 
zeminde çözmeye çalışmak güven oluşturmak 
yerine güvensizliği daha da derinleştirmektedir. 
Bakan ve Eğitim Müfettişliğinin bir oranda 
güvenlerini kazanmadan yeni ortaokul açmak 
mümkün görünmemektedir. Şimdi su soruyu 
sormak gerekmekte ‘karar vericilerinin 
güvensizliğinin nedeni ne ve hangi olaylara 
ve deneyime dayanmaktadır?’. Yani yeni 
müracaatlar Bakanlık açısından hangi bağlama 
oturuyor ki kesin bir ‘hayır’ çıkıyor? 

Kanun koyucu mevcut okul açma sistematiğini 
oluştururken ortada iki husus vardı. 
Bunlardan birincisi okul açılımında 
demokratikleşme. Tarihsel olarak oluşmuş 
sütunlu eğitim yapılanması zayıflıyor 
ve demokratik meşruiyetini kaybediyor. 
Sekülerleşen toplum artık çocuklarını belli bir 
dinî geleneğe göre eğitimi gerekli görmüyor. 
Bu gelişmeye bağlı olarak da ‘kimlik odaklı 
eğitim yapılanması’ (resmen tanınmış 
yönelişler) yerine ‘kimliklerden bağımsız’ 
planlamaya geçiyor. Yeni dönemlerde, kimliği 
ne olursa olsun, yeteri kadar veli desteği bulan 
okullun açılması esas olmaktadır. Bu trend 
kanuni yapılanmada ve eğitim pratiğinde 
zorunlu olarak ‘vatandaşlık’, ‘sosyalleşme’ 
ve ‘donanım’ eğitimini öne çıkarmaktadır. Ve 
buna bağlı olarak da çocuğun kimliğinden daha 
çok donanımını geliştirmeye yönelik bir eğitim 
yönlendirici oluyor. Önceden belirlenmiş belli bir 
(dinî) kimlik odaklı eğitim gittikçe ‘manipülatif 
eğitim pratiği’ olarak nitelendiriliyor.

İkinci husus ise, Hollanda toplumunun 
İslami okullar bağlamında yaşadığı gerilimler 
ve çatışmalar. Bakanlık ve Eğitim Müfettişliği 
son yirmi yılda Amsterdam’daki İslam Koleji 
(kapandı) ve Haga Lisesi, Rotterdam’daki 
İbn-i Haldun (kapandı) ve Avicenna’nın neler 
çektiklerini biliyorlar. Fiilen bu çatışma hâlen 
devam ediyor. Haga Lisesi’ni oluşturduğu 
toplumsal çatışma ortamı ile baş etmek için 
en az 10 Eğitim Müfettişi ve 10 da bakanlık 
uzmanı çalışıyor. Avukatlar, hâkimler, polisler, 
belediye memurları bunların içinde yok. Bu 
çatışmanın topluma maliyeti milyonları aşıyor. 
Ve daha nereye gideceği de belli değil. Üstelik 
İslami okullar hâlen hem ‘kapalı’ algılanıyorlar 
ve hem de ‘kimlik odaklı’. Bu iki yöneliş 
sadece toplumsal olarak yönlendirici olan birinci 
trendle çatışmıyor aynı zamanda İslami eğitimin 
Hollanda toplumuna ve kültürel kodlarına 
güvenmediğini de gösteriyor. Bu gerilimler, 
çatışmalar ve güvensizlik hakkında Eğitim 
Bakanlığı’nın, müfettişliğinin ve araştırmacıların 
yazdığı onlarca raporlar var.
Yeni müracaatları değerlendirirken Bakanlığın ve 
Eğitim Müfettişliğinin arka planı bu deneyimler. 
Onlar açısından tam bir travma. Önce İbn-i 
Haldun, sonra Amsterdam İslam Koleji, hemen 
arkasından Haga ve Avicenna Lisesi. Üstelik arka 
arkaya. Müfettişlik büyük bir ihtimalle ‘hiç mi 
öğrenmiyorlar’ diye düşünüyordur.  
Amsterdam İslam Koleji kapanıyor arakasından 
Haga lisesi açılıyor ve tam aynı sorunlar 
ve çatışmalar yaşanıyor. İbn-i Haldun 8 
büyüklüğünde bir depremle kapanıyor ve 
arkasından açılan Avicenna yine aynı ölçekte 
depremler oluşturuyor. Benim izlenimime göre 
bakanlık ve müfettişlik de şöyle düşünüyorlar ve 
tavır geliştiriyorlar: ‘Aptal ve saf olmayalım, 
başımıza bunların bir daha gelmemesi için 
gerekli olanı yapalım’.
Bakanlığın ve Eğitim Müfettişliğinin önlerine 

yeni 5 tane müracaat geldiğinde müthiş panik 
yapmışlardır. Hemen akıllarına İbn-i Haldun 
ve kurucu başkanı gelmiştir. ICA gelmiştir 
gözlerinin önüne, o kavgalar. Haga’nın 
kurucuları, velileri ve öğretmenleri ile yaşadıkları 
çatışmalar gelmiştir. ICA, İbn-i Haldun, Haga 
ve Avicenna’da ISBO ile sürekli çatışıyor ve 
toplumsal kurumlar bir muhatap bulamıyordu. 
Medya dahi ulaşamıyor ve bazen Bakan’ın veya 
Belediye Başkanının bizzat kendisi devreye 
girmesi gerekiyordu. ‘Orta parmak’ görüyor. 
Okuldan doğru dürüst bilgi alamayan zavallı 
Bakan’ı meclisin ve Wilders’in hesaba çekmesi 
de ayrı bir konu. ‘Acaba, bu yeni müracaat 
edenler bunları, bizim yaşadıklarımızı 
biliyorlar mı, ders almışlar mıdır, aldılarsa 
bunu nasıl bileceğiz, ya hiç almadılarsa ve 
yaşadıklarımızı tekrar yaşarsak’ gibi pek çok 
husus bir film gibi gözlerinin önünden geçerek 
masaya kadar gelmiştir. Hâlbuki ki, bu okulların 
açılması için kanun bile değiştirmişlerdi ve netice 
tam bir istismara yol açmış, okullar savaş alanına 
ve toplumsal rahatsızlığa ve milyonlarca masrafa 
mal olmuştu. 
Eğitim Müfettişliği yeni müracaatları 
değerlendirirken, kafalarındaki sorular da tam 
bu hususlar ve travmalardır. Ve bunları sadece 
‘vatandaşlık eğitimi’ üzerinden dile getirme 
imkânına sahipler. Duygusal davranamazlar. 
Bu yeni açılan okulun bir ICA veya Haga Lisesi 
olmayacağından nasıl emin olabiliriz? Bu soruya 
yeni müracaat edenlerin tek bir şekilde cevap 
verdiklerini tahmin ediyorum: ‘Biz, onları 
size yaşatanlar gibi değiliz, onlarla hiçbir 
ilişkimiz yok ve onları tanımayız da. 
Üstelik bizim niyetimiz iyi, demokratiğiz, 
şeffafız ve profesyoneliz, çocukların 
iyiliğini istiyoruz, Hollanda’yı seviyoruz, 
buralıyız ve çocukları Hollanda toplumu 
için yetiştiriyoruz’. Bu sözler güven verir mi? 
Üstelik bu müracaat edenlerin birbirleri ile hiç 
irtibatları yok. Kendi kurdukları çatı kuruluşunu 
(ISBO) da kendileri ‘çökertiyorlar’. 
Belli ki ISBO düzeyinde de birbirlerine güvenleri 
yok. ‘Biz sizin yaşadıklarını hakkında 
bir bilgimiz yok, o ilk nesilden uzağız, 
onları zaten uzaklaştırıyoruz ve onları hiç 
tanımayız’ gibi bir tutumunu Eğitim Müfettişliği 
nasıl karşılar? ‘Ha, bunlar bilmiyorlar, o 
hâlde öğrenmişlerdir’ der mi? Ya da ‘bunlar 
demokratiğiz diyorlar, o zaman rahat 
olabiliriz’ mi derler?

Önümüzdeki dönemde İslami eğitimin baş 
etmek durumda olduğu en önemli husus, 
kendi deneyimlerinden ‘öğrenme yetisine’ 
sahip olduğunu topluma göstermek olacaktır. 
Hangi alanlarda? Her şeyden önce Hollanda 
İslami eğitimini kendi tarihinden öğrenme 
hususunda. Mevcut okullar birbirinden bağımsız 
olarak sürekli ‘tekeri yeniden keşfetmek’ 
tutumundalar. Toplumsal şeffaflık, hesap 
verebilirlik, demokratik-katılımcı yönetim 
konuları gelişme alanları. Stratejik değil, sahih 
bir tutumla. İslami eğitimin pedagojik gidişatının 
izini sürmede, din derslerinin içeriklerini 
toplumun kültürel kodları ile bağlamak ve bunun 
şeffaflaştırılması gerekmektedir. Bu hususlarda 
atılacak ilk olumlu gelişmenin belirtisi ise, 
ISBO’nun yeniden canlandırılmasıdır. Böylece 
ISBO’ya güvenmek ve ISBO üzerinden ortak 
bir zemin oluşturmak gerek. Bu ortak zemin 
oluşturulmadığı sürece İslami okullar, başta olan 
idarecilerinin bireysel ‘bakkalı’ görünümünde 
kalacaklardır. Bakanlık ve Eğitim Müfettişliği 
açısından bu görünüm hep o yaşadıkları 
travmaları hatırlatacaktır. Kendi tutumlarından 
dolayı da Müslümanların ortaokul talepleri hep 
engele takılacak gibi görünmektedir.         ---◄◄ 

ve BAKAN’IN 
TRAVMASI

Geçtiğimiz dönemde 
(2021-2022) büyük 
miktarda yeni okul (40 
ilk okul, 16 orta okul) 
müracaatı yapılmıştı. Bu 
müracaatların önemli bir 
miktarı yeni İslami okul 
açmaya yönelikti. 
Bunun nedeni okul 
açmak için yeni 
yöntemin oldukça kolay 
olması. Yeni müracaat 
için, yeteri kadar 
velinin desteklemesi 
temelde yetiyor. Veliler 
bu isteklerini güvenilir 
bir ortamda (devletin 
sorumlu olduğu bir 
internet platformunda 
müracaatlar kabul 
ediliyor) ifade etmeleri 
gerekmektedir. Yeterli 
sayıya ulaşan müracaat, 
sonraki aşamaya geçiyor. 
Ortaya çıkan sonuçlara 
göre, Müslüman veliler 
yeni İslami okulların 
açılmasına taraftar. 
Destek verdiler ve 
oldukça çok müracaat bir 
sonraki aşamaya geçti. 
Bir sonra ki aşamada ise, 
müracaat eden vakıfların, 
okulu açtıklarında 
nasıl bir eğitim 
program izleyecekleri 
hakkında planlarını 
eğitim müfettişliğine 
sunması gerekiyordu. 
Sunulan bu plan ve 
görüşmelerde yapılan 
açıklamalar üzerinden 
eğitim müfettişliği 
olumlu veya olumsuz bir 
tavsiye kararına varıyor. 
Eğitim Bakanı ise, 
Eğitim Müfettişi’nin bu 
tavsiyesi doğrultusunda 
müracaatlarla ilgili 
bağlayıcı kararını 
belirliyor. 

İslami Ortaokula Engel

Hollanda Türk toplumunun 
sosyal hayatına fahri 
çalışmalarıyla damga 

vurmuş olan değerli insan 
Çoşkun 

Yeğenoğlu'nun 
(82) vefatını teessürle 

öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.  

  TAZİYEYeşilçam'ın usta oyuncusu 

Cüneyt Arkın, 
İstanbul'da kaldırıldığı 
hastanede 85 yaşında 

yaşamını yitirdi. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine, 
sevenlerine sabır ve

 başsağlığı dileriz.  

  TAZİYE
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I stanbul Devlet Tiyatroları’nın kapalı gişe oynayan “Profesyonel” adlı 
oyunu Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Gülen Çehreli ve Cenap 
Oğuz’un rol aldığı oyun Amsterdam Meervaart Tiyatrosu’nda tiyatro 
severlerle buluştu...

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in, Yugoslavya’daki toplumsal 
dönüşümü kaleme aldığı “Profesyonel” oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
katkıları ve Organizasyon Stichting Altay ile Amsterdam’da tiyatro severlerle 
buluştu. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun usta oyuncuları; Bülent Emin Yarar, 
Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz muhteşem performanslarıyla 
seyirciyi kendilerine hayran bıraktığı oyunda salon hıncahınç dolu idi.
Türkiye’nin en başarılı tiyatro yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun imzasını 
taşıyan oyunda;  Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki 
toplumsal-politik yaşam, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, kara komedi 
türünde ve ironik bir üslupla anlatılıyor. 
40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu 
hikâyesini konu alan oyun seyircilerden de tam not aldı. 
Oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan oyunculara, Türkiye Cumhuriyeti 
Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan tarafından çiçek takdim edildi.
                       DM ---◄◄ 

Duşan Kovaçevic’in oyunuHizmetin geri dönüşü

A vrupa’da Etnik Gıda Sektörünün en 
köklü ve büyük firmalarından Tok Gıda, 
gerçekleştirdiği Business Event’te yemek, 
müzik ve konferans dahil birçok etkinliğin 

içinde bulunduğu bir program gerçekleştirdi.

Rafet El Roman Sahne Aldı
Söz konusu etkinliğe Türk müziğinin sevilen ismi Rafet 
El Roman, şarkıları ile renk katarken, Türkiye’nin 
tanınmış şeflerinden MasterChef Mehmet Yalçınkaya 
yönetiminde bir workshop yapıldı.
Tok Gıda etkinliğinde “Alman-Türk Tüketici 
Davranışı: Bakkallarda Süpermarket Seçimi Üzerine 
Ampirik Bir Araştırma” kitabıyla tanınan Profesör 
Doktor Tanju Aygün, “Etnik süpermarketin geleceği” 
konulu bir konferans verdi.
Tam gün süren etkinliğe katılanlar, müzik, eğlence, 
yemek ve bilgi dolu bir gün yaşadı.

40’tan Fazla Katılımcı Şirketin Ürünü 
Sergilendi
Tok Food tarafından yapılan açıklamaya göre, bu 
yıl ilki düzenlenen Tok Food uluslararası ticari iş 
birliği etkinliğinin gelecek yıllarda da devam edeceği 
kaydedildi.

Tok Gıda, Gıda SekTörünü İş 
eTkİnlİğİnde Bİr araya GeTİrdİ

‘ProfeSyonel’ amSTerdam 
meervaarT’Ta Sahnedeydİ

Bahse konu açıklamada, katılımcıların Avrupa etnik 
pazarında faaliyet gösteren 40 tan fazla katılımcı 
şirketin ürünlerini görme ve tatma imkânı buldukları, 
ayrıca Avrupa etnik pazarında uzmanlaşmış önde 
gelen konuşmacılar ve trend gözlemcilerden oluşan 
kişilerin görüşlerini dinleme ve etkin bir networking 
fırsatı yakaladıkları ifade edildi.
Tok Gıda, bu yıl ilkini düzenledikleri İş İlişkisi Etkinliği 
ile, müşterileri ve tedarikçileri birbirine yakınlaştırmak 
ve kalıcı bir ilişki kurmayı amaçlıyor.
Merkezi Almanya’da bulunan TOK Gıda Firması 
işbirliği içerisinde olduğu pek çok işletmeyi 
Hollanda’da buluşturdu.
Twente futbol stadyumunda gerçekleşen Bisnis Events 
2022 adlı fuarda pek çok firma da stantlar kurarak 
hem kendilerini hem de ürünlerini tanıtma fırsatı 
buldular. 
Müşteri değerlendirme bölümünde Hollanda’da 6 
şubesiyle hizmet veren Şahan Marketler zinciri verdiği 
hizmetten dolayı ödüle layık görüldü. 
Şahan Marketler adına gecede hazır bulunan Erdal ve 
Zekeriya Şahan ödülü TOK Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Michel Tok’un elinden aldı.       
                                 PM  ---◄◄ 

Hizmetlerinden dolayı ŞAHAN Marketler ödüllendirildi...
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Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

Bütün  finansal  işlerinizi tek  çatı  altında  halledebilirsiniz...

Araba Sigortası İoptek Sağlık Sigortası Krediler Borçlar
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Bütçenizi  düşünerek  hazırlanan  özel  indirim kampanyamızdan  mutlaka  yararlanın!

Marketlerimize uğramanız menfaatinizedir...

Hollanda’nın en güzel marketlerinden 
biri olan ŞAHAN’larda çalışmak 

isterseniz, 

“Buyurun, ekibimize 
katılın!..”

(Başvuru için sahan.nl adlı sitedeki iş 
başvuru formunu doldurup yollayınız)

Güvenilir ve hesaplı!..
Şiparişinizi online verin, 

getirelim
Zengin ürün çeşitlerimizin ve 

uygun fiyatlarımızın tadını çıkarın
Kolayca sipariş ver, 
online olarak öde!

ROTTERDAM:     -  Oranjeboomstraat 161 3071 SG Rotterdam
                           -  Bergweg 170-176 3036 BL Rotterdam
           -  Schans 8 3025 VJ Rotterdam
SCHIEDAM:         -  Nieuwlandplein 10-17 3119 AH Schiedam
WAALWIJK:          -  De Els 46B 5141 HH Waalwijk
AMSTERDAM:    -  Waldenlaan 135 1093 NH Amsterdam

www.sahan.nl

supermarktensahan

sahanmarkten

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

      

                  

M odern zamanda dindar bir kadın, 
elinde telefon ilahî dinlerken, bir 
yandan yemek tarifi videoları 
izleyip akşam yapacağı yemeğini 

düşünebilir. Tesettür kıyafeti seçimleri için 
saatlerce Instagram sayfalarında gezinebilir. 
Satın almış olduğu kıyafetlerle, lüks mekânlarda 
fotoğraf çektirip, en güzel pozları verdikten 
sonra, “kaç beğeni gelmiş?” diye kontrol 
edebilir. Cami ziyaretlerini takipçileriyle paylaşıp 
mübarek mekânların tanıtımını yapabilir. 
            
Bu zamanda dindar kadın, anne olmayı bir 
ibadet gibi görmekten ziyade, övünülecek 
çocuklar yetiştirmenin derdine düşebilir. 
Bu toplum iyi-mükemmel anne olma dayatması 
yaptığından ötürü, kadınlar çocuk yetiştirmenin 
yükü altında ezilir. Bu sebepten fazla çocuk 
gözlerini korkutabilir. 
Ekonomik krizler varken, kadına şiddet varken, 
dünyada salgın hastalıklar varken, dünyaya 
çocuk getirmek çok da mantıklı değildir. 
Hem çocuk sahibi olduktan sonra alınan kilolar, 
güzellik algısını yıkar ve kadın psikolojik olarak 
depresyona girebilir. Bu sebepten tüm imkânları 
deneyerek kendini güzelleştirmenin yollarını 
bulabilir.

Beğenilme ve kendini gösterme duygusu 
kadınlarda erkeklere göre daha fazla 
olduğundan, Instagram gibi sosyal medya 
platformu kadınlar için bulunmaz bir fırsat oldu. 
Görülmenin ve göstermenin dijital toplumda 
normalleşmesi bireylerin mahremiyet alanlarını 
değiştirdi. 
Dijital alanın unsurlarından biri olan sosyal 
medyada yer alan kullanıcılar birbirlerinin 
mahremiyetlerini kolaylıkla görebilme durumunu 
elde ettiler. Temel anlamda gizliliğe dayalı 
olan mahremiyet, dijital alanda gösterme ve 
gösterilme üzerine yeni bir anlam üretmiştir. 
            
Sosyal medyada kendini göstererek tesettür 
kıyafeti tanıtımı yapmak, selfie çekilip altına 
özlü sözler ya da dualar yazmak, Kabe’nin 
yanında fotoğraf çekilip ibadetlerini insanlara 
sunmak, mahremiyet algısının değiştiğini bizlere 
gösteriyor. Sanal bir dünyada bahsedilen 
Mahremiyet ile gerçek hayattaki Mahremiyet 
arasında uçurumlar olduğunu görüyoruz. 
            
Dijital alandaki dindarlık imaj, gösteri ve gösteriş 
üzerinden değer kazanmaktadır. Instagram’ın 
sunduğu gösterme ve gösterilme, dindar 
kullanıcının Instagram sayfasında aktif olmasını 
ve paylaşımlarda bulunmasını dayatmaktadır. Bu 
doğrultuda dindar Instagram kadın kullanıcıları, 
dindarlığını söz ve eylemlerle, dış görünümünü 
tesettür giyim ve nesnelerle gösterirken 
mahremiyet anlayışına da yeni bir boyut 
kazandırmıştır. 
Dindar kadınların mahremiyet olarak 
değerlendirdikleri bedeni, Instagram’da yerini 
paylaşımlarla gösterilen imaja bırakmıştır. (1)

İmaj uğruna sanal bir dünyada var olmaya 
çalışan dindar kadınlar, tüketim çılgınlığının 
kurbanı olmuşlardır. Genç kızlar arasında tesettür 
mankenleri çoğaldı ve popülerlik kazandı. 
Kıyafet tanıtımları yaparak bedenlerini teşhir 
ettiklerinin farkında olmadan. Belki masum 
niyetlerle çıktıkları yolda mahremiyet kavramını 
dijitalleştirip, saydamlaştırdıklarının farkında 
bile değiller. Tesettürlü kızların makyaj videoları, 
eşarp bağlama videoları ve kıyafet kombinleme 
videoları izleyenlerin zihninde İslam-Mahremiyet 
kavramlarının yanlış yorumlanmasına sebep 
oluyor. Özellikle “ergen” diyebileceğimiz 
yetişkinliğe yeni adım atmış genç kızlarımızda bu 
kavramlar maalesef yanlış kodlanabiliyor. 
Aynı şekilde çocuklarının fotoğraflarını, evinin 
her hâlini, eşiyle el ele tutuşup altına yazılan 
dindar sözlerle dijital dindarlık mesajlarını 
paylaşan kadınlar, popülerlik kazanıp, 
takipçilerinin artmasıyla bu davranışlarını daha 
çok pekiştiriyorlar. İslam’da dindar kadının 
nasıl olması gerektiğini bu tür Instagram 
hesaplarından takip ederek öğrenecek olursak, 
bizlerin de zihinlerinde İslam’la uyuşmayan, (mış 
gibi) dindar kadınlar algısı oluşabiliyor. 
Sonuç olarak “mahremiyet”in kelime 
anlamını, ziyadesiyle mahiyetini çok iyi 
anlamamız ve anlatmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Mahremiyet kelimesi “gizlilik” 
olarak akıllarımıza gelen bir kelime olsa da, 
kök anlamıyla; “haram, hürmet, harem” 
anlamlarına gelir. Bir yandan yasak anlamına 
gelirken bir anlamda “çok değerli” anlamına 
gelir. Bu sebepten bizler için değerli olan, evimiz, 
çocuklarımız, eşimiz mahremimizdir. Sahip 
çıkalım!                                                 ---◄◄

      

                  

M
düşünebilir. Tesettür kıyafeti seçimleri için 
saatlerce Instagram sayfalarında gezinebilir. 
Satın almış olduğu kıyafetlerle, lüks mekânlarda 
fotoğraf çektirip, en güzel pozları verdikten 
sonra,

Sosyal medyada kendini 
göstererek tesettür 
kıyafeti tanıtımı 
yapmak, selfie çekilip 
altına özlü sözler ya da 
dualar yazmak, Kabe’nin 
yanında fotoğraf çekilip 
ibadetlerini insanlara 
sunmak, mahremiyet 
algısının değiştiğini 
bizlere gösteriyor. 

Dindar Kadın ve

MAHREMİYET
ALGISI

       elif-1705@hotmail.com BAKIŞ AÇISIElif Bayraktar
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Ü çüncüsü düzenlenen Anatolia Festijn yoğun bir katılımla gerçekleşti. 
Festivalin ardından organizasyon komitesi tarafından bir basın bildirisi 
yayımlandı.
“3. Anatolia Festijn’in, Halk Festivali olduğuna” dikkat çekilen 

bildiride şu ifadelere yer verildi: “Hollanda’nın “Kültürel Buluşması” 
olarak gelenekselleşen Anatolia Festijn etkinliğinin üçüncüsü ‘Ailemle orda 
olmak istiyorum’ aile teması ile 3-6 Haziran 2022 tarihlerinde her zamanki 
yerinde Stadspark Osdorp’ta düzenlendi. 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 buluşturdu. Anatolia Festijn, Anadolu’nun farklı bölgelerine ait 
özelliklerin, yöresel unsurların, mutfak lezzetleri stantlarında uzun kuyruklar 
oluştu. 50 bin civarı katılım beklenen festivalin ilk 2 gününde 40.000’in üzerinde 
katılımcı olduğu tahmin edildi.
Son iki gün yoğun yağmur olması, katılımların durmasına sebep olur sanılsa da, 
katılımcılar çocuklarıyla birlikte, şemsiyeleriyle katıldılar.
Yağmur altında bile şikâyet etmeden sanatçı ve yazarları izlemeden geri 
kalmadılar.
Hollanda’nın her bölgesinden katılımcıların olduğu gibi, yurtdışından da çok 
sayıda ziyaretçilerin olması, Anatolia Festijn’in devamını daha da “şart” hâle 
getirdi.
Yazar ve sanatçılarımıza da katılımlarından ve başarılı katkılarından dolayı 
şükranlarımızı sunuyoruz.
Güvenliğinden temizliğine, hiç bir alanda ciddi bir şikâyet olmamıştır ki, bu da 
genç ve dinamik kadronun samimi gayretinden kaynaklanmaktadır.
Amsterdam Stadspark Osdorp çevresinde ikamet eden insanlar da sokaklarındaki 
sebebiyet verdiğimiz izdihamdan dolayı şikâyet etmediler. Onlara da teşekkür 
ediyor, yine de verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.
20.000 m2 alanda çocuk parkı, gastronomi ve genel satış alanları ve müthiş 
katılım ile Anatolia Festijn’e olan sevginin de arttığı görüldü.
Artan tecrübe ve güven sebebiyle, İnşallah gelecek sene daha da iyisini organize 
edeceğiz.”                                                                                      DM ---◄◄

Maksat hasıl oldu...Sorunlara çözüm olsun...

T BMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde 2021’de kurulan Avrupa’da 
İslamofobi ve Irkçılıkla Mücadele Alt 
Komisyonu, Hollanda’nın  Lahey kentinde 

faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
ve Hollandalı yetkililerle bir araya geldi.
Hollanda‘daki İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılık 
konularında incelemelerde bulunan heyette, TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK 
Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, CHP 
İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Mersin 
Milletvekili Fatma Kurtulan, AK Parti Çorum 
Milletvekili Erol Kavuncu, MHP Eskişehir Milletvekili 
Metin Nurullah Sazak ve Türkiye’nin Lahey 
Büyükelçisi Şaban Dişli yer aldı.
Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, heyetin Hollanda‘daki 
temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede 
bulundu. Hollanda‘da İslamofobi ve ırkçılık 
tablosunun Avrupa’nın geneliyle benzerlik gösterdiği 
ve kötü durumda olduğunu belirten Çavuşoğlu, 
şunları söyledi: “Avrupa’da ırkçılığın yükseldiğini, 
İslamofobik eylemlerin ve saldırıların arttığını gördük. 
Bunun Müslüman toplum için tehdit oluşturduğuna 
şahitlik ettik. Hollanda ve Avrupa’daki ayrımcılığın 
yükselişinin sadece Müslümanlar için değil diğer 
etnik ve dini azınlıklar için de tehdit oluşturduğunu 
gördük. Merkez partiler, oy kaygısı nedeniyle aşırı 
sağcı partilerin söylemlerini kullanmaya başladı. 
Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) 
seçim beyannamesinde camilerin yasaklanması, 
“Hollanda’nın İslam’dan Arındırılması Bakanlığı”nın 
kurulması gibi vaatler yer alıyor.
Medyadaki hâkim dil objektiflikten uzaklaşmakta. 
Kişisel suçların dahi Müslümanlığa mal eden bir 
dilin kullanıldığını gördük. Medyanın İslam’a 
karşı önyargılı. Kamu haber ajansı NOS’un seçim 
öncesindeki bir anketinde Hollandalıların neyden 
endişe duyduğuna ilişkin sorunun şıklarına 
İslam cevabını koyması buna bir örnektir. Sivil 
toplum alanında “Pegida ve benzeri grupların, 
Müslümanların özgürce yaşamasını ve ibadetlerini 
yerine getirmesini engelleyecek kamuoyu 
oluşturmasına göz yumulduğunu gördük.
Türk camilerine yönelik gizli rapor sızdırıldı
Hollanda’da Adalet ve Güvenlik Bakanlığına 
bağlı çalışan Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele 
Koordinatörlüğü (NCTV) seçim öncesinde Türk 
camileriyle ilgili teyit edilmemiş ve yetkili uzmanlarca 
onaylanmamış bir raporu kamuoyuna sızdırıldı. 
Sızdırılan raporda, Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı 
camilerin cihatçı gruplarla iş birliği içinde olduğunu 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 
mesnetsiz iddialarla toplumun manipüle edildiğini 
gördük. Rapor, ülkede korku iklimi oluşturmayı 
amaçlamaktaydı.

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU, HOLLANDA’DA AYRIMCILIKLA 
İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN 
ANATOLIA FESTİJN HALKA MAL OLDU

Hollanda’daki vergi kurumları, kullandıkları 
algoritmaların çifte vatandaşlığı olanları, cami ve 
derneklere bağış ve yardımda bulunanları finansal 
kara listeye aldı. Önceleri inkâr edilen bu durum 
sonradan Hollandalı makamlarca kabul edildi. Kara 
liisteye alınarak fişlenen ve aldıkları devlet yardımları 
geri istenen aileler mali yıkıma sürüklendiler. 
Çocuklarına yeterli bakımı sağlayamadıkları 
gerekçesiyle binlerce çocuk ailesinden alındı. Bundan 
dolayı üzüntümü bilmenizi isterim. Söz konusu 
ayrımcılığı yapan kurumlar sorumluluktan kaçınıyor. 
İlgili yetkililerin cezalandırılmasına yönelik mahkeme 
yolunu kapatmak, fişlemenin kurumsal olduğu 
ve anonim suç olması sebebiyle bireysel cezayı 
gerektirmediği şeklinde açıklamalar gördük. Ailelerin 
bazıları ellerinden alınan çocuklarının isimlerinin 
değiştirilmesi sebebiyle çocuklarını bulamamaktan 
yakındı.
Ayrımcılık ilgili farkındalık arttı
Hollanda makamlarında, İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla 
ilgili farkındalık oluştuğu. Irkçılık ve Ayrımcılıkla 
Mücadele Ulusal Koordinatörün atanmasını olumlu 
karşılıyoruz. Bu farkındalığın olumlu netice vermesi 
için Hollandalı makamların kararlılıkla durması gerekir. 
Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Sosyal 
Güvenlik ve Entegrasyon Genel Direktörü Carsten 
Herstel ile yaptığımız görüşmede, çocuk bakım yardımı 
mağduru ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 
yapılanları yakından takip edeceğimizi Hollandalı 
paydaşlarımıza hatırlattık. Hollandalı idari makamlar, 
ayrımcılık ve İslamofobik suçlara ilişkin şikâyetleri 
yeterli ciddiyette ele almadıklarını görüyoruz. Irkçı 
saldırıları, basit olaylar gibi göstererek adli makamlara 
gerekli bilgilendirmenin yapılmaması sebebiyle 
mağduriyet oluşuyor. B tür saldırılar İslamofobi ve 
ayrımcılık başlığı altında değerlendirilmesinin önemini 
görüştük, Hollandalı yetkililere anlattık.
Hollanda’da yaşayan Türkler sağduyulu olup birliğini 
ve beraberliğini pekiştiren manevî duygularla bir 
araya gelmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. Türkiye her zaman vatandaşlarının 
haklarını savunmak için gereken adımları atacaktır.”
                                                              AA ---◄◄

Bizi  tercih  ettiğiniz  için  teşekkürler...

Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyor, Kurban Bayramı’nızı kutluyoruz...
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İslam ve insanlık adına...

İ slam Toplumu Millî Görüş (IGMG) öncülüğünde Hasene International derneği ve Hennes Tour 
desteği ile, 25 Haziran’dan itibaren karayolu ile Avrupa’dan Türkiye’ye gidenleri Kapıkule’de 
karşılayacak.
IGMG öncülüğünde Hasene International ile Hennes Tour iş birliğinde Avrupa’dan Türkiye’ye 

SILA YOLCULARI BU YIL DA KAPIKULE’DE İKRAMLARLA KARŞILANACAK
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giden veya dönen yolcular, Kapıkule’de çeşitli 
ikramlarla karşılanacak. Bu yıl da Kapıkule 
sınır kapısına 250 metre mesafede bulunan 
Fatih Sultan Mehmet Camii park alanında 
stant kurulacak.
Uygulama 25 Haziran – 31 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek. Tüm gün 
açık olacak stantlarda Avrupa’dan gelen 
gönüllülerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 
15 kişilik bir ekip hizmet sunacak.
Yolculara çay-kahve ikramlarında bulunulacak, 
içinde kolonya, seccade, boyama kitabı, araba 
kokusu kalem ve çocuklar için şeker gibi ürünlerin bulunduğu hediye paketleri dağıtılacak.
Camia Haber‘e konu hakkında bilgi veren Hasene International Başkanı Mesud Gülbahar, 
Kapıkule’de geçtiğimiz yıl Hennes Tour ile ortaklaşa işbirliğinde başlattığımız çalışmayı bu yıl 
IGMG öncülüğünde yapacaklarını aktardı. 2021’de Kapıkule’de sunulan bu hizmetin 2019 
yılında Babaeski sınır kapısında sunulduğunu kaydeden Gülbahar, bu bağlamda çalışmanın bu 
yıl üçüncü kez gerçekleştirileceğini belirtti.
Gülbahar, daha önce yapılan çalışmaların büyük ilgi ve takdir gördüğünü vurguladı. Yolculara 
Türkiye’ye yapılan girişte sıcak bir karşılamanın yol yorgunluğunu hafiflettiğini belirten Gülbahar, 
dönerken de bir veda babında Kapıkule sınır kapısındaki bekleme süresinin yükünü hafiflettiğini 
söyledi. Kumanya ve  Kurban Kampanyası gibi çalışmalarda Hasene’ye olan desteğini hiç 
esirgemeyen hayırseverlere de bu çalışma aracılığıyla bir nevi teşekkür etmek istediklerini ekledi.
Bu yılki hizmet kapsamında yolculara anlaşmalı otellerde konaklama imkânı sunulacak. Yol 
güzergâhında olası ihtiyaç durumlarında tamirhane ve lokanta tavsiyelerini belirlemek için de 
çalışmalar devam ediyor.                                         (ik) Camiahaber  ---◄◄

recepsoysal123@hotmail.com           YAZI-YORUM Recep Soysal

Ö mür sermayemizin 2022 yılı için 
ayrılan bölümünün ilk 6 ayını 
bitirmek üzereyiz. Önümüzde 
bir tatil, bir Kurban Bayramı 

var. Yardım kuruluşlarının yaptığı kurban 
reklamları Kurban Bayramı’nın oldukça 
yaklaştığının habercisi. Bir çoğumuz belki 
de keseceği Kurban’ı aramaya başladı bile. 
Şimdiden paylaşım, mutluluk ayı Kurban 
bayramını, o günlerin getirdiği  heyecanı 
yaşamaya başladık bile.

Tatil ayları Temmuz ve Ağustos ayları ile 
birlikte hızlı hayat filmimize bi ‘5 dakika 
ara’  vereceğiz. Ara’dan sonra (Allah ömür 
verirse) hızlı hayat tempomuza büyük 
ihtimalle kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Ta ki ecel kapıya dayanana kadar. 
Her gün biraz daha hızlanan şu hayatta bu 
acele, bu telaş, bu hengame bizlere nerden 
geldiğimizi ve nereye gittiğimizi unutturuyor 
sanki. Âdeta büyük resmi kaçırıyor, Dünya 
hayatının ‘bir oyun ve eğlenceden’ ibaret 
olduğunu unutuyor gibiyiz.

Peki unutmamak için ne yapmalıyız? 
Bu derdin devası nedir ? Hemen cevap 
verelim, bu derdin devası ölümü sık 
hatırlamaktır. Belirli sıklıklarla, mezarlıklara 
gitmek ve ölümü hatırlamaktır. Bu hastalığın 
şifası, hasta olup hastanelerde yatanları 
ziyaret etmektir. Hasta, şifa arayan 
insanlar da bizlere hayatın geçici olduğunu 
hatırlatacaklardır.
Gelin bu hayatın bir imtihan olduğunu , 
çağlar ötesinden bize anlatan, bize seslenen 
koca Yunus’a kulak verelim ve ibret alalım. 
Ne diyordu koca Yunus:
“Mal da yalan, mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan,
Mal sahibi, mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi”..
Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 
Avrupa’da Temmuz ve Ağustos ayı, tatil 
ayı’dır, izin ayı’dır. Sıla-i Rahim ayı’dır. 
Farklı bir heyecan yaşar Avrupa’daki 
Türkler, Temmuz ve Ağustos yaklaştıkça. 

Anavatana kavuşmaya, anaya babaya, 
dedeye neneye diğer akrabalara varmaya 
1-2 yıl sonra yeniden görmeye günler 
kalmıştır. Hele son birkaç gün bir türlü 
geçmek bilmez. Ve gün gelir, sılaya, vatana, 
eşe dosta varılır.
Bu yıl tatil ayında yine bir hediyesi var 
Rabbimizin bizlere, son birkaç yılda olduğu 
gibi. Bu hediyenin  adı ‘Kurban Bayramı’.  
2-3 sene sonra birçoğumuz için mümkün 
olmayacak bu hediyeye Türkiye’mizde 
kavuşmak. Onun için bu yılki kurban 
bayramının ayrı bir anlamı var.
Bu yazımda İki konuya değinmeden 
dikkatinizi oraya çekmeden geçemeyeceğim.
Birincisi Avrupa’da, yalnızlaşmış, 
toplumdan, değerlerimizden uzaklaşmış 
insanlarımız.
İkincisi de ekonomik şartların oldukça 
ağırlaştığı ülkemizde, boynu, beli 
bükülmüş fakirlerimiz.
Yalnızlaşmış insanımızdan bahsederken, 
Almanya Berlin’de görev yaptıktan sonra 
Amsterdam’da göreve başlayan ve bir 
hatırasını benimle paylaşan değerli bir 
imam efendinin, hocamızın bana aktardığı 
hatırası ile meseleyi biraz açabilirim. Şöyle 
aktardı hoca efendi: “Bundan birkaç yıl 
önce Ramazan’ın son günü yani bir Arefe 
günü bir Türk marketine girdim. Önümdeki 
Türk bayanın elinde bir baklava vardı sıra 
kendisine geldiğinde ödemeyi yaparken 
kasiyerle aralarında şöyle bir konuşma geçti;
“Şimdiden hayırlı bayramlar, 
baklavasız bayramın da tadı olmuyor 
değil mi?”
“Ne bayramı anlamadım,  bayram mı 
var ki, ne bayramı?”
“Ramazan ayındayız ya ablacığım, 
yarın bayram olduğundan haberiniz 
yok mu yoksa?”
“İnanın hiç haberim yok, benim 
oturduğum mahallede hiç Türk yok. Ne 
bayramdan ne düğünden haberim var.”
“Peki televizyonda da mı görmediniz 
hiç?”
“Türk televizyonu bakmıyorum. İnanın 
Ramazan olduğundan da bayram 
olduğundan da haberim yok.”
Hocamız bana, bu konuşmalara şahit 
olunca, “Avrupa’da yozlaşmanın, 
yalnızlaşmanın ne denli büyük 
olduğunu anladım” dedi.
Bu yıl onları biraz daha fazla hatırlayalım. 
İncitmeden, kırmadan onlara biraz daha 
fazla sahip çıkmaya çalışalım. Etrafımızda 

yoklarsa, arayıp bulalım.

Ele almak istediğim ikinci konu ise 
ekonomik şartların oldukça ağırlaştığı 
ülkemizde, boynu, beli bükülmüş 
fakirlerimiz, dar gelirlilerimiz demiştim. 
Dilerseniz önce birkaç rakam paylaşayım:
Türk-İş tarafından her ay araştırılıp ve 
kamuoyu ile paylaşıldığına göre nisan ayı 
açlık ve yoksulluk sınırı su şekilde:
Dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi 
için yapması gereken harcama 5.323,64 TL.
Gıda, giyim, konut (kira, elektrik, şu, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması zorunlu diğer aylık 
harcamaların toplam tutarı (yoksulluk 
sınırı) 17.340,47 TL.
Fakir fukaranın harcaması gereken meblağı 
gördük. Peki çalışırsa alacağı asgari ücret ne 
kadar biliyor musunuz, T.C. Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı resmî sitesine göre sadece ve 
sadece 4253,40 TL.
Hâl böyle olunca kredi kartı alıp bankalara 
borçlananlar arttırıyor. Dolandırıcılık 
olayları artıyor.

Türkiye’de yaşayan, kendisi ve eşi emekli 
bir arkadaşım, “Bizim iki emekli 
maaşımız var yetmiyor. Asgari ücretle 
çalışan nasıl geçinecek bilemiyorum, 
Türkiye’de dolandırma olaylarının 
artması çok doğal” diyor.
Türkiye’ye gittiğimizde, Sıla-i Rahim 
yaparken, fakir fukarayı da unutmayalım. 
Elimizden geldiği kadar destek olalım. 
Zekât zaten fakirin bizde olan hakkı. Hem 
onu verelim, hem fitre, sadaka verelim. 
Yetim ve öksüzleri unutmayalım.
Hepinize, şimdiden iyi tatiller, hayırlı bir 
Kurban Bayramı diliyorum.                ---◄◄

Yalnızlaşmış insanımızdan 
bahsederken, Almanya 
Berlin’de görev yaptıktan 
sonra Amsterdam’da 
göreve başlayan ve 
bir hatırasını benimle 
paylaşan değerli bir imam 
efendinin, hocamızın 
bana aktardığı hatırası ile 
meseleyi biraz açabilirim. 
Şöyle aktardı hoca efendi: 
“Bundan birkaç yıl önce 
Ramazan’ın son günü 
yani bir Arefe günü bir 
Türk marketine girdim. 
Önümdeki Türk bayanın 
elinde bir baklava vardı 
sıra kendisine geldiğinde 
ödemeyi yaparken 
kasiyerle aralarında şöyle 
bir konuşma geçti;
“Şimdiden hayırlı 
bayramlar, baklavasız 
bayramın da tadı 
olmuyor değil mi?”
“Ne bayramı 
anlamadım,  bayram mı 
var ki, ne bayramı?”
“Ramazan ayındayız 
ya ablacığım, yarın 
bayram olduğundan 
haberiniz yok mu 
yoksa?”

AVRUPA’DA YALNIZLIK 
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK

Kurban Bayramı,

- Tebrik...
 Hoş geldin Nüseyba Rahel... 

Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili İbrahim Edhem 

Soysal ve Merve Soysal Dervişoğlu’nun
19 Haziran 2022 tarihinde 

Nüseyba Rahel adını 
 verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. 

 Genç çifti ve dedelik ve ninelik makamına 
oturan Sevgili Recep ve Huriye Soysal’ı 

tebrik ediyor,  Nüseyba Rahel’e hoş geldin 
diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz...









agenda22 gündem

Belçika’nın Başkent Brüksel Bölgesi 
Parlamentosu helal kesimin 

yasaklanmasını öngören yasa tasarısını 
reddetti. Belçika’nın Başkent Brüksel 
Bölgesi Parlamentosu helal kesimin 
yasaklanmasını öngören yasa tasarısını 
reddetti. Belçika İslam Koordinasyon 
Kurulu Sözcüsü Coşkun Beyazgül, yaptığı 
açıklamada, Brüksel Başkent Bölgesinde 
helal kesimin yasaklanmasına ilişkin 
tasarının reddedildiğini söyledi. Müslüman 
ve Yahudi toplumun temsilcileri ile sivil 
toplum kuruluşlarının bu konuda büyük mücadele verdiğini, parlamentoda 
kendilerine sorulan soruları yanıtladıklarını ifade eden Beyazgül, “Bunun 
neticesinde böyle olumlu karar çıktı. Demokrasinin, insan haklarının, temel hak 
ve özgürlüklerin, dini özgürlüklerin muhafazası anlamına gelen bir karar oldu.” 
diye konuştu. Beyazgül, ülkenin Valon ve Flaman bölgelerinde çıkarılan yasalara 
karşı hukuk mücadelesinin süreceğini vurgulayarak, Belçika İslam Koordinasyon 
Kurulunun konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığını anımsattı.
Belçika’da Flaman ve Valon bölgelerinden sonra, helal kesimin yapıldığı tek 
bölge olan Brüksel Başkent Bölgesinde Parlamento, söz konusu yasağı geçen 
ay gündeme almıştı. Yasağa karşı online kampanya başlatılmış, 127 bin imza 
toplanarak Parlamentoya sunulmuştu.                                           (AA)    ---◄◄

Birlikten güç doğarKrizi fırsata çevirmek...

T ürkiye’nin gıda dışı marketler zinciri Forbest, 
Ege’deki 15 şubenin ardından rotayı Avrupa 
olarak belirledi. Forbest’in Avrupa’daki ilk 
mağazası Hollanda Rotterdam’da açıldı. 

Forbest, Leva House markası ile ürettiği ürünleri; 
Amerika, Hollanda, Meksika, Sırbistan, Bulgaristan 
başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. 
Firmanın bu yılki hedefleri arasında, Avrupa’nın 
diğer şehirlerinde mağaza açmak yer alıyor.
Forbest, yeni mağazalarıyla birlikte ihracat 
rakamlarını büyütüp, ülke ekonomisine de katkı 
sağlamayı hedeflerken, firmanın Avrupa’daki ilk 
mağazası Hollanda Rotterdam’da hizmete açıldı.
Gıda dışı marketçilikte ulusal marketlerin tedarikçisi 

Forbest 16’ncı şubesİnİ 
RotteRdam’a açtı

brüksel bölgesİnde Helal 
kesİm Yasağı reddedİldİ

olan Forbest, mağazalarının yanı sıra online satış, 
toptan ve perakende ürünler ile milyonlarca tüketiciye 
hizmet veriyor. Firma, ulusal marketlerin gıda dışı 
ürünlerde en büyük üretici ve tedarikçilerinden biri 
olarak raflarda yerini alıyor. Öte yandan, Forbest, 
şirketler topluluğu bünyesinde İzmir’de bine yakın 
çalışanı ile büyük bir istihdam sağlayarak büyümeye 
devam ediyor.  Türkiye’de hizmet veren 16 mağazada 
16 kategoride toplam 13 bin çeşit ürün satılıyor.  
Forbest mağazalarında; kırtasiye, züccaciye, cam, 
porselen, plastik, hırdavat, avize, madeni eşya, 
kozmetik, bijuteri, hediyelik, elektronik, ev tekstili, 
iç giyim, terlik, oyuncak olmak üzere binlerce ürün 
milyonlarca vatandaşa ulaşıyor.                         ---◄◄

Konut piyasasında giderek daha fazla artan ev 
fiyatları bu yılın ilk çeyreğinde düşüş gösterdi 

ancak halen daha konut piyasası dengelenmedi. 
Hollanda’nın en büyük dijital emlak acentelerinden 
biri olan Makelaarsland, yılın ilk çeyreğinde ortalama 
konut fiyatlarının düştüğünü, konut piyasasında son 
yıllarda yaşanan hararetli artışın durulduğunu ancak 
henüz piyasanın dengelenmediğini açıkladı. 
Makelaarsland’a göre konut pazarı biraz daha sağlıklı 
hale geldi ancak bu durum henüz konut fiyatları 
üzerinde gerçek bir baskı oluşturmadı. 
Bu durum da potansiyel konut alıcılarını daha 
çekingen hâle getirdi.  Konut sitesi Funda verilerine 
göre bu yıl mayıs ayında bir konut için bilgi talep 
eden veya konutu görmek için başvuran potansiyel 
alıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 
yüzde 32 düştü. Bu bilgiyi teyit eden Makelaarsland 
direktörü Gijs van Wijgerden de, geçen yıl başvuru 
yapanların sayısının aylık ortalama 13 kişiyken, bu 
yıl 7’ye kadar düştüğünü belirtti. Van Wijgerden üst 
üste beş ay boyunca başvuru sayılarının düştüğünü 
belirtti ve tüketicilerin daha temkinli davrandığını, 
hatta bir konut için teklif verenlerin sayısının da 
azaldığını kaydetti.  

Hollanda’da konut pİYasasındakİ dengesİzlİk, 
potansİYel alıcıları da zorluYor

IGMG Güney Hollanda Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen 2. Altın Hilal 
Kısa Film yarışması sonuçlandı.  

11 Haziran 2022 tarihinde Rotterdam’da Gala Gecesi yapılan yarışmada şu 
teşkilatlar dereceye girdi...
Altın Hilal-Güney Hollanda Kısa Film Yarışmasında en iyi 3 film:
1. Özen - Zafer Gençlik Schiedam
2. Tercih - Ufuk Gençlik Eindhoven
3. Geç mi Kaldım - Birlik Gençlik Rotterdam                                              ---◄◄

altın Hİlal kısa Fİlm Yarışması 
sonuÇlandı 

Makelaarsland verilerine göre, son aylarda ev başına 
verilen ortalama teklif sayısı 6’dan 4,6’ya düştü. Öte 
yandan teklif verenler arasında bir konut için istenen 
fiyatın üzerinde teklif vermeye istekli olan potansiyel 
alıcı sayısında da düşüş yaşanıyor. Başka bir değişle 
alıcılar satıcının istediği miktarın (Vraagprijs) üzerinde 
bir teklif sunmaktan kaçınıyor. Geçen yılın Haziran 
ayında, yaklaşık on kişiden dokuzu (yüzde 88,3) bir 
konut için istenilen miktarın üzerinde teklif sunmaya 
meyilliyken, bu sayı bu yıl yüzde 70,9’a geriledi. 
Van Wijgerden’e göre konut piyasasının durgunluğun 
farklı nedenleri var. Ukrayna’daki savaş, enflasyondaki 
keskin artış ve artan enerji maliyetleri, potansiyel 
alıcılar arasında daha fazla belirsizlik yaratıyor. Bunun 
yanı sıra konut ipotek kredi faizinin de önemli bir etkisi 
var, çünkü faiz oranının yükselmesi  aylık maliyetlerin 
de artması anlamına gelmekte. 
Hollanda Merkez Bankası (DNB) geçtiğimiz hafta 
yaptığı açıklamada, konut ipotek kredi faizlerinin 2024 
yılında 4’e yükseleceğini, buna bağlı olarak da ilk kez 
ev satın almak isteyenlerin daha fazla zorlanacağını 
duyurdu. DNB’ye göre, konut fiyatları 2023 yılında 
yüzde 3,7 ve 2024 yılında da yüzde 2,5 oranında 
artacak.                  ---◄◄
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R andstad Letselschade & 
Advies Yönetim Kurulu 
Başkanı  Ethem Emre, 
hükûmetin bile istifasına 

sebep olan bu rezaletin neticesin-
de mağdur olan insanların sesine 
kulak vermek, onları dinlemek, 
yaşadıkları acıya ortak olmak, 
çıkmayan seslerini kamuoyuna 
duyurmak ve sorumlulardan hesap 
sormak için bir kampanya başlatı-
yor. Doğuş olarak bu hizmetin içe-
risinde olacağız ve sesinizin daha 
gür çıkmasına yardım edeceğiz

Hollanda eski Hollanda 
değil… 
Vergi Dairelerinde, hükümetin 
istifasına sebep olan çok ciddi, 
skandal bir kurumsal ayrımcılık 
olayı yaşandı.
Sayıları 200 bine varan bir mağ-
dur kitlesi oluşturuldu. Irkçılığı 
yapanlar yaptığı zulümle kaldılar. 
Siyasilerin, bürokratların arkasına 
saklanarak âdeta aklandılar.
Bu ayrımcılık sadece Vergi Dai-
resi’nde değil, polis teşkilatında, 
sağlık sektöründe, eğitim haya-
tında, iş pazarında, konut alım ve 
kiralamasında da sık sık alenen 
yaşanmakta ve ilgililer maalesef bu 
gidişata seyirci kalmaktalar.
Yetkililerin seyirci kalışı, suskun-
luğunu anlayabiliyorum da bu 
toplumun öncülerinin, kanaat ön-
derlerinin, STK temsilcilerinin ve 
bu haksızlığı,  zulmü yaşayanların 
seyirci kalıp susmasını anlamakta 
zorlanıyorum. Bu konuda çok du-
yarlı, sağduyulu, cesur bir ses var. 
Ona kulak verelim istedim.
Bu kişi, olaylardan hemen sonra 
bu yapılan rezaletin cezasız 
kalmaması gerektiğini haykıran, 
yapanların bedelini ödemesi için 
çırpınan, mağdurların karışıksız 
haklarının savunuculuğuna soyu-
nan Türk Hukuk Bürosu Yönetim 
Kurulu Başkanı,  Randstad Letsels-
chade & Advies Yönetim Kurulu 
Başkanı Sevgili Ethem Emre’den 
başkası değil.
Sık sık konuyla alakalı gazetemi-
ze bilgi aktaran Emre’yi ofisinde 
ziyaret ettim.
Her zaman olduğu gibi yoğunluğu-
na rağmen en güzel şekilde ağır-
ladı ve daha önce vergi mağdur-
larına yapılan çağrının sonucunu 
öğrenmek; bu kurumsal ırkçılık 
meselesi için toplumun ve toplum 

önderlerinin bugüne kadar neler 
yapıp yapmadıklarını sordum.
Ethem Bey yine tek başına, yapa-
yalnız haksızlıklara göğüs germe-
ye, ayrımcılık, ırkçılık ve haksızlık-
lar karşısında mücadele vermeye 
devam ediyor. Umudunu yitirme-
den kamuoyunun gündemine bu 
sorunu getirmeye ve çözümü için 
toplumsal bir uzlaşının yollarını 
aramaya çalışıyor...

Skandaldan, hak gaspından, 
kurumsal ırkçılığın belgelen-
mesinden sonra değişen bir 
şey var mı?
Mağdurların bireysel haklarını ver-
mek için bir şeyler yapılıyor ancak 
bu bana göre bir “sus payı”dır. 
Onca yaşanan mağduriyetin bedeli 
para olmamalı. Bu, bireysel bir 
mesele değildir. Toplumsal bir tep-
kinin henüz verilmediğini düşünü-
yorum. Çünkü anayasanın birinci 
maddesi bu insanlar tarafından 
ihlal edildi. Hükûmetin istifasına 
sebep olan olaydan sonra yine 
aynı partiler iktidarda. Sorumlu ki-
şiler maalesef işlerinin başındalar. 
Sanki yeni mağduriyetlerin mey-
dana getirilmesi için uğraşıyorlar. 
Sanki danışıklı dövüş gibi. Birbir-
lerinden haberleri varmış gibi bir 
yol izleniyor. Kaldı ki bu sadece bu 
kurumla olan bir sorun da değil. 
Hastanelerde aynı sorun yaşanı-
yor. Bizim şu anda yürüttüğümüz 
hizmet alanında, sigorta şirketle-
rinde, poliste, emlak bürolarında, 
iş pazarında, eğitim hayatında da 
ayrımcılığın en ağırını en incitici 
ve acı verenini yaşıyoruz. 
Bunlar sadece duyduklarımız. 
Çoğu da korkudan yaşadığı, mu-
hatap olduğu ırkçı, ayrımcı davra-
nışları sineye çekiyor, saklıyor.

Randstad Letselschade & Advies Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Emre’den Vergi Dairesi mağdurlarına çağrı:
“Haklarınızı birlikte arayalım, yeni mağduriyetlerin yaşanmasına meydan vermeyelim!”

ÇAĞRI!..
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Vergi Dairesi’nin sebep olduğu ku-
rumsal ırkçılığın insanlara verdiği 
zarar parayla telafi edilecek boyut-
ta değil. İnsanların ailesi dağıldı, 
canlarına mal oldu.
Büyük bir önyargıyla bakılıyor. 
“Yabancıysa, burada mutla-
ka bir üçkağıtçılık vardır” 
düşüncesiyle hareket ediliyor. Bu 
önyargılı düşünceyi bitirmeliyiz ve 
asla gelecek nesile bu bakış açısı 
taşınmamalı.

Neler yapılmalı ki bu acılar 
bir daha yaşanmasın? 
Herkes suskun. STK’lar, siyasetçi-
ler,  kanaat önderleri bu konuda 
tek bir laf etmiyorlar. Belgelenmiş, 
kanıtlanmış bir haksızlık var.
Suçlular suçunu kabul ettikleri 
hâlde bu duruma seyirci kalıp,  
susmak ne ile açıklanabilir?
Kimse devlete karşı hedef olmak 
istemiyor. Hukukçularımız bir 
araya gelip kolektif bir çalışma 
başlatmalılar. STK’lar seslerini 
daha gür çıkarmalılar.
IOT ve benze çatı örgütleri par-
lamento üzerinden bu haksızlığı 
kamuoyunun gündemine taşımalı.
Mağdurların da dernekleşerek 
haklarını aramaları gerektiğini 
düşünüyorum. Ferdi hak aranmaz. 
O şekilde ancak bireysel hakkını 
ararsın. Toplumsal haklar dernek-
leşerek aranır. Toplumun menfaat-
lerini koruyacak şekilde bir araya 
gelinmesi gerekiyor.
Ben de mağdurlara danışmanlık 
yapacağımı, altyapı sunacağımı 
söyledim. Ben mağdur filan de-
ğilim, onlar kendi kendilerini orga-
nize edecek bizler de tavsiyelerde 
bulunacağız,  yol göstereceğiz.
O zaman güç olursun, toplu 
olarak; sorumlu devlet de olsa 

mahkemeye taşır, hakkını ararsın 
ve alırsın. 

“Sus Payı Olarak Verilen 
Tazminatlar Hiçbir Kaybı 
Karşılamaz”
Devlet bünyesinde pek çok denet-
leme organı var. Bir özür dileyerek 
bu işi kapatmak, gelecekte yeni 
haksızlıkların, yanlışlıkların oluş-
masına zemin hazırlamaktır. Ve bu 
kötü gidişatın önünü kesemezsiniz. 
İlgisizlik, sahipsizlik hâli de insanı-
mızı büyük bir yalnızlığın ve sıkın-
tının kucağına atar. Ondan sonra 
da haklı olan davalarında bile 
hakkını aramayı bırakır, boş verir. 
Biz bu fırsatı değerlendiremezsek 
gelecek nesillere de yanlış bir 
miras bırakmış olacağız. Benim bu 
manada verdiğim mücadele hem 
şu an mağdur olanların haklarını 
alması hem de gelecek kuşağın bizi 
onurla, güzellikle anması içindir.
Bu nedenle bu manada sorumlu-
luk alabilecek herkese her kuruma 
açık bir çağrıda bulunuyorum: 
Siyasiler, STK temsilcileri, 
elçilik ve cami üst kurulları, iş 
adamları sayıları yüzleri aşan 
hukukçularımız bu davayı sa-
hiplenin ve mağdur olanların 
sesini ilgili mercilere duyurun 
ve gasp edilen haklarının iade-
sini sağlayın… 
Bunların hepsi söz almalı; aksi 
taktirde vatandaşın temsilciliğine 
soyunan herkes bu sorunun bir 
parçası olmaktan kurtulamaz. 
İsrail ve vatandaşlarıyla alakalı bir 
sorun, sıkıntı yaşansa ilgili bir-iki 
kurum çıkıyor, bir şeyler söylü-
yor, sorun çözülüyor. Bizler ise 
suskunluğu tercih ediyoruz. Bunun 
da bedeli ağır oluyor ve her geçen 
gün ağırlık artıyor, sorunlarımız 
büyüyor. Bizim vatandaşlarımızla 
ve Türkiye ile alakalı en küçük 
bir olumsuzluğu medya manşete 
taşırken, böylesine insan hak ve 
onurunu zedeleyen bir durum 
maalesef sessizce geçirilmeye çalı-
şılıyor. Bu durum aslında Hollan-
da-Türkiye ilişkilerinde de gündem 
olmalı ve devletimiz bizlere sahip 
çıkmalıdır.  

Mağdurlardan nasıl bir izlenim 
edindiniz?
Aralarında cesaretli olanlar da 
vara ama toplumsal bir hareket 
başlatılmadıkça maalesef o birkaçı 

da köşesine çekiliyor. Kimi utanı-
yor, kimi duyulmasın istiyor ama 
haksızlığa uğradığını kabul ediyor.

Bilgi paylaşımındaki amaç 
nedir?
Türk Hukuku Büromuzda çalışan 
arkadaşlarımızla Türkiye’ye git-
meden her türlü davanızı buradan 
sonuçlandırmak için gayret göste-
riyoruz. Özellikle son günlerde 
Otomatik Bilgi Paylaşımında 
kafalar çok karışık. Bu düzenleme 
kimleri ilgilendiriyor, nelere dikkat 
edilmeli, nasıl bir yol izlenilmeli, 
tedbir alınacak konular nelerdir 
gibi soruların cevapları ve diğer 
sorunlarınız için hukukçu arkadaş-
larımız hazırlar. Vatandaşlarımız 
konuyla alakalı en azından şunları 
bilmelidir: “Bu bilgi paylaşımı 
bana nerelerde dokunur, sınır-
ları nedir, nereye kadar bilgiye 
ulaşılabilir?” sürpriz yaşayacak-
larına Türk Hukuku kapsamında 
bunun ana hatları nedir, bu araş-
tırmalar nereye kadar varır, o gibi 
konularda hukukçu arkadaşlarımız 
vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve 
doğru yönlendirmek için bekliyor-
lar.  Hesaplardaki paraların takibi 
için geriye dönük araştırmalar da 
yapılıyor. Bu nedenle en doğru 
yol, bir bilene danışmak ve onunla 
beraber yol almaktır. 
Gümrükten çıkarken de 9999 av-
ronun dışındaki paranın bildirimini 
istiyorlar. Hollanda Devletinin bu 
paraların vergisine ihtiyacı yoktur. 
Bence hem bunun hem de bilgi 
paylaşımın amacı;  Hollanda’da 
yaşayan insanlarımızın Türkiye ile 
olan ekonomik bağını kesmektir; 
bunun da özeti budur. 
Yoksa Hollanda bu paraların 
peşinde olsa bunu çoktan farklı bir 
formül ve yolla hâllederdi.    
                         Z. A. K    ---◄◄

“SUSKUNLUĞUNUZDAN ŞİKâYETÇİYİM”
       SÖYLEŞİ

Hollanda Vergi Dairesi’nin göçmen kökenli ailelere yönelik yapılan fişleme ve ırkçı uygulama nedeniyle binlerce aile çok büyük mağduriyetler yaşadı.
Kimi işini, kimi eşini, kimi aşını kimi de canını kaybetti. Bir özür dilemek bile bunları yaşatanların gücüne gitti, sadece sus payı niteliğinde parasal bir destek 

verilerek işin içinden çıkılmaya çalışıldı. Onca mağdur insan, yaşadığı acı, travma, hak etmedikleri suçlama, karalama ve iftira ile baş başa kaldılar.
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Mustafa  Aktalan
IGMG Güney Hollanda

Mustafa  Hamurcu 
IGMG Kuzey Hollanda 

Ömer  Altay
HTİKDF Başkanı

Murat  Gedik
HTF Başkanı

Muhlis Koç
HDV Başkanı

“Kurban  Bayramınızı  tebrik  ediyor,  yola  çıkacak  olanlara  hayırlı  yolculuklar  diliyoruz” 
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H ollanda Diyanet Vakfı 
tarafından 2022 Yılı Hac 
Organizasyonuyla hacca 
gidecek olan 113 hacı 

adayı için seminer verildi.
İki yıllık pandemi kısıtlamalarının 
ardından bu yıl Hollanda’daki hacı 
adayları kutsal topraklara gitmek 
için hazırlıklarına devam ediyor.
Hollanda Diyanet Vakfı, 28 Haziran 
tarihinde yola çıkacak olan hacı 
adayları için seminer düzenledi. 
Seminerde hacı adaylarına hac 
yolculuğu ile ilgili teknik bilgiler ve 
haccın yapılışı gibi konularda bilgiler 
verildi.
HDV Rotterdam Laleli Camii 
konferans salonunda düzenlenen 
seminere, Din Hizmetleri 
Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, 
HDV Başkanı Muhlis Koç, Hac 
Organizasyon Sorumlusu Cevdet 
Keskin ile organizasyondaki kafile 
başkanı, grup görevlisi olarak hacı 
adayları ile birlikte kutsal topraklara 
gidecek olan beş din görevlisi, hacı 
adayları ve yakınları katıldı.
Seminerde Lahey Din Hizmetleri 
Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı 
Başkanı tarafından hacı adaylarına 
yapılan motivasyon konuşmalarının 
ardından, haç için gerekli olan 
bilgilendirmelere geçildi. 
Seminerde hacı adaylarına hac 
yolculuğu ile ilgili teknik bilgiler, 
haccın yapılışı ve dini yönü gibi 

Yolunuz açık olsun

HDV Hacı aDaylarına 
semİner düzenledİ

lüzumlu bilgilerin verildiği sunumlar 
yapıldı.
Bir kafile başkanı, bir bayan görevli 
ve üç din görevlisi olmak üzere 
toplam 5 görevlinin görev aldığı HDV 
2022 Yılı Hac Organizasyonuyla 
toplam 113 hacı adayı kafile halinde 
hac vazifesini yerine getirmek üzere 
bu yıl kutsal topraklara hareket 
edecek.
HDV 2022 Yılı Hac 
organizasyonuyla hacca gidecek 
hacı adaylarından oluşan kafile, 28 
Haziran 2022 tarihinde Amsterdam 
havalimanından hareket edecek. 19 
Temmuz tarihinde ise Hollanda’ya 
dönecek. 
2022 yılı Hac organizasyonu katılan 
hacı adaylarına hac ibadetinin 
ayrıntılı olarak işleneceği ikinci bir 
seminer daha yapılması planlandı
İki yıl aradan sonra Kâbe’ye 
kavuşacak hacı adaylarımıza 
Hollanda’dan hareket edecekleri 
28 Haziran 2022 tarihinde ayrıca 
özel bir tören uğurlama töreni 
düzenlenmesi de planlandı.
      DM      ---◄◄

H ollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeleri değişik üniversitelerde Lisans, 
Yüksek Lisans ve doktora yapan öğrencilerle 
buluştu. Gerçekleştirilen toplantıya Fatih 

Camii Din Görevlisi Kemal Gözütok’ un okuduğu 
Kur’an-ı Kerim ile başlandı.
Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç yaptığı 
selamlama konuşmasında Vakfın davetine zaman 
ayırarak icabet ettikleri için gençlere teşekkür etti.  Bu 
tür buluşmaların periyodik olarak devam edeceğini 
ifade eden HDV Başkanı, gençlerin fikir ve önerilerine 
açık olduklarını, İslam medeniyetinin bu günlere 
gelmesinde ilim ve irfan sahibi gençlerin rolünün büyük 
olduğunu belirtti. Koç; HDV olarak maddî manevî her 
zaman gençlerin yanlarında olduklarını belirtirken, 
gerek öğrencilik döneminde gerekse iş hayatına 
atıldıklarında HDV gibi, sivil toplum kuruluşları ile 
irtibata devam etmelerinin önemini vurguladı ve 
katılımlarından dolayı gençlere tekrar teşekkür etti.
Daha sonra söz alan HDV Genel Sekreteri vakfın 
kurumsal yapısı ve projeleri hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Vakfın kurumsal yapısını, birimlerini hizmet 
kollarını ve hedeflerini gençlere tanıtan Genel Sekreter, 
gelişen ve değişen zamanın şartlarına uygun olarak 
gönüllü yada resmi olarak hizmet kollarına verecekleri 
her türlü katkıya açık olduklarını belirtti.
HDV’nin  inşaatlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Korkmaz ise öğrenciler için en büyük ihtiyaç 
olan yurt ve öğrenci evleri konusunda Rotterdam, 
Utrecht, Den Haag’ta uzun süre üzerinde çalıştıkları 
projelerde iskele kurma aşamasına geldiklerini dile 
getirdi. Korkmaz adı geçen projeler gerçekleştiği 
zaman, öğrencilerin barınma ihtiyacına kısmen katkı 
sağlanacağını sözlerine ekledi.
Programa katılan öğrencilere bir konuşma yapan Din 
Hizmetleri Müşaviri Sayın Prof. Dr. Haluk Songur da 
kendisinin de bir akademisyen olduğunu, branşı ile 
ilgili konularda akademik çalışma yapan gençlere her 
türlü katkıyı yapmaya hazır olunduğunu ifade etti.
Bazı projeler hakkında öğrencileri bilgilendiren Din 
Hizmetleri Müşaviri Songur;  “Okuyorum” projesinin 

Gençleri dinlemek gerek...

HdV Yönetİmİ ünİVersİtelİ 
gençlerle bİr araYa geldİ

bazı camilerde devam ettiğini, öğrencilerden kitap 
okuma projesine mevcut devam eden camilerde 
katılabilecekleri gibi kendilerinin de bulundukları 
bölgelerde Kur’an-ı Kerim’in ilk hitabı olan “Oku” 
hitabını uygulayabileceklerini belirtti. 
Songur  bir diğer önemli bir projenin de “İhtida/
Kardeş projesi” olduğunu belirtti, bu konuda iyi 
derecede dil bilen gençlere sorumluluk düştüğünü 
söyledi. Songur bu projede gençlerden, katkı 
beklediklerini  vurguladı ve muhtedilerin yeni girdikleri 
dinde bilgi konusunda yalnız bırakılmamalarını, onlarla 
irtibat halinde olunmasının önemini vurguladı.
Toplantıda tek tek kendilerini ve okudukları bölümleri 
tanıtan öğrenciler toplantıyı düzenleyen Hollanda 
Diyanet Vakfına teşekkür etti.  Katılımcılar zaten 
yerelde HDV Cami şubelerinde gönüllü olarak 
etkinliklere katıldıklarını, burada  HDV’nin kurumsal 
yapısını, misyon ve vizyonunu  birebir öğrenmelerinin 
kendilerine açılım sağladığını ve bu tür toplantıların 
devamının faydalı olacağını belirttiler.
Gençlerle buluşma programını yerelde takip eden 
Amsterdam Osdorp HDV Hacı Bayram Camii Yönetim 
Kurulu Başkanı ve aynı zamanda HDV Yönetim Kurulu 
Muhasibi Erkan Karagöz de katılımcılara teşekkür etti. 
HDV Eğitim Koordinatörü Dr. Sami Bakır ve Zehra 
Vlug de gençlerle buluşmanın çok verimli olduğunu 
belirttiler. İkramın ardından toplantı sona erdi. DM◄◄
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Başarının sırrı: “İnanmaktır”

Başkonsolos Aytaç Yılmaz ve Ticaret Ataşesi Veysel Parlak JILPAQ’ı ziyaret etti. 
Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve Çalışma Ataşesi Veysel Parlak Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD)  Başkan yardımcısı ve JILPAQ CEO’su Faruk Alıcı’yı JILPAQ tesissilerinde 

ziyaret etti. Başkonsolos Yılmaz ve Çalışma Ataşesi Parlak’ı kapıda karşılayan Faruk Halıcı ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek “Başkonsolosumuz ve Çalışma Ataşemizin gelişleri bizleri 
mutlu etti. Kendilerini Tesisimizde gezdirerek çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Daha sonra toplumumuzun sorunlarıyla alakalı sohbet ettik, görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Öte yandan bir 
dizi temaslarda bulunmak üzere Hollanda’ya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de JILPAQ’ı ziyaret ettiler.               ---◄◄

JIlPaQ HOldİng Yönetİm kurulu başkanI Faruk HalICI,
tesİslerİnde önemlİ mİsaFİrlerİ aĞIrladI

İşini dürüst yapan, insana hizmeti esas alan işletmecilerin sayısı her geçen gün artıyor...
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“Türk Mutfağı Haftası” 
kapsamında Lahey 
Büyükelçiliği Rezidansının 
bahçesinde düzenlenen 

etkinliğe, Türkiye’nin Lahey 
Büyükelçisi Şaban Dişli ve eşi 
Ayşe Dişli, Avustralya Büyükelçisi 
Matthew Neuhaus, Meksika 
Büyükelçisi Jose Antonio Zabalgoitia 
Trejo, Endonezya Büyükelçisi 
Mayerfas, Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Türkiye’nin Amsterdam 
Başkonsolosu Engin Arıkan, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, 
Türkiye’nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Hollanda Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Müdürü Anita van den Ende, Türk Hava Yolları 
Hollanda Müdürü Cengiz İnceosmanoğlu, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü Abdullah Altay ve MIKTA ülkelerinin temsilcileri ve iş insanları katıldı.
MIKTA Dönem Başkanı Türkiye’yi temsilen konuşan Büyükelçi Dişli, katılımcılara 
teşekkür ederek, “Bugün MIKTA ülkeleri olarak sadece kendi kültürlerimizi, 
toplumlarımızı ve ülkelerimizi temsil etmiyoruz. Aynı zamanda barış içinde bir 
arada yaşama, saygı ve uluslararası iş birliği kültürünü de temsil ediyoruz.” 
dedi.
Etkinlikte, zengin ve çeşitli mutfakların deneyimleneceğini belirten Dişli, “Bu 
etkinlikle, çeşitlilikteki zenginliği, dayanışmadaki gücü ve paylaşımdaki bolluğu 
bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Birbirinden lezzetli tarifleri hazırlayan 
tüm aşçılarımıza ve etkinlik boyunca bize eşlik edecek olan müzisyenlerimize 
teşekkür ederim.” diye konuştu.
Dişli, MIKTA’nın, 2013 yılında tüm bölgeleri ilgilendiren konularda fikir birliği 
oluşturmak amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Temeli, 
çok taraflılığı güçlendirmek, istikrar ve refah için küresel çabaları desteklemek, 
bölgesel ve küresel zorluklara pragmatik ve yaratıcı çözümleri kolaylaştırmak ve 
küresel yönetişim yapılarında ihtiyaç duyulan reformları uygulamak gibi ortak 
hedefler üzerine atılmıştır.”
Dişli, MIKTA’nın uluslararası forumlarda yapıcı bir rol oynaması için örnek bir iş 
birliği ve istişare modeli oluşturduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin, 2017’den sonra bu yıl ikinci kez MIKTA Başkanlığını devraldığını 
ifade eden Dişli, Türkiye’nin başkanlık döneminde öncelikleri olarak “Küresel 
Sağlık”, “Etkin Göç Yönetimi” ve “Gıda Güvenliğini” belirlediğine dikkati çekti.
Dişli, “MIKTA ülkeleri olarak, başkanlığımız sırasında ve sonrasında küresel 
sağlığın geliştirilmesi, kamu mallarının korunması ve küresel yönetişimin 
güçlendirilmesinde yapıcı bir rol oynayacağımızdan eminim.” dedi.
Konuşmanın ardından misafirler, 5 ülkenin mutfağına ait lezzetleri tattı.
Türk mutfağında aşçı Cüneyt Tezel’in hazırladığı kuzu tandır, bulgur pilavı, 
zeytinyağlı yaprak sarması ve kazandibi gibi yiyecekler ikram edildi.
Farklı gösterilerin sunulduğu etkinlikte klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da bir 
konser verdi.                                                                                     ---◄◄

Barış içerisinde bir aradaYalnızlık anlatılmaz, yaşanır...

U sta yönetmen İmam Hasan Çakmak uzun 
süren yeni oyunuyla seyirci karşısına 
çıktı. 10 Haziran Pazar günü Zuidplein 
Tiyatro salonunda seyircisiyle buluşan 

“Yalnızlığın Kokusu” adlı oyun iki perde hâlinde 
sahnelendi.
TİJDA Sanat & Kültür Vakfı tarafından yapımı 
üstlenen “Yalnızlığın Kokusu” adlı sanat projesi, vakti 
zamanında düş ve hayallerini koydukları valizleri 
ile birlikte Avrupa’ya gelen ve gün geçtikçe sayıları 
azalıp, yalnızlıkları çoğalan birinci kuşağı bir tiyatro 
oyunu dâhilinde anlatıyor. 

HASAN ÇAKMAK YENİ OYUNUNDA 
“YALNIZLIK” DUYGUSUNU SAHNELEDİ

MİKTA ÜYESİ TÜRKİYE, MEKSİKA, 
ENDONEZYA, GÜNEY KORE VE AVUS-
TRALYA’NIN MUTFAKLARI TANITILDI

Birinci kuşağın yalnızlığını araştıran usta yönetmen 
o yalnızlığın sebeplerini de buluyor. Birinci nesilden 
olan “Mazlum” ile ikinci nesil “Sevgi”nin şahsında bu 
duyguyu en yalın bir şekilde işleyen Çakmak, üçüncü 
oyunu “Cihat” ile hazırlıklarını sürdürüyor.
Oyunların sahnelenmesi için, projeye ortak olan 
Rijnmood Alevi Kültür Merkezi ve oyuncu olarak 
amatör olmalarına rağmen, gönüllerini profesyonel 
olarak ortaya koyan oyuncular Salman Biçer, Güler 
Yaman, Betty Martinova, Damla Hoekstra-Yürü, Güler 
Yıldırım ve Yasemin Günday büyük bir performans 
göstererek gösteriyi başarıyla oynadılar.            ---◄◄

DENK Partisi Hollanda’da ilk belediye Meclis 
Azalarını/Wethouders elde etti. Faouzi Achbar 

ve Enes Yiğit,  Rotterdam Belediyesinde oluşturulan 
koalisyonda DENK Partisi adına meclis üyesi 
olacaklar.  Bu aynı zamanda Hollanda’da, DENK 
Partisi’nin ilk Meclis Azaları olarak tarihe geçecek. 
Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 ve DENK Partisi 
arasında kurulan belediye meclis koalisyonunda, D66 
Partisinden Chantal Zeegers ve Said Kasmi de Meclis 

Azası olarak görev yapacaklar. Koalisyondaki görev 
dağılımı önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu önemli 
görevi layıkıyla yerine getireceklerini bildiren Enes 
Yiğit, oluşturulan koalisyon haberini seçmenlerine 
duyurarak bir de teşekkür mesajı yayımladı. 
DENK Rotterdam’ın yeni parti başkanı Natasha 
Mohamed Hoesein olurken, siyasette çok tecrübeli 
olan Elika Rehimzadeh ve Serkan Soytekin de meclis 
üyesi olarak görev yapacaklar.                            ---◄◄

Oz&Er FOOD B.V.
Rooseveltstraat 39

2321 BL  Leiden

E-mail  info@ozener.com
Tel.  +31(0)71 - 589 09 99
Fax  +31(0)71 - 589 20 26

www.ozener.com

    

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

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

Türkiye’nin önde gelen, 

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

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

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

en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 

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

+31(0)10 43  78 812  

 Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

ROTTERDAM VE SCHIEDAM BELEDİYELERİ DENK 
PARTİLİ KOALİSYON İLE YÖNETİLECEK

Doğukan Ergin de 
Schiedam’da kurulan 

DENK Partili koalisyon 
meclisinde Wethouder 
olarak görev yapacak
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konut İpotek kredİ 
faİzlerİ yükselecek

Hollanda Merkez Bankası’na göre konut piyasası 
durgun bir döneme girecek, konut ipotek faiz 

oranları artacak ve yeni ev alacaklar daha fazla 
zorlanacak. 
Hollanda Merkez Bankası (DNB) yönetim kurulu üyesi 
Olaf Sleijpen, konut ipotek kredi faizlerinin 2024 yılında 
4’e yükseleceğini, buna bağlı olarak da ilk kez ev satın 
almak isteyenlerin daha fazla zorlanacağını duyurdu. 

Bu yıl, ev fiyatları bir önceki yıla göre neredeyse 
yüzde 14 arttı ancak DNB’ye göre fiyat artışı şimdiden 
neredeyse dengelenmeye başladı. Merkez Bankasının 
hazırladığı ekonomik rapora göre, konut fiyatları 2023 
yılında yüzde 3,7 ve 2024 yılında da yüzde 2,5 oranında 
artacak.

Alıcıların ödeyebilme kapasiteleri sınıra dayandı
DNB’ye göre bunun nedeni, alıcıların ödeyebilme 
kapasitesinin sınıra dayanması. Ev fiyatlarındaki 
artışın 2022 ve sonrasında dengelenmesinin esas 
olarak borçlanma alanında beklenen gelişmeden 
kaynaklandığını belirten DNB, yükselen ipotek kredi 
faizi oranlarının, bir evi finanse etmeyi giderek daha 
pahalı hale getirdiğini açıkladı. 

Faiz oranı yükselmeye devam edecek
Yüzde 2’nin altında seyreden ipotek kredi faizi oranı 
son birkaç ay içinde yüzde 3’ün üzerine çıktı ve DNB 
bu artışın, özellikle ‘dünya çapında artan ekonomik 
belirsizlik, şiddetli bir şekilde artan enflasyon ve 
sıkılaşan para politikası’ nedeniyle daha da devam 
edeceğini öngörüyor.
Konut ipotek kredi faizlerinin yaklaşık yüzde 4’e 
çıkacağını belirtilen DNB raporunda şu ifadeler yer aldı: 
“2021’de yeni ipotek sözleşmelerindeki ortalama 
faiz oranı yüzde 1,7 iken, 2024’de yüzde 3,8’e 
yükselecek.”  
Konut ipotek faiz oranı en son 2005-2008 döneminde 
yaklaşık 2 puan artış göstermişti.

Savaş konut krizine yol açmayacak
Olaf Sleijpen, Ukrayna’da yaşanan savaşın ekonomik 
sonuçlarının bir konut krizine yol açmayacağını tahmin 
ediyor. “Çok az sayıda ev var, bu da ev fiyatlarını 
yükselten temel neden.” diyen Sleijpen, geçmişte 
sadece bir finansal kriz veya şiddetli bir durgunluğun 
konut krizine yol açtığını ancak şuanda bu durumun 
yaşanmadığını belirtti. 
DNB’ye göre, Hollanda ekonomisi önümüzdeki aylarda 
durgun bir döneme girecek. Öngörü raporuna göre yılın 
ikinci ve üçüncü çeyreğinde büyüme “sıfır” civarında 
olacak ve 2022 yılı tamamı için enflasyon oranı yüzde 
8,7’ye çıkacak.

Tüketici para harcamak istemiyor
Hızla artan enerji, akaryakıt ve yiyecek fiyatları 
nedeniyle tüketiciler para harcamaktan çekiniyor. Yılın 
dördüncü çeyreğinde enerji fiyatlarının düşeceğini 
tahmin eden DNB, ekonominin ancak yılsonuna doğru 
canlanacağını öngörüyor. 
DNB raporuna göre bu yıl ekonomi yüzde 2,8, 
önümüzdeki yıl ise yüzde 1,5 büyüyecek. Rabobank 
bu yılın sonunda durgunluğa girileceğini belirtirken, 
ABN Amro şimdiden resesyon riskinin artacağı uyarısı 
yapıyor.

Vergilendirmede hedefe göre hareket edilmeli
Vergilendirme konusunda da bir açıklama yapan 
Sleijpen, hükümetin enflasyonla mücadele anlamında 
hedefli bir şekilde özellikle düşük gelirlilere yönelik 
destek vermesi gerektiğini belirtti ve “Akaryakıt 
üzerindeki özel tüketim vergisinin düşürülmesi, 
bizim görüşümüze göre ‘hedefli’ bir önlem değil.” 
dedi.
Sleijpen, hükümetin her halükârda daha fazla harcama 
konusunda daha çekingen davranması gerektiğini 
belirtirken de “Maliye politikası cömerttir. Daha 
geniş bir bütçe politikası akıllıca değil. Bu ancak 
enflasyon ateşini körükler.” dedi.                  ---◄◄

Hollanda turu

“aVrupalI türkler 
yolunacak kaz deĞİl”

Türk Hava Yolları’nın yeni bagaj tarifesi ile ilgili 
tartışmalar devam ediyor. Konu yurtdışında 

yaşayan gurbetçilerde büyük tepkiyle karşılanırken 
en son TBMM’sine taşındı. Bilindiği gibi THY, haziran 
ayında yeni bir bagaj fiyat tarifesine geçti ve ek bagaj 
hakkı için farklı sınıflarda ücret almaya başladı. Bu 
tarifeye göre eskiden yanında 30 kiloluk bagaj ve bir 
adet 8 kiloluk el bagajı götürebilen bir yolcu artık aynı 
hizmet için ek ücret ödemek zorunda.
30 kg için ek ücret
Fiyatlar uçuş noktasına göre farklılık gösteriyor. 
Bizim yaptığımız örnek hesaplamada (Buradan 
okuyabilirsiniz:) bir yolcu 30 kilo bagaj hakkı için gidiş 
dönüş 90 Euro fark ödüyor. Bunun kalabalık bir aile 
olduğu düşünüldüğünde bagaj farkı neredeyse bir bilet 
parasını buluyor.
Derhal zamdan vazgeçilmeli
Konuyla ilgili önceki gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) bir konuşma yapan Yurtdışı 
Türkler Alt Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili 
Utku Çakırözer, yurt dışı uçuş biletlerindeki gizli zam 
tarifesine son verilmesini istedi. Çakırözer “On yıllardır 
gurbette alın teri döken Avrupa’daki kardeşlerimiz 
yolunacak kaz gibi görülmekten vazgeçilmelidir. Bu 
tarife kurnazlığı mutlaka ama mutlaka bir an önce sona 
erdirilmelidir” dedi.
3 ayrı tarife
Bilet satın alırken “EcoFly”, “ExtraFly” ve “PrimeFly” 
olmak üzere üç ayrı fiyat sınıfı arasından seçim yapmak 
zorunda kalanlar, yanında ne kadar bagajla uçmak 
istediğine karar vermek zorunda. Çünkü her bagaj 
hakkının fiyatı farklı. En düşük fiyatı, yanında sadece 
8 kilo kabin bagajıyla uçanlar ödüyor. Bir üst sınıf 
fiyatla uçanlar yanlarına 23 kiloluk bir adet bagaj ile 
8 kilogramı geçmeyen el bagajı alabiliyor. En yüksek 
ücret ise 30 kilo bagaj ve bir adet 8 kilo el bagajı ile 
uçanlarda.                                   DM ---◄◄

orta Ve düşük gelİrlİlere 500 
euroluk ek yardIm yapIlabİlİr

Başbakan Rutte, sol partilerin alım 
gücünü artırmak için sunduğu 500 

euroluk ek yardım paketi teklifini, prensipte 
kabul etti ancak “aceleye gerek yok” dedi.
Hükûmet, bu yıl orta ve düşük gelirli 
vatandaşların satın alma gücünü artırmak 
için yeni çareler arıyor. Temsilciler 
Meclisinde Çarşamba günü yapılan bütçe 
görüşmelerinde Başbakan Rutte, özellikle 
sol partilerin sunduğu öneriye yeşil ışık 
yaktı.  Bu teklif meclis tarafından da kabul 
görürse yıl içerisinde orta ve düşük gelirli 
vatandaşlara 500 euroluk bir ek yardım 
daha yapılacak. Enerji krizi ve artan enflasyon, özellikle düşük veya orta gelirli 
vatandaşların satın alma gücü üzerinde olumsuz etki yaptı. Kabine tarafından 
bu yıl bahar aylarında toplam 6 milyar euroluk bir ek bütçe ayarlandı. Ayrılan 
bütçeden asgari ücret kadar geliri olan vatandaşlara 800 euro enerji desteği 
verildi ve asgari ücretliler ile AOW maaşı alanların enerji için ödediği vergi 
miktarında indirime gidildi.
Muhalefet partileri; Meclis bütçe görüşmelerinde, verilen 800 euroluk destek 
paketinden yeterince yararlanamayan orta gelirlilere dikkat çekerek, bu grup 
için ek ödenek verilmesi gerektiğini savundu. Bu açıklama hem koalisyon 
partileri hem de Başbakan Rutte tarafından destek gördü. Sözü edilen grup 
içerisinde tek başına oturan, yıllık brüt geliri yaklaşık 32.000 euroya kadar olan 
vatandaşlar ile brüt geliri yaklaşık 41.000 euroya kadar olan çiftler yer alıyor. 
Rutte meclisteki açıklamasında; böyle bir ek yardımın uygulanmasının teknik 
olarak karmaşık olduğunu ve konunun daha fazla araştırılması gerektiğini dile 
getirdi.  Başbakan Rutte, kesin olmamakla birlikte, 500 euroluk ek yardımın bu 
yıl içerisinde verilebileceğinin düşünüldüğünü sözlerine ekledi.
“Aceleye gerek yok”
Daha önce kabine görüşmelerinde de öneride bulunan GroenLinks ve PvdA, 
verilecek ek yardım için yapılacak düzenlemenin yazdan önce bitirilip, 
belirlenen paranın alt ve orta gelirlilerin hesabına bir an önce aktarılmasını 
talep etti.  Başbakan Rutte ise bu öneriye yönelik ‘şuanda böyle bir aceleye 
gerek olmadığını çünkü daha önce ayrılan 6 milyar euroluk ek yardım paketinin 
etkilerinin ancak şimdi fark edilir hale geldiğini’ savundu. 
Muhalefet partileri ayrıca, Ukrayna’daki savaş ve artan fiyatlar nedeniyle iyi 
durumda olan şirketlere ek vergi getirmeyi de önerdi.      Sonhaber.eu  ---◄◄

çocuk bakIm merkezlerİnde
personel açIĞI büyüyor!

Hollanda’da hemen hemen her sektörde personel açığı oluşmaya başladı. 
Şimdide çocuk bakım merkezleri bu sorunla başa çıkamıyor.

Pandemi döneminde çocuk bakım merkezleri korona nedeniyle kapalı olduğu 
için çocuklar evde kalmak zorunda kaldı. Özellikle çalışan aileler çocukları için 
farklı yöntemler bulmaya çalıştı. Şimdi ise sektörde yaşanan personel açığı 
nedeniyle ebeveynlerle yapılan kontratlar iptal edilmeye başlandı.
Çarşamba günü bir açıklama yapan çocuk bakım merkezleri organizasyonları 
yetkilileri, geçtiğimiz aylar içinde 3 bakım merkezinin yaşanan personel açığı 
nedeniyle ebeveynlerle yapılan mevcut sözleşmeleri iptal etmek zorunda 
kaldığı belirtildi.
Sosyal Çocuk Bakımı Derneği Başkanı Loes Ypma basına yaptığı açıklamada, 
yaşanan soruna çıkar yol olarak verilen hizmetin kısıtlaması yoluna giden çocuk 
bakım merkezlerinden birinin, Amersfoort’taki Ska isimli merkez olduğunu 
belirtti. Ypma kurumun ebeveynlerle yapılan sözleşmelerin en az yüzde 5’ini 
iptal ettiğini duyurdu. Diğer merkezler hakkında bilgi vermedi.
Çocuk Bakım Sektörü Organizasyonu Direktörü Emmeline Bijlsma ise geçtiğimiz 
yıl yazdan önce grupları oluşturmakta zorlandıklarını ancak Eylül ayında farklı 
bir sorunla karşılaştıklarını belirtti.                                                       ---◄◄

“alIm gücünü artIrIn!”
Hükümetin vatandaşın alma gücünü artırmak için planladığı yenilikleri yeterli 

bulmayan işveren ve işçi sendikaları, yeni bir teklif sunmak için harekete 
geçti. Kabinedeki iki bakan ve hem işveren hem de işçi sendikaları temsilcileri 
bugün bir araya gelecek. Yapılacak bu görüşmenin çok önemli olduğunu 
belirten sendika yetkilileri, görüşmeden “tarihi bir anlaşma” çıkabileceğini 
tahmin ediyor. Telegraaf gazetesinin güvenilir kaynaklara dayandırarak verdiği 
haberde, işverenler ve işçi sendikalarının kabine ile satın alma gücü hakkında 
yeni bir anlaşma yapmak için hazırlık yaptığı belirtildi.
Haberde; sendikaların aşırı fiyat artışının sonuçlarından endişe duyduğu, bu 
nedenle ücretler konusunda bir anlaşmaya varılması, işçiler için vergi indirimi 
ve enerji maliyetleri için ek katkı sağlanması konularında hükümete baskı 
yapacağı belirtildi. Gazetenin kaynağının yaptığı açıklamaya göre, bugün 
yapılacak görüşme, Ağustos’taki yeni bütçe kararı öncesinde satın alma gücü 
konusunda bir şeyler yapmak için son şans.
İşveren sendikası başkanı Ingrid Thijssen ve FNV işçi sendikasından Tuur 
Elzinga gazeteye yaptığı açıklamada, iki sendika arasında belirli bir süredir 
görüşmelerin devam ettiği bilgisi doğrulandı. 
Elzinga konu ile ilgili olarak “Bence tarihi bir anlaşmaya varabiliriz.” 
dedi. Gazeteye göre işverenler, kabinenin olası bir kriz paketine ihtiyaç 
duymadığından şikayet ediyor. Alınan bazı bilgilere göre halihazırda enerji 
faturalarına müdahale etmek için hükümete bir öneride bulunuldu ancak 
Sosyal İşler Bakanlığı sözcüsü satın alım gücüyle ilgili kararların Ağustos ayında 
verileceğini açıkladı.                                                                           ---◄◄                

800 euroluk enerjİ yardImIna 
başVurmayanlara çaĞrI yapIldI

Sosyal İşler Bakanlığı henüz 800 euroluk ek enerji 
yardımına başvuru yapmamış hak sahiplerine 

ulaşmak için yeni bir kampanya başlattı. 
Geçtiğimiz aylarda hükümet hızlı şekilde artan enerji 
faturalarına karşı, orta ve düşük gelirli vatandaşlara 
destek amacıyla 800 euroluk ek enerji ödeneği 
verileceğini açıkladı.
Bu yardım; sosyal ödenek alan vatandaşlara otomatik 
olarak yapıldı ancak çalışan düşük gelirli vatandaşlar 
bizzat belediyeye başvuru yapmak zorundaydı.
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. 
Başvurmamış hak sahiplerine çağrı
Hollanda’da elektrikli araç sahiplerine indirimli otopark 
ücreti hakkı tanınacak Hollanda’da elektrikli araç 
sahiplerine indirimli otopark ücreti hakkı tanınacak
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının (SoZaWe) 
verilerine göre destek paketine başvuru yapanların 
sayısı, düşünülen sayının altında kaldı. 
Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, 
800 euroluk ek enerji yardımı almaya hakkı olduğu 
halde halen birçok kişinin başvuru yapmadığı belirtildi. 
Bu nedenle harekete geçen Bakanlık “Toolkit” adlı 
yeni bir kampanya başlattı ve düşük gelirli hanelere 
ulaşmak için çok sayıda kuruluştan yardım istedi.
Bakanlığın başlattığı kampanyada; işveren ve 
işçi örgütleri, sektör dernekleri, konut şirketleri, 
enerji tedarikçileri, yaşlılar dernekleri ve toplumsal 
kuruluşlara dijital ve basılı el ilanları dağıttı. 
Bakanlık, bu kuruluşlar vasıtasıyla dar gelirli 
vatandaşlara ulaşarak, onların başvuru yapmalarını 
teşvik etmeye çalışacak.
Belediyelere göre farklı hesaplanıyor...               ---◄◄
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H ollanda hükümeti, 8 bin Müslüman erkeğin 
katledildiği Bosna-Hersek’in Srebrenitsa 
kentinde Birleşmiş Milletler (BM) adına 
görev yapan ve katliama göz yummakla 

suçlanan Hollandalı askerlerden resmen özür diledi, 
“iade-i itibarda” bulundu ve bronz şeref madalyası 
verdi.
Hükümet, Srebrenitsa’da görev yapan askerlere bronz 
şeref madalyası verdi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bosna Hersek’te 
“imkânsız bir göreve gönderildiklerini” belirttiği 
Hollanda Görev Kuvveti (Dutchbat) üyelerinden 
resmen özür diledi.
Bosna-Hersek’teki iç savaş sırasında Ratko Mladiç 
komutasındaki Sırp güçleri tarafından kuşatılan 
Srebrenitsa, BM adına görev yapan Hollandalı “mavi 
berelilerin” sorumluluğundaydı.
Ton Karremans komutasındaki Hollanda Görev Kuvveti, 
11 Temmuz 1995’te, kenti kuşatan Sırp güçlere 8 bin 
Müslüman erkek ve çocuğu teslim ederek ‘onları bile 
bile ölüme göndermekle’ suçlanmıştı.
Avrupa’da 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük 
katliamın sorumlusu olarak görülen Hollandalı askerler, 
27 yıldır katliama ortak olmakla suçlanıyordu.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Savunma Bakanı 
Kasja Ollongren ve Genelkurmay Başkanı Onno 
Eichelsheim, Cumartesi günü, “tanınma ve taktir 
günü” dolayısıyla 325 Dutchbat üyesi eski askerle 
buluşarak iade-i itibarda bulundu.

“Üst (!) kültür” diyorsa...

A y sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi 
öncesi Hollanda’nın Lahey kentinde bir 
“mini zirve” düzenlendi. 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’nin 
itirazlarına rağmen, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya 
katılacaklarından emin olduklarını söyledi. NATO 
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ankara’nın 
endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Hollanda ve Danimarka’nın çağrısıyla gerçekleşen 
zirveye, bu iki ülkeyle Belçika, Letonya, Polonya, 
Portekiz başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı 
Klaus Iohannis ile NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg de katıldı. 
Mini zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıya 
katılan liderlerin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO 
üyeliğini “güçlü bir şekilde desteklediği” belirtildi. 
Hollanda Başbakanı Rutte, “Türkiye’nin itirazlarına 
rağmen, bu iki ülkenin askeri ittifaka 
katılabileceklerinden emin olduğunu” söyledi.                                    
             DM ---◄◄

RUTTE: “TÜRKİYE’NİN İTİRAZINA RAĞMEN 
FİNLANDİYA VE İSVEÇ NATO ÜYESİ OLACAKTIR”

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, dayanışma ve destek 
amacıyla Srebrenitsa’da görevli askerlere bronz şeref 
madalyası verdi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 1995 yılında “imkânsız 
bir göreve gönderildikleri” gerekçesiyle Dutchbat 3 
personelinden özür diledi.
Rutte, görev kuvvetinin Birleşmiş Milletler’in yetkisi 
altında olduğunu; ancak bunun Hollanda devletinin özel 
sorumluluğunu azaltmadığını söyledi.
Hollanda Başbakanı ayrıca, ülkeye döndükten sonra 
askerler için yeterli bakım verilmedi; yardımda ve 
destekte bulunulmadığı gerekçesiyle de özür diledi..                                                                                                                                         
                                       Haber: Sedat Tapan  ---◄◄
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Ramazan Ayı’nızı kutluyor, sağlık, esenlik dolu günler diliyoruz...

HÜKÛMET, SREBRENİTSA’DA GÖREV YAPAN 
ASKERLERE BRONZ ŞEREF MADALYASI VERDİ
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Özlenen görüntü...

C HP Hollanda Birliği’nin Den Haag’da bulunan ofisinde gerçekleşen 
görüşmeye CHP heyetinden Bülent Çoban, Ahmet Fatih Gerçek 
ve İsmet Buyurgan, UID Hollanda Bölge yönetiminden Hasan 
Tekten, Hakan Geçol, Savaş Karayazılı, Müzeyyen Özkan ve UID 

Den Haag Şube Başkanı Bülent Günsel katıldı.
Hasan Tekten’in UID Hollanda Bölge Başkanı seçilmesinin ardından 
CHP Hollanda Birliği Başkanı Bülent Çoban, yeni başkana tebrik mesajı 
yollamıştı. Bunun üzerine Başkan Tekten UID Bölge yönetiminden bir heyet 
ile CHP Hollanda Birliği yöneticileriyle bir araya gelerek bir nevi iade-i 
ziyarette bulundu.
Başkan Tekten yaptığı konuşmada “Toplum, farklı farklı gruplardan 
oluşan içinde birçok kültürel öğeleri barındıran geniş bir ilişkiler ağıdır. 
Bundan dolayı toplum içinde farklı düşüncelerin olması doğaldır ve bu, 
vatandaşlar için büyük bir zenginliktir. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız 
olsa da, bayrağını, milletini, vatanını seven her insanla Avrupa’daki Türk 
toplumunun ortak çıkarları göz önüne alınarak birlikte hareket edebiliriz. Bu 
topraklarda demokrasi ve huzur içinde yaşamak için, Türklerin burada daha 
etkin olması maksadıyla gerçekleştirilecek her türlü projede, kişisellikten 
uzak, ortak çalışmalar yapılabiliriz.” dedi.
CHP Hollanda Birliği Başkanı Bülent Çoban “Bazı konularda çizgilerimiz 
farklı da olsa Türk toplumunun menfaatine olacak konularda bir araya 
gelerek ortak paydalarda buluşarak, koordinasyon hâlinde çalışıp 
güçlerimizi birleştirebiliriz” UID Hollanda yönetimine yapmış oldukları bu 
nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Samimi bir havada geçen bu görüşmede Başkan Tekten gösterdikleri 
misafirperverlikten dolayı CHP heyetine teşekkür ettikten sonra onları da 
en yakın zamanda UID Hollanda Merkez Binası’nda bir araya gelmek için 
davet etti.                                                 PM/Deniz ERKOCU ---◄◄

UID HOLLANDA YÖNETİMİ, CHP 
HOLLANDA BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Hollanda’nın farklı kentlerinden binlerce çiftçi, hükümetin tarım ve 
çevre politikalarını protesto için ülkenin Gelderland bölgesindeki Stroe 

köyünde toplandı.
Çeşitli kurumların birlikte organize ettiği protestoya, ülkenin farklı 
kentlerinden binlerce gösterici, yüzlerce traktör ve tarım araçlarıyla katıldı.
“Çiftçiler yoksa gıda da yok”
Yüzlerce traktörün doldurduğu alana sığmayan tarım araçları gösterinin 
yapıldığı bölgeye yayıldı, çiftçiler alanı tamamen doldurdu.
Hükümetin iklim politikaları kapsamında doğal alanlardaki nitrojen olarak 
bilinen azot salınımını azaltma politikalarının inek, domuz ve tavuk sayısında 
getirdiği kısıtlamalar eleştirildi.
Göstericiler, “Çiftçiler yoksa gıda da yok”, “Lahey çiftçileri öldürüyor”, 
“Lahey topraklarımızı alıyor” dövizleri taşırken tarım araçlarının üzerine 
“Gıda güvenliği tüm politikaların önünde”, “Lahey şunu bil: Çiftçi yoksa 
gıda yok!” pankartları astı.
Hollanda’da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin 
gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin 
çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 
95 azaltma hedefi koymuştu.                                                  DM ---◄◄

ÇİFTÇİLER HÜKÛMETİN TARIM VE 
ÇEVRE POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİ

Doğuş Gazetesi Yönetim Kurulu önceki başkanlarından 
ve emektarlarından Sevgili Ahmet Şengönül'ün kuzeni, 

Birlik Camii önceki başkanlarından Şükrü Akhan'ın baldızı, 
Kadim Öztürk'ün biricik kızı, Rotterdam Birlik Cami 

yöneticilerinden Emir Osman Öztürk'ün kız kardeşi ve İdris 
Yazar'ın kıymetli eşi

Rukiye Yazar-Öztürk'ün  
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye 

Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.  

   TAZİYE
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Randstad Kaza Hukuku Kurumu (Randstad Personenschade BV) olarak 
şimdiden bütün yolcularımıza kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyoruz... 

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, esenlikler diliyoruz...

Dordrecht Mescid-i Aksa Cemiyetinde yapılan 
başkanlık istişaresi sonucu Mehmet Emin Uysal 

cemiyet başkanlığına atandı. Görevi devreden Fidafer 
Çelik de atamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

22 Haziran çarşamba günü, Ukrayna’dan ilticacı 
olarak Hollanda’ya gelen ve Dordrecht’te gemide 

ikamet etmekte olan 20 kişilik bir grubu ağırlayan İslam 
Toplumu Millî Görüş Dordrecht Mescid-i Aksa Camii, 
misafirlere yemek ikramında bulundu. Yeni başkan 
Mehmet Emin Uysal “Bu şekilde bir nebze de olsa 
yaralarına merhem olmaya çalıştık. Misafirlerimizi en 
iyi bir şekilde ağırlamamızı sağlayan yönetim kurulu ve 
Kadın Kollarımıza teşekkür ediyorum” dedi..        ---◄◄ 

DORDRECHT MESCİD-İ AKSA CAMİİ 
BAŞKANLIĞINA MEHMET EMİN UYSAL ATANDI

Kısa haber turu...

K ırmızı Lale Film Festivali Corona nedeniyle ara verdiği festival 
çalışmalarına yeniden başladı. 7-16 Ekim tarihleri arasında 

düzenlenecek festival Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Deventer 
şehirlerinde düzenleniyor. 
Bu yıl 8. kez düzenlenecek festivale 30’dan fazla uzun, kısa metraj 
filmlerle belgesel filmlerin katılması bekleniyor. 
Diğer yıllardan farklı olarak festival çatısı altında Kazakistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan’ın da birer filmle katılacağı açıklandı. 
Kırmızı Lale Film Festivali’ni, Kırmızı Lale Kültür Vakfı (Rode Tulp) 
düzenliyor.                                                                            ---◄◄ 

KIRMIzI LALE FESTİvAL EKİBİ 
çALIŞMALARA BAŞLADI

Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmet-i Rahman’a kavuştu
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek 

rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında 
vefat etti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut 
Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. 
Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı. 
Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü 
cuma namazını müteakip Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze 
töreninin ardından toprağa verildi.                                       ---◄◄ 

 İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİ 
MAHMUT USTAOSMANOĞLU HAKKA YüRüDü 

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

- Tebrik...
Yazarlarımızdan, sendikacı-siyasetçi, yönetici Sevgili 

Ogün Osman Elmacı’nın biricik kerimesi Elif Elmacı ile 
Muhammed S. Kaya’nın  22 Haziran 2022  tarihinde 

düzenlenen bir merasimle dünya evine girdiklerini öğrendik. 
Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.     ---◄◄ 

RAHMETLE...
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Av. Deniz Cem Toptaş

Otomatik Bilgi Paylaşımı Nedir?
RANDSTAD LETSELSCHADE KAZA UZMANLIĞI KURUMUNDAN İZİN ÖNCESİ UYARILAR...

temettü, finansal varlıkların satışından elde 
edilen gelirler vb. gibi) bildirim kapsamındadır. 
Ancak, örneğin bir mevduat hesabına yıl 
içinde yatırılan gayrimenkul kira ödemesi, 
borç ödemesi gibi hesap hareketleri otomatik 
bilgi değişimi kapsamında değildir.
Saklama hesapları, (Saklama kuruluşlarında 
(çoğunlukla bankalar ve SPK’dan yetki belgeli 
aracı kuruluşlar) tutulan hisse senedi, tahvil ve 
bonolar.)
Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, (SPK’dan 
yetki almış portföy yönetim şirketleri 
tarafından kurulan yatırım fonları ve SPK’dan 
yetki alarak kurulan yatırım ortaklıklarındaki 
paylar.)
Nakdi değer sigorta sözleşmeleri, (Yatırım 
amacıyla düzenlenen birikim değerli hayat 
sigortaları bu kapsamdadır. Mal zarar sigortası, 
sorumluluk sigortaları ve kaza sigortaları, 
kasko bu kapsamda değildir. Sadece risk 
pirimi alınan hayat sigorta sözleşmeleri de 
nakdi değer kapsamına girmemektedir.)
Düzenli ödeme sözleşmeleri (anüite), 
(Emeklilik Gelir Planı ve Yıllık Gelir Sigortası 
örnek olarak verilebilir. Bireysel emeklilik 
sözleşmeleri (BES) bu kapsamda değildir.)
Gerçek kişi ise hesap sahibinin, kurumlarda 
ise hesabı kontrol eden ortak veya yöneticinin 
adı-soyadı, adresi, yerleşik (mukim) olduğu 
ülke, yerleşik (mukim) olunan ülkedeki vergi 
kimlik numarası, hesabın yılsonu bakiyesi 
ve yıl içinde hesaba ödenen faiz, temettü, 
hesapta tutulan finansal varlıkların satışından 
doğan gelirler gibi ödemelerin brüt tutarı.
Özet olarak; Türkiye’deki finansal kuruluşlarda 
tutulan finansal hesap bilgileri bilgi değişimi 
kapsamına girmekte olup, taşınmaz ve araç 
gibi taşınır bilgileri otomatik bilgi değişimi 
kapsamında değildir. Tüm hesap türlerinde 
hesabın yılsonu bakiyesi bildirime tabi olup, 
hesap bakiyelerinin kaynağına ilişkin (emekli 
aylığı, kira geliri gibi) bilgiler otomatik bilgi 
değişimi kapsamında değildir. Yine ticari 
hesaplar da bilgi paylaşımı kapsamı dışındadır. 
Türkiye’de kurulu ve aktif ticaretle uğraşan 
şirketler üzerinde yabancıların ortaklık payları 
ne olursa olsun hesap bilgileri paylaşılmaz. 
Fakat, yurt dışında kurulu şirket adına 
Türkiye’de açılan hesap bilgileri paylaşılabilir. 
(YMM Ali Çakmakçı, 12.10.2021, https://
dogus.nl)
Hesabın yıl içinde kapatılmış olması halinde 
kapatılmış olduğu bilgisi hesabın kapatılmasını 
takip eden yıl bildirilecektir. Örneğin; 2020 
yılında kapatılan bir hesap, 2020 yılına 
ilişkin 2021 yılında yapılacak değişimde 

yer alacaktır. Hesabın yalnızca kapatıldığı 
yıl ile ilgili bildirim yapılacaktır. Kapatılmış 
hesaplara ilişkin hesap bakiyesi veya değeri 
sıfır “0” olarak bildirilecektir. Bununla birlikte 
hesap kapatılmış bile olsa kapanma tarihine 
kadar hesaba işleyen faiz gibi bilgiler bildirime 
tabidir.
Taşınmaz bilgileri anlaşma kapsamına 
girmemekle birlikte, Almanya örneğinde somut 
olarak görüldüğü gibi, yabancı devletlerin 
Türkiye’de çalışan avukatlara vekâlet vermek 
yolu ile taşınmaz araştırması yaptırması her 
zaman ihtimal dâhilindedir.

Bu bilgilerin Paylaşımı Çifte 
Vergilendirmeye Yol Açar mı?
Otomatik bilgi değişimine bağlı olarak çifte 
vergilendirme yapılmayacaktır. Elde edilen 
gelir, ya sadece gelirin elde edildiği ülkede 
(örneğin Türkiye’de) vergilendirilecek, ya da 
gelirin elde edildiği ülkede (örneğin Türkiye’de) 
ödenen vergi, mukim olunan diğer ülkede 
ödenecek vergiden mahsup edilebilecek, yani 
Türkiye’de ödenen vergi ilgili ülkede ödenecek 
tutardan düşülebilecektir. Türkiye’de elde 
edilen gelirlerin bazıları diğer ülkelerde de 
vergilendirmeye tabidir. Örneğin; Türkiye ile 
(A) ülkesi arasındaki “Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması” kapsamında Türkiye’de 
temettü gelirlerinden %10 oranında vergi 
kesintisi yapılıyor ve asıl mukim olunan 
(A) ülkesinde bu gelirlerden %15 oranında 
vergi alınıyor ise, aradaki farkın (A) ülkesine 
ödenmesi söz konusudur.

Bilgi Paylaşımına Kimler Dâhildir?
Bilgi değişiminde göz önünde bulundurulan 
ana kıstas, ilgili kişinin vatandaşlığı değil, 
vergi amaçları yönünden yerleşikliktir. 
Dolayısıyla bir kişinin çifte vatandaşlığının 
bulunması söz konusu bildirimin yapılmasına 
engel olmayacaktır. Hem Türk vatandaşlığı, 
hem de başka bir ülke vatandaşlığı bulunan 
kişinin yerleşik olduğu ülkeye finansal verileri 
otomatik olarak bildirilecektir. Bilgiler gelirin 
elde edildiği ülkeden, kişinin ikamet ettiği 
yani vergi mükellefi olduğu ülkeye aktarılır, 
bu açıdan kişinin hangi ülkenin vatandaşı 
olduğu önem arz etmemektedir. Yani, kişilerin 
ikametgâh adresi bu anlaşmaya üye ülkelerden 
birinde ise, gelirinin olduğu ülkedeki banka 
bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla 
diğer ülkenin makamlarıyla paylaşılır.

Hangi Dönemin Bilgileri Paylaşılacaktır?
2019 yılına ilişkin bilgilerin karşılıklılık 

T araf olan ülkelerin karşılıklı olarak 
ülkelerinde ikamet eden kişilerin 
ülke dışındaki, yani diğer ülkelerde 
bulunan finansal hesap bilgilerinin her 

yıl düzenli olarak vergisel amaçlı kullanılması 
maksadıyla otomatik olarak paylaşılması 
anlaşmasıdır.
Otomatik bilgi değişimi OECD (Ekonomik 
Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) üye ülkeler 
tarafından, CRS (Common Reporting 
Standards) adı ile yayımlanmış vergi 
kaçakçılığı ve kara para trafiğini önleme 
amaçlı bir anlaşmadır. Anlaşma, kişinin üye 
ülkelerden birindeki finansal hesap bilgilerinin, 
ikametinin bulunduğu diğer ülke ile her yıl 
düzenli ve otomatik olarak paylaşılmasını 
kapsamaktadır.
1988 yılında temeli atılan anlaşma, 2011 
yılında OECD üyesi ülkelerle yapılan “Vergi 
Konularında İdari Yardım Sözleşmesi” ile 
gündeme alınmış ve başta AB, G20 ülkeleri 
olmak üzere 136 ülke ile birlikte Türkiye 
tarafından da imzalanmıştır. Daha sonra 
Nisan 2017’de ise aynı doğrultuda “Finansal 
Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine 
İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam 
Anlaşması” imzalanmış ve 31 Aralık 2019’da 
onaylanmıştır.

Otomatik Bilgi Paylaşımı Anlaşmasının 
Amacı Nedir?
Bu anlaşmanın esas amacı vergi kaçaklarını 
önlemek ve kaçakçılığı minimize ederek ülkeler 
arası vergi şeffaflığını sağlamaktır. Ayrıca bu 
anlaşma vasıtasıyla taraf ülkeler, mükellefleri 
gelir beyanında bulunmaya teşvik etmektedir.
Anlaşmaya taraf olan Türkiye, yurtdışında 
yaşayan vergi mükellefi vatandaşlarının 
bireysel hesaplarının olduğu bankalardaki 
bilgileri, Hazine Bakanlığı’na bağlı olan Gelir 
İdaresi Başkanlığı aracılığıyla Hollanda, 
Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya gibi Türk 
nüfusunun yoğun olduğu ülkelerle paylaşmaya 
başlamıştır. *

Anlaşma Kapsamında Paylaşılacak 
Bilgiler:
Mevduat hesapları, (Mevduat kuruluşlarında 
tutulan mevduat ve katılım hesapları, 
vadeli-vadesiz mevduat hesapları, katılım 
bankalarındaki cari hesaplar) (Yabancı para, 
altın ve gümüşten oluşan mevduat hesapları 
da bildirim kapsamındadır.) Anlaşma 
kapsamındaki finansal hesapların 31 Aralık 
tarihindeki hesap bakiyesi ya da değeri ile bu 
hesaba yıl içinde ödenen gelir (faiz, kâr payı, 

sağlanan ülkelerle değişimine başlanmış olup 
2020 yılı ve takip eden yılların bilgileri 2021 
yılı içinde ve takip eden yıllarda bilgi değişimi 
takvimine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
Bu tarihlerden önceki yıllara ilişkin otomatik 
bilgi değişimi yapılması söz konusu değildir.

Otomatik Bilgi Paylaşımı Kapsamına 
Giren Durumlarda Cezalar Ne Olacak?
Prensip olarak, Vergi ve Gümrük İdaresi son 
12 yılın vergisini geriye dönük olarak talep 
edebilir. Buna ek olarak, Vergi ve Gümrük 
İdaresi bir para cezası uygulayacak ve hatta 
muhtemelen cezai kovuşturmaya esas olmak 
üzere yetkili makamlara bilgi verecektir. Para 
cezası, talep edilen ek verginin maksimum 
%300’ü kadar olabilir. Paranın miktarına göre, 
ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma davaları 
gelebilir. Gelir beyanı konusunda ihmal, ya da 
suiistimal gibi durumlar tespit edilir veyahut 
ta vergi kaçakçılığının olduğuna kanaat 
getirilirse, bu kişiler hukuki açıdan zor duruma 
düşebilirler.
Şüpheli durumlarda Alman Federal Vergi 
Bakanlığının açıkladığı gibi diğer AB ülkeleri 
de 5 yıl geriye dönük, hatta 10 yıl geriye dönük 
olarak tüm hesap bilgilerini isteyebilecektir.
- Açıklanamayan para miktarları, ortalama 
100 bin avronun üzerinde olursa ceza davaları 
açılabilecek.
- Kişinin kendini ihbar etmesi, yani kendisinin 
hesabı olduğunu bildirmesi ve yetkililerle iş 
birliğine açık olduğunu belirtmesi halinde bu 
süre 5 yıla indirilebilecek.
Bu nedenlerle, Türkiye’de banka hesabı 
bulunan Avrupa ve diğer ülkelerde ikamet 
eden Türk vatandaşlarının ikamet ettikleri 
ülkede uzman bir “hukukçu ekiple” 
görüşerek vergi mükellefi oldukları ülkelerin 
yetkili makamlarına bilgi vermelerini tavsiye 
ediyoruz.
088 808 78 78-info@letseladvies.nl -◄◄

Hollanda’da Türk avukatlardan Avukat Ahmet Burak Sarı ile Türk Danışma Merkezi hakkında 
konuştuk. 
Önce yerleri nerde, neler yapıyorlar kimlerle çalışıyorlar öğrenelim, yazalım dedik ve sözü 
bir önceki bölümde kendisini tanıttığımız Avukat Ahmet Burak Sarı’ya bıraktık... 

Avukat Ahmet Burak Sarı: “Van Galenstraat 103 Rotterdam adresinde Türk Danışma Merkezi 
olarak hizmete açmış bulunuyoruz. Bünyemizde bulunan ve alanında uzman kadromuzla Hollanda 
ve Türkiye’de kaza hukuku, miras hukuku, aile ve boşanma hukuku, yabancılar ve vatandaşlık huk-
uku, vergi hukuku, şirket kurma ve şirketler hukuku, alacak takibi gibi hukuk alanına giren konuların 
yanında lobicilik anlamında kamu ve kültür diplomasisi alanında da ücretsiz danışmanlık hizmetleri 
sunmaktayız.
Ayrıca ve esas olarak Türk Hukuku Bürosu olarak Hollanda ve Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının, 

Haklarımız... 

Türkiye’deki dava ve diğer hukuki ihtiyaçlarına yerinden ve tek merkezden avukatlık hizmeti veriyoruz. 
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag ve Arnhem’de bulunan ofislerimizden, kişilere avukatlık ve hukuki 
danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Büromuz ile iletişime geçen danışanlarımıza öncelikle konu hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Gerek-
tiği takdirde ofislerimizde kendileriyle görüşüyor, sorunu titizlikle inceledikten sonra müvekkilimizin 
Türkiye’ye gitmesine gerek kalmadan, Türkiye’deki dava ve hukuki işlerini yürütüyoruz. Böylece tek 
merkezden kolaylıkla ulaşılabilir bir hukuk hizmeti sunuyoruz.

Başlıklar hâlinde sayacak olursak, kurumumuzda Miras Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, Borçlar, 
Alacak ve Tazminat Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri, Ticaret Huk-
uku, Tüketici Hukuku, Uluslararası Hukuk, Sigorta Hukuku dahil birçok alanda avukatlık ve hukuki 
danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızın hayat düzeni her ne kadar bu ülkede kurulu olsa da Türkiye ile 
olan sosyal, ekonomik ve kültürel bağları sıkı bir şekilde devam etmektedir. Sosyal ve ekonomik ilişkile-
rin bulunduğu her yerde, hukuka ve dolayısıyla hukukçuya da ihtiyaç vardır. Ancak gözlemlerimize 
göre, buradaki vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği Türk Hukuku hizmetleri son derece yetersiz 
idi. Bu yüzden, hak arama özgürlüğü ve hukuki bilgiye erişim imkânının kısıtlı kaldığını; bu durumun 
ise ne yazık ki hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açtığını gözlemlemekteydik. Konunun Avru-
pa’daki Türk toplumunun toplumsal bir ihtiyacı hâline geldiğini düşünüyor ve bu ihtiyacın karşılanması 
için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Türk Hukuku Bürosu’nun kuruluş temelinde bu anlayış vardır.” 

Şimdi biz işimiz ve sosyal sorumluluğumuz gereği  N’ Haber olarak dinledik,  yazmasak olmaz.  Belki 
sizin için değilse de bir yakınınız için bu yazıyı paylaşmak, kesip kopyalamak, saklamak ve lazım 
olduğunda lazım olana “Ben bu konuda kimin yardımcı olacağını biliyorum” demek de sizin 
işiniz olsun…               Yavuz Nufel    N’Haber   ---◄◄          

Hiç bir sorun çözümsüz değildir, hele de hukuksal ise…









 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızdan ve bakanlık 
danışmanlarından Sevgili 
Mehmet Aközbek’in kıymetli 
validesi Türkan Aközbek’in 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Ede Millî Görüş Teşkilatı Başkanı 
Sevgili Bünyamin Karaman’ın kıymetli validesi 
Hatun Karaman’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.  
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda Balkan Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Sevgili Elise Ayhan’ın 
kıymetli babasının vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Fatih Rüştü Hotamışlı’nın 
kıymetli babası Ali Hotamışlı’nın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve eğitmenlerimizden Sevgili Eyüp 
Demirdaş’ın kıymetli teyzesinin vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve eski siya-
setçilerimizden  Sevgili Necat 
Kaya’nın kıymetli amcası 
Mehmet Kaya’nın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Gençlik Teşkilatı yöneticile-
rinden Sevgili Merdan Zahma’nın kıymetli babasının 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Bekir Akdeniz’in kıymetli validesi, 
Tilburg MGT Teşkilatlanma Başkanı Serdar Akdeniz’in 
kıymetli  babaannesi Gülhanım Akdeniz’in vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.  
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- Tebrik...
Hoş geldin Zehra Ayten... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan ve IGMG Güney Hollanda Gençlik Fede-
rasyonu İrşad Başkanı Yardımcısı Sevgili Ahmet Bün-
dar’ın 31 Mayıs 2022 tarihinde   Zehra Ayten adını 
verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç çifti ve dede-
lik ninelik makamına oturan Sevgili Hüseyin Bündar’ı 
tebrik ediyor,   Zehra Ayten’e hoş geldin diyor, hayırlı 
ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin İsra Nefes. Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan ve yazar 
Sevgili Mücevver Ünüvar 
Konuksever’in 9 Haziran 
Mayıs 2022 tarihinde İsra 
Nefes adını verdikleri bir 
torunu dünyaya geldi. Baba 
Said, anne Gözde’yi ve 
ninelik makamına oturan 
Sevgili Mücevver Ünüvar 
Konuksever’i tebrik ediyor,  
İsra Nefes’e hoş geldin 
diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Nafiye Kaya’nın rahatsızlığı ne-
deniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyo-
ruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar 
diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Özcan Samur’un eşinin rahat-
sızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş 
bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve ha-
yırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili İsmet Remzi Arıkan’ın, 
Mustafa Turan’ın, Metin Safety Firma sahibi Murat 
Metin’in dayısı Celal Yıldız’ın ve Sefa Ekinci’nin 
rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüklerini üzülerek öğ-
renmiş bulunuyoruz. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, 
acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz...

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Kazım Akbulut’un (Savu-
nan Adam) kıymetli amcası Aziz Akbulut’un vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Tebrik...
Okurlarımızdan ve HelalFood Firma sahiplerinden Sevgili 
Abdurrahman ve Medine Akbulut’un kerimesi Ayşe-
gül ile Sabri ve Nazime Bal’ın mahdumu Mustafa 4 
Haziran 2022  tarihinde düzenlenen bir merasimle dünya 
evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti tebrik ediyor, iki ci-
han saadeti diliyoruz.  

-Şifa Dileği...
Hollanda’da Millî Görüş Teşkila-
tının kurulmasında büyük emeği 
olan ve ilk federasyon başkanla-
rından Sevgili Necati Toprak 
Hocamızın rahatsızlığı nedeniyle 
tedavi gördüğünü üzülerek öğ-
renmiş bulunuyoruz. Hastamıza 
geçmiş olsun diyor, acil ve ha-
yırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı 
bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Orhan Dereci’nin kıymetli vali-
desinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzülerek 
öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil 
ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Nurefşan... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Cevdet ve Merve 
Balcı-Şahan’ın  24 Haziran 2022 
tarihinde Nurefşan adını verdikle-
ri bir evlatları dünyaya geldi. Genç 
çifti ve dedelik makamına oturan 
ŞAHAN Kardeşler’den Sevgili 
Erdal Şahan’ı tebrik ediyor, 
Nurefşan’a hoş geldin diyor, 
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Mehmet...
Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Mahmut ve Karanfil Yiğit’in  25
Haziran 2022 tarihinde Mehmet adını verdikleri bir ev-
latları dünyaya geldi. Genç çifti  tebrik ediyor, Mehmet’e 
hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.

De Optiek gözlük mağazasından çağrı: 

25 YILLIK 

TECRÜBE

Nieuwe Binnenweg 300B - 3021GT Rotterdam 010 - 843 64 22 - www.optiek.nl  - info@de-optiek.nl - Vuurplaat 473 - 3071 AR Rotterdam - 010-8443805 

Gözleriniz bize emanet

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

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

                “Gözlerinizi ihmal etmeyin!”
Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...

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

Güneş  Gözlükleri  Koleksiyonu









Ödüllü Bulmaca

Soldan sağa:
1- Kanıt, tez, iddia * On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci 
dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için 
yazılan divan edebiyatı şiir türü. 2- Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her 
türlü cansız varlık, şey, obje * Hazır * Eski dilde bağırsaklar. 3- Asmaktan 
emir * Alfabemizde  on beşinci harf * Demiryolu katarı * Mayalı hamurdan 
tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince 
ekmek türü. 4- Yenmeye elverişli her şey * Bir ajansımız * (Tersi) utanma 
duygusu * İyod’un simgesi. 5- Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) an-
nesi * Tasdik etmek, tasdiklemek. 6- Kükürd’ün simgesi * Boru sesi * Serbest 
bırakma * Hiç bir zaman, katiyen. 7- Afiş yapan veya asan kimse * Mesken 
* İyod’un simgesi * Bor’un simgesi. 8- Beyaz renk * Kırmızı renk * Bor’un 
simgesi * Trityum’un simgesi * Boru sesi. 9- Kırmızı renk * Yaşlı, kart. 10- 
Zannetme * Hazır * Ulamak. 11- Beyaz renk * Öge * Alfabemizde son harf 
* Yasaklama. 12- Karık * Fotoğrafta görülen Mehterhanede yer alan, birbi-
rine bağlı iki yarım küre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir davul 
türü * Radyum’un simgesi. 13- Potasyum’un simgesi * Cüretkar * Epilepsi 
* Kırmızı renk. 14- Döteryum’un simgesi * Yer yüzü parçası * Demiryolu 
katarı. 15- Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr * Bazı hayvanların boynuna 
takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer 
biçiminde bağ * Bir bağlaç.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Temel yasa, kanunuesasi * Baston * Potasyum’un simgesi * Fosfor’un 
simgesi. 2- Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla 
kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri *  Ceza olarak ayak tabanlarına 
vurmakta kullanılan, ayakları uygun bir durumda sıkıştırıp tutan, kalınca bir 
sopa ile bunun iki ucuna bağlı bir ipi olan cezalandırma aracı * Bir nota. 
3- İstanbulda bir futbol kulübümüz * Kayıp olan şey * Azod’un simgesi * 
Radyum’un simgesi * İtriyum’un simgesi. 4- Ünlenme işi veya durumu  * Bir 
görevde uzun süre kalıp o işe emeği geçmiş olan. 5- Kuzu sesi * Seryum’un 
simgesi * Etoburlardan, sürü hâlinde yaşayan, kurttan küçük bir yaban hay-
vanı * Valide. 6- Argon’un simgesi * Bir tür cetvel * Evlilik ve kan bağına 
dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu 
toplum içindeki en küçük birlik * Yıkıntı, döküntü, çöküntü. 7- Ameliyat yap-
mak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum yoluyla anestezi * Göz-
leri görmeyen * Potasyum’un simgesi. 8- Kuzu sesi * Sodyum’un simgesi * 
Amaç, gaye, erek. 9- Yetinme, fazlasını istememe, doyum * Türkiye’nin baş-
kenti. 10- İsim * Kamer *  Sonsuzluk * Kafkasların en büyük nehirlerinden 
biri. 11- Su taşkını * Yanardağ püskürtmesi *  Kırsalda birkaç evden oluşan 
en küçük yerleşim birimi * Kısaca metre. 12- İyod’um simgesi * Kafkasların 
en büyük nehirlerinden biri * Uzaklık işaret eder * Öyle ise, öyle olunca, ma-
demki öyle anlamlarında bir söz * Uzaklık işaret eder. 13- Sürekli, kesintiye 
uğramayan * Rutubet, ıslaklık * Utanma duygusu. 14- Bağırsaklar eski dil * 
Bir haber ajansımız * Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen 
çember. 15-  Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, 
vurgun, tutkun kimse * Bir asalak * Sodyumun simgesi * Nikelin simgesi.

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-KAPİTÜLASYON * ET. 2-ASİ-
MİLE * AA * OKKA. 3-BALA * K * ALTETMEK. 4-AB 
* LEERDAM * A * CA. 5-HİCAP * U * TAV * SET. 6-A 
* ATEİST * KALAK. 7-TAN * Y * HAL * D. 8-NAM * 
A *KİNAYE. 9-HAVAN * METAN. 10-AÇACAK * KAB 
* TALİ. 11-N * RADAR * FAAL * AZ. 12-EN * RABAT 
* R * İN * L. 13-DAM * NAKARAT * İRİ. 14-ARAL * 
CAMEKAN * EL.15-NATAMAM * YANAK * İ.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:1- -KABAHAT * HANE-
DAN. 2-ASABİ * ANAÇ * NARA. 3-PİL * CANAVAR 
* MAT. 4-İMALAT * MACAR * LA. 5-Tİ * EPEY * 
NADAN * M. 6-ÜLKE İ * A * KABACA. 7-LE * RUS 
* RAKAM. 8-A * AD * T * K * TAM. 9-SALAT * AF * 
REY. 10-YATMAK * K * BARAKA. 11-O * E * VAHİM 
*  A * TAN. 12-NOTA * LANETLİ * NA. 13-KM * SA-
LATA * Nİ * K.14-EKECEK * YALA * RE. 15-TAKAT 
* DENİZLİLİ.

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

 Telefon  +31(0)71 581 00 30 

Koç  Et Mamulleri B.V. 
 Hikmet Gürcüoğlu
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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...

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor,
yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, 

iyi tatiller diliyoruz...

Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz...
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