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T ürkiye’nin bu seneki hâlini görünce bu 
kıssayı anımsadım. Bu ülke insanı şekil 
olarak değişebilir ama karakter olarak 
bu kadar kısa sürede nasıl değişebilir, 

anlaşılır gibi değil.
Güven ortamı kaybolmuş, herkes bir diğeriyle 
menfaat ilişkisi kurmuş; insani değerler geçmez 
akçe olmuş bir durumda buldum aziz vatanımı ve 
öz evlatlarını… Ümidim var, aslımıza dönmemiz 
adına…
Evlatlar var bizden uzakta…
Uzun bir aradan sonra memleketimde iyi bir 
izin yaparak döndüm. Bu yıl Türkiye’ye kesin 
dönüş fikrimi de hayata geçirmeyi planlayarak 
gitmiştim. İzin dönemimin daha ilk haftasında, 
yaşadığım, gördüğüm bazı olaylar nedeniyle 
bu düşüncemi rafa kaldırdım. Bu izinle beraber 
benim geri dönüş planım da bitmiş oldu.
Yıllardır o hayal ile yaşamak da güzeldi. Bu 
düşünce gerçi benim burada istenilen yer ve 
konumda olmamı engellemiş olsa da, bunca 
zaman o düşünceyle yatıp kalkmak da iyiydi.
En önemli sebeplerinden biri Türkiye’nin eski 
Türkiye olmadığı idi. Bunu sadece bu yıl anlamış 
değilim elbette ama bu yıl her şeyin altüst 
olduğuna bir kez daha şahitlik ettim. İzinden 
dönen herkesin bu manada söyleyeceği çok şey 
var ancak, insani ilişkilerin erozyona uğradığı, 
manevi dokunun bozulduğu, her şeyin parayla 
ölçüldüğü, ahlâkî değerlerin  çürüdüğü, adalet, 
merhamet, sevgi ve saygının tükendiği bir ülke 
gördüm.
İkinci sebep de, buraya gelişimizle beraber hasret 
yükünü omuzlarımıza alarak 40 yılı doldurduk. 
Buradan vatanımıza göç başlattığımızda da 
bundan sonra kalan ömrümüzü evlat ve torun 
özlemiyle dolduracağımız demektir ki, bu 
yaştan sonra kaldıramayacağımız büyük bir yük 
olacaktır. Kaldı ki, bu yıl buradan izine giden 
bizden yaşça büyük olanları ziyaret ettiğimizde 
gördüm ki, onların durumları da çok iç acıtıcı 
geldi. Evlatlarının yanlarına gelmediği gelse 
de birkaç gün kalıp başka illere kaçtığı bir 
durumla karşılaşmak gerçekten can yakıyor. Bu 
sebeplerden ötürü geri dönüş planımızı askıya 
aldım. Askıdan da ancak, tabuta girerek inecek 
gibi gözüküyor. 
Kuzey Iraklı Muhammed “Burası iyi de 
orası daha iyi”
Ankara’da komşum Osman’ı ziyaret ettim. 

Beraber çok güzel bir gün geçirdik, sağ olsun. 
Mahalleden arabaya binerken; sonradan Iraklı 
olduğunu öğrendiğimiz 10 yaşlarında bir çocuk  
“arabanın kaç bastığını” sorarak bizimle 
sohbet etmek istedi. Adı Muhammed olan 
Iraklı bu çocuk, 7 kardeşin ortancasıymış. Epey 
sohbetten sonra “Muhammed, senin için 
burası mı iyi geldiğin yer, memleketin Irak 
mı iyi” diye sordum. Muhammed hiç tereddüt 
etmeden şu düşündürücü cevabı verdi: “Burası 
iyi amma Irak, memleketim çok daha iyi”
Yıllardır süren kirli, kanlı bir savaşın gölgesinde 
doğup büyüyen, bomba sesleri altında oyun 
oynayan bu çocuk, hayatını sürdürdüğü çok 
rahat bir ortama, kendi ülkesini tercih edebiliyor. 
Demek ki, bizim de 40 yıllık geri dönüş hayali ve 
düşüncemizin arka planında da Muhammed’in 
duygu ve düşünceleri yatıyormuş. 
Kardeş kavgaları..
Bu sayıda, bu yıl daha belirgin bir hâle gelen 
“Almancı-Yerli” çatışmaları, sataşmalarını 
dosya olarak işleyelim istedik. Yıllarca ülke 
insanımızı sağcı solcu, Türk Kürt, Alevi Sunni 
olarak bölerek kavga ettiren ve bu kavgadan 
nemalanan birileri, şimdilerde böyle bir suni 
kavganın zemini oluşturmaya çalışıyor. 
Bir-iki kendini bilmezin sözleri, yaşantısı, tavrı 
nedeniyle, Avrupa’da yaşayan koskoca beş 
milyonluk bir kitle suçlanamaz, sorgulanamaz, 
yargılanamaz. Yine aynı şekilde, Türkiye’den 
yükselen bir-iki çatlak ses nedeniyle böyle bir 
kavganın fitili ateşlenmez. Aklıselim davranmak 
ve sağduyulu hareket etmek lazım. Ülkemizin 
bizim için ne ifade ettiğini dünya âlem biliyor. 
Aynı şekilde biz de ülkemiz için çok önemliyiz, 
vazgeçilmeziz. Sosyal medyada bu tür kafa 
karıştıran, mide bulandıran, düşmanların eline 
koz bırakanlara ya gerekli cevabı verin ya da 
muhatap almayın… Kimsenin bizi birbirimize 
düşürmesine meydan vermeyin!..
Rutte: “Ukrayna’daki savaş bizim 
savaşımız”
Rutte Paşamız yine kükredi ve Rusya’nın savaşı 
kazanmaması gerektiğini belirtti “Bu bizim 
savaşımız. Rusya ile kelimenin tam anlamıyla 
savaşta olduğumuzu söylemiyorum ancak bu 
savaşı kazanmak için Ukrayna’ya tüm kaynaklarla 
yardım etmeliyiz. Bunu Ukrayna için değil, 
kendimiz için de yapıyoruz.” dedi. Ağzındaki 
baklayı bir şekilde çıkardı: “Bunu Ukrayna için 
değil, kendimiz için de yapıyoruz.”11 Eylül 
saldırılarında katil Bush da oradan kükreyip “Bu 
bir Haç-Hilal savaşıdır” deyince  zamanın 
Başbakanı Kok da aynı tepkiyi vererek “Haçlı 
ordusuna asker olarak hazırız” demişti.
Tipik Hollanda karakteri ve yapısı… Şimdi biz 

bu Rutte Paşa’ya ne demeliyiz. 40 yıldır İslam 
coğrafyalarında milyonlarca insan öldürüldü, 
yerinden sürüldü, bir vicdanlı ses çıkıp da –hak 
etmelerine rağmen- “Bu savaşı Irak, Suriye, 
Libya, Filistin kazanmalı” demedi. Biz 
sizin Cemaziyülevvelinizi de bildiğimiz için bu 
gibi uçuk, kaçık söylemlerinizi de artık normal 
karşılıyoruz.   
Otostop yapan onurlu genç ...
Kardeşim Hulusi, izinde yaşadığı bir hatırayı 
etkisinden kurtulamamış bir hâlde ve gözleri 
dolarcasına anlattı...
Sivas Şarkışla arasında yol üstünde otostop 
yapan bir genci arabasına alıyor.
İyi bir bölümde okuyan üniversite öğrencisi olan 
genç, Adana’ya gitmek için parasızlıktan bu yolu 
denemiş ve Erzincan’dan oralara kadar gelmiş.
Babasının yoksulluğunu babasına 
hissettirmeyecek, onun üzülmesine meydan 
vermeyecek kadar ince düşünceli.
Kardeşim, gencin içerisinde bulunduğu durumu 
öğrenince yol parasını vererek otobüsle yolcu 
etmek isteyince, genç hıçkırıklara boğularak 
ağlamaya başlıyor. Ve kabul etmiyor. Zorla biraz 
harçlık almasını sağlıyorlar. Ayrılmadan önce bir 
lokantada karnını doyurmayı  teklif ediyorlar. 
Onu da kabul etmiyor. “Çantamda gofret var” 
diye teklifi geri çeviriyor.
Bu sefer duygulanmak ve ağlamak sırası 
bizimkilere geçiyor. Kardeşim bu gencin o onurlu 
duruşunu kanaatkâr hâlini hiç unutamıyor.
Ve izin döneminde yaşadığı onlarca olumsuz 
gidişatı ve hatırayı unutturacak güzellikte ve bir 
o kadar da iç acıtan bir anıyı sizlerle paylaşmamı 
istedi.
Doyumsuz, sorumsuz; aşırı dünya hırsı içerisinde 
debelenen bir gençlik içerisinde böyle düzgün 
bir neslin omuzlarında ülkemiz yeniden inşa ve 
ihya edilecek. O genç ve onun gibiler; bizim 
beklediğimiz, umutla yolunu gözlediğimiz bir 
nesil.
Halkın arasına bu denli kapanması zor uçurumlar 
açan, onları kutuplaştırarak aralarına mesafe 
koyan yöneticiler de bu gidişatın en büyük 
sorumlusudur.
İyi ki varsın güzel genç, iyi ki seni tanıdım. 
Geleceğe olan ümidimi yeşerttin.
Bir yanda 4-5 maaşla yetimin,  mazlumun 
hakkına girip arsızca semirenler, bir yanda senin 
gibi muhtaç iken “hakka girerim” korkusuyla 
kendisine verileni elinin tersiyle itip, elindeki ile 
yetinenler. Bu dünyanın bir de sonu ve ahiri var. 
Buradan soygunla, vurgunla, talanla gidenlerle, 
hakkı gasp edilenlerin bir hesaplaşma anı, 
mekânı olacak. İşte o gün, o çetin geçecek günde 
mazlumların  zalimlerden alacağı olacaktır.---◄◄              

Evlatlar var bizden uzakta

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

“Bunun tadını nasıl 
bozdunuz?..

Aydın’da bir Alman, manavdan 
alışveriş yaparken taze mor inciri 
görüyor. İlk kez gördüğü için manava 
onun ne olduğunu soruyor. Manav da 
dili döndüğünce anlatmaya çalışıyor 
ama bir yandan da meyveyi tatmasını  
istiyor. Alman tadına bakıyor ki, ne 
tat. İzin dönemi bitene kadar her gün 
gelip yiyeceği kadar alıp gidiyor.
Ertesi sene bizim Alman Aydın’a 
iner inmez manavın yolunu tutuyor. 
Bakıyor arıyor, bizim mor incirleri 
göremiyor.
Manava geçen sene mor, hafif sapı 
olan avuç içi kadar bir meyve  aldığını, 
ama şimdi göremediğini söylüyor. 
Büyük bir ihtimalle incir mevsiminde 
gelmemiştir. 
Bizim manav “mor ve hafif sapı 
olan” deyince yeni çıkmış mini mor 
patlıcanları gösteriyor. Ve ondan 
yarım kilo tartıp veriyor. Bizim Alman 
geçen seneki tadı bulmak, hasreti 
gidermek için kese kağıdından bir 
tane çıkarıp “hart” diye ısırıyor. 
Patlıcanın o tatsız tadı ile incirin bal 
akan tadı arasındaki farkı fark eden 
Alman doğruca manavın yolunu 
tutuyor ve şunları söylüyor: “Her 
şeyi; bir cismin şeklini, ebadını  
değiştirebileceğinize olan inancım 
tam ama, ha bunun bir yıl içerisinde 
tadını nasıl değiştirdiniz, 
vallahi anlamadım”.  

“Burası Dünya! Ne çok kıymetlendirdik, Oysa bir tarla idi; Ekip biçip gidecektik.” (Cahit Zarifoğlu)

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma 
sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, 

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

Sosyal Güvenlik Hukuku (işsizlik - hastalık ödemeleri vs.) 
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H emen hemen herkes bazen mağazadan 

veya bir web mağazası aracılığıyla 
ürün satın alır. Tüm bu alımlar tüketici 
kanununa tabidir. Örneğin internet 

sağlayıcınızla yaptığınız sözleşmeler de tüketici 
kanununa tabidir. Tüketici kanunu tüketiciyi 
korumak için vardır. Birçok hak ve yükümlülük 
vardır ve bu gereklidir. Ne de olsa tüketici, 
profesyonel bir satıcıyla yapılan anlaşmada 
‘zayıf ’ taraftır.

Bir  tadilattan veya onarımdan memnun 
kalmamak
Örneğin, banyonuzun veya mutfağınızın 
tadilatından memnun değil misiniz? Bu durumda, 
aşağıdakileri yapabilirsiniz:
• Satın aldığınız ürün teslim edildiğinde, 
her şeyin kararlaştırıldığı gibi teslim edilip 
edilmediğini ve kurulup kurulmadığını hemen 
kontrol etmek önemlidir. Bir kusur veya başka bir 
şey fark ederseniz, derhal yazılı olarak şikayette 
bulunun.
• Usta size daha fazla yardım etmek istemiyor, 
ancak ödeme yapmanız gerekiyor mu? Bu 
durumda, ödemeyi bir süre ertelemek akıllıca 
olacaktır. Bunu yazılı olarak bildirin ve neden 
ödeme yapmamaya karar verdiğinizi açıkça 
belirtin. Daima onarım isteyin ve işi başkasının 
onarmasına izin vermeyin. Çifte maliyetle 
sonuçlanma riskiniz var.

• Usta bir çözüm bulamazsa sözleşmeyi 
feshedebilir veya tazminat talep edebilirsiniz.

Sunulan hizmetlerden memnun olmamak...
Örneğin, danışmanınız veya muhasebeciniz 
tarafından sağlanan belirli bir hizmetten 
memnun değilseniz, sözleşmeyi feshedebilirsiniz. 
Zamanında şikâyet etmek önemlidir. Size hizmet 
veren en iyi çabayı gösterme yükümlülüğüne 
sahiptir. Bu, istenen sonuca ulaşıldığından emin 
olmak zorunda olmadığı (bu her zaman mümkün 
değildir), ancak elinden gelenin en iyisini 
yaptığını gösterebilmesi gerektiği anlamına gelir. 
Olan her şeyi takip etmek önemlidir. Bununla 
ilgili bir dosya tutun ve her şeyi mümkün 
olduğunca yazılı olarak yapın. Sorunu önce 
kendi aranızda çözmeye çalışın, ancak danışman 
hâlâ hizmette hata yapmaya devam derse, 
sözleşmeyi feshetme seçeneğiniz olabilir. 

Hasarlı bir ürün aldınız veya ürününüz çok 
geç geldi...
Sipariş ettiğiniz bir ürünün hasarlı ve/veya çok 
geç teslim edilmesi durumunda ne yapabiliriz?
Zamanında ve yazılı olarak şikâyette bulunun. 
Bir ürünü teslim aldığınızda ve ürünün hasarlı 
olduğu anlaşıldığında, bunu teslim aldıktan 
hemen sonra satıcıya/tedarikçiye bildirin. Bunu 
hızlı bir şekilde bildirmek önemlidir, çünkü 
o zaman hasarın ne zaman meydana geldiği 
hakkında bir tartışma olamaz.

Siparişiniz gecikti mi?
Satıcıya zamanında ve yazılı olarak şikayette 
bulunmak  önemlidir. Satıcı sözleşmeleri yerine 
getirmekle yükümlüdür. Bir teslimat süresi 
üzerinde anlaşmadıysanız, 30 günlük bir süre 
geçerlidir. Bundan sonra herhangi bir şey 

almadıysanız, satıcıya siparişin ne zaman teslim 
edileceğini sorun. Bir süre üzerinde anlaşmaya 
varılmışsa, sona eren sürenin ardından birkaç 
gün bekleyin. Henüz bir şey almadıysanız, bunu 
satıcıya bildirin. Satıcıya siparişinizi göndermesi 
için biraz zaman verin. Ne kadar zaman sipariş 
ettiğinize bağlıdır. Hâlâ bir şey yoksa, satın 
alma sözleşmesini feshedebilir ve paranızı geri 
alabilirsiniz. Bu, satıcıyla kesin bir teslimat süresi 
üzerinde anlaşmanız ve satıcının buna uymaması 
durumunda da geçerlidir.

Düşünme süresi...
Bir tüketici olarak, telefon ve internet üzerinden 
yapacağınız alışverişler ile sokakta veya 
kapıda yapacağınız alışverişler için 14 günlük 
bir  düşünme süreniz olduğunu bilmekte fayda 
var. 14 gün içinde ürünü iade edebilir veya 
sözleşmeyi iptal edebilirsiniz. Satıcı daha sonra 
size paranızı geri vermelidir. Sokakta veya 
kapıda yapılan alışverişlerde, 50 Euro’dan 
fazla bir alışveriş olması gerektiği ekstra kural 
geçerlidir.

Yasal garanti...
Bir ürün satın aldığınızda, kalitesinin iyi 
olduğunu varsayabilirsiniz. Ürün kusurluysa, 
ücretsiz olarak onarılmalı veya değiştirilmelidir. 
Gerekirse para da iade edilebilir. Hollanda’da 
yasal garanti süresi yoktur. Bunun nedeni, 
bazı ürünlerin diğerlerinden daha uzun süre 
dayanmasıdır. Örneğin, bir çamaşır makinesinin 
bir çift ayakkabıdan daha uzun bir ömrü vardır. 
Altı ay içinde bir çamaşır makinesi bozulursa, 
hatalı bir üründen bahsedebilirsiniz ve bu yasal 
garanti kapsamındadır. 

Adaletle ve sağlıkla kalın.                  ---◄◄          

 Tüketici Kanunu ve

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdemir

HAKLARI...

Sunulan hizmetlerden 
memnun olmamak...
Örneğin, danışmanınız 
veya muhasebeciniz 
tarafından sağlanan 
belirli bir hizmetten 
memnun değilseniz, 
sözleşmeyi 
feshedebilirsiniz. 
Zamanında şikâyet etmek 
önemlidir. Size hizmet 
veren en iyi çabayı 
gösterme yükümlülüğüne 
sahiptir.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve yabancı 
yatırımcıların Türkiye’deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapa-
bilmeleri için yurt dışında temsilcilikler açmaya devam ediyor...
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve yabancı 
yatırımcıların Türkiye’deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapa-
bilmeleri için yurt dışında temsilcilikler açmaya devam ediyor. İlk yurt dışı temsilciliğini Alman-
ya’ya açan kurum önümüzdeki süreçte, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, 
Norveç, Rusya, Belçika, Katar, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden birinde tem-
silcilik açmayı planlıyor. Toplamda 11 temsilciliğin daha açılmasıyla birlikte, telekonferans uygul-
amasıyla tapu işlemlerinin artacağı tahmin ediliyor.                                                          ---◄◄              

Türkiye 11 ülkeye daha tapu temsilciliği açıyor

maandblad/aylık gazete  doğuş
nr. 286 Eylül-September 2022   

  Katwijk’ta nezih bir mekân: “CLEIJN DUIN”   
  Hollanda’nın turistik kasabalarından Katwijk aan Zee’de bir yıl önce Ahmet Arıkan ve evlatları Kaan ve Tuğçe 
  Arıkan tarafından bölge insanının hizmetine açılan Cleijn Duin supermarketi hem sunduğu kaliteli hizmet, 
  hijyenik ortamı hem ürün çeşidi hem uygun, hesaplı fiyatlarıyla hem de güler yüzlü personeliyle kısa 
  zamanda  en çok uğranılan yer hâline geldi.   
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E igen risico (Kendi katkı 
payınız) nedir?
Eigen risico, 18 yaş ve üstü 
sigortalıların temel sigorta 

kapsamındaki sağlık bakım masraf-
larını üstlenir üstlenmez ödemeleri 
gereken eşik miktarıdır.
Eylül 2017 tarihli koalisyon anlaş-
masında, muafiyetin 2022’ye kadar 
aynı kalması kararlaştırıldı. Geçen 
yıl, muafiyet 1 Ocak 2023’e kadar 
tekrar donduruldu (bu, geçici kabine 
ile ilgili bir geçici kanundu). Sena-
to, muafiyeti 2025’e kadar değiştir-
meden bırakan tasarıyı 12 Temmuz 
2022’de kabul etti. Bu nedenle, 
2023’te muafiyet 385 avro olarak 
kalacak.

Zorunlu Temel Sigorta (Basis-
Verzekring) 
Her yıl temel pakette ayarlamalar 
yapılır. 2023’te ayrıca bir dizi deği-
şiklik olacak:
· Kombinasyon testi için geri ödeme 
ortadan kalkacaktır. Bu, hamile ka-
dınların doğmamış çocuğundaki kro-
mozomal anormallikleri tespit etmek 
için yapılan bir testtir. Bu test çok az 
kullanıldığı için testin kalitesi garanti 
edilemez.
· D vitamini için yapılan geri ödeme 
ortadan kalkacaktır. Buna karar ve-
rildi, çünkü piyasada ucuza sunulan 
eşdeğer ilaçlar var.
· Temel paketten paramedikal koro-
na kurtarma bakımının genişletilme-
si. 

Hükûmet sağlık sigortası prim-
lerinin artmasını bekliyor
Sağlık harcamaları yeniden keskin 
bir şekilde arttı. Bu nedenle hükü-
met, primin 2023’ten önce artma-
sını bekliyor. Primin tam olarak ne 
olacağını henüz bilmiyoruz. Sağlık 
sigortamızın primini gelecek yıl için 
en geç 12 Kasım’a kadar sigortalıla-
rımıza bildireceğiz.
Hükümetin belirlediği Temel sağlık 
sigortası 2023 priminin ayda ortala-
ma 11 Euro yükselmesi bekleniyor.
Zorunlu Temel sigortadaki (basisver-
zekering) indirim sona erecek
- Zorunlu Temel sağlık sigortası (ba-
sisverzkering) için grup indirimi (en 
fazla yüzde 5) 1 Ocak’tan itibaren 
kalkacaktır. Ek sağlık sigortası için 
grup indirimi devam edecektir.. 

Düşük gelirlilere sağlık yardımı 
artıyor
Sağlık yardımı, gelire bağlı olarak 
ayda 40 € ila 60 € arasında artacak-
tır. Sağlık yardımı için gelir sınırı da 
yükseltilecek. Sonuç olarak, daha 
fazla insan sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanma hakkına sahiptir. 

BM Life – BM sigortam yetkilisi 
Sayın Mehmet Keskin yaşanabi-
lir bir dünya ve sağlıklı birey-
lerin oluşması için yapılacak 
olanları da şu şekilde ifade etti:
“Sağlık sigortacıları hasta kuruluşla-

rı, bakım sağlayıcılar ve bakım sağ-
layıcılar, belediyeler, denetçiler ve 
Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı ile 
çalışmak istiyor. Özellikle imkânları 
kısıtlı kişilere sadece hastalık duru-
munda değil, aynı zamanda daha 
sağlıklı bir yaşam sürmeleri için uy-
gun bakım ve desteği sağlamak ortak 
sorumluluğumuzdur. Bölgede uygun 
bakım ve işbirliğine ilişkin anlaşma-
lar bunu mümkün kılıyor. Bu hare-
keti gerçekleştirmeye yardımcı olan 
sağlık kuruluşları, bunu mümkün kıl-
mak için sözleşmelerine güvenebilir. 
Sağlık sigortacıları, bakım yüküm-
lülüğüne uymak ve aynı zamanda 
artan bakım talebine, personel sı-
kıntısına ve yüksek enflasyona rağ-
men sağlık primlerinin çok keskin bir 
şekilde yükselmesine izin vermemek 
gibi zorlu bir göreve sahiptir. Çünkü 
hem uygun bir prim hem de bakıma 
erişilebilirlik, sigortalılarımızın çıka-
rınadır.
Sağlık alanında yeni ve farklı çözüm-
ler üreteceğiz. Taraflar dijital bakım, 
dijital veri alışverişi ve uygun bakıma 
odaklanma konularında birlikte çalı-
şıyor. Tüm bu değişikliklerde özellik-
le birinci basamak sağlık hizmetleri 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu ne-
denle sağlık sigortacıları, sektörü bu 
yeni geleceğe hazırlamak için ora-
daki projelere yatırım yapıyor. Bu, 
örneğin sayısallaştırma, hemşirele-
rin eğitimi ve gelişimi, devamsızlık-
la mücadele ve ev otomasyonunun 
kullanımı alanındaki projelerle ilgili-
dir. Bu tür projeleri başlatmak istedi-
ğimiz özel bir fon aracılığıyla bölge 
hemşireliği için güçlü bir mali teşvik 
üzerinde anlaşmaya varıldı.”

Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa); 
Korona sonrası bekleme listesi (inha-
alzorg) Bir hayli biriken hasta bek-
leme listelerini çözme ihtiyacı için 
(inhaalzorg) gereksinimi  NZA kuru-
mu tarafından açıklandı. NZA sağlık 
sigorta şirketlerini ve sağlık hizmeti 
veren kurumları kontrol eden üst 
kuruldur. NZA, insanların hak et-
tikleri bakımı sürekli istişare içinde 
bulunur, ayrıca Sağlık Bakanlığı’na 
(VWS) tavsiyelerde bulunur.
Hollanda’da özellikle yurt dışında 
sağlık hizmeti alma gerekliliği, Ko-
rona sonrası bekleme listeleri ile çok 
daha zor olmaya başlamıştır. 

Bekleme listeleri uzuyor…
Birçok hasta şu an için belirsizli-
ğini koruyor. Hollanda Sağlık Ku-
rumu’nun (sağlık süpervizörü) son 
rakamlarına göre, en az 100.000 ila 
120.000 hasta ameliyat için bekle-
mek zorunda. Bu sayı, pandemiden 
önce orada bekleyen insan sayısına 
ek durumda. Kalp kapakçığı gibi 
bazı durumlar için bu bekleme listesi 
daha da uzayacaktır.
Bekleme listelerinden kurtulmak için 
alışılmışın dışında önlemler gereki-
yor. Tabii ki hastaların sağlığı için. 

Her yılın son çeyreğinde başlattığı kampanya ile yeni yılda sağlık sektöründe olacak değişiklikleri Hollanda Türklerine duyuran BM Sigortam Yetkilisi Mehmet Keskin, 
kurum olarak sigorta şirketleriyle beraber sağlık alanında yeni ve farklı çözümler üretmek için ortaklaşa çalışma içerisinde olduklarını söyledi.  Mehmet Keskin ile sağlık 
sigortalarında önümüzdeki yıl yapılacak olan önemli değişiklikleri, bize yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını konuştuk. Sohbetimizden istifade edeceğinizi umuyoruz. 

“Değişen dünyada sağlık hizmetleri ve sağlık sigortası önümüzdeki dönem ve yıllarda daha da zorlaşacağı için
BM Life – BM sigortam olarak 12 Kasım 202’de yeni poliçeniz elinize geçtiğinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

Mehmet Keskin:
“Bu zamana kadar ve özellikle geçtiğimiz yaz ayında 

Türkiye’de karşılaşılan sorunlarla bizzat sigortalı 
vatandaşlarımız BM sigortam ile iletişime 

geçtiklerinde kendilerini Türkiye’de karşılaştıkları 
sorun ve yaşanan sıkıntılar hakkında Hollanda’dan 

yardımcı olduk. Eğer geçtiğimiz yaz bize ulaşan 
vatandaşlarımız dışında Türkiye’de hasta veya 

rahatsızlıklarında sorunlar yaşayan vatandaşlarımız 
var ise, bize mail veya telefon üzerinden lütfen

ulaşsınlar. info@bmsigortam.nl  
Tel.nr. 013 467 52 67. Eğer şikâyetlerinizi resmî 

kanaldan sağlık sigortası şirketinize bildirmezseniz 
maalesef hiçbir değişim ve çözüm olmuyor.”

Mehmet Keskin:

“Sağlık alanında yeni ve farklı çözümler 
üretmenin çabası içerisindeyiz”

Ama aynı zamanda iki yıllık Koronadan sonra nefes alamayan 
sağlık çalışanları için. Önümüzdeki sonbaharda Korona nedeniy-
le düzenli bakım tekrar ertelenirse, boyutu nedeniyle telafi bakı-
mı neredeyse çözülemez hâle gelecektir.

‘Hollanda hükümet sorumluluk alıyor’
Braun, Münster’deki akademik hastaneden Alex Friedrich’in, 
“Alman hastanelerinde büyük ölçekte telafi bakımını 
ortadan kaldırma önerisinin” mükemmel bir fikir olduğunu 
düşünüyor. Hollanda dışında sağlık hizmeti alabilme ve bakım 
imkânı yeni değil. Limburg’dan ağır kalp hastaları Hollanda kalp 
merkezlerine değil, Leuven veya Aachen’deki daha yakın kalp 
uzmanlarına gidiyor. Sağlık sigortaları ve hastaneler bunu kendi 
aralarında istişare ederek düzenliyorlar. 
Denetim ve üst kurul yetkilisi olan NZA yurt dışı sağlık hizmetleri 
konusuna çözüm olarak bakarken, Hollanda’daki sağlık hizmet-
leri maksimum kullanılabilme kapasitesi ile eğer hastalara sınır 
ötesinde yardımcı olunursa bu da tabi ki iyi bir çözümdür. 
Sınır ötesi tedaviler Hollanda’dakinden daha pahalıysa, hastalar 
aradaki farkı kendileri ödeyebilirler. Bu nedenle, önceden sağlık 
sigorta şirketinize danışın ve onay alınız.

Türkiye’de sağlık hizmeti 
tecrübesi
Tabi ki bizim insanımız da Belçika 
ve Almanya yerine yurt dışı olarak 
Türkiye’yi tercih ediyor. Bu çerçeve-
de başta Zilveren Kruis olarak diğer 
sağlık sigorta şirketleri ile yoğun gö-
rüşmelerle çözümler için istişare ve 
iletişim içindeyiz. Bu zamana kadar 
ve özellikle geçtiğimiz yaz ayında Tür-
kiye’de karşılaşılan sorunlarla bizzat 
sigortalı vatandaşlarımıza, BM sigor-
tam ile iletişime geçtiklerinde kendi-
lerini Türkiye’de karşılaştıkları sorun 
ve yaşanan sıkıntılar hakkında bizzat 
Hollanda’dan yardımcı olduk. Eğer 
geçtiğimiz yaz bize ulaşan vatandaş-
larımız dışında Türkiye’de hasta veya 
rahatsızlıklarında sorunlar yaşayan 
vatandaşlarımız var ise bize mail veya 
telefon üzerinden lütfen ulaşsınlar. 
info@bmsigortam.nl Tel.nr. 013 
467 52 67. Eğer şikâyetlerinizi resmî 
kanaldan sağlık sigortası şirketinize 
bildirmezseniz maalesef hiçbir deği-
şim ve çözüm olmuyor.

2023 Sağlık Sigortası…
12 Kasım 2022 günü açıklanacak 
2023 yılı Sağlık Sigortası primlerin-
de gelecek yıl maalesef Ana Poliçe 
(basisverzekering) indirimi Bakanlar 
Kurulu kararıyla Sağlık Bakanlığı ta-
rafından herkes için iptal edilmiştir. 
2021 yılında vakıf, dernek diğer STK 
kurumlarının üyelerine sunmuş olduk-
ları indirimler iptal edilmişti.
2023 yılında işveren üzerinden sunu-
lan indirimler de iptal edilecek. 
BM Life – BM sigortam üzerinden 
yeni yılda sigortalı olarak devam ede-
cek veya sigortasını taşıyacak olanlar 
Aanvullende (ek police) tandarts (diş 
sigortası) indirimlerini BM Life – BM 
sigortam üzerinden alabilecekler. 
Bunun yanı sıra, tamamlayıcı ek (aan-
vullende) poliçede daha geniş kapsa-
ma alanı ile BM Life kolektifi üzerin-
den sunacağımız hizmetler ile, sağlık 
sigorta şirketlerinde hep birlikte daha 
güçlü ve avantajlı durumda olacağız. 
Değişen dünyada sağlık hizmetleri ve 
sağlık sigortası önümüzdeki dönem ve 
yıllarda daha da zorlaşacağı için BM 
Life – BM sigortam olarak 12 Kasım 
202’de yeni poliçeniz elinize geçtiği-
nizde bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
Haklarımız ve gereken sağlık hizmet-
ler hususunda sigortalılarla birlik-
te 2023 yılı ve sonrasını birlikte yol 
alalım ki, zor zamanlarda ve ihtiyaç 
hissettiğinizde size yıllardır bir telefon 
kadar yakın olan ve bundan sonra da 
sizinle beraber olacak bir sağlık si-
gorta acenteniz olduğunu ve bunun 
da Hollanda’da BM sigortam oldu-
ğunu, sizlerin vasıtası ile okurlarınıza 
duyurmak isteriz.                     ---◄◄   
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T eknoloji ve mimarı ile sürekli 
dekor değişiyor, oysa insan yapısı, 
genlerinden mütevellit hepsinin 
toplamında fıtratı gereği hep aynı 

kalıyor. Fakat genel olarak insanların hep bir 
değişime uğradığı, geçmişin bugünden daha iyi 
olduğu ve geleceğin hiç de iyi görünmediği gibi 
bana göre gerçekliği olmayan bir algı oluşuyor. 
Oysa burada insan, kendi duyguları, yaşadığı 
çevre, tecrübeleri ve yaş almasıyla paralel 
olarak bir duygu karmaşası yaşıyor. 

Aslında değişen genel olarak arkadaki dekor, 
oysa oyuncular ve senaryo üç aşağı beş yukarı 
aynı: Bazen komedi, bazen dram, bazen de 
komedi dram oyunlar oynanıyor ve her oyunun 
sonunda alkışların yoğunluğu, eleştirmenlerin 
yorumlarına göre bir sonuç, bir algı ortaya 
çıkıyor. Ama temel olarak, herkes önce kendi 
performansından, sonra da ait olduğu gruptan 
sorumlu eğer kendini bir grubun parçası olarak 
görüyorsa.

Sanki biraz kesin yargılarda bulunuyormuşum 
gibi düşünülebilir. Böyle ifade etmemin temel 
nedenleri, tarihle ilgili okuduğum kitaplar, son 
dönemlerde de okuduğum 1400 yıllık hadisler. 
Hadis okuyanlar neden bahsettiğimi daha 
net anlayabilirler. Bunun yanında 25 yıldan 
fazla her yaştan ve milliyetten insanlarla 
çalışıyor olmam, aslında Allah’ın yarattığı 
insan karakterlerinin bütün milletlerde görmüş 
olmam. Bunun aksi de olamaz, çünkü en 
mantıklı format bu da onun için.

Sık sık bahsettiğim bir konu var. Örneğin 
psikiyatri, kişilik bozuklukları teşhisini 
koyabilmek için tanı kitapçığı hazırlamış ve 
bu kitabın 6. güncellemesi yapılmış. O zaman 
hem sorunu hem de yardımcı olabilmeyi 
kolaylaştırmış oluyorsunuz. 
Aslında mantıken insan karakterleri de böyle. 
Biraz disiplinli olabilsem, 25 yıllık tecrübemden 
yola çıkarak, psikolojik bir bozukluk değil ama 
insanları tanımak açısından insan profillerinin 
adını ve özelliklerini yazmayı çok isterdim. 

Özetle karşıma çıkan insan tiplerini 
yazayım:
1. İyi niyetli ve empati algısı yüksek olan 
insanlar: 
Kendilerinden çok karşısındaki insanı ön 
planda tutarlar. Girişken olup inisiyatif 
almayı severler. Hele karşısındakini severlerse 
kendilerini komple unutma tehlikesiyle 
karşılaşırlar. Bunu istismar edecek insanlarla 
karşılaştıklarına ise kendi sınırlarını belli 
etmekte zorlanır, daha ileriki aşamada ise 
insanlara küsüp kendi kabuğuna çekilme riski 
ile karşılaşabilirler. 
Hayal kırıklıklarını atlatmaları pek kolay olmaz. 
Duygu seviyeleri yüksektir (High Sensetive 
Person.) Sokakta, toplumda bir haksızlıkla 
karşılaştıklarında seslerini yükseltirler. Daha 
çok idareci özelliklere sahiplerdir.

2. İyi niyetli ama pasif insanlar: 
Bunların da sınırları belli değildir. Kendilerine 
az da olsa değer verildiğinde bu onun için 
yeterli olup elinden gelen her şeyi yapar. Sabır 
taşıdır ama bir o kadar da cesaretsiz. Kendisini 
hiç tercih etmez ve “hayır” diyemez. Sokakta, 
toplumda bir haksızlıkla karşılaştıklarında 
seslerini çıkarmazlar. İdareci olamazlar, sadece 
kendilerine verilen görevi yaparlar.

3. Bencil insanlar: 
Empati özelliği hiç olmayan erkeklerde 
“narsist”, kadınlarda ise “borderliner” 
olan insanlar. Kendilerinin isteklerini yerine 
getirdiğiniz müddetçe kral, bunun tersini 
yaptığınızda ise sizin gözünüzün yaşına 
bakmadan bir çırpıda üzerinizi çizerler. Bir 
sorun üzerinde dürüst ve samimi bir konuşma/
tartışma yapamazsınız. Çünkü sizi anlama 
algıları yoktur. Sadece kendilerini düşünürler. 
Her şey ya “siyah” ya da “beyaz”dır.

Sadece 3 gruba ayırabildiğim insan 
karakterlerinde, 1. ve 2. gruptaki insanlar 
değişime daha meyilli insanlardır. Değişim 
derken, insanların ancak %5 oranında 
değişebileceğine inanıyorum ve okuduğum 
tarih ve hadis kitaplarında da bunların izini 
sürmeye çalışıyorum. Bu orana itiraz edenlere 
ise ‘siz kendi hayatınızda yüzde kaç 
değiştiniz’ diye soruyorum. 
Ve değişim derken, sigarayı bırakmak gibi fiziki 
olaylardan değil, bireysel ihtiraslarınızı terk 
etmek noktasında neyi değiştirdiniz sorusunu 
soruyorum.

Dilerseniz yazıyı en son beni etkileyen 
bir hadisle bitireyim:

Hadisin son cümlesine vuruldum: “Onlardan 
utanın ve onlara karşı saygılı olun”. 
Kiramen Katibin melekleri üzerine hadi bir 
mizansen yapalım. 1. grup bunu okuduğunda 
çok etkilenir, hatta beyninden vurulmuşa 
dönüp bunu iliklerine kadar hissedip, mutluluk 
duyar. Kendi hayatına bakıp, utanmak ve 
saygılı olmayı şekillendirmeye çalışır. 
Örnek; nasıl olsa her şeyi not alıyorlar, eğer 
gıybet ediyorsa susma kararı alabilir, sabah 
namazlarını sallıyorsa, basına ezan saatini 
koyup sesini sonuna kadar açabilir. Yani 
inisiyatif alıp değiştirmeye çalışır. 2. grup 
ne yapar? ‘Ya ne kadar da doğru, hee 
valla doğru. Çık çık çık, vah vah vah’ 
tepkisinden ileri gitmez. 3. grup eline alıp 
okumaz, cep telefonuna tesadüfen böyle bir 
yazı gelirse hemen swipe yapar. Yürekten bir 
kıvılcım çakmaz.

En temel hâliyle istenen hedef, utanmak ve 
saygılı olmanın Allah için hissedilmesi, yani 
O’nu her an ve her yerde hissedebilmek. 
Rasulullah buna Kiramen Katibin meleklerini 
de eklemiş. Eğer %5 değişmek istiyorsa insan 
ilk adımı bence buradan atabilir. Demem o ki, 
ben geçmişe hiç öykünmüyorum. Sadece bir 
insan olarak ideal olana ulaşmanın hesabını 
yapmaya çalışıyorum. Hani meşhur bir final 
cümlesi vardır. O da buraya şimdi güzel denk 
geldi: “Çaba bizden tevfik Allah’tan.” ◄◄

Oldum olası, zaman içerisinde 
seyahat konulu filmler hep 
ilgimi çekmiştir. Geçmişe ya da 
geleceğe fark etmez. Geçmiş 
dönemdeki insanların yaşam 
tarzları, düşüncelerini genel olarak 
biliriz ama bazen bilmediğimiz 
ayrıntıları izlemek hoş oluyor. Bir 
de gelecek, gelenlerin bildiği ama 
geçmiştekilerin bilmediklerini bilmek 
de insana hoş bir duygu veriyor.
Şu an örneğin Mekke-Medine araçla 
4 saat, yeni açılan tren hattıyla 
2-2,5 saate düşmüş durumda. Oysa 
hem Rasulullah hem de 1940’lı 
yıllara kadar ortalama 12 günde 
alınabiliyordu bu mesafe. Şimdi ise 
bu mesafeyi hyperloop teknolojisiyle 
29 dakikaya indirmeye çalışıyorlar. 
Acaba o dönemde yaşayan bir 
insanı bugüne getirebilsek, uçakları, 
telefonları, interneti, araçları ve 
hızlarını görseydi acaba neler 
hissederdi? Acaba biz 200 yıl 
sonra yaşayabilecek olsaydık, nasıl 
bir hayat olurdu? Elektrikli uçan 
araçların şimdiden çalışmaları 
devam ediyor. Herhâlde o zaman 
da şöyle haberler olurdu: ‘Elektrik 
arızasından dolayı bugün bir 
araç kaza yaptı, sürücüsü
ise paraşütle kurtuldu.’

MAKİNESİ

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Zaman

H ollanda’da bu yıl başında tekrar 
yürürlüğe giren uyum yasası ve 1 
Ekim’de yürürlüğe girecek geçici 
oturum vizesi başvurusu yasasına 

karşı imza kampanyası başlatan Türk avukat 
İsmet Özkara, “Bu iki yasa, Türkiye ile Avrupa 
Birliği (AB) arasında 1963’te imzalanan Ankara 
Anlaşması’na karşı. Hollanda hükûmetinin bu 
yasaları uygulama yetkisi yok.” dedi.

Özkara, imza kampanyası ve yasalarla ilgili, şu  
açıklamalarda bulundu:
Söz konusu yasaların, Türkiye’den Hollanda’ya 
aile birleşimiyle gelmek isteyenleri, imamları 
ve ülkedeki Türk iş verenleri etkileyeceğini 
söyleyen Özkara, “Bu iki yasa, Türkiye ile 
AB arasında 1963’te imzalanan Ankara 
Anlaşması’na karşı. Hollanda hükümetinin bu 
yasaları uygulama yetkisi yok. Hollanda bunu 
biliyor. İki kere davayı kaybetmesine rağmen 
bildiğini okuyor ve bu yasaları yürürlüğe 
koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Özkara, “Türkiye’den Hollanda’ya aile 

Gücümüzü gösterelim!

   İSMET ÖZKARA: “HOLLANDA GERİ ADIM ATMAYINCA, 
BİZ DE AVRUPA KOMİSYONU’NA GİTME KARARI ALDIK”

birleşimiyle gelmek isteyenlerin ve imamların, 
uyum yasası kapsamında ilk önce Hollandaca 
ve entegrasyon sınavına girmeleri gerekiyor. 
1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek olan 
ikinci yasa kapsamında ise Hollanda’dan 
yapılan başvurular kaldırılıyor. Bu şu anlama 
geliyor. Başvuru yapabilmek için Ankara veya 
İstanbul’a gideceksin, orada bekleyeceksin, 
sınava gireceksin ve daha sonra geleceksin. Şu 
an yaklaşık yılda 2 bin Türk iş adamı ticaret 
amaçlı başvuru yapıyor. Bu yasa onları da 
etkileyecek.” diye konuştu.

İki yasaya da karşı imza kampanyası 
başlattıklarını ifade eden Özkara, şunları 
kaydetti:
“Baktık ki Hollanda hükûmeti bizi dinlemiyor 
ve hukuk dışı hareketler yapıyor. Biz de ‘madem 
öyle’ dedik ve Hollanda hükümetini, Avrupa 
Komisyonuna şikâyet etme kararı aldık. Eğer 
bir AB ülkesi Ankara Anlaşması’na uymuyorsa 
şikâyet etme hakkımız var. Bu nedenle bu 
yasalara karşı imza kampanyası başlattık. 
Hollanda’da, Avrupa’da ve hatta Türkiye’de 

yaşayan Türk vatandaşlarını bu kampanyaya 
davet ediyoruz. İnsanlarımız duyarlı olsun. Bu 
birlik çağrısıdır. Herkesi ilgilendiren bir durum. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin 
bu imza kampanyasına katılmasını istiyoruz.”

Kampanyanın bir anlam kazanması için 50 
bin imza gerektiğine işaret eden Özkara, “Bu 
çok yüksek bir rakam değil aslında. Eğer 
Türkiye’deki 85 milyon nüfusa ve Avrupa’da 
yaşayan 5-6 milyon Türk ve Hollanda’da 
yaşayan 500 bin Türk vatandaşına baktığımızda 
50 bin değil, 5 milyon imza toplamamız 
gerekiyor.” dedi

Özkara, iki kulvarda hukuk mücadelesi 
vereceklerini belirterek, imza kampanyasının 
yanı sıra yapılan vize başvurularına gelen 
olumsuz cevaplara karşı bireysel davalar 
açılacağını ve bu şekilde durumu yargıya 
taşıyacaklarını dile getirdi.

Hollanda Danıştay’ı 2014’te, yasal konumda 
olmayan yabancılar için geçerli olan 

geçici oturum vizesi başvurusunu kendi 
ülkelerinde yapma zorunluluğunun, Türklere 
uygulanamayacağına karar vermişti.
İmza kampanyasına katılmak için:
https://geenherinburgering.petities.nl/
Dikkat: Mail geldikten sonra maildeki linki 
onaylamanız gerekmektedir!               ---◄◄
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Kısa adı SIPOR olan Rijnmond İslam İlkokulları Vakfı altında eğitim vermekte olan Al-Ghazali, İbn-i Sina, Ikra ve Risala adlı okullar, bu yıl IEP sınavlarında 12 öğrencisinin 100 
tam puan almasıyla ve puan ortalamasında diğer okulları geride bırakmasıyla yeni bir başarıya imza attı. Bu yıl da SIPOR’a bağlı olarak eğitim veren Al-Ghazali, İbn-i, Ikra, 
Sina, Risala adlı İslam ilkokulu öğrencilerinden Adil Tarsani, Madeeha Zadran, Mustafa Aksoy, Firas Moutawakil, Mirza Bingol, Mahdi Yazidi Alaoui, Oumnia Bou-
zarioh, Kassem el Harrouti, Safae Akkouh, Ahmed Hurembegovic, Inaya Youssef, Soehaib Zaaj IEP sınavlarında 100 tam puan alarak okullarının adını Hollanda’ya 
duyurdu. 12 öğrencinin elde ettiği başarı NOEN okulunda düzenlenen bir törenle kutlandı. Kutlamada, SIPOR Müdürü Cihan Gerdan, Al-Ghazali Müdiresi Najiba Be-
lah, Ibn-i Sina Okul Müdürü Alaeddin Durmuş, NOEN Okul Müdiresi Fadime Koçak, IKRA okul Müdürü Samy Salem, RISALA Müdürü Amal Arabou, sınıf öğretmenleri 
Imane Lamnaouar, Sonja Imambaks, Imane Berrag, Malika Abarkan, Mirele, Hanane Lahlimi, Ikram Abdou, Şeyma Arı, Dikra el Issati, Süleyman Şener, Nuran Yaman, 
Huriye Atar, Hatice Süzen ve yüksek puan alan öğrencilerin aileleri hazır bulundular. SIPOR Müdürü Gerdan derece alan talebeleri ödüllendirdi. 

SIPOR OKULLARI BU YIL DA HOLLANDA’DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ...

SIPOR Okulları’nda Eğitim Gören 12 Talebe

Bir başarı örneği...

Tam Puan Alarak Yeni Bir Tarih Yazdı
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Hollanda Schiedam   
imamhatip@yildizegitim.nl
0031 645 10 38 45

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ (AÖİHL)
YURT DIŞI İMAM HATİP PROGRAMI T.C. MİLLîEĞİTİM BAKANLIĞI PROGRAMIDIR

ÖN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

SINAV MERKEZİ İRTİBAT ve BİLGİLENDİRME

Yüz yüze Eğitim Dersleri 
* KUR’AN-I KERİM
* ARAPÇA
* HADİS 
* TEFSİR 
* HİTABET

2022 -2023 YILI
ÖN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

AÇIK ÖĞRETİM
İMAM HATİP PROGRAMI

 

 BELÇİKA İBN-İ SİNA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

BU FIRSATI
DEĞERLENDİRİN!

Belçika Mons
ibnisinamaol@hormail.com
0032 65 52 84 34
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T
eknolojinin gelişmesinden dolayı, 
artık evde, yolda, arabada ve trende 
müzik dinleme imkanına sahibiz. Hatta 
günümüzde müziğin her yerde karşımıza 

çıktığını söylemek abartı olmaz. Söz gelimi 
sokakta yürürken arabada yüksek sesle müzik 
dinleyenlerin yanında, restoran, kafe ve umumi 
tuvaletlerde müzik sesiyle karşılaşmaktayız.  
Farklı mekânlarda çalan müziğin, popüler müzik 
olduğu dikkat çekmektedir. Bu minvalde lafı 
uzatmadan şu konunun altını çizmekte fayda var.

Günümüz popüler müziğinin, içinde yaşadığımız 
dünyaya hakim olan hız ve hazza dayalı tüketim 
kültüründen etkilenmemesi düşünülemez. Durum 
böyle olduğu için, günümüz popüler müziğinde 
bol gürültü ve eğlence ile şehveti çağrıştıran 
sözler yer alır. Keza müzik parçalarının süresinin 
gitgide kısalması, müziğin hızla tüketilmesi 
amacıyla ilintili olduğu intibaını bende 
doğurmakta. 

Yukarıda anlatılan durumun popüler müzikle 
alakalı olduğunu bir kez daha tekrarlayalım. Zira 
popüler müziğin dışında kalan ve sayısı hızla 
azalıyor olsa da, müziğin hakkını verenler halen 
var. Bununla belirli bir müzik türünden ziyade, 
haz ve hız odaklı olmayıp insanın gönlüne hitap 
eden müzikten bahsediyorum. Bu müziğin türkü, 
ilahi ya da başka bir formda bestelenmiş olması 
durumu değiştirmez.  

İnsanın gönlüne hitap eden müzikten 
bahsedilince, benim aklıma Yunus Emre’nin 
ilahîleri ve bu ilahîleri hakkıyla icra eden Sami 
Özer gibi bir sanatçıyı, Âşık Veysel ve Neşet Ertaş 
gibi türkü ustalarını ve son yıllardaki eserleriyle 
dikkat çeken Sami Yusuf gibi sanatçılar  geliyor. 

Şimdi popüler müzik ile insanın gönlüne 
hitap eden müzik arasındaki temel farklılıktan 
bahsedelim.   

Öncelikle burada bahsettiğimiz müzik, adından 
da anlaşıldığı üzere insanın gönlüne hitap eder. 
İnsanın gönlü, tıpkı bedeni gibi, beslenmeye 
muhtaçtır. Ancak bu beslenme bedenden farklı 
olarak maddiyatla değil, maneviyatla olur. Zira 
sahip olduğu akıl sayesinde hayvan ve bitki 
gibi canlılardan farklı olan insan, Farabi’nin de 
belirttiği gibi, tıpkı bitki gibi beslenir, büyür ve 
ürer, hayvan gibi idrak ve hareket eder, ancak 
insan olarak konuşur ve düşünür. Dolayısıyla 
popüler müzikte yer alan eğlence, şehvet, pahalı 
kıyafetler ve lüks araçlar gibi konular, bırakın 
insanın gönlüne hitap etmeyi, insanın gönlünün 
ifsat etmesine yol açar. Dahası popüler müziğin 
maddiyatı hayatın merkezine yerleştirmesinden 
dolayı, insan, yalnız maddeden ibaret olduğu 
yanılgısına düşer, manevi tarafının olduğu unutur 
hale gelir ve bunun neticesinde gönlü kararır. 

Ne var ki insanın gönlü kararmadıysa, insan, 
yeme-içme, kıyafet ve arabayı sadece hayatını 
devam ettirme aracı olarak görür. Yunus 
Emre’nin dediği gibi, ‘Ne beslersin bu teni / 
Sinde (mezarda) kuş kurt yer’. 
Bunun yerine insan, hayatın anlamı, hüzün, 
güzel ahlâk, yardımlaşma, ölüm, ölüm ötesi 
gibi her insanı ilgilendirmesi gereken konuları 
dert edinir. İşte Âşık Veysel gibi ustaların 
türkülerinde bu konulara yer verilmiş olması, 
bu türkülerin neden insanın gönlüne hitap 
ettiği sorusunun tam olarak cevabıdır. Örneğin 
hepimizin kulağının aşina olduğu ‘Uzun ince 
bir yoldayım/Gidiyorum gündüz gece’ 
türküsü, hayatın bir yolculuk olduğunu, ama 
bu yolculuğun bir menzili olmasından dolayı 
anlamsız bir dünyada yaşamadığımızı bizi 
hatırlatır. 

Yunus Emre’nin kulaklara pelesenk olmuş 
ilahilerinde de, burada bahsettiğimiz konulara 
yer verilir. Söz gelimi ‘Severim ben seni 
candan içeru’ ilahisinden insanın farklı 
ben’lerden oluştuğunu ve insanın manevî 

tekamülünü, ‘Bu akl ü fikir ile Mevla 
bulunmaz’ ilahîsinden aydınlanmamış 
akılla manevi tekamülün hedefi olan Allah’ı 
bulmamızın mümkün olmadığını, ‘Sordum 
sarı çiçeğe’ ilahîsinden insanın hayatının tıpkı 
çiçeklerin yaşamı gibi geçici olduğunu ve ‘Şol 
cennetin ırmakları’ ilahîsinden ölüm ötesi 
gerçeğini öğreniriz. 

Öte yandan son yıllarında kendinden söz 
ettiren Sami Yusuf ’un kanaatimce başarısı, 
farklı coğrafyalardan neşet etmiş kadim 
müzik eserlerini yeniden yorumlanmasından 
kaynaklanmaktadır. Nitekim kendisinin icra 
ettiği müziği ‘spiritual music’; yani manevî 
müzik olarak adlandırması, müziğiyle insanların 
gönlüne hitap etme amacını taşıdığını gösterir. 

Son olarak şunu konunun altını çizmekte fayda 
görüyorum:
Dinlediğimiz müziğin gerçekten gönlümüze 
hitap edebilmesi için, hatta daha yalın ifadeyle 
söyleyecek olursak, müziğin kendisini bize 
açması için, müzikle ünsiyet kurmamız gerekir. 
Nasıl ki bir kitabı hakkıyla anlayabilmek için 
kitabı sessiz bir yerde okuyorsak, müzikte 
bizden aynı duyarlılığı bekler. Ayak üstü ve 
kalabalık ortamlarda dinlenen müzik, sesten 
ibaret kalmaya mahkûmdur. Dolayısıyla müzik 
dinlemek ciddiyet ister!                          ---◄◄

Ne var ki insanın gönlü 
kararmadıysa, insan, yeme-
içme, kıyafet ve arabayı 
sadece hayatını devam 
ettirme aracı olarak görür. 
Yunus Emre’nin dediği 
gibi, ‘Ne beslersin bu teni 
/ Sinde (mezarda) kuş kurt 
yer’. Bunun yerine insan, 
hayatın anlamı, hüzün, 
güzel ahlak, yardımlaşma, 
ölüm, ölüm ötesi gibi 
her insanı ilgilendirmesi 
gereken konuları dert 
edinir. İşte Âşık Veysel 
gibi ustaların türkülerinde 
bu konulara yer verilmiş 
olması, bu türkülerin 
neden insanın gönlüne 
hitap ettiği sorusunun 
tam olarak cevabıdır. 

CİDDİYET İSTER

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

Müzik Dilemek
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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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Kuzey Hollanda Millî Görüş Bölge Federasyonu’nun periyodik olan düzenlediği cemiyet başkanları toplantısı, inşaat süreci 
halen devam eden Enchede Davet Cemiyeti’nde gerçekleştirildi. Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu başkanlığında toplanan 

cemiyet başkanları, toplantıda yapılan çalışmaların yanı sıra, artan enerji fiyatlarına camilerin alacakları önlemleri de  masaya 
yatırdılar. Verimli geçen toplantıda sunulan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için de takvim belirlendi.                         ---◄◄

Kısa Hollanda Turu...

Hollanda’da yakın tarihte başlatılması planlanan yüksek 
seviyede Türk dili ve tarih dersleri için kayıtlar başladı. Haftada 
bir gün, iki saat olarak verilmesi planlanan dersler, yakın süre 
içerisinde başlayacak.
Hollanda - Türkiye Ticaret Odası (HTTO) bünyesinde aktif olan 
Inter Talenten Vakfı tarafından organize edilen derslere ön kayıt 
yaptırmanın önemli olduğunu söyleyen HTTO Başkanı Ethem 
Emre, konu hakkında yaptığı açıklamada “Yüksek seviyede 
Türkçe dili ve tarihi derslerini uzun bir süredir verilmekte. Talep 
olduğu müddetçe de bu dersleri vermeye devam edeceğiz. Verilen 
destler dil bilgisi, kültür, tarih ve  akıcı konuşmayı içermektedir. 
Derslerimiz, uzman öğretmenler tarafından veriliyor. Bu konuda 
kayıt ve bilgi almak isteyenler olursa bizlerle  06-849 16 630 
numaralı cep telefonundan  ulaşabilirler” ifadelerini kullanarak 
şimdiden ön kayıtların başladığını duyurdu.                   ---◄◄

ROTTERDAM’DA VERİLECEK OLAN TÜRK DİLİ VE 
TARİHİ DERSLERİNE KAYITLAR BAŞLADI

Gazetemizde yer alan haberlerin tamamını dogus.nl’den okuyabilirsiniz...
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Hollanda’da öğrencilerin kredi borcu toplamı 26 milyar avroya yak-
laşırken bu rakamın son yedi yılda iki katına çıktığı belirtildi.

Merkez İstatistik Bürosunun (CBS) yayımladığı verilere göre, kredi kullanan 
öğrencilerin borç ortalaması kişi başı 15 bin 900 avro olurken bunun bir 
önceki yıla göre yaklaşık 700 avro yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 30 bin 
avronun üstünde kredi borcu olan aktif ve eski öğrenci sayısının 300 bin, 50 
bin avronun üzerinde borcu olanların ise 100 bini aştığı kaydedildi.
Ülkede kredi kullanan yaklaşık 1,6 milyon kişinin toplam borcunun 25,7 
milyar avroya ulaştığı belirtildi. Bunun öğrenci burs sisteminin kaldırılıp 
tamamen kredi sistemine dönüldüğü 2015’ten itibaren 7 yılda iki katına çık-
tığı aktarıldı.

Hollanda’da öğrencilerin toplam kredi borcu 25,7 milyar avroya ulaştı
En fazla borç 25-30 yaş grubunda
Eğitimini tamamlayıp kredi borç ödemeye başlayanlardan 20-25 yaş arasın-
dakilerin 13 bin 200, 25-30 yaş arasındakilerin 20 bin 300 ve 30 yaş üstünd-
ekilerin 18 bin 100 avro ortalama borcu olduğu kaydedildi.
Hollanda’da karşılıksız verilen eğitim burslarının 2015’te kaldırılmasından 
sonra birçok öğrenci sadece eğitim kredisi alabilirken kredi kullanan öğrenci 
oranının yüzde 70’i geçtiği belirtilmişti.
Öğrenciler, geri ödemelerde uygulanan faiz oranın yüksekliği ve ciddi mali 
yükle karşılaşılması sebebiyle protestolar gerçekleştirmişti. 
Hükümet 2023-2024 eğitim yılından itibaren burs sistemini geri getirmeyi 
planlıyor.                                                                                          ---◄◄              

Yarışmanın birinciliğini, “Lahey Mescid-i Aksa Belgeseli” ile Hasan Öner kazandı...Eserleri ebedileştirmek...

H ollanda Diyanet Vakfı’na 
ait 148 cami arasında 
yapılan yarışmanın 
birinciliğini, “Lahey 

Mescid-i Aksa Belgeseli” ile Hasan 
Öner kazandı. İkincilik, Rotterdam 
Kocatepe Camii belgeseli ile Yasin 
Gedik’in, üçüncülük de Amsterdam 
Osdorp Hacı Bayram Camii ile 
Berat Erkök’ün oldu. Hollanda’da, 
Diyanet Vakfı’na ait 148 cami 
arasında yapılan bir belgesel 
yarışması, Hollanda’daki Türk 
toplumu tarihinin yazılmasında 
önemli bir işlev görecek.
Ülkede, çeşitli milletlere ait 500’ü 
aşkın caminin bugünkü değeri 1 
milyar euroyu geçiyor.  Türklere ait 
200’ü aşkın caminin 148’i Hollanda 
Diyanet Vakfı’na ait ve değeri 
de 500 milyon euroyu buluyor. 
(Türkler arasında bu konudaki 
bazı hoşnutsuzluklara daha sonra 
değineceğiz.) İşte, değeri 500 milyon 
euroyu bulan 148 caminin sahibi 
olan Hollanda Diyanet Vakfı, 40’ıncı 
kuruluş yılları dolayısıyla, İslam 
Enstitüsü ile birlikte, bu camilerin 
önemini ve değerini tarihe geçirmek 
için bir belgesel yarışması düzenledi.
Özellikle gençlerimiz arasında ilgi 
gören ve 13 gencimizin katıldığı bu 

yarışmanın belgesellerinde, 148 camiden bazılarının nasıl elde edildiği ve 
işlevleri dile getirildi.
Hollanda Diyanet Vakfı Medya Okulu’nun desteği ile yapılan belgeseller, 
tamamen yarışmacılar tarafından çekildi ve hazırlandı.
Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’ın katılıp bir de konuşma yaptığı 
gösteri ve ödül töreni, Corendon Hotel’in sinema salonunda gerçekleşti.
Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç, yapmış olduğu açılış ve 
selamlama konuşmasında, camilerin kuruluşları öncesinde, yurttaşlarımızın 
yaptıkları fedakârlıkları anlatırken, “Gelecek nesillere eşsiz bir miras bırakan 
yurttaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu miras, Hollanda’daki 
Türk toplumu tarihinin yazılmasında önemli bir işlev görecek.” dedi.
Ödül törenine online katılabilen Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Haluk Songur, 
yapılan bu çalışmadan büyük bir memnuniyet duyduğunu, camilerimizi 
tarihe mal eden genç yapımcılara teşekkürlerini bildirdi.
Daha sonra dev perdede cami belgesellerinin gösterimi başladı. Belgeselleri 
izleyenler, camilerin insan hayatındaki etkilerini, dini duyguların yanında 
sosyal ve kültürel yararını çok daha iyi anladıklarını belirttiler.

ÖDÜLLER
Yarışmada birinciliği kazanan Hasan Öner, 1500 euroluk çek ve hediyesini, 

Amsterdam Başkonsolosumuz Engin 
Arıkan’dan aldı.
13 gencin katıldığı cami belgeseli 
yarışmasında, birinciliği, Lahey 
Mescidi Aksa Camii’ndeki ilginç 
gelişmeleri gözler önüne seren 
Hasan Öner kazandı. Yahudilere 
ait, kullanılmayan ve kapalı olan 
bir Sinagog’un, cami ihtiyacı 
olan Türkler tarafından nasıl 
işgal edildiğini ve yıllar süren 
pazarlıklardan sonra nasıl satın 
alındığını anlatan belgesel, eski 
Sinagog’un şimdi nasıl bir cami 
olarak hizmet ettiğini gözler önüne 
seriyor.
İkincilik ödülünü, Rotterdam’daki 
Kocatepe Camii’ni belgesel olarak 
işleyen Yasin Gedik kazandı.
Kocatepe Camii’nin de bin bir 
zorlukla inşa edildiğini anlatan bul 
belgeseli alttaki linke tıklayarak 
izleyebilirsiniz:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=_VpD6W4lWZg&t=12s
Üçüncülük ödülünü ise, Amsterdam 
Ostdorp Hacı Bayram Camii’ni 
anlatan Berat Erkök kazandı.
Hacı Bayram Camii’ni izlemek 
isteyenler, aşağıdaki linke 
tıklayabilirler:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=-aP_x8Wrr04&t=876s
Haber: İlhan Karaçay – 
Sedat Tapan                          ---◄◄

DEĞERİ MİLYAR EUROYU AŞAN CAMİLERLE İLGİLİ 
BELGESEL YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Sedat Tapan
Lahey

ollanda Diyanet Vakfı’na 

IGMG KUZEY HOLLANDA BÖLGESİ CEMİYET 
BAŞKANLARI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
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K öydeki insanların gündemine tek bir 

konu hakimdi: “Hayat pahalılığı ve 
geçim yapmanın imkânsızlığı”. Bu 
konuya bağlı olarak zamlar, enflasyon, 

günlük gıdaların fiyatları, AKP’nin başarısız 
ekonomik politikaları, ay sonunu getirmenin 
imkânsızlığı etrafında oluşan örneklemeler. 
Etrafımızda olanlar, oldukça tasarruflu bir 
hayat sürmeye çalışıyordu. Herkes birbirlerine 
yapılan zamların gelirlerine ne kadar yansıdığını 
soruyordu, marketlerdeki fiyatları takip ediyordu. 
Lüks yoktu. Dağlara pikniğe de gitmedik. 

Bir gurbetçi bu durumda ne yapabilir ki? Benzer 
konularda buradaki durumlardan bahsetmek. 
Bu da kıyaslamayı zorunlu kılıyor. Ancak orası 
ile burasını kıyaslamamız pahalılığı hafife 
almamız şeklinde anlaşılıyor ve yerlileri ajite 
ediyordu. Olmadık gerekçelerle orası ile burasını 
kıyaslamanın doğru ve gerçekçi olmadığını 
savunuyorlardı. Bu durum biz ‘gurbetçileri’ 
bayağı sessizleştiriyor ve daha çok ‘dinleyici’ 
olmamızı zorluyordu. Kıyaslamadan nasıl bir 
şeyler söyleyebilirdik? Yerliler artık Avrupa’da 
yaşanan hayatı pek duymak istemiyorlar gibi. 
Türkler, Avrupa ülkelerine karşı öfkeli ve eleştirel 
bir tutum gösteriyorlar. Sanki Avrupa bir model/
örnek olmaktan çıkıyor. 

Gurbetçilerin yerli olanları ‘ajite’ etmesinin 
başka nedenleri de vardı. Bunların, önceki 
senelere nazaran, bu tatilde daha belirgin olarak 
öne çıktığını sezdim. Oradaki pahalı hayat 
şartlarına nazaran gurbetçilerin tatil dönemindeki 
yaşantıları belirgin olarak ‘lüks’ ve ‘savurgan’ 
olarak algılanıyor. Hele tatil beldelerine daha 
sık gitmeleri, çok fazla alışveriş etmeleri, lüks 
lokantalarda yemek yemeleri oldukça rahatsızlık 
veriyor. Pahalı ve lüks tatil arabaları onları iyice 
bozuyor. Yerliler ‘geçim’ kaygısı yaşarken, 
gurbetçiler ‘savurganlık’ yapıyor gibi bir algı 
oluşuyor. Gurbetçilerin geldikleri yerlerde hiç 
de böyle lüks bir hayata sahip olmadıkları da 
iyice biliniyor. Euro’nun yükselmesi yerlileri 
fakirleştirirken, gurbetçileri savurgan yapıyor. Bu 
durumda da gurbetçiler yerlilerin gözüne batıyor 
ve ajiteye neden oluyor. 

Gurbetçilerin Türkiye’ye ‘vatan sevgisi’ ile 
gitmeleri ve orada bu özlemlerini ifade etmeleri 
de orada olanların rahatsız olmasına neden 
oluyor. ‘Vatan sevgisi’ çok hızlı bir şekilde 

gurbetçilerin ‘siz ortak vatanımızın kıymetini 
yeterince bilmiyorsunuz’ suçlamasına 
dönüşüyor. Bu söylem, aynı zamanda 
gurbetçilerin Türkiye’yi yerlilere nazaran daha 
çok sevdikleri izlenimini oluşturuyor. Buna 
pek çok gurbetçinin kendisi de inanıyor ve 
yerlileri her fırsatta kendi ‘vatan sevgilerini, 
tutkularını’ hatırlatıyor. Pratikte bu ifade bir 
‘suçlamaya’ dönüşüyor ve yerleşik Türkler 
de buna kayıtsız kalamıyorlar. Çok hızlı bir 
şekilde onlar da ‘madem siz Türkiye’yi bu 
kadar seviyorsunuz, niçin hâlen oralarda 
yaşıyorsunuz, şayet bu ifadenizde samimi 
iseniz hemen dönün’ tepkisini ortaya 
çıkartıyor. Böylece gurbetçilerin ‘vatan sevgisi’, 
oradakiler açısından sadece ‘ajite’ eden bir şey 
olmaktan ileri gitmiyor. Gurbetçilerin “vatan 
sevgisi” söylemi, temelli dönmedikleri sürece 
içi boş, araçsallaştırılmış ve samimi olmayan bir 
tutum olarak görünüyor.

Ben bu tatilde bu havayı iyice sezdim. 
Gurbetçilerin, uzaktan gelip de Türkiye’nin 
politikası, kültürü, ilişkileri, tarihi hakkında laf 
etmeleri, görüş belirtmeleri oradakilere müthiş 
rahatsızlık veriyor. Hele de pek çok gurbetçinin 
mevcut hükûmetin politikalarını desteklemeleri 
oldukça rahatsızlık veriyor. Uzaktan, tam olarak 
bilmeden konuşan birisi konumuna düşüyor. 
Bu durumda gurbetçi daha çok ‘nasihatçi’ ve 
‘eğitici’ konumuna geliyor. Sanki oranın insanı 
‘bilmiyor’, ‘görmüyor’ ve oranın kıymetini 
bilmiyor. Tam bir ‘nankör’, elindeki nimeti 
bilmiyor. Hele dinî konularda bu rahatsızlık daha 
da büyük oluyor. ‘Gavurların’ arasından gelip 
Türkiye’deki insanlara dini öğretiyor. 
Yerleşik olanların bu tepkisi gurbetçileri oldukça 
şaşırtıyor. ‘Sevgi’ getiriyor, ‘sevdiği’ için 
geliyor ama gördüğü karşılık ise oldukça itici ve 
rencide edici oluyor. Bu hâkim tutum gurbetçileri 
Türkiye gündemine, ilişkilerine ve kültürüne 
çok hızlı bir şekilde yabancılaştırıyor. İkinci nesil 
gurbetçiler de bu yabancılaşma/kopma daha 
belirgin olarak görünüyor. Onlar da Türkiye’nin 
sahiline ve yemeklerine yöneliyorlar. İstanbul 
gibi büyük metropollerde anonim birisi olarak 
‘bulunmayı’ tercih ediyor. Tıpkı turistler gibi. 
‘Bilmeden konuşan birisinin konumuna 
düşmek’ ve mahcup olmak hiçte cazip bir 
durum olmuyor. Nitekim ben bu dönemde oranın 
gidişatına, politikasına, hiç karışmadım, görüş 
belirtmedim. Sadece onları dinledim ve hiçbir 
şey söylemedim. Her tatile gittiğimde Türkiye’nin 
yakın tarihi, kültürü ve politikası hakkında 
kitap okuyarak geçirmeye çalışırdım. Bu tatilde 
de bunu yaptım. Ancak pek fazla anlamlı bir 
şey olmadığı duygusuna kapılıyorum. Belki 
önümüzdeki senelerde bu tür kitapları okumaya 
terk edeceğim.
Hollanda’nın gurbetçi (allochtonen) meselesini 
2010’lu yıllardan itibaren sonlandırdığını başka 

yazılarımda ifade etmiştim. Nitekim Hollanda 
hükûmetlerinin ‘entegrasyon politikaları’ 
kalktı. Yeni dönemde Hollanda’da Türk/
Faslı kökenleri olan Hollanda’da yerleşik olan 
Müslüman bir kesim var. Etnik ve kültürel kimliği 
ile öne çıkan bir kesim değil. Bu kesimin temel 
sorunu, bu süreci yaşarken yerel kültür ve ilişkiler 
yönünde dönüşme yaşadığıdır. Bu dönüşmenin 
ne kadar başarılı yürüdüğünü görmek için birinci 
nesil ile üçüncü nesli karşılaştırmak yeterli 
olmaktadır. Davranışlar bakımından, aidiyet 
bakımından, ilişkiler bakımından, yönlendirici 
değerler bakımından. Bu durumda Hollanda’da 
‘yerleşik’ olma, Türkiye’de ise ‘gurbetçi’ 
olma birbiri ile uyumlu bir tutum olmamaktadır. 
Burada ‘yerleşik’ hâle gelmenin mücadelesini 
vermek veya olmak Türkiye’de ise bir ‘gurbetçi’ 
olarak yaşamak oldukça ‘çelişkili’ oluyor veya 
‘istismara’ yakın bir şeye dönüşüyor. Buralarda 
yerleşik olan veya yerleşleme çabası içinde olan 
birisinin uzaktaki bir ülkeyi, aslen oradan olsa da 
‘sevmesi’ işte böyle artık ‘inandırıcı’ olmuyor.
Başka bir deyişle, artık Türkiye de, toplumsal 
bir kategori olarak ‘gurbetçiliği’ sonlandırıyor. 
Geçtiğimiz asrın 60’lı yıllarından itibaren Batı 
Avrupa ülkelerine, ekonomik gerekçelerle, 
vatanlarını terk ederek ‘gurbete’ gidenler ve 
onlardan gelen yeni nesil artık ayrı bir kategori 
olmaktan çıkıyor. Hem buralar için hem de 
Türkiye için. 

Türkiye artık ‘gurbetçi’ istemiyor. Çünkü 
gurbetçi ‘özel’ muamele istiyor. Hem uzakta 
yaşıyor ve hem de karışıyor. Olmadığı gibi 
görünüyor. Türk toplumu ile (köyde, kasabada, 
mahallede) iç içe yaşamaları göze batıyor ve 
rahatsızlık veriyor. Yaşam tarzları ve standartları 
ile uyumlu olmuyorlar. Yerleşikler onları 
‘kibirli’ ve ‘aykırı/kaba’ bulurken onlar 
yerlileri ‘nankör’ buluyorlar. Önümüzdeki 
senelerde Türkiye toplumu bu yeni tutumu 
(gurbetçi istemiyoruz) buralardan giden ve 
tatilde ‘gurbetçi’ gibi davrananlara anlatacak/
gösterecek görünüyor. Yani ‘yeter artık, ya 
gelin ya da olduğunuz yere yerleşin’ tutumu 
iyice yönlendirici olacak gibi. 
Türkiye “turist” istiyor. Kültürü candan, mutfağı 
tatlı ve çeşitli.  Pek çok medeniyet kalıntılarını 
barındırıyor. Denizleri, sahilleri, şehirleri, dağları 
olağan üstü güzel. Güvenli. Her şey bol ve 
göreceli olarak ucuz. Turist gelir, hizmetini alır, 
karşılığında dövizi bırakır ve gider. Sağa sola 
karışmaz. Politika yapmaz, toplumu kritik etmez 
ve haddini çok iyi bilir. Yerlilerle karşılaştığında 
her zaman ‘ürkektir’ ve saygılıdır. Tekrar 
gelmesi için ‘aldığı hizmetlerden’ memnun 
olarak ayrılması yeterlidir. 
Bir turistin Türkiye’ye bıraktığı 700-800 Euro bir 
gurbetçinin her izinde harcadığı 4-5 bin Euro’dan 
daha değerlidir.                                     ---◄◄ 

“GURBETÇİ” DEĞİL
“TURİST...”

Bu sene tatilimiz iki 
aya yakın sürdü. Hep 
köyde kaldık. Yine 
oldukça iyi geçti. Hava 
güzeldi. Kiraz, kayısı, 
erik, dut boldu. Çevre 
oldukça yeşildi. İlk 
defa köyün çayında, 
ağustos ayının 
ortalarına kadar su 
aktı. Akan suyun sesini 
dinlemek güzeldi. 
Diğer senelerde 
temmuz ayının 
başında çaylar hep 
kururdu. Bahçeler 
sulandığı için, çaya 
pek su kalmazdı. Her 
sene dikkatimi çeken 
ve rahatsız olduğum 
çevre kirliliği, bu sene 
daha azdı. 
Köyün şelalesine 
giden yolun etrafı 
piknik alanları olarak 
düzenlenmiş. Her sene 
çok ‘çöplü’ olurdu. 
Bu sene ise etrafta 
oldukça az çöp vardı. 
Sevindim.

Türkiye’nin istediği

maandblad/aylık gazete  doğuş
nr. 286 Eylül-September 2022   

OKULLARIMIZIN  BAŞARI  GRAFİĞİ  HER  GEÇEN GÜN  YÜKSELİYOR... BİZİ  TANIMAK  İSTERSENİZ,  BİZLER   BURADAYIZ!..
BEKLERİZ,  EFENDİM...

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

                               YANKI
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A P milletvekilleri, toplu iş sözleşmelerinin 
yaygınlaştırmasını ve asgari ücretleri yükseltmeyi 
amaçlayan yasayı 505 “evet”, 92 “hayır” ve 44 
“çekimser” oyla kabul etti. 

Yasaya göre, asgari ücretleri belirlemek üye ülkelerin kendi 
yetki alanı olmaya devam edecek. Üye ülkeler, ulusal asgari 
ücretleri geçim maliyetini ve daha geniş ücret düzeylerini 
hesaba katarak belirlemek zorunda olacak. Uygulanan 
asgari ücretlerin, işçilerin insani şartlarda yaşamasına yeterli 
olması sağlanacak.
FNV: Karar bizi sevindirdi
Hollanda’nın en büyük işçi sendikası FNV, AP Genel 
Kurulunda alınan karardan memnun kaldıklarını açıkladı. 
Sendika; şu andan itibaren, AB Üye Devletlerinin asgari 
ücret düzeyini belirlemesinde temel olarak, ortalama ücretin 
yüzde 60’ını baz alınacağı kaydedildi. 
FNV; alınan kararın, Hollanda’da asgari ücretlerde saatlik 
brüt ücretin 14 euroya artacağı anlamına geldiğini vurguladı.
FNV’nin uluslararası sekreteri Petra Bolster karara ilişkin 
yaptığı açıklamada, “FNV olarak Voor14 kampanyamızla 
tam olarak bunun için savaşıyorduk. Bu nedenle hükümeti 
bu yönergeyi mümkün olan en kısa sürede ulusal mevzuata 
dahil etmeye çağırıyoruz.” dedi.
Asgari ücretlerle ilgili alınan yeni kurallar, AB Konseyi’nin 
onayı sonrasında 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından 
yürürlüğe girecek. Bu sürenin hızlandırılmasının önemine 
vurgu yapan Bolster “Ancak yine de kabinenin asgari 
ücreti en kısa sürede brüt 14 euroya yükseltme aciliyetini 
hissettiğini umuyorum” dedi. 
Hollanda’da giderek daha fazla vatandaşın zorlandığını 
belirten Bolster, Avrupa sendikalar konfederasyonu 
ETUC’un dün açıkladığı 2021’in ikinci çeyreği ile 2022’nin 
ikinci çeyreği arasındaki gelir kaybı tablosuna atıfta bulundu. 
Etuc verilerine göre; Hollanda’da asgari ücretlilerin gelir 
kaybı yüzde 6,6’ya ulaştı. Bunun nedeni olarak asgari ücrete 

FNV Sendikası:

AB AsgArİ ücrete yenİ kurAl getİrdİ, 
HollAndA’dA sAAtlİk ücret 14 euro oluyor

“Karar bizi sevindirdi”

Avrupa’daki birçok temsilciliğinde olduğu gibi Lahey 
Büyükelçiliği’nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü dolayısıyla program düzenlendi.Lahey Büyükelçiliği 
Rezidansı’ndaki törene T.C. Amsterdam Başkonsolosu Engin 
Arıkan, T.C. Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, T.C. Deventer 
Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, HDV Başkanı Muhlis Koç, 
Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hüsnü Özmen, 
Amsterdam Başkonsolosluğu Eğitim Müşaviri Anıl Yılmaz, Lahey 
Büyükelçiliği Basın Müşaviri Ebubekir Dursun, IGMG Güney 
Hollanda Bölge Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak,  THY Hollanda 
Müdürü Cengiz İnceosmanoğlu, HOTİAD Başkanı Hikmet 
Gürcüoğlu, MÜSİAD Başkanı Ali Köklü, TOVER Başkanı Durmuş 
Doğan, IOT Başkanı Zeki Baran ile sınırlı sayıda Türk STK temsilcisi 
ve yetkilileri katıldı. Açılış konuşması Deventer Başkonsolosu Tuna 
Yücel Modrak tarafından yapıldı                                                  ---◄◄

Amsterdam Esnaflar Birliği Vakfı’nın sezon açılış programı Ams-
terdam Meram Restoran’da verilen yemekli toplantı ile başladı.                                                                                              
Başkan Ramazan Kaya çalışma sezonunun yoğun ve verimli geçeceği-
nin sinyalini verdi.                                                                                                 ---◄◄

Kısa turlar

“Hollanda Kitap Kulubü” Ocak 2011 tarihinde kurulmuş 
olup; hiç bir ırk, din, dil, cinsiyet ve millet ayırımı gözetmeksizin 
kültürlü, bilinçli, dünyaya bakış açısını olumlu yönde geliştirmeyi; 
Türkçeyi kullanma gücünü geliştirip, sevdirmeyi amaçlamaktadır.
Hollanda Kitap Kulübü, 75. birlikteliğinde bu ay George Fried-
man’ın “Gelecek 100 Yıl” adlı kitabını tahlil etti.                   ---◄◄

yüzde 3,2 zam yapılmasına karşı enflasyonun yüzde 9,9 
artması gösterildi.
Yeni asgari ücret yasasının detayları
Yeni yasaya göre ülkelerdeki asgari ücretlerin yeterlilikleri 
değerlendirilecek. Yeterlilik değerlendirmesi için gerçek 
fiyatlarla bir mal ve hizmet sepeti kullanılabilecek. Ücretlerin 
toplu pazarlık yoluyla belirlenmesi teşvik edilecek.
Ülkeler ayrıca uygulama eylem planı hazırlanacak, 
Toplu iş sözleşmesinin çalışanların yüzde 80’inden daha 
azının ücretlerini belirlediği ülkelerde, toplu iş sözleşmesi 
uygulamasını yaygınlaştırmak üzere eylem planları 
hazırlanacak.
AB, 18 yaşındaki gençlere Avrupa’da geçerli 35 bin tren 
bileti dağıtacak AB, 18 yaşındaki gençlere Avrupa’da geçerli 
35 bin tren bileti dağıtacak
AB ülkeleri, kötüye kullanılabilen taşeronluk, serbest meslek 
ve kayıt dışı fazla mesai gibi faaliyetleri sıkı biçimde kontrol 
edecek ve bunlara karşı yaptırım sistemi kuracak.
Ücretlerin sadece toplu iş sözleşmeleri yoluyla belirlendiği 
AB ülkeleri bu kurallardan muaf olacak.
Yeni kurallar, AB Konseyi’nin onayı sonrasında 2 yıllık bir 
geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek.            SH---◄◄

Avrupa Parlamentosu AB üye ülkelerinde asgari ücretlerin yükseltilmesine karar verdi. 
Bu karar Hollanda’da brüt saat ücretini 14 euroya artıracak.

Strazburg’da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 
asgari ücretlerin düzgün bir yaşam standardı sağlayacak seviyelere yükseltilmesi için hazırlanan

 yasayı onayladı.

Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, bir görev olarak te-
lakki ettiği toplumumuzun her kesimine dönük ziyaretler-
ini sürdürüyor hem de makamında pek çok misafiri konuk 
ediyor, ağırlıyor. Başkonsolos Engin Arıkan’ın yine ünlü 
bir misafiri vardı. Bu sezon Trabzonspor’dan AFC Ajax’a 
transfer olan Ahmetcan Kaplan’ı Başkonsoloslukta konuk 
etti.  Arıkan, Ahmetcan’a, Amsterdam’a hoş geldin diyerek, 
Ajax’da başarılar diledi.                                                         ---◄◄

15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü Düzenlendi

AMSTERDAM ESNAFLAR BİRLİĞİ SEZONU AÇTI

HOLLANDA KİTAP KULÜBÜ ÜYELERİ 
“GELECEK 100 YIL” ADLI KİTABI TAHLİL ETTİLER

Ajax oyuncusu Ahmetcan Kaplan’dan 
Başkonsolos Arıkan’a ziyaret
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Koalisyonun 3 yıllık kademeli zam düşündüğü asgari 
ücretlerde yeni plan: Tek seferde yüzde 10 zam. Nihai 

karar Salı günü açıklanacak. Koalisyon partileri asgari 
ücrete 2023 yılından itibaren her yıl yüzde 2,5 olmak üzere, 
3 yıl boyunca zam yapılmasına karar vermişti. Ancak şuanda 
yürütülen bütçe görüşmelerinden sızan bilgiler bu planın 
değiştiğini gösterdi. Henüz bu kararın netleşip netleşmediği 
bilinmiyor ancak plan devreye sokulursa 2023 yılında 21 
yaş ve üzeri vatandaşların alacağı asgari ücret miktarı aylık 
1932 euroya çıkacak. Belirlenen bu ücretin içinde yüzde 

8’lik tatil payı bulunmuyor. Şuanda aynı grup için ödenen 
asgari ücret 1756 euro. 
Kaynaklara göre yapılan bu değişiklik; özellikle son bir yıldır 
artan enflasyona karşı düşen satın alma gücünü artırmak 
için alınan önlemler paketinin bir parçası olarak devreye 
sokulacak. 
Koalisyon görüşmelerinde 2024 ve daha sonraki yıllar 
için önerilen ‘36 saatlik çalışma haftasına dayalı asgari 
ücret belirleme’ maddesinde bir değişiklik yapılmayacağı 
bekleniyor.                                              Sonhaber ---◄◄

HollAndA’dA önümüzdekİ yıl AsgArİ ücrete 
tek seferde yüzde 10 zAm yApılAcAk

Hollanda ilk kez Avrupa Sosyal Fonundan 400 milyon 
euroluk kredi alacak. Kredi, işgücü piyasasına destek 

ve gıda yardımı için kullanılacak. Avrupa Komisyonu 
Hollanda’nın yaptığı yardım başvurusunu onayladı. Buna 
göre Hollanda 2027 yılına kadar Avrupa Sosyal Fonundan 
(ESF) 413 milyon euro destek alacak. Alınacak destek, iş 
gücü piyasasında savunmasız pozisyonda olan kişiler ve 
gıda yardımı için kullanılacak. Bakan Carola Schouten 
(Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik) konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada ilk kez Avrupa kaynaklarının gıda 
yardımı, maddi destek ve çocuk yoksulluğuyla mücadele için 
kullanılabilir hâle geldiğini kaydetti. 
Bakan “İşverenlerin açık kadrolarını doldurmalarına yardımcı 
olacağız. Ayrıca, zor durumda olan insanlara yeterli gıda 
tedariki sağlayacağız ve yoksulluk içinde büyüyen çocuklara 
yardım edeceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Schouten özellikle 
artan fiyatlar nedeniyle çok sayıda vatandaşın zorlandığı bu 

dönemde yaratılan kaynağı memnuniyetle karşıladıklarını da 
sözlerine ekledi. Elde edilen bilgilere göre alınacak yardım, 
işçileri eğitmek ve sosyal yardım alan kişilerin iş bulmalarına 
yardımcı olmak için kullanılacak. 413 milyon euronun 270 
milyonluk kısmı ise çalışanların ileri seviye eğitimi ve başka 
işlere yönlenmesinde rehberlik hizmeti veren belediyeler ve 
sektör fonlarına aktarılacak.  
Avrupa Komisyonu tarihinde ilk kez gıda yardımı ve çocuk 
yoksulluğu ile mücadele konusunda  bir fon kurdu. Kurulan 
fonda gelecek yılın başından itibaren özellikle gıda yardımı 
için kullanılacak, yaklaşık 16 milyon euroluk bir bütçe 
ayrıldı. Bu bütçeden çocuklara okul malzemeleri veya 
düşük gelirli aileler için tuvalet malzemeleri tedariki gibi 
hususlarda destek verilecek. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, 
gelecek aydan itibaren ESF fonuna hibe başvurusunda 
bulunabilecek. Fonun ilk etapta 2027’ye kadar olan dönem 
için tasarlandığı belirtilmekte.                                         ---◄◄

HollAndA, İşgücü pİyAsAsınA destek ve gıdA 
yArdımı İçİn AB’den 413 mİlyon euro fon AlAcAk
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D eğerli okuyucular, özellikle gençler!
Tarihten beri insan ile ve onun 
konumu ilgili pek çok şey söylendi. 
Filozoflar, fikir adamları, din 

adamları... 
Herkes insanı, insanın içinde yaşadığı varlığı ve 
hayatı kendine göre anlamaya ve açıklamaya 
çalıştı. Dolaysıyla bunlarla ilgili söylenilen 
ve yazılanlar o kadar çok, o kadar çelişkili, o 
kadar birbirinden kopuk ki... Hangisinin doğru 
olduğuna karar vermek zor. 

Kim ne derse desin, varlık var, bu varlıkta 
Âdem’den beri diğer varlıklarla beraber insan 
da. Biz de varız. Merak edip biz de sorabiliriz: 
İnsan nedir, niçin var? Görevi, fonksiyonu 
nedir? Varlık niçin yaratıldı? Hayat ve 
ölüm neden var? 
Buna benzer soruları herkes sorabilir ve herkes 
bunların cevabını arayabilir? Ulaşılan cevap 
insanı tatmin etmeli.  “Hah, işte aradığım 
cevap bu idi” demeli...  
Fikir adamları, yazarlar, filozoflar bu soruya 
kendilerine göre açıklama getirirler. Onların da 
dünya görüşleri, baktığı bir pencere, dayandıkları 
temel var. 

Herkesin kabul edeceği, “insan hakkında 
bunca laf edildi ama falancanın tarifi 
yeterli oldu” diyebileceği bir sonuç yok. Galiba 
insan kendisi hakkında düşünmeye, kendini 
anlamaya, kendi gerçeği üzerinde kafa yormaya 
devam edecek.

Vahye (Kur’an’a) sırtını dönenler var oluşun 
hikmeti, o varlık içerisinde insanın yeri hakkında 
tatmin edici bir cevap bulamayacaklar.
“Ben neyim, kimim, nereden geldim nereye 

gidiyorum, niçin varım, görevim nedir, 
hayat niçin var, madem ki elem var öyleyse 
hayat niye var” gibi soruları sormaya devam 
edecekler...

Vahiy, yani âlemlerin Rabbi Allah’tan gelen 
gerçek insanı da, işlevini de, görevlerini, nereden 
gelip nereye gittiğini, konumunu açıklıyor.  
Biz Müslümanız. Dolaysıyla bunları 
Rabbimizden; O’nun Kitabından ve O’nun 
Elçisinden (İslâm’dan) öğreniyoruz. Üstelik 
onlardan öğrendiklerimiz şüphe götürmez 
gerçektir. Üzerinde münakaşa etmeye, kuşku 
duymaya gerek yoktur. Allah’ın bildiği bilgiler ve 
haberler mutlak doğrudur.

İslâm’a göre insan:
İnsan kelimesi; “insan topluluğu” anlamına 
gelen Arapça ‘ins’ kökünden türedi. Bazılarına 
göre insan kelimesi “unutmak” mânasındaki 
nisyân’dan, bazılarına göre de “alışmak, uyum 
sağlamak” anlamındaki ‘üns-ünsiyet’ten gelir. 
İnsan kelimesiyle ilgili bu üç görüş de doğru 
olabilir. Zira insan özel bir varlıktır ve “ins-
insan” ismi de ona hastır. 
İnsan yapısı gereği unutkandır, bir çok şeyi 
unutur. O aynı zamanda ailesine, başkalarına, 
hayvanlara, doğaya ünsiyet eder, yani uyum 
sağlar. Bundan dolayı insan “sosyal bir varlık” 
olarak tanımlanır. 

İnsanın daha başka özellikleri de sayılabilir. 
Kur’an bu varlık türüne ‘ins-insan-beşer’ diyor 
ve varlık içerisinde ona ayrı bir yer veriyor. 
Allah (cc) bu varlığı özel yeteneklerle donatmış, 
akıl ve irade vermiş; sonra da onu sorumlu 
kılmış, hiç bir varlığa vermediği görevleri 
vermiştir.

-Abd (kul) olarak insan İslâm’a göre insan Allah 
tarafından ‘kul (abd)’ olarak yaratıldı. 
Abd-kul sözcüğünün anlamı, insanın Yaratıcı 
karşısındaki durumunu da açıklıyor. ‘Abd-
kul’ kelimesinin kök fiili sözlükte; itaat etmek, 
alçak gönüllülük (tevazu) göstermek, birine; 
karşı gelmeksizin itaat etmek ve boyun eğmek 

anlamlarına gelir.
Abd, bunları yapandır. Kul-abd efendisine itaat 
eder. Çünkü efendisi onun sahibidir, ona nimet 
vermektedir, ona iyilik etmektedir. 
Türkçeye kulluk etmek olarak çevrilen ibadet/
ubûdiyyet de ‘abd’ kökünden gelir. Bu 
iki kelime; kişinin üstün gördüğü bir güç 
önünde itiraz etmeksizin itaat etmesini, kendi 
özgürlüğünü bırakıp tam bir bağlılıkla onun 
emrine girmesini, teşekkür borcunu anlatır.
Kur’an, bu şekilde bir boyun eğmenin, itaatin, 
yüceltmenin ve şükretmenin ancak âlemlerin 
Rabbi, mutlak Efendisi (Mevlâ’sı) olan Allah’a 
karşı yapılabileceğini söyler.  
İşte bu gerçek aynı zamanda insanın yaratılış 
sebebini, işlevini ve görevini  açıklar.  

Allah tarafından yaratılan ve yaşatılan, her 
açıdan O’na muhtaç olan, ölünce de O’na 
mecburen dönecek olan insanın, kendisine 
fayda ve zarar veremeyecek, uydurma ilâhlara 
(tanrılara) kul (abd) olması, onları mevlâ bilmesi 
yanlıştır.
Üstelik insanların Mevlâsı Allah (cc) insanı 
‘abd-kul’ olmaya uygun bir fıtratta (yapıda) 
yarattı, yaratıyor. Kul, kendisini yarattığı ve 
ihtiyaçlarını karşıladığı için de Efendisine-
Mevlâ’sına borçludur. Her borç gibi kulluk borcu 
da ödenmeli.

İslam’da ibadet (kulluk) önce kulun gerçek 
sahibine borçlu olduğunu bilmesidir. Sonra da 
borcunu O’nun razı olacağı şekilde ödemeye 
çalışmasıdır. Allah’ın iyiliklerini, nimetlerini bilip 
teşekkür etmesidir.

Mü’min bir abd-kul bilir ki, hayatını Mevlâ’sının 
gösterdiği gibi, O’nun koyduğu hükümlere 
(ölçülere) göre yaşamak; kulluk borcunu yerine 
getirmektir, şükürdür, mutluluktur ve ölümden 
sonrasına hazırlıktır.  

Gençler, her zaman yürekten şöyle diyelim:
“Hasbunallahü ni’me’l-mevlâ ve ni’me’n-
nasîr-O ne güzel Mevlâdır, O ne güzel 
yardımcıdır.” (Enfâl 8/40. Hacc 22/78)  ---◄◄

ve yazılanlar o kadar çok, o kadar çelişkili, o 

İslam’da ibadet (kulluk) önce 
kulun gerçek sahibine borçlu 
olduğunu bilmesidir. Sonra 
da borcunu O’nun razı olacağı 
şekilde ödemeye çalışmasıdır. 
Allah’ın iyiliklerini, nimetlerini 
bilip teşekkür etmesidir.
Mü’min bir abd-kul bilir 
ki, hayatını Mevlâ’sının 
gösterdiği gibi, O’nun 
koyduğu hükümlere (ölçülere) 
göre yaşamak; kulluk borcunu 
yerine getirmektir, şükürdür, 
mutluluktur ve ölümden 
sonrasına hazırlıktır.  
Gençler, her zaman yürekten 
şöyle diyelim:
“Hasbunallahü ni’me’l-
mevlâ ve ni’me’n-nasîr-
O ne güzel Mevlâdır, 
O ne güzel 
yardımcıdır.”

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

 İnsan ve

VARLIKTAKİ İŞLEVİ
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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!”
Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

Sportif bir görünüm için rahat Nike gözlükler









nieuws12 haber

Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan Utrecht Belediye Başkanı Sharon 
Dijksma’ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Utrecht şehir hakkı 

kazanışının 900. yıldönümünü kutlayan Utrecht, geniş Türk toplumunun 
yanı sıra ekonomik, bilimsel ve kültürel alanda önemli bir şehir. Ziyarette, bu 
konularda yapılan görüş alışverişi sonrasında, tolumun sorunlarıyla alakalı da 
bilgiler ve çözümler paylaşıldı. Ziyaret sonrasında Başkonsolos Arıkan, verimli 
bir görüşme olduğunu da duyurdu.                                                          ---◄◄

Ziyaretler...Ejder Köse:

A vukat Ejder Köse: “AB ülkesi olan Dani-
marka’da uyum yasası hukuk süreci de-
vam ediyor, dava olumlu sonuçlanırsa ka-
rar Hollanda’da geçerli olabilir” 

1Ocak 2022 tarihinden itibaren aile birleşimi dolayı-
sı ile Hollanda’ya gelecek olan kişinin Hollanda’ya 
gelmeden önce  dil öğrenme şartı getirildi.
Ankara Anlaşması’na rağmen ve anlaşmaya açıkça 
aykırı olarak davranan Hollanda ikinci defa uyum 
yasasını yürürlüğe koydu ve uygulamaya başladı.
Bu uygulamanın haksız olduğunu savunan Türk 
kökenli hukukçular konuyu yargıya taşıdı. Hukuk 
mücadelesi yalnız Hollanda’da değil, başka AB ül-
kelerinde de yürütülmekte. Avrupa Birliği Adalet Di-
vanı’nda şu anda devam eden davaları takipçileriyle 
paylaşmak isteyen Avukat Ejder Köse Hukuk TV ek-
ranlarından konu hakkında bilgiler sundu.
Köse şu açıklamalarda bulundu: “Hollanda’daki hu-
kuk süreci normal olarak 4 veya 5 yıl sürer Yalnız 
Avrupa Birliği ülkelerinden Danimarka’da 2015 yı-
lında bu konuda hukuk süreci başlattı. Avrupa Birliği 
Adalet Divanı raportörü avukat Generaal bir tavsiye 
raporu verdi. Raporda, “Ankara Anlaşması’na 
göre Türk vatandaşlarına sonradan böyle bir 
uygulama getirilemez” denildi.

“HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRECEK” BAŞKONSOLOS ARIKAN’DAN
BAŞKAN DIJKSMA’YA ZİYARET 

IGMG GÜNEY HOLLANDA BÖLGE YÖNETİCİLERİ TOPLANDI

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

Bu sezon gazetemizde stajyer olarak göreve başlayan İbrahim Yıldız, işinin 
daha ilk gününde büyük bir efor harcayarak kendini isbat etti. İşini 

severek, özenerek, itina ile yapan İbrahim, günlük öğününü sadece kendisi 
için getirmemiş, ofis çalışanlarını da getirdiği azık ile ağırladı. İlk gün çalışması 
olarak Şahan Süpermarketler ve Hasene Yardım Kuruluşu’nun reklam tasarımını 
da yapan İbrahim Yıldız, ortaya koyduğu ürünlerin okurlarımız tarafından nasıl 
bulunduğunu da merak ediyor açıkçası. 
Tepkilerinizi dogus@dogus.nl adresi’ne yollayabilirsiniz.                              ---◄◄

STAJYERİMİZ İBRAHİM YILDIZ İŞ BAŞINDA
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Adalet Divanı mükemmel bir tavsiye raporu vermiş, 
çünkü raportör aynen Ankara Anlaşması gereği 1080-
13 Maddesine değinerek, “Türk vatandaşlarına bu 
tür uygulamalar sonradan getirilemez” diye mad-
deyi hatırlattı. Danimarka’daki hukuk süreci  6 veya 
9 ay gibi bir zaman içerisinde sonuçlanacağını düşü-
nüyoruz. Öte yandan sonucun olumlu olması hâlinde 
Hollanda’da bizim işimiz kolaylaşacak. Avrupa Birliği 
ülkesinde alınan bu tür kararlar, bir diğer AB ülkesin-
de de geçerli olacaktır. Bu davayı ikinci kez kazanmış 
olacağız. Bizleri yalnız bırakmayın! Toplum olarak des-
teğinize ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte bu sorunu 
çözeceğiz”                                                     ---◄◄

IGMG Güney Hollanda Bölgesi Genişletilmiş Bölge Yönetim Kurulu Toplantısı’nın  (GBYK)       ikincisi bölge 
merkez binasında tam katılımlı olarak gerçekleştirildi. Mustafa Aktalan başkanlığında toplanan idareciler, ilk 

üç yıllık çalışma raporunu değerlendirdiler. Bölge Teşkilatlanma Başkanı Abdullah Aşıran tarafından yürütülen 
toplantıda ayrıca  büro güvenliğinden uyum yasası için başlatılan imza kampanyasına kadar olan pek çok 
gündemdeki konular da ele alınarak değerlendirildi. Mustafa Aktalan başkan seçildiğinde önlerine koydukları 
5 hedefe ulaşmak için yoğun bir gayret gösterdiklerine ve pek çoğuna da ulaştıklarını belirtti. Toplantıda Bölge 
İrşad Başkanı Uğur Demirci de “İdarecilerin Vasıfları” adlı bir sunum gerçekleştirdi.                                ---◄◄

İBRAHİM YILDIZ’IN ÇALIŞMALARI...

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

  www.sws-simtronic. com   info@sws-simtronic.com *Bizimle irtibata geçiniz
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Ben hep Seni aradım…
İlkbahar yaz sonbahar 
kış, her mevsimin 
tonlarında,
Ayçiçeğinin sarısı, mor 
dağların ufuklarında,
Güneşte, ayda, 
parlayan yıldızlarda, 
Gök yüzünün 
mavisi, sahile vuran 
dalgalarda, 
Enfüste ve âfakta...
Gördüğüm her 
manzarada,
Elest bezminden 
bu yana ben hep 
Seni... Seni aradım!..  
~~~~~~~~~~~
Tâ ezelden geliyor bize 
bu sevda, bugün hâlâ 
ser-hoş, şaşkın ve bir 
şeye aşığız biz. O şey 
nedir veya kimdir?..
Çocukluğumuzdan bu 
yana tüm beşeri aşklar 
hakiki aşka giden 
yolda birer  mecazmış 
meğer. İnsan güzeli/ 
güzelliği seviyor da 
güzeli yaratanı 
bilip sevemiyor.

A hmet Paşa gibi edebiyatçı şairler o 
ilk dokunuşun,
“Elest bezmi (Kâlu belâ)” veya 
“ve nefahtu fihi min ruhi”  

Allah’ın insana ruhundan üflemesi’nin 
sırrını, 
“Cânıma bir merhaba sundu ezelde 
çeşm-i yâr
Şöyle mest oldum ki gayrın 
merhabâsın bilmedim” diyerek dile 
getirmiş.
Buna nazire olarak da Mehmet Akif şu 
dizeleri söyler:
“Senin Mecnûn’unum, bir sensin ancak 
taptığım Leylâ;
Ezelden sunduğun şehlâ-nigâhın 
mestiyim hâlâ!”

“Veli mevzûunu bulamaz ki 
‘ben’ desin!” diyen Abdulhakim 
Arvasî hazretlerinin bu sözünü nasıl 
açıklayabiliriz?.. 

Varlığının merkezinde Allah olduğu için 
kendiyle ilgili bir bilgiye, bir yere sahip 
değildir ve zaten bunun farkında da değildir 
Veli. O yüzden mevzuunu yerini ve kendini 
bilmez.
Âşık da öyle değil mi?. Onda da benlik 
olmaz, çünkü âşık maşukunda fani 
olduğu için ortada “benlik” diye bir şey 
kalmamıştır. Veli ve âşık böyle olduğu gibi 
deli de öyledir. 

Hallacı Mansur’un “Enel Hak” (Ben 
Hakk’ım) demesine gelince, ölümüne 
sebep olan bu söz, isminden ve cisminden/ 
benliğinden sıyrılıp aşk ile hakta fena 
bulması olarak anlaşılmıştır. 
İblis de, “Ene Hayrun- Ben hayırlıyım” 
dedi ama onun “Ene” si kabul görmedi. 
Çünkü o merkeze kendini koydu. Kendine 
âşık oldu. 
İnsan neyi severse hep onu anar, her yerde 
her şeyde  onu görür, her şey onu hatırlatır 
ve onun dışında her şeye karşı lakayıt kalır. 

Zahid geçinen bir adam büyük Veli 
Rabiatü’l Adeviyye Hatun’un yanında 
sürekli dünyanın kötülüğünden ve fani 
oluşundan bahsederken Rabia Hatun, 
“Eğer sen gerçekten zahid/ dünyaya 
değer vermemiş ve sevmemiş olsaydın 

bu kadar bahsedip durmazdın.” diyerek  
o kişinin bu samimiyetsizliğini  ifşa etmiş.

“Benim kalbim temiz” deyip, amelsiz 
ibadetsiz kendini temize çıkaran ve Allah’ın 
katında değerli olduğunu düşünüp Allah’ı 
çok sevdiğini iddia edenlere Rabbimiz bir 
şart koşuyor:  “(Ey Resulüm!) De ki: 
“Eğer (gerçekten) Allah’ı seviyorsanız 
(bu iddianızı ispat etmek üzere) Bana 
tâbi (ve teslim) olunuz ki, Allah da sizi 
sevsin ve günahlarınızı bağışlayıversin. 
Allah Gafûr ve Rahim’dir.”
(Ali İmran 31.)

Evet her iddianın bir ispatı gerekir. 
Maldan candan bir fedakârlık olmadığı 
gibi bir de nefsin arzularına uyup Allah’ın 
rızasını dileyene ne demeli?..
“Nâdanı terk etmedin yârânı 
arzularsın,
Hayvânı sen geçmedin insânı 
arzularsın.
“Men arefe nefsehû fakad arefe 
Rabbehû”
Nefsini sen bilmedin Subhânı 
arzularsın.” (Niyazi Mısrî)

“Her şeyin başı imân... İster Hak, İster 
Batıl kutuplarda olsun, her oluş için 
imân şart...”
Esseyyid Abdülhakim Arvasi Haz retleri şöyle 
buyuruyor: “Evvela inanmaya inan!.. 
Neye ve na sıl olursa olsun, inanmaya 
inan!.. Onsuz ne biz mevcuduz, ne 
de başka bir şey... İstersen, bir odun 
parçasının tepesine sırmalı bir külâh 
geçir ve ona inan!.. Fa kat inan!..”
Burada kastedilen bir şeye samimiyetle 
inanmak. 
Evet, insan bir şeyi başarmak istiyorsa ona 
inanmalı ve sevmeli ama çok sevmeli. 
Sevginin şiddetine ise “aşk” diyebiliriz. 
“İnsanlardan kimi de Allah’tan başka 
şeyleri O’na eş tutuyorlar da onları, 
Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa 
iman edenlerin Allah sevgisi daha 
kuvvetlidir…” (Bakara 165.) 

“İlâh” ve “Allah” lafzının kökenine 
bakınca ortaya çıkan mana: “tapınmak, 
kulluk etmek” anlamına gelen ulûhet 
(ilâhet, ulûhiyyet), “hayret etmek, 
gönülden bağlanıp sığınmak” 
mânalarındaki veleh (eleh) veya 
“gizli olup duyu idrakinin üstünde 
bulunmak” anlamındaki leyh kökünden 
türemiş olabileceği kabul edilir. Buna göre 
ilâh “tapınılan, yüceliği karşısında 
hayranlık duyulan ( secdeye kapanıp 
“Sübhanallah” demek bu hayretin 
bir ifadesi olarak “her türlü noksan 

sıfatlardan tenzih edip tüm üstün 
âli sıfatlarını tasdik etmenin hâle 
yansımasıdır.) ve tutkuyla sevilen 
kimse/ varlık” demektir. 
Bundan dolayı Allah demek “anlam” 
demek, “aşk” demektir. O hem âşık, hem 
maşuk hem de aşktır.
Kendisinden az bilgiye sahip olduğumuz o 
ruh ile ezelden ebede hep Onu arıyoruz. 
Merhum Neşet Ertaş’ın  Leyla’sına yazdığı, 
“Ölürüm sevdiğim zahirim sensin, 
evvelim sen oldun ahirim sensin.” 
türküsü, onun haktan  gönlüne inen -Çünkü 
El-Evvel de O, El Âhir de O. Ez-Zahir de  
El- Batın da O.- ilhamın aslında mecazen bir 
beşere söylenmesidir. 

Aşk beğenmek değil tutulmaktır. Her ne 
kadar âşık gramerde ismi fail olsa da 
manada meful (edilgendir.)
Bazen de maşuk nazlanır, şımarır; niye?.. 
Çünkü âşık ona çok büyük anlamlar atfettiği 
için o da kendini olağanüstü görür. Hâlbuki 
yüzlerce kişi içinde onlardan hiç bir farkı 
yokken aşık onu alır ve en yüce gönül 
tahtına oturtur. Yani maşukun değeri âşık 
sevdiği sürece vardır. 

Kadir’in Leyla’ya olan aşkı onu mecnuna 
çevirince herkes Leyla’nın dünya güzeli bir 
kız olduğunu düşünmüşler. Bir de baksalar 
ki kara kuru bir kız. “Yazık sana!.. Bu 
kız mıydı seni mecnuna çeviren?..” 
demişler. 
Mecnun da, “Siz ona bir de benim 
gözümle bakın.” demiş. Evet, demek ki 
sevmede mesele “güzellik” ve “çirkinlik” 
değilmiş. Beşeri aşk dediğimiz de aslında 
ilahî bir şeymiş.
Demek ki âşığın gönlündeki o sır/mânâ/aşk 
henüz Allah’a erebilecek bir istidada sahip 
olmadığı için karşı cinse yöneliyor. 

“Bende mecnundan füzun âşıklık 
istidadı var âşık-ı sadık benem 
mecnunun ancak adı var.” Fuzuli.
Aşk’ın varlığı firkatte/ ayrılıktadır. Vuslat 
(birleşme) aşkı bitirir. 
Belki de bütün beşeri aşklar ilahî aşkın 
varlığına birer ayet alamet ve tecrübe 
kazandırmak içindir. 

“Mecnun’a sordular, Leylâ nice oldu?
Leylâ gitti adı, dillerde kaldı.
Benim gönlüm şimdi, bir Leylâ buldu.
Yürü Leylâ ki ben Mevlâ’yı buldum.

Derviş Yunus bu sırlardan açılmaz,
Hakk’ın lütfun görüp gayre saçılmaz,
İnayet-i Hakk olan yerden kaçılmaz.
Leylâ Leylâ derken, Mevlâ’yı buldum.” 
(Yunus Emre)                                   ---◄◄

BEN HEP 
SENİ ARADIM

Bezmi Elestten Beri
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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  

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz...
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Ethem Emre: “Yabancı girişimciler, uzun vize bekleme süreleri nedeniyle iş yapamıyorlar. Bu sorun biran önce çözülmelidir”

  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”

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

Özel günleriniz   ŞÖLEN  ile  tatlansın!.. 

H ollanda Türk Toplumumun 
dertleriyle dertlenen, o dertlere, 
sorunlara çözüm bulmak, çare 
olmak için çırpınan koca bir yürek 

var Hollanda’da. Randstad Kişisel Hasar 
Kurum Müdürü ve HTTO Dernek Başkanı 
Ethem Emre. 
Asıl işi ve uzmanlık alanı kişisel yaralanma/
hasar-Letselschade olan Emre pek çok sivil 
inisiyatif hizmetini de başlatarak bu alanda 
örnek bir kişiliğe sahip.
Gelecek neslin Hollanda’da inşa ve ihyası 
için çalışan Emre, gençlerin kimlik ve aidiyet 
bilincini kazanmaları ve korumaları için de 
bir vakıf kurarak onların bir araya gelerek 
bu alanda faaliyet yürütmelerine zemin 
hazırlıyor. 
Sayıları 2000’e yaklaşan dernek, vakıf, 
kurum ve kuruluş temsilcileri ve yetkilileri 
de kendi alanlarında bu yönde faaliyetler 
yürütmekteler ancak bugüne kadar çok da 
kayda değer bir çalışma yürütülmediği aşikâr.
Oysa bu alanda yapılacak ortak çalışmalara, 
birlikte atılacak adımlara ne çok da ihtiyacımız 
var. Bunu bugün Ethem Bey’in davetlisi 
olarak gittiğim ofisinde bir kez daha gördüm.
Her cumartesi sabahı kapılarını Hollanda 
Türk toplumunun sorunlarını çözmeye dönük 
fikir ve çözüm üreten, bu konularda kaygı 
duyan, kafa yoran herkese açan Ethem 
Emre’nin bu haftaki misafirleri Rotterdam 
Encümen Azası/Wethouder Enes Yiğit ve 
meclis üyesi Serkan Soytekin idi.

Avukat Bob Quast: “Osmanlı büyük bir 
medeniyet idi. Yeni nesil o mirasa sahip 
çıkamadı, o değeri bilemedi”
Ziyaret öncesi ofiste çalışan iki Hollandalı 
kardeşle tanıştık. Onları tanıyınca, 
düşüncelerini öğrenince ve çalışmalarını 
duyunca gıpta ettim, hatta biraz da 
kendimden utandım. Bob ve Andries Quast 
adlı kardeşler Groningen doğumlu ancak 
bir kaç nesil öncesi Hollanda’nın sömürgesi 
altında bulunan Endonezya’ya dayanıyor.
Hukukçu kimliğinin yanı sıra Bob aynı 
zamanda Hollanda İsviçre Ticaret Odası 
Dernek yöneticiliğini de yapıyor.
Bob, Türk gençlerinin içinde bulundukları 
içler acısı hâlinden son derece muzdarip ve 
kaygı duyuyor.
Kimlik ve aidiyet bilincinin, lüks arabayla, 
markalı telefon ve arabayla kazanılacağına 
inanan, gelecek kaygısı duymayan bir neslin 
oluştuğuna dikkat çeken Bob, bu olumsuz 
gidişata ebeveynlerin ve özörgütlerin de 
zemin hazırladığını dile getiriyor.
Osmanlı’nın büyük bir medeniyet olduğuna 

“KİMLİK VE AİDİYET BİLİNCİ MARKALI 
ARABALARLA, KIYAFETLERLE OLUŞMAZ!”

ve bu değerin ve mirasın yeni 
nesil tarafından anlaşılmadığına 
dikkat çeken Bob, o medeniyetin 
sosyal, kültürel, ekonomik 
uygulamalarının toplumsal uzlaşı, 
barış ve refah adına önemli bir 
model olabileceğine vurgu yaptı.
Bu sebeplerden dolayı Ethem 
Emre’nin başlattığı bilinçlenme 
faaliyetlerinin içerisinde olmayı 
istediğini ve bu alanda kendi 
üzerine düşeni yapmak için 
burada olduğunu ifade etti. Çok 
önemli bir sitede, bütün ülkelerin 
geçmişiyle alakalı her türlü bilgiye 
rastlanırken, Osmanlı ve Türk 
tarihi ve devletiyle ilgili bilgilerin 
olmadığının büyük bir kayıp 
olduğuna vurgu yapan Bob, doğru 
bilgilerle o sitenin desteklenmesi ve 
Türkiye’nin tanıtılması gerektiğini 
belirtiyor. Türk Dili edebiyat, tarih 
ve kültür dersleri için gençleri bir 
araya getirmeyi planlayan Inter 
Talenten adlı vakıf ile gençlere 
kimlik ve aidiyet bilincini vermeyi 
hedefliyor Bop. Osmanlı bankası 
ve ekonomik modelinin belki 
de şuan dünyanın getirildiği 
ekonomik krizden çıkmak için 
iyi bir model olabileceğine işaret 
eden Bob, vakıf bünyesinde eğitim 
gören farklı meslek gruplarından 
gençlere de böyle bir görev 
verilebileceğinin altını çiziyor.
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Adı da sunduğu yemekler de 
Osmanlı olan bir restoranda yemek 
yerken, restoranın boşluğunu fark 
eden ama hemen yanındaki Suşi 
restoranının Türk ve Faslı gençlerle 
doldu olduğunu gözlemleyen Bob, 
“yaşadığım en büyük hayal 
kırıklığı bu oldu” diyor ve şu altı 
çizilecek cümlelerle konuşmasını 
tamamlıyor: “Kendi kültürüne, 
tarihine, yemeklerine sırt dönen 
bir gençlik beni endişelendiriyor. 
Gündelik koşuşturmacalarla 
vakit dolduran, kapitalizmin 
sunduğu oyuncaklarla avunan, 
sorgulamayan, her verileni yutan 
bir neslin asimile olmaması 
mümkün değil. İnsanı insan yapan 
ne bindiği arabadır, ne üzerindeki 
markalı kıyafet ne de kullandığı 
son model telefondur. İnsanı insan 
yapan düşüncesidir, ülkesi ve 
insanlık için yapacağı hizmettir. 
Kendi inancı, kültürel değerleri 
ve kimliği ile içerisinde yaşadığı 
ülkeye katacağı değerle ancak 
insanlık vasfını elde eder.”
Enes Yiğit: “İlk işimiz kentteki 
yoksullukla mücadele etmek”
Kahvaltı sohbetine katılan Denk 
Partisi Rotterdam Anakent 
Belediye Encümen Azası Enes 
Yiğit ve üyesi Serkan Soytekin de 
kendi çalışmaları ile alakalı bilgiler 
verdiler.

Ülkenin hem pandemi hem de 
savaş sonrası büyük bir ekonomik 
darboğaza girdiğine dikkat çeken 
Enes Yiğit, wethouder olarak 
görev alanı içerisinde olan 
yoksullukla mücadelede ellerinden 
geleni yaptıklarını ve bu krizin 
vatandaşlar tarafından çok fazla 
hissedilmemesi için gece gündüz 
uğraştıklarını dile getirdi. 
Yiğit, koalisyon ortağı olmadan 
önce de bu konuda pek çok 
önergeyle vatandaşın yanında 
olduklarını isbat ettiklerini belirtti. 
Vatandaşlarımızın içerisinde 
yaşadıkları ülkeye adapte 
olmalarını isteyen Yiğit, “Kentte 
ne olup bitiyor insanımızın haberi 
yok. Türkçe kanalları açılmış, 
Yozgat’taki hava durumunu merak 
ediyor, oradaki siyasi gelişmeleri 
takip ediyor ama Rotterdam’da 
ne olup bitiyor haberi yok. Meclis 
toplantılarına bakıyorum hep yerli 
Hollandalılar geliyor, mahalledeki 
sorunları gündeme taşıyorlar, 
bir tane de göçmen kökenli biri 
gelip de “bizim de şöyle bir 
sorunumuz var” demiyor” 
diyerek içerisinde bulunduğumuz 
içler acısı hâle dikkat çekti.
Camilerin de kiliseler statüsünde 
olduğuna dikkat çeken Yiğit, cami 
yöneticilerinin de belediye ile 
yakın temas hâlinde olmalarını ve 

var olan destekleme imkânlarından 
faydalanmalarını istedi. Aynı 
zamanda bölgede etkin olan 
vakıf ve derneklerin de bölge 
halkına yönelik çalışmalarının da 
belediye tarafından mali anlamda 
desteklendiğine dikkat çeken Yiğit, 
bu konuda da sınıfta kaldığımızın 
altını çiziyor. 

Ethem Emre: “Yabancı 
girişimciler, uzun vize 
bekleme süreleri nedeniyle iş 
yapamıyorlar”
Her Cumartesi sabahı ofisinin 
kapılarını toplumsal sorunları 
konuşmak ve çözüm üretmek adına 
sonuna kadar açan Ethem Emre 
de değerlendirme konuşmasında 
birlik ve beraber hareket etmenin 
önemine vurgu yaptı. Sayının bir 
anlam ifade etmediğine vurgu 
yapan Emre, Yahudi ve Ermeni 
lobisinin işlevine dikkat çekerek, 
aynı yöntemle çalışmamız 
gerektiğini ifade etti. 
Pek çok ülke vatandaşının 
Hollanda’ya vizesiz geldiğini 
belirten Emre, “60 yıllık 
geçmişi olan Türkiye insanına 
Hollanda’nın vize uygulaması 
ve bunu daha da zorlaştırması 
bizim hem yurttaş olarak 
dağınıklığımızın hem de 
Türkiye devleti olarak 
gücümüzü yeterince 
kullanamıyor olmamızın 
sonucudur” dedi. 

Var olan haklarımızın da elimizden 
birer birer alındığına dikkat 
çeken Ethem Emre, Ankara 
Anlaşması’nın da hükmünü, 
geçerliliğini ortadan kaldırmak 
adına başlatılan girişimlerin boşa 
çıkarılması için hem ülke hem 
de vatandaşlar olarak gerekli 
tepkileri zamanında göstermemiz 
gerektiğini vurguladı.           ---◄◄

Metin Yazarel’in daveti ve kendi el emeği ürünlerle ikramı, Ethem Emre’nin ev sahip-
liğinde hem basın mensupları hem de siyasetçiler bir araya gelerek sohbet ettiler...
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“ Gaybın anahtarları Allah’ın 
yanındadır; başkası onları bilemez. 
Karada ve denizde ne varsa hepsini 
O bilir. O’nun bilgisi dışında 

dalından bir yaprak bile düşmez. O, yerin 
karanlıkları içindeki bir tek dâneyi, yaş ve 
kuru ne varsa her şeyi bilir. Bütün bunlar, 
gerçeği tüm netliği ile gösteren apaçık bir 
kitapta yer almaktadır.” (Enam: 59)
Değerli okuyucular, İslam’da kader inancı ile 
ilgili farklı sesler çıkaranlar, genelde ıstılahı 
anlamıyla değil lügat üzerinden görüşlerini kabul 
ettirmeye çalışıyorlar. 
‘Gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, 
bir şeyin şeklini ve niteliğini belirlemek, 
kıymetini bilmek, rızkını daraltmak’ gibi 
anlamlara gelen kader, birileri tarafından farklı 
manalara çekilerek Ehl-i Sünnet Vel-Cemaat 
itikadı dışında bir anlam yüklemesi yaparak, 
etrafında kopartılan fırtınaların samimi ve dinî 
duyarlılıktan ileri geldiğini iddia etmek safdillik 
olur kanaatindeyim.

Kader, zaman içinde yoklukta küçüklüğünü ve 
acziyetini idrak etmek ve aşkın olana teslim 
olmaktır. Zaman içinde düşünen kula gerekli olan 
şey, zaman üstü olanın ilmini zaman içinde ihata 
etmenin mümkün olmadığına iman etmesidir. 
Unutmamak gerekir ki, bu mevzuda ileri geri 
konuşmak yani tekebbür, düşülen çukurda 
debelenerek buna rağmen hiçliğini unutarak 
Allah’a baş kaldırmaktır.
İmanla ilim arasındaki ilişkiyi anlamak için 
normal bir akla sahip olmak yeterlidir. Çünkü 
“Bilginiz kadar iman edersiniz” deyiminin 
bu mevzuda yol gösterici olduğu ortadadır. 
İlim, bir şeyi tümel olarak zahiri ve batını olarak 
bilmektir. İşte buna gerçek bilgi denilir... 

İnsanların dikkatini planlanmış mevzulara 
(Kader gibi) çekerek kendi dünyalarını kurarak 
hedeflerine ulaşmanın gayretini gösterirken, ses 
çıkartmayanların Allah katında durumlarının ne 
olacağını varın siz düşünün. Hataların kurbanı 
olmak demek, hakkında bilgi sahibi olunmayan 
mevzuda sürü hâline getirtilmek ve birilerinin 
dümen suyunda kürek çekmektir. Bunun nihayeti 
nedamettir. 
Bireylere ikinci sınıf insan muamelesi yapmak 
hangi saiklerle yapıldığının cevabını aklıselim 
olanlar verirler. 
Kendilerini “akıllı” başkalarını “avanak” yerine 
koyanlar, şizofreni bir hastalık neticesinde ancak 
böyle absürt iddiaları kaleme alarak insanların 
imanlarını ifsat etmeye çalışmaları, bu projenin 
arkasında duran akıl babalarını ifşa ediyor. 
Unutmayalım! İnsana saygı duymak, evrensel bir 
ilkedir. Bu ilkeyi çiğneyenlerin, ‘Bağdel harabil 
basra’ deyimine uygun olarak sonunda pişman 
olacaklarını umuyorum...
Geçici dünya zevklerine aldanmanın hayatı nasıl 
yaşanmaz hâle getirdiğini algılamak için alt yapı 
dedikleri birikimin olması, elzem olduğunun 
farkına şimdiden varmak da ayrıca bir fırsattır. 
Bunun temel kaynağı vahiyle inşa edilmiş hayatı 
algılamanın hikmetinin tecellisidir.
Bir dostunuzun hanenizi ziyaret etmesi ve bu 
tür mevzuların gündem olması bazen üzücü 
olmakla birlikte çözümlerin aranması, aranızdaki 
inanç ve ideallerin tevhidi ile ilgili faaliyet değil 
midir? Ez cümle, Peygamberimizin (s.a) “Kişi 
sevdiğiyle beraberdir” hadisi şerifin mana-i 
mefhumu buna mutabık değil midir? Dostlukların 
üzerine bina edildiği esbab-ı mücibeler çoktur ve 
olayların anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

“Günün en flaş haberi hangisidir?” 
diye sosyal medyada gezinenlerin psikolojik 
durumunu anlamak için normal bir akla sahip 
olmak sanırım yeterlidir. Çünkü insanların 
iletişim araçlarıyla günübirlik iç içe olmaları, 
algıları üzerindeki tesiri bir düşünsenize!
Mümin, Peygamberimizin (as) “Fitne 
uykudadır. Onu uyandırana Allah lanet 
etsin!” hadisi şerifini hayatının ilkesi bilendir. 

Bu ilkenin dışına çıkanlar, nefislerine yenilen, 
iradesini doğru anlamada kullanmayan ve 
kendilerini netice itibariyle kaybedenlerdir. Bu 
tür insanlara duamız şudur: “Allah feraset ve 
hidayet versin!”

Nisyan, felakettir. Unutulacak veya sürekli 
hatırda tutulacak şeyler vardır. Kendine karşı 
işlenenleri unutmak da fazilet, inancına karşı 
işlenenlerde dersler ve ibretler vardır. Hayatın 
sağlamasını yapamayanlarda muhasebe 
kavramını aramak hamakat, her şeyin sonucunu 
düşünmek de akıl, zeka, özgür irade ve ufuk 
vardır.
Sonuç olarak söyleyeceğim şey şudur: Sosyal 
medya üzerinden yapılan telkinleri ihtiyatla 
karşılayarak, sormak istediklerimizi veya merak 
ettiklerimizi, güvenilir ve dinî anlamda ehliyet ve 
liyakate haiz olanların verdikleri cevaplara güven 
duyulmalıdır.
Hakkında malumatımızın olmadığı mevzularda 
yanlışa düşmemek için susmak ve doğruyu 
bulmak İslami bir görevdir.
Dinlediğimiz bir konuşmacıya delil sormanın 
âdet hâline getirilmesi, hata yapma oranımızı 
düşürecektir.
Dinimizi ehli olanlardan öğrenmek için gayret 
sarf etmeyi, hakkın ve hakikatin yayılmasına 
yardımcı olacağına inanmak, mümin olmanın 
özelliklerindendir.
İslam dininin iki ana kaynağı olan Kur’an ve 
Sünnet bilgimizin hayatımızın merkezinde olması 
gerektiği inancımızı yeniden tazelemek için her 
gün bilgi edinme anlamında okumalar yapmak, 
İslami bir görev olarak algılanmalıdır.
Bu konularda çok zayıf olduğumuzu düşünüyor 
ve Allah’a sığınıyoruz...
Şu hakikati unutmayalım: Mü’min olarak 
şikâyeti bırakarak kendimize düşen görevi 
yerine getirdiğimiz takdirde, bazı mevzuları 
sorgulamamız arkasından gelecektir.
Çalışmak bizden, muvaffakıyet Allah’tandır... 
Allah’a emanet olunuz...
“Şüphesiz biz her şeyi dakik, şaşmaz bir 
ölçüye ve bir kadere göre yarattık.” 
(Kamer :49)                                            ---◄◄

Kader, zaman içinde 
yoklukta küçüklüğünü 
ve acziyetini idrak etmek 
ve aşkın olana teslim 
olmaktır. Zaman içinde 
düşünen kula gerekli olan 
şey, zaman üstü olanın 
ilmini zaman içinde 
ihata etmenin mümkün 
olmadığına iman 
etmesidir. 
Unutmamak gerekir ki, 
bu mevzuda ileri geri 
konuşmak yani tekebbür, 
düşülen çukurda 
debelenerek buna 
rağmen hiçliğini 
unutarak Allah’a 
baş kaldırmaktır.

Kader Etrafında
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1 - Sanıyorum 2010 yılıydı. 
Okullar yeni açılmıştı. 
Benim ‘eğitimbilim’ 
derslerine girdiğim, aynı 

zamanda staj danışmanı olduğum 
bir öğrencim Leiden Belediyesi 
sınırları içerisindeki orta eğitim 
kurumlarından birinde brugklas 
öğrencilerine deneme dersi 
veriyordu. Ben de görevim gereği, 
sınıfın bir ucunda bana ayrılan 
sandalyeye oturmuş, öğrencimin 
dersini değerlendiriyordum. Eğitim 
bilimleri fakültesinde biyoloji 
bölümü son sınıf öğrencisi olan, 
ders verdiği okulda da ‘öğretmen’ 
olarak çalışan öğrencimin 
işlediği tema ‘arkadaşlık’ idi. 
Tanışma, kız-erkek arkadaşlığı 
gibi alt başlıklar halinde işlenen 
tema, her biri kısa bir süre önce 
temel eğitimden gelmiş 12 yaş 
civarındaki öğrencilerin durumuyla 
da örtüşüyordu. “Yeni bir 
okula başladınız; ilkokuldaki 
arkadaşlarınızın her biri başka 
bir okula gitti. Siz bu sınıfta 
yeni arkadaşlar edindiniz. 
Önceden bütün derslerinize 
aynı öğretmen giriyordu. Bazen 
iki öğretmen de olabiliyordu. 
Burada artık her dersinize ayrı 
bir öğretmen giriyor. ........” Bu 
düşüncelerle başlattığı anlatımını 
“Vanessa sana sevgiyle baktı. 
Sen de ona karşı kalbinde bir 
şeyler hissettin; sen de ondan 
hoşlanıyorsun!” tümceleriyle 
sürdürdü ve konuyu önce aşka, 
ardından da cinsel ilişkiye getirdi: 
“Birlikte olmaya karar verdiniz. 
Ama kendinizi korumanız 
lazım.” Sonrası malumunuz: 
korunma yöntemleri... Eee, 
Hollanda burası; ‘cinsel eğitim’ 
olmadan olmaz! Ben ilgiyle, 
öğrencimin verdiği dersi izliyordum; 
adam da her şeyi, benim de 
önümde duran ders kitabına göre 
anlatıyordu ve buraya kadar her 
şey gayet normal gidiyordu. Bir ara 
masasına yönelen öğretmen eline 
bir tomar kağıt aldı ve sınıftaki 
öğrencilere dağıtmaya başladı; 
tabii ki arkadaki öğrencilere 
kağıt dağıtırken bana da verdi. 
‘İlk cinsel ilişki ile ilgili 
doğru bilinen yanlışlar’ başlığı 
altında yazılanları tahmin bile 
edemezsiniz. Ben bunlara kendimi 
alıştırmaya çalışırken, bir sonraki 
sayfada “kızsın, bir başka 
kızla cinsel ilişki yaşamak 
istiyorsun/ erkeksin, bir başka 
erkekle cinsel ilişki yaşamak 
istiyorsun” içeriğiyle ‘eğitim’ 
adı altında yalnızca eşcinsellik 
teşvik edilmiyordu; erkek çocuklara 
‘bu işi mutlaka tecrübeli bir 
erkekle yapması önerilerek’ 
apaçık pedofili savunusu 
yapılıyordu. 
Düşünebiliyor musunuz, 12 
yaşındaki kızlara kızlarla, aynı 
yaştaki erkeklere de erkeklerle 
cinsel ilişki tavsiye ediliyordu. Ve 
bütün bunlar eğitim adı altında bir 
okulda gerçekleşiyordu! Sınıftaki 
çocukların tavrını görmeliydiniz: 
Küfür edenler, kağıtları fırlatanlar...
  
Ben, görevim gereği, yalnızca 
‘öğrencimin verdiği dersi 
gözlemlemekle (observeren) 
yükümlü olduğumdan’, derse 
hiçbir şekilde müdahale etmedim; 

dersten sonra öğrencimle dersinin 
değerlendirmesini yaptık. Ben 
öğrencime ‘neden kitabın 
dışında, kitaptaki konu 
başlıklarının dışında başka 
malzemeler dağıttığını ve neden 
konuyu eşcinselliğe getirdiğini’ 
sorduğumda bana ‘belediyenin 
eğitim bölümünde eşcinsellerin 
de grubunun olduğunu ve onların 
“Bizim materyallerimiz 
de derslerde dağıtılacak” 
dediklerini’ bildirdi. Bir ders içinde 
konu nereden nereye gelmişti.

2- Gino van der Straten 9 yaşında 
Hollandalı bir çocuktu. Kerkrade’da 
Donny M. tarafından kaçırıldığı 
ve ‘tecavüze uğradıktan sonra 
öldürüldüğü’ bilgisi basında 
paylaşıldı. Üstelik Donny M., 
Tesla marka arabasında yalnız da 
değildi sokakta çocukları kaçırmak 
istediğinde; geçtiğimiz mart ayında 
yanında başka erkekler de varken 
güpegündüz erkek çocuk kaçırma 
girişiminde bulunmuşlardı ve bu 
kaçırmaya çalıştığı çocuklardan 
birinin annesi tarafından haklarında 
suç duyurusunda bulunulmuştu. 
Ancak; polis ‘kaçırma işlemi 
gerçekleşmediği için’ bu 
şikâyeti ciddiye almamıştı. 
Olaya bakar mısınız: Adamlar 
arabalarına binmişler, sokaklarda 
kaçırabilecekleri erkek çocukların 
peşine düşmüşler! Bir kez daha 
okuyun ve derin düşünün lütfen: 
Hollanda’da lüks arabaların içindeki 
yetişkin erkekler güpegündüz erkek 
çocukları kaçırmaya kalkışıyorlar. 
Ve daha da vahim olan ‘polisin 
bu işin arkasına düşmemesi 
sonucu, aynı kişilerin 
kaçırdıkları 9 yaşındaki bir 
erkek çocuğa tecavüz ettikten 
sonra onu öldürmeleri’! Vahşetin 
boyutunu görüyor musunuz!

3- Türkiye’de Ensar Vakfı 
bünyesindeki Kur’an kursunda 
onlarca erkek öğrencinin sistematik 
tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. 
En son da Erzurum Palandöken’de 
yatılı Kur’an kursunda erkek 
öğrencilerin tecavüze uğradıkları 
basına yansıdı.

4- Çocuklara yönelik TV kanalı 
Disney, çocuk filmlerinde, çizgi 
filmlerde artık yarı yarıya eşcinsel 
karakterlerin de bulunacağı filmler, 
çizgi filmler yayınlayacağını alenen 
duyurdu. 

5- Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Kurulu on binlerce erkek çocuğun 
Batı ve Doğu Avrupa’da kayıp 
olduğunu, bunların çok önemli 
bir bölümünün eşcinsellerin 
ve pedofillerin yanında 
alıkoyulduklarının tahmin edildiğini 
bildirdi.

6- Kiliselerde, manastırlarda 
papazlar tarafından tecavüz 
edildikten sonra öldürülen binlerce 
erkek çocuğun akıbeti, en son 
Kanada’da ortaya çıkan toplu 
mezarlarla bir kez daha kanıtlandı.
7- Adını ve yazarını vermeyeceğim 
bir psikoloji dergisinin sayfalarında 
psikolog olduğunu belirten bir kadın 
yazar, heteroseksüel her insanın 
beden ve ruh sağlığını korumak için 
ara sıra kendi cinsinden insanlarla 

da seks yapmasını öğütlüyor. Bunu 
bilimsel olarak (?) formüle de etmiş: 
heteroflexibel. Yani, erkeklere “hep 
kadınlarla sevişmeyin, ara sıra 
kendi cinsinizden erkeklerle 
de sevişin” diyor; aynı öğüdü 
kadınlara da veriyor tabii ki “hep 
erkeklerle sevişmeyin, ara 
sıra hemcinsiniz kadınlarla 
da sevişin”. Ve bunu da ‘ruh 
sağlığınızı korumak için’ yapın, 
diyor.
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. 
Lafı hiç gevelemeden büyük 
resmi ortaya koyalım: Gelişmiş 
ülkelerde eşcinsellik başta eğitim 
kurumları, sanatsal kurumlar 
(özellikle de sinema) ve medya 
olmak üzere diğer kuruluşların, 
örgütlenmelerin desteğiyle teşvik 
ediliyor. Eşcinselliğin övüldüğü, 
teşvik edildiği ama ona karşı 
çıkmanın yasaklandığı Batı 
Avrupa ülkelerinde egemen 
güçler insan haklarının ve 
demokrasinin sınırlarını kendi 
çıkarlarına, kısa ve uzun vadeli 
hesaplarına göre belirliyorlar. 
Sosyalizmin tehlike olmaktan 
çıkmaya başlamasıyla birlikte 
esas olarak iki olgu öne çıkmaya 
başladı Batı’da: Yabancı (daha 
çok da Müslüman düşmanlığı) 
ve eşcinsellik. Bu yazının 
konusu yabancı düşmanlığı veya 
eşcinsellik olmadığından, bunları 
tartışmayacağız. Yetişkin insanın 
özgür cinsel tercihine zaten karşı 
çıkamayız. Bu yazının konusu 
yetişkin olmayan insanların, yani 
‘çocukların’ cinsel ilişkilerin 
metaı hâline getirilmeleridir. 
Söz konusu ‘çocuklar’ olunca 
istismarın her türüyle, her rengiyle 
karşılaşabiliyorsunuz. Bu arenada 
öyle bir grup var ki, onlara karşı 
ana babaların her zaman uyanık 
olmaları ve çocuklarını korumaları 
gerekiyor: Pedofiller, Türkçe’deki 
adıyla ‘sübyancılar’. Bu sapık 
grup her ülkede eşcinsel haklarının, 
demokratik hakların arkasına 
sığınarak kendini gizlemeye 
çalışıyor. Bir dönem partileri 
bile vardı bunların Hollanda’da; 
yani o kadar rahatlar. Belçika’da 
Dutroix olayını hatırlayacaksınız; 
sapıklık Belçika sarayına bile 
sirayet etmişti de üzerini hemen 
kapattılar. Çok şükür Hollanda’da 
ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde 
çocuk pornosundan çocuk yaşta 
evliliği engellemeye kadar çok 
güzel adımlar atılıyor. Bunları daha 
da ileriye taşımak, sübyancılığı 
yeryüzünden silmek için çok etkili 
önlemler almak ve evrensel işbirliği 
örgütlemek gerekiyor.

Bizim bu kısa yazımızın amacı 
‘farkındalık yaratmak’. Esas 
olarak da erkek çocukları hedef 
alan sapıklığın boyutları üzerinde 
durmak. Ana babaları olaylarla, 
sorularla uyarmak.
  
Yukarıdaki 1. örnekte pedofillerin, 
eşcinsellerin arkasına saklanarak 
eğitim kurumlarına nasıl sızdıklarını 
görebiliyorsunuz. Düşünün; okullara 
bile girebiliyorlar, çocuklarınızın 
bulunduğu en güvenilir mekan 
olan okullara!!! Peki, anne baba 
olarak çocuğunuzun okulda neler 
öğrendiğini her gün kendisiyle 
konuşuyor musunuz? 

2. örnekte sokaklarda lüks 
arabalarıyla çocukların peşine 
düşen, çocuk kaçıran ve tecavüz 
ettikleri çocuğu acımasızca öldüren, 
gözleri dönmüş pedofillerin 
sokaklarımızda cirit attıklarına 
tanık olduk. Peki, evden çıkan 
çocuğunuzu nereye kadar 
gözleyebiliyorsunuz? Bir sapığın ya 
da sapıkların peşine düşebileceği 
korkusuna hiç kapılmıyor musunuz? 
Güvenip de gönderdiğiniz 
arkadaşının evinde herkes 
gerçekten ‘güvenilir’ mi?
  
3. örnekte Kur’an-ı Kerim 
öğrenmesi için yatılı okula 
gönderilen yavruların tecavüze 
uğraması var. Biri bir vakıf kursu, 
diğeri de Diyanet’e bağlı resmî 
bir kurs. Müslümanlar böyle bir 
sapıklığa nasıl sessiz kalabilirler? 
Sorumlular en ağır cezaya 
çarptırılıyorlar; bunda kuşku yok. 
Ama vakfın, Diyanet’in adı kirlenir 
diye olayları ört bas etmek kabul 
edilebilir bir durum değildir. 

Aksine; Müslümanlar çocuklara 
tecavüz edilen kursları öyle yerle 
bir etmeliler ve çocuklara uzanan 
elleri öyle bir kırmalılar ki, kimse 
bir daha böyle bir şeye cesaret 
edemesin. Her şeyden önemlisi, 
yoksul aile çocuklarının Kur’an-ı 
Kerim’i öğrenmenin yanında, 
beslenip barındıkları birer mekan 
olan bu yatılı kursların sürekli 
denetlenmesi; buralarda (ve 
her yerde) aynı yaş grubundan 
olmayan çocukların asla birlikte 
ders görmemeleri, asla aynı 
yatakhanede yatmamaları; hoca 
veya belletmen denilen kişilerin, 
hangi gerekçeyle olursa olsun, 
çocuklara dokunmasının kesinlikle 
suç sayılması; özel müfettişlerin 
haftada en az 3 kez çocuklarla 
dersler, hocanın veya belletmenin 
davranış biçimleri hakkında 
konuşması zaruridir. Bunları 
gerçekleştiremeyecek kurslar 
açılmamalıdır. Devlet de bunları çok 
sıkı denetlemelidir. Ama her şeyden 
önemlisi yurttaşların çok bilinçli 
ve sapıklara karşı her mahallede 
tetikte olmaları; bırakalım fiili 
bir tacizi, tecavüzü, en küçük bir 
istismara bile fırsat vermemeleri, 
ortam bırakmamalarıdır. Gözlerini 

dört değil on dört açmalı herkes; 
yolda, apartmanda, alışveriş 
mekânlarında, her yerde...
Anne babalar olarak çocuklarımızı 
asla yanımızdan ayırmamamız, 
aile bireylerinin dışında en 
yakınlarımızın bile yanında 
yatırmamamız gerekir. Unutmayalım 
ki çocuklara tecavüz edenlerin çok 
büyük bir bölümü akrabalar ve 
tanıdıklardır.
  
Gelelim 4. örneğe: Çocuklar 
artık annelerinin babalarının 
denetiminde değiller. Z kuşağı 
denen bu kuşak (Bu arada, 
bilmeyenler için yazalım: X 
Kuşağı1960-1980 yılları arasında 
çocukluğu, gençliği biçimlenen 
kuşaktı; Y Kuşağı 1980-2000 yılları 
arasında; Z kuşağı da 2000 yılı 
civarında doğan ve çocukluğu, 
gençliği 2000 ile 2020 yılları 
arasında biçimlenen kuşaktır.) 
internetin, sosyal medyanın içine 
gömülmüş durumda. Bunlar doğar 
doğmaz ağzına emzik tutuşturulan 

değil, eline telefon tutuşturulan 
çocuklar. Bir yaşındaki çocuklar 
ellerinde telefon, parmaklar ekranın 
üstünde gidip gidip geliyor. Internet 
oyunları artık bir sektör hâline 
geldi. Bu oyunların üreticisi olan 
çizgi film, çizgi oyun yapımcıları 
her yıl milyarlarca dolar gelir elde 
ediyorlar. Çizgi film dünyasında 
‘kimi kez açık, çoğu kez de 
kapalı olarak eşcinselliğin öne 
çıkarıldığını’ örnekleriyle ortaya 
koyan haberler havada uçuşuyor. 
Disney eşcinselliği yayacağını 
açık açık ilan ediyor 4. örnekte. 
Bu demokratik bir karardır; 
beğenmezseniz çoluğunuza 
çocuğunuza izletmezsiniz, olur 
biter. Ama bunu gizlice yapan oyun 
yapımcılarından kim koruyacak 
çocukları? 
  
Erkek çocukların oynadıkları savaş, 
çatışma oyunlarına hiç dikkat 
ettiniz mi? Oyun kahramanlarını 
çocuğun kendisinin seçtiği oyunlar 
bunlar ve ne ilginçtir ki bütün 
erkek kahramanlar zombi kılıklı, 
iğrenç ve korkunç tipler. En güzel 
savaşçılarsa kaslı, boylu poslu 
kadınlar; ellerinde otomatik silahlar, 
arkalarında oklar, bellerinde 

lorekan36@gmail.comErol Sanburkan

ANNELER BABALAR TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

https://twitter.com/bobscartoons/status/1534976221217538054

Yukarıdaki “Bob Moran (cartoons)” tarafından çizilen karikatürde, 
bir anne çocuğuna ‘okulun nasıl geçtiğini’ soruyor. Çocuk da gün 
boyu zihinlerine kazılanları kusarak annesine anlatmaya çalışıyor.

 Bob’22 Twitter adresinden bu karikatüre ve eklenen yorumlara 
ulaşabilirsiniz...
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“24 saat yetmez, günde 48 saat sahip çıkın çocuklarınıza!!! Gözlerinizin önünden ayırmayın!.. Yalnızca kendi çocuklarınızdan değil bütün çocuklardan sorumlusunuz...”
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        ANALİZ

ANNELER BABALAR TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?
hançer... Siz olsanız hangi kişinin 
yerine kendinizi koyarsınız, kimi 
seçersiniz? Tabii ki erkek çocuk 
da zombi kılıklı, iğrenç görünümlü 
erkeği değil, güzel kızı seçiyor. 
Böylece oyuna bir ‘kız’ olarak dahil 
oluyor sizin ‘erkek’ çocuğunuz. 
Bu şekilde kadın kahramanla kendi 
kişiliğini bütünleştiren erkek çocuk 
‘kadınlığı’ çok rahat bir şekilde 
içselleştirebiliyor. Böylesi süblime 
(yüceltilmiş-gizlenmiş) mesaj ile 
dolu internet oyunları. Peki, siz 
çocuğunuzu internetin, sosyal 
medyanın tehlikelerine karşı ne 
ölçüde koruyabiliyorsunuz? 
  
5. örneğimiz mültecilerin 
çocuklarıyla, yani 3. Dünyalı 
çocuklarla ilgili. Doğduğu ev kaderi 
oluyor çocuğun! Her gün binlerce 
erkek çocuk tecavüze uğruyor 
yoksul ülkelerde. 
Kız çocukları bir şekilde korunuyor; 
kız-erkek karşıtlığı onları erkek 
saldırganlar karşısında bir zırh 
gibi koruyor. Ya erkek çocuklar?.. 
Yoksulluk, güçsüzlük, bilgisizlik, 
ilgisizlik ve daha birçok nedenle 
her ülkede erkek çocuklar 
sapıkların tecavüzüne uğruyorlar. 
Avrupa yollarında göçmen/mülteci 
çocukları da potansiyel bir kurban 
öbeğini oluşturuyorlar? Açlığın, 
yoksulluğun, savaşların yerinden 
yurdundan ettiği milyonlarca 
insan bin bir zorluğu göze alarak 
Avrupa sınırlarına yığılmaktalar. 
Avrupa ülkelerine bir şekilde 
girebilmiş Caretta caretta yavruları 
bu ülkelerde ya da bir önceki sınır 
ülkede kayboluyorlar. On binlerce 
çocuk... Biz söylemiyoruz, bizzat 
UNICEF kayıtları bildiriyor ki, bu 
çocukların çok büyük bir bölümü 
pedofillerin eline düşüyor. Onlar 
saldırgan, sapık erkekler karşısında 
her ülkede çok zayıf durumdalar. 
Yetişkin sapıklar, parasal ve kültürel 
erklerini, nüfuzlarını kullanarak 
erkek çocuklarla aynı ortamda, 
aynı mekanda rahatlıkla yan yana 
gelebiliyorlar. Sonrasında, birer av 
hâline getirdikleri erkek çocuklara 
kolayca tecavüz ediyorlar. 

3. Dünya ülkelerinde küçücük 
çocuklardan eve ekmek 
götürmeleri bekleniyor. Çırak, 
kağıt toplayıcısı, taş ocağı işçisi 
bu yavrular potansiyel avları 
oluyorlar yetişkinlerin. Bir kez 
tecavüze uğradılar mı, artık bir 
daha toparlanmaları mümkün 
olmuyor. Büyük şehre kaçıp 
oraların varoşlarında uyuşturucu 
kullanmaya başlıyorlar. Zaten büyük 
şehirde yaşayan ve orada tecavüze 
uğramış diğer çocuklarla sefil bir 
hayat sürdürmek zorunda kalıyorlar. 
Onlara tecavüz eden sapıklar, 
başkalarının da tecavüz etmelerine 
imkân sağlayarak suçu yaymış 
oluyorlar ve izlerini kaybettiriyorlar. 
Yaşadığı tecavüzün travmasını 
ömür boyu üzerinden atamayan 
erkek çocuk asla normal bir yaşama 
dönemiyor. 
  
Büyük kentlerin arka sokaklarında 
sentetik uyuşturucu çeken ve ölü 
gibi ortada dolaşan çocukların 
tamamına yakını tecavüze uğramış 
çocuklardır. Bu tecavüzcülerin çok 
küçük bir bölümü yakalanabiliyor 
ve hapsediliyor. Yaşanan 

olay ‘buzdağının görünen 
bölümü’dür. Tecavüz ettiği 
çocuğu ‘öldürmekle, yakınlarını 
öldürmekle, ailelerine ve 
başkalarına söylemekle’ tehdit 
eden tecavüzcülerin tek bir kurbanla 
yetinmedikleri araştırmalarla, 
gözlemlerle sabit. Eskiden bu 
sapıkları cezaevlerinde mahkûmlar 
öldürüyorlardı (en azından Türkiye 
hapishanelerinde böyleydi bu); 
şimdi dünyanın her ülkesinde özel 
hücrelere konularak korunuyorlar. 
Tecavüzcülerin önemli bir 
bölümünün geçmişte tecavüz 
yaşamış kişiler olduğu da işin ayrı 
bir trajik boyutu. 
  
Soru şu: Çocukları yetişkinlerin 
tecavüzünden korumak için bir 
birey olarak her zaman bilinçli 
davranıyor muyuz? En azından 
tetikte miyiz? Çocuk işçiliğin nihai 
olarak her ülkede yasaklanması, 
mevcut çocuk işçilerin ve onların 
çevrelerindeki yetişkinlerin 
bulundukları işyerinde ve iş 
yaptıkları alanlarda sürekli olarak 
gözetim altında tutulmaları 
konusunda bir şey yapamasak 
bile bunun yasal düzeyde 
takipçisi olacağımızı, çocuklara 
tecavüzün ve tacizin kesin bir 
şekilde önlenmesi için çalışacak 
bir yönetime, partiye, kuruma 
desteğimizi vereceğimizi, planında 
programında bunlara yer vermeyen 
kurumlara, örgütlenmelere destek 
vermeyeceğimizi yüksek sesle 
haykırdığımız zaman bunun mutlaka 
karşılık bulacağını bilmemiz 
gerekmiyor mu? (Yeri gelmişken, 
birbirine karıştırılan tecavüz ve taciz 
sözcükleri hakkında da bir şeyler 
söyleyelim: Aynı kökten gelen bu 
sözcüklerden tecavüz ‘fiilî cinsel 
saldırı’dır. ‘Taciz’ ise daha hafif 
bir eylemdir; kişiyi gözle de sözle 
de taciz edebilirsiniz. Bu yüzden 
tecavüz edilen biri için ‘tacize 
uğramıştır’ denemez. Dolayısıyla, 
bir tecavüz olayını ‘taciz’ sözüyle 
verip yumuşatmak, belirsizleştirmek 
son derece yanlıştır.) 
Bir diğer konu: Kapitalizmin 
empoze ettiği tüketim çılgınlığı 
‘marka hastalığı’ ile kendini 
gösteriyor. Marka giyinmeyen 
çocuklar okullarda arkadaşları 
tarafından ciddiye alınmıyorlar. 
Burada da şunu sormak gerekiyor: 
Bu marka hastalığına ve tüketim 
çılgınlığına karşı anne baba 
olarak ne kadar bilinçliyiz? 
Sapık yetişkinlerin çocuklardaki 
marka zaafını kullanarak bizim 
çocuklarımızı ya da diğer çocukları 
kendi emellerine alet etmemeleri 
için ana babalar olarak tek tek 
ve diğer ana babalarla birlikte 
neler yapabiliriz? Buna hiç kafa 
yorduk mu? Yoksa “Bana ne el 
âlemden?” diyenlerden misiniz?
  
6. örneğimizde erkek çocuklara 
tecavüzün zenginlikle-fakirlikle, 
inançla-inançsızlıkla bir ilgisinin 
olmadığını, hemen her kesimin 
bu bağlamda potansiyel suçlu 
olabileceği, bunu önlemek için de 
çok bilinçli, çok uyanık olmamız 
gerektiği vurgulanmakta. 
3. madde ile ilgili sözlerimizi burada 
yineliyoruz: Çocuğun yatacağı yer 
kendi evidir, Yurtlar kurslar değil. 
Gitsin okusun, öğrensin, eğlensin; 

ama gelsin evinde yatsın. Anasının 
babasının yanında... Akraba 
yanında, arkadaş evinde bile 
yatırmayın çocuğunuzu. 
Ailelerinden zorla alınan, evlatlık 
verilen çocukların bir bölümü 
de günümüzde tehdit altında. 
Müslüman ailelerin ellerinden 
herhangi bir nedenle koparılan 
çocukların eşcinsellere ve Hristiyan 
ailelere verildiğini basından sıkça 
okuyoruz. Yalnızca Müslüman 
ailelerin çocukları değil, başka 
kesimlerden (yerli veya azınlık 
gruplardan) çocuklar da arzu 
edilmeyen ke-simlere verilebiliyor. 
Siz bundan şikayet ediyorsunuz 
da, peki bu konuda hiç elinizi taşın 
altına koydunuz mu? 
  
7. örneğimizde size mutluluğun, 
akıl ve ruh sağlığının garantisi 
için eşcinsel ilişki öneren sözüm 
ona bir ‘psikoloğ’un yazısından 
söz ettik. Yazılan her şeye, sözde 
bilim adına her görüşe inanıyor 
musunuz? Hedonizmi (hazcılığı) 
yaşamının merkezine koymuş 
Batı uygarlığında böyle bir tercih 
bu anlayıştaki bir kişiye cazip 
gelebilir. Ama unutulmamalıdır 
ki Amsterdam’da, Kopenhag’da 
eşcinsel olmak ile Tacikistan’da, 
Peru’da, Somali’de eşcinsel olmak 
aynı şey değildir. Birinci grup 
ülkelerde ‘bireysel’ olan bu 
durum yalnızca bireyin kendisini 
ilgilendirir. İkinci grup ülkelerde 
ise ‘toplumsal’dır ve bu ülkelerde 
eşcinseller, biseksüeller âdeta 
zindan hayatı yaşarlar. Yalnızca 
kendileri değil, bütün aile bireyleri 
dışlanırlar; kimse onlarla konuşmaz, 
iş yapmaz; yerlerini yurtlarını 
terk etmek zorunda kalırlar. Bu 
yüzden eşcinsel, biseksüel kişilik, 
kimlik önce aile içinde baskılanır. 
Mahsun Kırmızıgül’ün “Güneşi 
Gördüm” filmini hatırlayınız: 
Mardinli (?) ağabeyi trans birey 
olmuş kardeşinin izini sürer, onu 
bulur ve canı gibi sevdiği kardeşini 
Galata Köprüsü üzerinde öldürür. 
Bu travmayı, cinsel yönelimi 
yüzünden kardeşini öldürme 
eylemini, toplumsal karakterinden 
dolayı Batılılar anlayamazlar. Batı 
Avrupa’da “Bu onun kendi cinsel 
tercihi” diyerek konuşmak çok 
kolay. Gel bunu bir de herhangi bir 
3. Dünya ülkesinde söyle!
Göçmenlerin kaderi Batı Avrupa 
ülkelerinde de prangalıdır. Ne 
yapsak da yabancıları, özellikle 
de Müslümanları bu ‘eşcinsellik 
meselesi’ üzerinden paçalarından 
bir yakalasak, diye pusuda 
bekleyen Batılı resmî görevliler 
olayı cinsel bir tercihten çok daha 
öte, baskı ve denetim altına alma 
malzemesi olarak kullanırlar. Sosyal 
medyada eşcinseller hakkında 
ağıza alınmayacak hakaretler 
yapan ve sözüm ona ‘Müslüman’ 
olduğunu ileri süren cahil gençler, 
eşcinsellerin bu senaryoda kurban 
olduklarını akıllarının ucuna bile 
getirmezler. Tabii ki kolayca tuzağa 
düşerler ve resmî yoldan fişlenirler.
  
Batıda ‘yükselen değer’ olarak 
gösterilen ‘eşcinsellik’ resmî 
kurum ve kuruluşlar eliyle teşvik 
ediliyor. Bildiğiniz gibi; eskiden 
herhangi bir formun üzerinde 
‘cinsiyet’ kutusu altında yalnızca 

‘kadın’ ve ‘erkek’ yazardı; şimdi 
‘cinsiyetsiz’den (non-binair) 
tutun en az beş madde bulunuyor. 
“Konumuz eşcinsellik değil” 
demiştik; ama “eşcinselliğin 
normal, sıradan ve hatta yüce, 
seçkin olarak betimlendiği” 
bir Avrupa’da her şey bu kabule 
göre dizayn edilirse, bir süre sonra 
pedofillerin daha rahat bir faaliyet 
alanı bulacaklarından, hatta ve 
hatta, belli bir süre sonra, ben 
diyeyim yarım asır, siz deyin bir asır 
sonra, pedofilinin de normallerimiz 
arasına gireceğinden kimsenin 
kuşkusu olmasın. Bunun en büyük 
kanıt yine LGBTİ+ savunusu yapan 
grupların ‘çocuk LGBTİ+’ savıdır. 
Genel olarak ‘çocuk eşcinselliği’ 
başlığı atmak, toplumun en zayıf 
kesimini çocuklar oluşturduğundan, 
Doğu’da da, Batı’da da; Kuzey’de 
de Güney’de de bu zümreden 
çocukları yetişkinlerin cinsel 
hazlarının metaı hâline getirecektir 
ve bunun adı pedofilidir. Bu 
açıdan, eşit haklar için mücadele 
ettiğini ileri süren grupların çok 
dikkatli olmaları ve kaş yaparken 
göz çıkarmamaları gerekir. Hele 
hele ‘kadınların toplumda eşit 
hakları için’ yola koyulanların 
yalnızca kız çocuklarını öne 
çıkarmaları, çocuklar söz konusu 
olduğunda cinsiyetçi ayrımcılık 
yapmaları affedilebilir bir hata 
değildir. Çocuk yaşta evlilik kız 
için de erkek için de aynı insanlık 
suçudur, ayıbıdır. Bilinenin aksine, 
çocuk gelinler en çok ‘çocuk 
damatlarla’ evleniyorlar; çok 
küçük bir bölümü yetişkin erkeklerle 
evleniyor. Çocuk yaşta evlilik 
zaten yasak; ayrıca yetişkin biri bir 
‘çocuk gelin’le evlendiğinde zaten 
sosyal medya, basın, kadın ve insan 
hakları örgütleri olayı duyuruyorlar 
ve yargıya taşıyorlar.) Çocuk yaşta 
evlenen bir ‘erkek çocuğun’ bu 
ağırlığı kaldırabilmesi mümkün 
müdür? Kadın örgütlerine dostça 
tavsiyem, “Dünya Kız Çocukları 
Günü” falan gibi çocuklar arasında 
ayrımcılık yapan ‘yapay’ günler 
düzenleyeceklerine, kadınların 
erkekler için ‘cinsel meta’ 
olmalarının önünü açan ve doğa 
katliamı yapan makyaj malzemeleri 
üretimine; kadın yoksulluğunun, 
dolayısıyla eşitsizliğinin temel 
nedenlerinden biri olan silah 
üretimine; şiddet yanlısı, kötü 
alışkanlığı olan psikopat erkeklerin 
ve evliliğe ruhen ve bedenen hazır 
olmayan kadınların evlenmelerine 
izin veren resmî makamlara karşı 
çıkmalarıdır.

Yukarıda 7 örnekten yola çıkarak 
bir tablo oluşturmaya çalıştık. Ele 
aldığımız her bir konu sayfalarca 
yazmaya müsait. Biz sadece bir 
farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.  
  
Anlattıklarımızın özü şudur: 
Günümüzde her ülkede özellikle 
erkek çocuklar sapıkların, 
pedofillerin tehdidi altındadır. 
Kız çocukların etrafında bir zırh 
oluşmuş vaziyette (iyi ki de böyle); 
annelere babalara ‘asıl erkek 
çocuklarınıza sahip çıkın’ 
diyoruz. 24 saat yetmez, günde 48 
saat sahip çıkın çocuklarınıza!!! 
Gözlerinizin önünden ayırmayın. 
Nereye gittiklerini, kimlerle 
görüştüklerini, ne yapmakta 
olduklarını, neye bakmakta 
olduklarını hep bilin. Yüzde yüz 
güvenilir bulmadığınız hiçbir yerde 
yatılı kalmasına izin vermeyin. 
Yalnızca kendi çocuklarınızdan değil 
bütün çocuklardan sorumlusunuz. 
Küçük çocuklarınıza öğreteceğiniz 
ilk tümce şu olsun: “Benim 
yabancılarla konuşmam 
yasaktır.” Hollandaca da şöyle 
demeyi öğrensin: “Ik mag niet 
met vreemden praten!” 
Sonra, kimsenin sizin çocuğunuza, 
her ne nedenle olursa olsun, 
dokunmasına izin vermeyin. 
Kimse kimsenin çocuğuna izin 
verilmedikçe dokunamasın. Bu 
yasalaşsın her ülkede. 
En küçük bir sinyali bile çok ciddiye 
alın. Unutmayın ki, sapıklar bir 
anda saldırmıyorlar çocuklara; 
sinsice, adım adım yaklaşıyorlar. 
  
Çocuğunuza yapacağınız diğer 
bir iyilik de onu elden geldiğince 
tabletlerden, telefondan uzak 
tutmak olmalı. Bu, söylemesi 
kolay ama gerçekleşmesi çok zor 
bir dilektir. Çocukları telefondan, 
tabletten uzak tutmanın tek yolu 
onları yaşıt arkadaşlarla bir 
araya getirmektir. Bunun için de 
‘çocuğunuzla yaşıt çocukların 
aileleriyle’ düzenli etkinlikler 
planlayın. Çocuklar sanal âlemin 
sahte arkadaşları yerine parkta 
bahçede gerçek arkadaşlarıyla 
koştursunlar, havuzlarda yüzsünler, 
çimlerde top sürsünler. 
İyi, uyanık, ilgili ve sorgulayıcı bir 
yurttaş, bir komşu, bir apartman 
ve mahalle sakini olmak her şeyi 
olmasa da bazı şeyleri olumlu 
biçimde değiştirmenize imkân 
sağlayabilir. Belki küçük bir 
dikkatiniz, bir anlık dikkatiniz, bir 
çift sözünüz bir hayat kurtarır. 
Kim bilir!..                           ---◄◄   
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Yukarıdaki çocuk dergisinde 10 yaşındaki bir çocuğun diliyle çocuklara
 sesleniliyor ve “Transçocuklar, hayalinizi takip edin”  deniliyor. 

İrade sahibi olmayan bu yaştaki çocuklara madem bu alanda bir seçme/tercih 
hakkı tanıyorsunuz, hayallerini takip etme imkânı veriyorsunuz, 

bu çocuklara ilk seçimde, seçme-seçilme hakkı da tanımalısınız... 

“24 saat yetmez, günde 48 saat sahip çıkın çocuklarınıza!!! Gözlerinizin önünden ayırmayın!.. Yalnızca kendi çocuklarınızdan değil bütün çocuklardan sorumlusunuz...”
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H ollanda Diyanet Vakfı 2022-
2023 cami kursları ve eğitim-
öğretim dönemi renkli bir 
törenle açılışını yaptı. HVD 

Utrecht Ulu Camii’nde gerçekleşen açılış 
törenine yoğun ilgi vardı. Katılımcılar 
arasında Din Hizmetleri Müşaviri Prof. 
Dr. Haluk Songur, Din Hizmetleri Ataşesi 
Hüsnü Özmen, HDV Eğitim Koordinatörü 
Zehra Vlug-Ünver, HDV yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda eğitimci, veli 
ve çocuklar yer aldı. Salona tekbir ve salavatlarla giren çocuklar konukları 
selamladıktan sonra yerlerini aldılar. HDV Kur’an-ı Kerim tilavet yarışması 
birincisi Erhan Helvacı programı Kur’an tilavetiyle açtı. Programda eğitim 
öğretimle ve cami kurslarıyla alakalı önemli mesajlar paylaşıldı.
Yapılan bir araştırmada “camiye giden gençlerin toplumda suça karışma 
oranının azaldığını” paylaşan Utrecht Ulu Camii Başkanı Yücel Aydemir, 
velileri hafta sonu çocuklarını camiye getirmeyi tercih ettikleri için tebrik etti. 
HDV eğitim koordinatörü, ayakları yere sağlam basan bir Müslüman toplumu 
yetiştirmek için ev, okul ve cami arasında bir uyumun olması gerektiğini 
vurguladı. 
Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, ‘Mesele binaları inşa etmek 
değil, daha önemlisi içindeki insanları inşa etmektir.’ ifadesini kullanarak 
camilerin yediden yetmişe herkese hitap ettiğini belirtti. Eğitime en temelden 
başlanması gerektiğine dikkat çeken Songur, bu konuda en küçüğünden en 
büyüğüne herkesin gayretinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Daha sonra çocuklardan oluşan Semazen Grubu sürpriz olarak konuklara 
bir sema gösterisi gerçekleştirdi. Bir sürpriz de Hollanda Diyanet Vakfı’ndan 
geldi. 40’ıncı yılına özel binlerce öğrencisi için özel bir çanta yaptıran Hollanda 
Diyanet Vakfı, yeni eğitim öğretim döneminde cami kurslarına katılan bütün 
öğrencilerine bu özel çantadan hediye etti.
Törenden sonra derslerine geçen öğrencileri Din Hizmetleri Müşaviri, Din 
Hizmetleri Ataşesi, HDV Eğitim Koordinatörü ve HDV yönetim kurulu üyeleri 
derslerinde ziyaret ettikten sonra, yeni eğitim öğretim döneminin verimli geçmesi 
dileklerini paylaşarak programdan ayrıldılar.                                     DM   ---◄◄ 

Yücel Aydemir:Ethem Emre:

H ollanda’da faaliyet gösteren ve kısa 
adı HTTO Derneği olan ‘Hollanda-
Türkiye Ticaret Odası Derneği’ ile, Raad 
International’ın birlikte organize ettikleri 

Mersin ve Antalya gezisi ile , tarım sektöründe 
yatırım yapmak isteyenlerin ufkunu açıyor.
2013 yılında kurulmuş olan ‘Hollanda-Türkiye 
Ticaret Odası Derneği’,  geçen yıl Ekim ayında 
yatırımcıları Antalya’ya götürüp çeşitli anlaşmaların 
yapılmasında önayak olmuştu.
Bu yıl da Ekim ayında  ikinci kez Mersin ve Antalya’ya 
yapılacak ziyaret hakkında bilgi veren Hollanda-
Türkiye Ticaret Odası Derneği Başkanı Ethem 
Emre, “Meyve, sebze ve bahçecilik branşlarına ilgi 
duyuyorsanız, bu geziye mutlaka katılın” diyerek 
sektörde faaliyet gösteren firmalara çağırıda 
bulundu.

Açık davet!
Ethem Emre geziyle alakalı şu bilgileri verdi: 
“Hollanda ve Türkiye’nin 400 yılı aşkın bir süredir 
diplomatik ve ekonomik ortaklıkları var. 84 milyonu 
aşan nüfusuyla Türkiye’nin iç pazarı çok ilginç. Aynı 
zamanda Avrupa Gümrük Birliği üyeliği ve AB aday 
üyeliği sayesinde Avrupa’ya ihracat için fırsatlar 
da bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye, Asya, Ortadoğu 
ve Rusya’ya açılan bir kapıdır. Özellikle meyve 
ve sebze sektörü fırsatlar sunmaktadır. Türkiye 
2017 yılında 30 milyon tonun üzerinde sebze ve 
22,2 milyon ton meyve üretti.  Bu sayılar tabii ki 
büyüyor. Türk bahçeciliği, hem kendi ülkesinde 
büyüyen orta sınıf için, hem de ihracat için giderek 
daha fazla modernleşiyor ve büyüyor. Antalya’da 
her yıl düzenlenen Bahçecilik Fuarı, Hollandalı ve 

HTTO Derneğİ HOllanDa İle Türkİye 
Tarım sekTörünü buluşTuruyOr 

HDV Camİlerİ 2022-2023 
eğİTİm-öğreTİm sezOnunu başlaTTı
çOCuklarDakİ HeyeCan DOrukTayDı

Alman tedarikçilerin bu pazarlara nasıl ulaştıklarını 
gösteriyor. Bu, yetiştiriciler için olduğu kadar sera ve 
yetiştirme ürünleri tedarikçileri için de geçerlidir.
Ayrıca Türkiye, tarım sektörünü bir büyüme sektörü 
olarak tanımlamıştır. Bu da, sektördeki politikaya 
öncelik verildiği anlamına gelir. Tarımda yıllık %2,5 
büyüme öngörüyorlar. Türkiye’nin sunduğu imkânları 
saatlerce anlatabilirim. Ama bunun yerine girişimcilere 
bizzat göstererek anlatmayı tercih ederim. Bu nedenle 
girişimcileri 16 Ekim’de Mersin ve Antalya’ya 
yapacağımız seyahat davet ediyorum.”

Mersin ziyareti hakkında:
16 Ekim Pazar günü Mersin’e gidiş. 
17 Ekim Pazartesi günü Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından karşılanma. 
Aynı gün öğleden sonra, Mersin’deki tarım sektörü 
yetkilileri ile görüşmeler. 
18 Ekim Salı, Mersin’deki görüşmelerin ardından 
akşam Antalya’ya gidiş. 
19 Ekim Çarşamba, Antalya’da çeşitli toplantı ve 
görüşmeler. 
20 Ekim Perşembe günü Antalya’da ‘InterFresh 
Eurasia’ fuarını ziyaret. 
21 Ekim Cuma Hollanda’ya dönüş.
Mersin ve Antalya gezisine katılmak isteyenler, 
uçuşlar, yerel taşıma, rehber/tercüman, öğle ve akşam 
yemekleri dâhil 2.200 Euro ödeyecekler.

Başvuru  ve geniş bilgi için:
Tel: 010 7660097
E-Mail: Info@htto.nl
WEB: Www.htto.nl 
    Kaynak: HTTO Derneği Basın masası   ---◄◄ 

“Meyve, sebze ve bahçecilik branşlarına ilgi duyuyorsanız,
 bu geziye mutlaka katılın”

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

Bütün  finansal  işlerinizi tek  çatı  altında  halledebilirsiniz...

Araba Sigortası İoptek Sağlık Sigortası Krediler Borçlar
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“Camiye gidenlerin suça karışma oranları düştü”









uitzicht
19panorama

      

                  

H epimizin çokça duyduğu bir söz vardır: 
‘Bizim zamanımızda edep vardı, 
terbiye vardı. Büyüklerimizin 
yanında sesimiz bile çıkmazdı. 

Şimdikiler ne büyüğü tanıyor, ne küçüğü.’ 
Her devirde bu kıyaslamayı yapar insanlar 
ve genellikle aynı cümleler kurulur. ‘Bizim 
zamanımızda böyle miydi?’ Hâlbuki kendisi 
gençken büyüklerinin söylediği cümlelerin de 
bundan farklı bir yanı yoktu. 
                        
Anlaşılacağı üzere insanların bir çoğu zamana 
ayak uyduramamanın vermiş olduğu bir etki ile 
eskiye özlemini anımsayarak bu düşüncelere 
kapılıp gidebiliyor. Oysa her devrin, her asrın, 
her zamanın kendine göre imtihanları, kendine 
göre zorlukları vardı. Her asırda iyiler vardı, 
kötüler vardı. 
                       
Hz. Ali “Çocuklarınızı kendi zamanınıza 
göre değil, onların yaşayacağı çağa 
göre yetiştirin” der. Şu an teknolojinin 
içine doğan çocuklarımıza ‘Bizler sokakta 
oynardık, eve akşam ezanıyla gelirdik’ 
gibi anılarımızı anlatmanın beyhude olduğunun 
farkında olmamız gerekir. Geçmişi hatırlayıp 
hayıflanmanın, kıyaslama yapmanın veya şikâyet 
etmenin faydasını göremediğimiz aşikâr. Tabi ki 
geçmişten alacağımız dersler olacaktır. 

Lakin “şu an durum, vaziyet nedir, ben 
anne-baba olarak neler yapabilirim” diye 
‘İbn-ül Vakt’ olabilmeyi başardığımızda daha 
fazla yol kat edeceğimizi düşünüyorum.
                       
“İBN-ÜL VAKT” demek “Zamanın İnsanı” 
olabilmek demek. Çocuklarımız hangi zamana 
doğmuş olursa olsun, o devirdeki imtihanlar 
ne olursa olsun; Allah Teala onların yardımcısı 
olacaktır. Allah Teala’nın 99 ismi zamandan ve 
mekândan münezzeh olduğuna, tüm zamanları 
kapsadığına göre, El Hadi, El Gafur, Er 
Rahim, El Berr isimlerinin hürmetine her 
devirde tüm insanlar ne kadar hatalar yapmış 
olsalar da, günah işlemiş olsalar da hidayete 
erecekler, affedilecekler, mağfiret edileceklerdir. 
                       
Bizler çocuklarımız için güzel örnek olmaya 
gayret etmeli, duamızı onların üzerinden eksik 
etmemeliyiz. İyileri Allah Teala yardımsız 
bırakmaz, kullarını yalnız bırakmaz. 
Bu sebepten “ümitvar” olalım kendi geleceğimiz 
için, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için 
güzel hayaller kurmaya devam edelim. ‘Fe 
inne meal usri yusra, inne mael usri yusra’ 
“Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık 
vardır” diye buyuruyor Rabbimiz. 
                       
Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağda 
yaşıyoruz. Eskiden komşumuz Hanım teyzeye ev 
ziyaretine giderdik, merak ettiğimiz su böreğinin, 
baklavanın tarifini isterdik; lakin şimdi tüm 
tarifler fazlası ile elimizin altında. Aklımıza 
gelen bir fıkıh sorusunda bilgili dediğimiz aile 
büyüklerini arayıp hâl hatır sorduktan sonra 
sorumuzu o büyüğümüze sorardık. Şu an o 
bilgiye ulaşmak için de daha yetkili hocaları 
aramayı tercih ediyoruz.

Gençlerimizin anne babalarından öğrenmek 
isteyecekleri şeyler gittikçe azalıyor ve buna 
ihtiyaç da duymuyorlar. Belli bir yaşa geldikten 
sonra ebeveyn-çocuk ilişkisi farklı bir yöne 
evriliyor. Bu iletişimde elimizde olan en önemli 
değerlerin “Saygı” ve “Sevgi” olduğunu 
düşünüyorum. 
                     
Geçenlerde izlediğim Bekir Develi ile Peynir 
Gemisi programında, Genç İHH’nın Bursa’da 
düzenlediği Teknoloji Kampı’na giderken 
geçirdikleri bir kazada şehit olan 4 kişiden biri 
olan Murat Can Kaya’nın babası Mehmet Akif 
Kaya şöyle bir söz söyledi: ‘Ben oğlumla 
dava arkadaşıydım. Birlikte mazlum ve 
mağdurlar için çalışırdık. Onu konserlere 
veya başka yerlere de götürebilirdim. Fakat 
onu ergenliğe girdiği ilk yıllarda Müslüman 
coğrafyalarda zulüm gören kardeşlerimize 
destek olmak amacıyla bir mitinge 
götürmüştüm.’ Bu söz beni çok etkiledi. 
“Ben oğlumla Dava arkadaşıydım” 
diyebilmek ne kadar güzel olsa gerek! 

En önemlisi bir davaya sahip olabilmek. Derdi 
dünya olanın dünya kadar derdi olur. Allah’ın 
dinini dert edinenlerin özel dertlerini Allah Teala 
satın alır. ‘Kimin derdi ahiret ise, Allah onun 
gönlünü zengin kılar. Dağınık vaziyetini bir 
araya getirip toparlar. Dünya ona boyun 
eğerek gelir. Kimin derdi dünya ise, Allah 
onu fakirliğin ve sıkıntının pençesine 
bırakır. İşlerini dağınık hâle getirir. 
Kendisi için takdir edilen şeyler dışında 
dünyadan onun başka bir nasibi yoktur.’ 
(Tirmizi, Kıyamet) 
Şöyle bir dönüp bakalım ve soralım kendimize: 
“Benim derdim ne?”                            ---◄◄ 

      

                  

H
Şimdikiler ne büyüğü tanıyor, ne küçüğü.’
Her devirde bu kıyaslamayı yapar insanlar 
ve genellikle aynı cümleler kurulur.
zamanımızda böyle miydi?’
gençken büyüklerinin söylediği cümlelerin de 

Anlaşılacağı üzere 
insanların bir 
çoğu zamana ayak 
uyduramamanın vermiş 
olduğu bir etki ile eskiye 
özlemini anımsayarak 
bu düşüncelere kapılıp 
gidebiliyor. Oysa her 
devrin, her asrın, her 
zamanın kendine göre 
imtihanları, kendine 
göre zorlukları vardı. 
Her asırda iyiler
vardı, kötüler vardı. 

Derdimiz

 DAVAMIZ
OLSUN

       elif-1705@hotmail.com BAKIŞ AÇISIElif Bayraktar
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Nejat Sucu:

H ollanda’nın Doğu bölgesinde Almanya 
sınırına yakın Weerselo şehrinde geçmişte 
köylülerin kendi ürettikleri Peynir, Tereyağı 
ve Çiftlik sütü gibi Ürenlerinin yanında 

sebze ve meyvelerini pazarladıkları her cumartesi günü 
düzenlenen köylü pazarı ve panayırı (De boerenmarkt) 
düzenlemekteydi.
Daha sonraki yıllarda, antik, yeni ve eski eşyalarını 
pazarlayan hareketli panayır havasında kahvesi ve 
Patpatı olan neşeli bir pazardı. Son yıllarda Türklerin 
ve diğer göçmenlerin de Pazar kurdukları ve ziyaret 
ettikleri Weerselo pazarı olan Twente bölgesinde önemli 
bir görevi vardı.

3 yıldır gitmemiştim. Bu sabah zamanın uygunluğundan 
faydalanarak, bir ziyaret gerçekleştirdim. Varış saati 
10’nu geçmesine rağmen park yerlerinde ziyaretçi araba 
sayısının az olması dikkatimi çekti. Pazara girdikten 
sonra, geçen yıllara göre hem pazarcıların ve hem de 
ziyaretçilerinin azlığı geçen yıllara göre çok düşmüştü.

Kendi kendime bu soruyu sormadan edemedim 
Acaba , ekonomik krizin, yaşamın neşesini yok eden, 
gaz, gıda ve geçen ay itibariyle yüzde 12’lere ulaşan 
enflasyonun en rahat görebileceğimiz göstergesi mi 
diye düşündüm.
Tabii ki alternatif ucuz, Çin ve Uzak Doğu’dan gelen 
ürünleri satan mağazaların açılması artık insanların, bu 
çeşit pazarları ucuz ve çekici de kılmıyor.
Enflasyonun ve devalüasyonun hortlaması, insanların 
harcamalarında daha da dikkatli olmaya zorluyor. Her 
üç Hollandalı aileden birinin gelecekte oluşacak krizin 
olumsuz etkisini hissedeceği kesin gözüküyor.

Acaba ekonomik resesyonun (recessie) ayak 
sesleri mi?
Resesyon (recessie) durgunluk, ekonomik anlamda 
büyümenin küçülerek, olumsuz çizgide seyretmesi, 
üretim ve tüketimin daralma anlamına gelir ki, bir çorap 
söküğü gibi Avrupa bölgesinde başlayan bir krizin 
bütün dünya ülkelerini olumsuz yönde etkileyeceği 

AVRUPA’DA EKONOMİK RESESYONUN 
AYAK SESLERİ Mİ DUYULUYOR?

kesindir. Çalışan Hollanda toplumunda işsizlik ve gelir 
kaybı anlamına da gelir.

Ben kültüründen (İk) biz kültürü (Wij) bizim için 
çözüm mü?
Son yıllarda Neo Liberal, bencil ve ben, yine ben kültürüne 
zorunlu olarak uyum sağladık. Toplumsal dayanışma ve 
yardımlaşma (Solidariteit) kültürünü yeniden zamanın 
şartlarına göre yeniden mi organize etmek gerek ?
Bu krizden en az yara ile çıkabilmemiz, toplumsal 
dayanışma ve toplumsal paylaşımla mümkün olur, 
Tabii ki geç kalmadan, yarınlara yeniden kendimizle 
başlayarak bir an önce hazırlanmak gerek. Var olan sahip 
olduklarımız geçen yıllara göre daha pahalı ve daha çok 
çalışmayı ve kazanmayı gerektiriyor.
Bu gidişle, bir yaşam boyu “Beşikten mezara kadar 
çalışacağımız bir ömür” görünüyor. Üretim araçlarına 
sahip olanlar ve kazanç doymayan sermeye bunu 
istemiyor mu zaten?
Saygılarımla,            Kaynak: Platformdergisi   ---◄◄ 

“Bu krizden en az yara ile çıkabilmemiz, toplumsal dayanışma 
ve toplumsal paylaşımla mümkün olur”









H ollanda Kralı, 
insanların faturalarını 
ödeyememesinin acı 
verici olduğunu söyledi

Hollanda Kralı Willem-Alexander, 
ülkesinde giderek daha fazla insanın 
kiralarını, market alışverişlerini, 
sağlık sigorta primlerini veya enerji 
faturalarını ödemekte zorlanmasının 
acı verici olduğunu belirtti.
Hollanda’da yeni yasama dönemi, 
Kral Willem-Alexander’in geleneksel 
açılış konuşmasıyla başladı.

Ülkenin idari başkenti Lahey’deki 
Noordeinde Sarayı’ndan cam 
faytonuyla halkı selamlayarak 
Kraliyet Tiyatro Salonu’na gelen 
Kral Willem-Alexander, aralarında 
hükümet üyeleri, milletvekilleri ve 
senatörlerin de olduğu üst düzey 
topluluğa tahtına oturarak hitap 

ettiği konuşmasında, Avrupa’daki 
enerji krizi ve yükselen fiyatlara 
değindi.
İnsanların kiralarını, market 
alışverişlerini, sağlık sigortası 
primlerini veya enerji faturalarını 
ödemekte zorlanıyor olmasının 
“acı verici” olduğunu dile getiren 
Kral Willem-Alexander, ekonominin 
büyüdüğü, işsizliğin azaldığı bir 
dönemde yaşam şartları zorlaşan ve 
yoksullaşan insan sayısının artmasını 
“tezat ve belirsizliğin zamanımıza 
hakimiyeti” şeklinde yorumladı.

Orta ve orta-alt gelir düzeyindekilerin 
durumlarına yardımcı olmak için 
bütçeden 18 milyar avroluk pay 
ayrıldığını ifade eden Willem-
Alexander, bu rakamın dahi her 
şeyi karşılamaya yetmeyeceğini 
vurguladı.

Kamu yayın kuruluşu NOS 
tarafından bugün yaptırılan Ipsos 
anketine göre, ülkede siyasete güven 
son yıllarda, daha önce hiç olmadığı 
kadar düştü.

Çiftçilerden protesto girişimi
Hollanda’da çiftçiler, merkezi 
hükümet bütçe planının açıklanacağı 
gün Lahey’de traktörlerle gösteri 
yapmaya çalıştı.

Çiftçiler 22 Temmuz’dan bu yana 
aralıklı olarak hükümetin karbon 
emisyonunu azaltmaya yönelik 
kararlarını protesto ediyor.

Polisin acil durum ilan ettiği kente 
girmeye çalışan çiftçilerin yol 
kenarlarına bıraktığı traktörler, 
çekicilerle bölgeden uzaklaştırıldı.
                                            ---◄◄                

Bütçenin yansımaları

“İnsanların faturalarını ödeyememesi çok acı”

dossier20 dosya

Kral Willem Alexander:

Enerji krizine karşı yeni önlemler alındı
H ollanda’da 1 Ocak 2023’ten 

itibaren enerji ücretlerinde tavan 
fiyat uygulamasına gidilecek.
Hollanda hükümetinden yapılan 

yazılı açıklamada, ülkede yaşanan enerji krizi 
nedeniyle bazı önlemler alındığı açıklandı.
Açıklamada, 1 Ocak 2023’ten itibaren gaz ve 
elektrik ücretleri için yıl boyunca geçici bir 
tavan fiyat uygulamasına gidileceği, bunun 
bir metreküp gaz için yaklaşık 1,50 avro 
ve bir kilovat elektrik için 70 cent olduğu 
belirtildi.

Enerji fiyatlarındaki gelişmeye göre tavan 
fiyatın düşürülebileceği fakat gaz için 
metreküp başına 1,20 avronun altına 
düşülmeyeceği ifadesi kullanıldı.
Tavan fiyat uygulaması sayesinde ortalama 
bir hanenin yıllık 2 bin 280 avro, aylık ise 
190 avro tasarruf yapacağı kaydedildi.

Hükümetin fiyat tavanını ortalama düzeyde 
güvence altına aldığı, bunun bir hanenin 
yılda ortalama 1200 metreküp gaz ve 2 bin 
400 kilovat elektrik tüketeceği hesabı ile 

yapıldığı, ortalama miktarda gaz ve elektrik 
tüketen bir hanenin aylık faturasının 290 
avroyu geçmeyeceği aktarıldı.
Enerji faturalarına iki farklı ücret yansıyacağı, 
ortalama tüketim limitine kadar olan kısım 
için sabit tavan fiyat tutarı olacağı, ortalama 
tüketimin üzerindeki kısım için ise piyasa 
fiyatının yansıyacağı belirtildi. Bunun enerji 
tasarrufunu teşvik etmek için yapıldığı bilgisi 
paylaşıldı.
Aylık enerji faturalarının 1 Kasım’dan itibaren 
bir ara çözüm yoluyla düşürülebileceği 

belirtilirken, enerji şirketlerinin ise 
önümüzdeki kış faturaları ödeyemeyen 
hanelerin gaz ve elektriğini kapatmasına 
izin verilmeyeceği, hanelerin büyük borçlar 
oluşturmasını önlemek için ise bir acil durum 
fonu oluşturulacağı açıklandı.
Tavan fiyatı uygulaması nedeniyle, 
önümüzdeki yıl için enerji vergisinin azaltılma 
planının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Fiyat 
tavanına ek olarak, gelecek yıl düşük gelirliler 
için 1300 avroluk enerji ek ücreti verileceği 
kaydedildi.                                       ---◄◄                

2023 bütçesi hayatımızı nasıl değiştirecek?
H ollanda’da 2023 mali yılı bütçe 

tasarısı Prinsjesdag 2022 günü 
açıklandı. Tasarıda vatandaşın 
alım gücünü artırmak için 

düşünülen bir dizi tedbir açıklandı.

Koalisyon ortaklarının hazırladığı ve 
geçtiğimiz günlerde ara ara basına sızdırılan 
2023 Mali Yılı Bütçe Planı, Salı günü 
düzenlenen Prinsjesdag’da (Bütçe Günü) 
Ekonomi Bakanı Sigrid Kaag tarafından 
Temsilciler Meclisi’ne sunuldu. 
Yeni mali yılın bütçesi için sunulan Milyonlar 
Notası’na (Miljoenennota) göre bu yıl 
vatandaşların satın alım gücü yüzde 6,6 
düşecek, önümüzdeki yıl yüzde 3,9 artacak.

Temsilciler Meclisine tasarı olarak sunulan 
Milyonlar Notası nihai bir plan değil. 
Meclisin yakın bir zaman içerisinde sunulan 
bütçe teklifi ve vergi planlarını oylaması 
gerekmekte.

Salı günü açıklanan 2023 yılı mali 
bütçe tasarısının detayları şu şekilde:
Gelir
Merkezi Planlama Ofisi (CPB) hesaplamasına 
göre satın alım günü önümüzdeki yıl yüzde 
3,9 artacak. Vatandaşın alım gücünün 
artırılmasına destek sağlamak için 17,2 
milyar euro bütçe ayrıldı.
- Asgari ücrete yüzde 10 zam yapılacak. WW 
ve AOW ödenekleri de asgari ücrete bağlı 
olarak artırılacak. 

Kira yardımı ödeneği (Huurtoeslag) aylık 
16,94 euro artacak. 
- Sağlık yardımı ödeneği (Zorgtoeslag) yıllık 
412 euro (Ayda 34 euro) artırılacak.  Ayda 
ödenebilecek en yüksek sağlık yardımı 
ödeneği 154 euro olacak.
- Çocuğa Bağlı Bütçe (Kindgebondenbudget) 
tutarı artırılacak.
- Çocuk bakım ödeneği maksimum geri 
ödemesi de artırılıyor. Şuanda yüzde 95 olan 
geri ödeme miktarı yüzde 96’ya çıkartılıyor. 

Vergi
- 2021 Yılında 50.000 euro olan vergiden 
muaf birikim miktarı, 2022 için 57.000 
euroya çıkartıldı.
- Gelir vergisinde indirime gidilecek. 
Geliri 70.000 euroya kadar olanların gelir 
vergisi oranları düşürülecek. Çalışanların 
maaşlarına uygulanan gelir vergisi indirimi 
(Arbeidskorting) artırılacak. Bu da çalışanın 
biraz daha fazla maaş almasına katkı 
sağlayacak. Bu değişikliği gerçekleştirmek 
için 500 milyon euro bütçe ayrılacak.
- Serbest meslek sahipleri (zzp’ers) için 
uygulanan kesintiler azaltılacak. 
- Konut yatırımcıları veya ticari mülk satın 
alanlar için uygulanan transfer vergisi oranı 
yüzde 8’den yüzde 10,4’e yükseltilecek.

Gaz ve elektrik
1 Ocak tarihinden itibaren yılın sonuna 
kadar gaz ve elektrik faturalarına tavan fiyat 
uygulanacak. Teoride ocak ayında başlaması 

düşünülen uygulamanın pratikte kasım 
ayından itibaren uygulanabileceği belirtildi. 
Faturalar ortalama 1200 metreküp gaz 
ve 2400 kilovatsaat elektrik tüketimi 
üzerinden hesaplanacak. Bu tüketimi geçen 
hanelerde fatura bedeli piyasa değerinden 
hesaplanacak. Başka bir değişle az kullanan 
az, çok kullanan çok ödeyecek. Kullanımdaki 
tavan fiyat ise 1 metre küp gaz için 1,50 
euro ve bir kilovatsaat için de 70 sent olarak 
hesaplanacak
- Elektrik faturasını ödeyemeyen kişiler için 
acil durum fonu oluşturulacak. Kabine bunun 
için 50 milyon euro ayıracak. Ayrıca, ödeme 
temerrütleri nedeniyle Ekim ve Nisan ayları 
arasında kimsenin abonelik sözleşmeleri fes 
edilemeyecek. Bunun için enerji şirketleri ile 
yapılan anlaşmaya göre daha esnek ödeme 
düzenlemeleri yapılacak.
- Düşük gelirliler için enerji ödeneği verilecek. 
Aynı bu yıl olduğu gibi belediyeler vasıtasıyla 
sosyal minimum gelirin yüzde 120’sine kadar 
geliri olan vatandaşlara 1300 euro ek enerji 
desteği verilecek. Önümüzdeki yıl ödenecek 
bu ödeneğin bir kısmı bu yıldan verilecek. 
- Akaryakıt vergilerine uygulanan indirimli 
tarife uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihine 
kadar uzatılacak.

Sağlık
- Temel sağlık sigortası aylık prim miktarına 
11 euro zam yapılacak. Aylık prim miktarı 
137 euro olacak. (Hükümetin belirlediği 
temel sağlık sigortası aylık prim bedeli 

şirketten şirkete farklılık göstermekte) 
- Zorunlu sağlık sigortası katkı payı ise 385 
euro olarak kalacak.
- Halk sağlığını güçlendirmek adına 
önümüzdeki yıl alkolsüz içecekler ve tütün 
ürünlerine uygulanan tüketim vergileri 
artacak.

Öğrenciler
- Ailesinden ayrı kalan öğrencilerin aldığı 
ödenek miktarı 2023 eylül ayından itibaren 
165 euro artacak. Bu miktar 2023-2024 
eğitim yılında tekrar yürürlüğe girecek olan 
karşılıksız temel bursun üzerine eklenecek. 

Hükümete göre genel görünüm
Kabinenin planına göre, gelecek yıl toplam 
395 milyar euro harcama yapılacak ve 366,4 
milyar euro gelir elde edilecek. Hükümet bu 
yıl için yüzde 4,6 ve gelecek yıl içinse yüzde 
1,5 büyüme tahmininde bulunuyor. 
Enerji krizi daha da tırmanmazsa 
enflasyonun bu yılsonunda yüzde 9,9’da 
kalacağı ve gelecek yıl yüzde 2,6’ya ineceği 
öngörülüyor.…         Sonhaber.eu     ---◄◄                

Yeni mali yılın bütçesi için sunulan Milyonlar Notası’na (Miljoenennota) göre bu yıl vatandaşların satın alma gücü 
yüzde 6,6 düşecek, önümüzdeki yıl yüzde 3,9 artacak...
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Ekonomik parametreler, 
yani göstergeler aşağıyı 
doğru yöneliyor. Ekonomi 
piyasalarındaki durumu 
belirtmek için, yeşil, 
sarı ve kırmızı renkler 
kullanılıyor. Göstergeler 
yeşilden sarıya geçiş 
yaptı. Nedenlerini 
sizlerle bu yazımda 
paylaşacağım. Bir de 
sizler için yenilik yaptım, 
malum gençlerimiz 
Hollanda’da yetiştiğin 
için yazımın bazı 
bölümlerinde Hollandaca 
metin kullanacağım. Ne 
de olsa artık “Avrupalı 
Türk” değil miyiz? Biz 
başarırız. Hani borsa 
grafiklerinde var ya işte 
öyle bir şey. Bir çıkış bir 
iniş veya sabit kalıyor; 
çalışma saatleri dışında 
veya hafta sonları 
borsalar kapanınca. 

ahmethulya@live.nl           PUSULADrs. Ahmet Yıldırım

      
K raliyet günü sakin ve biraz da hüzünlü 

geçti. Kraliçemiz Beatrix ve Kralımız 
Willem Alexander’ın sağlık sorunları 
yaşaması, günü biraz hüzünlendirdi 

açıkçası. Sağlık olsun Kraliçemiz ve Kralımıza. 

2023 yılı bütçesi açıklandı… 
Sağlık sigorta primleri yükseliyor. Alıştık artık. 
Kişi başı yılda 127 avro yükselmesi bekleniyor. 
Buna karşılık da sağlık katkı payı olan 
zorgtoeslag’da yükselme bekleniyor. Bu 
şekilde, geliri düşük vatandaşlarımızın daha az 
etkilenmesi planlanıyor. 
Zorgtoeslag 2023 için 412 avro artacak. 

Enerji masrafları dünyada olduğu gibi 
Hollanda’da yükseliyor. 
Yeni genelgeye göre hükûmetin başı Rutte, enerji 
fiyatlandırmasına tavan koydu. Bu hızlı  ve akılı 
davranış, piyasalara pozitif bir haber olarak 
düştü. Misyon ve vizyon eksikliğiyle tanımlanan 
bu hükûmet, bu kez doğru karar aldı ve enerji 
piyasasını kontrol etmek istiyor. 
Kaynak: Ministerie van Financiën. 

Kraliyet Gününde yapılan açıklama şöyle: 
Prinsjesdag, welke wijzigingen wordt er 
verwacht? 
Daarbij gaat de overheid van 1200 m3 gas en 
2400 kWh elektriciteit per jaar.  
Enerji tüketimi tavan fiyatları bu kullanım arası 
için geçerli olacaktır. Bu tüketim bir ailenin 
ortalama ihtiyacıdır.  

Verhoging toeslagen 
Volgend jaar wordt de zorgtoeslağ eenmalığ 
verhoogd met maximaal € 412. Het 
kindgebonden budget wordt ook verhoogd. Zo 
wordt önder andere het bedrag voor het derde of 
vierde kind gelijk aan het bedrag van het tweede 
kind. Verder wordt structüreel de huurtoeslağ 
verhoogd met € 16,94 per maand. 

Belasting vermogen stijgt 
De belasting op vermogen stijgt komende 
jaren met stappen van 1 procent van 31 naar 
34 procent in 2025. Deze belasting betaal je 
over zaken als spaargeld, aandelen en andere 
investeringen. 
Vanaf 2026 wordt 
er waarschijnlijk 
overgestapt op een nieuw 
belastingstelsel in box 3. 

Zorgverzekering 10 
Euro per maand 
duurder 
Naar verwachting stijgt de 
gemiddelde zorgpremie 
in 2023 met € 10 per 
maand. Kanttekening 
iş dat het een 
voorlopige en mogelijk 
optimistische inschatting iş. Uiteindelijk bepalen 
zorgverzekeraars uiterlijk 12 november hun 
tarieven. Het eigen risico blijft ook volgend jaar 
€ 385. 

Belastingkorting op benzine en diesel 
Afgelopen april is de accijns op benzine en diesel 
verlaagt. Dit scheelt respectievelijk 17 en 11 cent 
per liter. Tot juli volgend jaar blijft deze korting 
van kracht. Daarna wordt deze accijnsverlaging 
langzaam afgebouwd. 

Minimumloon stijgt 
Per 2023 stijgt het minimumloon 10 procent. 
De bijstand en AÖW gaan met hetzelfde 
percentage omhoog. Een relatief grote 
koopkrachtverbetering voor de groep die er recht 
op heeft. 
Hogere basisbeurs uitwonende studenten 
Uitwonende studenten kunnen volgend rekenen 
op een hogere studiebeurs, ter compensatie van

de hoge inflatie. Het eerdere uitgangspunt van 
het kabinet was € 280 per maand. Hier komt € 
165 bij als extra. 

Het kabinet heeft net voor Prinsjesdag 
2022 alsnog besloten om huishoudens te 
compenseren voor de hoge energieprijzen. De 
exacte invulling en regels zullen in de komende 
tijd verder ingevuld worden. Het belang van 
woningverduurzaming wordt op Prinsjesdag 
nogmaals onderstreept. 

2023 Yılı için Gelir ve Gider planlaması: 
Kaynak: Ministerie van Financiën

Samenvatting Prinsjesdag 2022! 

Bende gençlerimize, uyum 
göstererek, sosyal medya kullanıcıları 
gibi “Emoji” ile kapatayım dedim 
yazımı.... Başka nasıl anlatabilir ki 
bu ekonomik kaygılarımız?     ---◄◄                                                                    

KAYGI DOLU
 YILLAR MI
GELİYOR?
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SAVAŞ SONLANSIN, İNSANLIK VE DÜNYA KAZANSIN!
Savaşla ilgili de bir iki kelam etmek isterim: Avrupa Parlamentosu ve ABD, “Ukrayna’nın savaştaki direncini ve savaşı istediği gibi yönlendirdiğini, hatta 
topraklarının bir kısmını da geri aldığını” söyleyerek -güya- Ukrayna’ya moral vermeye çalışıyor. Oysa işler öyle değil; bir savaş ve yaşanan bir gerçek var 
ortada. Amerika ve Almanya bu süreçte milyon dolarlarca silah sattılar ve halen satmaktalar. Savaşın, karşılaşanlar arasında galibi yoktur. Tek galibi, bu 
fitne ateşini yakıp, insanların hayatını cehenneme çeviren silah tacirleridir. Dünya bunu biliyor ama susmayı tercih ediyor. Silah tacirlerine sesleniyorum: 
“Aklınızı başınıza alın! Savaş sonlansın, Dünya ve insanlık kazansın!..” Ahmet Yıldırım

Cavit Balcı: “Arif ’in emanetleri, emanetimizdir.”

Hayırsever dava adamı 
Arif Balcı

Hoş bir sada bırakarak gitmek

dualarla yâd edildi

Geçen yıl İstanbul’da 46 yaşında hayatını kaybeden hayırsever iş 
adamı Arif Balcı için Eindhoven kentinde ‘Hayırla Anma Programı’nda 
dualar edildi, Fatihalar okundu. IGMG Eindhoven Mevlana Camii’nde 
uzun yıllar başkanlık yapmış, alınan yeni cami için minber, mihrap 
ve kürsü ayarlamak için gittiği İstanbul’da geçen yıl hayatını 
kaybeden başkan ve hayırsever iş adamı Arif Balcı için düzenlenen 
anma programına, Hollanda’nın dört bir tarafından sevenleri ve aile 
yakınları katıldı. gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada şunları dile 
getirdi: “Kardeşimiz Arif ’in ani ölümü biz ailesini derinden sarstı. 
O bizim için kardeşten öte bir dost, arkadaş, psikolog, organizatör, 
birleştirici, çıkışı olmayan yolda yol gösterenimizdi.”                ---◄◄                                                                    
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R o t t e r d a m ’ d a 
11 yaşındaki 
çocuk okulda 
fenalaştı. Okula 

gelen annenin açıklaması 
herkesi derinden etkiledi: 
Paramız bitti, 2 gündür 
hiçbir şey yemedik. Son 
zamanlarda artan market 
fiyatları ve hızla yükselen 
enerji faturaları birçok 
ailenin zor zamanlar 
geçirmesine neden oluyor. 
Sadece düşük gelirliler 
değil aynı zamanda orta 
gelirli vatandaşların da 
satın alma gücünde ciddi 
gerileme yaşanıyor. Ancak 
Rotterdam’da yaşayan 11 yaşındaki çocuk ve ailesinin yaşadığı dram, duyan 
herkesi derinden etkiliyor.89ı098ıııı
NRC gazetesinde haberleştirilen olay geçtiğimiz hafta pazartesi günü yaşandı. 
Rotterdam’da De Catamaran ilkokuluna giden 11 yaşındaki öğrenci ders 
esnasında fenalaştı. Hem sınıftaki öğretmen hem de okul yönetimi ilk önce 
çocuğun hastalandığını düşünse de olayın gerçek nedeni ortaya çıktığında 
ailenin ne kadar zor şartlarda yaşadığı gözler önüne serildi.
Okul Müdiresi Arina Rook gazeteye yaptığı açıklamada, fenalaşan çocuğun 
baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetinin olduğunu bu nedenle hastalandığını 
düşündüklerini dile getirdi. Rook sınıf öğretmeninin çocuğun ailesini arayarak 
okula çağırdığını aktardı.
“Oğlum hasta değil, ama…”
Annenin okula geldikten sonra ebeveyn danışmanı ile görüşmek istediği 
belirtilen haberde, şu açıklamayı yaptığı aktarıldı: “Oğlum hasta değil. Üzgünüm 
ama paramız Cuma günü bitti. Bütün hafta sonu hiçbir şey yemedik.”
Okul müdürü olay karşısında öğretmenlerin şok olduğunu dile getirdi. Bu okulda 
düşük gelirli ailelerin çocuklarının olduğu biliniyor ancak müdüre göre yaşanan 
olay bir adım daha ileri giden bir vaka. 
Arina Rook bir öğretmenin gıda alışverişi yaparak aileye ulaştırdığını belirtti ve 
“Bu göze çarpmadan sunuldu, böylece kimse utanmasın.” dedi.
Okullar ve sosyal görevliler yardım etmeye çabalıyor
Korona pandemisinde okulların kapatıldığı dönemde Rotterdam’daki 4.200 
ilkokul öğrencisinin evde bilgisayarı olmadığı ortaya çıkmıştı. Düşük gelirli 
ailelerin yaşadığı sıkıntılar sadece Rotterdam’da değil ülke genelinde kendini 
daha sık göstermeye başladı. 
NRC haberinde Rotterdam’ın dışında Zaandam Poelenburg ve Peldersveld 
mahallelerindeki aileler ve yaşadıklarına da yer verildi. Altmışlarda inşa edilmiş 
evlerin bulunduğu bu iki mahallede birçok düşük gelirli aile yaşıyor. Haberde 
Poelenburg mahallesinde ikamet eden ailelerin ortalama gelir düzeyinin ayda 
brüt 1.500 euro ve Peldersveld’de ise 1.750 euro olduğuna dikkat çekildi.
Okul yönetimlerinin ve düşük gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde çalışan sosyal 
görevlilerin açıklamalarına yer verilen haberde, bazı okulların öğrencilere 
haftada en az bir gün sıcak yemek verdiği, bazı sosyal görevlilerin ise bizzat 
ailelerle irtibata geçerek gerekli olan ocak, yatak gibi eşyaların temininde onlara 
yardım ettiği aktarıldı.
“Rutte ve Kaag duyuyor musunuz?”
PVV lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annenin 
söylediklerini aktararak yaşanan vahim olaya dikkat çekti. Wilders Twitter 
mesajında “Hollanda’da açlıktan bayılan çocuklar. Rutte ve Kaag duyuyor 
musunuz? Ve hiçbir şey yapmayacak mısınız? Bu kriminal politikadır.” dedi.◄◄

  Hollanda’da bir ilk!Dünyada bir ilk!

H ollanda’nın Haarlem kenti, iklim 
üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 
kamusal alanlarda et ve et ürünleri 
reklamlarını yasaklayacak...

Daha önce uçak yolculuğu, benzinli otomobil ve fosil 
yakıtlar için reklam yasağı kararı alan Haarlem kenti, 
dünyada et ve et ürünleri reklamını yasaklayan ilk 
şehir olacak.
Et reklamları yasağının 2024 yılından itibaren 
başlaması planlanıyor.
Yeşil Sol Parti’nin (GL) önerisiyle gündeme gelen 
et ve et ürünleri reklamı yasağı, diğer partilerin de 
desteğiyle kabul edildi.
Önerge sahibi Yeşil Sol Partili belediye meclisi üyesi 
Zigy Klazes, et ve et ürünlerinin, iklim değişikliği 
konusunda, uçak yolculuğu, benzinli otomobil ve 
fosil yakıtlarla aynı derecede olumsuz etkiye sahip 
olduğunu savunarak, reklam yasağı kapsamının 
genişletilmesini istedi.
Klazes, Haarlem’in bir yandan iklim krizi ile 
mücadele kararı alırken, diğer yandan iklim büyük 
zarar veren ürünlerin satılmasını teşvik etmesinin 
anlamsız olduğunu düşünüyor.
Belediye yönetiminde yer alan Hıristiyan Demokrat 
Parti (CDA) de, “sürdürülebilir” olduğu gerekçesiyle 
bu öneriye geniş destek verdi.
Haarlem Belediyesi, otobüs durakları ve kamusal 
alandaki diğer reklam panolarının işletmesini 
yapan 3 şirketle görüşerek, mevcut sözleşmelerin 
sona ermesinin ardından kentte “biyo-endüstri 
ürünlerinin” reklamlarına artık izin verilmeyeceğini 
bildirdi.

Reklam şirketlerinin sözleşmeleri 2024’ten 
itibaren sona erecek.
Yeni düzenleme uyarınca, 2024’ten itibaren Haarlem 
sokaklarında et, et ürünleri, tavuk ve havai fişek 
reklamları yer almayacak.
Hollanda’da yayımlanan Trouw gazetesine göre, 
organik et veya süt ürünlerinin reklamlarına izin 
verilip verilmeyeceği henüz belli değil.
Sürdürülebilirlikten Sorumlu Belediye Başkan 
Yardımcısı Robbert Berkhout, hangi reklamların 
yasak kapsamına alınacağı konusundaki çalışmanın 
devam ettiğini ve yasak listesinin, 1 yıl içinde 
reklam şirketleriyle yapılacak yeni sözleşmeye dahil 
edileceğini söyledi.
Belediye yönetimi, belirli bir kalite işaretine sahip 
et reklamlarına istisna uygulanılması seçeneğini göz 
ardı etmiyor ancak bu konuda bir kararsızlık olursa, 
tüm et reklamları yasaklanacak.
Çevre örgütleri, bu karardan oldukça memnun ve 
bunu diğer belediyelerin de takip etmesi gerektiğini 
savunuyor. 

Hollanda’nın Haarlem kentİ 
İklİm değİşİklİğİ nedenİyle et 
reklamlarını yasaklıyor

parasızlıktan 2 gündür 
yemek yİyemeyen çocuk okulda 
fenalaştı

Et üreticileri, belediye meclisinin bu kararına tepki 
gösteriyor. 

Et Üreticileri Birliği’ne göre, bu “aşırıya kaçan” 
bir adım.
Groningen Üniversitesi’nden idare hukuku uzmanı 
Prof. Dr. Herman Bröring, Haarlem Belediyesi’nin et 
reklamı yasağının, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına 
gelebileceğini söylüyor.
Amsterdam Üniversitesi’nden pazarlama uzmanı Prof. 
Dr. Willemijn van Dolen ise, yapılan araştırmaların, et 
tüketimindeki artışın reklamlarla bağlantılı olduğunu 
ortaya koyduğunu söylüyor.
Hollandalı profesör, “Araştırmalar, reklamların 
insanları mutlu etmekten çok mutsuz ettiğini gösteriyor. 
Yani et reklamı yasağı belki o kadar da kötü bir fikir 
değildir” diyor.
Haarlem, kamusal alanda et reklamını yasaklayan 
ilk kent olacak. Hollanda’nın Amsterdam, Leiden 
ve Lahey kentleri, Haarlem ile birlikte daha önce 
kamusal alanda uçak yolculuğu, benzinli araç ve fosil 
yakıt reklamlarına yasak getirmişti.
Fransa’nın Grenoble, Hindistan’ın Chennai ve 
İsviçre’nin Cenevre kentlerinde ise kamusal alanda 
reklam tüm panoları yasaklanmıştı. 
                                                  Haber: BBC       ---◄◄
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G EERT WİLDERS
Demirel’in dünya siyasetçilerine 
hediye olarak bıraktığı bu 
söylem ve eylemi en iyi kullanan 

politikacılardan biri Hollandalı siyasetçi Geert 
Wilders’dir.
Geert Wilders, yabancılara ve Müslümanlara 
karşı ırkçı tavrı ile tüm dünyada tanınan bir 
sima olmuştur.
Ne var ki Wilders, ‘Dün dündür, bugün 
bugündür’ düsturunu kopya eden en çirkin 
politikacı olarak tarihe geçmeye namzet 
olmuştur.
Dün, “İslam’da yanlış bir şey yok, saygı 
duyulması gereken bir dindir” diyordu, 
bugün ise, “İslam, Nazizim’den daha 
tehlikeli” diyor.
Dün, kökeni göçmen olduğu hâlde, bugün 
“Göçmenler dışarı” diyor.
Dün, kendisi Türk kökenli bir Macar ile 
evlenmiş, bugün “Göçmenler ülkelerinden 
gelin getirmesin” diyor.

MACAR İLE EVLİLİK
Wildres’in ağabeyi Paul kardeşi ile ilgili büyük 
sırları ifşa ediyor.
Hollanda medyasında geniş bir şekilde 
yer alan, ‘Wilders’in dünü ve bugünü’ 
hakkındaki notları şöyle sıralayabilirim:
Göçmen bir aileden geldiklerini söyleyen Paul 
Wilders, aşırı sağcı kardeşi Geert’in eşinin Türk 
kökenli bir Macar olduğunu belirtti.
Wilders, Hollanda yönetimleri tarafından 
sığınmacılar için 87 binden fazla sosyal 
konut kiralandığını, bu nedenle yeterli ev 
bulunmadığı için Hollandalıların yıllarca ev 
beklemek zorunda kaldıklarını savunuyor. 
Wilders, “Evler kimin için inşa ediliyor? 
Hollandalılar için mi, göçmenler için 
mi?” diye soruyor.
Ağabey Paul ise, bu beyanlara Twitter 
mesajıyla tepki gösterdi.
“Göçmenler ne demek?” diye soran Paul 
Wilders, “Ailemiz ve soyadımızın kökleri 
Almanya’dan geliyor. Büyükannemiz 
Endonezya kökenli. Kendi karısı Türk 
kökenine sahip bir Macar. Hepimiz 
göçmeniz” dedi.
Geert Wilders’in eşi Krisztina Marfai’nin Türk 
kökenli olduğu iddiası, sosyal medyada en çok 
ilgi çeken konulardan biri oldu.
Paul Wilders, daha önce medyaya yaptığı 
açıklamalarda, PVV’nin aşırı sağcı politikalarını 
ve partinin lideri olan kardeşini sert dille 
eleştirmişti.
Ağabey Wilders, kardeşinin gerçekten Türk 
kökenli bir kadınla mı evli olduğu yönündeki 

İlhan Karaçay

WİLDERS, ‘DÜN DÜNDÜR, BUGÜN DE BUGÜN’ 
ANLAYIŞINI UYGULAYAN EN ÇİRKİN POLİTİKACIDIR

soruya, “Elbette, kökleri takip edin” 
karşılığını verdi. 
Öte yandan, Wilders’in eşi Krisztina’nın, 
Amerikan ilaç endüstrisinin en büyük ismi 
Pfizer’de çalıştığı ve Hollanda dahil tüm 
dünyada lobi faaliyetlerini yönettiği iddiaları 
da medyada yer alıyor. Hollanda medyası, 
Pfizer ve Microsoft’un Hollanda’daki siyasi 
atmosfere etkisinin ne olduğunu soruyorlar.
Pfizer’in, Wilders’in de bağlantılı olduğu 
Edmund Burke Vakfına 470 bin dolar finansal 
yardımın da araştırılması gerektiğini öne süren 
medya, Wilders’in vakıftan ayrılmasından 
sonra geçen yıl yardımın kesilmesinin de 
nedeninin bulunmasını istiyorlar.

AİLE FERTLERİ GEERT İLE 
KONUŞMUYORLAR
Ağabey Paul Wilders, RTL TV kanalına yaptığı 
bir açıklamada, ailesinin hiçbir üyesinin, 
görüşleri nedeniyle Geert ile temasının 
bulunmadığını belirterek, “Zaten en fazla 
doğum günlerinde görüşüyorduk. Fikirlerini 
benimsemesem de o benim küçük kardeşim” 
diyor.
PVV lideri Wilders, 31 Temmuz 1992 yılında 
Budapeşte’de evlendiği, eski bir Macar 
diplomatı olan Krisztina Marfai ile ilgili olarak, 
ağabeyi tarafından dile getirilen iddialara yanıt 
vermiyor.

WİLDERS’İN SİYASİ KARİYERİ
Siyasi kariyerine, Özgürlük İçin Demokrasi 
partisi VVD’de ofis elemanı olarak başladı 
ve daha sonra milletvekili oldu. Wilders 
başlangıçta, çok ılımlı bir düşünce yapısına 
sahipti. Bunun son örneğini, 2001’de RTL 
TV’de ‘Barend en Van Dorp’ programında 
yaptığı konuşmada görmüş ve duymuştuk.
Şöyle demişti Wilders: “Başından beri, 
ne benim ve ne de VVD’nin İslam’a 
karşıtlığımız olmadığını defalarca 
söylemiştim. İslam’a karşı soğuk savaş 
ilan eden, tüm İslamları aynı kaba koyan 
ve çirkin laflar eden Pim Fotuyn’un 
aksine, başından beri ben ‘İslam’ın yanlış 
bir tarafı yok, saygı duyulması gereken 
bir dindir’ demiştim.”
Kardeşi Paul’a göre Geert Wilders, çok 
kademeli bir şekilde radikalleşti. Paul Wilders, 
Der Spiegel’e verdiği bir demecinde, “Bu 
yıllara yayılan bir süreçti” dedi ve şöyle 
devam etti:
“İsrail’de kibbutz olarak anılan, ortaklaşa 
kullanılan bir yerleşim bölgesinde birkaç 
yıl çalışan Geert, Filistinlilerle olan gerilimi 
görmüş ve yaşamıştı. Daha sonra, Hollanda’ya 
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ülkelerde de, Hollanda bayrağının yakılmasıyla 
protestolara neden olmuştu.
Wilders, kabul edilmesinin imkânsız olduğu 
belli olan, ‘Başörtüsü vergisi’ teklifi ile yine 
ortalığı karıştırırken, Nebahat Albayrak’ın 
Adalet Devlet Sekreterliği yaptığı sırada çıkan 
çifte vatandaşlık yasasını da şiddetle eleştirmiş 
ve çirkin söylemlerde bulunmuştu.

SORUMLULUK ALMAK
2010 seçimlerini Rutte’nin VVD partisi 
kazanmıştı. Başbakanlık VVD’nin olacaktı. 
Ama Wilders o kadar çok sandalye kazanmıştı 
ki, koalisyon kurulurken meydana gelen 
anlaşmazlıklar nedeniyle Rutte’nin Wilders’e 
ihtiyacı doğmuştu. 
Rutte, Wilders’i koalisyonda görmek 
istemiyordu ama kurulan VVD-CDA azınlık 
hükümetini, Wilders dışarıdan desteklemeyi 
kabul etti. Tabii ki, böylece yasalar Wilders’in 
onayı ile gerçekleşebilecekti.
Dışarıdan destekli kabinede işler istenildiği gibi 
yürümüyordu. Daha sonra Wilders fişi çekti ve 
hükümet düştü.
Wilders’in partisi 2012’de yapılan seçimlerde 
sadece on beş sandalye kazanarak önceki 
seçimlere göre dokuz sandalye daha az elde 
etti.

DAHA AZ FASLI, DAHA AZ FASLI…
2014’teki belediye seçimlerinde Wilders, 
kendine değişik bir slogan seçti ve bu kez de 
Faslıları hedef aldı. ‘Daha az Faslı’ sloganı 
ile, ülkedeki Faslı sayısının azaltılmasını 
isteyen Wilders’in bu planı başarılı olmayınca, 
Roland van Vliet, Joram van Klaveren ve 
Avrupa Parlamentosu milletvekili Laurence 
Stassen istifa ettiler.
‘Daha az Faslı’ sloganı ile insanlar arasında 
ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan 
Wilders, mahkeme tarafından suçlu bulundu 
ama ceza yemedi. Wilders bu yargılamayı 
‘Sahte mahkeme’ olarak damgaladı.  ---◄◄ 

dönüp, Utrecht kentinde genellikle Faslıların 
ve Türklerin yaşadığı Kanaleneiland semtinde 
yaşarken hiç hoşlanmamıştı.” 
Ağabey Paul’a göre, 2001’de New York’taki 
Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırılardan 
ve 2002’de Pim Fortuyn’in öldürülmesinden 
sonra Geert, siyasi arenada, İslam’a karşı 
olmanın geçerli akçe olduğunu gördü ve 
İslam’a karşı sert açıklamalar yapmaya 
başladı.
2003 yılında, Balkenende kabinesinde Devlet 
Bakanı olan Mark Rutte, liberallerin daha 
geniş bir kitleye hitap etmeleri gerektiğini 
savunmuştu. Wilders ise VVD partisinin daha 
da sağa kayması gerektiğini belirtti ve rota 
değişikliğine o zaman başlamıştı.
Kaldı ki Rutte, geniş kitleye hitabın, sosyal-
liberal bir rotada olmasını istiyordu. Wilders 
ise Volkskrant’a şöyle demişti : “Rotayı sağa 
çevirmeliyiz. Orada büyük bir boşluk var. 
Fortuyn’un partisine oy verenler hayal 
kırıklığına uğradılar. Onların istedikleri 
politikayı yürütmeliyiz.”

VVD’DEN AYRILIŞ
Sonunda kopma başladı. Wilders, 3 Eylül 
2004’te mecliste kendi grubunu kurdu. 
Wilders, İslam’a karşı giderek daha açık bir 
şekilde eleştiri yağdırmaya başladı. Tabii ki 
bu durum da, onun kalıcı olarak korunması 
zorunluluğunu getirdi. Kardeş Paul, “Bu 
nedenle sürekli korunmak zorunda 
kalırsanız daha da paranoyak olursunuz” 
diyor. Hollanda’da önemli bir dönüm noktası, 
Kasım 2004’te Theo van Gogh’un, Muhammed 
Bouyeri tarafından öldürülmesidir. Wilders 
bu durumdan yararlandı ve konuşma tarzını 
daha da sertleştirerek, tam anlamıyla İslam 
karşıtlığına başladı.
Tehditler ve alınan güvenlik kararları, 
Wilders’in tavrını yumuşatmıyor, aksine 
sertleştiriyor. Aslında, Wilders de bunun 
faydalarını görüyor gibiydi. Bu tavrın en az 3 
sandalye kazandıracağını söyleyen Wilders’in 
sözleri düşündürücüydü.
Bu sinsi politika ile 2006 seçimlerine kendi 
partisi PVV ile katılan Wilders, 9 sandalye 
kazanmayı başardı.

GEERT WİLDERS, FİTNA
Geert Wilders, İslam karşıtı “Fitna” filmini 
yayına sokmadan önce dünyanın dört bir 
yanında protesto edilmişti.
PVV Partisi, Wilders’in özellikle 2008’de 
yayınladığı İslam karşıtı film ‘Fitna’ filmi 
sayesinde anketlerde büyümeye devam 
ediyordu. Bu film, Hollanda dışındaki 
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L üks arabaları ile geldiler,  euroları bozdur-
dular, yine lüks arabaları ile döndüler.
Giderken de “ülkemizin kıymetini 
bilin” diyerek gittiler. 

İşte o öyle olmuyor. Herkes geri dönemiyor. Kimisi 
ülkemizde, kimisi yollarda kalıyor!..
Hollanda’nın bir ucundan 4000 km yol gelen gur-
betçimiz 
Milâs Alatepe yakınlarında P-035-DZ Hollanda pla-
kalı aracı ile kaza yaptı. Haber, gazetelere şöyle düş-
tü: “Recep Argun (33) ve Çağatay Keçeli (30) ile eşi 
Bensu Keçeli (31) Muğla’nın Milas’ta, otomobilin 
devrildiği kazada yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişide 
yaralandı. Recep Argun’un Hollanda’dan tatil için 
geldiği öğrenildi.”
Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan kardeş-
lerimize Allah’tan şifalar diliyoruz. 
gurbetçi ile dalga geçerken 
Bunları da düşünün..!
Yorgun uykusuz 5000 km yolu neden araba ile geli-
yorlar? O kadar uzun yolu bazen tek şoför nasıl geli-
yorlar? geri dönüşleri nasıl oluyor? O arabalar nasıl 
alınıyor? Avrupa’da ne şartlar içinde çalışıyorlar?
Sizin her zaman dalga geçtiğiniz kurulu düzen ne-
dir? Bir gurbetçi akrabanız varsa 
Allah aşkına ona sorun, ondan sonra dalga geçer-
ken, alay ederken, kin ve nefret duyarken bir daha 
düşünün!..                                                  ---◄◄                                                         

Son yıllarda, pahalı arabalar ile geliyorlar, Euro ile 
tatil yapıyorlar. ‘Türkiye cennet’ diyorlar diye gur-

betçiler günah keçisi ilan ediliyor!
Ne yapsın bu insanlar? Yazlığı İspanya’dan mı alsınlar? 
Birikimlerini Yunan bankalarına mı yatırsınlar?
Yaz ve bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen 
gurbetçilerimiz uçakla, arabalarıyla akın akın Türki-
ye’ye geliyor, arabalı treni tercih edenler de var.
Avusturya’nın Villach şehrinde araçlarını oto kuşet va-
gonlara yükleyen gurbetçiler, Slovenya, Hırvatistan, 
Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Ga-
rı’na ulaşıyorlar.
40 saat süren, 1.400 kilometrelik sıla yolculuğunu yo-
rulmadan rahat bir şekilde yapıyorlar.
Bu haberle ilgili haber siteleri ve sosyal medyadaki 
yorumlara baktığımda çok şaşırdım, çünkü bu klasik 
turizm haberinin yorumlarında gurbetçi nefretiyle kar-
şılaştım:
“Hani Almanya batıyordu, hepsinin altında pahalı ara-
balar var.”, “Can atıyorlardır zaten, 2-3 bin Euro’yla 
gelse 1 ay deli gibi tatil yapar giderler; memleket bun-
lara bedava.” ve “Gelin bakalım ‘Yeğenim bizim orada 
kurulu düzenimiz var yoksa Türkiye cennet, cennet’ 
demeye!” gibi yorumlar belki de en kibarları, hakaret 
içerikli yorumlar da var.

Biz hangi ara gurbetçi düşmanı olduk?
Sokak röportajlarında “Her şey çok güzel, Türkiye bol-
luk bereket” diye yorum yapan gurbetçiler yüzünden 
mi bu düşmanlık başladı? Birkaç sokak röportajını 7 
milyon gurbetçiye genellemek adil bir yaklaşım mı?
Yahu dövizdeki artıştan gurbetçiler mi sorumlu? Euro 
1.5 lirayken de her yaz Türkiye’ye geliyorlardı!
Gurbetçi, Ruslardan, Araplardan, Almanlardan daha 
çok para harcıyor. Sadece kendileri için değil akrabala-
rı için harcıyorlar. Önce memleketlerinde akrabalarıyla 
vakit geçiriyorlar, sonra da otellere gidiyorlar.
En önemlisi gurbetçi, Avrupa’da kazanıp Türkiye’de 
yatırım yapıyor! Ev alıyorlar, yakınlarına maddi des-
tekte bulunup ticareti teşvik ediyorlar.
Örneğin Afyonkarahisar’ın 100 bin nüfusu bulanan 
Emirdağ ilçesinde yaz aylarında nüfus 300 bine kadar 
yükseliyor. Gurbetçiler kazandıkları parayı memleket-
leri Emirdağ’da yatırıma dönüştürüyor ve Emirdağ gibi 
birçok örnek var.

40 MİLYAR EURO!
Gurbetçilerin yaz tatilini memleketlerinde geçirmeleri 
Türkiye’ye milyarlarca lira döviz girdisi ve sıcak para 
akışı sağlıyor.
Birçok ülke yabancıya ev satmak için türlü fırsatlar 
sunarken, bizim emlak piyasasının müşterisi hazır; 
gurbetçiler. Elbette gurbetçiler de kar elde etmek için 
yatırım yapıyor.
Ama pahalı arabayla geliyorlar, Euro ile tatil yapıyor-
lar. “Türkiye cennet” diyorlar diye gurbetçiler günah 
keçisi ilan ediliyor! Ne yapsınlar? Yazlığı İspanya’dan 
mı alsınlar? Birikimlerini Yunan bankalarına mı yatır-
sınlar?
Türkiye’nin ihracat ve turizmden sonra en büyük döviz 
gelir kalemini yurt dışından gelen ‘işçi dövizi’ giriş-
leri oluşturuyor.
Yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon Türk’ün Türki-
ye’deki bankalarda 40 milyar Euro’su var.
Bu mevduatın önemli bir kısmı kur korumalı sisteme 
döndü. Bu bile ülke ekonomisi için hayati bir adımdı.
Gurbetçi, Türkiye’den parasını geri çekse ne olurdu hiç 
düşündünüz mü?                          Mevlüt Tezel   ---◄◄                                                         

A lmancılar ev yaptırdı köyüne, kapalı kapısı
Oturanı bakanı yok, çürüdü yapısı

Ha çöktü ha çökecek tavanı çatısı
Oturmaya ömrü yetmedi, vah Almancı vah!
————————————————
İki senede bir ay izine gider
Eşe dosta borç verir, parayı çar çur eder
Parası biter, gönlüne düşer elem keder
Dönüşün hüzünlü olur, vah Gurbetçim vah!
————————————————
Almancı izine gelir gelmez uğraşır evin tamiriynen
Elektrikçisiyle, sucusuyla uğraşır her biriynen
Elinde evrak, dilekçe, çekişir dairede amirinen
İzinin biter, işin bitmez vah Almancı vah!
————————————————
Kimi köyüne ev yaptı, kimi Kayseri’de ev aldı
“Kesin dönüş yaparım” diye hayale daldı
Kendi geldi, çocuklar gurbette kaldı
Hayallerin boşa çıktı, vah Gurbetçim vah!
————————————————
Evine hırsız girer, kapıyı peceyi söker
Bakımı olmaz, suyu patlar, çatısı çöker
Komşular çöplerini kapısının önüne döker
İzinin tamir ile geçer, vah Almancım vah!
————————————————
Güve düşer yıllar önce aldığı öteberiye
Kurban keser, sözde hayırcılar üşüşür deriye
Borç para verirsin, dönmez geriye
Avro verir Türk parası alırsın vah Gurbetçim vah!
————————————————
İzin gelir, çocuklar gitmek istemez Türkiye’ye
Zorla gelirler, gelince de sarılırlar köpeğe kediye
Hısım akraba küser almazlarsa hediye
Valizin biri hediye dolar. vah Almancım vah!
————————————————
Ana baba köyünde kalır hasret giderir
Çocuklar köyde kalmaz, “deniz” der direnir
Alışmış sosise, salama, evdeki yemekten iğrenir
Çocukla köyde izini zor geçer, vah Gurbetçim vah!
————————————————
Sekiz saat yetmez çok mesai yapar
Para biriktireceğim diye fabrikada yatar
Ölünce, kızı oğlu Türkiye’deki evi arsayı satar
Emeklerin boşa gider, vah Almancı Hamid vah!
————————————————
Habire çalıştın, kalmadın avaraya
Yiyip giymedin, kıyamadın paraya
Onca yıl çalıştın emeklerin gitti araya
Gönlünce harcayamadın, Vah Gurbetçim vah!
————————————————
Almancının ana vatanı burnunda tüter
Yaptırdığı evinde baykuşlar öter
Evlatlar yoldan çıkmış, acısı içine çöker
Ailece tarumar oldun, vah Almancı vah!
————————————————
Seksene dayandın, kalmadı dünyada hevesin
Eğilip doğrulmaya yetmez nefesin
Kimseye sözün geçmez duyulmaz sesin
O eski hâlin kalmadı, vah Gurbetçim vah!

 Tahsin Yılmaz - 1976  ---◄◄                                                         

Özyurdunda garipsin, özvatanında parya
Bizim gibisini ne sen bulursun Türkiye, ne de sen Almanya!

Hanİ, gurbetçİ düşmanları, 
gurbetçİ İle dalga geçİyor,

alay edİyorlarlar ya!

VaH almanCım VaH!
VaH gurbetçİm VaH!

gurbetçİler ne ettİ SİZe?

11 ayı gurbette yaşayıp 1 ayı vatanında özlem 
hasret, sevinç her şeyi bu 1 ayda yaşayıp geri 

kalan 11 ayı robotlaşmış bir hayatı yaşayandır gur-
betçi
Ama sadece bunun ile kalmıyor; yolda çektiğin çile 
Türkiye’de seni farklı gözle görmeleri ve “sen de 
para gani” demeleri ve bunun gibi şeyler duyandır 
gurbetçi...
Ama biz ve bizim gibiler bu acıyı da tatlıyı da yaşı-
yor bunları koyalım bir kenara...
Güle oynaya gidiyoruz ağlayarak geliyoruz, ama bir 
gün güle oynaya değil sessiz bir kefene sarılmış ola-
rak tabutun içinde gideceğiz; belki de tahlisiz olarak 
akla hayale gelmeyecek şekilde gideceğiz.
Örneğin bir abimizin eşi Macar-Sırp arasında vefat 
ediyor. Aradan bir gün sonra da babası vefat edi-
yor. Bu acıyı bu hayatı yaşayan bilir. Gören duyan 
sadece üzülebilir. Anlatmak istediğim, biz biz olalım 
kendimiz için istemediğimizi bir şeyi başkaları için 
istemeyelim. Azıcık empati yapalım.  Yarın ölecek-
miş gibi gibi davranalım. Kalp kırmadan güzel mutlu 
bir hayat yaşayalım. İki günlük değil saniye sonrası-
na garantimiz olmayan bir ömür için kalp kırmaya, 
fırıldak olmaya değer mi?                               ---◄◄                                                         

gurbetçİ Kİmdİr?
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Y eni bir yaz sezonunun sonuna geldik. 
Korona salgını öncesinde olduğu 
gibi, bu yıl da,
Kovid-19 etkisiyle anayurtlarına 

gelemeyen Avrupa Türkleri, haziran ayından 
itibaren, akın akın Türkiye’ye geldiler. Yaz 
tatilinde, sadece kara yoluyla Türkiye’ye 
gelenlerin sayısı 2 milyon 200 bin kişiye 
ulaşmış. Bu insanların, önemli bir bölümü 
ağustos ayından itibaren geri dönerken, bir 
bölümü de bu günlerden sonra, yaşadıkları 
ülkelere geri dönmeye devam edecekler.

Bilindiği üzere, kara yoluyla geri dönüş yapan 
Avrupa Türkleri, Kapıkule başta olmak üzere, 
Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy 
gümrüklerinden geçiş yapmaktalar. Geri dönüş 
yaparken, gümrüklerdeki yoğunluğu ve uzayan 
kuyrukları, doğal afet, yani şiddetli yağmurun 
yol açtığı olumsuzlukları bir tarafa bırakmamız 
gerekir. Bunlar her yıl karşılaşılan manzaralar. 
Yoğunluğa, komşu ülke insanlarının alış veriş 
yapmak için hafta sonu Türkiye’ye giriş çıkış 
yaptıklarını da göz önüne alırsak, gümrüklerde 
uzayan kuyruklar bir nebze olsun anlaşılabilir.  

Kara yoluyla çıkış yapan vatandaşlarımızın, 
sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 
tecrübelerine bakınca, bu yıl, öncelikle 
İpsala gümrüğünden şikayetlerin yüksek 
olduğu görülmektedir. Türkiye çıkışında, 

Veyis Güngör

AnkArA, ‘SılA Yolu PolİtİkASı’ gelİştİrmelİ…
vatandaşlarımıza yöneltilen soruların insanı 
çileden çıkarması bir yana, gümrüğün alt 
yapısının insanların ihtiyaçlarına cevap 
veremediği belirtilmektedir. Yine, İpsala 
gümrüğü ile ilgili öne çıkan bir konu ise, 
vatandaşlarımızın tatil süresince yedikleri trafik 
cezalarının ödenmesi konusu. Trafik cezalarının 
mutlaka kredi kartı ya da Türk parası ile 
ödenmesi şartı, vatandaşlarımızı çileden 
çıkardı.

Bir vatandaşımız şunları yazmış: “Arabamla, 
bir aylığına geldiğim tatilde, bir haftalığına 
otobüsle Doğu Karadeniz turuna katıldım. 
Tur programında, bir günlük Batum da vardı. 
Batum’a giriş çıkış yaptığım için, İpsala 
gümrüğünde benden 26 bin TL ceza istediler. 
Sebep, üzerimdeki arabayı Türkiye’de bırakıp, 
yabancı bir ülkeye giriş çıkış yapmam… Bir 
başka vatandaşımız, aynı şekilde Kıbrıs’a 
girmiş çıkmış. 150 bin TL ceza ödemiş…”.

Bu ve benzeri örnekleri yani vatandaşlarımızın 
maruz kaldıkları olayları elbette çoğaltabiliriz. 
Mesele şikâyet etmekten ibaret olmamalı tabii 
ki…
Mesele, onlarca yıl, her yaz tatilinde 
yaşananlardan hareketle, sürdürülebilir çözüm 
üretmek olmalı. Bu çerçevede, Avrupa Türkleri 
sıla yolunda karşılaştıkları sorunların daha aza 
indirilmesi amacıyla, bir takım girişimlerde 

info@veyisgungor.nl  Misafir Kalem

zihinsel zeminini hazırlamalı ve karar vericileri 
beslemeli. Türkiye’deki Avrupa Türkleri, Yurt 
dışı Türklerle ilgili faaliyet gösteren resmi ve 
sivil kuruluşlarla işbirliği yapılmalı ve ortak 
bir tavır ve akıl oluşturulmalı. Uzun vadeli 
hedef, Türkiye ile Avrupalı Türkler arasında 
sağlıklı, güvenli, konforlu ve huzurlu, daha az 
bürokrasinin olduğu bir ‘Türkiye Avrupa sıla 
yolu koridoru’ olmalı. Bu uzun koridor, eski 
ipek yolu misali, geçilen her ülkeye, her kente 
fayda sağlamalı. 
Yeni ve alternatif Türkiye Avrupa ulaşım yolları 
keşfedilmeli. İşte, bu sebeplerden dolayı, 
Ankara  mutlaka bir “Sıla Yolu Politikası” 
geliştirmeli.                                      ---◄◄                                                         

bulunuyorlar. Özellikle sosyal medya üzerinden 
bilgi, tecrübe, yardım, tavsiye sunan grupların 
yanı sıra, ‘Adım adım sıla yolu – Türkiye’ yazı 
dizisi, bunlardan bir tanesi.

Ancak, gerek yukarıda dile getirilen sorunlar 
ve yaşananlar, gerek Avrupa Türklerinin 
sıla yolunda geçmek durumunda oldukları 
ülkelerin gümrükleri, ve gerekse Türkiye’de 
bazı grupların kullandıkları ötekileştirme 
dili, Ankara’nın, bir an önce “Sıla Yolu 
Politikası”, ya da “Avrupa Türkleri 
Politikası” geliştirmesini kaçınılmaz kılıyor. 
Ankara, uzun vadede, sürdürülebilir bir 
politika geliştirerek, her yıl yaz aylarında, 
üç milyona yakın Avrupa Türkünün daha 
rahat bir şekilde sıla yolculuğunu yapmasını 
sağlamalı. Bu politika, Bulgaristan/Sırbistan 
sınırında Avrupa Türklerine, takdire şayan, 
çay, kahve, su, kek ikramı yapan Kızılay 
hizmetini kat kat aşmalıdır.

“Sıla Yolu Politikası”, ya da “Avrupa 
Türkleri Politikası” geliştirilmesi, sadece 
Ankara’daki karar vericilerle sınırlı olmamalı. 
Avrupa’daki Türk sivil toplum kuruluşları, 
bu yönde programlar yapmalı. Konferanslar, 
çalıştaylar organize etmeli. Avrupa Türk 
medyası konuyu günlerce ele almalı, tartışmalı. 
Akademisyenler, araştırmacılar onlarca 
makale yazarak, oluşturulacak politikanın 

Yavuz Nufel:

Ü ç ay Türkiye’de kaldım. Gezdim, tatil yaptım, 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 
Tekirdağ’da yapılan 67. Başkanlar 
Toplantısına katıldım…

Çarşı pazar dolaştım.
Makam-mevki sahibi insanlarla konuştum, 
meslektaşlarımı dinledim, vatandaşlara sordum, 
esnaflarla yarenlik ettim.
Gözlemlerim kısaca şöyle:
İki-üç farklı Türkiye, iki üç türlü insan, iki üç türlü fakir/
zengin; iki üç türlü mutlu mutsuz insan gördüm…
TV kanallarında ve sosyal medyada gördüğümüz 
Türkiye ile sokaklarda gördüğümüz Türkiye çok farklı…
Gerçekten fakir bir kesim var, ama fakir olmadığı hâlde 
fakirlik edebiyatı yapanların sesi daha çok çıkıyor!
Bilerek siyasi fikrini söyleyenlerle; ağızdan çıkan 
kelimelere göre insanı yaftalayan, sokak jargonu ile 
siyaset yaptığını zannedenlerden gına geldi…
Avrupalı Türkleri hor gören ve dışlayanlarla, hoş 
görenleri gördüm, duydum, dinledim…
Son yıllarda Avrupalı Türklere karşı oluşan 
antipatinin, tahammülsüzlüğün, horlamanın da 
bence iki nedeni var:
1- Avrupalı Türklerin Türkiye’ye gidince oradaki 
insanlara karşı tutumları... Avrupa’da yaşadıkları 
sıkıntıları unutup hava atmaları, gösteriş yapmaları…
2- Avrupalı Türklerin Türkiye’deki seçimlerde oy 
kullanıyor olmaları ve büyük çoğunluğun AK Partiye oy 
vermiş olması…
Siyasi partilerin fanatik yandaşları hiç bir siyasi 
konuşma olmasa bile karşı tarafın ne olduğunu 
kullandığı kelimelerden, tokalaşmadan, selamlaşma 
şeklinden anlayıp tavırlarını belli etmeleri ayrı bir yazı 
konusu…
Asıl sorun, siyasi partilerin ve taraftarların kendi 
içlerinde yaşananlar…
AK Partililer ikiye ayrılmış durumda,
Başkanlık seçiminde “Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan” 
diyen büyük çoğunluk milletvekili seçimlerinde “Asla oy 
vermem” diyor…
CHP ikiye değil üçe bölünmüş durumda, “Ölümüne 
Kemal Kılıçtaroğlu” diyenler “Aday olmazsa asla” 
diyenler, Ekrem İmamoğlucular ve de Mansur 
Yavaşçılar…

Üç AYlık tÜrkİYe gözlemlerİm
İYİ Parti de durumlar farklı. Meral Akşener 
Cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse ne ala, aksi 
takdirde taban yuvaya (MHP) toplu dönüş hiç de sürpriz 
olmaz.
MHP bu seçimlerin en kârlı çıkacak partisi.
AK parti küskünleri, yukarıda bahsettiğim Recep Tayyip 
Erdoğan’a “evet” AK Partiye “hayır” diyen kesim 
milletvekilliği seçimlerinde MHP’ye yönelecek gibi 
gördüm.
HDP taraftarlarında da eski seçimler öncesi gördüğüm 
heyecanı göremedim. Sessizler, fakat, ya bu seçimlerde 
almadıkları kadar oy alacaklar belki barajı bile zor 
aşacaklar ya da aşamayacaklar…
Yeni kurulan eskiden bakanlık, başbakanlık yapmış/
yapmamış partilerin liderlerinden başka (o da TV’lerde) 
sokakta bir taraftarlarını bile görmediğim için bir fikrim 
yok…
Peki 2023 seçimleri ne olur?
Hollanda’ya gelir gelmez bir düğüne davetliydim, gittim…
Uzun zamandır görmediğim dostları gördüm, sosyal 
medyadan üç ay Türkiye’de kaldığımı bilen dostların 
ortak sorusuydu:
“2023 Seçimlerinde ne olur, kim kazanır?”
Seçim sonuçlarını at yarışları gibi değerlendirecek 
olursak, sonucu Foto Finiş (çok az bir farkla) belirler 
Recep Tayyip Erdoğan ipi göğüsler….
Amma ve lakin meclisteki sandalye sayısı şu anda olduğu 
gibi olmaz diye düşünüyorum.
Şöyle ki, 3 partinin milletvekili sayıları üç aşağı beş 
yukarı aynı olur… İpi göğüsleyen, barajı aşan partilerin 
ise meclisteki sandalye sayısı 20’yi, 30’u geçmez…
Tamamen tarafsız, bağımsız gözlemlerim bu yönde, haklı 
çıkarım veya çıkmam o da beni bağlar…
Fakat tekrar Avrupalı Türklere dönecek olursak, Avrupalı 
Türklere ilk oy kullanma hakkı verildiğinde ve sonraki 
seçimlerde gördüğüm heyecanın yarısı kimsede yok…
Avrupa ülkeleri de şayet seçim bölgesi olur, her parti 
kendi adayını o ülkede yaşayan insanlar arasından 
çıkartır ise ne ala ki, Avrupalı Türkler hiç olmadığı kadar 
sandıklara koşar oyunu verir… Yoksa hep söylediğim gibi 
oy hakkı olanların yüzde 30’u 2023 Türkiye seçimleri için 
sandık başına ya gider ya gitmez..
Benden söylemesi, yazmasam olmaz…
   Kaynak: N’Haber   ---◄◄                                                         

“Son yıllarda Avrupalı Türklere karşı oluşan antipatinin, 
tahammülsüzlüğün, horlanmanın da bence iki nedeni var...”

Ağustos ayında enflasyon oranlarında artışın devam ettiği Hollan-
da’da, konut ipotek faizleri de yükselmeye devam ediyor. Danış-

manlık hizmeti veren Hypotheekschop’a göre, konut ipotek faizlerinin 
ortalaması, bankalara göre değişse bile yüzde 4’ü aşmış durumda. 
Hypotheekschop’un açıkladığı verilere göre, konut ipotek faizini, Ulu-
sal İpotek Garantisi (NHG) altında 20 yıl ile sabitlemek isteyenlere 
uygulanan faiz oranı yüzde 3,93.
Ulusal İpotek Garantisi olmayanların 20 yıllık sabit faizi ise; son artış-
larla birlikte yüzde 4,37’ye ulaştı.  Bu oranın yükselişi ise 5 veya 10 
yıllık sabitlemelerde daha hızlı olduğu görüldü.                       ---◄◄                                                         

İPotek fAİzlerı 
YÜkSelİşİnİ SÜrdÜrÜYor

Bu yıl hemen her gün yaptığımız gümrük haberlerine bir yenisi daha ek-
lendi. Ancak Bulgar Gümrüğü’nün bu sefer yakaladığı toplam miktar 

ağızları açık bıraktı. Yapılan 3 ayrı aramada yüzbinlerce Euro ele geçirildi...
Gümrük Dairesi’nden edinilen bilgiye göre, Kapitan Andreevo’daki Güm-
rük yetkilileri, ülkeden ayrılan iki kamyon ve bir otobüse yapılan üç incele-
me sırasında yüzbinlerce euro beyan edilmemiş para buldu.
Aynı Gün 2 Türk Plakalı Araç
İlk inceleme 12 Eylül’de Kapitan Andreevo Gümrük Kapısına, saat 02.00 
civarında Almanya’dan Türkiye’ye Bulgaristan üzerinden giden Türk pla-
kalı bir kamyona yapıldı. İnceleme sırasında gümrük memurları, sürücü ka-
binindeki gösterge tablosuna gizlenmiş olarak farklı değerlerden 27 paket 
Euro banknot buldu. Toplam ele geçirilen miktarın 139.930 Euro olduğu 
açıklandı. Aynı gün birkaç saat sonra, saat 07:30 sıralarında, Almanya’dan 
Türkiye’ye gitmekte olan Türk plakalı başka bir kamyon kontrol noktasına 
yanaştı. Gümrük kontrolü sırasında, sürücü koltuğunun altında belgelerle 
dolu bir çantada 189.075 Euro bulundu.
Üçüncü olay ise 9 Eylül’de Romanya’dan Türkiye’ye Bulgaristan üzerin-
den seyahat eden bir otobüsün denetimi sırasında meydana geldi. İncele-
me sırasında gümrük memurları, sürücü koltuğunun üzerindeki bir fabrika 
boşluğuna gizlenmiş iki polietilen torba buldu. Çantaların her birinde, için-
de Euro ve Dolar banknotları bulunan siyah bir polietilen torbaya sarılmış 
bir paket bulundu. Beyan edilmemiş toplam para miktarı 91.800 Euro ve 
10.000 Dolar olarak açıklandı.
2 Türk ve 1 Rumen Vatandaşı
Olaylarla ilgili, Haskovo-Bölge Dairesi – Svilengrad Bölge Savcılığı gözeti-
minde soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından hızlı işlemler başlatıldı. 
İki Türk ve bir Rumen vatandaşı olan üç aracın sürücüleri sanık olarak geti-
rilerek savcılık kararıyla 72 saate kadar gözaltında tutuldu. Bulgar Gümrü-
ğü böylece 3 farklı olayda yaklaşık 430.805 Euro’ya el koymuş oldu.  -◄◄                       

BulgAr gÜmrÜğÜnde 
430.805 euro’YA el konuldu
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Hollanda’dan 16 
mİlyar Euro’luk pakEt

Hollanda hükümeti Groningen gaz sahasından elde 
edilen gelirler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

kâr vergisinin artırılması ve petrol veya gaz çıkaran 
şirketlere dönük bir vergi kombinasyonu yoluyla finanse 
edilecek bir kriz paketi hazırlıyor...
Rus gaz arzında uzun süreli kesinti beklentileri, 
Avrupa hükümetlerini şirketleri ve tüketicileri artan 
maliyetlerden korumak için acil durum önlemlerine ve 
kriz planlarına itiyor.
Hollanda hükümetinin de bu noktada, yüksek enerji 
fiyatlarının ve enflasyonun vatandaşlarının üzerindeki 
yükünü hafifletmek için 16 milyar euro’ya kadar bir 
fon üzerinde çalıştığı belirtildi. Bloomberg’de yer alan 
habere göre, hükümet, asgari ücrette yüzde 10’luk bir 
artış, enerji vergilerinde bir indirim ve daha düşük gelirli 
hanelere yönelik hedeflenen sübvansiyonlar üzerine 
çalışıyor.
Bloomberg’e konuşan kaynaklar işletmeler üzerindeki 
kâr vergisinin yüzde 15’ten yüzde 19’a çıkarılacağını 
söyledi. Kaynaklar, verginin 2023’te yaklaşık 2 milyar 
euro getirileceğini ve fonun geri kalanının çoğunlukla 
Groningen sahasından gelen yüksek gaz gelirinden 
geleceğini ifade etti.
Plan, 20 Eylül’de ülkenin bütçe gününde açıklanacak. 
Planın boyutu ve ayrıntıları ilk olarak Hollanda finans 
gazetesi Het Financieele Dagblad tarafından bildirildi.
Hollanda İklim ve Enerji Politikası Bakanı Rob Jetten 
tavan fiyatların bloğun bu haftaki toplantısındaki 
tartışmanın en zor kısmı olacağını söylemişti        ---◄◄                

Hollanda turu

konut fİyatları 2023 
sonunda düşEcEk

B ir ev satın almak istiyorsanız, Rabobank’a göre bir 
yıl daha bekleyin. Çünkü Rabo ekonomistlerine 

göre konut fiyatları en erken 2023 yılı sonunda düşecek.
Rabobank tarafından konut piyasasına yönelik yapılan 
son analizde, ev satın almak isteyen potansiyel alıcıları 
üzen sonuçlar ortaya çıktı. Rabobank ekonomistlerine 
göre konut fiyatları 2023 yılı içinde ortalama yüzde 
3 artacak ve en erken 2023 yılı sonunda düşmeye 
başlayacak. 
Konut piyasasındaki fiyatlar etkilendiği kalemlerin 
başında yüksek ipotek faizleri, enerji krizi ve daha 
olumsuz ekonomik görünüm geliyor. Rabobank 
ekonomistlerine göre, sahibi tarafından kullanılan 
evlere olan talep giderek düşüyor. Daha fazla ev sahibi 
evini satılığa çıkartıyor ancak alıcı sayısı da azalıyor. 
Bunun sonucu olarak da fiyatlar düşüyor.
Rabobank ekonomisti Carola de Groot durumu şu 
şekilde yorumluyor: 2022 için ortalama olarak konut 
fiyatlarının yüzde 15,2 artacağını öngörüyoruz. Konut 
fiyatları; geçen yıldan bu yana kendini hissettiren 
yayılma etkisi ve yılın ilk yarısındaki artışlar nedeniyle, 
hâlâ çok yüksek seyrediyor.” De Groot’a göre 2023’e 
yüksek konut fiyatlarıyla başlanacak, ancak bu yavaş 
yavaş bir düşüşe dönüşecek.
CBS: Hollanda’da satın alma gücü 2021’de düşmeye 
başladı, bu yıl daha da düşecek CBS: Hollanda’da 
satın alma gücü 2021’de düşmeye başladı, bu yıl daha 
da düşecek
Ekonomistlere göre sermaye piyasası faiz oranının ve 
dolayısıyla muhtemelen ipotek faiz oranının da daha 
uzun süre yüksek seviyede kalacak. Bu durumun; 
satılığa çıkartılan mevcut konutları, hem yeni ev 
arayışına girenler ve taşınmak isteyenler hem de 
yatırımcılar için daha az çekici hale getireceği tahmin 
ediliyor.
2008’e benziyor ancak daha farklı
Rabobank’a göre yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra 
konut fiyatları yeniden düşme yaşayacak. Bu durum 
konut piyasasının çöktüğü 2008’deki durumu da 
akıllara getiriyor. 
2008 öncesi evin gerçek değerinin çok üstünde fiyat 
biçen ev sahipleri satışlarında büyük zarar yaşadı. Ev 
fiyatları bir anda yüzde 21 oranında düştü ve evler 
gerçek değerinin çok altında satılmaya başlandı.
Ancak Rabobank şuanda bu kadar kötü bir senaryo 
ile karşı karşıya olunmadığının da altını çiziyor. 
Rabobank bunu “Bize göre, bugün ev alıcılarının 
ve ev sahiplerinin borçlanma ve geri ödeme 
davranışları 2008 öncesine göre daha az riskli 
olduğu için o dönemle bir karşılaştırma hata 
olur” şeklinde açıklıyor.
Ekonomistlere göre artık tamamen faizsiz borçlanma 
gibi bir özellik bulunmadığı gibi, yeni konut yapımı da 
gerilemiş durumda. 2008 yılında yeni konut inşasında 
yılda 85 binden fazla konut yapılırken şuanda bu 
rakam yaklaşık 70 bin civarında.
Olası tehlike
Rabobank ekonomistlerine göre yaşadığımız bu 
ortamda bir de tehlike bulunuyor. Eğer daha fazla 
potansiyel alıcı konut fiyatları düşecek diye satın alma 
fikirlerini dolaba kaldırırsa, satıcılar da bu trendi takip 
edecek ve elindeki evi satmadan yeni konut almamaya 
yönelecek. Bu da kısa vadede satılık ev sayısının 
artmasına ancak satışı yapılanların sayısının düşmesine 
neden olacak. Bu nedenle, analistlere göre, konut 
fiyatlarında beklenen düşüş, nihayetinde şu anda 
beklenenden daha güçlü olabilir.                        DM 

BaşBakan ruttE: ukrayna’dakİ 
savaş Bİzİm savaşımız

G eçtiğimiz Hollanda Başbakanı 
Mark Rutte, Rusya Yeniile 
Ukrayna arasındaki savaş için 
“Bu bizim savaşımız. Rusya 

ile kelimenin tam anlamıyla savaşta 
olduğumuzu söylemiyorum ancak bu savaşı 
kazanmak için Ukrayna’ya tüm kaynaklarla 
yardım etmeliyiz” dedi. Hollanda Başbakanı 
Mark Rutte, Parlamentoda Rusya-Ukrayna 
savaşı ile ilgili konuşma yaptı.
Rusya’nın savaşı kazanmaması gerektiğini belirten Rutte, “Bu bizim savaşımız. 
Rusya ile kelimenin tam anlamıyla savaşta olduğumuzu söylemiyorum ancak 
bu savaşı kazanmak için Ukrayna’ya tüm kaynaklarla yardım etmeliyiz. Bunu 
Ukrayna için değil, kendimiz için de yapıyoruz.” dedi.
“Putin’in istediği, büyük bir Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak”
Rutte, “Putin’in istediği, büyük bir Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak. Bu 
savaş Ukrayna ile son bulmayacak. O zaman sıradaki kurban kim? O zaman 
Ukrayna, komşu ülkeler ve NATO ve bir bütün olarak Hollanda için sonuçları 
çok daha büyük olacak. Ve daha da büyük bir savaş tehdidi altındayız. Bu 
bizim güvenliğimizi, özgürlüğümüzü ve refahımızı etkiler.” değerlendirmesinde 
bulundu.
Ukrayna’daki savaşın sonunun henüz gözükmediğini belirten Rutte, “Putin’in 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da birlikte inşa ettiğimiz her şeyi 
yıkmasına izin veremeyiz. Güçlünün gücünün geçerli olduğu bir çağa 
dönemeyiz. Büyük insan hakları ihlallerine, işkenceye ve toplu mezarlara geri 
dönemeyiz.” diye konuştu.
Rutte, Rusya’ya yönelik yaptırımların etkilerinin Hollanda halkı ve şirketler için 
“çok şiddetli” olabileceğini ifade ederek, “Rusya’dan tekrar ucuz gaz alabilmek 
için yaptırımları desteklemekten vazgeçmek bir seçenek değil. Bu, şantajı kabul 
etmek olur.” dedi.                                                                       AA   ---◄◄                

hükûmEt EnErjİ faturasını 
ödEyEmEyEnlErİn Borçlarını 
dEvralacak

Hükümet yüksek enerji faturasının ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak 
için borçları devralacak. Faturalar kurulacak fon aracılığıyla ödenecek.

Kamu yayıncısı NOS’in hükümete yakın kaynaklara dayandırarak verdiği 
bir haberde, kabinenin belirli şartlar altında enerji faturasını ödeyemeyen 
vatandaşlara destek olmak için yeni bir uygulamayı hayata geçireceği belirtildi.
Haberde; hükümetin bu yıl içinde yüksek enerji fiyatlarının sonuçlarını 
hafifletmeye yönelik hazırladığı planın bir parçası olan uygulamada 
vatandaşların enerji borçlarının devralınmasını hedeflendiği kaydedildi.
Kimler yararlanacak?
Uygulamada faturayı ödemek için hiçbir alternatifi kalmayan ve elektrik veya 
gazı kesilme seviyesine gelen vatandaşların faturaları, hükümet ve enerji 
şirketleri tarafından devralınacak. Kaynaklara göre uygulama bu yıl içinde ve 
kış gelmeden hayata geçirilecek. 
Yapılan hesaplamalara göre bir milyondan fazla hane artan enerji fiyatları 
nedeniyle mali krizle karşı karşıya. Bu hanelerden 600 bini daha önce hiç 
fatura ödeme sorunu ile karşılaşmamış kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin borç 
danışmanlığına başvurarak yardım alması hükümete çok daha pahalıya mal 
oluyor.
Yeni abonelikler ve şirketlere destek
Hükümetin borçları devralacağı yeni uygulama bu yıl yeni bir enerji aboneliğine 
imza atan veya atacak olan kişileri kapsıyor. Beklentilere göre vatandaşların 
büyük çoğunluğunun yakın zamanda değişken tarifeli bir enerji sözleşmesine 
imza atacağı tahmin ediliyor.
NOS, hükümetin vatandaşların yanı sıra faturaları tahsil edemediği için zor 
duruma düşecek olan enerji şirketlerine de destek vermek istediğini aktardı. 
Buna göre şirketler; birkaç kez ödeme hatırlatması gönderildiği halde henüz 
fatura bedelleri tahsil edilememiş aboneleri, borçları devralınmak üzere kayıt 
altına aldırabilecek.
Destek paketi için yeni fon kurulacak
Destek paketi oluşturulacak yeni bir fon tarafından finanse edilecek. Bir çeşit 
risk fonu olarak kurulacak bu fona, birkaç yüz milyon euro ayrılacağı belirtiliyor. 
Hükümetin fon için hangi bütçeden kesinti yapacağı henüz bilinmiyor.
Fona hükümetin yanı sıra enerji şirketlerinin de destek vereceği belirtilen 
haberde şirketlerin payının henüz netleşmediği ve ilgili taraflar arasında 
görüşmelerin yapılacağı aktarıldı.                                                         ---◄◄                

Enflasyon ağustos’ta 47 yılın 
En yüksEk sEvİyEsİnE ulaştı
Hollanda’da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta yıllık yüzde 12 ile 1975 yılından 

bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin ağustos ayı enflasyon 
verilerini yayımladı. Buna göre, temmuzda yüzde 10,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 12’ye yükseldi. 
Söz konusu oran, 1975’den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.
Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, ağustosta bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 151 artış kaydetti. 
Gıda fiyatları da ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 yükseldi.                                                          ---◄◄                
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- Taziye...
İslam Toplumu Millî Görüş Güney Hollanda 
Bölgesinde Gençlik Teşkilatı, Üniversiteliler ve Islam 
Color Başkanlığı gibi farklı vazifelerde bulunan 
ve hâlen aile hekimi olarak görev yapan Sevgili 
Bahri Bulut’ın kıymetli babasının vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyor, dua 
bekliyoruz...
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D ENK lideri Farid Azarkan, Hollanda 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe 
görüşmelerinin ikinci gününde, partisi adına 
söz aldıktan sonra yaptığı konuşmasını, İslâm 

karşıtı söylemi ile bilinen PVV lideri Geert Wilders’i 
şiddetli bir şekilde eleştirerek sonlandırdı.
YETER ARTIK, BURAYA KADAR!
Azarkan duygu yüklü konuşmasına, İslam karşıtı 
PVV’nin her meclis oturumunda, İslamiyet ve 
Müslümanlar hakkında nefret saçmasını, çok sert bir 
dille kınayarak başladı. PVV lideri Wilders’a adeta ateş 
püsküren Azarkan, Maliye Bakanı Sigrid Kaag’a İngiliz 
ajanı imasında bulunulduğunda herkesin ayaklanıp 
salonu terk ettiğini, Müslümanların kutsalına hakaret 
edilmesine ise her zaman sessiz kalındığına isyan 
ederek, ‘yeter artık, buraya kadar’, dedi.
MÜSLÜMAN KOMŞU
Azarkan Genel Kurul’a hitabında Wilders’ın bir gün 
önceki oturumda ‘bir muzla günü geçiştiren’ yaşlı Alfredo 
ve Janine çiftinin ‘içler acısı yoksulluk’ hikayesinden, 
bahsetmesi üzerine: “Alfredo ve Janine’ye, gereken 
yardım yapılmakta. Kim tarafından yapılıyor 
biliyormusunuz? Müslüman komşusu tarafından. O 
müslüman komşu, o insanlara kol kanat germiş. Yani 
sayın Wilders’ın küfür ettiği, nefret söylemi yönelttiği, 
Kuranını yasaklamak istediği, camilerini kapatmak 
istediği insanlar”, dedi.
MECLİS’E SİTEM
DENK lideri, Wilders’ın Müslümanlara karşı yaptığı 
nefret söylemi karşısında meslektaşlarının sessiz 
kaldıklarına yönelik: “Ne zaman birbirimizle dayanışma 
içerisinde olacağız merak ediyorum”, diyerek sitemde 
bulundu.
BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?
Hayal kırıklılığına da uğradığını gizlemeyen Azarkan: 
“Az önce, Geert Wilders’ın, benim, Meclis’teki birkaç 
meslektaşın ve bu ülkede yaşayan bir milyon insanın 

Çiftçilerle uğraşmanın sonu

Hollanda’da beklenen istifa geldi
Hollanda’da uzun süredir hükümetin azot 

emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto 
eden çiftçilere çözüm bulamayan Tarım Bakanı Henk 
Staghouwer, istifa etti. Hristiyan Birlik (CU) partili 
bakanın istifasından sonra boşalan koltuğa geçici 
olarak Carola Schouten oturacak.

Dördüncü Mark Rutte hükümetinde ilk istifanın erken 
gelmesi, bir çok tartışmayı da beraberinde getirirken, 
Hıristiyan Birlik partili bakan Staghouwer, istifa öncesi 
“Yanlış zamanda yanlış yerde” şeklinde yapmış olduğu 
paylaşımla istifa sinyali vermişti.              DM  ---◄◄                

TARIM BAKANI HENK STAGHOUWER 
İSTİFA ETTİ

dininin bir din değil, nefret ve terör ideolojisi olduğunu 
ifade eden bir önerge sunduğunu, hepberaber gördük. 
Wilders bugün bu önergeyi sundu ve kimse kılını 
kıpırdatmadı. Hükümet cenahından bile kimse: “Böyle 
bir şey olabilir mi?”, demedi.
MÜSLÜMANLAR İNCİLTİLDİ
Hollanda’da yaşayan bir milyon insanın dini için: “bu 
bir din değildir, nefret ve terör ideolojisidir”, şeklinde 
bir ifade nasıl kullanılır? Bu akşam hiç kimseden, hiçbir 
milletvekilinden, tepki gelmedi. Bu durum beni bu akşam 
incitti”, dedi.
TAHAMMÜLÜM KALMADI!
Farid Azarkan ayrıca: “Her seferinde Müslümanlara ve 
sığınmacılara yöneltilen hakaretlere sessiz kalınmasına 
tahammülüm kalmadı.
MÜSLÜMANLARLA DAYANIŞMA
Sizlerden ricam, sadece benimle değil – ben söylenenlere 
alıştım – her fırsatta, her oturumda, Geert Wilders 
tarafından dinine saldırılan bir milyon Hollandalı 
Müslümanla da dayanışma içinde olun! Yeter artık, 
buraya kadar”, diyerek sözlerine sön verdi.
TEMSİLCİLER MECLİSİ AZARKAN’I ALKIŞ 
YAĞMURUNA TUTTU!
Ateşli sözleriyle oturuma damga vuran Azarkan, Meclis’in 
çoğunluğundan uzun bir süre büyük alkış aldı.          
              Haber: Sedat Tapan ---◄◄                

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir 
eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

DENK LİDERİ AZARKAN’DAN IRKÇI WILDERS’E 
TOKAT GİBİ SÖZLER

Mesaj vermenin yolu

H ollanda Diyanet Vakfı (HDV), Dini yayınların tercümeleriyle ilgili 
istek ve ihtiyaçları tespit etmek ve HDV 2023-2027 Stratejik 
Planında değerlendirilmek üzere, Hollandaca dilinde İslami 
literatüre ilgi duyanlar için bir anket düzenledi. Çoğunlukla 

gençlerin katıldığı anket yoğun ilgi gördü.
Ankette katılımcılara, Hollandaca dilinde mevcut İslami eserlerin kalitesi, 
başka hangi eserlere ihtiyaç duyulduğu gibi konular soruldu.
Anket verilerinin değerlendirilmesi sonuncunda, mevcut eserlerin kalitesi 
ve Hollandaca dilinde hangi temaların ve eserlerin bulunması gerektiği 
konusunda farklı görüşlerin olduğu tespit edildi. Mevcut tercüme edilmiş 
eser sayısının sınırlı olduğu hususu da araştırmada ortaya çıkan diğer bir 
sonuç oldu.
Ankete katılanların yüzde altmış dördü, HDV yayınlarından haberdar 
olduklarını belirtirken, bunların yüzde yetmiş biri, yayınların kalitesini iyi 
veya çok iyi bulduklarını belirtti.
Anketi hazırlayan ve yürüten HDV Dini Tercümeler Uzmanı Ahmed Bulut, 
sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, “Bu anket bize çok değerli bilgiler 
sağlıyor. Veriler, İslami literatür okuyucularının dilek ve temennilerinin 
çeşitlilik arz ettiğini göstermektedir. Bu çeşitliliği HDV yayın takvimimize 
yansıtmamız gerekiyor” diye konuştu.
Ankete katılımcılar arasında yapılan çekilişle ilk beşe girenlere bir teşekkür 
hediyesi olarak, HDV Dini Yayınlar Tercüme Projesinin bir eseri olan 
“Hadislerle İslam Serlevha Hadisler” adlı eserin Hollandacası hediye 
edildi.                                                                                    DM  ---◄◄                

HOLLANDACA DİLİNDE İSLAMİ 
YAYINLARA OLAN TALEP ARTIYOR

A vukat İsmet Özkara, Uyum Yasası adı altında yürürlüğe 
konuşmaya çalışılan uygulamanın aslında Ankara Anlaşması’nı 
geçersiz hâle getirmek olduğunu bir kez daha hatırlatarak bu 
oyunu bozmak için Hollanda’daki STK’lara ve kuruluşlara 

“birlik olalım” çağrısı yapmıştı. Özkara ayrıca  dijital olarak kampanyaya 
katılmayanlar için eskiden olduğu gibi kağıt üzerinden de oyunu kullanıp 
imzalayabileceklerini duyurmuştu. Kampanyaya katılımın düşük olduğunu 
fark eden Hollanda’daki Türk STK’lar, üyelerini harekete geçirmek 
için UID Hollanda’nın daveti üzerine bir araya geldiler. Toplantı öncesi 
gazetemize buluşma ile alakalı açıklama yapan UID Hollanda Başkanı 
Hasan Tekten şunları dile getirdi: “Türkiye ve Hollanda arasında imzalanan 
Ankara Antlaşması ile Türk Vatandaşlarına verilen hakların, Hollanda 
Göç Bakanlığı’nın (IND) hazırladığı “Yeni Uyum Yasası” ile 1 Ekim 2022 
tarihinden itibaren ellerinden alınması söz konusu olduğundan biz de UID 
Hollanda olarak bu konuya sessiz kalamazdık. Bu nedenle UID Hollanda 
olarak ev sahipliğini yaptığımız ve Ankara Antlaşması’nın önemi, tarihsel 
gelişimi ve IND’nin (Hollanda Göç İdaresi) aldığı bazı kararların nasıl bu 
antlaşmaya aykırı olduğuna dair bilgilendirme toplantısı icra ettik. UID 
Hollanda ofisinde gerçekleşen bu toplantıya Hollanda’da Türklere ait 
konularda yapılan mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi konusunda 
birlik olmak gerektiğinin çağrısında bulunarak Hollanda’nın ileri gelen Türk 
Sivil Toplum Kuruluşu yetkililerini davet ettik. 11 Eylül’de düzenlediğimiz 
bu toplantıya Avrupa’daki Türk toplumunun bu topraklarda demokrasi ve 
huzur içinde yaşaması için katkıda bulunan Hollanda’nın önde gelen Türk 
STK temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Yeni Uyum Yasası ve 
Ankara Antlaşması hakkında verdiği bilgiler ve düzenlediği imza kampanyası 
için Göç Yasası Uzmanı Avukat İsmet Özkara’ya teşekkürlerimizi sunar, bu 
imza kampanyasına halkımızın desteklerinizi bekleriz”
Toplantıya katılan STK’lar:
MÜSİAD Hollanda adına, İsmail ve Aynur Bayram, Hollanda Türk Federasyon 
adına Vedat Özkal, TNOP Turkse Nederlanders Ondernemings Vereniging 
adına Durmuş Doğan, CHP Hollanda adına Bülent Çoban ve Ahmet Gerçek 
TICF adına Şerafettin Babacan ve İsmail Akyol                                 ---◄◄                                                    

TÜRK STK’LARDAN ORTAK ÇAĞRI: 
“İMZA KAMPANYASINA KATILIN!”
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Randstad Kaza Hukuku Kurumu (Randstad Personenschade BV) olarak 
Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

Delfshaven’daki Giyim Bankası, finansal zorluklar 
yaşayan Rotterdamlıları destekleyen bir 

organizasyona güzel bir örnek olarak çalışmalarına 
başladı. Bu tür faaliyetlerin içerisinde olan ve destekleyen 
Rotterdam Anakent Encümen Azası Enes Yiğit Giyim 
Bankası’nın açılışına katılarak organizasyon ekibini 
kutladı. Gönüllüler 16 yıldır Delfshaven lokasyonunda 
birçok kişiye ücretsiz ikinci el kıyafet yardımı yapıyor. 
Böylece çocuklar sonbahar ve kış aylarında sıcak tutan 
bir ceketle okula gidebiliyorlar. Bu bankaya güzel ve 
giyilmeyen kıyafeti olan kişiler başvurabilir. Giysileri 
yeniden kullanılır hâle getirerek bir taşla iki kuş vurulmuş 
oluyor. Rotterdam Strevelsweg’de bir şube daha açıldı. 
Enes Yiğit Marja van Katendrecht ile birlikte bu şubenin 
resmî açılışını yaptılar. Belediye, çok somut bir şekilde 
yoksulluk içindeki insanlara yardım ettiği için Giyim 
Bankası’na sübvansiyonla destek oluyor. Daha az bütçe 
ile pek çok ihtiyaç sahibi insana yardım etmek için 
uğraşan gönüllüler, bu konuda kendilerine yardımcı 
olacak gönüllü insan arıyorlar. Hem kıyafet yardımı hem 
de fiili ve fiziki yardımda bulunmak isterseniz, giyim 
bankalarından birine uğrayabilirsiniz                   ---◄◄ 

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SİVİL 
İNİSİYATİFLER UMUT VAAD EDİYOR

Kısa haber turu...

Hollanda’da polisler, gözaltına almaya çalıştıkları bir kişiye önce 
şok tabancasıyla müdahale etti. Ardından polis köpeğinin ısırdığı 

şahıs, hayatını kaybetti...
Hollanda’nın Rhoon kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken 
şok tabancası kullandığı ve polis köpeğinin ısırdığı kişi kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi.
Hollanda Kamu Savcılığı Twitter’dan geçen hafta Rhoon kentinde 
polisin gözaltına aldığı 42 yaşındaki kişinin dün gece hastanede 
hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada ilgili birimlerin şüphelinin 
ölüm sebebi ve gözaltı şartlarına ilişkin inceleme başlattığı belirtildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR
Polisten olaya ilişkin yapılan açıklamada, çevredekilerin huzurunu 
bozduğu şikayetiyle gözaltına alınmaya çalışılan şüphelinin polise 
direndiği bildirildi.
Polisin şüpheliye önce şok tabancası ardından polis köpeğini kullandığı 
ifade edilen açıklamada, köpeğin bacağından ısırmasının ardından 
hastaneye kaldırılan şüphelinin dün gece öldüğü kaydedildi.
Ağustos sonunda Twente şehrinde uyuşturucu etkisindeyken gözaltına 
alınan bir şüpheli de yaşamını yitirmişti. 
Olay anına ilişkin görüntülerde, polisin şüphelinin göğsüne iki defayla 
diziyle bastırdığı görülmüştü.                                                  ---◄◄ 

HOLLANDA’DA pOLİSLERİN NEDEN 
OLDUğU öLÜMLER ARTıYOR

İnsani yardım kuruluşu Hollanda Hasene Derneği ve İslam 
Toplumu Milli Görüş (IGMG), Güney ve Kuzey Hollanda 

bölgelerinin desteğiyle, aylardır Ter Apel köyündeki iltica 
başvuru merkezinin önünde yatan sığınmacılara kışlık elbise ve 
yorgan yardımında bulundu ve sıcak çorba dağıttı. Hollanda 
Hasene Derneği ve IGMG, Güney ve Kuzey Hollanda bölgeleri, 
dün sosyal medya hesabı üzerinden Ter Apel köyünde aylardır 
dışarda yaşayan sığınmacılar için kışlık elbise ve yorgan yardımı 
çağrısında bulundu. Çağrıyı gören ülkenin farklı kentlerinde 
yaşayan Müslümanlar, yardımların toplandığı Schiedam Yıldız 
İslam Merkezi camisine çok sayıda kışlık eşya getirdi. Yaklaşık 
30 gönüllü, toplanan eşyaları Ter Apel köyündeki sığınmacılara 
ulaştırdı ve sıcak çorba dağıttı. Ter Apel köyündeki iltica başvuru 
merkezinde aylardır süren yoğunluk ulusal krize dönüştü. 
Hollanda hükümeti, iltica merkezindeki yoğunluğu azaltmaya 
çalışırken Hollanda Kızılhaç’ı da yeterli yatak olmaması sebebiyle 
iltica merkezinin bahçesine çadır kurmuş ve sonrasında gelen 
tepkiler üzerine kaldırmıştı. Çadırların kaldırılmasına rağmen 
kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda mülteci 
bahçede yatmaya devam etmişti. Hollanda kamu yayıncısı 
NOS’ta yer alan haberde, geçen salı akşamı yaklaşık 700 kişinin 
Ter Apel’deki merkezin dışında sabahladığı aktarılmıştı.
Çadırların polis tarafından kaldırıldığı belirtilen haberde, 
yetkililerin iltica merkezi çevresinde çadır ve kamp malzemesi 
bulundurmayı yasakladığı belirtilmişti. Ter Apel’deki iltica 
başvuru merkezinin spor salonunda 5 gün önce üç aylık bir bebek 
ölmüştü. Hükümet iki gün önce orada bulunan sığınmacıları 
farklı kentlere dağıtma kararı almıştı.                                    ---◄◄ 

HOLLANDA’DA MÜSLÜMANLARDAN 
DışARıDA YATAN SığıNMACıLARA YARDıM

Gazetemizde yer alan haberlerin tamamını dogus.nl’den okuyabilirsiniz...
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Aslını Üretir
vleeswaren

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma 
sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, 

öğretim yılı diliyoruz...

Hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir 
eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

Avrupa’nın en büyük dinî cemaatlarından İslam 
Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatları 13. Genel 

Kurulu’nu Almanya’nın Hagen kentinde yaptı.
GENEL sekreterlik seçimi yapılan 13. Genel Kurul’a 
Avrupa’nın tüm ülkelerinin yanı sıra Avusturalya 
Kanada ve Türkiye’de bulunan delegelerde iştirak ettiler. 
İskandinav ülkeleri Danimarka’dan Norveç İsveç’e 
İngiltere’den ABD’ye kadar 1666 delege katıldı. Japonya 
bölge başkanı vizesi geç çıktığı için yetişemedi. Murat 
İleri Kıbrıs Kırgızistan ve Latin Amerika bölgelerinde yeni 
teşkilatlanıldığını bildirdi.

ALİ METE GENEL SEKRETER OLDU
Genel Kurul programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
IGMG Genel merkez teşkilatlanma Başkanı Murat İleri 
başta merkez yürütme kurul üyeleri merkez çalışanları ve 
bölgelerin yoklamalarını yaptı. 
Toplantı yeter sayısına ulaşılmasının ardından Genel 
Kurul için divan oluşturuldu. IGMG Ruhr A bölge Başkanı 
Abdullah Kodaman’ın divan başkanlığında Genel 
Kurul’a geçildi. Faaliyet raporunun onaylanmasının 
ardından delegelerin onayı ile IGMG genel sekreterliğine 
Ali Mete getirildi. İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları 
Genel Başkanı Kemal Ergün Bekir Altaş’ın yaklaşık 7 
yıl özveriyle yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine 
teşekkür etti. Bekir Altaş 14 Haziran 2015 yılında genel 
sekreterliğe getirilmişti.                                        ---◄◄ 

IGMG,13. GENEL KURULUNU YOĞUN 
BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Kısa haber turu...

Hükümetin bütçe görüşmelerinden ortaya çıkan bilgiye göre 2022 yılında satın alma 
gücü yüzde 6,8 düşecek. 2023 yılında yüzde 4 artacak. Resmi olarak önümüzdeki hafta 

Salı günü açıklanacak 2023 bütçesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da zamanından 
önce basına sızmaya başladı. Ortaya çıkan belgelere göre bu yıl satın alma gücü ortalama 
yüzde 6,8 küçülecek, önümüzdeki yıl ise yüzde 3,9 büyüyecek. Telegraaf gazetesinde yer 
alan ve sızdırılan Miljoenennota belgelerinden yola çıkılarak hesaplandığı belirtilen bir 
haberde, 2022 ve 2023 yılında hanelerin satın alma gücünün nasıl şekilleneceği aktarıldı. 
Ortaya çıkan tabloya göre; Ağustos ayında 2022 satın alım gücünün yüzde 7’lik tarihi bir 
kayıp yaşayacağını açıklayan Merkezi Planlama Bürosu’nun bu öngörüsü neredeyse gerçek 
olacak. Hükümet genel olarak bu yılki satın alma gücü kaybının ortalama yüzde 6,8 olacağını 
düşünüyor. Kabine hala bu yıl enerji faturaları için alınacak önlemleri görüşüyor, ancak bu 
konuda henüz karar vermiş değil. Bütçe Günü’nde bu konun da aktarılacağı tahmin ediliyor.
2023’de yüzde 4’lük kazanım
Yürütülen bütçe görüşmeleri sırasında önümüzdeki yıl için şimdiden önlemler alındığı 
görülüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre hükümet 2023 yılı için sağlık ve kira yardımı miktarını 
artırmayı, çalışanlar için gelir indirimi (arbeidskorting) ve enerji faturalarındaki vergi 
indirimini uzatmayı planlıyor. Gazetenin hesaplamasına göre yapılacak desteklerle birlikte 
ortalama olarak, yeni yılda satın alma gücünde yüzde 3,9’luk bir artış sağlanacak. Ancak bu 
pozitif gelişme toplumun her kesimi için geçerli olmayacak. Örneğin düşük gelirlilerin 2022 
yılında yaşadığı satın alım gücü kaybı önümüzdeki yıl tamamen karşılanmış olacak ancak, 
milyar dolarlık önlemlere rağmen, orta gelirlilerin pozisyonu listenin en altında kalmaya 
devam edecek.
Gazetedeki haberde tüm bu hesaplamalara rağmen büyük bir belirsizlik olduğuna da dikkat 
çekiliyor. Ortaya çıkartılan tablonun örneğin evlerinin ne kadar yalıtılmış olduğuna veya 
enerji sözleşmesinin değiştirilme zamanına bağlı olarak, hane başına büyük ölçüde farklılıklar 
göstere bileceği belirtiliyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki gelişmelerin 
de tablodaki rakamlara etki edeceği vurgulanıyor.                                                  ---◄◄ 

HOLLANDA’DA 2023 YILINDA 
SATIN ALMA GÜCÜ YÜZDE 4 ARTACAK

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









 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Güney Hol-
landa Bölgesi önceki Hac-Umre 
Başkanı Sevgili Mustafa Ka-
yak’ın kıymetli babası Bünya-
min Kayak’ın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve IGMG Köln 
Bölge Başkanı Sevgili Ali Boz-
kurt’un kıymetli babası Duran 
Bozkurt’un vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve UID Hollanda Utrecht şube başkanı 
Sevgili Süleyman Kaplan’ın kıymetli babasının vefatı-
nı teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam İskender Paşa Camii cema-
atinden Sevgili İbrahim Sarıtaş’ın kıymetli eşi Emine 
Sarıtaş’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili İsmail Toker’in vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ahmet Doğan’ın kıymetli ablası 
Ladiger Çelik’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve ASBİR Hollanda Başkanı Sevgili 
Göksel Soyugüzel’in yengesi Sebiha Soyugüzel’in
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Rotterdam Kocatepe Camii 
cemaatinden Sevgili İsmail 
Yıldız’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Türk İslam Kültür Dernekleri Federas-
yonu Başkanı Sevgili Ömer Altay’ın kıymetli teyzesinin 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili İdris 
Can’ın kıymetli babası Mehmet 
Can’ın vefatını teessürle öğren-
miş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Orhan Dereci’nin kıymetli vali-
desi Rukiye Dereci’nin vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Orhan Öztürkoğlu’nun biricik 
kerimesi Kübra Öztürkoğlu’nun vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii üyelerinden Sevgili 
Abdullah Özsoy’un kıymetli babasının vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kocatepe Camii cemaatinden Sevgili 
Mehmet Arabacı’nın biricik ablası Fatma Arabacı’nın 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ali Acar’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, keder-
li ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Ayasofya Camii cemaatin-
den Sevgili Hüseyin Çalık’ın vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz.
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- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Bekir 
ve Murat Derman’ın yengeleri 
Makbule Yıldırım’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunuyo-
ruz. Merhumeye Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Mevlana Camii cemaatin-
den Sevgili İlhan Kaya’nın vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ayşe Güneş’in kısa aralıklarla 
amcaları Abdullah ve İsmail Yanar’ın vefatlarını te-
essürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Ulu Camii cemaatinden 
Sevgili İsmail Uysal’ın vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kocatepe 
Camii cemaatinden Sevgili 
Mükerrem Ocak’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunuyo-
ruz. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Hollanda Nevşehirliler Vakfı Başka-
nı Sevgili Aydemir Çetin’in yeğeni Seher İncirli’nin 
(28)  vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhu-
meye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağ-
lığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Dizayn Mat-
baa Sahibi Sevgili Mehmet 
Çamsarı’nın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii üyelerinden Sevgili 
Kamil Çetin’in teyzesinin vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Amsterdam’da iyi işler yapan, 
sıkıntısı alevi huzursuzluğu olan 
ondan yardım isterdi. Bizim 
için de bir abi iyi bir dost iyi 
bir danışman fikrinden istifade 
ettiğimiz güzel bir insan Kazım 
Gezer abimiz Kayseri’de Rah-
met-i rahmana kavuştu. Allah 
rahmet ve mağfireti ile mua-
mele eylesin. Mekânı cennet-i 
âlâ olsun. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz. (Z.G)
- Taziye...
Okurlarımızdan, iş adamla-
rımızdan ve Mevlânâ Camii 
cemaatinden Sevgili İsmail 
Toker’in vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunuyoruz. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Sevgili 
Ahmet Doğan’ın kıymetli
ablası Ladiger Çıtırık’ın 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Merhumeye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Eftaliye Kılıç’ın kısa aralıklarla enişte-
leri Mehmet Pınar, Fahrettin Kulak ve yengesi Sevim 
Yıldız’ın vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumlara ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aile-
lerine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Nesrin 
Düzgün’ün kısa aralıklarla de-
desinin ve yeğeninin vefatlarını 
teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhumlara Allah’tan rah-
met, kederli ailelerine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kocatepe Camii cemaatinden Sevgili 
Enver Yazıcı’nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyo-
ruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Saido Zahir Güneş’in amcası 
Kadir Güneş’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili  Rümeysa Konuksever’in vefatı-
nı teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Mediha Bay-
saloğlu’nun kıymetli babasının 
vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunuyoruz. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili  Tevfik 
Kalay’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunuyoruz. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve değerli sa-
natçılarımızdan Sevgili Mustafa 
Karagöz’ün kıymetli validesinin 
vefatını teessürle öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve yazarlarımız-
dan Sevgili Latife Uğur’un kıy-
metli validesi Safinaz Uğur’un 
vefatını teessürle öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Recep Argun’un vefatını teessür-
le öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Anadolu Camii cemaatinden Sevgili 
Ahmet Dikilitaş’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sa-
bır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Funda 
Gök’ün vefatını teessürle öğren-
miş bulunuyoruz. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam 
Mevlana Camii kurucularından 
Fikret Suluki’nin biricik evla-
dı iş kadını Züleyha Suluki’nin 
(42) vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunuyoruz. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağ-
lığı dileriz.

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

Soldan sağa:
1- Anne, baba ve akrabayı ziyaret etme * Acemi. 2- Ermeni terör örgütü * Ser-
maye * Sonyum’un simgesi. 3- Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simge-
si olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun * Eski dilde su * Genellikle 
hamamda ve benzeri ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, ağaçtan yapılmış, tabanı 
yüksekçe, üstü tasmalı, açık ayakkabı.* genellikle hamamda ve benzeri ıslak ta-
banlı yerlerde kullanılan, ağaçtan yapılmış, tabanı yüksekçe, üstü tasmalı, açık 
ayakkabı. 4- Tersi isim * Adale * Fosfor elementinin simgesi * Mert olmayan. 
5- Güç * Alfabemizde yirmi birinci harf * İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili * Adale 
* Aron elementinin simgesi. 6- Trityum elementinin simgesi *  Buluğa ermişlikle 
yetişkinlik arasındaki dönem * Gümüş. 7- Fotoğrafta görülen yazarlarımızdan 
birinin ön adı  * Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan 
yöntem veya akım, okul * Trityum elementinin simgesi. 8- Fasıla * Kısaca metre 
* Arının yaptığı * Bir bağlaç. 9- Hile, düzen * Utanma duygusu * Bir meyve. 
10- Helyum elementinin simgesi * Mektup * İslam’ın şartlarından olan ve günde 
belirli vakitlerde yapılan ibadet. 11- Argon elementinin simgesi * Boru sesi * Sü-
rekli, sonu olmayan *Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araç-
larla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri. 12- Sonyum elementinin simgesi 
* Aylık * Kısaca mili metre * Büyük anne. 13- En yüksek devlet otoritesini elinde 
bulunduran kimse * Aday * Vermekten emir. 14- Gayrimenkul * Haber ajansımız 
* Avuç içi * Argon elementinin simgesi. 15- Lezzet * Ayak diretme * Valide * 
Yukarıdan aşağıya: 
1- Mutluluk * Beyaz renk * Sormaca. 2- Üsteleme, üstünde durma * Siirt ili-
ne bağlı bir ilçe *  Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi olarak 
kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun. 3- Mikroskopta incelenecek mad-
delerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası * Ermiş kimselerin gösterdikle-
rine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı davranış veya durum * Üstün zıttı. 
4- Kur’an-ı Kerim’de doksan altıncı sure *Ruentgeniyum elementinin simgesi 
* Fosfor elementinin simgesi * Yazım. 5- (Tersi) Kamer * Tez, iddia * Argon 
elementinin simgesi *  Bir bağlaç. 6- İyot elementinin simgesi * Asmaktan emir 
* Genişlik * Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı * Azot ele-
mentinin simgesi. 7- Terbiye edici anlamında Allah’ın cc isimlerinden * Kısa za-
man parçası * Ateş veya kızgın bir şey tutmaya, korları karıştırmaya yarayan iki 
kollu metal araç * Argon elementinin simgesi. 8- Kısa zaman parçası * Batarya 
* Ulamak * Donuk renk. 9- Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için 
kullanılan unvan * Boru sesi * Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya 
onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. 10- İnanç 
*  Elazığ ilinin Keban ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde, 1965-1975 yılları arasında 
inşa edilmiş olan elektrik enerjisi üretimi amaçlı barajımız * Kuzu sesi * Argonun 
elementinin  simgesi. 11- Manda yavrusu * Bir iş veya sorun hakkında düşü-
nülerek verilen kesin yargı * Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir. 12- 
Kıbrıs’ta bir şehir * Yasaklama * (Tersi) kamer. 13- Trityum elementinin simgesi 
* Kuşak * Allah’tan başka her şey anlamında bir tasavvuf terimi. 14- Bir sayı * 
Alfabemizde yirmi birinci harf * Kısaca metre * Hem ısıtmaya hem de üzerinde 
veya içinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası *  Soru vurgusuyla 
şaşma ve merak anlatan bir söz. 15- Kişiye isnat edilen haksız suçlama * İnce, 
keskin ses * Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen

puzzels - raadsels
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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...
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- Tebrik...
Hoş geldin İlyas. Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Furkan Korkmaz’ın 1 Temmuz 2022 tarihinde 
İlyas adını verdikleri bir evladı  dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik 
makamına oturan Sevgili Bahaeddin Korkmaz’ı tebrik ediyor, İlyas’a 
hoş geldin  diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Meryem Hifa. Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Muhammed Yusuf ve Zeynep Reyyan 
Kaya’nın 6 Temmuz 2022 tarihinde Meryem Hifa adını verdikleri bir 
evladı  dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik ninelik ninelik makamına otu-
ran Sevgili Hasan ve Nesibe Kaya’yı tebrik ediyor, Meryem Hifa’ya 
hoş geldin  diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Hamza. Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili İsmail ve Sahibe Bayram’ın 18 Temmuz 2022 
tarihinde Hamza adını verdikleri bir evladı  dünyaya geldi. Genç çifti ve 
dedelik ninelik ninelik makamına oturan Sevgili İsmail ve Ayten 
Ayhan’ı tebrik ediyor,  Hamza’ya hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun 
ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Zehra Nur. Yaşama sırası sende! 
Yazarlarımızdan Sevgili Nurullah ve Melek Ger-
dan’ın 12 Ağustos 2022 tarihinde Zehra Nur adı-
nı verdikleri bir evladı  dünyaya geldi. Genç çifti 
ve dedelik ninelik ninelik makamına oturan Sevgi-
li Cihan ve Sevgi Gerdan’ı tebrik ediyor, Zehra 
Nur’a hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun ömürler 
diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Saadet Hollanda Teşkilatlanma Başkanı Sevgili Erkan 
ve Zeliha Koç’un mahdumu Muhammed ile Arif ve Aynur Koç’un 
kerimesi Sevde 14 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen sade bir merasimle 
dünya evine girdiler. Genç çiftimizi tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyo-
ruz..
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Bayram(merhum) ve Ganimet Altıntaş’ın mah-
dumu Ubeydullah ile İbrahim ve Ayşe Özdemir’in kerimesi Aysun 10 
Eylül 2022 tarihinde  düzenlenen sade bir merasimle dünya evine girdiler. 
Genç çiftimizi tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Bölüm Editörlerimizden Ünal ve Hayriye Fırat’ın 
mahdumu Mücahit ile Yavuz ve Nazife Başer’in kerimesi Rukiye 14 
Ağustos 2022 tarihinde  düzenlenen sade bir merasimle sözlendiler Genç 
çiftimizi tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.

-Şifa Dileği...
IGMG Güney Hollanda Bölge-
si Hac-Umre sorumlusu Sevgi-
li İsa Kandemir’in rahatsız-
lığı nedeniyle bir operasyon 
geçirdiğini üzülerek öğrenmiş 
bulunuyoruz. Hastamıza geç-
miş olsun diyor, acil ve hayırlı 
şifalar diliyoruz. Dualarınızı 
bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
IGMG Güney Hollanda Bölgesi Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı yöneticilerinden Sevgili Büşra Kandemir’in 
rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdiğini üzü-
lerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun 
diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dua bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve HTİB Baş-
kanı Sevgili Mustafa Ayran-
cı’ın bir kaza geçirdiğini ve 
hastanede tedavi gördüğünü 
üzülerek öğrenmiş bulunuyo-
ruz. Hastamıza geçmiş olsun 
diyor, acil ve hayırlı şifalar 
diliyoruz. Dua bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Kadir Tatar’ın biricik eşi 
Fatma Tatar’ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede 
tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar 
diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Doğuş emektarlarından Sevgili Çelebi Sarıbek’in 
yengesi Hayriye Sarıdağ’ın rahatsızlığı nedeniyle 
tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar 
diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Birlik Camii üyelerin-
den Sevgili İsmail Biçen’in ve-
fatını teessürle öğrenmiş bulunu-
yoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.

- Tebrik... Dünya evine girenler...
Okurlarımızdan Hamza Şenol Öztürk’ün kerime-
si Kadriye, İmdat Soner’in Mahdumu Kenan, 
Oruç Sürücü’nün Mahdumu Ali, Gazi Baş’ın 
kerimesi Sümeyra dünya evine girdiler. Bekir 
Derman’ın kerimesi Hamide, Selma Aktaş 
Ağcahan’ın kerimesi, Erim Uğurlu’nun mahdu-
mu Hilmi, Yusuf Türkmen’in kerimesi Aslıhan 
da sözlendiler. Genç çiftlerimizi tebrik ediyor, 
iki cihan saadeti diliyoruz...

.- Taziye...
Türk edebiyatının usta kalemlerinden, 7 Güzel 
adamdan biri olan Rasim Özdenören (82), Gaze-
teci, yazar, eğitmen, gönül adamı Asım Gültekin 
(47), Türk akademisyen, tarih profesörü, sosyolo-
ji araştırmacısı, televizyon programcısı, yazar ve 
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ömer Tuğrul 
İnançer (76), Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun (74) 
vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine
sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Amsterdam Millî Görüş Mevlânâ 
Şubesinin İmam Hatiplerinden 
Ahmet Şahin’in vefatını teessür-
le öğrenmiş bulunuyoruz. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Rotterdam Birlik Camii üyelerin-
den Sevgili Zeyit Ergin’in vefa-
tını teessürle öğrenmiş bulunuyo-
ruz. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.









samenleving32 cemiyet   

D eğerli dostlar;
Olay, 1968 yılında, 
Kayseri’nin Pınarbaşı 
İlçesi’ne bağlı, Kaman 

Köyü’nde yaşanır. 
Sarıya çalan dağların üzerinden 
göçmen kuşların ağır ağır güneye 
doğru çekildiği, dallarından düş-
meye hazırlanan nazlı yaprakların 
altındaki karıncaların, yuvalarına 
son yiyeceklerini taşıdığı bir güz 
mevsimidir. 
Köyde yaşayan ve çocuklarının 
“Memme” diye çağırdıkları, çift-
çilikle geçimini sürdüren Mehmet 
Akbaş’ın kardeşi Halil, o dönem 
herkes gibi Almanya’ya çalışmaya 
gider. Altı ay geçince bilinmeyen 
bir hastalığa yakalanarak köyü-
ne geri döner. Götürmedikleri 
hacı, hoca, doktor, yatır kalmaz 
ama gel gelelim Halil bir türlü 
iyileşmez. Memme kardeşine: 
“Gardaş Söğütlü’de bir ocak 
var diyorlar, içinde nefesi çok 
güçlü, Zümrüt Ana ve Seyfi 
Ağa varmış, bir de ona gedek,” 
der. Halil, “Tamam Abi,” der 
ve bir sabah erkenden bir at ile 
yola çıkarlar. Tam Taf ’ın (Da-
daloğlu Köyü) deresine gelince, 
Halil fenalaşıp, attan inerek yere 
yığılır. Abisi Memme, inip elini 
kolunu sallar, öte eder, beri eder, 
sağa sola çağırır ama civarda bir 
tek Allah kulu yoktur. Gözlerinin 
önünde gardaşı çırpınan Memme, 
ellerini  yukarı kaldırıp: “Kör 
kurdun bile kısmetini veren 
Allah’ım, şu çaresizliğimi 
gör nolur. Bu gün gardaşımı 
bana bağışla da, evimdeki tek 
oğlum Mulla’ya razıyım!” der 
ve hareketsiz kalan kardeşi Halil’in 
başına oturup ağlamaya başlar. Az 
sonra Halil cana gelir. “Gardaş 
bana noldu, niye ağlıyong?” 
der. Memme ona sarılarak olanları 
anlatır. Halil Ağabeyine, “Keşke 
bu işe Mulla’yı katmasaydın, 
içim bir hoş oldu, gönlüm razı 
gelmedi,” der. 
Orada bir müddet oturduktan son-
ra, doğru hocaya varır, okutur, üf-
letirler ve yola çıkmaya hazırlanır-
larken Söğütlüler: “burda yatın, 
yarın gidersiniz, akşamın ha-
yırından sabahın şerri iyidir,” 
deseler de, Memme: “Uşaklar, 
bugün sabahtan bu yana içim 
yandı, daralıp durdu, bana 
bir hallar oldu. Bizi burada 
tutman, biz yola çıkak,” der ve 
gün batmadan yola çıkarlar.
Biz gelelim Mulla’ya...
Memme’nin tek oğlu, dört kızkar-
deşin ağabeyi Mulla, henüz on 
dört yaşında, akıllı, hatırnaz, sarı 
benizli, henüz bıyıkları terlememiş 
bir delikanlıdır. Kayseri’de Nazmi 
Toker Ortaokulu’nda, üçüncü 
sınıfa geçmiş ve köyde yaz tatilinin 
son gününü geçirmektedir. Üç 
yıl önce Neneş denilen mevkide 
bostan beklerken beş altı arkadaş, 
yağmura yakalanıp, bir kulübeye 
sığındıklarında, yıldırım düşünce 
halasının oğlu Sami Bozkurt öl-
müş, kendisi de yaralı kurtulmuş-
tur. (İlerde bu konu işlenecektir.) 
Okul başlamadan anne ve babası 
zorlanır diye, armutları toplamış, 
Üç Pınar denilen tarlalarındaki 
ekini biçmiştir. Anası Tülü ve 

ebesi Zala Paşa da kapının önüne 
oturmuş, yarın erkenden yolcu 
edecekleri Mulla’nın yorganını 
sırımakla meşguldürler. Az önce 
kızları Kesteğin hazırladığı üzüm 
ve yoğurdu yemiş ve Mulla’nın 
payını da pencerenin önüne koy-
muşlardır.
Mulla’nın dayısı Cuma, eve su 
getirmek için hendek kazma işiyle 
uğraşırken, onu gören yeğeni, kos-
koca dayı kazma sallar da o durur 
mu, hemen hendeğe inip yardım 
etmeye başlar. Bu arada Sultan 
Ana (Cuma’nın annesi) başlarına 
gelir ve torununa: “Yavrum sen 
yarın yolcusun, üstünü başını 
toz etme, çık istersen,” der 
ama Mulla: “İçine girmişken 
biraz daha çalışayım Sultan 
Ana,” der. 
Sultan Ana yanlarından yavaş ya-
vaş uzaklaşır. Köylü bir yandan da 
Mustafa Ağa’nın (Mustafa Kaan) 
cenazesini beklemektedir. Mulla 
her ses duyuşta kafasını hendek-
ten  çıkarıp, “cenaze geldi mi?” 
diye bakmaktadır. Bir müddet 
kazarlar ama kader oracıkta 
yakalarına yapışır. Hendek yıkılır 
dayı yeğen altında kalır. İkisinin 
de başı dışardadır. Dayısı Cuma 
zar zor silkinerek kendini kurtarır. 
O sırada onları gören Cuma’nın 
kardeşinin oğlu Bilal, koşarak 
dışarıda yorgan sırıyan Mulla’nın 
anası ve ebesine haber verir. Onlar 
yalınayak hemen koşarlar. Varırlar 
ki, ortalık toz dumana karışmış, 
Cuma topraktan çıkıp kendini 
yana atmış, baygın hâlde. Mulla’ya 
koşarlar, o da başı yana devrilmiş, 
kulağından kan gelir vaziyette, zar 
zor nefes alıyor. Öteden bağırtıları-
na Çete Aslan gelir. Selim Bozkurt 
da: “Ellahame bizim oğlanlar-
dan Kamil ya da Memmet suya 
düştü!” diyerek yetişir. Kürek bir 
tarafına gelip yaralamasın diye, 
toprağı elleri ile kazıp, Mulla’yı 
çıkarırlar ve götürüp evlerinin 
önüne, amcası Mustafa’nın müni-
büsünün yanına yatırılar. 
“Evden üstünü örtmek için 
yorgan getirin, doktora yetişti-
relim, can var!” diye bağrışırlar 
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ama daha yorgan yetişmeden, bu 
civan gibi genç, oracıkta ruhunu 
teslim eder. Bir göçmen kuş daha 
göğe havalanmış, bir yaprak daha 
dalından düşmüştür. Kimi dizlerine 
vurur, kimi saçını, yüzünü yolar, 
kimi bir köşede ağlar. Ümü dünya 
ocaklarına ataş düşen, perperişan 
olan ailenin başına toplanır.
Bu arada Memme’de kardeşi Halil 
ile köye yaklaşmıştır. Kapılarının 
önündeki topluluğu gördüğün-
de “korkmasın” diye, köyün 
girişindeki Gediğin Başı denilen 
yere önceden öğretilen bir çocuk 
gönderilir. Memme ve Halil at ile 
gediğe gelince, evlerinin önündeki 
yanan ışığı görürler. Yüreğine hiss-
i kabl-el vuku düşen ve sabahtan 
bu yana içi yanan Memme’nin 
dizlerini bağı çözülür: “Eyvah!” 
der. Bu arada, ortaya çıkan 
çocuk, hemen kendisine öğretil-
diği şekilde: “Memmed Emmi, 
gardaşın Mustafa’nın ayağının 
üzerinden münibüs geçti de 
onun başına toplandılar,” der. 
Memme: “Allah Allah, bu ayak 
işi olmaya ayak işi değil de, 
Allah sonunu hayır getire!” 
deyip, Gedik’ten eve çıvgın gibi 
gelir ki, gözünden sakındığı bir tek 
oğlu ortada yatıyor. 
Allah ciğer acısı göstermesin, yü-
reğinde kıyamet kopan anası Tülü, 
eli belde dolanarak karşı dağları 
bile ağlatır:
“Bir talebe yolcu eyledim,
Emmiyinen dayıyınan,
Varsın bostan sulasınlar, 
Şu hendeğin suyuyunan.
Sırtların ele vermedim,
Geri gelir giyer diye.
Memme’sine diyemedim, 
Dayısını döver diye.
Hamet Yurdu’nun döleği,
Sarı çiçek biterm’ola.
Kesteği oğlan eylesem, 
Acep yerin dutar m’ola.
(Hamet Yurdu: yazın göçülen 
yayla.)
Kadir yazmış destanını,
Ben veremem aslanımı,
Gadanı alayım Elif,
Sende sevme Osman’ını.
(Kadir: amcası)

(Osman: Mulla’nın amca oğlu.)
Oba oğlunu everir,
Birde davul dövdürürler.
Garazin banaymış Cuma,
Sonra sonra govdururlar.
(Oba: El-alem)
(Govdurmak: Kovdurmak.)
Memme’n seni traş etsin,
Traşın gelmiş ergenim.
Döşşeğinde ben yatarım,
Yükten inmiyor yorganın.
(Yük: yorgan, döşek yığılan yer.)
Hatca bacı Hatca bacı, 
Benimki domurcuk güller,
Anan ölsün sarı Mulla’m,
İmtahana getti eller.
Düğününüzü ettiniz,
Kurbanınızı da kesin,
El eline kına vurur,
Kızlarım feleğe küsün.
Bakala Zala anası,
Ölmemiş de Mullam sağı,
Kaç sefer at guvaladı,
Harap kalsın Gavlak dağı.
(Bakala: bak hele)
Sıra sıra yer yazarım,
Mulla’m yatar arasına,
Suriye’den soracagım,
Kim oturdu sırasına.
(Suriye: köyden okul arkadaşı.)
Okullar tatil oluyor,
Hasiretler gavuşmasın.
Güldene Cuma’ya de de,
Kapımızdan savuşmasın.
(Cuma:Mulla’nın arkadaşı, bu mıs-
ra muhtemelen sonra yazılmıştır.)
Bir tek elimin deyneği,
Dört bacının bir gardaşı,
Nasıl gıydın gadir mevlam,
Daha on dördünde yaşı.
Hamet Yurdu’nun dölegi,
Sarı çiçek açtım’ola.
Gurban ollum Çalılı Pınar,
Mullam burdan geçtim’ola.
(Çalılı Pınar: yayla yolundaki din-
lendikleri mevki.)
Üç Pınar’da ekin biçti,
Gedip topladım firezin,
Gardaşım sana ne deyim,
Bana mıyıdı garezin,
Armudu kapıya döktüm,
Tırpanı hezana soktum,
Anan ölsün sarı Mulla’m,
Senide karşıma diktim. (Resmi)
(Hezan: evin tavanındaki kalın 
ağaç)
Anam babam gurban desem,
Köylü beni gınar m’ola.
Hollanda’da Hacı dayın,
Acep duysa yanarm’ola.
(Gınar m’ola: ayıplar mı acep.)
Ölene kadar ağlarım,
Gayri hep bağlarım gara,
Ben öpmeye kıyamazdım,
Nasıl korum guru yere.
(Gara: siyah)
(Guru yer: kuru toprak)
Kuru yere evlat teslim edilir 
de evde yatılır mı?”
Anası Tülü, kaç kez kaybolur da, 
mezarlıkta bulup getirirler. 
“Bir tek oğlum, Mulla’m guru 
yerde yata da, ben yatakta ya-
tam, Buna özmüm dayanmaz,”  
der, gider toprak üstünde uyur. 
Memme ise zaten eve sığmaz, yer 
göğ ona dar gelir, sağda solda 
“Mulla’m” diye feryad eder, 
“Bundan gayri iflah olmam,” 
der. 
Dayıları Cuma, “yeğeni kendi 
hendeklerinde öldü” diye hep 
üzgün, amcaları Halil ise zaman 
zaman  içindeki acısını aşağıdaki 

satırlarla dile vurmaktadır:
“Osman da ölsün bend’ölü-
yüm,
Gardaşımın görgülüsü.
Altı aydır eve gelmiyor,
Bizim evin sevgilisi.
(Osman: Halil’in oğlu.)
Biçtiği tarlayı sürdüm,
Firezleri çifte gider.
Ben Memme”me gahrederim,
Bir oğlanı gurbanm’adar.
Nerede kaldın yeğenim,
Bacıların gardaş bekler.
Talebem izine çıkmış,
Gelir emmisini yoklar.
Nebi çavuş nebi çavuş,
Öp Mullamın gözlerinden,
Eğer sözümü tutarsa,
Salıverem kızlarımdan.
(Nebi Çavuş: O yıl Mulla’dan 
sonra köyde ölen bir yaşlı.)
Ne mutlu Hüsne canına,
Eviniz mezara yakın.
Biz oğlanı bulamadık,
Yekin sarı Mulla’m yekin”.
(Hüsne: Nebi Çavuş’un eşi.)
(Yekin: kalk)
Amcaları Halil Mulla’yı çok sever, 
sürdüğü tarlayla, biçtiği ekinle, 
gökyüzündeki turnalarla dertleşir, 
acısını yaşar. 
Aşağıdaki mısralar da ayrı hece 
ölçüsüyle nefesinde mana bulan, 
bunlardan sadece bir kaçıdır:
“Toroslardan indiniz mi düzlere,
Eylenin bir sözüm vardır sizlere,
Mulla’nın selamı yok mu kızlara,
Var ise mektubun verin turnalar.
(Eylenin: Durun)
Ötme turnam ötme yüreğim gamlı,
Acılar ekilmiş, gözlerim nemli,
Bilmeniz Mulla’yı yüzleri benli,
Benim selamımı söylen turnalar.”

“Coğrafya kaderdir,” der İbni 
Haldun. Kim bilir neler görmüş 
geçirmiş, çilesine hangi çileler 
eklemiş Anadolu; kucağında 
nice Mullalar, Ömerler, Hasanlar 
barındırmaktadır. Tıpkı insanı 
gibi yokluk, hasret ve gam ehli bu 
dağlar, hangi Tülülerin, Ayşelerin, 
Fatmaların ağıdına şahitlik etmiş, 
kaç göçmen kuş uğurlamış, hangi 
yol gözleyene umut olmuştur. 

Ağıtlarımız, İslam’dan önce, 
“sagu”, divan edebiyatımız döne-
minde, “mersiye” olarak adlan-
dırılan, Türk insanının acılarının 
dışa vurumu, terennümüdür.
Bizlere bu ağıdı derlemek nasip 
oldu, inşallah hikâyede adı geçen 
ve şu anda hayatta olmayan bir 
çok kişiye de cennet nasip olur. ◄
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H ollanda’da işçi ve 
çoğunlukla Müslüman 
göçmenlerin gelmesiyle 
başlayan “siyah” 

ve “beyaz” okullarının ayrımı 
günümüzde de hâlâ gündemde. 
Özellikle Türkiye kökenli çocuklar 
anaokulunda zorlanıyor.

Peki Hollanda, İslami anaokulu 
haricindeki diğer anaokullarıyla 
Müslüman çocuklar açısından 
nasıl bir tabloya sahip? Bu soruyu 
cevaplamak için Hollanda’da okul 
sistemiyle ilgili bilgi sahibi olmakta 
fayda var.
Hollanda, diğer Avrupa 
ülkelerinden farklı bir ilköğretim 
sistemine sahip. Hollanda’da 
anaokulları 1985 yılından beri 
ilköğretimin bir parçası olmuştur. 
Eskiden “kleuterschool” olarak 
adlandırılan anaokulu, bugün 
Hollanda’da ilkokulun ilk 
sınıflarını oluşturuyor. Ülkede bu 
bağlamda, anaokulu ve ilkokulu 
ayrımı yapılmıyor. Hollanda’da 
zorunlu eğitimin başlama yaşı 
beş. Fakat, çocuklar genelde dört 
yaşından itibaren sekiz senelik 
ilköğretim hayatlarına başlıyorlar 
ve bu eğitim yalnızca “ilkokul” 
olarak adlandırılıyor. Sekiz sene 
süren ilkokul eğitiminde okullar 
ekseriyetle alt, orta ve üst sınıf 
olarak üçe ayrılıyor. Alt, orta 
ve üst sınıf ayrımı ile okulların 
genelde giriş kapıları ve teneffüs 
yerleri farklı oluyor. Değişik yaş 
gruplarındaki çocuklar bu şekilde 
sürekli bir arada olmuyorlar. Dört 
yaşından küçük çocuklar ise kreşlere 
gidebiliyorlar. Bu kapsamda, 
Hollanda’da kreşler ve ilkokulun 
birinci ve ikinci sınıfları, alışkın 
olduğumuz anlamda anaokulunu 
oluşturuyor.

“Beyaz” ve “Siyah” Okullar
Hollanda’da “beyaz” ve “siyah” 
okulların oluşumu ülkeye işçi ve 
çoğunlukla Müslüman göçmenlerin 
gelmesiyle başlamıştır. Çoğu 
işçi göçmenlerin aynı semtre 
oturmalarının da etkisiyle, göçmen 
kökenli çocuklar aynı okullarda 
toplandı. İşçi göçmenlerin ülkelerine 
geri dönmeleri beklenirken, bir 
kısmı aile birleşimi ile Hollanda’da 
kaldı. Belirli yerleşim yerlerinde 
göçmen sayısının yüksek olmasıyla 
birlikte, yabancı öğrenci oranı 
yüksek olan okullar oluştu. “Siyah 
okul” ifadesinin sabit bir tanımı 
olmasa dahi, yaklaşık yüzde 60’ı 
yabancı öğrencilerden oluşan 
okullar bu terimle anılıyor. Yüzde 
30 ila 40 arasında yabancı öğrenci 
barındıran okullar ise “karma 
okullar” olarak tanımlanıyor. Bu 
bağlamda, bu oranlardan daha az 
yabancı öğrenci sayısı olan okullar 
ise “beyaz” okullardan oluşuyor.
Çocuklarını “beyaz” okullara 
göndermek isteyen ailelerin 
tutumları ise “beyaz kaçış” olarak 
adlandırılıyor. Bu terim, “beyaz” 
çocukların ebeveynlerinin gittikçe 
kendi mahallelerinin dışında bir 
ilkokul seçmeleri nedeniyle ortaya 
çıkmıştır.Ebeveynlerin bu kararı 

almalarının temel nedenlerinden 
biri, çocuklarının geride 
kalmasından korkmalarıdır. Irkçılık 
hakkında birçok belgeseli bulunan 
Sunny Bergman, 2005 yılında 
siyah ve beyaz okullar hakkında 
bir belgesel çekti. Kendi oğlu için 
çok-kültürlü bir okul arayışındayken 
aileler ile siyah, beyaz ve karma 
okullar hakkında konuştu. Kendi 
semtindeki yerli Hollandalılara 
çocuklarını neden “siyah” okula 
göndermek istemediklerini 
sorduğunda ise çoğunlukla o 
okullardaki çocukların ve ailelerin 
kendilerine uymadıklarını öne 
sürdüler. Birçok okul ziyaret eden 
Bergman, “siyah” veya “beyaz” 
okuldan ziyade karma okulların 
oğlu için daha sağlıklı bir ortam 
olacağının sonucuna vardı. Daha 
fazla karma okulların oluşması 
için siyah okullara daha fazla yerli 
Hollandalıların ve beyaz okullara 
daha fazla yabancının kayıt 
olmasını destekleyen girişimler 
ile görüşen Bergman, bunun 
her semtte mümkün olmadığını 
gördü. Kendisi böyle bir girişimde 
bulunduğunda, semt sakinlerinden 
bir tanesi “Çocuğumu toplumu 
iyileştirmek adına bir araç olarak 
kullanacak değilim. Ya başarısız 
olursa?” şeklinde tepki verdi.

“Okulumuz Çok Güzel, Lütfen 
Bize Gelin”
“Siyah” okulları karma okullara 
dönüştürme konusu Hollanda’da 
günümüzde de değişmedi. 
2015 senesinde Amsterdam’da 
bulunan “de Aventurijn” ve “Sint 
Catharinaschool” ilkokulları 
“karmalaştırma” kampanyası 
başlattılar. Kendi öğrencileri ile 
sokakta “beyaz” öğrenci arayışına 
çıktılar. Öğrenciler üzerinde siyah 
harflerle “Bu sizin için yeterince 
beyaz mı?” yazılı beyaz tişörtlerle, 
“Bizim okulumuz çok güzel, lütfen 
bize gelin.” sözleriyle insanları 
ikna etmeye çalıştılar. “Sint 
Catharinaschool” İlkokulu Müdürü 
Roger Baggen, “het Parool” 
gazetesine birçok “beyaz” ailenin 
ilgilendiğini, fakat çocuklarını yine 
de okula yazdırmadıklarını belirtti. 
İki okulun bağlı olduğu Amsterdam 
Katolik, Protestan Hristiyan ve 
Dinler Arası Eğitim Vakfı’nın 
(ASKO) Başkanı Diane Middelkoop, 
“de Aventurijn” ilkokulundaki 
ebeveynlerin kampanyadan 
hoşlanmadıklarını ifade etti. Bazı 
aileler bu kampanyayı açıkça 
“ayrımcılık” olarak nitelendirdi. 
Ailelerin, “Benim çocuğumun 
ne eksiği var, okula neden 
‘beyaz’ çocuklar aranıyor?” diye 
düşündükleri belirtildi. Sonuç 
olarak kampanya “de Aventurijn” 
İlkokulu için de verimli olmadı. 
Okul, 2020’de öğrenci sayısının 
azlığı nedeniyle kapılarını kapatmak 
zorunda olduğunu duyurdu. 
Okul, kapatma kararı aldığı 
zaman bünyesinde 78 öğrenci 
bulunuyordu. Hollanda’da her 
belediyenin, kendi nüfusuna göre, 
okullar için belirlediği bir öğrenci 
sayısı var. Amsterdam belediyesi 

için o sayı 195 öğrenciden oluşuyor. 
Üç sene boyunca bu sayının altında 
öğrenci bulunduğunda devlet okula 
yardımını kesiyor ve genelde okul 
kapanıyor.
Karma Okul Bilgi Merkezi’nin 
Haziran 2020’de yayımladığı 
raporda, Utrecht şehrindeki 
ilkokulların kayıt politikasına 
yönelik araştırmalarda, okula 
kayıt prosedürünün yeterince 
açık bir şekilde yürütülmediği 
görülüyor. Yasal olarak bir çocuk 
üç yaşından itibaren ilkokula 
kayıt olabilirken, araştırmaya 
göre bilhassa varlıklı bölgelerde 
bulunan “beyaz” okullara üç 
yaşından önce kayıt yapılıyor. “De 
Volkskrant” gazetesi özellikle yüksek 
eğitimli ebeveynlerin bu durumu 
kullanmaları nedeniyle, temel 
sosyal haklardan mahrum ailelerin 
çocuklarına yer kalmadığını 
vurguladı. 

Hollanda Anaokullarında En 
Fazla Türkler Sınıfta Kalıyor
Hollanda’da okullar “öğrenci takip 
sistemi” olarak ilkokul 3’ten 8. 
sınıfa kadar öğrencileri senenin 
ortasında ve sonunda bir sınava 
tâbi tutarlar. Genellikle “CITO” 
organizasyonunun sınavları 
kullanılır ve bu sınavlara da 
“CITO” denilir. Birçok okul 1. ve 2. 
sınıf öğrencilerini, yani anaokulu 
yaşındaki çocukları da zorunlu 
olmadığı hâlde sınava tâbi tutuyor.
2018 yılında Hollanda Bakanlar 
Konseyi tarafından anaokulu 
çağındaki çocukların bu sınavlara 
tâbi tutulmalarının gelişimleri 
için yararlı olmadığı açıklandı. 
Konsey bu açıklama ile birlikte, 
2021 yılından itibaren 1. ve 2. 
sınıf öğrencilerin “öğrenci takip 
sistemine” dâhil edilmeyeceklerini 
duyurdu. Öğretmenlerin, bir 
öğrencinin gelişimini ve 3. sınıfa 
hazır olup olmadığını başka 
şekillerde ölçmeleri bekleniyor. 
Nitekim, anaokulu da ilköğretimin 
bir parçası olduğu için öğrenciler 
sınıfta kalabiliyor. Hollanda’da 
anaokulunun son sınıfında, yani 
2. sınıftan 3. sınıfa geçişte, birçok 
öğrenci sınıfta kalıyor. Özellikle 2. 
sınıfta bir öğrenci “orta sınıflara” 
geçişe hazır bulunmadığında 
sınıfta bırakılıyor. Sınıfta kalma 
nedenleri yaş, olgunluk, dil 
bilgisi gibi faktörlerden oluşuyor. 
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği 
Örgütü(OECD) ülkeleri arasında 
Hollanda’nın sınıfta kalma oranı 
oldukça yüksek.

Batılı ve Batılı Olmayan 
Göçmen Çocuklarının Başarı 
Oranları
Radboud Üniversitesine bağlı 
Uygulamalı Sosyal Bilimler 
Enstitüsünün (ITS) 2014 yılında 
yayımladığı araştırmaya göre 
göçmen kökenli öğrenciler daha 
fazla sınıfta kalıyorlar. İstatistikte 
göçmenler “Batılı” ve “Batılı 
olmayan” göçmenler olarak ikiye 
ayrılıyor. Hollanda İstatistik 
Kurumu, “Batılı göçmenleri”, 
Avrupa (Türkiye hariç), Kuzey 

Amerika, Okyanusya, Endonezya 
ve Japonya kökenliler olarak 
tanımlıyor. “Batılı olmayan 
göçmenler” ise Afrika, Latin 
Amerika, Türkiye veya Asya 
(Endonezya ve Japonya hariç) 
kökenlilerden oluşuyor.
Hollanda’nın 2012 yılına ait “sınıfta 
kalma” verileri ise şöyle: 1. sınıftaki 
Hollandalı öğrenciler yüzde 3,6, 
Batı kökenli yabancı öğrenciler 
yüzde 4,9 ve Batı kökeni olmayan 
yabancı öğrenciler ise yüzde 5,6 
oranlarında sınıfta kalıyor. 2. sınıfta 
ise Hollandalıların yüzde 9,8’inin, 
Batı kökenli yabancıların yüzde 
11’inin ve Batı kökeni olmayan 
yabancıların ise yüzde 12,9’unun 
sınıfta kaldığı belirtiliyor. En yüksek 
sınıfta kalma oranları 2. sınıftan 
3. sınıfa geçişte görülüyor. Bu 
bağlamda, Hollanda’da anaokulu 
ile ilkokulu ayrımı olmasa da 
sınıflardan geçişte zorluk yaşandığı 
görülüyor.
Araştırmada “Batı kökenli 
olmayan göçmen çocuklar” olarak 
Hollanda’daki en büyük göçmen 
gruplarını oluşturan Surinam, 
Antiller, Türk ve Fas kökenliler baz 
alındı. Bahsi geçen etnik kökenler 
arasında en fazla Türk kökenlilerin 
sınıfta kaldığı ve yaşıtlarından 
geride oldukları tespit edildi. 
İkinci grup ise Antiller kökenli 
çocuklardan oluşuyor. Sınıfta 
kalma nedenleri yaş, olgunluk, dil 
bilgisi gibi faktörlerden oluştuğu 
için, yabancı çocuklar çoğu 
zaman dil bilgisi eksikliğinden 
sınıfta kalıyor. Sosyal ve Kültürel 
Planlama Bürosu’nun 2005 yılında 
yayımladığı entegrasyon raporuna 
göre, özellikle Türk çocukların 
dil bilgisi eksikliği görülüyor. 
Aynı raporda ebeveynlerin eğitim 
seviyeleri yükseldikçe ve öğrenciler 
eğitim hayatlarına Hollanda’da 
başladıkça dil seviyelerinin 
geliştiği belirtiliyor. Fakat, yaklaşık 
10 sene sonra yayımlanan 
ITS raporunda daha hâlâ en 
fazla sınıfta kalan öğrencilerin 
Türkler ve Faslılardan oluştuğu 
kaydediliyor. ITS raporunda 
yaklaşık iki senedir ilköğretime 
başlamış ve Hollanda’da doğmuş 
olan çocukların üçüncü sınıfa nasıl 
hazırlanamamış oldukları ise ele 
alınmıyor.

Göçmen Kökenli Öğrenciler 
Daha Düşük Not Alıyor
Bu bağlamda, okulların çocukların 
kökenlerinden bağımsız olarak 
tamamına, yeterince ve uyumlu 
eğitim verip vermediği de 
sorular arasında. Hollanda 
Sosyal ve Kültürel Planlama 
Bürosu’nun hazırladığı “ayrımcılık 
deneyimleri” raporunda ise, 
2018 yılında Hollanda nüfusunun 
yüzde 27’sinin ayrımcılığa 
maruz kaldığı ve bu durumun 
sıklıkla tekrarladığı bilgisine yer 
verildi. Türkiye ve Fas kökenli 
göçmenlerin yüzde 40’ı eğitim 
hayatları esnasında seviyelerinin 
altında okullara gönderildiklerini 
ve kasıtlı bir şekilde düşük 
puanlarla değerlendirildiklerini 

düşünüyor. Ayrıca raporda 
öğretmenlerin göçmen 
öğrencilerden beklentilerinin 
bilinçsizce ön yargılardan 
etkilendiği geçiyor. Bu bağlamda, 
öğretmenlerin göçmen kökenli 
öğrencileri haksız yere düşük 
puanlarla değerlendirebildikleri 
biliniyor. Ancak Hollanda Eğitim 
Müfettişliği’nin araştırmaları, 
öğrenciler arasında okul başarısı 
yönünden görülen farklılıkların 
etnik kökene değil, ebeveynlerin 
eğitim düzeylerindeki seviye farkına 
bağlı olarak yaşandığını ortaya 
koyuyor. 

Hollanda’da İslami İlkokullar 
“Siyah” Okulların Yerine Mi 
Geçiyor? 
Bahsi geçen unsurlar kapsamında 
ülkede İslami ilkokulların sayısının 
artması ise neredeyse kaçınılmaz. 
Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim 
Bakanlığı’nın araştırmalarına 
göre, son yıllarda Hollanda’da 
İslami okullarda öğrenci sayıları 
yüzde 60 arttı. 2008 yılında 
İslami ilkokullarda 9.324 öğrenci 
bulunurken, 2018 yılında 
öğrenci sayısının 15.078’e çıktığı 
kaydediliyor.
Daha önce Hollanda’daki İslami 
ilkokullar kapsamında yaptığımız 
söyleşide Ababil İlkokulu Müdürü 
Kemal Kadı, “Herkes kendi çapında 
kaliteli eğitim veriyor; fakat bizim 
‘normal’ okullardan farkımız; evde 
konuşulan dil, din ve kültürün 
uzantısını sunmamız. Bir çatışma 
olmuyor. İslami ilkokullarda 
çocuklar evde nasıllar ise, okulda 
da öyleler ve böylelikle kendilerini 
daha zinde hissediyorlar. Çiçek gibi 
daha çabuk açıyorlar. Başarının 
en büyük sebebi de bu. Tabii 
öğretmenlerimizin de daha çok ve 
özverili çalışmalarının da büyük 
payı var.” ifadelerini kullandı.
Fakat, İslami okullar da neticede 
“siyah” okul olarak geçiyor. 
Sunny Bergman’ın 2005 yılında 
yayımlanan belgeselinde, yerli 
Hollandalı aileler çocuklarının 
evdeki eğitimlerine yakın bir 
ortamda, yani “beyaz” okullarda, 
ders görmelerini savunuyorlar. 
Ayn ıbakış açısıyla İslami okullar bir 
nevi “siyah” okulların yerine geçmiş 
durumda. Bu manada, entegrasyon 
açısından, çocuklarını yine de 
karma veya “beyaz” okullara 
göndermek isteyen Müslüman 
aileler de mevcut. 

Kasım 2019 yılında çocuğunu 
Amsterdam şehrindeki “de 
Notenkraker” İlkokulu’na yazdırmak 
isteyen Fas kökenli bir ebeveyn, 
“yer kalmadı” cevabı sonrası 
aynı başvuruyu Hollandalı bir 
isim ile yapınca kabul edilmişti. 
Okul idaresi bir yanlış anlaşılma 
olduğunu iddia etse de ebeveyn 
suç duyurusunda bulunmuştu. Bu 
bağlamda, Hollanda’daki Müslüman 
çocuklar eğitim hayatlarına 
başladıkları an, hangi okula 
gittiklerine bakmaksızın, toplumdaki 
ırk ve sosyal statü ayrımını dört 
yaşında yaşamaya başlıyorlar.--◄◄

perspektif.eu         ANALİZEbru Hısım

Hollanda Anaokullarında Müslüman Çocuklar 
“Siyah” ve “Beyaz” Okullar
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I GMG Eindhoven Mevlana Ca-
mii’nde uzun yıllar başkanlık 
yapmış, alınan yeni cami için 
minber, mihrap ve kürsü ayar-

lamak için gittiği İstanbul’da geçen 
yıl hayatını kaybeden başkan ve ha-
yırsever iş adamı Arif Balcı için dü-
zenlenen anma programına, Hollan-
da’nın dört bir tarafından sevenleri 
ve aile yakınları katıldı.

Cavit Balcı: “Arif’in emanetleri, 
emanetimizdir.”
Arif Balcı’nın ağabeylerinden Cavit 
Balcı bir selamlama konuşması yap-
tı.  Cavit Balcı gözyaşları içerisinde 
yaptığı konuşmada şunları dile ge-
tirdi: “Kardeşimiz Arif ’in ani ölümü 
biz ailesini derinden sarstı. O bizim 
için kardeşten öte bir dost, arkadaş, 
psikolog, organizatör, birleştirici, 
çıkışı olmayan yolda yol göstereni-
mizdi. Dünyaya ve olaylara daima 

olumlu bakan biriydi. Tek kişilik bir 
orduydu. Bu ani gidişi bizim için da-
yanılmaz olsa da onu tanıyan her-
kesin onun hakkındaki düşünce ve 
görüşleri bizim için bir teselli kayna-
ğı oldu, acımız hafifledi. O da, hoş 
bir seda bırakmak ve Allah’ın rıza-
sına kavuşmak için koşturdu ve hep 
isterdi ve derdi ki, “bana da böyle 
bir ölüm nasip olsun” İşte kardeşim, 
seni yüzlerce sevenin ile anmak için 
toplandık ve yüzlerce gönül dostun 
ile uğurladık. Bizlerin bu acı gönü-
müzde yanında olan herkese sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşim 
Arif ’e hakkınızı helal ediniz. Bundan 
sonra onun bıraktığı bayrağı taşıya-
cağımıza ve onun gerçekleştirmek is-
tediği hayalleri gerçekleştirmek için 
uğraşacağımıza huzurunuzda söz ve-
riyoruz. Arif ’in emanetleri, emaneti-
mizdir. Seni çok seviyor ve seninle 
gurur duyuyoruz, iyi ki bizim kar-
deşimizsin güzel kardeşim. Bir gün 
buluşmak inancı ve dileği ile Allah’a 
emanet ol.”
Eindhoven Mevlana Camii İmamı 
Mehmet Nurullah Canatan’ın sunu-

Geçen yıl İstanbul’da 46 yaşında hayatını 
kaybeden hayırsever iş adamı Arif Balcı için 
Eindhoven kentinde ‘Hayırla Anma 
Programı’nda dualar edildi, Fatihalar okundu.

Cavit Balcı: “Arif ’in emanetleri, emanetimizdir.”

Hayırsever dava adamı Arif Balcı

Hoş bir sada bırakarak gitmek

dualarla yâd edildi
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Zeynel Abidin
Eindhoven

muyla gerçekleşen yâd etme prog-
ramında; Ali Börek (IGMG Genel 
Merkez İhsan Sohbetleri sorumlusu), 
İsmail Kızılırmak (IGMG Güney Hol-
landa Bölge Eğitim Başkanı), Se-
bahattin Uçar (İlahiyatçı), Mehmet 
Erdoğan (NİF Eski Başkanı), Mesut 
Yücesan (IGMG Eindhoven Mevlana 
Camii Başkanı), rahmetli Arif Bal-
cı hakkında duygu ve düşüncelerini 
dile getirdiler, onunla yaşadıkları 
anıları anlattılar.

Arif Balcı’nın mahdumu Mehmet 
Akif Balcı da bir evlat olarak baba 
Arif Balcı’yı anlattı…
Öte yandan merhum başkan Arif 
Balcı’nın babası Cevat Balcı, abi-
leri Mustafa ve Cavit Balcı ile oğlu 
Mehmet Akif Balcı da duygularını 
dile getirirken gözyaşlarına hâkim 
olamadılar.
IGMG Güney Hollanda Bölge Baş-
kanı Mustafa Aktalan, “Hacı Arif 
Balcı tam bir hizmet âşığı idi. O kal-
bimizde yaşıyor. Bunu her fırsatta 
gösteren çok saygıdeğer Arif Balcı 
başkanımızı saygı sevgi ve hürmetle 

yâd ediyoruz. 46 yıllık ömrüne Eind-
hoven’a değerli katkılarda bulunan, 
yaptığı hizmetlerle ismi ebediyen ya-
şayacak Hacı Arif başkanımıza Yüce 
Rabbimden rahmet diliyorum. Ölüm 
ve ölenlerden nasıl yaşanması gerek-
tiğinden örnek almamız gerekir. Rah-
metli Arif abimiz, gerçekten örnek 
alabileceğimiz bir şahsiyet. Vallahi 
onun gibi ölmeye özendim. Bugün 
aramızda yok ama sanki buradaymış 
gibi anılıyor.” dedi.
Talebelik yıllarında onunla aynı sı-
nıfta eğitim görmüş arkadaşları, Arif 
başkanın ruhuna aşr-ı şerif okudular.
İlahiyatçı Sebahattin Uçar, ‘IGMG 
Eindhoven Mevlana Camii Gençlik 
Merkezi’ne ‘Arif Balcı’ isminin veril-
mesini teklif etti, yönetim kurulunun 
bunu değerlendirmesi istedi.
Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan 
konuşmaların ardından Arif Balcı ve 
tüm geçmişlerin ruhuna dualar edil-
di, hatimler hediye edildi, Fatihalar 
okundu.

Balcı Ailesi, programın sonunda da-
vetlilere ikramda bulundu.      ---◄◄ 

       Cavit Balcı gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada 
şunları dile getirdi: “Kardeşimiz Arif ’in ani ölümü biz 

ailesini derinden sarstı. O bizim için kardeşten öte bir dost, 
arkadaş, psikolog, organizatör, birleştirici, çıkışı olmayan 

yolda yol gösterenimizdi.”

25 yıllık tecrübe ve toplumumuzun genel kabülü olan 
Gazetemiz ve internet sitemiz, tanıtımınız için hizmetinizde... 

Bir telefon ya da mail kadar yakınız... Telefon: 0031 624 62 10 93
e-mail: dogus@dogus.nl
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K ısa adı SIPOR olan Ri-
jnmond İslam İlkokulları 
Vakfı altında eğitim ver-
mekte olan Al-Ghazali, 

İbn-i Sina, Ikra ve Risala adlı okullar, 
bu yıl IEP sınavlarında 12 öğrencisi-
nin 100 tam puan almasıyla ve puan 
ortalamasında diğer okulları geride 
bırakmasıyla yeni bir başarıya imza 
attı.

Bu yıl da SIPOR’a bağlı olarak eği-
tim veren Al-Ghazali, İbn-i, Ikra, 
Sina, Risala adlı İslam ilkokulu öğ-
rencilerinden Adil Tarsani, Madeeha 
Zadran, Mustafa Aksoy, Firas Mou-
tawakil, Mirza Bingol, Mahdi Yazidi 
Alaoui, Oumnia Bouzarioh, Kassem 
el Harrouti, Safae Akkouh, Ahmed 
Hurembegovic, Inaya Youssef, Soe-
haib Zaaj IEP sınavlarında 100 tam 
puan alarak okullarının adını Hol-
landa’ya duyurdu.

12 öğrencinin elde ettiği başarı 
NOEN okulunda düzenlenen bir tö-
renle kutlandı. Kutlamada, SIPOR 
Müdürü Cihan Gerdan, Al-Ghazali 
Müdiresi Najiba Belah, Ibn-i Sina 
Okul Müdürü Alaeddin Durmuş, 
NOEN Okul Müdiresi Fadime Koçak, 
IKRA okul Müdürü Samy Salem, 
RISALA Müdürü Amal Arabou, sı-
nıf öğretmenleri Imane Lamnaouar, 
Sonja Imambaks, Imane Berrag, Ma-
lika Abarkan, Mirele, Hanane Lahli-
mi, Ikram Abdou, Şeyma Arı, Dikra 
el Issati, Süleyman Şener, Nuran Ya-
man, Huriye Atar, Hatice Süzen ve 
yüksek puan alan öğrencilerin ailele-
ri hazır bulundular.

Çocuklarla sohbet eden Gerdan, on-
lara çıkacakları yol ile alakalı bilgi 
verdi, hedeflerini ve ne olmak iste-
diklerini sordu. Okumayı çok seven 
öğrencilerin çoğu, doktor, eğitimci, 
araştırmacı ve büyük şirketlerde yö-
netici olmak istediklerini söylediler.
16 yıldır SIPOR Müdürü olan Ger-
dan, İslam okullarındaki başarının 

Kısa adı SIPOR olan Rijnmond İslam İlkokulları Vakfı 
altında eğitim vermekte olan Al-Ghazali, İbn-i Sina, Ikra 
ve Risala adlı okullar, bu yıl IEP sınavlarında 12 öğrencisi-
nin 100 tam puan almasıyla ve puan ortalamasında diğer 
okulları geride bırakmasıyla yeni bir başarıya imza attı.

SIPOR OKULLARI BU YIL DA HOLLANDA’DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ...

SIPOR Okulları’nda Eğitim Gören 12 Talebe

Bir başarı örneği...

Tam Puan Alarak Yeni Bir Tarih Yazdı

Zeynel Abidin
Rotterdam

RTL kurumunun araştırma raporla-
rıyla tescillendiğini ifade etti.
Maastricht ve Lelystad’taki okulları-
nın da “excellent/kaliteli” mükemmel 
olarak duyurulduğuna dikkat çeken 
Gerdan, çalışmalarıyla alakalı bilgi-
ler de verdi.

SIPOR Müdürü Cihan Gerdan: 
“Ahlâklı bir doktor, bir avukat 
olmak sizin için öncelikli hedef 
olmalı. Siz güvenilir olmalısı-
nız.”
IQ (Zihinsel Zekası), FQ (Fiziksel 
Zeka), EQ (Duygusal Zeka), SQ 
(Ruhsal Zeka) bu dörtlünün birbirini 
tamamladığına dikkat çeken Gerdan 
konuşmasında özetle şunlara değin-
di, “Birinin eksikliği diğerlerini de 
eksiltir. Çok iyi bir meslek sahibi olan 
ve bize hademe olarak iş başvurusu 
yapan IQ oranı zirvede olan birini 
tanıdım, EQ, yani duygusal anlamda 
yetersizliğini gördüm. Çok iyi bir işi 
ve kariyeri olanların da SQ eksikli-
ği nedeniyle intiharını duyuyoruz. 
Okullarımızın bu manada destekle-
yici programları çocuklarımızın gele-

ceğini de olumlu olarak etkilemekte. 
Bugün de burada 12 çocuğumuzun 
bu başarasının altında bu tür eğiti-
ci programlar yatmaktadır. İmanlı, 
ahlâklı, insanlara hizmet anlayışını 
önceleyen ve çok iyi bir meslek sahi-
bi olan bir neslin yetişmesi için çaba 
sarf ediyoruz. Herkes öğretmen, 
doktor, hâkim olabilir ancak ahlâklı, 
dürüst, inançlı bir meslek sahibi ol-
mak çok daha evladır.

7’nci okulumuzu Prins Alexander’da 
açmak için müsaade aldık. 6 oku-
lumuzun kalite çıtası her geçen yıl 
daha da yükseliyor. Öğrenci sayımız 
2200 civarında. Kayıt yaptıran an-
cak bekleyen pek çok öğrenci var. 
271 kişiden oluşan personelimizin 
her biri bu başarı çıtasını yüksekle-
re taşımak için gecesini gündüzüne 
katarak, büyük bir fedakârlıkla çalı-
şıyorlar.

Çocuklar, sizlerin başarısında rol 
oynayan bu emektarları asla unut-
mayın ve onlar sizler için örnek ol-
sunlar. Sizler de başarılarınızı güzel 

ahlâk ile süsleyerek hayallerinize ve 
hedeflerinize ulaşmak için çok ça-
lışın. İyi bir avukat, iyi bir doktor 
olabilirsiniz. Ama ahlâklı bir doktor, 
bir avukat olmak sizin için öncelikli 
hedef olmalı. Siz güvenilir olmalısı-
nız. Güvenemeyeceğiniz bir doktora 
veya avukata gidebilir misiniz? Zira 
taşıdığınız misyon size bunu emredi-
yor. Bu toplumda herkesin bir rolü 
var. Sizler de diplomalarınızı alınca 
bu topluma hizmet sunmak, katkıda 
bulunmak için var gücünüzle çalışa-
caksınız. Caminin birinde asılı olan 
levhada şöyle bir söz vardı: ‘Çocuk-
larınıza ibadetlerden önce ahlâkı öğ-
retin’. Ne doğru söylenmiş bir söz. 
Şimdi sizler gibi gurur duyacağımız 
evlatlar yetiştiren ailelerinize ve siz-
leri en doğru bir şekilde başarılı ola-
rak eğiten öğretmenlerinize de mü-
teşekkirim. Sizlerin hem ailelerinize 
hem sizleri yetiştiren öğretmenlerini-
ze hem de bu topluma, ümmete ve 
bütün insanlığa ödeyeceğiniz borcu-
nuz var. Meslek sahibi olunca da bu 
borcunuzu ödeyeceksiniz. Bizler de 
sizlerle gurur duyacağız.”

Her yıl 100 tam puan alan öğrencile-
re bir ödül töreni düzenleyen SIPOR 
Müdürü Cihan Gerdan, bu yıl da tam 
puan tutturan 12 öğrenciye özel bir 
başarı/takdir madalyası (Cum Lau-
de), hediye çeki; ailelerine ve öğret-
menlerine birer buket çiçek takdim 
etti.                         DM      ---◄◄

Maastricht ve Lelystad’taki okullarının da “excellent/
kaliteli” mükemmel olarak duyurulduğuna dikkat çeken 
ve çalışmalarıyla alakalı bilgi veren SIPOR Müdürü Cihan 

Gerdan, “Ahlâklı bir doktor, bir avukat olmak sizin için 
öncelikli hedef olmalı. Siz güvenilir olmalısınız.” dedi.
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