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 AYIN MANŞETİ: AMSTERDAM BELEDİYE BAŞKANI HALSEMA'DAN DESPOT ÇAĞRI...
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Sayın Rutte, biraz da bizi gör lütfen…
Başbakan Mark Rutte İsrail ziyareti 

sonrasında şöyle bir açıklama yaptı: “Kudüs’te 
Holokost’tan kurtulan Hollandalılarla etkileyici 
bir toplantı yaptım. Paylaştıkları deneyimler 
beni çok etkiledi. Çağımızda artan antisemitizm 
ile de mücadele etmemiz büyük önem 
taşımaktadır. Onlara da bunu vurguladım.” 
Dünyada böyle endişe veren, gözle görülen 
bir Yahudi karşıtlığı olduğunu sanmıyorum. 
Ama her yerde her an bir İslam ve Müslüman 
karşıtlığı ve düşmanlığı alenen yapılmakta ve 
katlanarak artmakta. Başbakanın bu ziyareti 
sırasında da Hollanda’nın iki kentinde PEGIDA 
denilen İslam karşıtı densiz/hadsiz, ırkçı örgüt 
“Kur’an-ı Kerîm’i yakacağını” duyurmuştu. 
Başbakanın bundan haberi vardı. Giderken en 
azından bu girişimi engelleyebilir ve “böyle 
küstah, alçak bir girişime karşı olduğunu” 
İslam toplumuyla paylaşabilirdi. Alenen bunlar 
yaşanırken, hiç gereği yok iken, sırf İsrail’e 
yaranma adına böyle bir açıklama yapmak da 
ancak Hollanda’ya yakışırdı. Sayın Başbakanım, 
toplumun huzuru, selameti, güvenliği için biraz 
da İslam karşıtlığı ile mücadele etesiniz. Ya da 
bir iki kelam sarf etseniz… Bekliyoruz...

Halsema’nın dayanılmaz dilemması…
Dosya olarak Avrupa’daki aşırı sağın yükselişini 
işlemeye çalıştık ve bunun Hollanda’ya 
yansıma ve etkilerini değerlendirdik. Bana 
göre sağın yükselişi solun omuzlarında 
gerçekleşiyor. Umut bağlanan sol hareket 
artık düşünce ve eylem olarak içini boşaltmış 
bir hâlde yuvarlanarak bir bitişe doğru yol 
alıyor. İnsanlar sol hareketin bir “umut” ve 
“kurtarıcı” olmaktan çıktığını gördükleri için 
farklı siyasi partilere yöneliyorlar. Bunların en 
kazançlısı da popülist söylemi olan sağ partiler 
oluyorlar. Solun en umut vadeden partilerinden 
olan GroenLinks’in parti liderliğini bile yapmış 
ve o dönem özgürlükler, haklar adına güzel 
türküler söylemiş; hatta bir umut olmuş olan 
Femke Halsema bugün Amsterdam Belediye 
Başkanı olarak görevini sürdürüyor. 
Geçenlerde talihsiz bir davet ile Amsterdam’daki 
cami yöneticilerini toplayarak yazılan bildiriye 
imza atmalarını istemişti. Şimdi böyle sosyal 
demokrat, özgürlük, hak ve halklar âşığı(!) bir 
hanımefendinin böyle despot bir uygulamasını 
görünce, duyunca “solun neden kaybettiğini, 

sağın neden kazandığını” anlayabiliyorsunuz. 
Yahu arkadaş, madem iş o kadar ciddi ve 
mühim; o deklarasyon hazırlanırken cami 
başkanlarının görüşünü alsaydın, hatta kalkıp 
sen ayaklarına gitseydin, ortaklaşa bir bildiri 
hazırlayıp kamuoyuyla paylaşsaydınız daha 
münasip olmaz mıydı. Hem bildirinin içeriği 
bizim içimize sinmiyor ki… O kaygı duyduğunuz 
insanların ne yaşamlarının ne de onların 
karşılaştıkları olumsuz hâllerin ne muhatabı ne 
de sorumlusuyuz.
Koskoca kentin koskoca Belediye Başkanı 
olmuşsunuz amma, adalet, nezaket, hakkaniyet 
duygusundan mahrum kalmışsınız. Yazık!.. 
   
Orkun Kökçü’nün ezber bozuşu…
Biz dik duramadık, inancımızın gereğini yerine 
getirmekte zorlandık, tavizler verdik; bu da 
bize ağrı bedeller ödetti. Kimlik kaybı, zihin 
bulanması, zemin kayması gibi hâller yaşattı… 
Ne olduğumuz gibiyiz ne göründüğümüz 
gibi. Yaşantımıza göre bir din inşa etmişiz. 
“Nasıl inanırsanız öyle yaşarsınız, nasıl 
yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz 
öyle dirilirsiniz” düsturunca, insan gideceği 
yeri kendisi belirliyor. Sadece anı yaşamak 
gibi bir süresi olan hayat için kıvırmaya, 
dönmeye, olduğundan farklı görünmeye, 
inancını gizlemeye, adam ispiyonlamaya, 
satmaya değmez. Çok şükür böyle güzel bir 
insanı gördük. Dik duruşuyla, inancının verdiği 
özgüven ve cesaretle bir Orkun Kökçü tanıdı 
bu ülke ve insanları.  Hollanda kamuoyundan 
da olağanüstü bir destek gören Orkun Kökçü 
ile alakalı haberi bir kez daha hatırlayalım: 
“Orkun Kökçü, kulübün resmî sitesinde 
yaptığı açıklamada, “Dinî, geçmişi veya tercihi 
ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu 
vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. 
Herkesin istediğini veya hissettiğini 
yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu 
eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dinî 
inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek 
doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden 
kaptanlık pazubandını takarken kendimi rahat 
hissetmiyorum. Bazılarının, bu konuda hayal 
kırıklığına uğrayacağını tahmin edebiliyorum. 
Umarım, dinî seçimime de saygı gösterilir.” 
ifadelerini kullanmıştı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) 
ekiplerinden Feyenoord‘un teknik direktörü 
Arne Slot, millî futbolcu Orkun Kökçü’nün 
gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubandını 
takmama kararının saygıyla karşılanması 
gerektiğini söyledi.   Biz de Orkun Kökçü’nün 
bu onurlu tavrını destekliyor, yanında 
olduğumuzu bildiriyor ve her türlü dayatma, 

baskı ve ötekilemeyi de reddediyoruz. 

Hükûmetten beklentiler
Son iki haftada Türkiye’den pek çok üst düzey 
ziyaretler gerçekleşti. İçişleri, Millî Eğitim 
Bakanları ve YTB Başkanı Hollanda’daydılar. 
Hollandalı Türklerin sorun ve sıkıntıları bu 
ziyaretlerde ne kadar dile getirildi bilmiyorum 
ancak, insanlarımız sorun ve sıkıntılarımızı 
yüksek perdeden dillendiriyorlar. Askerlik 
yaşını çoktan geçmiş 4 erkek evladı olan Ömer 
kardeşimiz “Çocuklar bu kadar parayı nasıl 
ödeyecekler” diye kara kara düşünüyor. 
“Vallahi onlar parayı ödeyemezler, an 
kolay yolu seçip Hollanda vatandaşı 
olurlar. Bu vebal de idarecilerin boynuna” 
diyor. Hollanda’dan Türkiye’ye taşıt götüren 
bir kardeşimiz anlatıyor: “Orada bıraktığım 
arabamızı babam kullanmış. Birinci dereceden 
akrabaların kullanabileceğine dair bir kolaylık 
yapıldığını duymuştuk. Ancak babam polis 
tarafından çevriliyor, araba elinden alınıyor 
yüklü bir ceza yazılıyor ve arabanın bir hafta 
içerisinde yurt dışına çıkarılması gerektiği” 
söyleniyor. Herkese ayrı kural, kanun mu 
geçerli. Ben de 500 Euro’ya uçak bileti buldum. 
1000 Euro da harcadım, arabayı alıp geldim. 
Bu zulüm değil de nedir? Bırakın insanlar 
rahatça buradan götürdükleri taşıtlarını 2 
yerine 5 sene kullansınlar. Anne babası, oğlu 
kızı da sürebilsinler. Bunu neden engellersiniz, 
yapın şu kolaylığı da biraz dua alın, gönül 
kazanın!” T.C. hükûmetinin acilen bu iki 
sorunun çözümüne dönük adım atmalarını 
bekliyoruz. Ortak istek ve beklenti şudur: 
“Askerlik bedeli 1000 Euro olsun, taşıt 
kalma süresi 5 yıla çıkarılsın ve birinci 
derece yakınları da kullansın!”
Konuyla alakalı okurumuz Mehmet Demirbaş’ın 
Cumhurbaşkanına yazdığı açık mektubu 
okuyabilirsiniz.  

Erol Sanburkan ve Kaya Turan Koçak 
aramızdalar...
Geçen sayıda çok değerli, güzel bir insan 
gazetemizde sizlere “merhaba” demişti. Erol 
Sanburkan Hocamız son derece önemli bir 
konuyu işlemiş ve aileleri dikkatli olmaya 
çağırmıştı. Bu sayıda da yine yakından 
tanıdığınız ve Doğuş’a daha önceleri emek 
vermiş yine değerli ve güzel bir insan; Kaya 
Turan Koçak bundan böyle bizlerle beraber 
olacaklar. Ticaret erbabı ve iş dünyasının çatı 
örgütleriyle çok önemli ve ciddi bir projeyi 
hayata geçirecek olan Kaya Turan kardeşimize 
aramıza hoş geldin diyor, bu birlikteliğin hayırlı 
olmasını diliyorum.                                  ---◄◄          

Ne Rutte'nin kaygısı
zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Masum bir aslan 
vahşi biri tarafından 
katledilirse…

Kıssadan hisse:
Amerika’da, henüz eğitilmemiş vahşi 
bir aslan hayvanat bahçesinden kaçar. 
Şehirde alarm verilir ve kimsenin evden 
çıkmaması telkin edilir. Aslan, kasap 
dükkânı önünde bir genç ile karşı karşıya 
gelir. Aslan hiç vakit kaybetmeden gence 
saldırır. Neye uğradığını şaşıran genç daha 
adım atamadan aslanın nefesini ensesinde 
hisseder. Kısa bir boğuşma ardından kasap 
dükkânından bir bıçak fırlatılır. Genç,
atılan bıçakla aslanın işini bitirir. Aslanın 
vahşiliğini duyan, olayın vahametini bilen 
mahalledeki herkes büyük bir sevinç 
içinde caddeye koşar ve genci kucaklar, 
teşekkür ederler. Bu arada Amerikan basını 
da olay yerine ulaşır. Ve büyük cümleler 
kurarak şunları söylerler: “Hayvanat 
bahçesinden kaçan vahşi bir aslan; 
masum insanların canlarını kurtarma 
adına kendini feda eden, yürekli, cesur bir 
Amerikalı tarafından etkisiz hâle getirildi. 
Şimdi kahramanımızı size tanıtmak için 
kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Sizi 
tanıyabilir miyiz.” Genç olayın etkisini 
henüz üzerinden atamamış bir hâlde 
“Adım Muhammed, Pakistanlıyım” 
der demez, mikrofonlar kapatılır ve 
basın mensupları olay yerinden biraz 
uzaklaşarak haberi düzeltme yaparak 
şunları söylerler: “Hayvanat bahçesinden 
ayrılıp yolunu kaybeden masum bir 
aslan, vahşi bir Müslüman tarafından 
bıçaklanarak hunharca katledildi”
Günümüzün gerçeği maalesef bu. 

“Allah hayvanlardan farklı olarak bizi dik yürür şekilde yarattı. Çoğu insan bu imtiyazı kullanamaz ve hayatlarının çoğunda eğilirler” {Aliya İzzetbegoviç}

 NE HALSEMA'NIN DİLEMMASI
İLLE DE ORKUN'UN DUASI
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HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!

Çalışma alanlarımız:

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

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

Sosyal Güvenlik Hukuku (işsizlik - hastalık ödemeleri vs.) 

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

E-mail info@erasmusak.nl   www.erasmusak.nl 

 mr. Ş. Süzen-Akdemir
mr. T. Erdal
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YTB Başkanı Abdullah Eren 
bir dizi temas ve ziyaretlerde 
bulunmak üzere Hollanda’daydı. 
Rotterdam Başkonsolusu Aytaç 
Yılmaz ev sahipliğinde Türk 
STK’larla buluştu. Amsterdam 
Başkonsolosu Engin Arıkan’ı, 
Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla 
Mücadele Ulusal Koordinatörü 
Rabin Baldewsingh’ı, Hol-
landa Sosyal İşler ve İstihdam 
Bakanlığı’nda Entegrasyondan 
Sorumlu Genel Müdür Carsten 
Herstel’ı da ziyaret ederek 
önemli görürüşmeler yaptı. ◄◄

maandblad/aylık gazete  doğuş
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Sorunlar dinlendi...

YTB BAŞKANI ABDULLAH EREN VE BERABERİNDEKİ HEYET
HOLLANDA’DA TEMASLARDA BULUNDU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki YTB Heyeti, Hollanda’da Türk toplumunun 
ihtiyaç ve taleplerinin ele alındığı; toplantılar, ziyaretler, resmî temaslar ve buluşmalar gerçekleştirdi.

      
B ildiğimiz üzere son zamanlarda gaz ve 

elektrik fiyatlarına büyük zamlar geldi. 
En büyük firmalar 1 Ekim itibariyle 
zam yaptıklarını belirtti. Bazı firmalar 

yüzde elli zam yaparken, bazıları ise fiyatlarını iki 
katına çıkarttı. 
Hükûmet ise gaz ve elektrik fiyatlarında tavan 
fiyat belirleyeceğini açıkladı.

Nasıl bir sözleşmeniz var?
Bir enerji sözleşmesi imzalarken, belirli süreli 
-örneğin bir, üç veya beş yıl- veya belirsiz süreli 
bir enerji sözleşmesi seçebilirsiniz. Ayrıca sabit 
veya değişebilen bir oran seçebilirsiniz. Sabit bir 
oran seçtiyseniz bu fiyat artışları sizin için fark 
etmeyecektir. 
Değişebilen oran seçtiyseniz, firmalar oranlarını 
geçici olarak değiştirebilirler. Bunu genellikle 
ocak ve temmuz aylarında yaparlar. 

Son derece yüksek enerji fiyatları nedeniyle, 
enerji şirketlerinin enerjiniz için ödediğinizden 
daha fazlasını ödeme olasılığı yüksektir. 
Peki kalıcı sözleşmeyi iptal etme hakları 
var mıdır? 
Neyse ki, bunun cevabı: Hayır! Enerji şirketleri 
hiçbir koşulda daha yüksek oranlar talep edemez 
veya sizi geçiş yapmaya zorlayamaz. Hollanda 
Tüketiciler ve Piyasalar Kurumu (ACM) ayrıca, 
“Sabit oranlı bir enerji sözleşmesini 
yalnızca durdurmaya veya ayarlamaya izin 
verilmez” kararına vardı. Yüksek fiyatlara 
rağmen, her iki taraf da akdedilen sözleşmeye 
bağlı kalmalıdır.
ACM’ye yapılan raporlar, bir dizi enerji 
şirketinin, özellikle küçük olanların kurallara 
uymadığını ortaya koydu. 

Peki tüketici olarak sözleşmeyi sizin iptal 
etme hakkınız  var mıdır? 
Belirli bir süre için, örneğin 1, 2 veya 3 yıllık 
bir enerji sözleşmeniz var, bu süre zarfında 
sözleşmeden  kurtulamazsınız. Aksi takdirde 
bir ceza ücretini hesaba katın. Bu, sözleşmenizi 
kararlaştırılan süre dolmadan iptal ederseniz, 
enerji tedarikçinize ödemeniz gereken bir 
miktardır.

Normal bir sözleşmeniz (süresiz) varsa siz de 30 
gün sonra bitirebilirsiniz. Enerji sözleşmesinin 
ihbar süresi 30 gündür. Bu bildirim süresi, iptal 
ettiğiniz gün başlar. 

İtiraz etmek
Siz de üzerinizde baskı kurmaya çalışan küçük 
bir enerji şirketinin müşterisi misiniz? Kalıcı bir 
sözleşmeniz varsa buna itiraz yapabilirsiniz. 
İnternette bunun için örnek mektuplar 
bulunuyor, onlardan birini kullanabilirsiniz. 

Enerji şirketinizle haksız bir fiyat artışı veya 
zorunlu değişiklik konusunda bir anlaşmazlığa 
düşerseniz, itiraz etmenizi tavsiye ederim.
 
Süresi dolan enerji sözleşmenizle ne 
yapmalısınız?
Fiyatların en az nisan ayına kadar yüksek 
kalması bekleniyor. Halihazırda sona eren bir 
sözleşmeniz varsa, değişken oranlarla nisan 
ayına kadar uğraşmak en iyisidir. Daha sonra bir 
süre kabarcıkların üzerinde oturmanız gerekir, 
ancak bu, yüksek oranları daha uzun süre 
sabitlemekten daha iyidir.

Adaletle ve sağlıkla kalın.                  ---◄◄          

Gaz ve Elektrik

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdemir

SÖZLEŞMELERİ

Enerji şirketinizle haksız 
bir fiyat artışı veya zorunlu 
değişiklik konusunda bir 
anlaşmazlığa düşerseniz, 
itiraz etmenizi tavsiye 
ederim.
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U ğur Şener Kimidir?
1969 Yozgat-Yerköy do-
ğumluyum. İlk ve orta eği-
timimi Yerköy’de tamam-

ladım. 20 Kasım 1982 yılında, aile 
birleşimi çerçevesinde Hollanda’ya 
geldim. Geldiğimde torna-tesviye 
üzerine mesleki eğitim aldım. Eği-
timimi tamamladıktan sonra 1989 
yılında hâlen işletmeciliğini yaptığım 
Real Star reklam şirketini kurduk ve 
bu işi 2010 yılına kadar devam ettir-
dik. Çocuklarımın geleceği için 2010 
yılında Türkiye’ye dönüş yaptım. 
Onları istediğimiz eğitimi aldırdık-
tan ve Türkiye’nin kültürel, manevi 
atmosferini soluttuktan sonra 2018 
yılında tekrar Hollanda’ya döndüm. 
Eski işimize kaldığımız yerden, Rot-
terdam Bergweg 298 adresinde 
oğlum Ömer ile devam ediyoruz. 
Evli 4 çocuk babasıyım. 

Gelişinizden sonra iş hayatınız-
da zorluklar yaşadınız mı?
Çok şükür yaşamadım. Ticari haya-
tımızda çevreye bıraktığımız olumlu 
izler ve tanınmışlığımız eski müşteri-
lerimizle olan ilişkimizi yeniden can-
landırdı. Hollanda’ya geldiğimizde 
gözümüzü Millî Görüş Teşkilatlarıyla 
açtığımızdan ve teşkilatımız için her 
daim gece gündüz gönüllü olarak 
çalıştığımız için şu anki atölyemiz, iş-
yerimiz teşkilatın camisine yakın ol-
duğu için o da bizim gönlümüzü hoş 
ediyor, büyük bir avantaj sağlıyor. 

Türkiye’ye gidiş sebebiniz 
neydi?
Teşkilatta yetiştiğimiz ve gençlik bi-
riminde sürekli görev aldığımız için 
buradaki gidişattan endişe duymak-
taydım. İşimin yoğunluğu ve teşki-
lattaki görevim nedeniyle çocuklara 
vakit ayıramadığımı ve bu çarkın 
arasında kaybolacağı endişesi taşı-
dığım için böyle bir karar verdim. 
Çocuklar olunca onları belli bir süre 
Türkiye’nin o kültür, gelenek ve ma-
nevi ortamında olmalarını istedim. 
Bunu da iyi ki yapmışım. Çocukla-
rımda o ahlâk, edep, saygı, merha-
met duygusunun köklü olarak yer-
leştiğini görmek beni mutlu ediyor. 
Onların ezan sesiyle uyanmaları, bü-
yüklerine yardım edip, saygı duyma-
ları, aile mefhumunu önemsemeleri 
en çok arzuladığım hususiyetlerdi. 
Çok şükür, gidişimiz amacına ulaş-
mış bir hâlde döndüm. 

Neden geri dönüş gerçekleşti?
Geri dönüş sebeplerimizden biri 
de yaptığımız işin bizi bırakmaması 
oldu. Ben de bu tecrübe, bilgi ve 
çevremizdeki bize olan ilgi boşa git-
mesin diye, oğluma bu mesleği en 
ince ayrıntılarına kadar öğrettim. 
Şimdi gözüm arkada kalmadan ona 
bu şirketi emanet ederek gidebilirim. 
Elbette işimizin püf noktalarının yanı 
sıra ona ticari ahlakın, söz verme-
nin, randevuya vaktinde gitmenin, 
dürüstlüğün bu alanda ne kadar 

kıymetli olduğunu da hatırlattım. O 
zaten almış olduğu eğitim ve teşkilat 
kültürüyle kendini isbat etmiş du-
rumdaydı ama bizim yaptığımız bir 
ebeveyn olarak, yola çıkan evlatla-
rımıza bir yol azığı koymak idi. İşini 
severek, bilerek ve dürüstçe yapar-
san hem başarının hem bereketin ka-
pısı sonuna kadar aralanır. Hollan-
da’da olmamın en büyük sermayesi, 
avantajı Millî Görüş Teşkilatlarında 
olmam ve orada görev yapmamdı. O 
kurum bizim için baba ocağıdır. Her 
iki ülkede de kendimi evimde gibi 
hissediyorum.   

Real Star hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz?
Bizim ana mesleğimiz açık hava rek-
lamcılığıdır. Bu ne demek? Mekân-
ların dış cephe reklam giydirmeleri, 
kaplamaları, kurumların tanınması 
için levhalar, panolar, logolar, ta-
belalar, tasarımlar, araba yazıları, 
pek çok matbaa/baskı işleri olmak 
üzere, reklama dair pek çok hizmeti 
veriyoruz. Burada en büyük avan-
tajımız, uzun bir tecrübeye ve yük-
sek bir deneyime sahip olmamızdır. 
Yeni oluşumlara da bu bilgi, birikim 
ve tecrübemizi aktarmaya çalışıyo-
ruz. müşteriler ve toplum nezdinde 
bıraktığımız güvenilirlik intibaı ve 
tecrübemizden dolayı da yoğun bir 
iş talebi ile karşı karşıyayız. Müşteri-
lerle birebir ilişki içerisinde olup, on-
larla gönül bağı kurmak, işlerini en 
uygun fiyatla en kısa sürede, kaliteli 
bir şekilde teslim etmek, bu sektörde 
aranılan olmanızı sağlıyor. 32 yıldır 
bu sektördeyim, Allah’a şükürler 
olsun hiçbir müşterim ile bir sıkıntı 
yaşamadım.     

Asıl mesleğinizin yanı sıra dük-
kânda farklı ürünlerde görüyo-
rum. Halı, muşamba, parke, la-
minat gibi ürünlerin satışı da mı 
yapılıyor?
Bu mekânda daha önce 60 yıllık bir 
geçmişi olan bir şirket hizmet ver-
miş. Bizler de bu tanınmışlığı ötele-
memek, müşterilerin bir kayıp yaşa-
maması için burada verilen hizmeti 
devam ettiriyoruz. 40 yıllık müşteri 
geldiğinde yeri boş bulmasın, ara-
dığına ulaşsın diye asıl mesleğimi-
zin yanı sıra bu işi de yapıyoruz. 
Bu alanda da bir öne eğitim aldım. 
Daha önceki müşteri profilimiz de bu 
alana yönelik olduğu için hiç sıkıntı 
yaşamadık. Şimdilik bu işimiz de yo-
lunda gidiyor, şükürler olsun. 
Ayrıca bu dükkânı devraldığımızda 
içerisinde vesikalık fotoğraf hizmeti 
veren bir bölüm vardı. Bu hizmeti 
biz biraz daha geliştirerek profes-
yonel olarak devam ettiriyoruz. Her 
türlü vesikalık fotoğraf çekimlerinin 
yanı sıra RDW bağlantılı ehliyet ye-
nileme, değiştirme ve araba ruhsatı 
gibi işlemler de haftanın 7 günü ta-
rafımızdan yapılmaktadır.

Hollanda Türk toplumunu nasıl 

Söyleşi serimize devam ediyoruz. Bu ülke ve toplumumuz için hem mesleki hem de kişisel olarak katkı sunan çok özel ve güzel bir insanı ağırlıyoruz bu sayfamızda. Aslında o bizleri 
mekânında Hemşin çayı ve koca yüreği ile ağırladı. 32 yıldır reklamcılık sektöründe marka olmuş, kaliteyi hesaplı olarak müşteriye sunmuş, dürüstlüğü ve güler yüzü ile aranan isim 
olmuş Uğur Şener ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Real Star Reklam Şirketi sahibi Uğur Bey ile yapılan sohbetimizden istifade edeceğinizi umuyoruz. 

“Müşterilerle birebir ilişki içerisinde olup, onlarla gönül bağı kurmak, işlerini en uygun fiyatla en kısa sürede, kaliteli bir şekilde teslim 
etmek, bu sektörde aranılan olmanızı sağlıyor. 32 yıldır bu sektördeyim, Allah’a şükürler olsun hiçbir müşterim ile bir sıkıntı yaşamadım”  

Uğur Şener:
Teşkilatların asli görevi, biz göçmenlerin toplum 
içerisinde kaybolmadan, asimile olmadan ayakta 

kalmasına, inancını rahatça yaşayabilmesine, kimliğini 
koruyarak, düşüncesini açıkça söyleyebilmesine; 

bulunduğu ülkeye ve topluma faydalı olmasına zemin 
hazırlamaktı. Çok şükür bunda başarılı olundu. Bizler de 
bu ülkenin hem birer vatandaşıyız hem de asli unsurları 
ve parçalarıyız. Ülkemize nasıl sahip çıkıyor, oraya katkı 

yapmaya çalışıyorsak, içerisinde yaşadığımız Hollan-
da’ya da aynı derecede sahip çıkmalı, değer vermeli ve 
katkı sunmalıyız. Biz teşkilatta bu anlayışla yetiştik ve 
neslimizi de bu düşünceyle yetiştirdik. Bundan dolayı 

da hem esnaf hem de insan olarak katkı sağlıyor, 
ülkenin huzuru, barışı, refahı için çalışıyoruz.    

Uğur Şener:

“Her iki ülkede de kendimi 
evimde gibi hissediyorum” 

görüyorsunuz?
İnsanlar bireysel yaşama âdeta zorlanıyorlar. “Yalnız gezeni kurt 
kapar” diye bir söz vardır. Bizim de buraya geldiğimizde teşkilat-
la, camilerle tanışmamız büyük bir nimet. Oradaki büyüklerimizin 
biz gençlere sahip çıkması da ayrı bir nimet idi. Cami zaten adı 
üstünde cem eden, toplayandır. Cemaatte rahmet vardır. İnsanın 
iki ocağı vardır. Baba ocağı olan evi ve diğer ocak da teşkilatıdır, 
gönül bağı olan davasının bacasının tüttüğü ocaktır. Teşkilatların 
asli görevi, biz göçmenlerin toplum içerisinde kaybolmadan, asi-
mile olmadan ayakta kalmasına, inancını rahatça yaşayabilme-
sine, kimliğini koruyarak, düşüncesini açıkça söyleyebilmesine; 
bulunduğu ülkeye ve topluma faydalı olmasına zemin hazırla-
maktı. Çok şükür bunda başarılı olundu. Bizler de bu ülkenin 
hem birer vatandaşıyız hem de asli unsurları ve parçalarıyız. 
Ülkemize nasıl sahip çıkıyor, oraya katkı yapmaya çalışıyorsak, 
içerisinde yaşadığımız Hollanda’ya da aynı derecede sahip çık-
malı, değer vermeli ve katkı sunmalıyız. Biz teşkilatta bu anlayışla 
yetiştik ve neslimizi de bu düşünceyle yetiştirdik. Bundan dolayı 
da hem esnaf hem de insan olarak katkı sağlıyor, ülkenin huzuru, 
barışı, refahı için çalışıyoruz. Cami, cemiyet ve teşkilatlarımız için 
de aynı düşünce ve anlayış içerisinde olmamız gerekiyor. Eskiden 
maddî anlamda bu kadar varlıklı değilken daha cömerttik, işimiz 
çok yorucu olmasına rağmen gecemizi gündüzümüze katıp o mü-
essesler için vakit ayırıyor,

çalışıyorduk; şimdi ise daha zenginiz 
ve daha az yorucu işimiz var ama 
maalesef maddî ve manevî anlamda 
katkımız daha az. Burada kendimizi, 
vicdanımızı biraz sorgulamamız ge-
rekiyor. Yeni nesil Türkçe bilmiyor. 
Dilini kaybeden nesil, dinini tarih ve 
kültürünü de kaybeder. Bu ihtiyaca da 
ancak teşkilatımız cevap verebilir. Bu 
nedenle oralara sahip çıkmalıyız. 

Pandemi, savaş, krizler sizleri 
nasıl etkiledi?
Elbette her sektörde olduğu gibi biz-
ler de bu süreçten olumsuz etkilendik. 
Ancak bazen krizler fırsata dönebi-
liyor. Birileri piyasadan çekilirken 
başkaları yer alıyor. Krizler, en çok 
da sektörlerin el değiştirmesine sebep 
oluyor. Bu enerji krizi devam ederse 
çok insan işini, aşını, maaşını ve iş-
yerlerini kaybedebilirler. Ancak hayat 
devam ettiği sürece bu döngü devam 
edecektir. İnşallah bu sorun en kısa 
zamanda çözülür. 

Nasıl bir müşteri profiliniz var?
Müşteri ayrımı yapmayız. Her ırktan, 
renkten insan grubunda müşterimiz 
var. Her birine aynı mesafede, aynı 
hassasiyetle, kaliteyle, dürüstlükle 
hizmet sunuyoruz. Verdiğimiz sözü 
tutmanın gayreti içerisinde olduk hep. 
Bir de bizi diğerlerinden ayıran en 
önemli faktör, siparişlerdeki hızlılığı-
mızımdır. Oradan asla taviz vermiyo-
ruz. Vicdanen rahatız. Yaptığımız için 
ilmine vakıf olduğumun farkındayım. 
Bu konuda mütevazi olamayacağım. 
Tecrübe, tasarım, üretim ve teslimat 
hep at başı gidiyor.  Hepsi bizim kon-
trolümüzde olduğu için müşterinin 
aciliyeti durumunda vakit sorunu ya-
şamıyoruz. Bazen günlük ihtiyaca bile 
cevap verebiliyoruz. Bu güveni karşı 
tarafa verdiğimizden dolayı da 32 sen 
önceki müşterimle hâlen çalışıyoruz. 
Onların bizleri tercih etmesi ayrı bir 
mutluluk, bizim verdiğimiz hizmetin 
beğenilmesi, karşılık bulması ayrı bir 
mutluluk vesilesi. Yeni gelen müşteri-
miz de devamlı müşteri olarak bizimle 
kalıyor. Bu da bizim çalışma azmimizi, 
cesaretimizi artırıyor. 

Son olarak neler söylemek ister-
siniz?
Ayağınıza sağlık, bizleri onore ve mo-
tife ettiniz. 25 yıllık onurlu bir geçmişi 
olan Doğuş gazetesine de daha nice 
başarılı yıllar, hizmetler diliyorum. 
İnsanlarımız hem birbirlerine gidip 
gelsinler hem de camilerde bir araya 
gelsinler. Gençlere camilerde yer ve 
görev versinler. Bunlar, bizim gelece-
ğimiz için en hayırlı eylemdir. 
    Söyleşi: Zeynel Abidin   ---◄◄   
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B u ayki konumuz, Avrupa’da yükselen 
aşırı sağ. Aslında önce şu soruyu 
sormak lazım: Gerçekten aşırı sağ 
artıyor mu? Bunun cevabı “evet” ve 

dayandığı yer ise tabii ki yapılan seçimler. Bir 
kaç veriye bakalım önce: Fransa’da Le Pen’e 
karşı Macron son anda ipi zorla göğüsleyebildi. 
Şu anki tabloda en fazla oy alan partilerden 
ilki Macaristan’daki Orban % 59 almışken, 
Polonya’daki PİS partisi ise % 50 oyla onu 
izliyor. Şimdi ise en enteresan olanı geliyor. 
Bu iki ülkeyi en son İsveç ve Finlandiya izliyor 
ve oylar % 30 ile % 21 olarak tescillenmiş. 
Bahsettiğimiz geçmişte sosyal demokrat 
kültürün öncüleri olarak ifade edilen ülkeler ve 
bakın ne hâle geldi İskandinav’lar!

Buna karşılık 2000’li yıllardan itibaren 
seçimleri zorlayan aşırı sağcılar da, Belçika, 
Avusturya ve Almanya’da oy kaybetmeye 
başladılar. Ama Avusturya’daki her fırsatta 
Müslümanlara ve Türkiye’ye dil uzatan sağcı 
başbakanın yolsuzluktan görevden alınması ise 
bence çok eğlenceliydi. Neyse, en son tahlilde 
ise İsveç ve Finlandiya ile Avrupa’nın üçüncü 
ekonomisi İtalya da aşırı sağ sahnesine çıktı 
biliyorsunuz.

Hollandalı siyasal bilimci Cas Mudde’nin 
tezinde Avrupa’da, 2. Dünya Savaşı’ndan 
bu yana 4 aşırı sağ dalgasından bahsediyor 
ve 4. dalganınsa 2000 yılından günümüze 
uzandığını ifade ediyor. 2000 yılından bu 
yana aslında çok enteresan şeyler oluyor. 
Merkez sağ ile aşırı sağ arasındaki duvarın 
yerle bir olup artık tek blok olduğunu, önceden 
düşünülen ama söylemeye cesaret edilemeyen 
bir çok argümanın rahatlıkla ifade edildiğini 
gözlemleyebiliyoruz. Ne yazık ki bunda 11 

Eylül olaylarının çok ciddi katkısının olduğunu 
da yadsıyamayız. Hollanda özelinde ise oy 
devşirmek için PvdA gibi adı işçi, yani sol 
tandanslı olan bir partinin nasıl sağ söylemlere 
kaydığını, hatta Müslüman dernek/vakıfları 
nasıl hizaya çektiklerine hepimiz şahit olduk. 
Hele hele araştırma komisyonlarında soru 
soran bir milletvekilinin sorularındaki nefreti 
görünce, Groen Links’ten olduğuna artık 
neredeyse hayret edesim bile gelmemişti.

Aşırı sağ yükselişte mi? 
Evet. Konu yabancılar, Müslümanlar 
olunca, ağızlarında lafı gevelemeden 
fütursuzca konuşabiliyorlar mı, ona da 
“evet”. Televizyonda bounty kılıklı sözüm 
ona yabancıların da yabancıları temsil 
etmediğinden de hemfikir miyiz, ona da 
kocaman “evet”. O zaman şu soruyu sormak 
lazım: Kamuoyunda, sokağı, yani hayatın 
içindeki yabancıları temsil edebilecekler 
yok mu?
Sözcüler Nerede?
‘Aslında sözcüler var aramızda 
fakat onları çıkarmıyorlar, çıkarmak 
istemiyorlar tartışma programlarına’ 
diye bir mazeret uyduruyorlar ne zaman bu 
konu gündeme getirsem. Nedense bir türlü 
hemfikir olamıyorum bu arkadaşlarla. Bakın 
aşırı sağ bile, sicili kara ve kabarık olduğundan 
neo-faşizim kavramını üreterek toplum 
arenasında kendine yer açmaya çalışıyor ve 
meyvelerini topluyor. Gündemi takip ederek, 
herkesin anlayabileceği bir dil kullanarak, 
algı oluşturarak oy devşirmeye çalışıyor. Yani 
çalışıyor. 
Peki bizim cenahta durum nedir? İki tür insan 
profili çizelim: İlki vakıflar olarak faaliyet 
yapanlar, diğeri ise belli vakıflara üye olan ya 
da hiç bir yere üye olmayan ama olan biteni 
de gözlemleyip seyirci kalan bireyler. Vakıfların 
bugüne kadar bu konuyla ilgili rüştünü ispat 
etmediğini benim söylememe bile gerek 
yok, çünkü zaten ortada yoklar. Gündem 
oluşturmak gibi bir gayelerine ben şahit 
olmadım. Ancak kendilerini birileri gündeme 
getirir, yani suçlarsa, cevap vermek için 

ancak ortaya çıkıyorlar. Onun dışında herkes 
kendi yağında kavrularak, kendi gündemi ile 
uğraşıyor.
Peki birey boyutu nedir? Eğer bir insan 
gidişatta bazı konulardan memnun değilse 
ve bundan rahatsızlık duyuyorsa yani 
“DERT” ediniyorsa, sadece kendi başına 
bir birey olarak bile bir şeyler yapabilir. 
Bakın, yabancılar üzerine kalem oynatan 
bir kaç Türkiye orjinli köşe yazarlarına, TV 
programcılarına, ya kitap yazmışlar, ya da 
makale yazarak, enteresan düşünceleriyle 
sivrilip kendini göstermişler.

Bir başka yöntem ise, toplumsal konularla ilgili 
olarak ulusal gazetelere makale göndermek. 
Konuya hâkim, dikkat çeken bilimsel yazıların 
yayınlanma ihtimali ve ardından sizi tartışma 
programlarına çağırmaları her zaman imkân 
dâhilindedir. Böyle bir durum olduğunda 
da  edindiğiniz “DERT” ne ise onu herkesin 
anlayacağı olgun bir dille anlatabilmek ise 
başka bir beceri.

Bundan bir kaç yıl önce, Youtube’da video 
yayınlayan ve binlerce izlenmesi olan birisinin 
videolarını incelemiş, flap-over kullanarak 
kendim için daha anlaşılır hâle getirmiştim. 
Edindiğim sonuçları ise evde de paylaşınca 
ortaya şu sonuç çıkmıştı: Hedef belirlemek 
(visie-missie), anlaşılır az ve öz kelimeler 
kullanmak, yani uzun uzun cümleler kurup 
insanları sıkmamak vs. vs.
Demem o ki; bugün Hollanda’da kariyer 
yapmış, belli yerlere gelmiş ve Hollanda 
gündemini yakından takip edip, sonuçlar 
çıkarabilen, medya dilini iyi bilen arkadaşların 
da artık sahneye çıkmasının vakti çoktan geldi 
de geçiyor bile. 
O zaman “DERT” edinen sıradan bir birey 
olarak şöyle bir davette bulunayım: Aynı 
derdi benimle paylaşıyorsanız, mail atın bana, 
buluşalım, konuşalım ve ortaya güzel bir proje 
çıkarıp sesimizi vakarlı bir Müslüman birey 
olarak duyuralım. Ama şartım var; samimi, 
dürüst, pozitif, adil ve vefakârsanız. Yoksa 
durduk yere hiç birbirimizi üzmeyelim. ---◄◄   

İki tür insan profili çizelim:
İlki vakıflar olarak faaliyet 
yapanlar, diğeri ise belli 
vakıflara üye olan ya da hiç 
bir yere üye olmayan ama 
olan biteni de gözlemleyip 
seyirci kalan bireyler. 
Vakıfların bugüne kadar 
bu konuyla ilgili rüştünü 
ispat etmediğini benim 
söylememe bile gerek yok, 
çünkü zaten ortada yoklar. 
Gündem oluşturmak gibi 
bir gayelerine ben şahit 
olmadım. Ancak kendilerini 
birileri gündeme getirir, yani 
suçlarsa, cevap vermek için 
ancak ortaya çıkıyorlar. Onun 
dışında herkes kendi yağında 
kavrularak, kendi 
gündemi ile uğraşıyor.
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       Hakkımızda... 
Tur-Ned International Trading BV firması 1992 yılında kurulmuş, 27 yıldan beri etnik piyasada 

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

Türkiye’nin önde gelen, 

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

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

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

en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 

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

+31(0)10 43  78 812  

En weer een stapje...
Met de dag 
gestoorder.

Held...

Wanneer wordt deze 
haatzaaier uitgezet 

naar Iran?

Natuurlijk roep ik *niet* 
op om a.s. zaterdag naar 

Rotterdam te komen.

Hollandalı siyasetçi Arnoud van Doorn İslam’ı seçerek Müslüman olduğunu ilan etmişti. PvdE adlı partiyle seçimlere de katılan ve Müslüman olduktan sonra Farooq Mansur Abu Amin adını 
alan van Doorn kendi sosyal hesaplarında büyük bir sağduyu ile Hollanda’daki gelişmeleri, farklı bir bakış açısıyla takipçileriyle paylaşıyor. Son paylaşımlarını dikkatinize sunuyoruz.  

Seçici öfke.
Her gün nefret, dışlama, 
ayrımcılık ve şiddetle uğraş-
mak zorunda kalan başörtülü 
kadınları Dilan Yeşilgöz’den 
duymuyorsunuz. İstediklerini 
giyme hakkına sahip değiller mi? 
Bu da onun savunması gereken 
bir özgürlük değil mi? Ben de 
bu cesur kadınlar için saçlarını 
kesmesini bekliyorum.

“Bakan Yeşilgöz, İranlı kadınlara 
destek için saçlarını kesti”

O zaman “DERT” edinen sıradan bir birey olarak şöyle bir davette bulunayım: Aynı derdi benimle paylaşıyorsanız, mail atın bana, buluşalım, konuşalım ve ortaya güzel bir proje 
çıkarıp sesimizi vakarlı bir Müslüman birey olarak duyuralım. Ama şartım var; samimi, dürüst, pozitif, adil ve vefakârsanız. Yoksa durduk yere hiç birbirimizi üzmeyelim...
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İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölge Federasyonu, Genişletilmiş Bölge Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu toplantısını tam katılımlı olarak gerçekleştirdi. 
Leerdam cemiyetinin ev sahipliği yaptığı toplantıda, Genel Merkez Hatibi ve Hattat Ünal Ünalan da hazır bulundu. Bölge Başkanı Mustafa Aktalan ve ekibinin tam hazır bulunduğu

 toplantıda, birimler kendi sunumlarını yaparken, cemiyet yöneticileri de gündemdeki konularla alakalı görüş alışverişinde bulundu.                                                                              ---◄◄

BİR ARAYA GELEN YÖNETİCİLER HEM ÇALIŞMA RAPORUNU ELE ALDILAR HEM HASRET GİDERDİLER...

IGMG Güney Hollanda Bölge Yönetimi 
Yol haritası çizildi...

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

www.sahan.nl

supermarktensahan

sahanmarkten

ıRkçı PEGıDA hAREkETİNİN kUR’AN-ı kERîm YAkmA EYLEmİ İPTAL EDİLDİ
Polis, PEGIDA hareketinin Hollan-
dalı lideri Edwin Wagensveld’i gös-
teri kurallarına ve uyarılara uymadı-
ğı gerekçesiyle Lahey’de gözaltına 
aldı. Aşırı sağ karşıtı eylemciler de, 
eylem düzenleneceği gerekçesiyle 
bölgede toplandı. Polisin PEGIDA 
gösterisinin iptal edildiğini anons 
etmesinden sonra karşıt gösteri son 
buldu. Lahey Belediyesinden yapı-
lan yazılı açıklamada, aşırı sağcıların 
gösterisinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, göstericilerin Kur’an-ı 
Kerim’i “kışkırtıcı” bir şekilde kul-
lanmak istediği belirtilerek, “Karga-
şayı önlemek için gösterinin ancak 
Kur’an olmadan yapılabileceğine 
karar verildi. Göstericiler bunu red-
detti, ardından gösteri iptal edildi.” 
ifadesi kullanıldı. PEGIDA hareketi, 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Wagensveld’in yanın-
da bulundurduğu Kur’an-ı Kerim’i 
polise vermediği gerekçisiyle gözal-

tına alındığını savundu. Aşırı sağcı 
Wagensveld, dün de Rotterdam’da-
ki eylemde gözaltına alınmıştı. PE-
GIDA hareketi, dün Rotterdam’da 
benzer bir eylem planlamış, uyarıları 
dikkate almayan ve nefret söylemi-
ni devam ettiren Wagensveld polis 
tarafından gözaltına alınmış daha 
sonra az sayıdaki PEGIDA üyesi 
alandan uzaklaştırılmıştı. Rotterdam 
Belediye Başkan Yardımcısı Ro-
bert Simons, PEGIDA’nın gösteride 

Kur’an-ı Kerîm’i yakması durumun-
da polisin müdahale edeceğini 
açıklamıştı.                 DM   ---◄◄

Hollanda’nın Lahey kentinde, İs-
lam ve göçmen karşıtı “Batı’nın 

İslamlaşmasına Karşı Vatansever 
Avrupalılar”ın (PEGIDA) Kur’an-ı 
Kerim yakma eylemi iptal edildi.
PEGIDA hareketi, geçici Hollanda 
Parlamentosu binasının karşısın-
da yerel saatle 14.00’te Kur’an-ı 
Kerîm’i yakma eylemi planladı.
Hollanda’da ırkçı PEGIDA hareke-
tinin Kur’an-ı Kerim yakma eylemi 
başlamadan bitti
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B
içimsel açıdan yapılan bir tanıma 
göre sesin ahenkli ve uyumlu olana 
müzik, sözün ahenkli ve uyumlu olana 
da şiir denir. Her iki tanım dikkatlice 

incelendiğinde, müzik ve şiir arasında sıkı bir 
bağın olduğu göze çarpar. Çünkü ancak ahenk 
ve uyum varsa müzik ve şiirden söz edilebilir. 
Bunun yanında müzik, sesten ibaret kalmaması 
için ahenkli söze, yani şiire ihtiyaç duyar. 
Benzer durum şiir için de geçerlidir. Yahya 
Kemal’in isabetle belirttiği üzere, “şiir, tıpkı 
müzik gibi bir ritme sahiptir ve bu nedenle 
şiirin bir dil musikisi olduğu” söylenebilir. 
Üstelik şiir musiki ile buluştuğunda ayaklarını 
kağıttan kurtarır ve dillerde gezmeye başlar. 
Dolayısıyla müzik sayesinde şiir, düzyazıdan 
farklı bir konuma yükselir.

Ne var ki müzik ve şiir söz konusu olduğunda, 
bütün mesele ahenk ve uyumdan ibaret değildir. 
Örneğin önceki yazıda üzerinde durduğumuz 
popüler müziğin, ahenkli ve uyumlu söz ile sese 
sahip olduğunu hemen fark ederiz. 
Aynı özelliği insanın gönlüne hitap eden müzikte 
de bulabiliriz. Fakat meseleye her iki müzik 
türünde kullanılan sözler ve insanda çağrıştırdığı 
duygular açısından yaklaştığımızda, bu iki müzik 
türü arasında dağlar kadar farkın olduğunu 
görürüz. Öyleyse buradaki temel kıstasın müzik 
ve şiirin taşıdığı anlam olduğunu söyleyebiliriz. 
Nitekim Peygamberimizin (sav) hadislerinde 
“kimi şiirin hikmet, kimi şiirin de sihir 
taşıdığının” belirtilmiş olması, şiirin hem iyi 
hem de kötüye yönlendirme özelliğine sahip 
olduğunu gösterir. Hatta bu hadisler, birinci 
gruptaki şiirlerin Rabbani ilhama dayandığını, 
ikinci gruptaki şiirlerin kaynağının ise nefsani 
arzular olduğu şeklinde de anlaşılabilir. 
Dolayısıyla şiirde aslolan anlamdır. 

Hâl böyle olunca, dinin toplum hayatı üzerindeki 
etkisinin güçlü olduğu dönemlerde yazılan 
şiirlerde, dinin temel etken olduğu görülür. 
Örneğin Ferîdüddin Attâr, Mevlânâ, Yunus 
Emre, Eşrefoğlu Rûmî ve Niyâzî-i Mısrî gibi şair 
sufîler, manevî tekamül, manevî hâller, ahlâkî 
öğütler gibi konuları şiir diliyle ifade etmişlerdir. 
Bu şiir türünden farklı özelliklere sahip olan 
divan şiirinin ana unsuru da, Orhan Okay gibi 
edebiyat tarihçilerine göre gene dindir. Divan 
şiirlerinde seçilen konular dinî olmasa bile, arka 
planda her daim Kur’an, hadis, İslam kültürü 
vs. yer almıştır. Öte yandan Batı’yı örnek 
alan siyasal ve sosyal reformların başlangıcını 
teşkil eden Tanzimat ile birlikte, şiirin yönünün 
peyderpey değiştiğini görmekteyiz. Bu dönemin 
önemli bir şairi olan Namık Kemal’in şiirlerinde 
toplumsal konular yer alır. Bir başka deyişle, 
onun nazarında şiirin amacı toplumsal konuları 
gündeme getirmektir (toplum için edebiyat). 
Mehmet Akif ’i de bu gruba dâhil edilebiliriz. 
Namık Kemal’dan sonraki nesil şairlerden olan 
Abdülhak Hamid, Recaizade Ekrem, nispeten 
Tevfik Fikret ve daha sonraları Ahmet Haşim gibi 
şairler, şahsi duygularını şiirlerine yansıttıklarını 
için, “edebiyat edebiyat içindir” anlayışından 
hareket etmişlerdir. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet 
yıllarında şiire ideolojik konular eklendiğini 
hesaba katarsak, şiirin eskiye nazaran yönünün 
ne denli değiştiğini görebiliriz.
Şiirde sadece toplumsal konulara yer verilmesi 
yahut şiirin yalnızca şahsi duygulara hasredilmesi 
(edebiyat edebiyat içindir), kanaatimce şiirdeki 
hikmet potansiyelini tıkamaktadır. Bunu 
söylerken, toplumsal konuların önemsiz ya da 
tabiatta görülen güzelliklerin şiirle ifadesinin 
gereksiz olduğunu söylemiyorum. Mesela Akif ’in 
‘İstiklal Marşı’ ve ‘Çanakkale Şehitlerine’ 
şiirlerinden ya da Necip Fazıl’ın ‘Sakarya 
Türküsü’ şiirinden etkilenmemek mümkün değil. 
Ancak toplumu ilgilendiren birçok konu, zamanla 
değişmekte. Hatta kimi konular bir müddet sonra 
toplumsal açısından konu olmaktan çıkmakta. 
Bu nedenle belirli bir toplumsal konuyla ilgili 
yazılmış şiirler, toplumsal konuların değişmesi 
sonucunda yeni nesiller için fazla değer 

taşımama riskini beraberinde taşır. Bundan 
farklı olarak çağları aşan değer ve anlama ilişkin 
şiirler, her daim güncel kalmayı başarmıştır. 
Yunus Emre ve Mevlânâ’nın günümüzde hâlâ ilgi 
görmesinin sebebi de bu olmalıdır. 

Günümüz şiirin eskiye nazaran 
‘dünyevi’leşmesine karşı çıkan şairlerde 
olmuştur. Bu bağlamda Necip Fazıl ve Sezai 
Karakoç’u örnek olarak verebiliriz. Her iki şair 
şiirlerinde toplumsal konulara yer vermenin 
yanında, metafizik konuları şiir yoluyla ifade 
etmeyi ihmal etmemişlerdir. 

Söz gelimi Necip Fazıl, ‘Anladım işi, sanat 
Allah’ı aramakmış / Marifet bu, gerisi 
yalnız çelik çomakmış’ dizesinden, şiirin asıl 
amacının Allah’ı aramak olduğunu anlayabiliriz. 
Benzer bir şekilde Sezai Karakoç, ‘şiir, ruh 
pencerelerini Allah’a açtıkça şiirdir’ 
ifadesini kullanmıştır. Bununla beraber Sezai 
Karakoç’un ‘Hızır’la Kırk Saat’, ‘Taha’nın 
Kitabı’ ve ‘Gül Muştusu’ şiirlerinde 
toplumsal ve metafizik konular iç içe olması, 
dikkate değerdir. Buna benzer şiirlerin – Sezai 
Karakoç’un diliyle konuşacak olursak – bizi 
değiştirmesi, büyülemesi, kalbimize hitap 
etmesini istiyorsak, şiirleri yüzeysel 
şekilde okuyarak değil, bu uğurda çile 
çekmemiz gerekir. 

Nasip olursa bir sonraki yazıda bunun üzerinde 
duralım.                                                 ---◄◄

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. 

ŞİİR

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

Hikmet Arayışı Olarak

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

Grup eğitimi ve bilgi materyali
Kuruluşunuzun veya diğer paydaşların geri dönüşle ilgili ücretsiz grup bilgilerine ihtiyacı 
varsa, bunu istişare hâlinde ayarlamaktan memnuniyet duyarız. 
Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz: 

info@nmigration.nl veya telefon: 030 234 29 36. 
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H ollanda’nın Arnhem şehrinde işyerlerinin sanayi bölgesinde yapılan toplantıda Arnhem Belediye Başkanı Ahmed 
Marcouch kent sakinlerine seslendi: Marcouc şunları söyledi: “İşyerlerimizin güvenliği hepimizin sorumluluğundadır. 
Her şirket sahibi işyerinin güvenliği için kameralar, alarmlar taktırmalıdır. Aynı zamanda polis ve güvenlikçilerin 
kontrolleri dışında komşularımızla iyi geçinerek yanlış yapılan uygulamaları düzgün bir şekilde ikaz etmeliyiz. Yanlış 

yapılanları ikaz ettiğimiz halde sonuç alamazsak çevreden sorumlu polise veya güvenlikçilere bildirmeliyiz. Sanayi bölgemizdeki 
işyerlerine polisler bazen denetimler kontroller yapmaktadır. Bu sizlerin güvenliği ve daha rahat huzurlu çalışması içindir. 
Sanayi bölgelerindeki işyerlerin bazılarında şüpheli durumlar gözükmektedir. Bu işyerlerin polis nezaretinde açıldığında 
kenevir/esrar ekildiği ve çeşitli uyuşturucu haplarının bulunduğuna rastlanıyor. Bunları önlemek için hep birlikte çalışmalıyız. 
Bazı işyerlerinin önlerinde yakışıksız kuralsız birçok arabalar park etmektedir; bunların denetimi için daha sık kontroller 
yapılacak, çevrenin düzenini bozan ve kirleten araçlara cezai işlemler uygulanacaktır. Buradan kiraya verdiğiniz depo ve işyeri 
sahiplerine sesleniyorum; kime kira verdiğinizi iyi araştırın, yazılı anlaşmalı olarak kontratlarınızı yapın, en az ayda bir sefer 
kiraya verdiğiniz depoları kontrol edin, kiracınızın bir kahvesini için. En azından kiraladığı depoyu söylediği gibi sözleşmeye 
uyup uymadığını görmüş olursunuz”
Toplantıda podyumda yer alanlar depolarını kiraya verenler değişik amaçlarla kullanıldığını, haksızlıklara uğratıldıklarını cezai 
işlemlerle karşı karşıya kalarak hukuk mücadelesi verdiklerini anlattılar.                         Haber: Mustafa Koyuncu ---◄◄

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouc:

STK Başkanları: “Bu toplantıların tek amacı; Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun refahı için birlikte 
hareket etmek ve bu soruna doğru bir çözüm bulmaktır.

Birliğin gücü...

1 963 Ankara anlaşmasına 
uymayan Hollanda Hükümeti 
son yıllarda aldığı kararların 
en sonuncusunu 1 Ekim 

2022 tarihinde uygulamaya koydu...  
Hollanda Hükümeti Ankara 
Antlaşması’nı yok sayarak esef verici 
bir karara imza attı. 1 Ocak 2022 
tarihinden itibaren yürürlüğe giren 
“Yeni Uyum Yasası” ile Türklere 
verilen haklar Ankara Antlaşması’na 
aykırı olarak maalesef ki geri alındı. 
Bu yapılan haksızlığa hukuki yollarla 
dur demek isteyen Avukat İsmet 
Özkara bir imza kampanyası başlattı.
Bu imza kampanyasına destek olmak 
isteyen UID Hollanda Bölge Yönetimi 
bir dizi toplantılar düzenledi.
İlki 11 Eylül’de ikincisi 7 Ekim 
tarihinde UID ofisinde gerçekleşen 
çözüm müzakerelerine Hollanda’da 
faaliyet gösteren Türk STK Başkanları 
davet edildi. Göç Yasası Uzmanı 
Avukat İsmet Özkara bu toplantılarda 
katılımcılara Ankara Anlaşması 
ve Yeni Uyum Yasası hakkında 
geniş bilgiler verdi. Özkara yaptığı 
konuşmada şunları dile getirdi:  
“Hollanda aldığı bu taraflı karardan 
geri adım atmıyor. Biz Hollanda’da 
yaşayan Türkler de hakkımızı 
aramalıyız. Türklere mecbur kılınan 
sınav Japonyalıdan, Kanadalıdan 
istenmiyor. Bu yanlış karara göz 
yummamalıyız. Başlattığım imza 
kampanyasına destek olursanız 

toplayacağımız 50.000 imza ile Avrupa Adalet Divanı’na başvurarak bu 
yasanın kaldırılması talebinde bulunacağım.” diyerek katılımcılara haklarını 
nasıl savunacakları konusunda çözüm önerisinde bulundu. Bu çözüm önerisi 
STK yöneticileri tarafından da oldukça olumlu bulundu.

UID Hollanda Bölge Başkanı Hasan Tekten “Önceliğimiz Türk 
Toplumunun menfaatleridir”
UID Hollanda Bölge Başkanı Hasan Tekten “Öncelikle Türk Toplumu’nun 
menfaatleri gereği davetimize icabet eden herkese tek tek teşekkür ederim. 
Hollanda’da yaşayan Türk Toplumu alınan bu tarihi karara boyun eğmeyip 
gerekli yerlere müracaat edip haklarını arayacaktır. Bu talihsiz yasaya karşı 
Türk Toplumu tek yürek olup Alevi’si Sünni’si, sağcısı, solcusu, Laz’ı Çerkez’i 
birlikte karşı duracaktır.” diyerek herkesi bu imza kampanyasına katılmaya 
davet etti.
Toplantıya katılan STK Başkanları; “Bu toplantıların tek amacı; Hollanda’da 
yaşayan Türk toplumunun refahı için birlikte hareket etmek ve bu soruna 
doğru bir çözüm bulmaktır. Yeni Uyum Yasası ile çifte standart uygulanmıştır. 
Bazı milletlere sınav zorunluluğu getirilirken bazı milletlere getirilmemesi bu 
alınan kararın hukuken meşruluğuna gölge düşürmektedir. Türkiye’den aile 

birleşimi ile gelmek isteyenler sınavı 
geçemedikleri takdirde Hollanda’ya 
gelemeyeceklerdir. Yürüttükleri bu 
haksız politika ile toplumun yapı 
taşı olan aile kurumuna vurulan 
darbe Türk Toplumu’nun temeline 
vurulmuş demektir. Bu nedenle 
imza kampanyasına destek verip 
bu müzakerelerde birlikte bir yol 
haritası belirleyerek somut sonuçlara 
ulaşacağız.” dediler.
Hollanda Göç Bakanlığı (IND) 
hazırladığı “Yeni Uyum Yasası” 
ile Türkleri sırtından vurduğunu 
sanırken Türkler tek yürek olup bu 
haksız karara karşı koydu.
Toplantıya katılan Sivil Toplum 
kuruluşları:
• İslam Toplumu Millî Görüş Güney 

Hollanda’dakİ STk’lar, TÜrk ToPlUMUnUn 
GElECEĞİ İçİn TEk yUMrUk oldU

“İşyErlErİMİzİn VE çEVrEMİzİn GÜVEnlİĞİ 
HEPİMİzİn SorUMlUlUĞUdUr”
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Hollanda (IGMG Millî Görüş ZN) 
Kenan Aslan
• Hollanda Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Emin 
İskender, Abdullah Atasever
• Hollanda Türk Girişimci Dernekleri 
Platformu (TNOP) Turks Nederlandse 
Ondernemersverenigingen Platform 
Durmuş Doğan
• Hollanda Türk Federasyon (HTF) 
Turkse Federatie Nederland Murat 
Gedik
• Hollanda Türk İşadamları Derneği 
(HOTİAD) Turks-Nederlandse 
ondernemersvereniging Mehmet 
Keskin
• CHP Hollanda Bülent Çoban
• Hollanda Gastronomi Derneği 
(Horecabond Nederland) Tarık Şaki
• TICF Ömer Altay
Demokrasi arayışı için Avukat 
İsmet Özkara’ya teşekkür eden STK 
yöneticileri, düzenlediği bu imza 
kampanyasına destek vermelerini 
istediler. 
İmza kampanyasına katılmak için: 
h t t p s : / / g e e n h e r i n b u r g e r i n g .
petities.nl/ sitesini kullanabilirsiniz.
Dikkat: Mail geldikten sonra maildeki 
linki onaylamanız gerekmektedir!

NOT: Dini, dili, etnik kökeni, 
ideolojisi fark etmeksizin herkes 
devam edecek müzakerelere 
katılabilir.
Tarık OKAN/Platformdergisi---◄◄

35 yıllık TECrÜbE VE 
yÜzlErCE MÜşTErİnİn

GÜVEnİ İlE HİzMETTEyİz









spotlight
09spotlar

      
B u algı sadece medya tarafından ifade 

edilmedi. Sıradan insanlarda da bu 
algı belirgin olarak bir karşılık buldu ve 
İslam iyice şiddetle birlikte anılır oldu. 

Politikada ise PVV bu algıyı politik bir söyleme 
dönüştürdü ve bu algı devlet kurumlarında 
(belediyeler, eğitim kurumları, polis, NCTV, 
Sosyal İşler Bakanlığına, ESS vb.) iyice karşılık 
buldu. Bu algı, politika ve devlet kurumlarına 
yerleştiğinde artık ok yaydan çıkmıştır. Çünkü 
devlet bu algıya ve tespite artık kayıtsız kalamaz. 
Önlem almak zorundadır ve bu algı pratiğe 
dökülür. Bu algının merkeze aldığı kesime 
yönelik politikalar bu algı ve söylem üzerinden 
oluşturulur. İslam dini pratiğinin sembolleri 
(sakal, başörtüsü, celebe, kısa paçalı don, 
takke, minare, cami, ezan, Kur’an, vb.) yeniden 
anlam kazanır ve bu yeni güvenlik bağlamına 
oturtulurlar. Bu semboller takvanın ifadesi 
değil, güvensizliğin veya tehdittin belirtisi olarak 
anılırlar. Bu aşamaya gelindiğinde artık devlet, 
güvenliği yeniden tahsis etmek için, tehdit 
odaklarını takip altına almak için, bilgi toplamak 
ve analiz etmek için milyonları tahsis eder. Para 
sorun olmaz, bulunur. Nitekim iki binli yıllarda 
devlet bütçesinde bu milyonlar görünür oldu. 
Toplumdan hiç kimse buna direnemez ve karşı 
koyamaz. Çünkü güvenlik hepimizi ilgilendirir. 

Bu dönem cemaatler ve camileri gözetim altına 
alındılar. Adamlar sızdırıldı ve gizlice araştırmalar 
yapıldı. Daha da ileri gidildi.  Görev icabı 
‘Müslüman’ olanlar oldu, sakal bıraktılar, sarık 
sardılar ve cemaatin içine girdiler ve idareci 
oldular. Cami cemaatlerinin sosyal yapılarını 
deşifre ettiler. Güç ve otorite dağılımını, kimin 
âlim kimin cahil olduğunun raporunu çıkardılar. 
Maksat belli: Camilerden gelen tehdidi kontrol 
etmek. Geçler nasıl ve kim tarafından ‘cihatçı’ 
yetiştiriliyor? Önce bunu belirlemek ve sonra da 
onları elimine etmek. DEAŞ’a elaman devşiren 
kişi ve kurumları bulup yok etmek. Bunun için 
koskoca bir ‘güvenlik kadrosu’ oluşturuldu. 

Bu çalışmalar tabi ki oldukça sorunlu oldu. 
Hatta tam bir hastalık, paranoya tutumu demek 
mümkün. Biz bunları ‘algı’ ve ‘hayal’ olarak 
görsek dahi devletin önemli birimleri böyle 
inanıyor. Devletin karar vericileri, Müslümanları 
ve kurumlarını böyle algılıyorlar. Bunların 
arasında ‘bizden’ olanlar da var. Türk ve 
Faslı kökenli. Uzun sakallı, cavlak kafalı, 
namazını da kılan. Bunun karşısında cami 
cemaatleri ‘içine dönük dışarıya kapalı’ 
tutumlarını devam ettiriyorlar. İdarecilerin 
şeffaflığı pratiğini sağlayamıyorlar. Toplumdan, 
diğer dinî geleneklerden, politik partilerden 
paydaş oluşturamıyorlar. Yerli kesimden hiç 
kimse çıkıp ta ‘biz bunları başka biliriz, 
güvenli insanlar’ diyemiyor. Caminin ve 
cami cemaatinin dinî kimliğini anlaşılır bir 
şekilde de ifade edemiyor. Camilerin imamları 
İslam’ın güzelliğini Müslümanlara günlerce 

anlatabiliyorlar da Müslüman olmayanlara 
anlatacak hiçbir şeyleri yok gibi. Deneyenler de 
daha çok ‘yanlış’ yapıyor. Kaş yapıyım derken 
göz çıkartıyor. Bir şekilde ‘tehdit’ algısını tasdik 
ediyor. Bilmeden. Bu konuda oldukça yetersiz 
oluyorlar ve haklı olarak ürkek davranıyorlar. 
Sadece ‘saklayacak bir şeyimiz yok’ demekle 
yetiniyorlar. Kendilerini donatacak hiçbir 
gayretleri olmuyor. Topluma karşı var olan 
kapalılığın güvensizliğe dönüşmesine gözlerini 
kapatıyorlar. ‘Mesafe’ oluyor bir ‘uçurum’ 
ve ‘önyargı’. Bu dönüşüme bağlı olarak da 
‘göçmenler’ ve ‘İslami cemaatler’ kendi 
davranışları üzerinden de kamu düzeni için 
‘tehdit’ kaynağı oluveriyorlar. İslami önderlerin 
bu kayıtsız tutumu, istisnai olaylar üzerinden 
oluşan bu algının bir ‘gerçek’ olmasına 
neden oluyor. Bu sonuç İslami kesimi müthiş 
yabancılaştırdı. Bu dönemde büyüyen yeni 
nesil topluma ve İslami kuruluşlara da çok fazla 
öfkelendi.

Bu araştırmalar, takip, analiz ve alınan 
önlemlerin hepsi ‘gizli’ oluyordu. Hiçbir 
bakan, hükûmet veya belediye başkanı ‘siz 
bir tehditsiniz, ondan dolayı da sizi 
araştırıyoruz’ demez. Tek fark edilen, 
NCTV’nin bütçesi artıyor, bakanlıkta 
çalışan elaman çoğalıyor ve belediyelerde 
‘radikalisering’ adı altında yeni bölümler 
ihdas ediliyor. Ve kamu tartışmalarında pek çok 
‘uzman’ konuyu enine boyuna tartışıyor. İslami 
kesimden bu tartışmalara katılabilecek hiçbir 
babayiğit de çıkamıyor. Çünkü tartışmalar çok 
gerilimli ve nüansa yer yok. ‘Evet var’ desen 
‘hain’ oluyorsun, ‘yok böyle bir şey, siz 
hayal görüyorsunuz’ desen ‘inkârcı ve kör’ 
oluyorsun. Biraz cesur olursan hemen sen de 
takip altına alınıyorsun.

Bu dönemin hiç kahramanı olmadı. Pek çok kişi 
yaralandı. Ajan ilan edildi. Imanlar harcandı. 
Gavur olan da oldu, Müslüman olan da. 

Ancak yirmi sene sonra birden durum değişiyor. 
‘Tehdit’ algısının çok ileri düzeyde abartıldığı ve 
aslında böyle milyonları hak edecek bir durumun 
olmadığı ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz sene bu 
‘gizli’ araştırmalar gizliliği basın tarafından 
ortadan kaldırıldı. Araştırmacı muhabirler bu 
‘tehdit algısı’ politikaların uygulanışını bir 
seri şeklinde haber yaptılar ve bu uygulamanın 
abartılı, usulsüz ve kanunî dayanaktan yoksun 
olduğunu ortaya çıkardılar. Elde edilen 
bulguların da tamamen sübjektif değerlendirildiği 
ve toplumsa güvenliğe de hiçbir katkı 
sağlamadığını ortaya koydular. İlgili memurlar 
ve danışmanlar bol para kazanmışlar. Ortaya 
çıkan sonuç bu. Bakan mahcup oldu. Belediye 
başkanları mahcup oldu. Devlet kurumları bir 
taraftan İslami kesimle görüşmeler yapıyor, 
toplumsal sorunların çözümü için ortak çalışıyor, 
diğer taraftan da aynı insanları ve kuruluşları 
gizlice takip ediyor. Paydaş olmakla, güvensizlik 
aynı anda uygulanıyor.  

Basın bu bulguları yayımladığında İslami 
kuruluşlarla devlet arasında güven duygusu 
iyice yok oldu. Zaten güven sorunu vardı. 
İslami kesim devletten her zaman ürküyordu 
ve mesafeli davranıyordu. Önceki dönemin 
entegrasyon politikalarını daha çok asimilasyon 

olarak algılıyordu. Bundan dolayı topluma, 
politikaya, kültürel hayata aktif katılmaktan uzak 
duruyordu. Bu dönemin oluşturduğu mesafenin 
üstüne bir de bu geldi. Haklı olarak İslami kesim 
‘gördünüz mü zaten sizi böyle biliyorduk, 
size güvenmemekle haklıymışız’ gibi bir 
tutum sergilediler. En azından bu yönde pek çok 
açıklama yapıldı. Hatta devlete hakaret edenler 
bile oldu. Her ne kadar bu açıklamalar daha 
çok Faslı kesimin bir kısım önderleri tarafından 
yapılmış ise de genel bir sorun olarak ortaya 
konuldu. 

Devletle vatandaş tabi ki küs olamaz. Devlet 
yanlışını düzeltir ve gerekirse tazminat öder. 
Çocuk ödeneği skandalında olduğu gibi. 
Vatandaşa yönelik adımlar atar ve bu ilişkideki 
gerilimi giderir ve güven ortamını oluşturur. 
Yalnız bu demokratik, hukuk devletinde olur. 
Böyle olmayan devletlerde zaten vatandaşın 
küsme ve öfkelenme hakkı bile olmaz. Yaz 
tatilinden önce yapılan görüşmelerde İslami 
kesimden bazı kuruluşlar çok fazla öfkeli 
olduklarını bildirmişti. Bu kuruluşlar genellikle 
Faslı kesimin hâkim olduğu kuruluşlardı ve 
SPIOR bunların başını çekiyor. Onlara göre 
‘devlet diz çökmeli, özür dilemeli ve 
camilere tazminat ödemeli’. Devlet bu yönde 
bir adım atmadığı için de bu kuruluşlar ‘biz de 
artık görüşmelere gelmeyiz’ dediler. 
Ancak İslami kesim bu birkaç kuruluştan 
oluşmuyor. Üstelik hayat devam ediyor. Tıpkı 
diğer kesimler gibi İslami kesimde devletle 
sürekli muhatap. Ülkesel olarak, yerel olarak, 
kurumsal olarak. Yeni camiler açılacak, yeni 
İslami okullar açılacak. Hem bireysel düzeyde ve 
hem de cemaat olarak ilişkiler iyice iyileşmeli. 
Zaten ‘gelmeyiz’ diyen kuruluşların gerçekte 
böyle bir derdi de yok. O kuruluşların bir 
tabanı olmadığından asıl dertleri politik olarak 
kendilerinin propagandasını yapmak ve bireysel 
dikkat çekmek.   

Geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmelerde 
devlet tarafını temsil eden katılımcılar ‘ne 
yapalım gelmiyorlar’ diye artık pes ettiklerini 
ifade ettiler. Toplantıların ana konusu, güvenlik 
politikaları kalktı, artık İslami kesim bu 
toplumun yerleşik ve eşit vatandaşları oldular. 
Bu toplumsal konuma uygun bir ilişki ve 
çalışma düzeni kurmak gerekmektedir. Devletin 
rolü ne olacak, cemaatlerin rolü ne olacak, 
nasıl toplumsal şeffaflık sağlanacak, toplumsal 
sorunların çözümünde nasıl ortak çalışılacak? 
Tıpkı yerleşik diğer dinî kesimlerle olduğu gibi, 
din-devlet ayrımı İslami bağlamda nasıl somut 
olarak oluşturulacak. Müslümanları nasıl ve kim 
temsil edecek? Hangi alanlarda bu temsil bir 
kurumsal ve temsile dönüşecek? Müslümanlar 
kendilerini nasıl temsil ettirecekler? Sünni, Şii, 
mezhebi, etnik, politik ve kültürel farklılıklarını 
aşıp, kendilerini pragmatik bir düzende 
sağlayabilecekler mi? Birinci neslin göçmenler 
olarak kurdukları İslami kuruluşlar ne olacak? 
Onlar kabuklarından nasıl çıkacaklar? Göçmen 
olarak buralara beraberlerinde getirdikleri dinî 
kimlikleri, gelmekte olan yeni nesiller içinde 
anlamlı bir kaynak nasıl olacak? Bu mümkün 
mü?
Gelecek dönemlerde bu hususları tartışıyor 
olacağız gibi. Sonucu İslami kesimin tercih ve 
tutumları belirleyecek.                            ---◄◄

GÜVENLİK POLİTİKALARININ 
SONU VE YENİ DÖNEM

Güvenlik politikaları 
İslami kesimle devlet 
arasını iyice açmıştı. 11 
Eylül 2001 saldırılarıyla 
başladı bu dönem. 
Takip eden senelerde 
pek çok saldırı oldu ve 
bu saldırılar bir şekilde 
İslam’la, Müslümanlarla 
ilintili olduğu ortaya 
çıktı. Daha sonraları ise 
DEAŞ ‘halifelik’ ve 
bütün dünyaya İslam 
adına savaş ilan etti. Çok 
geçmeden Hollanda’dan 
ve diğer ülkelerden genç 
Müslümanlardan savaş 
bölgesine (Irak ve Suriye) 
gidenler oldu. Hem de 
dikkat çekecek kadar 
çok. Bu gençler bunu 
İslami idealler uğruna 
yaptıklarını ifade ettiler. 
Kur’an’a atıfta bulundular. 
Ve hatta dediler ki, ‘biz 
Allah’ın çağrısına 
itaat eden hakiki 
Müslümanlarız, DEAŞ’ı 
desteklemeyenler ise 
samimi Müslüman 
olamazlar’. Gitmeden 
önceki dönemde de 
camilerle irtibatlı oldukları 
izlenimi oluştu. Sanki, bu 
gençlerin radikalleşmesi, 
cihatçı olmaları camiler 
ortamına, bir imamın 
dizleri dibinde başlıyor. 
Ve böylece camiler, 
gizlice cihatçı yetiştiren 
‘hücreler’ gibi 
algılanması belirginleşti. 
Özellikle Faslı kesimin, 
göreceli olarak küçük 
camileri hakkında 
bu algı iyice pekişti. 

Müslümanlara Yönelik
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 balrasit@gmail.comRaşit Bal                   YAZI/YORUM

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

- 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 babası 
Necip Bulut’un vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı diliyor, dua bekliyoruz...
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      leven en religie
11hayat ve inanç
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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!”

Sportif bir görünüm için rahat Nike gözlükler

Rotterdam’da  ehliyet  muayenesi...
CBR  sizi  ehliyet  muayenesi i çin  bir 

 göz  doktoruna  mı  yönlendirdi ?  
O  hâlde  De Optiek’te doğru yere geldiniz.

      

Y eryüzünde, her yerde farklı şekillerde 
haksızlıklar sürüp gidiyor.  Kimisi zayıf 
bulduğunu ezer, kimisi gücü yettiğinin 
hakkını gasbeder, kimisi başkalarını 

sömürür, çıkarı için kullanır. İşkence edenler de 
var, hırsızlar da var, katiller de...

Gönül ister ki hiç bir toplumda böyle şeyler 
olmasın.  Her ne kadar bunları konuşmak 
ürpertici olsa da, üzülerek söyleyelim ki, şekli, 
kullanılan alet ve metodlar değişse de bu 
vahşilikler oluyor. 
Bunları bazen kişiler, bazen örgütler, bazen 
de siyasi yapılar (devletler) yapar. Kimileri 
de bu yanlışları inançları veya ideolojileri 
adına yaparlar. Yaparlar da yaptıklarına yanlış 
demezler. 
Bu haksızlıkların, yanlışların, hak ihlallerinin 
tümüne zulüm diyoruz. Ne şekilde olursa olsun, 
bunları yapanlara da zalim diyoruz. Zalimlik 
de, zulüm de insan haysiyetine yakışmayan 
eylemlerdir. Her zalimlik de incitici, aşağılayıcı, 
küçük düşürücüdür. Haklara engel olduğu gibi 
gönül kırılmaya, gözlerin yaşarmasına, yıkımlara, 
travmalara da sebep olur.

‘Zulüm’ kelimesinin aslı eşyayı (şeyleri) ait 
olduğu yere koymamaktır. Zulüm, cevr (haksızlık) 
ve haddi aşmak, aynı zamanda şiddetle muamele 
ve adâletsizlik yapmak demektir. 
‘Zulmet/zulüm’ yapısı gereği ‘karanlıkları’ 
ifade eder. Ürkütücüdür, korkunçtur, nefret ve 
mutsuzluk sebebidir. 

Zulüm aynı zamanda yer ve zaman, nitelik ve 
nicelik olarak yanlışlık yapmak ve sapkınlığa 
düşmek, az veya çok tecavüzde bulunmaktır. Bu 
anlamda zulüm adâletin tersidir. 
Kur’an üç çeşit zulümden söz ediyor:
Birincisi; Allah’a karşı işlenilen zulüm, ya 
da inançta zulüm...

Kur’an’a göre zulüm (karanlık); öncelikle Hakkı 
inadına inkâr, şirk (Allah’a ortaklar isnat etme), 
Hakkın ölçülerine isyandır. Bu yüzden Kur’an 
inkârcılara ve müşriklere (Allah’a ortak 
koşanlara) zâlim demektedir. (Bkz: En’am 
6/39. Bakara 2/19) Şirk koşmayı en büyük 
zulüm olarak nitelendiriyor. (Lukman 3/13) 
Zira şirk Allah’a ait olan tanrılığı başka bir 
varlığa vermektir. Bu bir anlamda Allah’ın 
hakkını gasbetmektir. Tanrılık taslayan 
haddini bilmezlerin ve sistemlerin tavrı 
zulümdür. (Enbiyâ 21/29)

İkincisi; insan ilişkilerinde, davranışlarda 
zulüm... İnsanlara karşı yapılan adâletsizlikler, 
haksızlıklar, baskılar, işkenceler, her türlü kişi 
ve kamu (toplum) haklarının ihlâlleri zulümdür. 
Bunu ister kişi yapsın, ister örgütler yapsın, 
isterse devletler yapsın, fark etmez... 
Kur’an’da; haksız yere adam öldürmek 
(Mâide 5/27-29), başkasının malını haksız 
yollarla almak (Nisâ 4/29-30. Bakara 2/279), 
elinin altındakilere kötü davranmak, 
baskı ve işkence etmek (Ar’af 7/103), 
bazılarına sadece Müslüman oldukları 
için şiddet uygulamak, ayrımcılık yapmak, 
haklarını vermemek, onları yaşadıkları 
yerden sürgün etmek (Hacc 22/39. Nisâ 
4/75), insanları Allah yolundan saptırmaya 
çalışmak (En’am 6/144. Hacc 22/25. Zuhruf 
43/37-39), yetimleri, garibanların malını 
gasbetmek (Nisâ 4/10) zulüm örnekleridir. 

Yine kim olursa olsun hakları baskı ve terörle 
engellemek, üzerine alınan yönetim, iş-görev 
emânetini hakkıyla yerine getirmeyip adâletsizlik 
yapmak, makamları kendi çıkarı için kullanmak 
da zulümdür. Bütün işkence şekilleri, inançlara 
saldırı, kimliği ifade etmeye engel olma, ırk, 
kültür ve bölge ayrımcılığı, dilleri ve kültürleri 
yasaklamak zulümdür. Hırsızlık yapmak, evrakta 
sahtekârlık, gasp, soygun, terör yapmak, 
başkasını dövmek zulümden başka bir şey 
değildir.
Bunların hepsinde ana vurgu “hakkın yerine 
konulmamasıdır, adaletin olmaması”dır. 
  
Üçüncüsü; insanın kendi kendine zulmü... 
Bu da insanın ya kendi eliyle yaptığı putları tanrı 

edinmesiyle ve inatçı inkârcılıktır, ya da aşırı 
azgınlık, sapıklık, zalimlik ve günah işlemektir.  
Âdem (as) ve eşi, cennetten yaptıkları hata 
sebebiyle çıkınca “biz nefsimize karşı zalim 
olduk” dediler. (A’raf 7/23) Benzer itirafı 
Yûnus’un (as) duasında da görüyoruz. 
(Enbiyâ 22/87)
Ayrıca Kur’an’a inandığı hâlde Allah’ın koyduğu 
sınırları aşanlar, haramları rahatlıkla işleyenler 
kendilerine karşı zalim olurlar.
İnsanın kendine zulmetmesi bir anlamda 
kurduğu tuzakların, yaptığı hilelerin, işlediği 
büyük günahların, yaptığı haksızlıkların; kendi 
başına dolanması, hak ettiğini bulması, ektiğini 
biçmesidir. “Allah, insanlara hiç bir şeyle 
zulmetmez. Fakat onlar kendi nefislerine 
zulmederler.” (Yûnus 10/44. Bir benzeri: Nahl 
16/33) 
Kur’an, kendi nefsine zulmetmeyi bir de kendini 
“hüsrana uğramak” ifadesiyle anlatıyor. Her 
ikisi de insanın kendine yazık etmesi, zarar 
vermesi, ziyana uğratmasıdır. (Hûd 11/21)
Gençler! Zülmün her türlüsü berbattır, haksızlığın 
her türlüsü zarardır, acı vericidir, mutsuzluktur. 
Başkasına haksızlık yapan kazandığını, kâr 
ettiğini zanneder. Ama aldanır, kendi kendini 
kandırır. Zalim; iyi insan, kaliteli bir adam, mutlu 
kişi olabilir mi? Elbette olamaz. 

Aman gençler, dikkatli olalım, zalim olmayalım, 
hiç kimseye, hiç bir şekilde haksızlık etmeyelim, 
kimsenin hakkını yemeyelim. Kendilerini güçlü 
zannedip de zalimlik yapanlara kanmayalım. 
Zamanı gelince adâletli bir Hâkim herkesin hak 
ettiğini verir. Gün gelir herkes ettiğini çeker...
Kendini güçlü, elinde başkasını ezecek silahı, 
adamı olduğunu zanneden kişiler, örgütler veya 
devletler, şimdilik öyle görünebilir. Görünürde 
zafer kazanabilir, zayıfları altedebilirler. Ama 
günün birinde, şartlar değişir, yaptıkları 
bumerang gibi geri döner ve kendilerini vurur.
Kur’an haksızlık yapanları uyarıyor: “... 
Kesin olan şu ki, zalimler asla kurtuluşa 
erişemezler (kazanamazlar).” (En’am 6/135. 
Bir benzeri: En’am 6/21. Yûsuf 12/23. Kasas 
28/37)
“... Zulmedenler (yakında) hangi sonuca 
uğrayacaklarını görecekler.” (Şuarâ 26/227)
          ---◄◄

var, hırsızlar da var, katiller de...

Aman gençler, dikkatli 
olalım, zalim olmayalım, 
hiç kimseye, hiç bir şekilde 
haksızlık etmeyelim, 
kimsenin hakkını yemeyelim. 
Kendilerini güçlü zannedip 
de zalimlik yapanlara 
kanmayalım. Zamanı gelince 
adâletli bir Hakim herkesin 
hak ettiğini verir. Gün gelir 
herkes ettiğini çeker...
Kendini güçlü, elinde 
başkasını ezecek silahı, 
adamı olduğunu zanneden 
kişiler, örgütler veya 
devletler, şimdilik öyle 
görünebilir. Görünürde 
zafer kazanabilir, zayıfları 
altedebilirler. 
Ama günün birinde, şartlar 
değişir, yaptıkları bumerang 
gibi geri döner 
ve kendilerini vurur.

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

 Zalimler

YAKINDA NASIL...
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B ir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Hollanda’ya gelen Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Hollanda’daki programı 

kapsamında Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz’ı da  makamında ziyaret 
ederek hasbihâl etti. Vatandaşlarımızın sorun ve durumları ile alakalı bilgi veren 
Aytaç Yılmaz ziyaretten duyduğu   memnuniyeti dile getirdi. ve günün anısına 
bir de hediye takdim etti.                                             ---◄◄

Ziyaretler...Hayırlı olsun!

Amsterdam’da 25 Eylül’de Amsterdam Yunus 
Emre Türk Kültür Merkezi tarafından ikinci kez 

gerçekleştirilen “Yunus’un İzinde” programı Coren-
don Village Oteli’nde yapıldı. Programa Lahey Bü-
yükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu En-
gin Arıkan, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, 
Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, davetliler 
ve Hollandalı müzikseverler olmak üzere yaklaşık 
300 kişi katıldı. Programda bir konuşma yapan Ateş, 
“Enstitü olarak Türkiye düşüncesini ve kültürümüzü 
dünyayla buluşturuyoruz. Yunus Emre gibi yaşadığı-
mız dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır-
ken, diğer canlar ile bağlar da kuruyoruz” ifadelerini 
kullandı. Programda bir sürpriz bir gelişme yaşandı 
ve 5 Yıldır başkanlık görevinde bulunan Abdullah 
Altay’ın yerine Adil Akaltun başkan olarak atandı. 
Abdullah Altay Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü 
başkanlığından ayrılarak bayrağı Adil Akaltun’a tes-
lim etti. Dinletide Serdar Tuncer, “Aşkın Aldı Benden 
Beni, Gönüller Yapmaya Geldim, Bir Kez Gönül Yık-
tın İse, Gel Gör Beni” gibi Yunus Emre’nin dünya 
görüşünün derinliğini yansıtan eserleri seslendirdi. 
“Yunus’un İzinde” programı ile Yunus’un sevgiyi, 
hoşgörüyü ve insani değerleri en veciz biçimde ifade 
ettiği şiirleri ve ilahîleri Hollanda’da yankılandı.◄◄

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN 
BAŞKANLIĞINA ADİL AKALTUN ATANDI

YTB BAŞKANI EREN’DEN
BAŞKONSOLOS AYTAÇ’A ZİYARET 

THY Orta ve Kuzey Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Fuat Fırat Amsterdam 
THY Müdürü ile birlikte Hollanda Diyanet Vakfı’nı ziyaret etti.

Fuat Fırat’ın ziyaretinde Amsterdam THY Müdürü iken Varşova’ya tayin edilen 
Cengiz İnceosman,  Amsterdam THY Müdürü olarak atanan Şerafettin Ekici ve 
Amsterdam THY satış şefi Adem Kılıç da hazır bulundular.
HDV Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Korkmaz tarafından çiçeklerle karşılanan THY heyetine HDV’nin yürüttüğü 
hizmetler hakkında bilgi verildi.
THY Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Cengiz İnceosman ile çalışmaktan 
memnuniyet duyulduğu dile getirilerek yeni görev yerinde başarılar dilendi. Yeni 
göreve başlayan Şerafettin Ekici’yle de aynı şekilde çalışılacağı belirtilerek yeni 
görevinde başarılar dilekleri iletildi.
Ziyaret esnasında HDV’ye THY’nin maket uçağı hediye edildi.               ---◄◄

THY’DEN HDV‘YE ZİYARET

Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan IGMG Kuzey Hollanda Bölge Federasyonunu 
ziyaret etti. Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu federasyonun faaliyetleri ile ilgili Başkonsolosu bilgilendirdi. 

Başarılı ve gayretli çalışmalarından dolayı Başkonsolos Engin Arıkan, Bölge Başkanına takdir ve teşekkürlerini 
ilettiler. Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Başkonsolos Engin 
Arıkan’a yürüttüğü çalışmalardan ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda günün anısına 
saklanmak üzere bölge adına bir de hediye takdim edildi.                ---◄◄                    

  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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murat.7701@hotmail.com  MUŞTULARMurat Altun  ~ber~murâd~

Merhaba değerli dostlar.
Her türlü şer, belâ, 
zulüm, küfür, azgınlık 
ve sapkınlıktan Allah’a 
sığınıp, fıtrat üzere bir 
ömür dileyerek sohbete 
başlayalım.
Allah cc. bütün âlemi bir 
anlam üzere hak olarak 
yarattı ve her şeye yolunu 
öğretti. Bu fıtrî yasaya 
insanlar ve cinlerin 
çoğunluğu dışında tüm 
mahlukat teslim oldu. Zaten 
‘Tevhid’ dediğimiz şey de 
bir yönüyle bu bütünlüğün/
kainatın tek bir elden bir 
nizam üzerine kurulmuş 
olmasıdır. Bu sebepten 
dolayı bu ahengi/dengeyi 
bozmak büyük bir zulüm, 
küfür ve şirktir. Bir de Allah 
her şeyi çift olarak yarattı; 
Yerler- gökler, gece- gündüz, 
güzel-çirkin, siyah- beyaz, 
ERKEK-KADIN vs..
Tek olan yalnızca Kendisidir. 
Bütün insanları da bir 
erkek ve bir kadından vâr 
etti. Bugün yaşadığımız 
şu dünyanın devamı bu 
fıtrata uygun davranmakla 
mümkündür. 
Bir takım kötülükler vardır 
ki günahtır; içki, 
kumar, zîna gibi...
Bir takım günahlarda vardır 
ki günah olmakla kalmaz 
fıtrata aykırı olduğu için 
insanın lânetlenmesine 
sebep olur. Bunlar erkeğin 
kadına, kadının erkeğe 
benzemesi, orijinal hâlini 
güzellik adına değiştirmek, 
döğme yaptırmak ve 
eşcinsellik gibi kendi 
doğasına aykırı 
davranışlardır.

M üslümanların fıkıh anlayışında 
da -ehem ve mühim konusunda- 
bir gariplik var: Mesela döğme 
yaptırmanın lanete sebep 

olmasını dikkate almayan birinin yine 
döğmenin (tattoo) gusül abdestine mani 
olup-olmaması hakkında fetva sorması gibi. 
Bazı cahil kişilerin dindarlık(!) adına dîni 
hayatı daraltıp meşru ihtiyaçlarını ve 
eşiyle cinsel ilişkisini kısıtlaması bilakis 
İslam’ın ve dindarlığın kabul etmediği ve 
Efendimizin de “Benden değildir.” diye 
reddettiği ruhbanlık anlayışıdır ki İslam 
dininde ruhbanlık yoktur. Bu manada keyfi 
olarak bekâr durmak veya evli olup eşine 
ailesine ilgisiz davranmak ve toplumdan 
kopuk yaşamak örnek bir Müslüman modeli 
olamaz.
İslam’da evliliğin bu kadar teşvik edilmesi, 
onun yeme-içme ve yaşam kadar doğal/
fıtrî olmasıyla birlikte bi o kadar da zaruri 
olmasındandır.
Kariyer sevdası yüzünden evlenmeyi 
erteleyen gençlerin, her zaman günaha ve 
düzensiz bir hayata düşmeleri işten bile 
değil. Hele şu ev hanımlığını küçük gören 
sefil anlayış...

Peki gençlerin şikâyeti nedir, bir kısmı 
niçin evlenemiyor farkında mıyız?..
Aşırı borç batağına sokacak şekilde talep 
edilen altın vs. düğün masrafları (pardon 
israfları demeli) işte bu saçma sapan 
âdetler yüzünden Allah’ın razı olacağı 
evliliği zorlaştırdığı için, en temel ve en 
doğal ihtiyaç olan birleşme/cinsellik haram 
yollarda aranmaya başlıyor.
Kız isterken, “Allah’ın emri ve 
peygamberin kavli/sünneti..” diyerek 
hayırlı bir işe başlayıp salona varınca da 
açık saçık ve kadın-erkek karışık danslarla 
şeytanın emrine ve Firavun’ların sünnetine/
tarzına benzemesi ne yaman bir çelişki değil 
mi?..
Nikâha gelince zavallı imamın, ‘Hz. Adem 
ve Havva, Hz. Muhammed ve Haticet’ül 
kübra ve Ali efendimizle Fatıma 
annemizin evliliği gibi eyle..’ dediğine 
(demek zorunda kaldığı klasik duası) bir 
bakıp, bir de karşıdaki manzaraya bakınca 
biraz sinir bozucu ve biraz da komik kaçıyor. 
Çünkü bu duayı ederken ne eskisi gibi yüzü 
duvaklı tesettüre uygun Hatice ve Fatıma’ya 
benzeyen bir gelin ve ne de onların 
düğününe benzeyen sade ve mütevazi bir 
düğün var. Tabii örnek olan ve keyifle vakit 
geçirdiğimiz düğünlerde oluyor. 
Toplumun, eşimizin ve çocuklarımızın 
istekleri karşısında bazen çok çaresiz 
kalıyoruz değil mi?..

Hem bu konu hem de başka meselelerde 
eşime ve evladıma sözüm geçmeyince 
kusuru ben hep kendimde görüyor ve 

(aklıma sanırım Fudal bin İyad olacak) 
onun: “Ne zaman ehlimin ve eşeğimin 
serkeşliğini/itaatsizliğini görsem, 
anlıyorum ki Allah’a karşı bir kusur, 
itaatsizlik etmişimdir.” sözleri geliyor.
Allah bizi rahmetiyle ıslah etsin.

Tarih her daim tekerrür ediyor...
Aklıselim olanlar ise tarihten ibret alır, ders 
çıkarır..
Sodom ve Gomore şehirleri niçin helak 
oldu ve İtalya’da Vezüv Yanardağı kimlerin 
üzerine lavlarını attı?..
Bu gün Lût gölü olarak bilinen -deniz 
seviyesinin dört yüz metre altında, balık 
ve ot dâhil hiç bir canlının ve bitkinin 
yaşamadığı- o yerde yapılan araştırmalar ve 
arkeolojik çalışmalar olağanüstü bir çöküşün 
ve oraya ait olmayan taşların varlığını tespit 
ettiler:
“Azap emrimiz gelince oranın 
altını üstüne getirdik ve üzerlerine 
(balçıktan) pişiri lip istif edilmiş taşlar 
yağdırdık. (O taşlar) Rabbin katında 
işâretlenerek (yağdırılmıştır). Onlar 
zâlimlerden uzak değildir.” 
(Hûd, 82-83)

“Körler ülkesinde görmek idamlık 
suçtur.” demişler.
Lût peygamber ve ailesinin (Karısı hariç. O 
da yaşadığı toplumun âdetlerini benimseyip 
kocası Lût peygambere ihanet ettiği için 
helak oldu.) tek suçu(!) toplumun sapkın 
yaşam tarzlarına bulaşmamaları imiş.

“Kavminin cevabı: ‘Onları 
yurdunuzdan sürüp çıkarın, çünkü 
bunlar çok temizlenen (kötü ve çirkin 
işlere tenezzül etmeyen) insanlarmış!’ 
demekten başkası olmamıştı.” 
(Araf 82.)

“Müslümanlıkları bîçârelerin öyle 
büyük bir cinâyet ki: Cezâlar ona 
nisbetle küçük!” (Mehmet Akif Ersoy.)

İlginç!.. Suçları ne imiş?.. “Temiz 
olmaları.”
Siz bir toplumda (Müslüman geçinenler de 
dâhil.) ya onlar gibi hak-batıl ne varsa âdet 
ve kültürlerine uyup kınanıp kovulmaktan 
kurtulacaksınız, ya da ayıp ve günahlarına 
şahid olduğunuzdan dolayı gerekirse ölümle 
tehdit edileceksiniz. 
Katilin şahitle hiç bir meselesi olmasa da 
“günahına/cinayetine şahit olması” 
ölümüne yeterli bir sebeptir. 
Sizi kendilerine benzetmek isterler ki 
aksi takdirde kötülüklerini görmeniz 
onları rahatsız etmesin.

Yirmi yıl kadar önce Hollanda’da bir 
imam, eşcinselliğin “Bir tür hastalık” 
olduğunu söyledi ve bu sözleri yüzünden 
ülkeden kovuldu. Tarih tekerrür etti ve Lût 
peygambere karşı gösterilen tavrın aynısı 
onun da başına geldi.

Allah korusun, peki bizim gerek 
çocuklarımıza veya yaşadığımız topluma 
karşı bu ve buna benzer durumlarda 

göstermemiz gereken reaksiyon ne olmalı?..
“Evden kovar, evlatlıktan reddederim!” 
sözünü bence hiç düşünmeyelim ve bu 
konuda acele etmeyelim. Bir insan küfür 
ve şirkle ölmediği sürece, -Lût (as.)gibi- 
kapıyı hep açık tutmalı ve günahı ne olursa 
olsun onu kurtaracak alternatif bir yol 
oluşturmalıyız.
Empati yaparak düşünelim şimdi…
Siz bir kasabadasınız, ne havariniz var ne 
sahabiniz ve ne de sırtınızı dayayıp güç 
alacağınız bir sahibiniz...
Karınız bile size muhalif, bir tek kızlarınız 
var; yâni garip bir peygambersiniz..
Evinize (melek olduğunu bilmediğiniz) 
yakışıklı erkek kılığında misafirleriniz gelmiş 
ve bu haberi alan tüm kasabanın erkekleri 
koşa koşa kapınıza dayanıyor ve tehdit 
ederek misafirlerinizi istiyor. 
Lût as. o kadar büyük bir sıkıntıya düşüp 
misafirlerine karşı mahcup oluyor ki bir 
çözüm olarak: “Dedi ki: “Eğer (böyle 
bir iş)yapmak istiyorsanız, işte 
bunlar, benim kızlarım (Sizi onlarla 
evlendireyim)!” (Hicr 71.)
Kızlarını eş olarak teklif etmesi bize hoş 
gelmediği için tefsirlerde bile, “Onlar 
Lût’un as. kendi öz kızları değil de 
kavminin kızlarıdır.” derler.
Hâlbuki kavminin veya kendi kızlarının 
olması neyi değiştirir?.. Bunu ayrıca izah 
etmek (eşcinsellere layık görülmediği için) 
kompleksli bir yaklaşımdır.

Bu Hz. Lût’un fıtrî olana, doğruya 
yönlendirmek için bir çözüm önerisi, 
fedakârlığıdır. “Zaten orada bir 
ev halkından başka Müslüman 
bulamadık.” (Zariyat 36.) derken Kur’an, 
ümmet mi var ki ortada kızlarını versin.
Bu teklife de yanaşmayan azgın ve sapık 
Sodom ve Gomore halkı sürgün ve ölümle 
Lût’u as. tehdid edince: “Lût: ‘Keşke 
benim size karşı koyacak bir kuvvetim 
olsaydı veya sağlam bir kaleye (ve 
kabileye) sığınabilseydim’ dedi.” 
(Hûd 80.)

Hülâsa..
Onca nasihat ve çırpınmalardan bir sonuç 
çıkmayınca Allah’ın emri (hicret vakti) 
geliverdi: “…Geceleyin bir vakitte 
aileni al götür. İçinizden kimse ardına 
bakmasın. Ancak karın müstesna. 
(Onu bırak.) Çünkü onların (kavminin) 
başına gelecek olan azap, onun başına 
da gelecektir. Onların azabla buluşma 
zamanı sabahtır. Sabah yakın değil 
midir?!” (Hûd 81.)

İşte peygamberlerin hayatı!..
Çile, korku, sıkıntı ve en yakınlarının 
ihaneti... Ama sonunda ümit var, kurtuluş 
var, zafer var. 
Küfür ve zulüm gece karanlığı gibi çökse 
de, sabah olunca çözülmeye, sönmeye 
mahkûmdur.
Acımız, derdimiz, kederimiz ne olursa 
olsun, “Allah var gam yok. Sabah 
olsun hayrolsun.” deriz ya.. O hâlde, 
“Eleyse-ssubhu bikarîb..” “Sabah 
yakın değil midir?..”                     ---◄◄

“SABAH YAKIN 
DEĞİL MİDİR?..”

Lût Peygambere Selâm Olsun!
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Başkanlık koltuğuna 12 Aralık’ta oturacak

HOLLANDA’DA İLK KEZ BİR TÜRK KADINI BELEDİYE BAŞKANI OLDU
R ijswijk Belediye Meclisi Huri Şahin’in belediye 

başkanlığı görevine getirilmesine karar verdi.
Rijswijk Belediye Başkanı Michel Bezuijzen’ın 1 
Ekim 2020’de Zoetermeer belediyesine atanması 
ve akabinde Bas Verkerk’in geçici görevle başkanlık 
koltuğuna geçmesi sonrasında, şehir nihai belediye 
başkanının kim olacağı sorusuna cevap buldu. Salı 
akşamı yapılan meclis toplantısında Huri Şahin, 
belediye başkanlığı görevine seçildi. Meclisin verdiği 
kararla Hollanda’da ilk kez bir belediye başkanlığı 
görevine bir Türk kadın seçilmiş oldu.
Rijswijk belediyesi web sitesinde seçimle ilgili olarak 
yapılan açıklamada, Huri Şahin “hoş, sıcak bir 

kişilik, ulaşılabilir, insancıl ve sadık” olarak 
nitelendirildi. 
Açıklamada “bağlantı kurma yeteneğine sahip 
ve başkalarına çok fazla alan veren biri” olarak 
karakterize edilen Huri Şahin’in Rijswijk’a yeni bir 
yüz kazandıracak, şehirde ve ötesinde bağlantılar 
sağlayabilen güçlü ve deneyimli bir yönetici olacağına 
inanıldığı belirtildi. Meclis açıklamasında Şahin’in 
“otoritesini doğal ve hoş bir şekilde koyduğunu 
ve şehre yenilik getiren, net bir motivasyona 
sahip ve büyüyen Rijswijk ile büyümek 
istediğini belirten” bir belediye başkanı olacağına 
inanıldığı aktarıldı.

Huri Şahin kimdir?
Deventer doğumlu ve Zoetermeer’de ikamet eden 
Huri Şahin 47 yaşında ve hem siyasi çevrelerce 
hem de toplum içinde tanınan bir kişilik. Bu yıl 
mart ayında Lokaal Rotterdam Vakfında direktör 
olarak göreve başlayan Şahin aynı zamanda 
Vestia Denetleme Kurulu, Kamu Yönetimi Konseyi 
ve Amsterdam Ev Doktorları Denetleme Kurulu 
üyelikleri görevlerini de yürütüyor. 
Şahin bu yıl Nisan ayında da Delft’te STIP, 
D66, GroenLinks, PvdA ve ChristenUnie 
arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde de 
“arabulucu” olarak görev yaptı.                 ---◄◄                                                    
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Hollanda’daki Sivaslılara yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyerek 
onların bir araya gelmesine ve tanışıp kaynaşmasına vesile olan ASBİR 

Hollanda sezonun ilk toplantısını tam katılımlı olarak gerçekleştirdi.
Göksel Soyugüzel başkanlığında bir araya gelen ASBİR yönetimi yoğun bir 
gündemle toplandı. 
Toplantı öncesi Erasmus Projesi çerçevesinde Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi’nden Hollanda’ya gelen  öğrencilerle tanışan yönetim onların 
gözlem ve sorunlarını dinledi. Öğrencilere mihmandarlık yapan ASBİR 
Hollanda yönetimi, önümüzdeki yıl içerisinde bu maksatla 80 öğrencinin 
daha geleceğini duyurdu. Üniversite Rektörü ve ekibinin bir dizi temaslarda 
bulunmak üzere Hollanda’ya geleceğini duyuran Soyugüzel, gençlerin daha 
iyi konumda eğitim alabilmeleri için ortak bir anlaşma metni imzalamalarının 
söz konusu olduğunu dile getirdi. 
Başkan Soyugüzel, izin döneminde üç büyük şehirde, Ankara, İzmir ve 
İstanbul’da düzenlenen “Sivas Günleri” etkinliğine ASBİR Hollanda adına 
katılarak çok önemli temaslarda bulunduğunu ve önümüzdeki yıllarda o tür 
organzelerde daha etkin olarak yer alacaklarını ifade etti. 
Ocak ayı sonlarında Rotterdam’da, Mart ayında Amsterdam’da bir salon 
programı ile hemşehrileriyle bir araya gelmek için çalışmalar başlatıldığına 
dikkat çeken Soyugüzel, ihtiyaç sahibi insanlara engelli araç ulaştırma 
konusunda da yönetimi harekete geçirdi. 
Üyelik çalışmalarını da değerlendiren ASBİR yönetimi, üyelerin avantajına 
olabilecek bazı tekliflerin de hayata geçirilmesi hususunda karara vardı. 
Toplantı, yönetim kurulu üyelerinden Halil Koç, Sema Aktaş, Ünal Fırat, 
Ayhan Sarıtaş, Elmas Kaya, Ethem Karakış ve Zeynel Abidin Kılıç’ın 
bir sonraki toplantı için sundukları dilek ve tekliflerinin ardından 
sona erdi.                       DM    ---◄◄

ASBİR HollAndA Sezonun İlk 
toplAntıSını geRçekleştİRdİ

Kısa haber turu...

ETB Group 2003 yılında kurulan ve Türkiye’ den 
Avrupa’ ya hizmet veren ilk çağrı merkezi özelliği 
ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmektedir.
Türkiye’ de 12 şehir de 1000 aşkın ana dil 

seviyesinde Felemenkçe, Almanca ve Fransızca dillerinde 
konuşabilen personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Pandemi süresinde ve sonrasında evden çalışma imkânı 
sunan ETB Group, şuan Türkiye’ nin 56 farklı şehrinde 
çalışanları ile hizmet vermeye devam etmektedir. 
Merkezi İstanbul’ da olan ETB Group, Almanya Frankfurt, 
Hollanda Weert ve Suriname  Paramaribo’ da bulunan 
ofisleri ile de Dünyada da büyümeyi hedeflediğini 
göstererek global firmalara meydan okumaktadır.

Türkiye’ de yaşayan ve Hollanda, Almanya ve Belçika’da 
yaşamış gurbetçilerimize Türkiye’ de iş fırsatları sunmakla 
beraber sağladığı istihdam sayesinde gurbetçilerimizin 
Türkiye’ ye geri dönüş planlarında önemli bir rol 
oynamaktadır. 
Türkiye’ ye dönen ailelerin Türkiye adaptasyonlarında 
kendilerini yalnız hissetmeyecekleri bir aile ortamı 
sunarak, onların Türkiye ve Türkiye de çalışma şartlarına 
hızlı bir süre de alışmalarını sağlamaktadırlar.
Siz de Türkiye’ ye dönmek ve bir yaşam kurmak istiyorsanız 
ETB Group sizin için iyi bir başlangıç olacaktır.       ---◄◄

etB gRoup tÜRkİYe’den SonRA HollAndA
 YAşAYAnlARA dA İş İMkânı SunuYoR

Gazetemizde yer alan haberlerin tamamını dogus.nl’den okuyabilirsiniz...
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Görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları ele 
alındı.

Bakan Soylu’ya, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz 
Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Emniyet 
Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı 
Dilan Yeşilgöz ile bir araya geldi.
Resmî temaslarda bulunmak üzere Hollanda’ya gelen Bakan Soylu’yu, 
Rotterdam Havalimanı’nda Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 
Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve Hollandalı yetkililer karşıladı.
Bakan Soylu, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra Hollanda 
Adalet ve Güvenlik Bakanlığı binasında Yeşilgöz ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen Soylu ve Yeşilgöz başkanlığındaki heyetler arası 
görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. 
Görüşmede, bakanlıklar arası ikili ilişkiler, güncel küresel gelişmeler, terör 
ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göçle mücadele konuları 
değerlendirildi. Ayrıca organize, mali ve siber suçlarla mücadele gibi tüm 
güvenlik alanlarında iş birliği yapılması ve ortak mekanizma oluşturulması 
kararlaştırıldı.                                                                             DM     ---◄◄

ZiyaretSelahattin Köse:

Hollanda Gelişim Vakfı’nın Amsterdam Buurthuis 
De Honingraat’ta yaptığı bilgilendirme 

toplantısının konuğu, T.C. Amsterdam Başkonsolosu 
Engin Arıkan idi. Toplantıya yoğunlukla bayanlar 
iştirak etti.
Hollanda Gelişim Vakfı Başkanı Selahattin Köse açılış 
konuşmasını yaparak vakıf hakkında bilgilendirdi ve 
şunları söyledi: “Hollanda Gelişim Vakfı’nı (Stichting 
Het Gesprek) iki yıl önce kurduk. Bizim Gelişim Vakfı 
olarak amacımız, düzenlediğimiz sosyal ve kültürel 
temalı bilgilendirme ve tartışma programları ile 
katılımcıları bilgilendiriyoruz. Her hangi bir konuda 
işin ehlinden doğru bilgiye ulaşmalarını ve kendilerini 
geliştirerek bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz,
Konunun uzmanını davet ederek düzenlediğimiz 
programları şu şekilde sıralayabilirim: Aile 
seminerleri, sağlıklı yaşam seminerleri, unutkanlık 
ve Alzheimer hastalığı, Ruh sağlığı, Ana dilininin 
önemi, ödenekler, düşük gelirli insanlara devletin 

HollAndA gelİşİM VAkfı AMSteRdAM’dA 
BİlgİlendİRMe toplAntıSı dÜzenledİ 

BAkAn SoYlu, AdAlet Ve gÜVenlİk 
BAkAnı Yeşİlgöz Ve göç BAkAnı 
eRıc VAn deR BuRg İle göRÜştÜ

vermiş olduğu maddî yardımlar, madde bağımlılığı, 
sanat eserleri, evde bakım, Hollanda da yaşlanmak 
gibi konuları saya biliriz. Bunların yanında bazen şair 
ve yazarları da davet etmekteyiz.”
T.C. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan 
Amsterdam konsolosluk çalışmaları hakkında bilgi 
vererek soruları cevapladı. Arıkan, özellikle askerlik, 
nüfus ve boşanma hakkında önemli bilgi vererek 
şunları dile getirdi: “Konsolosluğumuza e-mail 
yoluyla gelen sorular ve bilgi talepleri 24 saat içinde 
cevaplandırılmaktadır. Konsolosluk işlemleriyle ilgili 
sorularınızı consulate.amsterdam@mfa.gov.tr 
resmî e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Bütün 
işlemler için online www.konsolosluk.gov.tr adresinden 
randevu alınması zorunludur”.
Programın sonunda Vakıf Başkanı Selahattin Köse 
T.C. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’a çiçek 
takdim ederek ziyareti için teşekkür etti.
             Haber: Hülya Taş     ---◄◄

“Düzenlediğimiz sosyal ve kültürel temalı bilgilendirme ve 
tartışma programları ile katılımcıları bilgilendiriyoruz.”

Görüşmede, güncel küresel gelişmeler, terör ve uyuştu-
rucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göç değerlendirildi.

nAcİ eRoğlu
etB gRoup genel MÜdÜRÜ
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G enel Olarak Taşınmaz Alım-Satım 
Sözleşmeleri
Türkiye’de taşınmaz malların alım 
ve satımları kanunla düzenlenmiş ve 

birtakım şekil şartına bağlanmıştır. Taşınmaz 
alım-satımına ilişkin genel şekil şartı, Türk 
Borçlar Kanunu’nun 237.maddesine göre 
resmi şekilde yapılmasıdır. Burada resmî şekil 
ile kast edilen tapu memurunun huzurunda 
yapılmasıdır. Yani kural olarak tapu devirleri, 
tapu memurunun önünde gerçekleştirilir.
Kural bu olmakla birlikte 28 Haziran 2022 
tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7413 
Sayılı kanun ile Noterlik Kanunu’na yeni bir 
hüküm eklenmiş ve taşınmaz tapu alım-satım 
sözleşmesinin artık belli koşullar dahilinde 
Noterlerde yapılabilmesinin yolu açılmıştır. 
Belirtmek gerekir ki bu kanun 01/01/2023 
tarihinde uygulamaya başlanacaktır. 

Taşınmaz satışlarının noterlerde yapılmasına 
ilişkin düzenlemede, henüz uygulamada 
açıklamayan birçok sorun olmakla birlikte, 
kanımızca uygulama tarihi yaklaştığında 
gerekli düzenlemeler yapılacak ve sorunlar 
aydınlatılacaktır. Burada gurbetçilerimizi 
yakından ilgilendiren ve aydınlatılması gereken 
en önemli husus, noterlik yetkisine sahip 
olan Konsolosluklarda taşınmaz alım-satım 
sözleşmesinin düzenlenip düzenlenmeyeceği 
hususudur. Taşınmaz satış sözleşmelerinin noter 
veyahut konsolosluklardan yapılabilmesinin 
gurbetçilerimize büyük avantaj sağlayacağı 
açıktır.

B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri
Diğer yandan vatandaşlarımızın çok aşina 
olmadığı, aşina olanların da doğru şekil şartıyla 
yapmadığı bir sözleşme türü olan taşınmaz satış 
vaadi sözleşmelerimiz mevcuttur. Genel olarak 
satış vaadi sözleşmesi ile satıcı, tapuda kayıtlı 
bir taşınmazın mülkiyetini alıcıya devretmeyi 
söz verdiği sözleşme türüdür. Türk Medeni 
Kanunu’nun 706.maddesi, taşınmaz satış vaadi 

sözleşmelerinin resmî senet ile düzenlenmesini 
şekil şartı koymuştur. Bu da demektir ki bir 
taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin varlığından 
bahsedebilmek için noterde yapılması şarttır.
Uygulamada karşımıza adi yazılı, halk ağzıyla 
helvacı kağıdı, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri 
düzenlenmektedir. Bu tip sözleşmeler, hukuken 
bağlayıcı değildir. Bu tür sözleşmeler ile 
vatandaşlar mağduriyet yaşayabilmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi taşınmaz satış vaadi 
sözleşmeleri noterlik tarafından düzenlenmeli 
ve herhangi bir hak kaybı yaşamamak 
amacıyla tapuya şerh verilmelidir. Bu şekilde 
yapılmayan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri 
uzun yargılamalara ve hak kayıplarına sebep 
olabilmektedir.

C. Türkiye’de Temelden Projelere Dâhil 
Olmak
Genel olarak taşınmaz mülkiyetinin devrinin 
usulünü açıkladıktan sonra, taşınmazı satın 
alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği 
hususlarını inceleyeceğiz. Gelişen teknoloji 
ile artık inşaatların üç boyutlu modelleri, kat 
planları ve sözleşmelerin hazırlanıp imzalanması 
çok kolay hâle geldi. Bu kolaylıklar beraberinde 
birçok hukuki sorunu getirmekte.
Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz, 
Türkiye’deki inşaat firmalarından projeleri görüp, 
beğenerek ve firmanın güvenilirliğine bakarak 
inşaat projelerinden taşınmaz satın almakta. 

Bu noktada satın alımı yapmadan önce ve satış 
sonrasında nelere dikkat etmeniz gerektiğine 
bakalım.
- Temelden başlayan veya devam eden inşaat 
projelerine ilişkin sözleşmelerin adi yazılı 
olarak yapıldığı görülmektedir. Alım yapılacak 
taraf gerek masraflardan kısmak gerekse iş 
yoğunluğundan dolayı Türkiye’ye gidip yerinde 
sözleşme yapmak istemeyebilir. 
Bu durum sözleşmenin salahiyeti ve gurbetçilerin 
haklarının korunması için sakıncalıdır. Yukarıda 
bahsettiğimiz üzere, bu tür sözleşmeler, aslen 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi olup, noter 
huzurunda düzenlenip imzalanması gerekir. 
Dolayısıyla mağduriyetlerin önlenebilmesi 
için gerek şahsen gerekse avukat vasıtasıyla, 
sözleşmenin noterden yapılması gereklidir.
- Bu tip sözleşmelerde, sözleşmeyi imzalayan 
taraflar kontrol edilmelidir. Satıcı tarafın arsa 
sahibi mi yoksa yüklenici firma mı olduğu 
tespit edilip, şirket ise imza sirküleri ve yetkisi 
kontrol edilmelidir. Sözleşmeye şirketin imza 
sirküleri ile imzalayan kişinin yetkili olduğu belge 
eklenmelidir.
- Satımı yapılan evin tapu kayıtlarına bakılmalı, 
hangi dairenin satıldığı ve dairenin planı mutlaka 
sözleşmeye eklenmelidir.
- Noterden yapılan gayrimenkul satış vaadi 
sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi mümkündür. 
Tapuya verilecek şerh, taşınmazın muhtemelen 
üçüncü kişiye satılmak istenmesi hâlinde alıcıyı 
koruyacaktır.
- Günümüzde karşılaşılan en mühim sorun 
cayma hakkı ve bu hakkın kullanılış şeklidir. 
Eskiden alıcıların çokça kullandığı cayma hakkı, 
günümüz ekonomik koşullarında müteahhitler 
tarafından çokça kullanılmaktadır. Ekonomik 
kriz vesaire durumların, satış sözleşmesinin feshi 
olma koşulları iyi değerlendirilmeli ve sözleşmeye 
yazılmalıdır. Bu şekilde mağduriyetlerin önüne 
geçilebilecektir.

D. Sonuç ve Tavsiyelerimiz
Sadece gurbetçilerimiz için değil, Türkiye’de 
taşınmaz alım satımı yapmak isteyen herkes 
için açıkladığımız hususlara çok dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Emlak piyasası covid-19 salgını 
ile çok değişken hale gelmiş durumdadır. Bu 
değişkenlikte şu an ücretini karşılayabildiğiniz 
bir evin değerini 6 ay sonra karşılayamamak 
mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla bu gibi 
durumlarda, sözleşme imzalanmadan ve para 
gönderilmeden evvel, avukatınıza danışmanızı 
ya da Türkiye, Hollanda ve Avrupa’nın çoğu 
yerinde hizmet veren avukatlık büromuza 
başvurmanızı tavsiye etmekteyiz.              ---◄◄

av.emre.dinc@turkhukuku.nl           HAKLARIMIZAhmet Burak Sarı

Gurbetçilerimiz, gerek tatil için 
gerek Türkiye’ye döndüklerinde 
değerlendirmek için gerekse 
ekonomik diğer sebeplerle, hem 
Türkiye’deki izinlerinde hem de 
uzaktan ev, arsa ya da dükkân 
alımı yapmaktadır. Türkiye’deki 
emlak piyasanın yükselmesi 
yahut kişilerin sıfır eve yatırım 
yapmak istemelerinden dolayı 
temelden başlayan inşaatlardan 
konut satın almak da çoğunlukla 
tercih edilmektedir. Türkiye’de 
özellikle son yıllarda inşaat 
sektöründe yaşanan gelişmeler 
doğrultusunda, temelden başlanan 
inşaat projelerinin uzaktan satışı 
da mümkün hâle gelmiştir. Bu 
yazımızda inşaat sektöründeki 
güncel uygulamalar, alım-satım 
sözleşmeleri, uzaktan satış ve 
bu uygulamalardan kaynaklanan 
hukuki sorunları, gurbetçilerimize 
tavsiyeler niteliğinde 
derleyeceğiz. 
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O kurlarımıza Yasin 
Yıldırım’ı tanıtır 
mısınız. Kimdir Yasin 
Yıldırım?

Elazığlı baba, Muşlu anneden 1993 
yılında Bursa’da doğdum. 7 yaşına 
kadar Türkiye’de kaldım. Ondan 
sonraki hayatım Hollanda’da geçti. 
Eğitimimin tamamını Hollanda’da 
aldım. Delft’te Haagse Yüksek 
Okulda Makine Mühendisi okudum. 
Bu alanda bir çalışmam olmadı. 
Kendimi bildim bileli girişimci, 
firma yöneticisi olarak hayatın 
içindeyiz. Aile Holdingi olan ve 
altında eğitim, teknoloji, dijital 
pazarlama alanında hizmet yürüten, 
10 ayrı firmayı barındıran ve 150 
çalışanı bulunan Loyaal Groep’da 
aktif yöneticiyim. Evli, iki yaşında 
bir çocuk sahibiyim. 
MÜSİAD Hollanda’nın 5 yıldır 
İletişim Başkanlığını yürütüyorum. 
Orada üye olan işverenlerimize de 
bilgimiz nisbetinde katkı sunmaya 
çalışıyoruz. MÜSİAD’ın Hollanda’da 
markalaşması adına büyük gayretler 
içinde çalışmalar yapmaktayız.    
Haftanın dört günü Webactueel’de 
müdür olarak çalışıyorum. Kalan 
bir günü de Loyaal Holding’in 
toplantılarına ayırıyorum. Arta 
kalan iki günü de aileme ve gönüllü 
olarak yürütülen çalışmalara 
ayırıyorum. 

Biraz da Webactueel’i 
anlatabilir misiniz?
Webactueel Türkçe deyimle 
“Dijital Reklam Ajansı”dır. 
Webactueel’de, Websitesi, 
Webshop, Sistem denilen olayları 
sıfırdan kurup, belli bir aşamaya 
getiriyoruz. Websitesi çok önemeli 
ancak onu kapalı bir dükkân 
gibi düşünün. İster 1000 euro 
yatırım yapın ister 100 bin Euro. 
Websitenin kendisi size başlı başına 
iş getirmez. Masraf olmaktan öteye 
gitmez. Bizim yaptığımız ise, bir 
adım daha ileri giderek bu siteden 
nasıl para kazanılır, esnafımız 
nasıl iş yapar mantığı ile hareket 
ederek; dijital reklamı Websitede 
uyarlıyoruz. 
Dijital reklam dediğimiz olay 3 
daldan oluşuyor: 
1- SEO yani Google’de üst sıralara 
çıkma olayı. 
2- Google Ads yani Google reklam 
bölümlerinde yer almak. 
3- Sosyal Medya ağı. Bu da başlı 
başına başka bir âlem sayılır. 
Facebook, Instgram, Linkedin 
vesaire gibi sosyal medya 
reklamlarında doğru hedef kitlesine 
doğru zamanda ulaşma ağı olarak 
geçiyor.  Kısacası müşterinin 
hedef kitlesi neredeyse, oralarda 
müşterinin tanıtımı, ilanı, reklamı 
yayınlanıyor. 

Bunu yapan yüzlerce firma var, 
sizin farkınız nedir?
Bizim farkımız, müşteriyi dinleyerek, 

onunla beraber hareket etmemiz 
ve bugüne kadar yaptıklarımızdır. 
Müşteri geliyor, kahvesini 
yudumlarken şunları söylüyor: 
“Yasin bey, seni tavsiye ettiler, 
işini iyi ve düzgün yapan, 
güvenilir bir insan olarak biz 
de işimizi sana yaptırmak 
ve firmamızı büyümek için 
buradayız”
En sevdiğim söz de bu işte… 
“Firmamızı büyütmek istiyoruz” 
Topu bize paslaması bizim işi 
başlatıyor. Bizim Webactuuel’de 
yaptığımız işin özü; dijital reklamı 
kullanarak, firmaları katlayarak 
büyütebilmektir. Firmanın cirosu bir 
milyon Euro. Dijital reklam ağını 
iyi kullanmamış. Bize geldikten 
sonra firmanın bir yılda cirosu 
neredeyse iki katkına çıkıyor. Yine 
bir eğitim kurumu bizimle beraber 
çalıştıktan sonra öğrenci sayısını 
beşe katladı. Üzülerek söylemeliyim 
ki, Hollandalı girişimciler bizlerden 
hep 3-5 adım önde olmuşlar. Onlar 
bir işe girişirken toplam bütçelerinin 
yüzde yirmisini dijital reklama 
ayırırken; bizimkiler diyor ki “Yahu 
onu da yaparız, bir ara bakarız, 
hele şu işimizi bir başlatalım.” 
Geçen bir mobilya işletmecisi 
müşterim geldi. Mağaza için 300-
400 bin Euro harcamış, dijital 
reklam için “bir ara bakarız” 
demiş, aradan 3 yıl geçmiş, yeni 
anlamış bu işin önemini, daha yeni 
buldu bizi. Eğer ilk açtığında bize 
gelseydi şimdi cirosunu 3 katına 
çıkarırdı. Maalesef böyle bir anlayış 
var. 

Veri odaklıdan kastınız nedir?
Biz veriye çok önem veriyoruz. 
Onun için de bizi “veri odaklı 
şirket” olarak tanımlıyorlar. 
Örneğin, Facebook’a 1 euro attık, 
3 euro dönüşümü oldu; Google’a 
1 euro attık çıkan 10 euro oldu. Bu 
durumda biz müşteriyi elbette daha 
kârlı olan alana yönlendiriyoruz. 
Bu yüzden dijital noktada bir 
sorununuz varsa, bizi aramanız 
yeter. Var olan bilgi ve birikimle 
bütün firmalara ciddi katkımız 
olmakta ve olacaktır.
Yine önemli bir firma için 
taşeronluk yapan bir arkadaşın 
eleman eksiğini çok kısa bir sürede 
giderdik. Hem de çok cüzi bir bedel 
karşılığında. Aynı işi Hollandalı 
bir şirkete yaptırmış olsaydı hem 
maddî anlamda gideri çok olacaktı 
hem de bu kısa zamanda o  eksiklik 
giderilemeyecekti. Yani bu gibi 
sorunları olanlar için en etkin ve 
doğru adres biziz.   
Yine ayrı bir sektörde iş yapan biri 
geldi ve büyümek istediğini söyledi. 
Cüzi bir bütçe ile tek adamlık bir 
şirketi, 18 ay gibi bir sürede 100’ü 
aşkın elemanla çalışır hâle getirdik. 

Bu birikim, donanım ve 
profesyonelliğe rağmen 

yeterince tanındığınıza inanıyor 
musunuz?
Hollandalılardan daha iyi işler 
yapmamıza, daha girişimci ruhu 
taşımamıza rağmen onlardan 
on adım geride olmamız benim 
zoruma gidiyor. Çünkü ben iş 
adamıyım, sosyal bir yanım 
var ve bu topluma ve toplumu 
meydana getiren herkese bir katkı 
değer sunmak için çabalıyorum. 
Bizim toplum 10 kat daha fazla 
çalışmasına, üretmesine rağmen 
kendisini bir türlü ispatlayamıyor 
ve hak ettiği yere gelemiyor, 
hakkını alamıyor. Müşterilerimizin 
yüzde 80’i Hollandalı. Bizi 
yeni tanıyan bizim insanlarımız 
da “sizi daha önce neden 
tanımdım” diye pişmanlıklarını 
bildiriyorlar. Önce en ucuzundan 
başlıyorlar, sonra en pahalısına 
geçiş yapıyorlar ama her ikisinin 
akıbeti de maalesef hüsran oluyor, 
geri dönüşüm olmuyor. Bundan 
dolayı da bizim sektörde güven 
ortamı çabuk kayboluyor. Vatandaş 
açıkça “sana değil, ama sizin 
piyasaya güvenim kalmadı” 
diyerek yaşadığı acı tecrübeleri 
paylaşan çok insana rastladım. 
Ben de kendilerine “müsaade 
edin, bizim piyasada iyilerin de 
güvenilir olanların da olduğunu 
gösterelim” diyorum ve yapılan 
iş sonrasında da o güven tekrar 
kazanılıyor, hamdolsun. Müslüman 
ve Türkiye insanına hizmet etmek, 
onların sorunlarını çözmek benim 
boynumun borcudur. Ben meseleye 
bu bilinçle bakıyorum. Erbakan 
Hocamın da tam da bu hususta 
önemli bir tespiti var: “Onlar 
istiyorlar ki biz elma armut 
yetiştirip, satalım. Bizim onca 
emeğimizi küçücük bir çip 
ile, silah ile takas edelim. 1 
dakikalık zamanın ürünü bir 
yıllık emeğin karşılığına bedel 
oluyor.” 

Ben de istiyorum ki, Türkiye 
insanının emeği değerli olsun. 
Bunu değerli kılmanın yolunun 
dijital reklamdan geçtiği bilinsin 
istiyorum. Ben bu heyecanla 
konuşunca karşımdaki bazen bu 
heyecanıma anlam veremiyor. Ben 
de diyorum ki “ne sizin bana 
ne de benim size ihtiyacım 
var, ama bizim birbirimize 
ihtiyacımız var! Ben senin 
büyüme potansiyelini gördüğüm 
ve kullanmanı istediğim 
için bu denli heyecanlıyım, 
kaygılıyım ve duyarlıyım!”   
Bizimle bir kahve içimi beraber 
olan insanlar bizdeki bu hassasiyeti 
hemen anlayabiliyorlar ve hemen 
anlaşma sürecine girilerek “Yasin 
Bey, bizden hangi bilgileri 
istiyorsunuz?” diyerek o güven 
ortamı anında tesis ediliyor.
 
Girişimcilere çağrınız nedir?
Aslında şirketini büyütmek 
için yatırım yapanlar da var. 
Ancak yanlış adres olunca, 
hem kendi o alandaki piyasaya 
güvenini kaybediyor hem de 
onu tanıyanlar bu sektöre uzak 
duruyorlar. Ben de sırf o ümidi 
yeşertebilmek adına “gelin, bir 
çay-kahve içelim, birbirimizi 
tanıyalım ve birbirimiz için 
ne ifade ediyoruz, karşılıklı 
görelim, bilelim” diyorum. İş 
konuşmayalım, sadece birbirimizi 
tanımak için bir araya gelelim. Bu 
çağrıyı duyanlar geliyorlar, bizi 
tanıyorlar, çalışma mekânımızı, 
profesyonel ekibimizi ve bilgimizi, 
samimiyetimizi yakından 
görüyorlar; o zaman bir işbirliğine 
giriliyor. Bu buluşmalarımız, ayrılan 
vakitlerimiz de asla herhangi bir 
bedel karşılığı olmuyor.  Amaç 
öncelikle tanışmadır, amaç öncelikle 
güven verebilmektir. Gerisi zaten 
kendi kendine oluşuyor. 
İnsan belli bir kazançtan sonra 

daha ileri gitmek istiyorsa bunun 
sebeplerinden biri de onun 
düşünce yapısından, ideal ve dava 
bilincinden dolayıdır. Bilgisinin, 
kazanımın diyet ve zekâtını ödeme 
anlayışındandır. Bizim 10 yıla yakın 
bir geçmişimizden sonraki hedefimiz 
topluma hizmetten başkası değildir. 

Webactueel ile hedefleriniz 
nelerdir?
Hedefimiz kısa bir zaman içerisinde 
Belçika Antwerpen’da bir şube 
açmak. Bunu hemen ardından 
Türkiye’deki güzel firmalara katma 
değer katabilmek için İstanbul’da 
şube açıp oradaki insanlarımıza 
profesyonel ve güzel çalışmalar 
yapabilmek. Böylelikle Türkiye’de 
olup da Avrupa’ya açılmak 
isteyen firmalara var olan bilgi ve 
tecrübemizle destek sağlayabilmek. 
Hollanda-Türkiye arasında ciddi 
bir ticaret ağı var. Bu alanda da 
Türkiye insanımıza çok iyi hizmetler 
vereceğimize; iki ülke arasındaki 
bu ağı daha sağlıklı bir zemine 
oturtacağımıza ve güven ortamı 
sağlayacağımıza inanıyorum. 
Böylelikle çalışma ekibimizin 
sayısını da 50’lere çıkarmayı 
hedefliyoruz…Her iki şube için 
gereken alt zeminler oluşturulmaya 
başlatıldı. Rabbim utandırmasın...

Kendinizi nerede görüyor ve 
görmek istiyorsunuz?
Yaptığımız iş alanında, kendini 
isbatlamış, güven kazanmış 
firmalar listesinde Hollanda’da ilk 
10’da olduğumuzu biliyoruz. Bu 
da bizleri ayrı bir mutlu ve onore 
ediyor. İş aldığımız firmalara işimizi 
en düzgün bir şekilde yapmaya, 
bilgimizi de toplumumuzla ücretsiz 
paylaşmaya çalışıyoruz

Toplumsal ve gönüllülük 
alanında da pek çok hizmetler 
yürüttünüz. Gençlere bu 

Yasin Yıldırım:

 “Toplumumuzun hak ettiği yere gelmesi için uğraş veriyoruz”
“Üzülerek söylemeliyim ki, Hollandalı girişimciler bizlerden hep 3-5 adım önde olmuşlar. Onlar bir işe girişirken toplam bütçelerinin yüzde yirmisini dijital reklama ayırırken; bizimkiler diyor ki ‘Yahu onu da yaparız, 
bir ara bakarız, hele şu işimizi bir başlatalım.’ Maalesef böyle yanlış bir anlayış var.”
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Doğuş’un iç omurgası üç sac ayağına oturtulmuştur. Köşe yazarlarımız, Dosya Konuları’mız ve Söyleşilerimiz. Haberlerimiz günlük olarak Websitemizde yayınlandığı için onları bu omurgaya dâhil etmedik. Yazarlarımız her ay gündeme dair gözlem ve düşüncelerini paylaşırken, dosya konularımızla kamuoyu 
ve gündem oluşturmaya çalıştık. Söyleşilerimizle de toplum için varlık gösteren, anlam ifade eden insanlarımızı tanıtmayı ve onların gözleriyle yaşananları yeniden okumayı istedik. Bu da Doğuş’un, toplumumuzun tamamı tarafından kabul edilişini sağladı. Bu sayıda yine önemli bir konuyu dosya olarak işledik. 
Yazarlarımız da konuyla alakalı görüşlerini köşelerinde sizlerle paylaştılar. Söyleşiler bölümünde de iki güzel insanı ağırladık. Hem mesleki alanda büyük başarılar elde etmiş hem topluma mal olmuş hem de insani ilişkilerde güven, itibar, sevgi ve saygı elde etmiş bu güzel insanlardan biri Webactueel kurucusu ve 
yöneticisi(CEO) Yasin Yıldırım. Uzun zaman önce verilen sözümüzü yerine getirmek için randevulaştığımız gün ve saatte ofisinin kapısını çaldım. Çok nezih bir mekânda, 15 civarında harıl harıl çalışan, güler yüzlü bir ekiple karşılaştım. Yasin Bey her zaman olduğu gibi bir müşterisini ağırlıyordu. İkram edilen su 
bitmeden Yasin geldi, kucaklaştık ve ofisi tanıtmak amacıyla gezdirdi. İnsan böyle gençlerin bu başarısına gıpta ediyor, gurur duyuyor. Hem mesleki başarısı hem de topluma ve ülkeye kattığı değerler nedeniyle tanınması gereken biri Yasin Yıldırım. İşte bizler de bu nedenle onu ve onun gibilerini tanıtmayı bir 
görev olarak gördük ve onunla istifade edeceğiniz, keyif alacağınız, sonunda da gururu duyacağınız bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisini, toplumun bilinçlenmesine ve gelişmesine adayan, bilgi ve birikiminin zekâtını ülkeye ve insanlara ödemek için koşuşturan Yasin Yıldırım’ı tanıyarak söyleşimize başlıyoruz…         

  Yasin  Yıldırım: “Dijitale yatırım yapın,geride kalmayın!”
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konuda neler tavsiye edersiniz?
“Zaman yoktur, zaman ayırmak 
vardır” sözü beni çok etkiliyor. 
Birisi randevu istiyor bakıyorum 
ajandam dolu. Ama ona vakit 
ayırmam gerektiğini de biliyorum. 
O zaman ailemden, yeme-
içmeden, uykudan tasarruf yaparak 
vakit kazanabiliyor ve o kişinin 
yardımına koşuyorum. Bu sadece 
müşteri ile alakalı da değil, ailem, 
çevrem, dostlarım için de geçerli. 
Gençlerimizin gönüllülük alanda 
hizmet etmemelerinin en önemli 
sebeplerinden biri de “zamanım 
yok” bahanesinin arkasına 
sığınmaları. Oysa zaman çok, onu 
iyi kullanan yok. 
MÜSİAD Avrupa’nın belki de en 
genç yöneticisiyim. İşimde başarılı 
olmak için gayret ediyorum, 
gönüllülük bazında verdiğim 
hizmetlerden geri kalmamaya 
çalışıyorum. Bu başarı da vakit 
ayırarak oluşuyor. Müşterim benim 
için “iyi bir organizatör”, STK’lar 
“iyi bir gönüllü”, ailem “hayırlı 
evlat”, eşim “hayırlı eş”, 
evladım “hayırlı baba” desinler 

diye var olan gücümle bu dengeyi 
iyi oluşturmaya çalışıyorum ve 
hepsine ayrı ayrı vakit ayırmaya 
gayret ediyorum. Gençlerin bu 
bilinç ve şuurla yetişmesi lazım. 
Hollanda’daki Müslüman toplumun 
dertleri ile ilgilenecek, çözüm odaklı 
düşünecek binlerce gencimiz kendi 
dünyasında yaşıyor. Oysaki bu 
ülke onu yetiştirdi, bu toplum onu 
bu seviyeye getirdi. Bir vefa borcu 
olarak kazanımlarının topluma ve 
ülkeye geri dönüşümü olmalı. 

Hollanda Türk toplumu 
hakkında neler 
düşünüyorsunuz, nasıl bir 
öngörünüz var?
Türk toplumu olarak hak ettiğimiz 
yerde olmadığımızı düşünüyorum. 
Bizden öncekilerin ne dilleri vardı 
ne de ellerinde imkân. Onlar o 
yokluktan bizleri en güzel yerlere 
getirmişler ve bunca başarıya 
imza atmışlarsa, onlardan sonra 
gelenler onları ikiye katlamalıydı bir 
sonrakiler de çıtayı daha yükseklere 
taşımalıydı. Biz kendimizi belki 
çok iyi yerlerde görüyor olabiliriz 

ancak bir Hollandalı gözünde bizler 
hâlâ altlarda gezinen bir grubuz. 
O nedenle ben gençlere diyorum 
ki, bizden öncekilerin bilgi, birik 
ve tecrübeleri ile bizim ilmimizi, 
mesleki kariyerimizi harmanlayarak 
hak ettiğimiz yerlere gelmemiz 
daha kolay olacaktır. Bu her alanda 
böyle olmalı. Camilerde, kurum 
kuruluşlarda; kısacası toplumun 
her alanında bu bilgi paylaşımını 
yapmalıyız. Dava aşkı ile hizmet 
yürüten genç sayısı artarsa bunun 
doğrudan hem Hollanda’ya hem  
İslam’a hem de Türk toplumuna 
yansıması ve muazzam bir katkısı 
olacaktır. Gençler gitsin işinde 
çalışsın ama gelsin camilerde, 
kurum ve kuruluşlarda da bilgisinin 
zekâtını versin ki, o yerler öksüz 
kalmasın, şaha kalksın. Önceki 
neslin tecrübesini, yeni neslin 
bilgisi ile pekiştirip, harmanlayarak 
yol alınırsa, ortaya muazzam bir 
gençlik çıkacaktır. Ben şu anda 
babam yaşındaki insanlarla aynı 
masayı paylaşarak geceler boyu 
toplantı yapıyorum. Bunun bana 
eşsiz bir katkısı oluyor. Onların 

yaşadıkları her olaydan aldığım 
ders, benim önüme engel olacak 
bendin yıkılmasına vesile oluyor. 
Benim de bilgim onların önüne ışık 
oluyor. Hâl böyle olunca başarı da 
kaçınılmaz oluyor. 

Pandemi savaş ve musibetleri 
nasıl okumalıyız?
Yaşadığımız dönem çok sıkıntılı 
dönemlerdi. Bundan sonrası 
daha da ağır geçebilir. Ama biz 
bunlara seyirci kalmadan, sabit 
durmadan su gibi akıp yatağını 
bulmamız gerekiyor. Onların bir 
planı varsa Allah’ın da var. Bizim 
de olmalı. Hepimizin bir “A” ,“B” 
ve ‘’C’’ planı olmalı. Tek planı 
olan, bu duruma seyirci kalan 
hiçbir firmanın bu sıkıntılara göğüs 
germesi mümkün değil. Tedbirimizi 
çok iyi alıp çaba göstereceğiz. Yüce 
Mevla’m bunun ardından ne eylerse 
güzel eyler. Çaba bizden, takdir 
Allah’tan...

Son sözlerinizi alabilir miyim…
Hem mesleki (dijital alandaki 
uzmanlık) alanda hem de kişisel 

olarak bu topluma katkı sağlamak 
için hazır olduğumu bir kez daha 
yineleyeyim. Her şeyin başı tanış 
olmakla başlıyor. Buyurun gelin, 
çayımız kahvemiz hazır, ya da davet 
edin gelelim; yüz yüze konuşalım. 
Bu toplumun inşa ve ihyası için 
çözümler, fikirler üretelim.  
İletişim bilgilerimiz şöyle:
Yasin Yıldırım – 0616913910  
- yasin@webactueel.nl 
- (070) 204 20 30 
- info@webactueel.nl 
- www.webactueel.nl
Söyelşi: Zeynel Abidin     ---◄◄ 
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bitmeden Yasin geldi, kucaklaştık ve ofisi tanıtmak amacıyla gezdirdi. İnsan böyle gençlerin bu başarısına gıpta ediyor, gurur duyuyor. Hem mesleki başarısı hem de topluma ve ülkeye kattığı değerler nedeniyle tanınması gereken biri Yasin Yıldırım. İşte bizler de bu nedenle onu ve onun gibilerini tanıtmayı bir 
görev olarak gördük ve onunla istifade edeceğiniz, keyif alacağınız, sonunda da gururu duyacağınız bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisini, toplumun bilinçlenmesine ve gelişmesine adayan, bilgi ve birikiminin zekâtını ülkeye ve insanlara ödemek için koşuşturan Yasin Yıldırım’ı tanıyarak söyleşimize başlıyoruz…         

Ali Köklü:

M ÜSİAD Hollanda derneği 
Amsterdam Corendon Village 
Hotelde düzenlediği ve farklı 
bir çok kesimden temsilcinin bir 

araya geldiği tanışma ve Network akşamında 
uzun zamandır görülmeyen şeyleri görmek 
davetlilerce de olumlu karşılandı.
MÜSİAD Hollanda’nın organize etmiş olduğu 
Network resepsiyonuna yurt içi ve yurt 
dışından 400’e yakın ticaret erbabı katıldı ve 
‘tanı, tanıştır, ticaret yap’ amacıyla hazırlanan 
gece hedefine ulaştı. Davetli işadamları kendi 
sektörlerinde ve farklı sektörlerden kişilerle 
tanışma fırsatı buldu. Kurumun genel sekreteri 
Özlem Şahin’in sunduğu programda ayrıca 
geceye sponsor olanlara ve yeni üyelere rozet 
takıldı, hediyeler takdim edildi.
Geceye iş adamlarının yanı sıra AKP İstanbul 
milletvekili Vedat Demiröz, YTB Başkan 
Yardımcısı Zafer Sırakaya, Büyükelçi Şaban 
Dişli, Amsterdam Deventer ve Rotterdam 
Başkonsolosları, Lahey Ticaret müşaviri, 

HOLLANDA MÜSİAD DERNEĞİ HOLLANDA TÜRK TOPLUMUNU BULUŞTURDU

Rotterdam Ticaret Ataşesi, Deventer Çalışma 
Ataşesi ve birçok STK temsilcileri katıldı.
MÜSİAD Başkanı Ali Köklü, ileriki süreçte daha 
geniş kitlelere ulaşarak devam edeceği mesajını 
verdi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda 
siyasi çevreden de katılım olması uzun 
zamandır bir araya gelinemeyişin yıkılabileceği 
tomurcuğunu yeşertmiş oldu. CHP Hollanda 
Birliği Başkanı ve yöneticisinin de katıldığı 
gecede bir hoş geldiniz konuşması yapan 
MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü şunları 
dile getirdi:
“Bir çok farklı alandan misafirlerimizi bugün 
burada bir araya getiren asıl nedenin tanımak, 
tanıştırmak, dostluk ve ticari işbirliklerinin 
zeminini hazırlamak istememizdir.
Bütün iş çevrelerinde olduğu gibi 
gerçekleştirilecek temaslardan, kurulacak 
ilişkilerden beklentilerimiz olacaktır. Netwerk 
ağımızı genişleterek, işlerimize yansıtmak ve 
her alanda daha da başarılı olmak istiyoruz. 

“Ayrıştırmak, bizler fark etmesek de uzun vadede toplumsal varlığa çok derin yaralar açmakta”

Daha çok üretmenin ve ticaretin yollarını 
arıyoruz. Kendi açımızdan yapmış olduğumuz 
hizmetlerin mutluluğunu yaşarken, Ülke 
ekonomilerine de katkılar sağlıyoruz.
Bu noktada bizim şansımız ikiye katlanıyor. 
Artık memleketimiz olarak kabul ettiğimiz 
Hollanda iş ekonomisinin içerisindeyiz. 
Burada katma değer üretebiliyoruz. Ama, aynı 
zamanda Türkiye ve başka ülkelere yönelik 
projeler geliştirebiliyor, İş üretebiliyor ticari 
köprülerin kurulmasına vesile oluyoruz.” dedi.
Salonda STK Temsilcilerinin dışında farklı 
siyasi görüşlerden insanların da göze çarptığı 
program da başkan buna da vurgu yaparak 
şunları söyledi: “Ayrıştırmanın bizler fark 
etmesek de uzun vadede toplumsal varlığa 
çok derin yaralar açabileceğini aklımızdan 
çıkarmamalıyız.
Farklılıkların önümüzde engel değil, aksine 
bizi daha da güçlendirecek bir zenginlik 
olduğu gerçeğinden hareketle yaklaşımımızı 
şekillendirmemiz gerekiyor. İşte bu çerçevede, 
sivil toplum kuruluşlarının veya iş çevrelerinin 
sadece faaliyet alanı itibariyle değil, sosyal 
ve kültürel alanda da büyük sorumluluk 
taşıdığını belirtmek isterim. Bu düşüncelerle, 
bizleri bugün burada bir araya getiren 
beklentilerin sadece iş odaklı olmaması 
gerektiğini, toplumsal dayanışma noktasında 
da aynı amaçlarla beklentimiz olması gerektiği 
inancımı da ifade etmek istiyorum. Kalıplara 
giren bir hizmet anlayışımız olmamalı.”
Daha sonra Kadın girişimcilerle ilgili kısa 
bir sinevizyon gösterisi yapıldı ve başkan 
yardımcısı Esra Toprak Demir girişimci 
kadınları kürsüye davet ederek çiçek takdimiyle 

renklenen buluşmada, MÜSİAD Hollanda, 
kadın girişimcilerin öneminin altını çizdi.
Programda, Vedat Demiröz ve Lahey 
Büyükelçisi Şaban Dişli de söz alarak birer 
konuşma yaptılar. Program ayaküstü yapılan 
sohbetlerle sona erdi.
Fotoğraflar: Platformdergisi               ---◄◄ 
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Türk Hava Yolları Amsterdam Şubesinde 6 yıldır başarı ile görev yapan Müdür 
Cengiz İnceosman görev süresinin dolması nedeniyle görevini yeni Müdür 

Şerafettin Ekici’ye teslim etti. Hollanda’da çalıştığı süre içerisinde çevresince 
sevilen müdür İnceosman’ın vedası nedeniyle düzenlenen yemekli buluşmada, 
bir taraftan vedanın getirdiği hüzün yaşanırken diğer taraftan da yepyeni genç 
bir müdürün göreve başlamasının sevinci birlikte yaşandı.
Amsterdam Corendon Hotel’de gerçekleşen “Veda ve Tanışma Akşamına” çok 
sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katılırken geçeye T.C. Lahey Büyükelçisi 
Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Lahey Din Hizmetleri 
Müşaviri Haluk Songur, Corendon Hava Yolları ortaklarından Atilay Uslu 
ve acente temsilcileri katıldı. Misafirleri kapıda karşılayan Türk Hava Yolları 
müdürleri Cengiz İnceosman ve Şerafettin Ekici gece boyunca tüm davetlilerle 
yakından ilgilendi. Misafirlere bir veda konuşması yapan Türk Hava Yolları 
Müdürü Cengiz İnceosman konuşmasında tüm ekibine birlikte çalıştığı süre 
içerisinde kendisine destek olduğu için teşekkür etti.
Daha sonra Mikrofona gelen Türk Hava Yolları Amsterdam şubesi yeni müdürü 
Şerafettin Ekici konuşmasında vedaların zor olduğunu belirterek “Hizmet 
bayrağını değerli müdürümüzden teslim alıyoruz. Kendisine bu zamana dek 
yapmış olduğu başarılı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Bize de değerli 
müdürümüzün çok yüksekte bıraktığı çıtayı daha da yükseklere çıkarmak kalıyor. 
Hepimiz için başarılı bir dönem olacağını umuyorum.” dedi. 
Programda Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve Amsterdam Başkonsolosu Engin 
Arıkan da birer konuşma yaptılar.                           Haber: Sedat Tapan   ---◄◄ 

Hayırlı olsun!Avukat İsmet Özkara:

H ollanda’da kurulmuş olan Horecabond 
Nederland (Hollanda Gastronomi 
Derneği), tüm branşlarda olduğu gibi, 
kendi sektörlerindeki işçi sıkıntısını, 

Türkiye’den getirilecek elemanlar ile çözmeye 
çalışıyor.
Yaz tatili sonrasındaki ilk Yönetim Kurulu toplantısını, 
Den Bosch şehrindeki Edelstaal firmasında, Ertan 
Torunoğulları’nın ev sahipliğinde yapan derneğin 
başkanı Tarık Şaki, eleman sorununu çözmek için 
Lahey’e teklifte bulunulacağını belirtti.
Lahey Büyükelçiliğimizdeki Ticaret Müşaviri 
Yardımcısı Aşkın Pekel’in de katıldığı toplantıda, iş 
anlaşmalarında uzman olan avukat İsmet Özkara da 
vardı. Özkara, Ankara Anlaşmasına riayet etmeyen 
Hollanda hükümetini protesto etmek için başlatılan 
imza kampanyasını yönetiyor.
Özkara yaptığı konuşmasında, Hollanda’ya (yüksek 
nitelikli/expat) işçi veya yatırımcı sıfatıyla çalışma 
ve oturma müsaadesi almanın şartlarını anlattıktan 
sonra, Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması’ndan 
doğan haklarının kısıtlandığını ve bu nedenle izin 
almalarının daha da zorlaştığını belirtti. 

Horecabond nederland PerSonel 
SIKINTISINI TÜRKİYE’DEN ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

HOLLANDA TÜRK HAvA YOLLARI’NDA 

GÖREv DEğİŞİMİ YAPILDI

Buna karşılık, Avrupa Komisyonunu harekete 
geçirmek için bir imza kampanyasını başlatan Özkara, 
yetkililerin şikâyetlere kulak vereceğine inandığını 
sözlerine ekledi.
Ticaret Müşavir Yardımcısı Pekel, Hollanda hükümeti 
tarafından alınan kararların, Büyükelçilik düzeyinde 
de ayrıca değerlendirildiğini ve bu bağlamda iki 
ülke arasında gereken çalışmaları an itibariyle takip 
ettiklerini ifade etti.
Pekel, Hollanda’da Türk menşeli markaların satışı 
için şube açılması kapmasında, Türkiye hükümetinin 
sağladığı teşvikler hakkında da bilgi verdi.

Mevcut duruma göre, Türkiye’den eleman getirmenin, 
ancak yüksek nitelikli işçi veya öğren/çalış şeklindeki, 
göçmen öğrenci sıfatıyla yapılan oturum başvurularının 
kabul olması şansının daha yüksek olduğu dile 
getirilen toplantıda, Horecabond Nederland üyelerinin 
de ancak bu yollara baş vurarak, sektördeki eleman 
sıkıntısını bir nebze de olsa azaltılabileceği ifade edildi.
Toplantı sonrasında, buluşmaya kapılarını açan Ertan 
Torunoğulları konuklarına yemek ikramında bulundu.
                                      İlhan Karaçay   ---◄◄ 

“Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması’ndan doğan hakları
kısıtlanmakta bu nedenle oturum izni almaları zorlaşmakta”
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Bütün  finansal  işlerinizi tek  çatı  altında  halledebilirsiniz...

Araba Sigortası İoptek Sağlık Sigortası Krediler Borçlar
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9’uncusu 25 Mayıs’ta

K ırmızı Lale Vakfı tarafından bu yıl sekizincisi 
düzenlen Kırmızı Lale Film Festivali, 
Hollanda’nın Amsterdam, Deventer 
ve Rotterdam şehirlerinde 9 Filmle 

sinemaseverlerin karşısına çıktı. Amsterdam De LAB 
111 sinemasında 15 Ekim Cumartesi günü yapılan 
kapanış törenine Bartın’da hayatını kaybeden maden 
işçileri damga vurdu.  
Kapanış töreninde konuşma yapan vakıf Başkanı 
Mehmet Emin Alkanlar 2014 yılında Soma faciası 
günlerinde 2. Kırmızı Lale Film Festivali’nin yapıldığını 
ve festival kapanışında Onur Ödülü alan Fatma Girik’in, 
ödülünü hayatını kaybeden maden işçilerine adadığını 
anlattı. Aradan geçen 8 yılın ardından yeniden festival 
sırasında bir maden faciası yaşandığını ve hayatını 
kaybeden işçilerin ailelerinin acılarını paylaştıklarını, 
başsağlığı ve sabır dilediklerini söyledi.  Türkiye 
Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’da 
konuşmasında Bartın’daki facianın derin üzüntüye yol 
açtığını, ölenlerin yakınlarına başsağlığı  ve Allah’tan 
rahmet diledi. Kırmızı Lale Film Festivali’nin yeniden 
seyircilerle buluşmasından memnuniyet duyduğunu, 
Yunus Emre Enstitüsünün katkılarının önemli olduğunu 
söyleyen Arıkan, festivalin daha büyüyerek süreceğine 
inandığını söyledi. 

Son konuşmayı Yunus Emre adına yapan Bülent Evren, 
festivalin sonunda gösterilecek iki film için katılımcıları 
film salonuna davet etmesiyle Kırmızı Lale Film Festivali 
günü noktalamış oldu. 
Festival kapanışına, özellikle izleyici olarak geldiğini 
belirten kültür ve medyadan sorumlu Devlet Sekreteri 
Günay Uslu, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, 
Yunus Emre Enstitüsü Amsterdam Müdürü Adil Akaltun 
ve yüzün üzerinde davetli katıldı.
Kapanış resepsiyonuna Ozan Sarıtepe de gitarıyla eşlik 
etti. Festival’de 7 uzun metraj, 2 belgesel toplam 9 film 
yer aldı. 9. Kırmızı Lale Film Festivali 25 Mayıs 2023 
tarihinde yapılacak.
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Kırmızı Lale Festivali Başkanı Mehmet Emin Alkanlar artık 
film festivalleri yapmanın çok güç olduğunu, Avrupa’da 
yalnızca 3 festivalin kaldığını, tüm zorluklara rağmen 
Türkiye sinemasını tanıtmaya inatla devam edeceklerini
söyleyerek şunları ekledi: “Bu yılki festival yalnızca bir iki 
sinemasever işadamının katkıları ve Yunus Emre Enstitüsü 
ile Atlas Havayollarının destekleriyle gerçekleşebildi. 
Türkiye’de de son yıllarda sinema sektöründe sıkıntılar 
ortaya çıkmaya başladı ve çekilen film sayısı azaldı. 
Umarın bu kriz ortamı bir an önce dağılır ve sinemamız 
yeniden eski günlerine döner…”                DM  ---◄◄ 

Festival’de 7 uzun metraj, 2 belgesel toplam 9 film yer aldı
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T ürklere yakınlığıyla bilinen Belediye Başkanı camiye gelen Türk 
vatandaşlarıyla birebir ilgilenerek, hatırlarını sordu.
Başkan, gençlere “geleceğe nasıl bakıyorsunuz, neler 
planlıyorsunuz?” diyerek gençlere  özel zaman ayırarak, onlarla 

sohbet etti. Gençlerin eğitimde, iş aramada veya sosyal konularda bir 
sıkıntıları bir taleplerinin veya beklentilerinin olup olmadığını sordu ve 
gelen sorunları, şikâyetleri dinledi, çözümü noktasında adıma atmak adına 
not aldı.
Daha sonra  camii yönetimiyle bir araya geldi ve cami binasına yönelik 
yapılan bir saldırı veya buna benzer durumların yaşanıp yaşanmadığını 
sorarak bu gibi durumlarda derhal haberdar edilmesinde yarar olduğunu 
söyleyen başkan, cami yönetiminin yapmış oldukları aktiviteler hakkında 
bilgi aldı. Ziyaret heyetine, cami yönetim kurulu tarafından Türk usulü 
baklava ve çörek ikram edildi.
Cami Dernek Başkanı, Osman Ünal, Genç Kızlar Kolu Başkanı Aişe Kübra 
Bekdur, Gençler Kolu Başkan Vekili Semih Yılmaz ve cemaatin hazır 
bulunduğu ziyarette, Belediye Başkanı van Zanen vatandaşlarla verimli bir 
sohbet etti ve “eğer bir sıkıntınız var ise, işte benim telefonum numaram 
arayın” diyerek vatandaşlarımıza güven verdi
Cami din görevlisi Necati Akbulut Belediye başkanımızın yapmış olduğu 
ziyaret bizi mutlu etti ve kendisine teşekkür etmeden önce şunları söyledi: 
“Toplumun her kesimine değer veren, büyük bir samimiyet ve tevazuuyla 
herkesi dinleyen, istekleri olan vatandaşlarımıza kartvizitini veren sayın 
Başkana şahsım, Yönetim Kurulum ve cemaatimiz adına çok teşekkür 
ediyorum” dedi.                                          Haber: Sedat Tapan  ---◄◄ 

Jan van Zanen:

LAHEY BELEDİYE BAŞKANI VAN ZANEN 
AHİ EVRAN CAMİİ’Nİ ZİYARET ETTİ

“Sıkıntınız olursa, her zaman yanınızdayım”

GÖRÜŞ

      

D ünyaya gelişimizin hikmetini sual 
ederken belki yanılgıya düştüğümüz 
en büyük âlamet, gitmek için dünyaya 
gelişimizi zihnimizden ıskalamamızdır.

Öyleyse iki türlü yolculuğu unutmamamız 
gerekir: Bunlardan biri geçici diğeri ise, hakiki 
ayrılıktır. Bu seyru seferin ilki dünyada öbürü ise, 
ahirete olacaktır.
Yaşanan ömrün bittiği yer ayrılık noktasıdır. 
Şairin terennüm ettiği kelimeler bunu gayet açık 
ortaya koymaktadır:
“Hicran içre varıp secde eylesem Rabbime,
Ne gam kalır ne keder seyru fırakım yeter 
hâlime,
Zamana sığmaz aşkın ateşi daim tüter her 
kelime,
Ümidim odur bunca seneler, âmelim sahih 
düşse önüme.”
Hicran, istenilen şeye ulaşamama gurbet hâlidir. 
Eğer gayreti tam olup maksat hasıl oluncaya 
kadar vuslat yolunda seyru sefere devam edilir, 
yaradılış hikmetine mütenasip kulluk bilinciyle 
ömür nihayetlendirilir ise, refik-i âlâya vasıl 
olmanın bayramı kutlanır; o vakit, ebedi hayata 
geçiş köprüsü olur.
Hicranla secdenin yakınlığı, aşkı İlahîye giden 
bir yol alması dolayısıyla, udebanın, sulehanın, 
fukahanın, ve diğer meslek erbabının yaşadıkları 
hakikatler buna işaret etmiyor mu?
İnsan dünyadan ne kadar uzakta yaşarsa ve 
masivadan uzaklaşırsa, Allah’a olan kurbiyeti 

kesbetmede daha mahir ve kolay olacaktır.
Sahi... biz hiç hayatla ölüm arasında bir bağ 
kurmak istidadını ortaya koyabildik mi?
Hangi tarafa daha fazla yaslanarak öbüründen 
uzaklaşarak isyanlarımızı artırdık?
Hangi gün ve gecelerde nedametimizi haykırarak 
yüce dergâha göz yaşıyla ellerimizi açarak itirafta 
bulunduk?
Hangimiz dünyada tıpkı Hz. Resulullah (s.a) gibi 
bir ağacın altın gölgelenerek onun dünya tarifini 
hatırladık…
Ölüm, ebedi hayata açılan kapıdır. Bu kapıdan 
içeriye girebilmenin heyecanını yüreklerimizde 
taşıdığımız an var mıdır?
Evet... “gafletin hangi merhalesinden eşyaya 
anlam verilemez” diye tefekkür edebildik?
Günlük meşgalelerimizin bizi alıkoyduğu 
değerlerden mahrum olmanın ne anlama 
geldiğinin muhasebesini kaç kez yaptık?
İbadetlerimizde samimiyetimizi ölçmek için kaç 
saniye verdik?
Helal haram kavramlarını doğru öğrenip 
yaşantımızın hangi alanlarında kullanabildik?
Kur’an ve sünnetle aramızdaki bağın ve hayata 
yansımasının yüzdelik oranı nedir diye, güçlü 
olduğuna şahitlik edebiliyor muyuz?
Şeytan yeryüzünde gittikçe hakimiyetini ilan 
ederken, kaç insanın iğvalarına ve vesveselerine 
aldanmaması için el uzatarak ve ikna ederek  
darus-selama çağırarak kurtarabildik?
Rabbe secde eden insanın her an mutlu ve 
huzurlu oluşu, güç ve kuvveti tek terbiyeci olan 
Allah’a mahsus olduğunu bilmesidir.
Çünkü o, tıpkı bir rençber hassasiyetiyle tarlayı 
süren, tohumu atan ve neticede mahsulü 
toplayan gibi, her türlü ilahî yasaya uyarak 
hayatını düzenleyen ve yaradılış hikmetini 
kavramıştır.
İste secdenin anlam derinliği ve burada izah 

edilmeye çalışılan şiirin mana zenginliği, 
yazmakla bitmeyecek kadar bir hazineyi 
nazara vererek “buna gücün yetmez” 
işaretiyle bitirmenin ne kadar zor olduğunu 
hatırlatmaktadır.
İlahî aşkı zamana sığdırmanın imkânsız olduğunu 
bilenler, yeteneklerini zorlamayarak eldeki 
hasılatla yetinmektedirler.
Çünkü aşkın kaynağı Allah’tır. Kulun onun ilmini 
ihata etmesi düşünülemez bir hakikattir.
Kaynağa akmanın mesuliyetini idrak eden 
kulların, başarı oranları gayretlerine bağlanmıştır. 
Bu imanla hayata bakanların mahlukata zarar 
vermeleri, muhaldir.
Âşığın maşukuna giderken yolda önünü 
haramilerin kesebileceğinin idrakinde olması 
gerekir. Aksi hâlde yola devam etmenin bıkkınlık 
vereceği aşikârdır.
Âşık, bütün bu arızaların engelinden kurtulmanın 
bir yolu olacağının farkında bir insandır. 
Bunların önünü kesemeyeceğine inanması, 
Allah’ın yardımını ve lütfunu cezbedecektir.
“Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden 
yardım dileriz” ayeti, bu imanın temelini 
oluşturmaktadır. Namaz kılan her mümin bu 
ayeti günde onlarca defa tekrarlamakta ve 
şahitliğini, arkasında durduğunu Allah’a söz 
vermektedir. Bilinçsiz ve anlamını düşünmeden 
tekrarlanıyorsa, kişinin tekamülüne katkısını 
varın siz düşünün.
Kulun işlediği âmeller, Allah ve Resulünün 
sünnetine uygun düşerse, kişiyi önden giderek 
kıyamet gününde karşılayacaktır.
Allah’ım! Bizleri kendine kul, Habibine ümmet 
eyle...
İnsanlığa hizmet aşkını, bütün mahlukata şefkat 
tahtını nasip eyle...
Sen, “ol” deyince olduran, kalpleri rahmetiyle 
dolduransın, bizleri affeyle... Amin!..        ---◄◄ 

Masiva, Allah’tan 
başka her şeydir. Bu 
şeylerle insanoğlunun 
ilişkisi makul seviyede 
olmalıdır. Bunun 
ölçüsünü vahiy 
vermektedir. Kula düşen 
buna uymasıdır.
“Şunlar (inanmayanlar) 
dünyayı tercih 
ediyorlar ve çetin 
bir günü arkalarına 
atıyorlar”.
(İnsan Suresi: 27)

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENKİbrahim Turgut

Masivaya
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H ollanda’da “Genç Etki 
Ödülleri”nde “Eşit 
Şanslar” dalında aday 
gösterilen Türk kökenli 

öğrenci Alihan Uzun’un yaşadığı 
kasabada heykeli dikildi.
Hendrik İdo Ambacht kasabasında 
yaşayan, Delft Teknik Üniversitesinde 
Teknik Kamu Yönetimi bölümünde 
Yüksek Lisans yapan 22 yaşındaki 
Uzun, üyesi olduğu Hollanda Eğitim 
Bakanlığı Gençlik Konseyinde 
eğitim seviyesi düşük ebeveynlerin 
çocukları için “Hayalimdeki 
Özgeçmiş” projesini geliştirdi.
Uzun, eğitim seviyesi düşük 
ebeveynler ile eğitim seviyesi yüksek 
olan ebeveynlerin çocukları arasında 
eşit şans sağlamak için geliştirdiği 
proje ile gençlere özgeçmişlerini 
oluşturmak için atölyeler düzenliyor.
Projesi ile ABN Amro Bankası 
tarafından desteklenen Genç Etki 
Vakfının altıncı kez organize ettiği 
Genç Etki Ödülleri’nde “Eşit 
Şanslar” dalında aday gösterilen 
Uzun, yaptığı açıklamada, projesine 
gösterilen ilgiden ve heykelinin 
dikilmesinden dolayı çok gururlu ve 

mutlu olduğunu söyledi.
Hollanda Eğitim Bakanlığı Gençlik 
Konseyinde kendi projesinin yanı 
sıra diğer üyelerin de projeler 
geliştirdiğini belirten Uzun, şunları 
kaydetti:
“Bu projelerin çekimleri için ekip 
kiralandı fakat benim projemin 
çekimleri zaman yetmediği için 
yapılamadı. Bu nedenle kendi 
imkânlarımla ekip kiraladım ve 
projemin çekimlerini kendim 
organize ettim ve yaptırdım. 
Konseydeki diğer üyelerin çekim 
montajları tamamlanmadan benim 
projemin çekimleri elimde olduğu 
için sosyal medyada paylaşma fırsatı 
buldum. Bu nedenle benim projem 
öne çıktı ve ses getirdi. İlk etapta 
projemin çekimleri yapılamadığı 
için moralim bozulmuştu ama bu 
durum farklı bir hayra ve heykelimin 
dikilmesine sebep oldu.”
Ebeveynlerin eğitim seviyesinin 
öğrencinin ortaokul ve lise için 
belirlenen eğitim seviyesini önemli 
derecede etkilediğine vurgu yapan 
Uzun, bunun adil bir durum 
olmadığına dikkati çekti.

Uzun, ekonomik ve sosyal 
statüsü düşük ebeveynlerin 
çocuklarının eğitim seviyesinin 
daha düşük olduğuna işaret ederek, 
“Öğrenciler arasındaki eşit şanslar 
için ‘Hayalimdeki Özgeçmiş’ 
projesini geliştirdim. Bu proje ile 
yaptığım atölyelerde öğrencilerin 
hayallerindeki özgeçmişi 
hazırlayabilmelerini sağlıyorum. 
Öğrenciler hayali özgeçmişlerini 10 
yıl sonra kendilerini nerede görmek 
istediklerine göre hazırlıyorlar. 
Bunu hazırlayan öğrenci hayallerine 
ulaşmak için hangi adımları atması 
gerektiğini öğreniyor ve ona göre 
hedefini belirliyor ve yolunu 
alıyor. Eğitimlerine düşük seviyede 
başlasalar da onlara yukarıya 
tırmanma imkanlarını gösteriyor ve 
ilham veriyorum.” dedi.
Heykelinin, Genç Etki Ödülleri’nin 
verileceği 10 Kasım’a kadar dikili 
kalacağını aktaran Uzun, “Gençlere 
sadece para kazanıp ekonomik 
statülerini geliştirmenin yanı sıra 
topluma faydalı çalışmalar da 
yapmalarını tavsiye ediyorum.” diye 
konuştu. Abdullah Aşıran AA ---◄◄                

Okur Mektupları

Türk öğrencinin heykeli dikildi

nieuws20 haber

Hollanda’da “Genç Etki Ödülleri” için aday gösterilen 

AVRUPALI TÜRKLERİN SORUNLARI NE ZAMAN BİTECEK?

S ayın Cumhurbaşkanımız, Recep 
Tayyip Erdoğan.
Ben Aydın İncirliova’da ikamet 
eden bir vatandaşım. İzinde iken 

Aydın’a Çine ve İkizdere Barajlarının açılışına 
geldiğinizde 5 metre kadar yaklaşmama 
rağmen el sıkışıp tanışma şansım olmadı. 
Hâlâ sizinle tanışmak için çaba sarf ediyorum. 
Bir de yaptığınız eserleri de görüp kullanmak 
istiyorum. Ancak bir vatandaş olarak şu 
sorunlarımızı size iletmeyi bir görev olarak 
gördüm. Çözümü için de acil bir eylem planı 
başlatmanızı umuyor, diliyor, bekliyoruz.

Cana kıymanın bedeli bu olmamalı
İnsanımızın yaşamına kast edenlerden, 
haklarımızı gasp edenlerden kuvvetlinin 
zayıfı ezenlerinden, kadınımıza kızımıza 
kocası veya başka zorbalar tarafından eziyet 
edenlerden, trafikte yapılan zorbalıklardan 
nedense hesap sorulamıyor. Adli kontrolle 
serbest bırakılıyorlar. Adam on sekiz yirmi 
ayrı suçtan yargılanıyor, mahkeme sonrası 
dışarıdan davası görülüyor.

Kiracı ev sahibi sorunları...
Ben 50 yılımı Hollanda’da bu yıl 
dolduruyorum, hasbelkader uzun mesailer 
yaparak hanımla beraber çalışıp iki daire 
ve altında 3 tane küçük dükkân yaptık ki 
emekli olunca zor durumlara düşmeyelim 
ve çocuklarımıza da destek olabilelim diye. 
“Kiraya verip emeğimizin karşılığını 
az da olsa alalım” diye, ama 30 yıldır 
çok ucuza da kiraya verdim hiç bir zaman 
karşılığını alamadım.
Bir örnek vereyim. Kiracı bakkal olarak 150 
TL’ye kiraladı 3 – 5 ay ödedi ondan sonra 
yok ne veriyor ne de çıkıyor, dükkânı zapt 
ediyor. İki sene bu şekilde kalıyor kuruş da 
ödemiyor. Avukata gidiyorsun “4 – 5 bin 
masraf” diyor ve bu maalesef her kiracıyla 
bu yaşanıyor. Bazı zalim ev sahipleri de 
olabilir ama ben onlardan olmadım ve çok 
yardımcı olduklarım oldu.
Bu durum, kanunların iyi uygulanmayışından 
kaynaklanıyor, adam para vermeden gaspla 

oturmak istiyor. Hem ev sahipleri hem de 
kiracılar neden sözleşmelere uymuyorlar? 
Hollanda’da en fazla 3 kez ihtar gönderilir, 
ödenmedi mi binadan atarlar. Benim 
yanımdaki Hollandalı bir kadını 4 çocuğu 
ile dışarı attılar. Sonra belediyeye yardım 
için müracaata gittiler. Herkesin hakkı teslim 
ediliyor.

Havayolları şirketlerinin dudak 
uçuklatan fahiş fiyat uygulamaları
Bizler hayatımızın son demlerini yaşayan 
insanlarız Uçak yolculukları, biletleri çok 
pahalı. Bir tavan fiyatı uygulansa ve onun 
üzerine çıkılmasa nasıl olur? Havaalanlarında 
her şey ateş pahası. Bir küçük şişe su 
yanına alamıyorsun. 30 TL’ye su almak 
zorunda bırakılıyorsun. Niye bu insafsızlara 
müsamaha gösteriyorsunuz anlamıyorum.
Pitbul köpeklerini yasakladınız ama hâlâ 
sokakta çocukları ve yetişkin insanları 
parçalıyorlar. Yakalanıyor 14.000 TL. 
ödüyor kurtuluyor. Zaten bu kişiler zengin 
insanlar, ama insanlarımız ölüyor veya ömür 
boyu sakatlık veya yara bere izini vücudunda 
taşıyor.

Her önüne gelen silah taşıyor
Silahlara gelince niye her çeşit ateşli veya 
ateşsiz silahlar yasaklanmıyor. Sizleri 
koruyorlar ama bizler zaten silahsızız, 
bizlerin hiç bir güvencesi yok. Saldırının 
veya darbenin kimden ne sebeple veya ne 
şekilde geleceğini bilmiyoruz, bilsek bile 
gücümüz yetmez, çaresiz bırakıldık maalesef. 
Bu darbeyi ve saldırıyı yapanlar da adli 
kontrolle serbest bırakılıyorlar. Bu sözü 
duymaktan artık nefret ediyorum. Hayatımda 
karakol nedir bilmem, ne 50 yıllık Hollanda 
yaşamımda ne de 19 yıllık Türkiye’deki okul 
ve normal yaşamım da hiç suç işlemedim.

Araç götürme süresi uzatılmalı ve 
kullanımı esnek hâle getirilmeli...
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 
küskünlüklerini dile getiriyorlar. Son yıllarda 
çıkan kanunla arabalarını iki yıl Türkiye’de 

tutabilmeleri için. Bu kanunun maddeleri 
bizler için çok yetersiz ve çok riskli. Örnek 
olarak, emekli bir vatandaşın iki yıl sonra bir 
daha araba getirmesi için yurt dışına çıkıp 6 
ay kalması gerekiyor. Hem çok masraflı hem 
de zor .
Örneğin, arabayı Türkiye’ye getiriyor, 
arabada baba olmadığı sürece oğlu, kızı veya 
hanımı kullanamıyor. Hadi baba hasta oldu 
ne olacak. Kendi aramızda şöyle düşünceler 
yürüttük: Araba şu an 2 yıl yurt içinde 
tutulabiliyor bunun memleketimize hiçbir 
yararı yok. Arabanın düzgünce muayenesi de 
yapılmıyor ve tehlikeli bir şekilde kullanmaya 
çalışılıyor. Her vatandaşımızın araba getirip 
bırakacak diye bir düşüncesi de olamaz. 
Sınırlı sayıda olacaktır. Bu kişiler vefat edene 
kadar Türkiye’de kullansalar ne olur. Zaten 
bu hakkı kullanacak vatandaşlarımız fazla 
maddî imkânları olmayan kişilerdir. Her 
arabadan yıllık belirli bir miktar (100 euro) 
vergi alınsa, yıllık sigorta yaptırmalarına 
zorunluluk getirilse devletimizin hem 
muayeneden hem sigortadan ve vergiden 
gelir getirmesi daha akıllıca bir iş değil mi? 
Nihayetinde halkımız da memnun olur. 
Korkusuzca arabalarını hem kendileri hem 
çocukları da kullansalar iyi olmaz mı diyoruz. 
Bunun yapılamayışının sebebi olarak da, 
zengin araba fabrikalarının baskısı altında 
kaldığınızdan dolayı olduğu söyleniyor.

Üvey evlat muamelesi görüyoruz...
Bir de “Suriyeli vatandaşlar kadar bizi 
sevmiyor” diye üzüntülüler. “Onlar bu 
konuda çok büyük haklara sahip ve 5 
kuruş da ödemiyorlar” diye haklı olarak 
küsüyorlar. Bilgilerinize sunuyorum.
Ticaretini yapanları tesbit etmek zor 
olmasa gerek. Ancak ihtiyaç olarak telefon 
getirenlerden 1500-2000 TL para alınmaya 
çalışılıyor. Bu kadar küçük hesaplar bizleri 
yaralıyor. Biz yabancı ülkede yaşayanlara en 
ufak bir hak verilmiyor.

Bedelli askerlik ücreti makul bir 
seviyeye (1000 euroya) çekilmeli...

Askerlik bedeli de çok yüksek. Herkesin 
ödemesi mümkün değil. Gençler ödemek 
yerine vatandaşlıktan çıkıyorlar. Vatandaş 
küskün. Ben yaşım gereği 20 ay yaptım.
Vatandaşlarımız sorunlarıyla ilgilenilmediği 
için çok sitemliler, kırgınlar. Bu 
küskünlüklerden dolayı memleketimiz 
zarar görür diye de korkuyoruz, üzülüyoruz 
yapılacak son seçimde yurt dışı vatandaşlarını 
küstürmüş olursak, insanımız sandığa 
gitmeyebilir. Avrupa’daki insanların bu ve 
benzer sorunlarına bir an önce müdahale 
etmenizi ve çözüme kavuşturmanızı istiyor, 
bekliyoruz.

Kendim için değil, ülkem ve insanları 
için sizden bir şeyler istiyorum...
Hiç bir hükûmetten şahsi bir beklentim 
olmamıştır, buradaki birçok arkadaşlarım 
gibi. Ancak, memleketimiz için beklentilerimiz 
her zaman olmuştur ve bunların çoğunu 
siz Başbakanımız veya Cumhurbaşkanımız 
olarak gerçekleştirdiniz, bundan dolayı size 
minnettarız. 
Milletimizin vatanımızın selameti için bazı 
konuları size arkadaşlarımın ve insanlarımızın 
da istekleri olarak arz ettim. 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Sizin bunca 
yıldır verdiğiniz emekleriniz heba olacak. 
Bunun için çok endişeliyiz, Sizi çok seviyoruz 
Allah yardımcınız olsun. Selam, saygı ve 
dualarımızı gönderiyoruz. 
Arkadaşlarım adına Mehmet Demirbaş
      DM     ---◄◄                

50 yıldır Hollanda’da yaşayan ve 45 yıllık iş hayatı olan Mehmet Demirbaş, T.C. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’a Avrupalı 
Türklerin sorunlarını içeren bir mektup yollayarak, çözüme kavuşması için talepte bulundu. Mektubu önemine binaen yayımlıyoruz.
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Uzun bir aradan 
sonra tekrar yazmaya 
karar verdim. Bu 
fırsatı tanıdıkları 
için başta Zeynel 
Abidin Kılıç bey 
olmak üzere Doğuş 
Ailesinin tüm 
ekibine teşekkür 
ederim.

kayakocak@gmail.com           EKONOMİKaya Turan Koçak

      
N eden mi yazmak istedim? Önümüzdeki 

dönemin insanlık için sıkıntılı 
geçeceğini düşündüğüm için, tekrar 
yazmaya karar verdim. Neden mi 

yazmak istedim? Çeyrek asırlık hayat ve iş 
tecrübemi, Hakka ve halka hizmet etmek, 
ticaretle ilgilenen girişimciler ile dayanışma 
içinde olmak için tekrar yazmaya karar verdim. 
Neden mi yazmak istedim? İman eden kişiler 
olarak, karınca misali, saffımızı netleştirip, salih 
amel işlemek için, tekrar yazmaya karar verdim!
Malumunuz üç senedir SARS-CoV-2, diğer adı ile 
Koronavirus Covid-19, dünyayı esir aldı. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez bir çok ülkede 
olduğu gibi Hollanda’da da insanların sokağa 
çıkması yasaklandı. Milyonlarca insanın hayatına 
son verilmesine sebep oldu. Yaşayanlarımız bilir 
bu süreci, onun için bu konunun üzerinde uzun 
uzun durmayacağım. Hayatlarını kaybedenlerin 
ailelerine başsağlığı, hâlen rahatsız olanlara acil 
şifa dilerim.
Bu illet bitti derken ve hayat tekrar yine 
‘normale’ döndü diye sevinirken, Ukrayna-
Rusya savaşının başlaması ile yeniden ‘huzur’ 
döngüsünden çıkarak, farklı bir sürece girmiş 
olduk. 
Her daim ümitvarız biz…

Karamsar olmadan, gidişatı doğru okuyarak, 
fırsatları iyi değerlendirerek, fark edip, fark 
katıp fark atarak, yorulmadan inancımız 
doğrultusunda ümitvar bir şekilde nasibimizin 
peşinde olacağız. Korona’dan dolayı yaşanan 
durgunluktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında, 
Hollanda Türk Girişimci Dernekleri Platformu 
TNOP ile başlayan bire bir temaslar, Eylül ayında 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD 
Hollanda’nın düzenlemiş olduğu Networking 
programı ile devam eden ve Ekim ayında 
Hollanda Türk İşadamları Derneği HOTİAD’ın 
düzenlemiş olduğu İş Forumu programında da 
gördüğüm bu güzel tablolar karşısında, bende 
tekrar yazarak katkımı sunmaya karar verdim. 
MÜSİAD Hollanda Networking programında 
vurgulandığı gibi “gelin Tanıyalım, Tanışalım 
ve Ticaretimizi güçlendirelim”.

Türk ekmeğimize sahip çıkalım
Hollanda’da Türk girişimcilerin aktif olduğu 
gıda sektöründen fırıncılarımıza bu kış sahip 
çıkmaya davet ediyorum. Bu sektörde aktif olan 
girişimcilerimiz, hem artan enerji fiyatlarından, 
hem de artan hammadde fiyatlarından maalesef 
en çok etkileneler arasındalar. Bu esnaflarımız 
bir de ambalaj, paketleme, personel vs. gibi tüm 
masraflarında %30 fiyat artışı ile karşı karşıya 
kalınca, kendileri de ürünlerine fiyat yükseltme 
durumunda kaldılar. Yükselen fiyatlardan 
dolayı eğer müşteriler ürünlerini almazlarsa, 
fırıncılarımızın zor duruma düşecekleri kaçınılmaz 
olacak ve bunlardan bir çoğu dükkânlarını 
kapatma durumunda kalabilecekler. Bu sebepten 
dolayı bu kış dayanışma içinde olarak, zor 

duruma düşen esnaflarımıza sahip çıkmaya davet 
ediyorum. Her daim ümitvarız biz…

Türk Girişimcilik Haftası
Bir yandan baba vatanımız Hollanda’da 60 küsur 
sene geçmişimiz ile dördüncü neslimiz doğup 
yetişirken, diğer yandan seneye ana vatanımız 
Türkiye’de, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 
kutlanacak. Farklı platformlarda sayıları 25.000’e 
ulaştığı söylenen Hollanda’daki Türk girişimcilere 
buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum:  
Gelin Hollanda Türkleri olarak ana vatanımızdan 
esinlendiğimiz bu girişimcilik ruhumuzu, “Türk 
Girişimcilik Haftası” çerçevesinde, baba 
vatanımıza hissettirelim. Hatta gelin bu kutlamayı 
100’üncü yıl hediyemiz olarak geleneksel hâle 
getirelim. Nasıl mı? Şehir şehir, sektör sektör, 
geniş kitlelere ulaşarak. Nasıl mı? Hollanda’da 
aktif olan Türk girişimci dernekleri ile beraber 
çalışarak, ortak programlar gerçekleştirerek. Nasıl 
mı? Girişimci olmak isteyen gençlerimizin önünü 
açarak, fikirlerini sorarak ve destekleyerek. Nasıl 
mı? Sayıları her gün artan kadın girişimcilerimizi 
önemseyerek onlara aktif rol vererek. Nasıl 
mı? Yaşadığımız şehirlerde var olan Hollanda 
girişimci dernekleri ile gerçek manada beraber 
programlar düzenleyerek kutlayalım. Nasıl mı? 
Sizden gelen fikirleri önemseyerek program 
hâline getirerek. Bunu yapacak istek ve 
potansiyeli görüyorum ben. Bu haftayı Ekim 
ayına denk getirerek Ekim 2023’de “Türk 
Girişimcilik Haftası”nı bir bayram havasında 
kutlayalım. Un var, şeker var, yağ var… eee ne 
duruyoruz? Gelin hep beraber helva yapalım. 
Kalın sağlıcakla!                             ---◄◄                 

Her Daim

ÜMİTVARIZ BİZ

“Teknoloji, yenilik ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmayan işletmelerin işi zor”Hikmet Gürcüoğlu:
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H ollanda Türk İş Adamları 
Derneği’nin (HOTİAD) 
düzenlediği, “İnovasyon 
ve sürdürülebilirlik” 

temalı iş forumu Hollanda’nın 
idari başkenti Lahey’deki World 
Center’da gerçekleştirildi.
HOTİAD İş Forumu’na, Hollanda Dış 
Ticaret ve Kalkınma Bakanı Liesje 
Schreinemacher ve Türkiye’nin 
Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 
Hollanda Başkonsoloslarının yanı 
sıra, Post NL Direktörü Lisbeth 
Kaashoek, Hollanda’da faaliyet 
gösteren çok sayıda işadamı ve 
Türk toplumunun önde gelen 
kurumlarından temsilcilerinden 
oluşan 300 kişi katıldı.
Eski milletvekillerinden Fadime 
Örgü tarafından sunulan programın 
açılış konuşmasını HOTİAD Başkanı 
Hikmet Gürcüoğlu yaptı.

Hikmet Gürcüoğlu: “Teknoloji, 
yenilik ve sürdürülebilirliğe 
yatırım yapmayan işletmelerin 
işi zor”
HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, 
yaptığı açılış konuşmasında, ticaret 
savaşları ve Kovid-19 salgınının 
ardından gelen Ukrayna-Rusya 
Savaşı’nın, iş insanları için çok ciddi 
problemler oluşturduğunu söyledi.
Sırada ekonomik resesyonun 
olduğunu belirten Gürcüoğlu, “Çok 
sayıda firmanın artan maliyetler 
sebebiyle kapanması gündemde. 
Sırada ekonomik resesyon var 
İşletmeciler için hayatta kalmanın en 
zor olduğu dönemdeyiz.” dedi.
Gürcüoğlu teknoloji, yenilik ve 
sürdürülebilirliğe yatırım yapmayan 
işletmelerin bu yarışı kaybedeceğini 
vurgulayarak bu sebeple 
forumun temasını “İnovasyon 
ve sürdürülebilirlik” şeklinde 
belirlediklerini dile getirdi.
Gürcüoğlu “Pandemi ve Ukrayna-

Rusya savaşının da etkenler 
arasında bulunduğu zor bir süreçten 
geçiyoruz. Enerji, hammadde darlığı 
ve enflasyon ile sonuçlanan bir 
ekonomik krizin içindeyiz. Belki 
bir resesyon sarmalı de ile karşı 
karşıyayız. Kısacası açık bir gelecek 
kaygısı içindeyiz.  Krizler bazıları 
için bir tehdit olurken, bazıları için 
yeni fırsatlar olabiliyor. Bu noktada 
programın konusu olan inovasyon ve 
sürdürülebilirlik önemini gösteriyor” 
dedi.
Ardından Hollanda Dış Ticaret 
ve Kalkınma Bakanı Liesje 
Schreinemacher söz aldı. Bakan 
Schreinemacher, Hollanda Türkiye 
ilişkilerinin çok eski tarihlere 
dayandığını belirterek bu gibi 
buluşmalarla bu ilişkinin daha da 
güçleneceğine olan inancını yineledi. 
Hollandalı Türk girişimcilerinin 
iki ülke için çok büyük bir değer 
olduğunun altını çizen bakan 
Schreinemacher, önümüzdeki 
günlerde yapılacak üst düzey ikili 
görüşmelerde ortak sorunların ele 
alınacağına dikkat çekti.
Bakanın ardından kürsüye gelen 
dijital eğlence ve medya platformu 
olan Azerion CEO’su Atilla Aytekin, 
bu alanda nasıl başarıya ulaştığını 
anlattı. 28 ülkede, 55 farklı etnik 
kökenden oluşan 1200 çalışanı ile bu 
alandaki devlerle mücadele ettiğini 
ve hep  inovasyon yani yeni fikirlerin 
veya buluşların ekonomik alanlara 
uygun hâle getirilip uygulanması 
yoluyla başardığını ifade eden 
Aytekin, yıllık cirosunun da dudak 
uçuklatacak boyuta geldiğini belirtti.
Programın ikinci bölümünde 
HOTİAD Başkan Yardımcısı Veysel 
Hut Fadime Örgü ile birlikte 
HOTİAD üyesi üç işadamı, Hikmet 
Gürcüoğlu, Behzat Eren ve Zülkif 
Yılmaz’ın hayat hikâyelerini özet 
olarak katılımcılarla paylaştı. 

İşadamlarının yaşam hikâyeleri 
davetlilere zaman zaman duygulu 
anlar yaşattı.
Biyografik anlatımın ardından 
Fadime Örgü moderatörlüğünde 
Yılmaz Radijs CEO’su Zülkif Yılmaz 
ve Post NL Direktörü Lisbeth 
Kaashoek ile “İnovasyon ve 
Sürdürülebilirlik” konulu bir panel 
düzenlendi.
Panelde kendi sektörlerinde yapılan 
yeniliklerle ve sürdürülebilir 
çalışmalarla krizi nasıl fırsata 
çevirdiklerini anlatan panelistler, 
bu alanda yaptıklarını örneklerle 
katılımcılarla paylaştılar. 
Programın kapanış sözü Lahey 
Büyükelçisi Şaban Dişli’ye verildi. 
Bilgiyi tazeleyen, örnekler vererek 
ilham alma imkânı sunan program, 
sunulan ikram ve ayaküstü sohbetle 
sona erdi.                            ---◄◄                

HOTİAD, Hollanda-Türk iş dünyasını bir araya getirdi
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P a r l a m e n t o 
Üyesi olarak, 
A n a y a s a ’ n ı n 
eşit muamele 

ve ayrımcılık yapmama 
konusundaki 1. Maddesi 
(Hollanda’da bulunan 
herkes, eşit durumlarda 
eşit muamele görürler. 
Din, hayat görüşü, 
politik eğilim, ırk, 
cinsiyet veya her ne 
sebeple olursa olsun, 
ayrımcılığa izin 
verilmez.) yol gösterici 
ilkemdir. Ancak görüyorum 
ki anayasamızın en önemli 
maddesi uygulamada 
herkes için geçerli değil.
Orkun Kökçü ve Redouan el Yaakoubi (Feyenoord ve Excelsior’un kaptanları) 
futbolcu olarak rakibe baskı yapıyor. Ancak bu baskı nefret söylemine 
dönüştüğünde bu futbolcular da desteği hak ediyor. Yıllarca ifade özgürlüğü 
herkes için değerli bir metaydı. Hatta Müslümanları ve göçmen kökenli insanları 
yapısal olarak aşağılamak için “kullanıldı”. Buna rağmen büyük bir grup, 
ifade özgürlüğü kisvesi altına itildiği için temel değerlere saygı duymak ve tüm 
aşağılanmaları kabul etmek zorunda kaldı.
Bu temel değer, futbolcu Kökçü’nün bando takmak istemediği için saldırıya 
uğramasıyla kayboldu. LGBT topluluğundan nefret etmediğini ve herkese 
saygı duyduğunu açıkça belirtmesine rağmen. Öte yandan, dinî görüşlerine de 
saygı gösterilmesini bekleryen kaptanın, kolluğu takma özgürlüğü olduğu gibi 
takmama özgürlüğü de vardır.
İran’da kadınların zulmünü vurgulamak için saçlarını kesenler şimdi niye susuyor, 
hatta Kökçü ve El Yaakoubi’ye saldırıyorlar. Giymemeyi tercih ettiğiniz bir şeyi 
giymek zorunda kaldığınızda hâlâ ne ölçüde özgürlükten bahsedebilirsiniz? Farklı 
“özgürlükler” arasında bir ayrım yapıldığında özgürlükten nasıl bahsedebiliriz?
Amsterdam belediyesi LGBT’lerin kabulü için camilere mektup imzalatırken, 
aynı baskıyı Kökçü ve El Yaakoubi’de de görüyoruz. Bu futbolcular toplumsal ve 
siyasi tartışmaların oyuncağı hâline gelmemeli. İnsanların olmak istedikleri kişi 
olma hakları olduğu gibi Kökçü ve El Yaakoubi de istedikleri gibi davranmayı hak 
ediyor. Son olarak, bazı ulusal politikacıların bu konuda çok sessiz olmalarına 
karşın, normalde seçim kazanımı için belirli konular hakkında hızlı bir şekilde 
konuşmaları beni şaşırtıyor. Bu politikacılar neyden korkuyorlar ve seçimlerden 
hemen önce birdenbire azınlık hakları hakkında konuşmaya devam etseler daha 
inandırıcı olmazlar mı?
Sonuç: Toplum olarak çok şey öğrenebileceğimiz bir konu: 
“Başkalarına saygı duy ki sen de saygı gör…”                                     ---◄◄

  Yasin MakineliZiyaretler...

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
HERKES İÇİN DEĞİL!
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Türk Hava Yolları Orta-Kuzey Avrupa Başkan Yardımcısı Fuat Fırat, THY Hollanda eski Müdürü Cengiz 
İnceosmanoğlu, THY Hollanda yeni Müdürü Şerafettin Ekici ve THY Hollanda Satış Şefi Adem Kılıç 

İslam Toplumu Millî Görüş Güney Hollanda Bölgesine ziyarette bulundular. Başkan Mustafa Aktalan ve ekibi 
tarafından karşılanan ve ağırlanan ziyarette, yeni atanan müdür Şerafettin Ekici federasyon çalışmaları hakkında 
bilgilendirildi. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Ekici’ye çalışmalarında başarılar dilendi. Cengiz İnceosman’a 
da yaptığı hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkür edildi. Günün anısına misafirlere birer de hediye takdim edildi. 
Ziyaret ekibi tanışmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.                                                          ---◄◄

HOLLANDA THY -HALEF-SELEF- MÜDÜRLERİNDEN 
IGMG GÜNEY HOLLANDA MİLLÎ GÖRÜŞ’E ZİYARET 

Ensar Travel tarafından 15-20 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen kültür turları çerçevesinde  2. Bosna 
gezisi tamamlandı.  Merhum Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 19. sene-i devriyesinde, 19 ekimdeki kabri 

başındaki anma programına da katılım sağlanan geziden katılımcılar  memnun olarak ayrıldı ve sağ salim 
herkes evine döndü. Hollanda’da hizmet veren Ensar Travel düzenlediği kültür turları ile bir ilke daha imza attı. 
Bir seyahat acentesi olan Ensar Travel ile bu turlara katılmak için websitesi ve sosyal medya hesaplarını takip 
etmeniz yeterli.  
İletişim bilgileri: Tel: 020 205 0409 -  www. ensartravel.nl - info@ensartravel.nl                       ---◄◄

BOSNA GEZİSİNİ TAMAMLAYAN ENSAR TRAVEL 
KUDÜS TURUNA HAZIRLANIYOR









Üç komisyon üyesi yemin ederek, göreve başladılar.
Mart ayında yapılan seçimlerde doğrudan seçilemeyen 

bazı üyeler, koalisyonun oluşmasından sonra boşalan üyelerin 
yerlerine atandılar. Schiedam belediye meclisindeki 35 koltuk, 
yapılan yemin töreninin ardından yeniden tamamlandı.
Belediye Başkanı Cor Lamers Zülfikar Güler (D66), Cari 
Derichs (PS) ve Ron Polak (CDA) olmak üzere üç komite 
üyesinin yemin töreninde hazır bulundu.
Zülfikar Güler yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, 
“Önümüzdeki yıllarda konseyde ve komitede yerel siyasetteki 
gelişmeleri eleştirel olarak izleyeceğim ve yapıcı bir şekilde 
katkıda bulunacağım” dedi.                                                         ---◄◄

İ slami Gıda bankası her iki haftada bir 400 aileye gıda paketi 
sağlıyor. Rahma Hulsman, 10 yılı aşkın bir süredir İslami 

Gıda Bankasının atan kalbi olmuştur. Her gün Rotterdam’da 
bir yerlerde ihtiyaç sahibi olan ailelere yiyecek sağlamak için 
koşuşturuyor. . Bir el uzatmama izin verildi. Rotterdam Meclis 
Azası Enes Yiğit, bu yürekli kadın Rahma’ya ve hemşehrileri-
mize yardım eli uzatan tüm gönüllülere teşekkür ederek, yükü-
ne omuz verdi. Siz de bu kuruma yardım için ulaşabilirsiniz. ◄◄

Kısa turlar

ZÜLFİKAR GÜLER YEMİN 
EDEREK GÖREVE BAŞLADI 

İSLAMİ GIDA BANKASINDAN İHTİYAÇ 
SAHİBİ OLANLARA GIDA YARDIMI

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

      

H
er şey kötüye gidiyorsa, güzel bir 
şeyin olmasına hazır olalım. Çünkü 
Allah (cc) Talak suresinde ne 
buyuruyor:  “…..Allah, güçlüğün 

arkasından kolaylık ihsan eder”. Şimdi 
neden bu cümleyle başladım sözüme. Dünya 
o kadar çekilmez hâle geldi ki, herkes bir 
şeylerden, birilerinden şikâyetçi. Bir çoğu tam 
olarak ne yapacağını bilmiyor, hayatın içinde 
hızlıca sürüklenip bir yerlere akıp gidiyor. Bir çok 
olayları yazıp olumsuzlukları konu etmektense 
müjdeli bir haberle yazıma başlamak istedim.

Bence böyle yaparak çok da iyi ettim. Tohum 
da, harman da biziz, ne ekersek onu biçeriz. 
O zaman neden o harmana güzellik, mutluluk, 
pozitif enerjiler ekmeyelim ki? Ey güzel kardeşim, 
en güzelinden evrene pozitif enerjimizi ekelim. 
Bizi gören, mutlu olsun, huzur busun, ümitvar 
olsun. Yeterince etrafta olumsuzluklar var, 

biz olumsuz olmayalım. Ne demişti Erbakan 
hocamız: “Bir çiçekle bahar olmaz, ama her 
bahar bir çiçekle başlar.” Ne dersin o baharı 
başlatan çiçek olmaya?

Zaman değerli
Zaman zaman hepimizin canı sıkılır, üzülür, 
moralimiz bozulur. Çok normal, çünkü 
insanız. Can sıkıntısının arkasında ya yapmayı 
ertelediğimiz bir iş, ya da yaşamayı ertelediğimiz 
bir duygu vardır. Ruh ve beden vaktinde 
alamadığı her şey için alacaklı gibi insanın 
kapısına dayanıyor. O yüzden yapmamız 
gereken işleri ertelememek en iyisi. Bu cümleyi 
kurarken kendimi düşündüm. Her ne kadar 
işlerimi ertelememeye gayret etsem de zaman 
zaman maalesef ki ben de işlerimi erteliyorum. 
Mesela Doğuş gazetemizdeki köşe yazımı bazen 
zamanında Genel Yayın Müdürümüz değerli  
Zeynel abiye ulaştıramıyorum. Zeynel abi sağ 
olsun ara ara  hatırlatmak zorunda kalıyor: 
“Havva Hanım yazınız henüz elimize 
ulaşmadı” Zeynel abi iyi ki varsın. 
Hayatımıza malayani işlerle uğraşmak yerine 
sahip çıkalım. Yaşadığımız bir saliseyi tekrar 
yaşamayacağız. Aldığımız nefesin aynısını tekrar 
alamayacağız. Elimizde ki yaşamın, sağlığın 
değerini kıymetini, elimizden alınmadan bilelim 

ve sıkı sıkı sarılalım. 

Gündem
Dünyada gelişen olaylar hakkında bir 
çok arkadaşım, tanıdıklar, “sosyal medya 
hesaplarımdan benden yorum beklediğini” 
sık sık dile getiriyorlar. Aslında bazen kendimi 
çok zor tutuyorum, bir konu bir olay hakkında 
yorum yapmamak için. Âdeta sosyal medya 
orucundayım. Zamanımız o kadar değerli ki, 
sosyal medya hesaplarından olaylara yorum 
yapmaktansa, bulunduğumuz yerlerde gönüllü 
işler yaparak, gerçek hayatın, yaşamın içinden 
bir işin ucundan tutmanın hem kendimiz için 
hem de toplum için daha verimli olduğunu 
düşünüyorum. Ayrıca yaşanan olaylara yorum 
yapmaktansa, kendi eğlenceli; arada ibretlik 
mesaj içerikli paylaşımların daha sade, daha 
pozitif, ümitvar olanların uygun olduğunu 
düşünüyorum. 
……..
Bazı hikâyeler yarım kalır, ne güle güle giden 
olur ne de hoşça kalan… Yolumuz çıkmaza 
girdiğinde Yaradanın merhametini hatırlayıp, 
O’na sığınalım. Heybelerimizde yarım kalmayan 
hikâyelerimiz, güle güle gidip, dönen, güzel 
yürekli arkadaşlıklar, dostluklarımız olma 
temennisi ile hoşça, güzelliklerle kalın.      ---◄◄

      

H
arkasından kolaylık ihsan eder”.
neden bu cümleyle başladım sözüme. Dünya 
o kadar çekilmez hâle geldi ki, herkes bir 
şeylerden, birilerinden şikâyetçi. Bir çoğu tam 
olarak ne yapacağını bilmiyor, hayatın içinde 
hızlıca sürüklenip bir yerlere akıp gidiyor. Bir çok 
olayları yazıp olumsuzlukları konu etmektense 

Bahar

kochavva@live.nlHavva Koç

Bazı hikâyeler yarım kalır, 
ne güle güle giden olur ne 
de hoşça kalan… Yolumuz 
çıkmaza girdiğinde 
Yaradanın merhametini 
hatırlayıp, 
Ona sığınalım.

SENSİN

                          AYNA

2011 yılında resmî olarak kurulup çalışmalarına başlayan 
Hollanda Mehteran, Avrupa’yı karış karış tarayarak ecdat 

yadigarı olan Mehteran’ı tanıtmaya çalışıyor. Hollanda’nın bir 
ucu olan Delfzijl kasabasına program için uğrayan Mehteran 
Ekibinin yolu Delfzijl Yunus Emre Camii’ne düştü. Cami imam 
hatibi Bekri Arslan tarafından sıcak ve samimi bir atmosferde 
karşılanan ve ağırlanan ekip, çalışmalarıyla alakalı Bekir Ars-
lan’a bilgi verdi. Mehteran Genel Koordinatörü Ünal Fırat ve 
ziyaret ekibi cami faaliyetleri ve bölge insanı ile alakalı Bekir 
Arslan’dan bilgi aldılar. Arslan, masalarında duran Doğuş ga-
zetesinin de her ay düzenli olarak camiye ulaştığını belirtti.  ◄                                            

DELFZIJL YUNUS EMRE CAMİİ’NE 
HOLLANDA MEHTERAN’DAN ZİYARET

      perspective
23perspektif
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K uzey Sıcak bir atmosferde geçen ziyarette cami başkanı Mesut Yücesan ve cami imam hatibi Mehmet Nurullah 
Canatan faaliyetleriyle alakalı başkan ve ekibini bilgilendirdiler.
Cami Başkanı Mesut Yücesan,  yediden yetmişe kadın erkek herkesin bir şekilde istifade ettiği camide, bilgilendirme 
akşamları, buluşma günleri, eğitici seminerler ve sohbetler düzenlendiğini, gençlere yönelik oyunlar, cami içi ve dışı 

faaliyetler, eğitici seminerlerin organize edildiğini ifade etti. 
Mahalle’ye yönelik senede en az üç defa Mahalle Festivali düzenlediklerini belirten Yücesan, bu tür etkinliklerle toplumsal 
barışa, diyaloga ve ortak çalışmalara katkıda bulunduklarını ifade etti. Başkan Dijsselbloem, caminin bölgede toplumsal 
anlamda etkin rol oynadığına vurgu yaparak, belediye ile yapılan ortaklaşa çalışmaların devam edeceğine dikkat çekti ve 
gençlere ve kadınlara yönelik yapılan faaliyetlerin de kayda değer olduğunun altını çizdi. Özellikle Mahalle Festivallerinin 
ciddi bir boşluğu doldurduğuna vurgu yapan Dijssellbloem, Mevlana Camii’nin yeni binasını ve çalışmalarını yakından takip 
ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını söyledi.
Her iki taraf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaretin sonunda Başkan Mesut Yücesan ve imam Mehmet 
Nurullah Canatan, Jeroen Dijsselbloem’a  Mevlana Camii adına hediye taktim etti.                                           DM      ---◄◄

Kısa Hollanda Turu... Gazetemizde yer alan haberlerin tamamını dogus.nl’den okuyabilirsiniz...

Özel bir gündemi olmayan toplantıda, basınımızın duayenlerinin imkânsızlıklara rağmen çektiği sıkıntılar ve 
şuan basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar dile getirildi...

Hasret giderildi...

H ollanda’da aktif olarak 
hizmet veren Türk 
medya mensupları, 
Doğuş Gazetesinin daveti 

üzerine “Dostların Buluşma 
Akşamları” çerçevesinde bir araya 
geldiler.
İlhan Karaçay, Ünal Öztürk, 
Yasemin Öztürk, Adil Akaltun, 
Ebubekir Turgut, Fatih Özyar, 
Hamit Sürmeneli, Fatih Karaman 
ve Mustafa Koyuncu’nun mazeret 
bildirdikleri toplantıya, farklı 
alanlarda görev yapan Yalçın Çakır, 
Ali Okşak, Yavuz Nufel, Özcan 
Özbay, Hikmet Gür, Sedat Tapan, 
M. Ali Topcu, Ayhan Sucu, Mahmut 
Eröztürk, Abdullah Aşıran, Ömer 
Atıf ve Zeynel Abidin Kılıç katıldı.
Akşam yemeği ile başlayan toplantı 
çay kahve sohbetiyle devam etti.
Doğuş Medya Grup Başkanı Ömer 
Atıf, Yayın Yönetmeni Zeynel Abidin 
Kılıç kısa birer selamlama ve hoş 
geldiniz konuşması yaptılar.
Özel bir gündemi olmayan toplantıda, 
basınımızın duayenlerinin 
imkânsızlıklara rağmen çektiği 
sıkıntılar ve şuan basın emekçilerinin 
yaşadığı sorunlar dile getirildi.

Herkesin bol bol hasret giderdiği buluşmada, kimi zaman yürekleri hüzün 
kucakladı kimi zaman kahkahalar karşıladı emeğin, çilenin izlerini taşıyan 
simaları…
Buluşmada, basının duayenleri ile eski günler yâd edildi ve hayata 
geçirilmesinin elzem olduğu pek çok düşünce ve teklif de uzun uzun 
konuşuldu.
Hepsinin bu topluma ve insanlarına sunduğu eşsiz katma değerlerin altı çizilen 
toplantıda, siyasetçilerin, esnafların, belli meslek sahibi insanların, kurum ve 
kuruluşların topluma tanıtılmasında yerel basının etkisinin ve üstelediği rolün 
tartışılmaz olduğuna dikkat çekildi. Toplumun yaşadığı ülkeye her alanda 
katılımı, uyumu konusunda da ciddi bir fonksiyon üstelen Hollanda Türk 
basının bir kültür elçisi işlevi ve göreviyle hareket ettiği vurgulandı.
Bu tür buluşmaların sıkça yapılması konusunda hemfikir olan basın 
mensupları, dışarıdan esen rüzgârlara karşı da birlik ve beraberlik içerisinde 
hareket edilmesi gerektiği görüşünü yinelediler. Uzun bir aradan sonra ilk 
kez uzun bir buluşma ile toplanan basın mensupları, bu ilki gerçekleştiren 
Doğuş Gazetesi nezdinde yönetime teşekkür ettiler ve en kısa zamanda bu 
buluşmaların ikincisini gerçekleştirmek üzere sözleştiler.          DM      ---◄◄

HOLLANDA’DAKİ TÜRK BASIN EMEKÇİLERİ
BİR ARAYA GELDİLER

Sedat Tapan
Lahey

ollanda’da aktif olarak 

EİNDHOVEN BELEDİYE BAŞKANI DIJSSELBLOEM 
MEVLANA CAMİİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Balcı  Reizen  2022 Sonbahar Kış ve 
2023 İlkbahar sezonunu açtı. 

Sonbahar, Yılbaşı ve İlkbahar planlarınız 
varsa, geç kalmadan rezervasyonlarınızı 

yaptırın!
Bilgi ve rezervasyonlarınız için:

info@balcireizen.nl  -  0031 40 286 81 44

.
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Hollanda Beşiktaşlılar Derneği yeni başkan ve yönetim kurulunu belirledi. 
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığın Hacı Murat Aslan seçilirken, 

yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin listeleri de belli 
oldu. Görevi yeni yönetim kuruluna devreden Aykut Torunoğulları, konuşması 
ile seçime katılanlara duygusal anlar yaşattı.
2004 yılında kurulan ve 2004-2007 yılları arasında Hollanda Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanlığını yapan Aykut Torunoğulları, 15. yılında coşkulu ve duygulu 
bir program ile görevinden ayrıldı. Torunoğulları, 23 Ekim 2022 Pazar günü 
Hollanda’nın ‘s-Hertogenbosch şehrinde yapılan genel kurulunda bayrağı Hacı 
Murat Aslan’a devretti.
Genel kurulda konuşan efsane başkan Aykut Torunoğulları konuşmasında 
özetle şunlara değindi: “Anılarım tazelendi. Ve Kara Kartalların şanına yakışır 
bir genel kurul seçimi yaşandı. 2007 Nisan ayından itibaren görev aldığım 
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği başkanlığını 23 Ekim 2022 Pazar günü tarihi 
itibarı ile tekrar aday olmadığım ve son defa yönetim kurulu başkanlığını 
yapmış olduğum seçimli genel kurul ile değerli kardeşim, yol arkadaşım Hacı 
Murat Aslan başkanlığında yeni yönetim kurulu seçilmiştir. 2007’den bu tarafa 
yönetim kurullarında yer alan arkadaşlarımla beraber çokça emek verdiğimiz, 
sayısız sosyal yardım ve etkinliklere imza attığımız ve yeni doğan bir çocuk 
gibi büyüttüğümüz derneğimizi genç ve dinamik yeni yönetime devirttik. 
Biz Avrupa’da Beşiktaş’ımızın bayrağını en iyi şekilde temsil edebilecek 
Beşiktaş’ımıza yakışacak, bir derneğin yapabileceği ne varsa yapmaya çalıştık. 
Ve eminim bu bayrağı devralan arkadaşlarımız en az bizim kadar mücadele 
edecek ve başarılı olacaklardır. Bu vesile ile üyelerimize, taraftarlarımıza, 
Hollanda basın emekçilerine, duyarlılık gösteren gurbetçilerimize insanlarımıza, 
arkadaşlarımıza, Avrupa’da bulunan diğer derneklerimize ve bizlere önem veren  
bürokratlarımıza, görevlilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. 
Ve ben de iyi ki sizlerin var olduğu bir dönemde Hollanda Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanlığı yapmışım. 15 yıl süre içerisinde sayısız güzellikler ve anılar biriktirdik. 
Beni bunca yıl her derdimi ve yokluğumu çeken aileme ayrıca teşekkür ediyorum.  
İyi ki varsınız. Her şey sizler ile güzeldi.” 
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği’nin yeni Başkanı Hacı Murat Aslan, kendisinden 
önce emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni dönemde Kara Kartallar camiasını 
şanına yakışır şekilde yönetmeye gayret edeceklerine söz verdi.
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği yeni yönetim kurulu: Hacı Murat Aslan 
(Başkan), Gökhan Sarıer, Ersin Küçüksu, Yenal İzci, Erdem Akdağ, Hüseyin 
Karadavut, Rayif Ayyıldız, Mutlu Bilgin, Ahmet Tezerdi, Abdullah Helvacı, 
Orhan Huy, 
Denetleme ve Disiplin Kurulu: İbrahim Atilla (Başkan), Ali Yenice, Coşkun 
Anez, Cemalettin İçli, Birol Koçak.                                                         ---◄◄

  Hayırlı olsun!Etkinlikler...

HOLLANDA BEŞİKTAŞLILAR 
DERNEĞİ’NDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıldönümü 
Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da büyük bir 

coşku ile kutlandı.
Hollanda Türk Federasyon’un (HTF ) 23 Ekim 
Pazar günü düzenlediği etkinliğe katılım beklenenin 
üzerinde gerçekleşti. Türk Bayrakları ile kırmızı 
Beyaz renklerin hakim olduğu salonda bulunanlar 
zaman zaman hüzünlenseler de coşku dolu saatler 
yaşadılar.
T.C. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’ın da 
hazır bulunduğu şölen Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm şehitler için dua edildi, bir dakikalık saygı 
duruşunun ardından Hollanda ve Türkiye Millî 
Marşları okundu.
Kaan Tahancı, Gökhan Tekin ve Ümran Gülcan’ın 
sahne aldığı şölende HTF genel Başkanı Murat Gedik 
ve Başkonsolosu Engin Arıkan selamlama konuşması 
yaptılar.
Başkonsolos Arıkan HTF’ye teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında, “Önümüzdeki sene 
cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Nice 100 
yıllara diyor, bayramınızı kutluyorum. Yurt dışında 
bu kutlamaların önemi bir kat daha artıyor. Gelecek 

HTF, CUMHURİYET BAYRAMI 
COŞKUSUNU AMSTERDAM’A TAŞIDI

nesillerimiz için millî birlik ve beraberlik şuuru içinde 
hareket ederek provokasyonlara fırsat vermeyeceğiz. 
Dün Rotterdam’da gençlerimiz bu bilinçle hareket 
etmiştir. “ dedi.
HTF Genel Başkanı Murat Gedik konuşmasına 
başlamadan önce Hollanda Türk Federasyonun 
kuruluşundan bu güne kadar emeği geçenlere plaket 
takdim etti.
Murat Gedik konuşmasında şunlara değindi: 
“Cumhuriyetimizi kuran kendileri aramızda olmayan 
her zaman ruhlarını yanında hissettiğimiz başta 
Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle 
anarken, ecdadımıza selam olsun. 5 bin yıllık bir devlet 
geleneğimiz vardır. Bunu zaman zaman inkar edenler 
var. Bizler Başbuğumuzun evlatları olarak Yavuz 
misali Şah İsmail de bizimdir, Yıldırım Bayezid’de 
bizimdir Timur da bizimdir, diyoruz. Yağlı urganlara 
rağmen, yaşsın devlet diyoruz. Çanakkale’ye giden 
bir bakın, o taşlarında yazan devletler nerede şimdi? 
Biz her türlü ırkçılığa şiddetle karşıyız. Kendimize 
güneş baş tacımız, bulutlar otağımızdır , o yüzden 
biz kendimize Avrupa Türkü diyoruz. Türkiye’den 
vaz geçemeyiz, Türkiye yıkılırsa Dünya Türklüğü yok 
olur.”                        N’Haber- Amsterdam ---◄◄

  “Mazlum  ve  mağdurlar için el ele”
Hasene Vakfı, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin artması, 
paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın hâkim olması 
için, çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedir. Dünyanın 

farklı ülke ve bölgelerinde yaşayan mazlum, mağdur ve 
muhtaçlara el uzatan bir yardım kuruluşudur. 

Yapmış olduğu faaliyetler ile şefkat ve merhametin, 
yardımlaşma ve paylaşımın adresidir.

SARATECH ICT

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

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

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

Voor spoed 
kunt u 

24/7 bellen!

06 - 49 77 76 78

Voor spoed 
kunt u 

24/7 bellen!

06 - 49 77 76 78

Acil  yardım  hayat  kurtarır
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ALİHAN UZUN’UN 
HEYKELİNE ÇİRKİN SALDIRI

Hendrik İdo Ambacht kasabasında Genç Etki 
Ödüllerine “Eşit Şanslar” dalında aday gösterilen 

Alihan Uzun’un heykeli kimliği belirsiz kişilerce saldırıya 
uğradı. Hollanda’da “Genç Etki Ödülleri”nde “Eşit 
Şanslar” dalında aday gösterilen Türk kökenli öğrenci 
Alihan Uzun’un yaşadığı kasabada dikilen heykeli 
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı.
Heykelin başı koparılarak bisiklet yoluna, üst kısmı 
kanala atılmış, alt kısmı ise heykelin üzerinde 
bulunduğu kaide ile yerde yıkık hâlde bulundu. Hendrik 
İdo Ambacht kasabasında yaşayan, Delft Teknik 
Üniversitesinde Teknik Kamu Yönetimi bölümünde 
yüksek lisans öğrencisi olan 22 yaşındaki Uzun, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, çok “şaşkın” ve “üzgün” 
olduğunu dile getirdi. Uzun, Hendrik İdo Ambacht 
belediyesi, ABN Amro Bankası ve Genç Etki Vakfı’nın 
(Young Impact) kendisini arayarak üzüntülerini dile 
getirdiklerini, desteklerini ilettiklerini ve heykelinin 
farklı bir yere yeniden dikileceğini bildirdiklerini aktardı.
Uzun, eğitim seviyesi düşük ebeveynler ile eğitim 
seviyesi yüksek olan ebeveynlerin çocukları arasında 
eşit şans sağlamak için geliştirdiği projeyle gençlere 
özgeçmişlerini oluşturmak için atölyeler düzenliyor.                                       
                 Fotoğraf: Michèle Stigter ---◄◄

Hollanda turu

KoNUt fİYAtLARI 2023 
SoNUNDA DüşEcEK

Konut piyasasında yaşanan gelişmeler ev fiyatlarının 
düşmesini sağlayacak. ABN AMRO’ya göre 

önümüzdeki yıl fiyatlar yüzde 2,5 düşecek.
ABN AMRO bankası ekonomistlerine göre, konut 
fiyatları gelecek yıl satın alma gücündeki düşüş, yüksek 
ipotek faiz oranları ve kötüleşen ekonomi nedeniyle 
yüzde 2,5 düşecek. 
ABN AMRO önümüzdeki yıl için açıkladığı konut 
fiyatları öngörüsünde revizyona gitti. Bankanın 
ekonomistlerine göre, 2024 yılında konut fiyatları 
yüzde 2,5 düşecek. Banka daha önceki açıklamasında 
fiyatların yüzde 2,5 artacağı tahmininde bulunmuştu.
Banka’nın bugün yayınladığı raporda, konut 
piyasasında bazı değişimler yaşandığı belirtilirken, “Ev 
alımlarının sayısı düşüyor, satılık daha çok ev var ve 
her şey gösteriyor ki, yıllar süren benzeri görülmemiş 
fiyat artışlarından sonra gelecek yıl konut fiyatları 
düşecek.” ifadesine yer verildi.
Bankanın öngörüsüne göre gelecek yıl ülke genelinde 
fiyatlar biraz düşecek olsa da satın alınan evlerin 
sayısında yaklaşık yüzde 1’lik bir azalma olacak.
Bankanın ekonomistlerine göre, konut fiyatlarındaki 
düşüş ekonominin canlanmasına pek fayda 
sağlamayacak. Bunun nedeni ise ipotek faiz oranlarının 
şuandakinden daha yüksek seyredecek olması. Raporda 
bu konuya ilişkin açıklamada “Evden çalışma nedeniyle 
artan konut gereksinimleri, kalıcı konut sıkıntısı ve sıkı 
işgücü piyasasındaki kriz de düşen ev fiyatlarına karşı 
bir denge sağlayacak” ifadesine yer verildi.
Buna ek olarak, ev sahiplerinin artan faiz oranlarıyla 
çok fazla sorun yaşamayacağını belirten ABN, çoğu ev 
sahibinin ipotek faizini uzun süreli olarak sabitlediğine 
dikkat çekti.
Ev sahipleri kredi krizine göre daha dayanıklı
Ev sahiplerinin; konut fiyatlarının hızla düştüğü ve 
birçok ev sahibinin bir anda mali krize girdiği 2008 
ile 2013 yılları arasında yaşanan kredi krizine göre, 
şuanda daha “dayanıklı” olduğunu belirten ABN ev 
fiyatlarının son yıllarda keskin bir şekilde arttığını ve 
çoğu ev sahibi artık çok fazla öz sermaye oluşturduğunu 
belirtti. Buna ek olarak hükümetin enerji maliyetlerini 
dengelemek için verdiği desteğin de ev sahiplerinin 
birkaç yıl önceye göre daha dayanıklı olmasına katkı 
sağladığı kaydedildi.                      DM ---◄◄

HoLLANDA’NIN bEş büYüK şEHRİNDE 
Ev KİRALARINDA AşIRI ARtIş vAR

Y ılın son çeyreğinde beş büyük şehirdeki 
özel sektör konutlarının kiralarında 

ciddi artış oldu. Amsterdam yüzde 10,3 
artış ile ilk sırada.
Konut sektöründe satılık konut fiyatlarının 
yanı sıra kiralık evlerin fiyatlarında da ciddi 
artış yaşanıyor. Özellikle Amsterdam başta 
olmak üzere ülkenin beş büyük şehirdeki 
kiralar, cep yakacak düzeye geldi.
Bu yılın üçüncü çeyreğinde Hollanda 
genelinde konutların kira bedellerinin metrekare başına ortalama 16.90 euro 
olarak görülüyor. Başka bir değişle; geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 
konut kiraları ortalama yüzde 0,6 arttı. Ancak bu rakam tüm şehirlerdeki 
kiraların ortalamasına göre alınan bir yüzde.
Şehir bazında bakıldığında, özellikle beş büyük şehirdeki özel sektör 
konutlarının kiralarında ciddi artış gözlemleniyor. Nijmegen ve Maastricht gibi 
bazı şehirlerde ise kiralar düşmüş durumda.
Amsterdam liste başında
Konut kiralama platformu Pararius’tan alınan rakamlara göre bu yılın üçüncü 
çeyreğinde Amsterdam’da kiralar, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama 
yüzde 10,3 arttı. Başkentte ev kiralamak isteyen bir kişi metrekare başına ayda 
ortalama 25,24 euro ödemek zorunda kalıyor.
Listede ikinci sırada yer alan Utrecht’e taşınmak isteyen bir kiracı metrekare 
başına ortalama 20,23 euro ödemek zorunda. Bu da kiraların geçen yıla göre 
yüzde 6,5 arttığını gösteriyor. Beş büyük şehirden Rotterdam, Den Haag ve 
Eindhoven’da ise metrekare başına ortalama 17 ila 18 euro kira talep ediliyor.
Diğer büyük ve orta ölçekli şehirlerde farklı oranlarda artış görülüyor. 
Örneğin Amstelveen ve Enschede’de özel sektördeki ev kiraları yaklaşık yüzde 
12 artmış durumda. Buna karşı Delft ve Gouda’da yüzde 1’lik bir artış görüldü. 
Buna karşı Nijmegen, Maastricht ve Zwolle’de ise kiralar az da olsa düşüş 
yaşadı.                                                                                       SH  ---◄◄                                                                               

PfIZER YEtKİLİSİNDEN ÇARPIcI 
AÇIKLAmA: “covID AşILARINI 
YEtERİNcE tESt EtmEDİK”

Avrupa Parlamentosu’nda Hollandalı Milletvekili Rob Roos’un Covid aşıları 
ile ilgili sorusunu yanıtlayan Pfizer yetkilisi, şoke eden bir gerçeği açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’nda Covid süreci ve ilaç şirketleri ile ilgili yapılan 
oturumda Avrupa’da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin CEO’su ve 
yetkilisinin katılımıyla yapıldı. Şirket yetkilileri Avrupa Parlamentosu 
milletvekilleri tarafından sorgulandı. Pfizer CEO’su Albert Bourla, oturuma 
katılmadı. Pfizer’i, şirketin yetkilisi ve müdür J. Small temsil etti.
Yapılan oturumda Hollanda’nın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, 
Pfizer yetkilisine “Pfizer’in Covid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın 
yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, 
verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü? Ve çok net bir cevap talep 
ediyorum: Evet ya da hayır. Teşekkürler.” şeklinde soru yöneltti.
Pfizer müdürü J. Small, testlerin yapılmadığını itiraf etti ve “Aşılar piyasaya 
sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır. 
Bu, şey, biliyorsunuz, bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini 
öğrenmemiz gerekiyordu.” şeklinde ifade kullandı.
Rob Roos sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda Covid pandemisi 
döneminde Hollanda başbakanı Mark Rutte ve dönemin sağlık bakanı Hugo 
de Jonge’nın “aşı olmayanları asosyal” olarak nitelendirdiğini ve “Aşı olmak; 
sadece kendiniz için değil diğer kişiler içinde önemli. Bunu tüm 
toplum için yapın” sözlerini hatırlattı. 
Roos, Pfizer müdürünün verdiği cevapla ‘şirketin korona virüs bulaşmasına 
ilişkin testlere tabi tutulmadan piyasaya sürüldüğünü’ itiraf ettiğini kaydetti.
Korona virüs salgını döneminde, Biontech şirketiyle birlikte Covid-19 virüsü 
için mRNA aşısı geliştiren Pfizer, sadece Covid aşıları sayesinde 2021’den bu 
yana 45 milyar dolardan fazla ciro yaptı. Bu cironun en az 10 milyar doları kâr 
olarak kayıtlara geçti.
Dünya Sağlık Örgütü ve aşı firmaları “bulaşmayı engelliyor” demişti
Covid pandemisi döneminde dünyada en yaygın olarak kullanılan iki covid 
aşısı, AstraZeneca ve Pfizer-Biontech firmalarının ürettiği aşılar. 
Her iki firma da, 2021’de aşılar piyasaya sürüldüğünde “Coronavirüs 
bulaşmasını ve hastalığın yayılmasını önemli ölçüde azaltıyor” demişti.
AB, enerji şirketlerinin vergilerini artırıp geliri vatandaşa dağıtmaya karar verdi 
AB, enerji şirketlerinin vergilerini artırıp geliri vatandaşa dağıtmaya karar verdi
Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Kate O’Brien, aşıların korona virüs salgınını 
ve yayılmasını ciddi oranda azalttığını iddia etmişti.                                  ---◄◄

fEYENooRD KAPtANI oRKUN KöKÇü, ‘DİNî 
KAYgILAR’ NEDENİYLE Lgbtİ+ KAPtANLIK 
bANDINI tAKmADI
M illî futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord’un kaptanlık bandını 

LGBT’yi simgeleyen gökkuşağı renklerinden oluşması 
sebebiyle takmayacağını açıkladı.  Hollanda Eredivisie’deki tüm 
takımların kaptanları, LGBT’lere destek günü olan “National 
Coming Out Day” yürüyüşüne dikkat çekmek için bu hafta 
sonu oynanan maçlarda “gökkuşağı” renkli kaptanlık bandı 
takma kararı aldı. Ancak Feyenoord forması giyen millî futbolcu 
Orkun Kökçü, dini sebepler nedeniyle bu karara uymayacağını 
açıkladı.  Kökçü yaptığı açıklamada, “Bu eylemin önemini çok 
iyi anlıyorum ama dinî inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek 
doğru kişi değilim. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken 
kendimi rahat hissetmiyorum.” dedi.
Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord forması giyen Orkun 
Kökçü, kaptanlık bandı çıkışıyla büyük ses getirdi.
KAPTANLIK BANDINI TAKMADI
Hollanda Eredevisie’nin 10’uncu haftasında Feyenoord, 
deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşan. Feyenoord’un takım kaptanı olan Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçına ilk 
11’de başlamasına rağmen dinî sebeplerden dolayı gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmadı. 
“BUNU DESTEKLEYECEK DOĞRU KİŞİ OLDUĞUMU HİSSETMİYORUM”
Karşılaşma öncesi Feyenoord resmî sitesinde konuyla ilgili olarak açıklama yapan Orkun Kökçü, “Dini, geçmişi 
veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin 
istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama 
dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık 
kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının bu konuda hayal kırıklığına uğradığını tahmin 
edebiliyorum. Ama umarım dinî seçimime de saygı gösterilir” diye konuştu. Öte yandan Feyenoord, Orkun 
Kökçü’nün yerine karşılaşmaya Gernot Trauner,  kaptan olarak çıktı.                                              DM   ---◄◄           
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Hollanda’da uzun süredir artmakta olan hayat 
pahalılığı ve enerji fiyatlarının hızlı yükselmesi 

sonucu bir çok aile maddi açıdan zor durumda 
bulunuyor. Hükümet açıkladığı programda, zor 
durumdaki vatandaşlara yardım amacıyla bir dizi önlem 
açıkladı. Bu önlemlerin özellikle çok çocuklu aileler ve 
ısı izolasyonu kötü evlerde oturanlar için yeterli olup 
olmadığı bilinmiyor. IOT olarak düzenli olarak hükümet 
yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde konuyu gündeme 
getiriyor ve önlemlerin zor durumdaki göçmenlere de 
ulaşması için önerilerde bulunuyoruz. Bu kapsamda 
sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Hayat pahalığından 
nasıl etkilendiğinizi, ne gibi sıkıntılar yaşadığınızı 
aşağıdaki sorular çerçevesinde bizimle paylaşmanızı 
rica ediyoruz. 
• 2022 yılı başında enerji giderleriniz ne kadardı?
• Şimdi ne kadar ödüyorsunuz?
• Artan hayat pahalılığı ailenizi nasıl etkiliyor?
Hayat pahalılığının sonuçları konusundaki 
deneyimlerinizi mail (info@iot.nl) ile bize 
ulaştırabilirsiniz.             Haber: Sedat Tapan ---◄◄                

Hayırlı olsun!

Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli Hollanda’daki görevini 
devrediyor. Yeni Lahey Büyükelçisi belli oldu. 

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Türkiye 
Cumhuriyeti bazı büyükelçilerin yerlerini değiştirdi. 
Hollanda’nın Lahey Büyükelçiliği’ne Dışişleri Bakanlığı 
Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal atandı.
Londra Büyükelçiliği’ne Bakan Çavuşoğlu’nun Özel 
Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş getirilirken, Türkiye’nin 
Lizbon Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon 
Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz’ün, Atina 
Büyükelçiliği’ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-
Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay 
Erciyes’in, Vatikan Büyükelçiliği’ne de Dışişleri 
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk 
Ulutaş’ın görevlendirilmesine karar verildi.

Selçuk Ünal kimdir?
(d. 1971, Ankara) T.C. Lahey yeni  Büyükelçisi
TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1992 yılında Dışişleri 
Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’nda Aday 
Meslek Memuru olarak göreve başlamış, çeşitli 
görevlerin ardından 2006-2008 yılları arasında 
Dışişleri Bakanları Abdullah Gül ve Ali Babacan‘ın 
Özel Müşavir Yardımcısı, 2008-2010 yılları arasında 
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nde (New York) 
Müsteşar ve Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi üyeliği 
sırasında BMGK Siyasi Eş-Koordinatörü ve Daimi 

Lahey BüyükeLçİLİğİ’ne 
SeLçuk ünaL atandı

hoLLanda’da hayat pahaLıLığı Sİzİ ve aİLe 
BİreyLerİnİzİ naSıL etkİLİyor?

Bu fısrat kaçmaz!

H ırsızların bir kapıyı veya pencereyi zorlayarak açmak için sadece 3 
dakikaya ihtiyacı olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle sonbahar ve 

kış aylarının karanlık günlerinde bu şansları daha da artıyor. Yani güvence 
altına alınması gereken sadece evinizin dışı değil aynı zamanda konutun 
içi de önemli. Birçok hırsızlık mağduru kişi değerli eşyalarının kaybıyla 
birlikte duygusal olarak da yıpranıyor. Örneğin, ailenizden kalan değerli 
yadigârların çalındığını düşünün. Bu kesinlikle olmamalı.
Suç Önleme ve Güvenlik Merkezi’nin (CVV) bildirdiğine göre, bu yılın 
ilk altı ayında hırsızlık vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 
arttı. Bu nedenle; önemli belgeler, sabit diskler veya USB bellekler, saatler, 
çeyizinizdeki mücevherler veya diğer kişisel değerli eşyalar gibi pahalı veya 
maneviyatı yüksek olan eşyalarınızı korumak bu yüzden çok önemli.
Evinizi bir hırsızın hedefi olmaktan çıkartmanın birçok yolu var ancak 
ilk etapta yapılması gereken, değerli eşyalarınızı kesinlikle evin içinde 
tutmamak veya saklamamak olmalı.
Hırsızlık sezonunun başladığı bu günlerde değerli eşyanızı korumak için 
neler yapabileceğinize ilişkin bazı kullanışlı ipuçları şu şekilde:
Evinizi güvence altına alın!
Günümüzde birçok hırsız, kolayca girilebilecek evleri tercih eder. Bu nedenle 
sıkı kapalı bir pencere veya açılması zor bir kilit gördüğünde muhtemelen 
evinizi pas geçip bir sonraki eve yönelecektir. Bir hırsızlık kurbanı olmaktan 
kaçınmak için evinizin güvenlik açıklarını kontrol ederek, birinin evinize 
izinsiz olarak girmesini mümkün olduğunca zorlaştırmanız gerekir. Bu 
nedenle, tüm kapı ve pencerelerinizin kırılması zor olan güçlü kilitlere 
sahip olduğundan emin olun ve bodrum pencereleri veya evin dışındaki 
merdivenleri de unutmayın.
Evinizde yaşandığını gösterin!
Hırsızların mülkünüze girmesini önleyen alarm sistemleri, güvenlik 
kameraları ve diğer ekipmanların kurulumuna yatırım yapın. Zamanlayıcılar 
ve hareket sensörleri de hırsızları şaşırtarak caydırıcı bir özelliğe sahip 
olacaktır.
Komşularınızı bilgilendirin!
Hafta sonunda kısa bir tatile mi çıkacaksınız? Komşularınıza haber verin. 
Bu şekilde onlarda evinize göz kulak olabilir. Eğer şüpheli bir durumla 
karşılaşırsanız direk olarak 112 alarm numarasını arayın. Bu tür durumlarda 
hızlı hareket etmek, polisin hırsızları yakalama şansını da artıracaktır. Son 
olarak; bir araya gelerek stresli bir durumda kimin ne yapması gerektiği 
üzerine konuşun ve plan yapın.
Değerli eşyalarınızı güvenli bir banka kasasında saklayın!
Değerli eşyalarınızı ne kadar güvenli bir şekilde korumaya çalışırsanız 
çalışın, her zaman evinize girilme riski olduğunu bilin. Bu nedenle herhangi 
bir risk almamak ve evden gönül rahatlığıyla çıkmak istiyorsanız, önlem 
almak her zaman mağdur olmaktan iyidir, unutmayın.
Geçmişte belki eşyalarınızı bir bankanın kasasına koymuş olabilirsiniz, ancak 
günümüzde değerli eşyalarınızı %100 güvenli bir şekilde De Nederlandse 
Kluis’in yüksek güvenlikli kasalarında uygun fiyata saklayabilirsiniz.
De Nederlandse Kluis (DNK) kasalarında manevî veya maddî değeri olan 
eşyalarınız %100 güvence altında olacaktır. Hollanda genelinde çok sayıda 
şubesi bulunan DNK, ayda 9,95 Euro’dan başlayan kiralık kasaları ve mesai 
saatleri içinde randevu almadan kasanıza ulaşma imkânı ile oldukça iyi bir 
çözüm sunmakta.
Yeni müşterilere özel promosyon: 2 Ay ücretsiz hizmet
DNK özellikle sonbahar ve kış aylarında yeni müşterilerine özel bir 
hizmet sunacak. DNK’ye başvuran kişiler 2 ay boyunca seçtiği kasaya 
ücret ödemeyecek. Bu kampanyadan “Donkere dagen-2022” kodunu 
kullanarak yararlanabilirsiniz. Bu promosyondan faydalanmak ister misiniz? 
DNK’nın bir şubesine uğrayabileceğiniz gibi aşağıdaki link vasıtasıyla da 
randevu alabilirsiniz:
https://www.denederlandsekluis.nl/donkeredagen-2022/ DM  ---◄◄                

hırSızLık Sezonu yenİden BaşLadı! 
değerLİ eşyaLarınızı 
korumak İçİn yöntemLer

Temsilcilik Sözcüsü, 2010-2013 yıllarında Enformasyon 
Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü, 2013-
2014 yıllarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu‘nun 
Özel Müşaviri olarak görev ifa etmiştir. 9 Eylül 2014 
tarihinde Kanada Büyükelçisi olarak atandı. 11 Aralık 
2018’de merkeze dönmüştür. 2019 yılı itibarıyla Dışışleri 
Bakanlığında Suriye konularından sorumlu büyükelçi 
olmuş ve ardından Suriye ile ikili siyasi işler genel 
müdürlüğüne atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır, 
İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
23 Eylül 2018 tarihinde Resmî Gazete‘de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye’nin Hollanda 
Büyükelçisi olarak görevlendirilen ve 4 yıldır bu görevi 
sürdüren Şaban Dişli, evli ve üç çocuk babasıdır. Ünal’ın 
atamasıyla Dişli merkezde görev alacak.        DM  ---◄◄                

maandblad/aylık gazete  doğuş
nr. 287 Ekim-Oktober 2022  

Saadet hoLLanda dİvan topLantıSını GerçekLeştİrdİ

Saadet Partisi Hollanda Bölge şubelerinde Divan Toplantıları düzenlenerek istişareler yapıldı. 
Saadet Avrupa Genel Başkanı Samet Sami Temel’in katıldığı toplantıda, Hollanda Başkanı Ali Yücel, 
Amsterdam Bölge Başkanı Ahmet Aydın ve ekibi de  hazır bulundu. Çalışma raporlarının 
değerlendirildiği ve yeni yol haritasının çizildiği toplantıda gündeme dair konuşmalar yapıldı. 
Toplantı sonuçlarının, Türkiye’deki kongre sonrası açıklanacağı belirtildi.
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Bir garip özgürlük anlayışı  IGMG: “Empoze edilen şekil ve içerikte hazırlanan bildiriyi imzalamayacağız”

  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”

Özel  günleriniz   ŞÖLEN  ile  tatlansın!.. 

I GMG ve HDV Amsterdam Belediyesi’nin 
şehirdeki tüm camilere gönderdiği imza 
kampanyasına destek çağrısı toplantısına 
katılmayacaklarını açıkladı. İslam 

Toplumu Millî Görüş Kuzey Hollanda (IGMG) 
ve Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Amsterdam 
belediyesinin camilere gönderdiği LGBTI+ 
bireylerin güvenliği ve bu kişilere yönelik 
saldırıların kınanması için hazırlanan bildiriye 
imza atma çağrısına, tepki gösterdi. Her iki 
kurumdan yapılan yazılı ve sözlü açıklamada, 
toplantıya katılmama kararı alındığı aktarıldı. 
Amsterdam Belediyesi tarafından yapılan 
açıklamada ise, tertip edilen toplantının 
katılımın az olması nedeniyle iptal edildiği 
belirtildi. Amsterdam Belediyesi geçtiğimiz 
hafta Perşembe günü tüm camilere gönderdiği 
çağrı mektubunda, cami yöneticilerini 17 
Ekim’de saat 18.00’de Belediye Başkanı 
Femke Halsema’yla yapılacak toplantıya 
davet etmiş, LGBTI+ bireylerin güvenliği ve 
bu kişilere yönelik saldırıların kınanması ile 
ilgili hazırlanan bildiriyi imzalama çağrısında 
bulunmuştu.

HDV: “Temel mesele bu konunun ele 
alınış biçimi”
Hollanda Diyanet Vakfı’nın yaptığı 
açıklamada HDV Amsterdam cami 
yönetimlerinin Belediye Başkanı Halsema’nın 
davetine katılmayacakları belirtildi. HDV 
açıklamasında “HDV Amsterdam camileri 
Amsterdam Belediye başkanının davetine 
katılmayacaklarını, ve tek taraflı olarak 
belediye tarafından hazırlanan emrivaki 
bildiriye imza koymayacaklarını açıkladılar.” 
denildi.

Amsterdam belediyesinin LGBT’ye destek çağrısına 
Millî Görüş ve Diyanet’ten red cevabı geldi

Toplantıya katılmama kararının 
Belediye Başkanı veya bildirinin 
içeriği ile bir ilgisi olmadığını 
belirten Diyanet Vakfı, “Bu 
konu; asla belediye başkanı 
veya bildirinin içeriği ile ilgili 
değildir. Temel mesele bu 
konunun ele alınış yönteminin 
yönetim prensibine ve 
demokratik teamüllere uyumlu 
olmamasıdır.” dedi.
Hollanda Diyanet Vakfı ayrıca, 
ana konu olan cami güvenliği 
konusunun görüşmeler sürecinde 

bambaşka bir konuya çekilerek 
bir “oldubittiye” getirildiğini ve bu 
durumu asla kabul etmeyeceklerini 
ifade etti.

IGMG: “Empoze edilen şekil 
ve içerikte hazırlanan bildiriyi 
imzalamayacağız”
Amsterdam Belediyesinin çağrısına 
yönelik olarak İslam Toplumu Milli 
Görüş Kuzey Hollanda (IGMG) 
tarafından yayınlanan açıklama 
yazısında da Amsterdam belediye 
başkanının tek taraflı açıklaması 

ve davetinin büyük hayal kırıklığı 
yarattığına dikkat çekildi. IGMG 
belediyenin empoze edilen şekil 
ve içerikte hazırladığı bildiriyi 
imzalamayacaklarını dile getirdi.
IGMG daha önce cami 
yönetimlerinin Amsterdam 
belediyesiyle belediye başkanının 
huzurunda farklı zamanlarda 
istişarelerde bulunulduğunu, 
bu görüşmelerde güvenlik ve 
ayrımcılık gibi konuların ele 
alındığını ve ayrımcılığa maruz 
kalan tüm tarafların hemfikir 

olduğu kapsamlı bir açıklama 
taslağının hazırlanmasından yana 
olduklarını bildirdikleri hatırlatıldı. 
IGMG “Ne yazıkki önerilen 
deklarasyon, bu çağrıyı 
yeterince yerine getirmiyor.” 
şeklinde açıklama yaptı.
Süreç boyunca her zaman olumlu 
ve yapıcı düşünce içerisinde 
bulunduklarını belirten IGMG, 
hangi grup olursa olsun, her türlü 
şiddete ve savunmasız grupların 
dışlanmasına karşı durarak, 
ayrımcılıkla mücadele konusunda 
“tüm savunmasız ve azınlık 
gruplarının korunmasını 
kapsayan” bir bildirgeden 
yana olduklarını dile getirdi ve  
“Sonuçta, birlikte kapsayıcı bir 
toplum oluşturuyoruz. Maalesef 
ama doğru, sonuçta mevcut 
formattaki ifade bizce çok tek 
taraflı ve bu formda bir dayatma 
hissi veriyor.” dedi.
Şehirdeki problemlere çözüm 
aramak için her zaman 
işbirliğine açık olduklarını 
belirten IGMG, ancak saygılı 
ve eşit bir şekilde yapılması 
gerektiğini vurgulayarak, “Ancak 
Müslüman toplumun sorunun 
nedeni olarak gösterildiği 
ve dolayısıyla Müslümanlar 
hakkında olumsuz bir imaj 
oluşturulduğu böyle bir 
şekilde değil.” yorumunu yaptı.                  
              ---◄◄
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Hollanda 1.lig takımlarından Fortuna Sittard Futbol Kulübü, özel davet ve programla pek çok 
tanınmış simayı ağırladı. Kulüp sahibi Umut Akbulut ve Atilla Aytekin ile kulüp başkanı Işıtan 
Gün’ün misafirleri Mehmet Keskin, Behzat Eren, Faruk Halıcı, Tahsin Öz ve Selçuk Öztürk idi. 
Yurt dışından da gelen misafirlerle hoş bir gün geçirildi.                                               ---◄◄

Fuarım Organizasyon tarafından düzenlenen program için salon dar geldi. Ünlü sunucu Bekir 
Develi bir günde aynı salonda aynı günde iki kez sahne aldı. Peynir Gemisi adlı sohbet programı 
ile milyonların sevgisini kazanan Bekir Develi Rotterdam’da da sevgi selinin ortasında kaldı. 
Programda eğitimci Saliha Erdim de bir konuşma yaptı. Grup Misali de sahne aldı.            ---◄◄

Dostlar  maç  öncesi  buluştular... Hollanda’da  Bekir  Develi  Sevgisi...
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Metin Slage-
rij sahibi Sevgili Zekeriya Me-
tin’in kıymetli validesi Nardene 
Metin’in vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunuyoruz. Merhume-
ye Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Arif 
Akdemir’in kıymetli kardeşi 
Alaattin Akdemir’in vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotter-
dam’da yaptığı sosyal ve kül-
türel çalışmalarla toplumun se-
vilen şahsiyetlerinden Özden 
Yılmaz’ın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Mer-
humeye Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili 
Lütfullah Ocak’ın kıymetli eşi 
Sevilay Ocak Akkaş’ın 
vefatını teessürle öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Efendi, 
Abdurrezzak ve Mustafa  
Azmaz’ın kuzeni Davut 
Azmaz’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mihrali Şentürk’ün genç yaş-
ta yeğeninin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Sıddık Kuş’un dedesinin vefatı-
nı teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mücevver Ünüvar Konukse-
ver’in kuzeninin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili 
Müzeyyen Doğaner’in kıymetli 
validesi Nazmiye Doğaner’in 
vefatını teessürle öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Oss Mescid-i Cuma önceki idareciler-
den Sevgili Mustafa Çoban’ın kıymetli eşi Aysel 
Çoban’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Tuncay Çifçi’in kıymetli  yenge-
sinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume-
ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Şemsi Yavuzyiğit’in kıymetli  eşi 
Hülya Yavuzyiğit’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunu-
yoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Gültepe Ca-
mii cemaatinden Sevgili Recep 
Öztürk’ün vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kocatepe Camii cemaatinden Sevgili 
Ali Osman Gökduman’ın vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
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-Şifa Dileği...
Usta gazetecilerden Sevgili 
Ünal Öztürk’ün rahatsızlığı 
nedeniyle bir operasyon geçir-
diğini üzülerek öğrenmiş bu-
lunuyoruz. Hastamıza geçmiş 
olsun diyor, acil ve hayırlı şifa-
lar diliyoruz. Dualarınızı bekli-
yoruz.

-Şifa Dileği...
Saadet Hollanda Yöneticilerinden Sevgili Beyhan 
Yüce’nin, Okurlarımızdan Sevgili Osman Düzgün’ün, 
Okurlarımızdan Sevgili İlhan Özpolat’ın, Okurları-
mızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili Ömer 
(Oğuz) Vural’ın rahatsızlıkları nedeniyle birer operas-
yon geçirdiklerini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Has-
talarımıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar dili-
yoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili 
Hamza Akbıyık’ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle bir 
operasyon geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar dili-
yoruz. Dualarınızı bekliyoruz.

- Taziye...
Millî Görüş lideri Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’a yakın 
isimlerden olan ve zaman zaman 
korumalığını, özel şoförlüğünü ve 
özel kalemliğini yapan, Saadet 
Partisi GİK Üyesi Osman Akgün 
Rahmeti Rahman’a kavuştu. Mer-
huma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Müslüman Âlimler Birliği eski 
Başkanı Prof. Dr. Yûsuf el 
Karadâvî, 96 yaşında yaşamını 
yitirdi. Dünyanın önde gelen din 
adamları arasında gösterilen Prof. 
Dr. Yusuf el Karadavi Katar’da 
yaşıyordu. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Necmettin Erbakan’ın 
dava arkadaşlarından, 
İlim Kültür ve Eğitim Vak-
fı (İKEV) Mütevelli Heyeti 
Başkanı, Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 
Hadis Ana Bilim Dalı 
emekli Öğretim Üyesi, 
Doç. Dr. Nedim Urhan 
(87) vefat etti. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.

“Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır” Acı ve sevincinizi bu sayfada bizlerle paylaşabilirsiniz.
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- Tebrik...
Hoş geldin EBRAR.
Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Burak 
ve Makbule Tanrıverdi’nin 
20 Eylül 2022 tarihinde Ebrar 
adını verdikleri bir evladı  dün-
yaya geldi. Genç çifti ve dedelik 
makamına oturan Sevgili Hü-
seyin Tanrıverdi ve Zekeriya 
Arslan’ı tebrik ediyor, Ebrar’a hoş geldin  diyor, hayırlı 
ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan, ASBİR Hollanda Kadın Kolları Başkanı  
ve yazarlarımızdan Sevgili Sema ve Yalçın Aktaş’n 
kerimesi Manolya ile Çalışkan ailesinin mahdumu Bilal 
29 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen sade bir merasimle 
dünya evine girdiler. Genç çiftimizi tebrik ediyor, iki cihan 
saadeti diliyoruz.

- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Ömer ve Döndü Varol’un mah-
dumu Muhammed ile Kudret ve Nerihan Çevik’in 
kerimesi Aleyna 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen sade 
bir merasimle dünya evine girdiler. Genç çiftimizi tebrik 
ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz..

- Tebrik... KIZILIRMAK AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Okurlarımızdan ve IGMG Güney Hollanda Bölge Eğitim 
Başkanı Sevgili İsmail ve Kezban Kızılırmak’ın mah-
dumu Abdussamet ile Mustafa ve Habibe Şahin’in 
kerimesi Tuğçe 9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen sade 
bir merasimle dünya evine girdiler. Genç çiftimizi tebrik 
ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.

- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Mehmet Sucu’nun mahdumu 
Mustafa Kemal ile Fethi ve Elmas Köysüren’in ke-
rimesi Melissa 1 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen sade 
bir merasimle dünya evine girdiler. Genç çiftimizi tebrik 
ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı 
Başkanı Sevgili Tahsin ve Özler Çetinkaya’nın mah-
dumu Fatih ile Nejdat ve Arzu Dursun’un kerimesi 
Merve 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen sade bir me-
rasimle dünya evine girdiler. Genç çiftimizi tebrik edi-
yor, iki cihan saadeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Veenendaal Belediye Meclis Üyesi 
Sevgili Yasin Makineli ile âmine Kübra Türk 9 Ekim 
2022 tarihinde düzenlenen sade bir merasimle dünya 
evine girdiler. Genç çiftimizi tebrik ediyor, iki cihan sa-
adeti diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Birlik Gençlik idaresinde görev alan 
ve şuanda Fecir Gençlik Başkanı Emre Öztürk, 9 Ekim 
2022 tarihinde düzenlenen sade bir merasimle dünya 
evine girdi. Genç çiftimizi tebrik ediyor, iki cihan saadeti 
diliyoruz.

- Tebrik...
Okurlarımızdan Fatma Mutlu’nun mahdumu Merdan 
ile Çetinkaya ailesinin kerimesi İlayda 2 Ekim 2022 
tarihinde düzenlenen sade bir merasimle dünya evine 
girdiler. Genç çiftimizi tebrik ediyor, iki cihan saadeti 
diliyoruz....









Ödüllü Bulmaca

Soldan sağa:
1- (Fotoğrafta görülen) Soyadı Ustaosmanoğlu olan ve  4 Ağustos 1931 
Trabzon’da doğup 23 Haziran 2022  İstanbul vefat eden, Türk din ada-
mı, mutasavvıf ve İsmailağa Cemaati’nin ilk liderinin halk arasındaki 
bilinen ismi * Kısa zaman parçası. 2- Eski Türk Devletlerinde hüküm-
darlara verilen bir unvan * Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından 
seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan * Rütbesiz asker. 3- Toplumu, 
çevresini rahatsız etmeyen, edepli * Mana * Uyarı. 4- Kükürt elementi-
nin simgesi * Gelenek, görenek * Çerez olarak yenilen nohut. 5- At’ın 
yavrusu * Radyum elementinin simgesi * Alfabemizde beşinci harfin 
okunuşu * Ulamak * Kamer. 6- Kısa zaman parçası * (Tersi) bir nota 
* Nan * Trityum elementinin simgesi * Argon elementinin simgesi. 7- 
Celse * Yargı, hüküm. 8- Kükürt elementinin simgesi * Kesin *  Soru 
vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz * Argon elementinin simgesi 
* Utanma duygusu. 9- Bir şeyin yapılması için tanınan süre * Trityum 
elementinin simgesi * Kalsiyum elementinin simgesi * Gözleri görmeyen. 
10- Atletizmci * Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, 
büyük aile * Flor elementinin simgesi. 11- Azot elementinin simgesi * 
Tayin etmek * Açıklık, açık ve kesin yargı. 12- Nebat * İmkan * Beyaz 
renk * İsim. 13- Alfabemizde on dördüncü harf * İki büyüklük, iki nice-
lik arasındaki bağıntı * Danimarka’nın plaka işareti *   Elleri yere koy-
duktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya 
yapılan dönme hareketi. 14- Giysi * Anlam * Demir yolu. 15- Haberci 
* Boru sesi * Görkem.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Metre * İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut efendinin soyadı. 2- 
Dingil * Yemin * Köpek * Trityum elementinin simgesi * Vilayet. 3- Ana-
dolu’nun çeşitli bölgelerinde genellikle davul ve zurna eşliğinde toplu 
olarak oynanan bir halk oyunu * Bilgiçlik taslayan kimse * Göçebelerin 
konak yeri. 4- Kur’an’da yüz yedinci sure * karar verme gücü, istenç * 
Ekin biçme aracı. 5- Öğütülmüş buğday *  Bir meyve * Testere ile biçilen 
veya rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kı-
rıntılar. 6- Trityum elementinin simgesi * Valide * Millî İstihbarat Teşkila-
tımız * Fecir * Trityum elementinin simgesi. 7- Esnemekten emir *  Soru 
vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz * Osmanlı padişahlarının 
adlarının sonuna getirilen unvan * Bir nota. 8- Bakı * Danimarka’nın 
plaka işareti * Hazır. 9- Yabancılar * Nakışçı. 10- Mektup * Tohum * Bir 
nota. 11- Danimarka’nın plaka işareti * Kalıcılık, ölmezlik * İsim * Binek 
hayvanı * Trityum elementinin simgesi. 12- İyot elementinin simgesi * 
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen * Radyum 
elementinin simgesi * Türkiye’nin başkenti. 13- Yaşlı, kart * Uzaklık 
işaret eder * Valide * Masal dağı. 14- Tekerlekli, motorlu veya motorsuz 
her türlü kara taşıtı * Boyun eğme * Ağızdan sızan tükürük. 15- Azot 
elementinin simgesi * Işık * Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir 
dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun 
tahta veya metal levha * (Tersi) isim * * Trityum elementinin simgesi.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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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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GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN  DOĞRU 
CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA -1-SILAYIRAHİM * TOY. 2-ASALA 
* ANAMAL * NA. 3-ARMA * AB * NALİN * F. 4-DA * 
KAS * P * NAMERT. 5-ERK * R* AİT * KAS * A. 6-T * 
ERGENLİK * SİM.  7-ERGÜN * EKOL * T. 8-ARA * M 
* BAL * Kİ. 9-KUMPAS * AR * MUZ. 10-HE * NAME * 
NAMAZ. 11-A * Tİ * BAKİ * RESİM. 12-NA * MAAŞ * 
MM * NİNE. 13 –KRAL * NAMZET * VER. 14-EMLAK 
* AA * AYA * A. 15-TAT * İNAT * ANA * EK..

YUKARIDAN AŞAĞIYA :1-SAADET * AK * AN-
KET. 2-ISRAR * ERUH * ARMA. 3-LAM * KERAMET 
* ALT. 4-ALAK * RG * P * İMLA. 5-YA * ARGÜMAN 
* A * Kİ. 6-I * AS * EN * SABAN * N. 7-RAB * AN 
* MAŞA * A. 8-AN * PİL * EK * MAT. 9-HAN * Tİ 
* İMZA. 10-İMAN * KEBAN * ME * A. 11-MALAK 
* KARAR * TAN. 12-LİMASOL * MEN * YA. 13-T – 
NESİL * MASİVA. 14-ON * R * M * KUZUNE * E. 
15-YAFTA * TİZ * MERAK.

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

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

 Telefon  +31(0)71 581 00 30 

Koç  Et Mamulleri B.V. 
 Hikmet Gürcüoğlu

Aslını Üretir
vleeswaren

BU SAYFA SOVA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...
Bulmacamızı doğru cevaplayan okurlarımızdan Zeynel Çifçi Eylül ayı talihlimiz olarak 1 yıllık Doğuş Gazetesi aboneliği elde etmiştir. Tebrikler ve teşekkürler...
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D ünyanın en gergin bekleyişiydi. O 
babanın yüzünde gördüm bunu. 
“Bir mucize olur inşallah” diyordu 
o esnada oradaki varlığından 

haberdar olmadığı kameraya. O da 
madenciymiş ve emekli olmuş. Şimdi de grizu 
patlamasının ardından bir mucize olmasını, 
oğlunun sağ salim yeryüzüne çıkmasını, oğluna 
kavuşmayı bekliyor.
Çocukluğumdan beri bu şahit olduğum, 
haberini üzülerek izlediğim kaçıncı grizu 
patlaması bilmiyorum. Umudun sessizliğe, 
sessizliğin çaresizliğe, çaresizliğin yılgın 
bir öfkeye dönüştüğü kaçıncı patlama bu, 
bilmiyorum.

Nesillere sari bir çaresizlik biçimi bu. Her 
sabah yerin altına “belki ışığı son kez 
görüyorum” duygusuyla inmenin çaresizliği. 
Ekmek parasının derdine düşmüş olmanın 
çaresizliği. “Kabul edilebilir zayiat” kabul 
edildiğini bilmenin çaresizliği.

“Kader” diyecek bazıları. Soracağım ben de. 
Kader ama söyleyin bakalım bana, mutlak 
kader mi? Tedbirle, tertibatla, elbette duayla, 
elbette niyazla önüne geçilebilir miydi bu 
kaderin? Tam otomasyon mümkün değil mi 
mesela madenlerde? Mümkünse niçin mümkün 
hale getiremiyoruz bunu? İstihdam zorunluluğu 
yüzünden mi, ucuz maliyetten mi, kârlılık 
hırsından mı?
Gerçekten mi hiçbir yolu yok şu grizu denilen 

İsmail Kılıçarslan

KUSURA BAKMAYIN!
patlama biçiminde insanımızı kaybetmemenin? 
İhmal varsa önüne geçmenin, sıfır ihmal varsa 
bile olası bir patlamada insan kaybetmemizin 
önüne geçebilecek hiçbir şey mi yok? 
Gerçekten mi yok? Cidden mi yok?

Kusuruma bakmayın. “Yok”u bir cevap 
olarak kabul edemiyor kalbim. Çünkü oğlunu 
bekleyen babanın, babasını bekleyen oğlun 
iki keder çukuruna dönüşmüş gözlerini 
görüyorum.

Bir kez daha “kader” diyecekseniz bilin ki 
kader o demek değil. Çünkü kaderin âşık 
olduğu tek bir şey varsa o da gayrettir.

Lütfen bu, bir grizu patlaması neticesi insan 
kaybettiğimiz son olay olsun. Olabilir, bunu 
yapabiliriz. Daha 3 yıl önce Almanya, Halle’de, 
yerin 700 metre altındaki 35 maden işçisini 
sadece bir “ağır yaralı” ile kurtarabildiyse 
biz de bunu yapabiliriz. Dünyada bu, birileri 
tarafından yapılabiliyorsa biz de yapabiliriz 
bunu.

Yapabileceğimiz her şeyi yaptığımızdan emin 
olamıyoruz ya bir türlü. Üzgünlüğümüz ve 
yılgın öfkemiz en çok ondan. Yapabileceğimiz 
her şeyi yaptığımızdan emin olabilsek 
üzgünlüğümüz de azalacak, yılgın öfkemiz de 
dinecek.

Kusuruma bakmayın. Kısa, dağınık, üzgün 

“Bir kez daha “kader” diyecekseniz bilin ki kader o demek değil. Çünkü kaderin âşık olduğu tek bir şey varsa o da gayrettir”

ve öfkeli bir yazı oldu bu. Bugün günlerden 
pazar halbuki. Her zamanki parlak, süslü, 
belirgin hikâyelerimden biriyle çıkamadım 
karşınıza. Çünkü öyle üzüldüm, öyle üzüldüm 
ki… O babanın iki keder çukuruna dönüşmüş 
gözlerinde, babasını bekleyen o evladın telaşlı 
voltasında kaldı aklım, vicdanım ve kalbim.

Kusuruma bakmayın. Bugün de böyle olsun. 
Kaybettiğimiz emekçilerimize binlerle Yasin, 
milyonlarla Fatiha, milyarlarla rahmet olsun.
Üzgünüm, çok üzgünüm.   
Alıntı: yenisafak.com/yazarlar/ismail-
kilicarslan      ---◄◄

Ne bir saniye ileri...

F işi çekilmek istendiği için Hollanda’dan Türkiye’ye nakledilen Dilara 
Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hollanda’da doktorların ‘fişini çekeceğiz’ diyerek ölüme terk etmek istemesi 
üzerine ailesinin ısrarı ve Türk yetkililerin çabası ile Türkiye’ye nakledilen 
AKUT lösemi hastası Dilara Şahin tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti.
Gelen haber başta genç kızın yakınları ve akrabaları olmak üzere Dilara’nın 
hastalıkla mücadelesini yakından takip eden ve biran önce sağlığına 
kavuşmasını dileyen yüzlerce kişiyi de derinden etkiledi.
Ocak ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
İstanbul’a nakledilen 28 yaşındaki Dilara Şahin, yaklaşık 8,5 aydır tedavi 
görüyordu. Dilara’nın babası Oğuz Şahin, kızına sağlığının son bir haftaya 
kadar gayet iyi olduğunu ancak bir hafta önce her şeyin tersine döndüğünü 
kaydetti. Dilara’nın geçtiğimiz aylar içerisinde bir ara ayağa bile kalktığını 
belirten Oğuz Şahin, kemoterapi sürecinde Dilara’nın sağlığında değişim 
yaşandığını belirtti ve “İnanın ılımlı ilikte bulunmuştu. Ama olmadı, kızımın 
yaşam mücadelesi demek ki bu kadarmış. Yüce Allah’ım mekanını cennet 
eylesin” dedi.                                                                             DM  ---◄◄                 

TÜRKİYE’YE NAKLEDİLEN DİLARA 
ŞAHİN HAYATINI KAYBETTİ

Hollanda’da yayınlanan bir rapora göre, cinsel sömürü mağduru her altı çocuktan birinin faili bir veya bazı 
durumlarda her iki ebeveyni birden. Çocuk ve İnsan Ticareti ile Mücadele Merkezi’nin (het Centrum tegen 

Kinderhandel en Mensenhandel - CKM) Sohbet Hattı’na ihbarda bulunan yaklaşık altı çocuktan birinin, kendi 
babasının veya annesinin, bazen de her ikisinin birden kurbanı olduğu ortaya çıktı.
CKM’nin yayınladığı “2021’in Görünmez Kurbanları” adlı rapora göre geçtiğimiz yıl içinde kurumun “Chat met 
Fier” adlı anonim sohbet hattına yapılan başvurularda yaklaşık yüzde 14 artış görüldüğüne dikkat çekildi. Raporda 
en çarpıcı nokta cinsel sömürü, insan ticareti veya seks işçiliği
mağduru olduğunu belirten her altı çocuktan birinin bir veya bazı durumlarda her iki ebeveyni tarafından mağdur 
edilmiş olması. Hollanda’da insan ticareti mağduru olanların görünürlüğünün az olduğunu belirten CKM, genellikle 
güven eksikliği, kınanma korkusu ve failin olası misilleme riskinden mağdurların yardım aramakta çekindiğini 
belirtiyor. Bu alanda mücadeleye devam edildiğini belirten kurum, yine de Chat met Fier uygulamasıyla son üç 
yılda, genellikle o ana kadar bir kurum veya polis tarafından tanınmayan, yaklaşık sekiz yüz mağdura ulaşmayı ve 
onları desteklemeyi başarmış. CKM sözcüsü Shamir Ceuleers yardım hattına başvuran 285 mağdurun dörtte üçünün, 
o dönemde halen istismarın devam ettiğini ifade etti,  neredeyse beşte birinin 15 yaşın altında bulunduğunu belirtti. 
Ceuleers; çocukların anlattıklarından çoğunun bir yıl veya daha uzun süre mağdur olduğunun ve dörtte birinin ise 
beş yıl veya daha uzun süre mağdur olduğunun anlaşıldığını aktardı.
NOS Radio 1 Journaal’a konuşan Shamir Ceuleers, raporda da belirtildiği gibi, bir veya her iki ebeveynin çocukların 
cinsel sömürüsüne önayak olduğunun anlaşıldığını belirtti. CKM sözcüsü “İnsanlar üçüncü bir şahısla seks 
yapmak için para ödüyor, bunun ardından para ebeveynlere gidiyor.” diyerek ebeveynlerden birinin veya 
bazı durumlarda her ikisinin de ya insan kaçakçısı olduğunu veya kendi çocuğunu sattığını dile getirdi. Çocukların 
genellikle sohbette ilk kez durumları hakkında konuştuklarını belirten Ceuleers, erkek sayısında artış olsa da esas 
olarak mağdur olan kız çocuklarının sayısındaki artışa dikkat çekti.
Ceuleers çocuk sömürüsü konusunda ebeveynlerin fail olması durumunun arttığını belirtirken, “Veli katılımını 
ilk olarak üç yıl önce gördük ve bu sayı her yıl artıyor. Böylece sorunun büyük olduğu ortaya çıkıyor.” 
şeklinde ifade kullandı.
Kendi ebeveynleri tarafından sömürülen çocukların tespit edilmesinin zor olduğunu ve bu durumun yıllarca 
sürebildiğini belirten Shamir Ceuleers, “Bu çocukların kendilerini içinde buldukları son derece güvensiz 
durum, somut eylemler gerektiriyor. Bu nedenle Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanını, 
bu çocukların nasıl daha iyi tanımlanıp, korunabileceği ve ebeveynlerinin nasıl durdurulabileceği 
konusunda araştırma yapmaya çağırıyoruz.” dedi.           DM       ---◄◄                                                                    

CİNSEL SÖMÜRÜ MAĞDURU HER ALTI ÇOCUKTAN 
BİRİNİN FAİLİ KENDİ VELİSİ

24 yıldır, çıkan sesiniz, gören gözünüz, duyan kulağınız  olan Doğuş gazetemizin 2022 yılı  
reklam ve tanıtım fiyatlarından istifade ediniz...  Sizleri, Hollanda’ya tanıtan bu güçten yararlanın. Vereceğiniz destekle, yıllardır, Türkçeyi yaşatmak  

ve haklarımızı kaybetmemek için mücadele eden gazetemize de nefes aldırmış, hayat vermiş olacaksınız...        www.dogus@dogus.nl  -  Telefon:   06  24 62 10 93
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G iorgia Meloni liderliğindeki İtalyan 
aşırı sağından önce Fransa, 
İsveç, Hollanda gibi diğer Avrupa 
ülkelerinde aşırı sağ partiler yükselişe 

geçmişti. İtalya’daki seçim başarısıyla aşırı sağ 
Avrupa’da ilk defa büyük ortak olarak iktidara 
gelecek.
Avrupa ülkelerinde son yıllarda yükselen aşırı 
sağ eğilimler arasında ilk kesin zaferi kazanan 
ve iktidar koltuğunu elde eden İtalya’daki 
aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) ve 
liderlik ettiği sağ ittifak oldu. Giorgia Meloni 
liderliğindeki İtalya aşırı sağı, daha önce Avrupa 
ülkelerinde seçimlerde yükselen ancak iktidarı 
“büyük ortak olarak” kazanamayan diğer aşırı 
sağ partilerin yapamadığını yaptı.
İtalya’nın faşist lider Benito Mussolini’den bu 
yana yönetime gelen “ilk aşırı sağcı” ve “ilk 
kadın başbakanı” olacak Meloni, Hristiyan ve 
muhafazakar kimliği, yabancı karşıtı politikaları 
savunmasıyla öne çıktı. Meloni, seçim 
mitinglerinde “Tanrı, vatan, aile” sloganı attı 
ve İtalya’nın en büyük sorununun aile ve çocuk 
yapmamak olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Avrupa genelinde aşırı sağ 
akımlar ve partiler yükseliş göstermelerine 
rağmen bu tür bir zafer elde edememişti. Diğer 
Avrupa ülkelerinde Meloni ile benzer çizgideki 
politikalarıyla bilinen, geçmişte oylarını artıran 
ve iktidara yaklaşan veya koalisyon ortağı 
olarak iktidarda bulunan aşırı sağ siyasetçiler 
ve partiler şunlar oldu:

İsveç’te Aşırı Sağ Hükûmette Yer Almak 
İstiyor
Aşırı sağ siyasetin İtalya’dan önce en yakın 
zamandaki kazanımı İsveç’te oldu. Bu ay yapılan 
seçimlerde, aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar 
Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,5’e kadar 
yükselterek ülkenin 2. büyük partisi durumuna 
gelmesi dikkat çekti.
Genel seçimlerde, sağ blok partiler yüzde 
49,6, azınlık hükûmeti ile iktidardaki sol blok 
partiler de yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre, 349 
sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, 
sol blok partileri 173 sandalye kazandı. İsveç 
Meclis Başkanı, hükûmet kurma görevini ılımlı 
Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson’a verdi.
Ilımlı Muhafazakar Parti liderliğinde sağ blokun 
Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile 
üçlü koalisyon kurup dışarıdan aşırı sağcı 
İsveç Demokratlar Partisinin hükûmete destek 
vermesi ihtimali öne çıkmıştı ancak Parti lideri 
Jimmie Akesson da yeni hükûmette yer almak 
istiyor.

Fransa’da Le Pen Oylarını Artırdı
Fransa’da nisanda yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ikinci turunda, Emmanuel Macron 
bir kez daha yarıştığı aşırı sağcı Marine Le 
Pen’i geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı 
seçildi. Ancak bu seçim, “Le Pen ve aşırı 
sağın oylarını artırdığı tarihi bir seçim” 
olarak kayıtlara geçti.  Macron, 2017’de yapılan 
seçimde de Le Pen’i geride bırakarak oyların 
yüzde 66,1’ini almıştı. Le Pen ise o seçimde 
yüzde 33,9 oy elde etmişti. 
Cumhurbaşkanı olmak için 3. kez yarışan Le 
Pen, 2017’ye kıyasla oylarını yaklaşık 7 puan 
artırdı.
Marine Le Pen’in babası Jean-Marie Le Pen 
de 2002’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde 
ikinci tura kalan ilk aşırı sağcı aday olmuştu. 
Baba Le Pen, Jacques Chirac ile karşı karşıya 
kaldığı ikinci turda yüzde 17,79 (5,5 milyon) oy 
almıştı. Böylelikle Marine Le Pen, babasının 20 
yıl önce aldığı oy oranını yüzde 100’den fazla 
artırmış oldu.
Haziranda yapılan milletvekili seçiminde de 
Fransız aşırı sağı tarihi başarı yakaladı. Le 
Pen’in eski lideri olduğu RN Partisi, tarihi bir 
yükseliş kaydederek 89 milletvekili çıkardı. 
RN, Fransa meclisindeki ana muhalefet partisi 
hâline geldi.

Aşırı sağ, solun üzerinden yükseliyor 

Aşırı SAğ AvrupA’dA İktİdArA YürüYor
Almanya’da Kan Kaybetse de Yüzde 10’un
Üzerinde
Almanya’da 2017’deki genel seçimde ilk kez 
federal meclise giren Almanya için Alternatif 
(AfD) partisi de Avrupa’da son yıllarda dikkat 
çeken bir başka aşırı sağ görüşlü parti oldu. 
2017’de yüzde 33 ile Hristiyan Birlik partilerinin 
kazandığı seçimde,  AfD yüzde 12,6 oy aldı.
Parti, 2021 seçimlerinde yüzde 10,1 oy 
oranına düştü. AfD, Almanya’nın en kalabalık 
eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’da mayıs 
ayında yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde de 
kan kaybetti. AfD, bir önceki seçimlere göre 
1,4 puan kaybederek yüzde 6 oy aldı. Ancak 
AfD’nin yaşadığı düşüşe rağmen ülke genelinde 
yüzde 10’un üzerinde oy alması aşırı sağcı 
eğilimlerin Alman toplumunda kalıcı hâle 
geldiğinin göstergesi şeklinde yorumlandı.

Avusturya’da Aşırı Sağ İktidarı Paylaştı
Avusturya’da Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), 
ülkenin aşırı sağ partisi olarak son yıllarda 
adından söz ettirdi. Jörg Haider liderliğinde 
merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 
ile 2000’de iktidar ortaklığı da yapan FPÖ, 
göçmenlere karşı olumsuz yaklaşımıyla oylarını 
ciddi oranda yükseltti.
1999’da yüzde 27 oy alarak partiyi tarihinin en 
yüksek seviyesine taşıyan Haider, başta İsrail 
olmak üzere AB üyesi 14 ülkenin diplomatik 
yaptırımlara varan sert tepkileri sonrasında 
parti başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.
Daha sonra partinin başına gençlik yıllarında 
Neonazi gruplar arasında yer alan Heinz 
Christian Strache geçti. Strache de İslam 
düşmanlığını siyasi söyleminin merkezine taşıdı. 
2015’teki göç krizinin de etkisiyle oy oranını 
yüzde 30’lara yükselten Strache, Brüksel 
merkezli bir yapıdan ulus devletlerin daha 
fazla söz sahibi olduğu bir birliktelik anlayışını 
savundu.
Strache, 2017’deki seçimlerden yüzde 26 ile 
ikinci parti olarak çıktı ve yine aşırı sağa varan 
söylemlerle dikkati çeken Sebastian Kurz’un 
ÖVP’si ile aşırı sağcı koalisyon hükümetini 
kurdu. 17 ay iktidarda kalan aşırı sağcı 
hükümet, Strache’nin bir Rus vatandaşıyla 
devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi gibi 
çeşitli pazarlıkları içeren görüntülerinin 
yayınlanmasıyla yıkıldı. Bu skandalla FPÖ, 
2019 seçimlerinde 10 puan oy kaybetti. Parti, 
son kamuoyu yoklamalarına göre, yüzde 19-20 
bandında seyrediyor.

Aşırı Sağ Partiler Hollanda’da da 
Meclisteler
Liderliğinin skandallarıyla tanınan aşırı sağcı 
Geert Wilders’in yaptığı Özgürlükler Partisi, 
2017’de yapılan genel seçimde milletvekili 
sayısını 5’ten 20’ye çıkardı. Ancak parti, 
2021’deki seçimde 3 sandalye kaybetti.
2017’de yapılan ilk defa genel seçime katılan bir 
başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki 
Demokrasi için Forum Partisi (FvD) ise geçen 
yıl, 2017 seçimlerine göre, sandalye sayısını 
2’den 8’e yükseltti. 2021’de ilk defa genel 
seçimlere katılan FvD’den ayrılanların kurduğu 
JA21 Partisi de 4 sandalye kazandı.
Buna göre, aşırı sağcıların 150 sandalyeli 
meclisteki toplam milletvekili sayısı 22’den 
29’a çıktı.Bunun yanı sıra Senatodaki sandalye 
sayısının dağılımını büyük ölçüde belirleyen 
2019’daki eyalet seçimlerinde en çok oyu, 
seçime ilk kez katılan aşırı sağcı Demokrasi için 
Forum Partisi (FvD) kazandı. Wilders’in partisi 
2010’da bir süre koalisyon ortağı olmuştu.

İspanya’da Kısa Sürede Yükseldiler
Katalonya bölgesinin bağımsızlık talebiyle 
zemin bulan aşırı sağcı Vox partisi, 2013’te 
kurulmasından sonraki 5 yılda varlık 
gösteremedi. Vox, 2015 ve 2016’da yapılan 
(erken seçim) genel seçimlerde ülke genelinde 
sadece 50 bin civarında oy aldı.
Ancak Katalonya’daki ayrılıkçı girişimlerle 

PVV lideri Geert Wilders ve aşırı sağcı FvD lideri Thierry Baudet da seçimi kazanan Meloni’yi tebrik etti. Wilders, 
Meloni’ye Twitter üzerinden atıfta bulunarak “Yaşasın İtalya” ifadesini kullandı...

kullanırken, Baudet, “Giorgia Meloni’ye 
harika zaferinden dolayı tebrikler” şeklinde 
mesaj paylaştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 
Facebook’tan yaptığı paylaşımda, “Bravo 
Giorgia. Hak edilenden daha fazla bir zafer. 
Tebrikler.” ifadelerini kullandı.

AB’den Henüz Bir Açıklama Gelmedi
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, İtalya’da 
aşırı sağcı FdI ve parçası olduğu sağ ittifakın 
kazandığı seçimlerle ilgili açıklama yapmaması 
dikkat çekti. AB Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen’in geçen hafta, İtalya’da 
seçime 3 gün kala yaptığı “işlerin zor bir 
yöne gitmesi durumunda, Macaristan ve 
Polonya örneklerinde olduğu gibi araçlara 
başvurabilecekleri” yönünde yaptığı açıklama 
ülkede epey tepki çekmişti.
Seçimin galibinin sağcı ittifak olmasının 
ardından gözler yine von der Leyen ve AB’nin 
diğer liderlerine çevrildi. Ancak ne von der 
Leyen ne AB Konseyi Başkanı Charles Michel 
ne de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den açıklama 
geldi. Birliği yöneten liderler, genellikle AB 
ülkelerinde yapılan seçimlere kısa süre içinde 
tepki veriyor, tebrik mesajları yayınlıyor. 
Son olarak her üç lider de AB’den ayrılmış 
İngiltere’yi, Liz Truss’un seçim zaferiyle aynı 
gün Twitter üzerinden tebrik etmişti. Liderler, 
24 Nisan’da Fransa’da cumhurbaşkanlığı 
seçiminde galip gelen Emmanuel Macron’u 
da kısa süre içerisinde kutlamıştı. AB liderleri, 
29 Ocak’ta İtalya’da ikinci kez cumhurbaşkanı 
seçilen Sergio Mattarella’yı da aynı şekilde 
tebrik etmişti.

“İtalya ve Avrupa İçin Karanlık Gün”
AB’den seçimlere yönelik verilen tepkiler bazı 
etkili parlamenterlerle sınırlı kaldı, vekiller 
endişe içerikli mesajlar paylaştı.
Avrupa Parlamentosunun (AP) ikinci büyük 
siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu 
Başkanı Iratxe Garcia Perez, Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada “Meloni’nin post-fascism’i 
İtalya’ya, EPP’den Forza Italia ve ID’den Lega 
ile el ele ve ittifak içinde geliyor. İtalya ve 
Avrupa için karanlık gün. Partito Democratico 
muhalefete liderlik edecek ve biz onların 
yanındayız!” ifadelerini kullandı.
AP Başkan Yardımcısı (Alman Sosyal Demokrat 
Partisinden) Katarina Barley de Meloni’nin 
zaferinin “endişe verici” olduğunu belirterek, 
Meloni’nin Macaristan Başbakanı Victor Orban 
ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ı rol model 
alacağını söyledi.
AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Thomas Waitz, 
AB’nin enerji, Rusya’ya yaptırımlar, salgınlar 
gibi krizleri aşmada birlik olması gerektiğini, 
Meloni’nin seçilmesinin “Avrupa için bir felaket 
olabileceğini” kaydetti. AP’nin en büyük siyasi 
grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) Lideri Manfred 
Weber ise sessiz kalmayı seçti.
Öte yandan AB Komisyonu sözcülerinden 
Eric Mamer, günlük basın toplantısında 
bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapta, 
Komisyon Başkanı’nın her üye ülkenin seçilmiş 
hükûmetiyle birlikte çalıştığını, İtalya ile de 
yapıcı ilişki kurmaya hazır olduğunu ifade etti.                                                                                                                                            
                                                 (AA, P) ---◄◄

İspanyol aşırı sağı yükselişe geçti. Katalonya 
sorunu dışında ülkenin yaşadığı ekonomik 
kriz ve Avrupa’daki popülizm de Vox’un 
yükselmesine katkı sağladı. Vox, ilk önemli 
başarısını 2018’de elde etti. Endülüs özerk 
yönetim parlamentosunda 12 milletvekili 
çıkaran aşırı sağ, Katalonya’daki ayrılıkçı 
olaylarla bağlantılı olarak varlığını korudu.
Vox, haziranda Endülüs’te yapılan yerel meclis 
seçiminde beklentilerin aksine büyük bir artış 
göstermese de milletvekili sayısını 14’e çıkardı. 
Seçimi kazanan merkez sağ görüşlü Halk Partisi 
(PP) ise mecliste 57 koltuk kazandı.
Vox, İspanya’nın yüzölçümü olarak en büyük 
özerk yönetimlerinden Castilla y Leon’da 
nisandan bu yana Halk Partisi ile iktidarda 
bulunuyor. Castilla y Leon’daki seçimlerde 
oylarını artıran Vox’un hükümet ortağı 
olmasıyla İspanya demokrasi tarihinde ilk defa 
aşırı sağ görüşlü bir parti yerel yönetimde de 
olsa iktidara gelmişti.

Belçika’da İkinci Parti
Valon ve Flaman federal bölgelerin oluşturduğu 
Belçika’da aşırı sağ Flaman Vlaams Belang 
partisi etrafında vücut buldu. 2004’te ırkçılık 
nedeniyle kapatılan Vlaams Blok partisinin 
devamı olan Vlaams Belang, popülist aşırı sağ 
politikalarının yanı sıra, Flaman bölgesinin 
Belçika’dan ayrılmasını istiyor ve çok 
kültürlülüğe karşı çıkıyor. Parti, 2014’te yüzde 
3,7 olan oy oranını 2019’daki federal genel 
seçimlerde yüzde 12’ye çıkararak ikinci parti 
konumuna yükseldi. Ancak diğer partilerin 
dışladığı Vlaams Belang, koalisyon dışında 
tutuldu ve iktidar ortağı olamadı.

Aşırı Sağcı Liderlerden Meloni’ye Destek 
Mesajları
Avrupa’nın aşırı sağcı partilerinin liderleri, 
İtalya’da seçimin galibi İtalya’nın Kardeşleri 
Partisi (FdI) ve liderlik ettiği sağ ittifaka destek 
içeren mesajlar paylaştı. 
Almanya’da göçmen ve İslam karşıtı olarak 
bilinen AfD’nin üst yönetimi İtalya’nın 
Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni’yi 
kutladı. AfD eş başkanları Alice Weidel ve 
Tino Chrupalla, yaptıkları ortak açıklamada, 
“Meloni’yi seçilmesinden dolayı kutluyor ve 
bir İtalyan hükûmetinin başına geçen ilk kadın 
olmasını diliyoruz. FdI’nin seçim başarısı, 
aklın başka bir zaferidir. Almanya, ‘trafik 
ışığı koalisyonuyla’ Avrupa’da oldukça yalnız 
duruyor.” ifadesini kullandı.
Avusturya’dan aşırı sağcı FPÖ de, İtalya’daki 
aşırı sağcı birliğin seçim zaferini memnuniyetle 
karşıladı. Partinin Avrupa Parlamentosu (AP) 
Grubu Başkanı Harald Vilimsky, seçimin 
yalnız İtalya için değil AB için de olumlu 
neticelendiğini ileri sürerek, “İtalyanların 
dünkü tercihleriyle Brüksel merkezli 
‘Avrupa Birleşik Devletleri’ anlayışına 
karşı çıktığını” dile getirdi.
İspanya’da 3. büyük siyasi parti olan aşırı 
sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, 
“Milyonlarca Avrupalı umudunu İtalya’ya 
bağladı. Meloni, herkesin güvenliği ve 
refahı için iş birliği yapabilen, gururlu, 
özgür ve egemen uluslardan oluşan bir 
Avrupa için yol gösterdi.” açıklamasını 
yaptı.
Portekiz’deki 3. büyük siyasi parti aşırı sağcı 
Chega ise, Meloni’nin liderliğindeki İtalya’nın 
Kardeşleri ve Matteo Salvini’nin başkanlığındaki 
Lig partilerini seçim galibiyeti dolayısıyla 
kutlayarak, “İtalya, gerçek bir politika 
değişikliğinin ve aynı zamanda Avrupa’nın 
politik olarak yeniden yapılandırılmasının 
yolunu açıyor. Değişiklik Portekiz’e de 
gelecek.” tespitinde bulundu.
Hollanda’da İslam ve yabancı karşıtı aşırı 
sağcı PVV lideri Geert Wilders ve aşırı sağcı 
FvD lideri Thierry Baudet da Meloni’yi tebrik 
etti. Wilders, Meloni’ye Twitter üzerinden 
atıfta bulunarak “Yaşasın İtalya” ifadesini 
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