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WILDERS: "ÇOCUKLARIN KAFALARINA LGBT GİBİ ÇILĞINLIKLARI  SOKMAYIN!"
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Herkes bozulan dünyadan bahsediyor; 
ondan şikâyetçi. Kimse aynaya bakıp da 

o bozgunlukta kendisinin rolünü göremiyor. 
Oysa dünya aynı dünya; bozulan ve bozguna 
uğratan ise insanoğlu. “İnsanın yeniden 
inşa ve ihyası nasıl olmalı diye kafa 
yoralım” dedik ve dosyamızı bu konu başlığı 
üzerinde temellendirdik. İnsanı en iyi tanıyan 
onu yaratandır. O’nun insanı tanımına baktık 
ve gördük ki bozulan dünya değil, bozulan 
ve bozan insandır. İşte Rabbimizin tanımıyla 
insanoğlu: “1- İnsan Çok Zâlim ve Câhildir. 
2- İnsan Acelecidir. 3- İnsan Menfaatine 
Çok Düşkündür. 4- İnsan Allâh’a Karşı 
Pek Nankördür. 5- İnsan Harîs ve 
Cimridir. 6- İnsan Kıskanç ve Hasetçidir. 
7- İnsan Zayıf Yaratılmıştır”
Bize tutulan bu aynaya bakmaktan korkmadan 
yine Onun emri doğrultusunda inşa ve ihya 
eden konuma yükselebiliriz.
Yazarlarımızın dosya konumuzla alakalı 
yazılarından keyif alacağınızı ve hayli istifade 
edeceğinizi umuyorum.
…    
Erime ya da evrim süreci…
Sevdiğim, saydığım bir dost ile bir program 
arasında ayaküstü uzun bir sohbetimiz oldu. 
Sohbetimizde dostum S. D. benim de duygu 
ve düşüncelerime tercüman olacak şu sözleri 
söyledi. “Hollanda’ya geldiğim senelerde 
köylümüz olan bir kızın başka ilden evlendiğini 
duyduğumda, “nasıl olur da başka bir 
memlekete gelin gider” diye çok şaşırmıştım. 
Sonra boşandığını duydum; bu bizi daha çok 
sarstı. “Boşanmak mı, nasıl olabilir? Biz 
evliliği mezara kadar sürer sanırdık” 
dedik. Bunlara alıştık, ardından evlatlarımızın 
Hollandalı ve yabancılarla evlilikleri başladı, 
onları da ilk duyduğumuzda aynı tepkiyi verdik. 
“Bir başka milletten ve dinden biriyle 
evlenmek nasıl olabilir?” dedik. Bu da artık 
normal gelmeye başladı. Şimdi çocuklarımızın 
aynı cinsten evlilikleri başlamak üzere. Kızımızın 
bir kız ile, oğlumuzun bir erkek ile evlenme 
dönemine yaklaşıyoruz. Yani Müslüman 
ailelerinin de yaşayabileceği en uç noktalarda, 
en tehlikeli alanlarda dolaşmaktayız.”
Tam o arada önümüzden bir grup genç geçti. Ve 
kendisin de tanıdığı bir Müslüman ailenin evladı 
olduğunu söylediği, eş cinsel bir genci gösterdi. 
O an dünya başıma yıkıldı sandım. Elbette bu 

ne ilk ne de sonuncusuydu. Ama gidişat öyle 
bir yöne evrildi ki maalesef bu görüntüler hızla 
artmakta ve en kötüsü de bizler seyirci, sessiz 
ve biçare kalmaktayız ve alışmaktayız. İlgili ve 
yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz...
...
Çocukları ilkokula giden üç ebeveyn aradı ve 
okullarda yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. “Bu 
sorunun çözümüne dönük bir kamuoyu 
oluşturabilir miyiz, sesimizi ilgili 
mecralara duyurabilir miyiz” diye çare 
arıyorlardı. Bizler de seslerinin duyurulması ve 
kamuoyu oluşturulması yönünden kendilerine 
söz verdik. Özellikle STK’lara, hukukçulara ve 
siyasetçilere bu durumu ilettim. Hepsi de –
umuyor ve sanıyorum- ajandalarına not ettiler. 
Ben de bize düşen görevi yapma adına onların 
seslerini buradan duyurmaya çalışacağım.
...
E. G.: Çocuğum henüz ilkokul 7. Sınıf 
öğrencisi. Öğretmen “eş cinseller hakkında 
ne düşünüyorsun?” diye soruyor. Kızım 
da “dinimize göre böyle bir yaşam tarzı 
günah” diyor. Öğretmen daha fazla açıklama 
yapmadan kızımın 4 saat cezalı olarak okulda 
kalmasına karar veriyor. Bireysel olarak 
tepkimizi okul müdürlüğüne ilettik. Cevap 
bekliyorum.”

D. S.: “Çocuklarım kamuya açık bir ilkokulun 
3. ve 5. sınıfında eğitim görmekteler. Kız ve 
erkek olan evlatlarımın bir gün gökkuşağı 
renklerini andıran giysilerle okula gelmeleri 
talimatı veriliyor. Bizler de veliler olarak böyle 
bir uygulamaya karşı olduğumuzu bildirdik. 
Ancak pek çok çocuğun o gün istenilen renkleri 
üzerinde taşıyan giysilerle okula geldiğini 
gördük. Çocuklarımız o renkleri üzerinde 
taşıyarak LGBT’lilere destek olacakmış. Güya 
onlar horlanıyor, dışlanıyorlarmış. Bu bir 
algıdır. Bu bir teşviktir. Bu bir dayatmadır. 
Lütfen dikkat edin. Çocuklarınızın bu tertemiz 
zihinlerinin karartılmasına meydan vermeyin”
B. T.: “Kız çocuğum henüz 9 yaşında. Sınıf 
arkadaşlarından iki erkek çocuk dudaktan 
öpüşmüşler. Belki de kasıt ve niyetleri o 
değildi, denk düşmüş olabilir. Ama öğretmenin 
tavrı o hâlin çok normal olduğunu gösterir 
nitelikteymiş. Bu duruma güya şaşırmış gibi 
tepki veren öğretmen “Oooo, bu iş için 
yaşınız daha küçük değil mi?” diyerek olayı 
çok normal bir boyuta taşıyarak orada bulunan 
çocuklara çok kötü bir mesaj vermiş, olumsuz 
bir imaj oluşturmuştur, örnek olmuştur.”  
Bu gidişata bakın Wilders bile isyan etti. Peki 
o ne dedi, işte Wilders’in meclis kürsüsünden 
konuyla alakalı görüşleri...

Wilders: Okullarda LGBT+ ile ilgili 
verilen eğitim “diktatörlüğü dayatmaktır”
Geert Wilders, okullarda LGBT+ eğitiminin 
çok ileri gittiğini düşünüyor. Mecliste genel 
görüşmeler sırasında PVV lideri okullardaki 
soruna böyle dikkat çekti. Wilders, 
“İlkokuldaki çocuklar panseksüelleri ve 
cinsiyet ayrımı gözetmeyenleri öğreniyor. 
Bu saçmalığı bırakın,” diye kınadı. 
Wilders, “Cinsiyet tarafsızlığı kelimesini artık 
duyamıyoruz” dedi ve şunları söyledi: “Cinsel 
eğitim, çocukların ebeveynlerine düşen bir 
görevdir. 15 yaşındaki öğrencilerin dörtte biri iyi 
okuyup yazamasa da, ilkokulda sözde ‘cinsiyet 
pastası’nı; cinsiyet kimliğiyle ilgili bir öğretim 
yöntemini öğreniyorlar. Çocukları rahat 
bırakın, onlar çocukluklarını yaşasınlar, 
çocuk kalsınlar” çağrısında bulundu. Bu 
yürekli çıkışından dolayı Wilders’i kutluyorum.    
...
Wiersma: “Hafta sonu okulları 
denetlenecek”
İlk ve Orta Eğitimden Sorumlu Bakan Dennis 
Wiersma diyor ki: “Hafta içinde istediğiniz kişiye 
âşık olabileceğinizi, hafta sonu ise eşcinselliğin 
yasak olduğunu ve bir eşcinseli apartmandan 
atabileceğinizi öğreniyorsunuz. Buna karşı 
harekete geçmeliyiz. Yaygın eğitimde, aynı 
zamanda anti-Semitizm ve Holokost inkârı 
yapılmakta ve bilim, komplo teorileri ile 
diskalifiye edilmekte. Ayrıca burada totaliter 
diktatörlerin, sürüngenlerin bizi yönettiğinden 
bahsedenler var. Bu radikal ideoloji çocukların 
kafasına yerleştirilmemeli.” 
Anlayışa bakar mısınız. Biz bu konuda çok 
şey yazdık, söyledik. Uyumu bahane ederek 
uyutma yoluna giden bu zihin ve kafa yapısının 
tek bir hedefi var: Kendi inanç ve düşüncesinde 
olmayana hayat hakkı vermemektir. Oysa bu 
tür bir eğitim alan çocuğun bu ülke ve insanına 
faydasından başka asla zararı olmaz. 
Biz susalım, DENK Partisi Milletvekili Stephan 
Van Baarle bu zihniyete karşı konuşsun. İşte 
van Baarle’nin söyledikleri: “Wiersma bu yasa 
değişikliği ile haddini aşmakta. Kur’an, anadil 
ve kültür derslerinin denetlenmek istenmesi, 
anayasal güvence altında olan din, toplantı ve 
örgütlenme özgürlüğünün apaçık ihlalidir. Birçok 
araştırmanın da net bir şekilde gösterdiği gibi 
müdahale gerektirecek bir durum yok. Büyük 
bir sorun varmış gibi ortalığı karıştırmanın 
hiçbir manası olmadığı gibi, kimseye faydası da 
olmadığını düşünüyorum. Müfettiş yollayarak 
denetim yapmak, yöneticilere ve eğitmenlere 
‘iyi hâl kağıdı’ ibraz etme zorunluluğu getirmek 
ve ‘fişleme hattı’ kurmak gibi ‘önlemler’ almak, 
amacını aşan isteklerdir”  

Suskunluğun, Tepkisizliğin
zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

“İnsan düzelince 
dünya düzelir”

Kıssadan hisse:
Adam, bir haftanın yorgunluğundan 
sonra, pazar sabahı kalktığında keyifle 
eline gazetesini aldı ve bütün gün keyif 
yapıp evde oturacağını hayal ediyordu. 
Tam bunları düşünürken oğlu koşarak 
geldi ve parka ne zaman gideceklerini 
sordu. Baba, oğluna söz vermişti; bu 
hafta sonu parka götürecekti onu, ama 
hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir 
bahane uydurması gerekiyordu. Sonra 
gazetenin promosyon olarak dağıttığı 
dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya 
haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna 
uzattı: “Eğer bu haritayı düzeltebilirsen 
seni parka götüreceğim!” dedi.
Sonra düşündü: “Oh be, kurtuldum! En 
iyi Coğrafya profesörünü bile getirsen 
bu haritayı akşama kadar düzeltemez!” 
Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu 
babasının yanına koşarak geldi:  
“Babacığım, haritayı düzelttim. Artık 
parka gidebiliriz!” dedi. Adam önce 
inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde 
de hayretler içindeydi ve oğluna bunu 
nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu ibretlik 
açıklamayı yaptı:
“Bana verdiğin haritanın arkasında bir 
insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim 
zaman dünya kendiliğinden 
düzelmişti!”
Biz işe; dünyayı değil, 
kendimizi düzeltmekten başlayalım.

“Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaşıldıkça cehalet artar. Cehalet arttıkça sefalet ve felaket artar. Sefalet ve felaket de acı ve gözyaşı getirir”

 BEDELİNİ TOPLUM OLARAK
ÖDEMEYE HAZIR OLALIM
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Modern soygunla sömürü çarkının işletilişi...
İki ineğiniz varsa ikisini de elinizden alıp size süt satan sistemin adıdır 
kapitalizm. Saatte 250 hız yapan arabayı size satıp,  sizi 100’e mah-
kûm eden, “100’den fazla hız yapamazsın, yaparsan cezayı yersin” 
diyen ucubenin adıdır kapitalizm. Aldığınız o arabayı size kullanmayı 
haram eden, yasaklayan, eşinizi dostunuzu ziyaret etmeyi engelleyen, 
cami, cemiyete gitmenin önüne set çeken, sürme anında fahiş ceza-
larla iliğinizi kurutan, durma anında park ücretiyle kanınızı donduran 
sistemin adıdır kapitalizm. 
DENK Partisi Rotterdam Belediyesi’nde koalisyona girmeden önce 
ücretli park uygulamasını bir şekilde çözüme kavuşturacağının sözünü 
vermişti. Hatta trafik yoğunluğunu iki katına çıkaran tek şerit uygula-
masını da kaldıracaktı. Ama yönetime gelir gelmez, zaten ücretli olan 
bizim mahalleyi saat 18:00’den 21:00’e çıkarttı, Pazar gününü de 
ücretli hâle getirdi. Bizler de kardeşlerimize yetki vermiştik... Elbette 
bunun bir açıklaması olacaktır. Vatandaş olarak bizler sustukça, he-
sap sormadıkça daha öyle yükler binecek ki omuzlarımıza,  dizimizin 
üstüne yığılıp kalacağız. Oysa tek park kartıyla Rotterdamlılar her yeri 
ücretsiz kullanabilmeliler. Park alanlarının açılması için “sadece semt 
sakinleri için kullanıma açıktır” veya “sınırlı saat” uygulaması 
ile çok rahat olarak bu sorun çözülebilir. Önce her bölgeyi yoğun-
luğa mahkûm ettiler, sonra “semt sakinlerinden şikâyet var” diye 
ücretli uygulamaya geçtiler. Ölümü gösterip hastalığa razı ettiler. İki 
şeritli yollar derhal trafiğe açılmalı. O, saatler süren kuyruk işkencesi 
bitmeli, ücretli park alanları yeni bir düzenlemeyle halkın hizmetine 
sunulmalıdır. Deli Dumrul’u anımsatan bu zulme, koloni dönemini 
hatırlatan bu sömürüye son verilsin!..
Korku saltanatı...
Natan Sharansky’e göre, korku toplumlarında üç grup insan vardır; 
rejimi destekleyenler, yaşamını, ailesini tehlikeye atarak muhalif olan-
lar ve rejime karşı olsalar bile korkudan ses çıkarmayanlar. İktidarın 
baskısı arttıkça bu sınır daralır, muhalif sesler de azalır... ”...korku, 
bizim iyi hayata ulaşmamızı engeller, korku bizi aptal ve kötü yapar. 
korku bizi sıkıştırır, daraltır, hapseder. Yalnızca kendimizi düşünürüz, 
kendi içimize kapanırız. Bu durumdan kurtulmanın yolu sesimizi yük-
seltmek, haksızlık karşısında durmak, toplu olarak tepkimizi ortaya 
koymaktır. Sahi siz yukarıdaki sınıftan hangisindensiniz?           ---◄◄                                                            



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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Belçika’nın Başkenti Brüksel’de 2 sün süren Dünya 
Uygur Forumu sona erdi. Forum sonrası yayın-

lanan deklarasyonda dünya kamuoyuna soykırımın 
durdurulması için adımların acilen atılması çağrısında 
bulunuldu. Dünya Uygur Kurultayı (WUC), Hasene 
International ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği tarafından Belçika’nın Başkenti Brüksel’de 
düzenlenen toplamda 7 oturumun gerçekleştirildiği 
forumun ilk 2 oturumu ise Avrupa Parlamentosu’nda 
gerçekleştirildi. Forumun ikinci gününde ise Çin’deki 
soykırımın durdurulması adına 3 farklı çalıştay 
gerçekleştirildi. Çalıştaylarda, Soykırıma Karşı Ul-
uslararası Siyasi ve Ekonomik Mücadele, Soykırıma 
Karşı Uluslararası Hukuki Mücadelede ve Soykırımla 
Mücadelede STK’ların ve Medyanın Rolü ele alındı. ◄

Gözler kör, kulaklar ve vicdanlar sağır

AP’de Çİn’İn SİncAn UygUr Özerk BÖlgeSİndekİ hAk İhlAllerİyle 
mücAdele konUlU forUm düzenlendİ

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ve onlarla mücadele konusu, Avrupa Parlamento-
sunda (AP) geniş uluslararası katılımla ele alındı. IGMG Teşkilatları başkanlık düzeyinde temsil edildi ve destek amaçlı konuşmalar yapıldı.
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O nümüzdeki yıl sağlık sigortası 
şirketlerinin uygulayacağı prim 
miktarları netleşti. Şirketini 
değiştirmek isteyenler 31 Aralık’a 

kadar bu işlemi yapmak zorunda.
Sağlık sigortası şirketleri 2023 yılı prim 
miktarlarını açıkladı. Önümüzdeki yıl prim 
miktarları şirketten şirkete farklılık gösterse 
de yüzde 2 ile yüzde 15 arasında değişen 
miktarlarda zam yapıldığı görüldü.
Fiyat karşılaştırma sitesi zorgwijzer’da da 
yayınlanan prim miktarlarına göre önümüzdeki 
yıl prim miktarları ortalama aylık 10,19 euro 
arttı. Temel sağlık sigortası (Basisverzekering ) 
primi 138,45 euro.
2023 sağlık sigortası prim miktarlarının 
artışındaki temel nedenin “yaşlanma, 
kronik hastalıkların artması ve tedavi 
ile ilaç masraflarının yükselmesi” olduğu 
belirtiliyor. Buna ek olarak, sektörde daha 
yüksek maaşlar ve yüksek enerji ve malzeme 
maliyetleri anlamına gelen enflasyon artışının 
da prim miktarlarının artmasına etki etti.
Bilindiği üzere bu yıl eylül ayında ilk önce DSW 
2023 yılı fiyatlarını açıklamıştı. 

Acı reçeteniz hazır

hollAndA’dA Bütün şİrketler 2023 SAğlık SİgortASı Prİmlerİnİ AÇıklAdı
Diğer şirketler ise geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü önümüzdeki yılın primlerini açıkladı. 

Bazı şirketlerin 2023 prim miktarları şu 
şekilde:
CZ
Natura (online) -5,15 euro artışla- 131,90 euro
Natura - 3,75 euro artışla-  138,25 euro
Restitutie - 3,75 euro artışla- 149,00 euro
DSW
Combinatie - 9,75 euro artışla - 137,50euro
HEMA 
Combinatie -15,50 euro artışla- 135,00 euro
Menzis
Natura (online) -15,50 euro artışla-134,50 
euro
Natura -8 euro artışla-141,25 euro
Restitutie -9 euro artışla- 152,75 euro
Nationale-Nederlanden
Combinatie -5,30 euro artışla- 137,45 euro
OHRA 
Combinatie -6,50 euro artışla- 135,95 euro
Unive
Natura (online)  -12,55 euro artışla- 127,45 
euro

Natura -9,30 euro artışla- 142,30 euro
Combinatie -11,26 euro artışla- 155,15 euro
VGZ
Natura (online)  -6,80 euro artışla- 132,95 euro
Natura -9,30 euro artışla- 141,95 euro
Combinatie -11,25 euro artışla- 153,65 euro
ZEKUR
Natura (online) -12,55euro artışla- 122,95 
euro
Combinatie -3,45euro artışla- 140,15 euro
Zilveren Kruis
Natura (online)  -8,50euro artışla- 131,95 euro
Natura -7,50 euro artışla- 138,95 euro
Combinatie -8,80 euro artışla- 152,75 euro
Natura ve restitutie sigorta poliçesi 
arasındaki fark
Natura (Aynı) sigorta ile Restitutie (iadeli) 
sağlık sigortası poliçesi arasındaki temel fark, 
sağlık hizmeti alınacak kurumla anlaşmalı olup 
olunmadığı konusunda yaşanmakta.
Natura sigortasında kişi istediği sağlık 
kurumuna gitmekte serbest ancak eğer şirket ile 
kurum arasında bir anlaşma yoksa, yapılacak 
tedaviyi (veya bir kısmını) cebinizden ödemek 
zorundasınız. 

Restitutie sigortada ise yine istediğiniz sağlık 
kuruluşuna gidebilirsiniz. Bağlı olduğunuz 
sağlık sigortası şirketi yapılan tedavi masrafını 
ya önceden öder ya da önce siz gerekli masrafı 
yaparsınız ve daha sonra sigorta şirketinden bu 
masrafın iade edilmesini talep edersiniz.
Tüm listeyi görmek için Zorgwijzer sitesini 
ziyaret edebilirsiniz..   
www.zorgwijzer.nl/zorgpremie   SH ---◄◄                                                                               

Önümüzdeki yıl prim miktarları şirketten şirkete farklılık gösterse de yüzde 2 ile yüzde 15 arasında değişen miktarlarda zam yapıldığı görüldü
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T oward Eternity (Sonsuzluğa Doğru), 
son dönemlerde Youtube’da izlediğim 
çok hoş bir kanal.
İslam’ı seçen ve genelde batılı 

olanların hidayet hikâyelerini paylaşıyor bu 
kanal. En son izlediğim ise İngiliz gazeteci 
Lauren Booth’un İslam’ı seçme serüveni. 
Çekim 24 dakika sürmüş ve her saniyesi 
oldukça sürükleyici. Ondan önce ise 90’lı 
yıllarda Müslüman olan eski bir Hristiyan 
misyonerin İslam’a giriş hikâyesini izlemiştim.

Bu videoları izlerken nedense hep aynı 
noktaya geldiğimde duygulandığımı ve göz 
yaşlarımı tutamadığımı fark ettim. Hayatın 
anlamsızlaştığı noktada ve zihinlerdeki 
sorulara içlerinde bulundukları dinî-siyasi, 
kültürel ortamın cevap veremeyişi ve bu 
cevabın karşılarına çıkan çok sevimli, değerli 
Müslümanların ve Kur’an’ın verdiği cevaplar. 
Verilen cevaplar karşısında hepsinin ortak 
hissettikleri en önemli tecrübe, tepelerinden 
tırnaklarına kadar hissettikleri huzur. Sadece 
ve sadece huzur. Hatta ‘tepemden aşağıya 
doğru bir serinlik hissettim’ diyor Laura. 
Hele şehadet getirisi: ‘Eşhedu dediğimde 
dooooooof diye bir ses hissediyordum’ 
diyor. Yani o kelimenin hacmi, ağırlığı ve 
etkisi, siz buna ne derseniz nasıl hissederseniz 
öyle bir etki işte.

Diğer bir nokta ise SORULAR. 
Zihnimizde neden durup dururken varoluşa 
dönük olarak sorular oluşur? İş arkadaşımla 
son dönemde “Gal’u Bela, Elestu Bi 
Rabbikum” olayında verdiğimiz söz üzerine 
konuşuyoruz. Verdiğimiz sözün, yani ‘Evet 
sen bizim Rabbimizsin’ cevabımızın sürekli 

zihnimizde canlı kalacağını, hatta o sahneyi 
her zaman düşünebileceğimizi bir anda 
hissedelim. Aslında o zaman bu hayat imtihan 
hayatı olmaktan çıkar, çünkü o zaman hepimiz 
melek oluruz. İster istemez, Allah’ın, yukarıda 
bahsettiğim soru ilhamlarıyla, yeryüzündeki 
yarattığı sistemin, varlıkların mükemmelliği bizi 
O’na, aslında verdiğimiz söze götürüyor olabilir 
mi? Her zaman derim, evet ilahiyatçı değilim, 
ama Allah’ın yarattığı Müslüman bir birey 
olarak, ama sadece düşünerek değil, okuyarak 
da kamil noktaya doğru mesafe kaydetmeye 
çalışıyorum. Bunun için de farkındalık lazım, 
farkındalık için de düşünmek, okumak, yine 
düşünmek, sorgulamak, samimi olmak, vs. 
vs. lazım. Bunları yapabilmek için de Kur’an, 
Hadis, Siyer ve de tasavvuf lazım.

Farkındalık: Tasavvuf ’un 1000’in üzerinde 
tanımı varmış diyor bir hoca (Prof. Dr. A. 
Cahid Haksever) ve şöyle ekliyor: “Günahını 
unutmamandır  diye tarif de ediliyor 
ama  günahını unutmandır diye de 
tarif edilmiş. Tasavvuf, Kur’an’ı Allah 
Rasulu’nun yaşadığı gibi yaşamaktır. 
Allah ile birlikteliğin farkındalığı, 
Allah’ın seni gözetlediğinin farkındalığı, 
ilahî kameralar altında olmanın 
farkındalığı...” Hepsinin sonu farkındalık 
ile bitiyor. Farkındalık bence çok acayip bir 
şey. Sıradan, robot, kaygısız, ümitsiz olmuyor, 
tam tersine uyanık oluyorsun ve uyanıklığın 
azalmaya başladığında ise yeniden dozajını 
arttırman gerekiyor.

Yukarıdaki yazdıklarıma da inanamıyorum: 
Gençlik yıllarımda, zikir çekenleri 
küçümseyerek İslam’dan olmadıklarını ve 
İslam’a sonradan katılan bir şey olduğunu 
düşünerek hep mesafeli kalmıştım. Bu 
düşüncenin içine tasavvufu da katarak 
aslında sanki pozitivist bir İslam düşüncesini 
savunur hâldeydim. Yıllar geçip de hem 
Kur’an üzerinde derinleşip, peşinden Hadis-
Siyer ile destekleyip, üstüne bir de Gazzâlî ile 
beslendikten sonra işin içyüzünün hiç de öyle 

olmadığını görmek çok enteresan olmuştu. 
Siz siz olun, araştırmadan, incelemeden, 
basmakalıp düşüncelerle bir algıya sahip 
olmayın.
Yazımı yazdıktan sonra çalışma masasında 
laptopu açık bırakıp gitmiştim. Kedimiz Nyla 
klavyenin üstüne oturup sizin için yazmış. 
Mesajı bu. Düşünelim ve bakalım, bize neler 
anlatmak istiyor:)
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Farkındalık: Tasavvuf ’un 1000’in 
üzerinde tanımı varmış diyor 
bir hoca (Prof. Dr. A. Cahid 
Haksever) ve şöyle ekliyor: 
“Günahını unutmamandır  
diye tarif de ediliyor ama  
günahını unutmandır diye 
de tarif edilmiş. Tasavvuf, 
Kur’an’ı Allah Rasulu’nun 
yaşadığı gibi yaşamaktır. 
Allah ile birlikteliğin 
farkındalığı, Allah’ın seni 
gözetlediğinin farkındalığı, 
ilahî kameralar altında 
olmanın farkındalığı...” 
Hepsinin sonu farkındalık ile 
bitiyor. Farkındalık bence çok 
acayip bir şey. Sıradan, robot, 
kaygısız, ümitsiz olmuyor, 
tam tersine uyanık oluyorsun 
ve uyanıklığın azalmaya 
başladığında ise yeniden 
dozajını arttırman gerekiyor.

SORULAR

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Farkındalık ve

Oz&Er FOOD B.V.
Rooseveltstraat 39

2321 BL  Leiden

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

www.ozener.com

    

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

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

Türkiye’nin önde gelen, 

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

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

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

en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 

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

+31(0)10 43  78 812  

“Herkesin kültüre erişebildiği ve üreticiliğin gücünü 
deneyimleyebildiği bir toplumdan yanayım. Önümüzdeki 
yıllar için planlarımla buna katkıda bulunmak istiyorum. 

Kültürel ve yaratıcı sektöre yapısal olarak 170 milyon avro 
daha yatırım yapacağım.”

“Birlikte kültür oluşturmak, birleştirir, dirençliliği güçlendirir ve 
kişisel gelişimi teşvik eder. Kültüre bizzat katılmak sağlığınıza 
katkıda bulunur. Gençleri hedefleyen bir planı olan kurumlar 

ve bağımsız profesyoneller artık bir sübvansiyon için 
başvurabilirler.”
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KÜLTÜR VE MEDYADAN SORUMLU DEVLET BAKANI GÜNAY USLU:
Flistinli sanatçı
@AlaaAllagta 
İstanbul İstiklal
Caddesi’ndeki 
vahşeti, Tekvîr 

sûresinin 9. ayetiyle 
çizgiye dökmüş:

“Hangi günahtan 
dolayı katledildi?”

Rahmetle....

“HANGİ GÜNAHTAN DOLAYI KATLEDİLDİ?”
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B M Sigortam, geleneksel hâle 
getirdiği yıl sonu bilgilendirme 
toplantısını bu sene STK temsilcileri 
ve basın mensuplarının katılımı 

ile gerçekleştirdi. Her yılın son çeyreğinde 
başlattığı kampanyayı ve yeni yılda sağlık 
sektöründe olacak değişiklikleri Hollanda 
Türklerine duyuran BM Genel Müdürü Mehmet 
Keskin ve ekibi Tilburg’daki merkez ofislerinde 
bir toplantı düzenledi.
Organize edilen buluşmada, TİKDF Başkanı 
Ömer Altay, IGMG Kuzey Hollanda Federasyon 
Başkanı Mustafa Hamurcu, HTF Başkanı Murat 
Gedik, SICN temsilcisi Akif Altaş, UID Başkanı 
Hasan Tekten, HORECA Bond Başkanı 
Tarık Şaki, ASBİR Hollanda Başkanı Göksel 
Soyugüzel, Emin Ateş, avukat İsmet Özkara’nın 
yanı sıra hemşehri dernek temsilcileri ve basın 
mensupları da hazır bulundu.
Interpolis sigorta şirketinin eski binasının 10. 
katındaki ofisinde davetlileri ağırlayan BM 
yetkililerinden Mehmet Keskin, Nafi Keleş ve 
ekibi davetlilerle özel olarak ilgilendiler.
21 yıl önce, acente, konut, bireysel kredi ve 
sigorta dalında hizmet vermeye başlayan 
BM sigortam, 10. yılında kolektif sigortacılık 
alanında kendini göstermeye başladı. Bu alanda 
elde ettiği güvenirliği başarıya dönüştürerek, 
etnik kökenlilere yönelik hizmet sunan, 
özellikle Achmea grubunda ve Zilveren Kruis’te 
tek sigorta şirketi olma özelliğini taşıyor.

“Centraal Beheer ve DAS adlı iki büyük 
sigorta şirketiyle anlaşma yapıldı”
Program, Mehmet Keskin’in yaptığı sunum 
ile başladı. Keskin, BM Sigortam’ın geçirdiği 
evreleri ve geldiği noktayı değerlendirerek 

Mehmet Keskin:

 “İDEALİM, HOLLANDA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ BU HİZMETİ 
SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLMEKTİR”

başladığı konuşmasında açıklanan sağlık 
sigortası primlerinin yüksekliğine dikkat çekti.
Sağlık sektöründe sorun yokmuş gibi lanse 
edildiğine ancak büyük sorunlar yaşandığına 
vurgu yapan BM Sigortam yetkilisi Mehmet 
Keskin şunları dile getirdi: “Toplumumuzun 
en büyük gündemi sağlık sigortasıdır. Primler 
hâlâ etkisi hissedilen pandemiden sonra aşırı 
derecede arttı. Biz üyelerimize sunduğumuz 
indirimle bu yükü az da olsa hafifletmeye 
çalışıyoruz.
Pandeminin insanlar üzerindeki psikolojik 
etkisi, sürekli evde oluşundan kaynaklı kilo 
alması ve yaşlı nüfusun artması primlerin 
yükselmesinde en etken unsurlardır. Bu yıl 
Centraal Beheer ve DAS adlı iki büyük sigorta 
şirketiyle anlaşma yaptık. Üyelerimize daha 
uygun fiyatla araç, ev ve hukuksal yardım 
alanında bu şirketlerle hizmet vereceğiz. Ben 
Hollandalıyım, en iyisini ben bilirim anlayışı 
bazı alanlarda maalesef hâlâ hâkim. Bu durum 
Türkiye kökenli insanlarımızın kendilerini 
güvende hissettikleri yerlerde, özellikle 
memleketlerinde sağlık hizmeti almalarına 
zemin hazırlıyor. Türkiye hastanelerinin bir 
kısmı da bu durumu istismar ediyor. Her iki 
tarafın da bu yanlış tutumu hastamızın daha da 
mağdur olmasına neden oluyor. Tek idealim bu 
yaşanan sorunu herkesin lehine çevirip, şeffaf 
bir hizmet sunmak. Bunun için desteğinize 
ihtiyacımız var. Bu güven sorununu ortadan 
kaldırmak için şirketlerin karşısına güçlü olarak 
çıkmak ve ödenen o binlerce euorluk primlerin 
karşılığında hak edilen hizmeti almayı sağlamak 
istiyoruz.
Güçlü olduğumuzda bizlere en uygun tarifeyi 
uygulayan şirketle çalışır, kendi taleplerimizi ve 

inisiyatifimizi de ortaya koyarız.
Sizlerin temsilciniz olduğumuzu bilmenizi 
isterim. Bu manada yapılacak ortak bir 
anlaşma, haklarımızı savunmamız bakımından 
bizleri daha güçlü kılar.

“Minimum masraf, maksimum 
memnuniyet ve harcamalarının ödenebilir 
olması öncelikli hedefimizdir”
Hollanda’nın sağlık alanına ayırdığı bütçe ilk 
kez 100 milyarı aştı. Sağlık Bakanı Kuipers 
işini iyi bilen ve doğru yapan biri. Bakanlık ve 
sigorta şirketleri arasında yapılan anlaşmalar 
vatandaşı koruma nitelikli. Umarız bunun 
takipçisi olur. Herkes için erişilebilir ve 
karşılanabilir bir bakım için el ele vermeliyiz. 
Acil vakalarda bile uzun bekleme sıraları var. 
Hans için oluşturulan imkânlar Hasan için de 
hayata geçirilmeli.
Bu yıl en az prim zammını Zilveren Kruis ve CZ 
yaptı. Buna rağmen primlerde büyük bir artış 
var. Bizler üyelerimizin ve Türk  vatandaşlarının 

ihtiyaçlarına göre poliçeler düzenleyeceğiz. 
Özellikle yaşadıkları ülkede Hollanda’da ve 
gerektiği zaman Türkiye’de de en hızlı ve 
kaliteli hizmet almaları için çalışacağız.
En az masraf, en yüksek müşteri memnuniyeti 
ve ödenebilir bir harcama yapılandırılması en 
öncelikli hedefimiz olacak. Çözüm bulduğumu 
sandığım anda sorunların başladığına şahitlik 
ettim. Sizlerle, vereceğiniz destekle çözümü 
birlikte gerçekleştireceğiz, sağlıklı yıllara birlikte 
ulaşacağız ”
Sunumun ardından davetliler de bizzat 
yaşadıkları veya şahit oldukları menfi olayları 
katılımcılarla paylaşarak Keskin’in söylediklerini 
doğruladılar. 
STK temsilcileri bu sorunun çözümüne dönük 
atılacak olan adımların içerisinde olacaklarını 
duyurdular ve Mehmet Keskin’e açıktan destek 
verdiler.
Program, BM sigortam personeli tarafından 
sunulan ikram ve ayak üstü sohbetle sona 
erdi.                           DM ---◄◄                                                                               

“Primlerde büyük bir artış var. Buna rağmen üyelerimizin ve Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarına göre poliçeler düzenliyoruz”

GEL EKİBİMİZE SEN DE KATIL!
       Kasiyer - Kasap - AGF Uzmanı - Tezgahtar

ARANIYORSUN! 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

Güvenilir ve hesaplı
100’den fazla üründe indirim...

SONBAHAR 

FESTVALİ
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slam geleneğine bağlı olmakla birlikte, 
bu geleneği içinde yaşadığı çağın diliyle 
yeniden yorumlayarak yazı ve şiire döken 
Sezai Karakoç, “gerek sanatın gerekse 

sanat adamının varoluş şartının ‘çile’ 
olduğunu” söyler. Karakoç’a göre sanatçı her 
şart ve imkânda ‘çile adamı’dır. Bu yüzden 
çilesini çekmeyen ve doldurmayan deha, deha 
değildir. Bu minvalde sanatçıya maddî imkândan 
ziyade, manevî imkân verilmelidir. 

Şiirden söz edildiğinde, şairle birlikte şiirin 
muhatabına da değinmemiz gerekir. Çünkü şair 
şiirini, insanlar tarafından okunması amacıyla 
yazar. Hatta Sezai Karakoç’un, “sanatkârın 
en büyük korkusunun ilgisizlik olduğunu” 
söylemesi dikkat değerdir. Dolayısıyla şairin 
başlıca amacının, şiirinin ilgi görmesi olduğunu 
söyleyebiliriz. Büyük şairler açısından gösterilen 
ilgi, maddî menfaat ya da kibirle sonuçlanmaz. 
Zira iyi bir şiir, okuyucuyu değiştirme, büyüleme 
ve kalbine hitap etme gücüne sahiptir. O 
hâlde şiirle amaçlanan, okuyucu açısından bu 
değişimin gerçekleşmesini sağlamaktır. 

Şimdi bu değişim üzerinde durabiliriz.
Nasıl ki şair bir ‘çile adamı’dır, okuyucu onun 
kadar olmasa bile, bu uğurda çile çekmesi 
gerekir. Aslında hayatın her alanındaki başarı 
ve güzelliklerin kökeninde de çilenin yattığını 
görebiliriz. Nitekim Mevlânâ, “derdin (çilenin) 
her işte insana rehber olduğunu” söyler. 
Çünkü bir kimsede bir işin derdi, heves ve aşkı 
içinde ortaya çıkmadıkça, kişi o işe kastetmez 
ve o iş dertsiz ona nasip olmaz. Mevlânâ bu 
durumun hem dinî hem de dünyevî meseleler 
için geçerli olduğunu belirtir. 

Şairin çilesine ortak olmak için, okuyucu evvela 
şairin hayatından ve düşünce dünyasından 
haberdar olmalı, kelime hazinesini genişletmeli, 

genel anlamda şiir hakkındaki temel bilgilere 
vakıf olmalı vs. Burada sayılan şartları, şiiri 
anlamanın ön koşulları olarak görebiliriz. Hatta 
bu şartları yerine getirmeden, şiir lafzi açıdan 
bile anlaşılmaz. Fakat asıl mesele, yukarıda 
bahsedilen değişimin vuku bulmasıdır. Bir 
başka ifadeyle asıl mesele, şiirin özüne nüfuz 
edebilmektir.  

Bu bağlamda şairin çilesine ortak olmaya mani 
iki temel nedenden bahsetmenin mümkün 
olduğunu düşünmekteyim.  
Byung Chul-Han modern insanı, ormandaki 
hayvanın durumuna benzetir. Şöyle ki, ormanda 
yaşayan hayvanın, yemek yeme esnasında birçok 
hususa dikkat etmesi gerekir. Mesela hayvan, 
yemeğin başka hayvan tarafından yenilmemesini 
sağlamalıdır. Keza yemek esnasında kendisini 
ve ailesini düşman tarafından koruması gerekir. 
Dolayısıyla hayvan yemek yerken bile dikkati 
başka yerlerde olduğu için, belirli bir konuya 
yoğunlaşma imkânına sahip değildir. 
Byung Chul-Han’a göre modern insanın durumu 
bundan farksız değildir. Zira modern insanın 
dikkati, evde, işyerinde, yolda, arabada, 
otururken, hatta uyurken bile sürekli telefondan 
gelen mesajlar yüzünden dağılmaktadır. Oysa 
insanlığın kültürel alandaki başarılarının 
kökeninde, tefekkür yatmaktadır. Buna 
erişebilmek için insan yavaşlamalı, durmalı ve 
acele etmemelidir. 
Walter Benjamin’in isabetle belirttiği gibi, nasıl 
ki insan bedeni dinlenmek için uykuya ihtiyaç 
duyar, insanın ruhu da dinlenmek için sıkılmaya 
(intensieve verveling) ihtiyaç duymaktadır. 
Çünkü tarih boyunca ortaya konan büyük 
sanat eserleri telaş sonucunda değil, sıkılmanın 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Telaşla yapılan 
işlerde, yenilik ortaya çıkmaz. Sadece var olan 
– günümüzde sıkla rastladığımız gibi– yeniden 
üretilir. 

Öyleyse yaşadığımız çağda dikkatimizin sürekli 
dağılıyor olması, şairin çilesine ortak olmaya 
mani nedenlerden birisidir.
İkinci neden ise, şairle hemhal olamamakla 
ilgili olduğu kanaatindeyim. Hemhâl olmak 
ile, şairle aynı duygu ve düşünceyi paylaşmayı 
kastetmekteyim.

Örneğin Nurettin Topçu, Yunus Emre’nin 
hâlini yaşamak imkân ve kudretinden 
mahrum olanların, onu anlamasının 
beyhude bir emek olduğunu söyler. Topçu’ya 
göre iç yapısı tamamen yok edilmiş bir 
nesle Yunus’u anlatmak evham (gerçekte 
var olmayan şeyler) ile oyalanmakla 
eşdeğerdir. 
Nurettin Topçu’nun şu sözleri çarpıcıdır: 
‘Bugün onun (yani Yunus Emre’nin) 
teneffüs ettiği hakikat havasının tam zıddı 
olan bir kutupta yaşıyoruz. Ondaki harareti 
hiç anlamayacak kadar damarlarımız 
donmuştur. Onun çirkeflere attığı cesedi 
hükümdar yaptık. Bizim varlığımıza sultan 
olan hırslarla iştihaları o, tam altı yüz 
sene evvel sefillere sadaka olsun diye 
dağıtmıştı.’

İlk bakışta karamsar bir tablo çizen Nurettin 
Topçu’nun bu sözlerini, tersinden okuduğumuz 
zaman şairle haldaş olabilmenin yolunu 
göstermektedir zannımca. Bunu yapabilmek 
belki çok az insana nasip olacaktır. Ama bu 
yolun bilincinde olmakta önemli bir kazanım olsa 
gerek. 
Yazının en başında söylediğimiz gibi, iyi bir şiir, 
okuyucuyu değiştirme, büyüleme ve kalbine 
hitap etme gücüne sahiptir. Öyleyse şairin 
çilesine ortak olmayı denemekte fayda var. -◄◄

Byung Chul-Han modern 
insanı, ormandaki 
hayvanın durumuna 
benzetir. Şöyle ki, ormanda 
yaşayan hayvanın, yemek 
yeme esnasında birçok 
hususa dikkat etmesi 
gerekir. Mesela hayvan, 
yemeğin başka hayvan 
tarafından yenilmemesini 
sağlamalıdır. Keza yemek 
esnasında kendisini ve 
ailesini düşman tarafından 
koruması gerekir. 
Dolayısıyla hayvan yemek 
yerken bile dikkati başka 
yerlerde olduğu için, belirli 
bir konuya yoğunlaşma 
imkânına sahip değildir. 
Byung Chul-Han’a göre 
modern insanın 
durumu bundan 
farksız değildir. 

ORTAK OLMAK

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

Şairin Çilesine
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Geert Wilders, okullarda LGBT+ eğitiminin çok ileri gittiğini 
düşünüyor. Mecliste genel görüşmeler sırasında PVV lideri 

okullardaki soruna böyle dikkat çekti. Wilders, “İlkokuldaki 
çocuklar panseksüelleri ve cinsiyet ayrımı gözetmeyenleri 
öğreniyor. Bu saçmalığı bırakın,” diye kınadı. LGBT+ gençler 
arasındaki yüksek intihar oranına işaret ederek bilgiyi savunan Rob 
Jetten (D66) ile Wilders arasında hararetli bir tartışma yaşandı.
Wilders, “Cinsiyet tarafsızlığı kelimesini artık duyamıyoruz. 
Cinsel eğitim, çocukların ebeveynlerine düşen bir görevdir. 
15 yaşındaki öğrencilerin dörtte biri iyi okuyup yazamasa 
da, ilkokulda sözde ‘cinsiyet pastası’nı öğreniyorlar (cinsiyet 
kimliğiyle ilgili bir öğretim yöntemi, ed.)”. Wilders, “çocukları rahat bırakın, onlar çocukluklarını 
yaşasınlar, çocuk kalsınlar” çağrısında bulundu.
Rob Jetten (D66) ile bu görüşlere ters düştü. Jetten, okullarda LGBT+ eğitimine atıfta bulunarak “Bundan 
gurur duyuyorum. Kimliğiyle mücadele eden, kendisi olamayan gençlere bakarsanız, bunlar kendilerini 
daha sık depresyonda hisseden gençlerdir. Temsilciler Meclisi’nde eşcinsel grup lideri olabildiğim için gurur 
duyuyorum. Mecliste ilk kez bir trans birey olduğu için gurur duyuyorum” diye karşılık verdi.
Wilders, bu tür şeylerin çocuklara öğretilmemesi gerektiği görüşünü koruyor. “Sadece normal davran,” diye 
alay etti Jetten’e. Wilders, LGBT+ topluluğuna karşı olmadığını vurguladı, ancak “Çocukların kafalarına 
bu tür bir çılgınlığı sokmalarına izin vermemelisiniz, değil mi?”         Fotoğraf: Facebook Wilders ---◄◄ 

Baskılara tepkiSusma!.. 

WILDERS: OKULLARDA LGBT İLE İLGİLİ 
EĞİTİM, “DİKTATÖRLÜĞÜ DAYATMAKTIR”

D ENK Milletvekili Stephan van 
Baarle, Eğitim Bakanlığı 2023 yılı 
bütçe görüşmeleri sırasında Bakan 
Wiersma’dan (VVD), hafta sonu 

okullarını denetim altına alma isteğinden 
vazgeçmesini istedi. Daha önce konuyla ilgili 
birçok sivil toplum kuruluşu, hafta sonu okulları 
kapsamında değerlendirilen Kur’an kurslarının ve 
Türkçe anadil derslerinin denetim altına alınmasını 
öngören yasa değişikliğine ilişkin endişelerini dile 
getiren bir açıklama yayımlamışlardı.
Bakan Wiersma özellikle camilerde ve kültür 
merkezlerinde verilen din, kültür ve anadil 
derslerinin Eğitim Müfettişliği tarafından denetlenmesini istemekte. Böylelikle 
Eğitim Müfettişliği tarafından, söz konusu hafta sonu okullarında, “uyuma engel” 
teşkil edebilecek faaliyetlerin olup olmadığını tespit etmesi hedeflenmektedir.
Van Baarle: “Bu durum örgütlenme özgürlüğünün apaçık ihlalidir”
Ayrıca hükûmet yetkilileri, “uyum karşıtı” fikirleri olan çocukların okul öğretmenleri 
tarafından fişlenebilecek bir şikâyet hattının oluşturulacağı yönünde adımlar 
atıldığını açıkladı.
DENK Partisi Milletvekili Stephan Van Baarle yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 
“Wiersma’nın bu yasa değişikliği ile haddini aşmakta. Kur’an, anadil ve kültür 
derslerinin denetlenmek istenmesi, anayasal güvence altında olan din, toplantı ve 
örgütlenme özgürlüğünün apaçık ihlalidir. Birçok araştırmanın da net bir şekilde 
gösterdiği gibi müdahale gerektirecek bir durum yok. Büyük bir sorun varmış gibi 
ortalığı karıştırmanın hiçbir manası olmadığı gibi, kimseye faydası da olmadığını 
düşünüyorum. Müfettiş yollayarak denetim yapmak, yöneticilere ve eğitmenlere ‘iyi 
hâl kağıdı’ ibraz etme zorunluluğu getirmek ve ‘fişleme hattı’ kurmak gibi ‘önlemler’ 
almak, amacını aşan isteklerdir,”
DENK Partili Van Baarle, hükûmetin denetim yapmak yerine, dinî ve enformel 
eğitim veren kurumlarla işbirliği yapması gerektiğine inandığını belirtirken, 
sözlerine şu ifadelerle son verdi: “Örneğin, çocukların boş zamanlarında 
anadillerini öğrenmeleri, gelişimleri için çok olumlu olduğu gibi, aynı zamanda 
okuldaki performanslarına da katkı sağlayabilir. Devlet bu kuruluşlara kuşkuyla 
yaklaşmamalı, bilakis destek vermeli.”  Haber: DENK Basın Masası    ---◄◄ 

DENK PARTİSİ: “KUR’AN KURSLARI VE TÜRKÇE 
DERSLERİ DENETİM ALTINA ALINAMAZ!”

“Bu durum örgütlenme özgürlüğünün apaçık ihlalidir” “Çocukları rahat bırakın, onlar çocukluklarını yaşasınlar, çocuk kalsınlar”

DOĞUŞ HER YERDE, OKURU HEP AYNI YERİNDE

25 yıldır Hollanda Türk toplumuna hizmet sunan Doğuş Gazetesinin sadık bir okur
 kitlesi var.  Hollanda’nın en ücra yerlerine kadar dağıtılan gazetemizin bu sayıdaki 

okur misafirleri Rotterdam Mevlânâ Camii yönetimi  ve üyeleri idi.









samenleving08 toplum

K ızılhaç, Hollanda’da giderek daha fazla kişiye 
gıda yardımı yapılmaya çalışıldığını ve bu 
durumun endişe verici olduğunu açıkladı.
Genellikle afet bölgelerinde aktif olarak faaliyet 

gösteren acil yardım kuruluşu Kızılhaç, Hollanda’da 
özellikle artan enflasyon ve sabit giderler nedeniyle 
giderek daha fazla kişiye gıda yardımı ulaştırılmak 
zorunda kalındığını açıkladı. Kuruluş; Hollanda’da gıda 
paketi dağıtmak için bir acil yardım kuruluşuna ihtiyaç 
duyulmasını endişe verici olarak nitelendirdi.  
Kuruluş tarafından bugün yapılan açıklamada, 
Hollanda’da şu anda gıda sıkıntısı yaşayan ancak hiçbir 

kurum veya kuruluştan yardım alamayan yaklaşık 400 bin kişi bulunduğu ve bu sayının her geçen gün artığına dikkat çekildi. 
İhtiyaç sahipleri için dağıtılan kahvaltı paketlerinin sayısının artırıldığını açıklayan Kızıl Haç, aynı şekilde alışveriş kartları 
dağıtımına da devam edildiğini, ancak korona pandemisinden bu yana yardım ihtiyacı olan kişilerin sayısının arttığını kaydetti.
Kuruluşun basın sözcüsü, yardıma ihtiyacı olan kişilerin daha çok ‘düzenli gıda yardımı bekleyen, utanç duygusuyla yardım 
istemeye cesaret edemeyen veya dile hakim olmayan ve yardım için nereye başvuracağını bilemeyen kişilerden’ oluştuğunu 
aktardı. Hollanda Kızılhaç Başkanı Heleen van den Berg ise yardıma ihtiyacı olan kişilerin durumunu “Hollanda gibi müreffeh 
bir ülkede, hiç kimse yeterince yiyeceğe sahip olmaktan endişe etmemelidir. Yine de her gün insanların öğün atlamak zorunda 
olduklarını duyuyoruz. Ayrıca çocuklarının yemek yemesini sağlamak için anne, babaların aç kaldıklarını da duyuyoruz.” 
sözleriyle açıkladı.
Üç haftada gıda paketi sayısı 50’den 120’ye çıktı
Kızılhaç kuruluşu Friesland bölgesinde haftada yaklaşık 600 çocuğa kahvaltı paketi veriyor. Geçtiğimiz ay Utrecht bölgesinde 
kahvaltı paketleri dağıtmaya başlayan kuruluş, üç hafta içinde dağıtılan paketlerin 50’den 120’ye çıktığını belirtiyor. Kızılhaç 
önümüzdeki hafta da Noord Holland bölgesinde kahvaltı paketi dağıtmaya başlayacak.
Kuruluş tarafından kahvaltı paketlerinin yanı sıra, 15 euro değerindeki alışveriş kartlarını da dağıtıyor. Bu kartlarla 
süpermarketlerde alışveriş yapılabiliyor. Kızılhaç’a göre şimdiye kadar 500.000 adet kart dağıtıldı.
‘Durum endişe verici’
Kurum sözcüsü insanlara yardım etmenin kuruluşun amacı olduğunu belirtirken “Ancak gıda ihtiyacı olan insanlara yardım 
etmek için Hollanda’da bir acil yardım kuruluşuna ihtiyaç duyulması, endişe verici” şeklinde ifade kullandı.
Hollanda’da eğlence amaçlı ‘gülme gazı’ kullanımı yasaklanıyor Hollanda’da eğlence amaçlı ‘gülme gazı’ kullanımı yasaklanıyor
Kızılhaç, ülke çapındaki birlikte çalıştığı diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşıyor. Bu 
işbirliklerinde çok üzücü vakalarla da karşılaşıldığını belirten sözcü, “geçen gün Amsterdam’da bebek bezlerini tekrar tekrar 
kullanmak zorunda olan annelerin olduğunu duydum. Görüyorsunuz ki insanlar sabit giderlerini kısamıyorlar. Aslında 
kısabilecekleri tek nokta gıda.” dedi.                                                                                             Haber:AA ---◄◄

Sizi biraz korku biraz kıtlıkla....

Kızılhaç: “hollanda gİbİ bİr ülKede gıda 
paKetİ dağıtıyor olmamız endİşe verİcİ”
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B adhoevedorp, Schipholweg sokağındaki merkez ofisinde MUSİAD 
Hollanda’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda STK yöneticileri bir araya 
geldiler. Hollanda Türk STK’ları tarafından imzalanan ortak bildiride, 
mevcut yasanın değişikliğinin Ankara Anlaşması’na aykırı olduğu 

şeklinde görüş birliğine varıldı.
Toplantıyı yöneten Avukat İsmet Özkara, toplantı hakkında verdiği bilgide 
şunları söyledi: “Konuyu sonlandırmak istiyoruz  yeni yıla girmeden dosyamızı 
mahkemeye sunmanız gerekiyor. 1963 Ankara Anlaşması’na uymayan Hollanda 
hükûmeti son yıllarda aldığı kararların en sonuncusunu 1 Ekim 2022 tarihinde 
uygulamaya koymuştu.
Bu durumu göz önünde bulundurarak bu toplantıya katılan STK yetkilileri 
yine birlik olarak kendi bölgelerinde imza kampanya çalışmalarına katkıda 
bulunmaya karar verdiler.
Bu yılın sonlarında bu imzaları toplayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
(AİHM) sunacağız.
Hollanda’nın bu tutumunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmek 
için imza kampanyası başlatan Avukat İsmet Özkara’ya Türk Sivil Toplum 
Kurtuluşları tam ve şartsız destek veriyorlar.
60 yıllık göç tarihinde bir ilk gerçekleşti… Hollanda’daki Sivil Toplum Kuruluşları 
toplumsal bir mesele için aynı çatı altında toplanmayı başardılar.
Avukat İsmet Özkara toplantıda bir sunum yaparak Ankara Anlaşması ile 
alakalı bilgiler vererek “imza kampanyamız yavaş ilerliyor. Şuana kadar 7500 
imza topladık oysa biz bu yola çıkarken hedefimiz 50.000 imza toplamak idi. 
Maalesef kampanyamız çok yavaş ilerliyor” dedi.                           
       Haber: Sedat Tapan             ---◄◄ 

Azmin zaferi...Gönüllere girmek...

anKara anlaşması İçİn toplanan İmzalar 
yılbaşında mahKemeye sunulacaK

H ollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Fatih Camii her yıl düzenlenen “Müzeler Gecesi” etkinliğinde 
bu yıl yine binden fazla gayrimüslim ziyaretçiye kapılarını açtı.
“Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camisi’ne 
gelen konuklar, İslam dini, cami ve İslam sanatları hakkında bilgi aldı.

Hoparlörden okunan ezan ile başlayan program, din görevlilerinin Kur’an-ı Kerîm tilaveti ve ilahîlerle devam 
etti. Konuklara İslam hakkında temel bilgiler veren Fatih Camisi İmamı Kemal Gözütok, AA muhabirine, 
“Hollandalılar İslam dinini ve camimizin iç yapısını çok merak ediyorlar. Ayakkabılıktan minbere, mihraptan 
çinilere kadar her şeyi öğrenmek istiyorlar.” dedi.
Fatih Camisi yönetiminden Miraç Ulu, “Hollandalı komşularınıza arkadaşlarımıza İslam’ı, camiyi, 
buradaki faaliyetleri böyle gecelerle anlatmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.
Ziyaretçilerden ABD’li Charn, camiye çok yakın oturduğunu ama ilk defa geldiğini belirterek, “Caminin iç 
yapısı çok hoşuma gitti süper, imamların sesi harikaydı.” ifadesini kullandı.
Fatih Camisi yakınlarında oturan ve camiyi sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Jaap Kapteyn ise “Müzeler 
Gecesine bir cami olarak katılıp, içinde sanat aktiviteleri ve eserleriyle İslam’ı tanıtıyor olmak, 
sanata çok değer veren Hollandalıların İslam’a bakışını etkiliyor. İnsanların kalbindeki İslam’a 
karşı olumsuz duyguları yok etmek ve Hollanda’daki İslamofobiyle mücadele için çok güzel bir 
yol.” dedi.
Amsterdam’da yaşayan İrlandalı Dany, cami gezisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Burayı çok 
sevdim, hat sanatını öğrendim. Görülmeye değer bir yer.” dedi.
– Geleneksel sanatlar tanıtıldı
Etkinlikte çoğu Hollandalı yabancı misafirlere geleneksel İslam ve Türk sanatları da tanıtıldı.
Ziyaretçiler çini, ebru ve hat sanatlarının tanıtıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi. Binden fazla gayrimüslimin 
ziyaret ettiği camide ayrıca Türk mutfağından lezzetler sunuldu. 1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı 
için kapatılan bir kiliseden çevrilen Fatih Camisi, Amsterdam’a gelen Türk işçilerince 1980’de ibadethane 
ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alınmıştı.                Haber: Sedat Tapan             ---◄◄ 

amsterdam Fatİh camİİ “müzeler gecesİ”nde 
bİnden Fazla gayrİmüslİmİ ağırladı

Çalıştay’a katılan HDV’ye bağlı cami dernek yöneticileri, 5 gün 
içerisinde çok şeyler öğrendiklerini ifade ettiler. Programa cami 
derneği yöneticilerinden yaklaşık 205 kişi  iştirak etti. Yönetici-
lerin yanı sıra HDV Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Koç, T.C. 
Lahey Din Hz. Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur katıldılar. Katı-
lımcılar program dışında İstanbul’un ve Bursa’nın tarihî ibadet 
mekânlarını ziyaret etme imkânı buldular.                  DM   ---◄◄

hdv’nİn yönetİcİler İçİn 
düzenledİğİ 5 günlüK 
eğİtİm çalıştay’ı verİmlİ 
geçtİ
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T arihte de bu böyle olmuştur. En az 

istismarın olduğu dönemlerde ise ‘din’ 
destekleyici/meşrulaştırıcı kaynak olarak 
devreye sokulmuştur. İslam dünyasında 

politika/devlet her zaman dine karışmıştır. 
Türkiye’de ‘sahih dini’ insanlara öğretmeyi 
devlet kendine görev bilmiş ve böylece ‘sahih’ 
İslam’ın ne olduğunu belirleme yetkisini kendine 
has kılmıştır. Hatta, dinî hayatı hurafelerden 
arındırmayı dahi Türkiye devleti kendi görevi 
saymıştır. Bu iki görevi de hukuki olarak 
anayasasında düzenlemiş. Buna bağlı olarak 
da devlet bünyesinde büyük birimler (Diyanet, 
İlahiyat Fakülteleri, Dinî Enstitüler ve bunların 
türevi olan vakıflar) kurmuştur. Bu kanallar 
üzerinden devlet her zaman dinî hayata müdahil 
olmuş ve dinî pratiklerin şeklini, çerçevesini 
belirlemiştir. 

Benzer bir durum Fas devleti için de geçerli 
olmuştur. Kral’ın dinî otoritesine bağlı olarak 
orada da sayısız dinî kurumlar (vakıflar, ulema 
meclisi, eğitim kurumları, diyanet) vardır. 
Bu kurumlar üzerinde Fas Devlet dinî hayatı 
yönlendirmekte ve çerçevesini belirlemektedir. 
Her iki ülke de bu yetkilerini/görevlerini, dinî 
hayatın kolaylaştırılmasına yönelik olarak, 
‘hizmet’ adı altında kullanmaktadırlar. Bu 
uygulamaların neticesinde her iki toplumda da 
ortaya ‘resmî’ veya ‘makbul’ bir dinî pratik, 
inanç ve anlayış çıkmıştır. Toplumun sosyal 
düzeni, hukuki yapısı, ekonomik isleyişi ve 
politik hassasiyetleri ile çatışmayan bir dini 
pratik vardır. Hatta bu unsurları meşrulaştırarak, 
toplumun bütünlüğü için çimento olmak ve 
gerilimleri dengelemek dinin önemli işlevlerinden 
birisi olmuştur. Bu yönde yaptığı katkılar 
sayesinde de din (İslam) toplumun merkezine 
yerleşmiş ve en ince noktalarına kadar etkindir. 

Her iki toplumda yaşayan ve çoğunluğu 
oluşturan Müslüman toplum İslam’ın bu 
‘resmî’ konumundan oldukça memnunlar. 
Politik otoritesinin etkisinde olan bu devlet 
kurumları üzerinden devletin ‘din işlerine’ 
karışmasını, yönlendirmesini, düzenlemesini, 
sınırlarını çekmesini sorun olarak görmüyor. 
Din adamlarının (imamların, din dersi 
öğretmenlerinin, müftülerin ve D.İ. Başkanın) 
memur olması kesinlikle olağan sayılıyor. 
Hatta bu imkânları oluşturduğu için devlete 
karşı minnet duygusu besliyor. Bu imkânlar 
sayesinde toplumsal etkinliği çok güçlü ve 
devamlılığı olan bir din ortaya çıkıyor. Toplumsal 
olarak etkin ve yaygın konuma karşı, devletin/
politikanın din işlerine karışması birbirini 
dengeliyor. Bu karşılıklı etkileşimden her iki 
kaynakta/otoritede kazançlı çıkıyor. Tarihsel 
olarak İslam, başlangıcından belli, devlet/
politika ile ortaklık yapıyor. Onu yadsımıyor, 
kendine muhalif olarak görmüyor. Devletin 
gücünü kendisinin etkinliği için devreye sokuyor. 
Nitekim İslam tarihinde ‘devlet-din ayrımı’ 
ortaya çıkmıyor. ‘Ayrımı’ ve ‘ayrı alanları’ 
savuna bir âlim de çıkmıyor. Dikkat çeken 
tek husus saygın âlimlerin, politikadan ‘uzak 
duracaksın’ şeklinde bir tutumudur. Bunun 
dayanağı da avam halk için ‘güveni’ kaybetme 
kaygısı. Çağdaş âlimler dahi din-devlet işlerinin 
ayrılmasını savunmuyorlar. Politikacılar ise, 
her zaman dini olanı araçsallaştırma imkânının 
avantajına yöneliyorlar. Politik liderin dindar 
olması buna engel olamıyor. Hollanda 
toplumunun din-devlet ilişkisi bakımından 
tarihsel gelişimi başka oluyor. Bunun nedeni 
belki de Hristiyanlık ve İslam arasındaki 
farktan kaynaklanıyor olabilir. Belki de İslam’a 

nazaran Hristiyanlık daha politik. Hristiyanlık 
özü bakımından, tanrının yanında, ikinci bir 
otoriteyi kabul etmiyor. Devleti ve politik 
otoriteyi ‘işgal’ veya ‘boyun eğdirmek’ istiyor. 
Nitekim Avrupa’da ortaya çıkan ‘din savaşları’ 
bunun göstergesi niteliğinde. Bu savaşlara 
binaen din ve devletin ayrılması, birbirlerine 
has alanların oluşturulması tek çözüm olarak 
karşımıza çıkıyor. Avrupa tarihinde ayrıştırma 
Fransa ihtilali (1789) ile belirginleşiyor. Buna 
rağmen Hollanda’da 19. asrın birinci yarısında 
din-devlet iç içe geçmiş bir ilişkiye sahipler. 
Protestanlığın ‘hervormde’ mezhebi ‘resmî’ 
ve ‘hakiki Hristiyanlık’ olarak konumlanıyor. 
Din adamlarını devlet istihdam ediyor. Kilislerin 
idareleri kral tarafından atanıyor. Dinî kurumlar 
devlet memurları tarafından teftiş ediliyor. Bu 
ilişkilerde ‘sapık’ dinler (Katoliklik, Yahudilik, 
vaftizciler vb.) de belirleniyor. ‘Sapık’ olarak 
nitelenen dinler ve mezhepler, devlet tarafından 
dışlanmaktan, kontrol altına alınmaktan, 
alanlarının kısıtlanmasından, yer altına itilmekten 
büyük rahatsızlık duyuyorlar. Hollanda toplumu 
ikiye bölünüyor, iki sınıf insan oluşuyor, sadık 
olanlar bir tarafta, şaibeli (hain olmaları 
mümkün) olanlar diğer tarafta. ‘Hervormd 
Kilisesi’ daha da baskınlaşıyor ve şımarıyor. 
‘Seçilmiş’ dinî gelenek olmak yetmiyor. Daha 
fazlasını istiyor. Diğer dinlerin, mezheplerin yok 
edilmesi ve devleti bunun için devreye sokmaya 
çalışıyor.

Tabi ki bu sürdürülebilir bir tutum değil. Tek bir 
dinî geleneğin hâkim olması, toplumsal birlik 
ve barış için tehdit oluşturuyor. Hollanda’nın 
1848 anayasası bu gerilime ‘ayrıştırma’ ile 
kalıcı çözüm buluyor. Fransa’daki gibi değil. 
Hollanda’nın, din-devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması Devlet’in her dine ve mezhebe 
‘nötr’ ve ‘aynı mesafede’ olması şeklinde 
düzenleniyor. ‘Seçilmiş ve avantajlı’ dini 
mezhep kalkıyor. Bu tarihten itibaren artık 
bütün dinler ‘eşitleniyor’. Resmî veya objektif 
olarak ‘sapık’ din nitelenmesi kalkıyor. ‘Öteki’ 
veya ‘tehlikeli’ olarak nitelenen din kalkıyor. 
Devlet artık hiçbir dinî kesimi kontrol veya 
teftiş etmiyor. Devletin dinî pratikler hakkında 
bir görüşü de olmuyor. Dinî cemaatler ve 
kiliseler de devletin alanına karışmıyor. 19. 
asrın ikinci yarısında ve 20.asırda bazı yeni 
düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor ancak, ‘nötr’ 
ve ‘eşit mesafe’ Hollanda devletini dinlerle 
ilgili tutumunun temel karakteri olarak iyice 
yerleşiyor. 

Kamu düzenini bozacak bir eylemde bulunmadığı 
surece, bütün dinî gelenekler ‘özgür’ oluyor. 
Şimdiki anayasa bu temel özgürlük hakkını 
altıncı madde düzenliyor. 20. asrın ikinci 
yarısında ortaya çıkmaya başlayan toplumsal 
‘sekülerleşme’ bir taraftan devletin ‘nötr’ 
tutumunu pekiştiriyor, dinin toplumsal etkinliğini 
azaltıyor ve dini daha da özel alana itiyor. 
Böylece dinî alan ‘özel’ olurken, bunu dışında 
kalan alanlar ‘kamu’ olarak niteleniyor. Dinî 
alanda etkin olan kaynak, kutsal metin ve dini 
gelenek olurken, din dışı alanlarda yönlendirici 
olan rasyonel/dünyevi gerekçeler ve hedefler 
olmuştur. Bu görev ve alan paylaşımında ‘din 
ve kilise’, başka alanlara karışamadığından, 
kendi alanına ve görevine yoğunlaşıyor. 
Devlete karşı ise ‘karışamazsın’ tutumunu 
kurumsallaştırıyor. Din eğitiminde, ibadetlerin 
icrasında, kiliselerin inşasında, din liderlerin 
finanse edilmesinde ve eğitilmesinde, dinî 
kurumların yapılandırılmasında, dinî kimliğin 
belirlenmesinde alabildiğine ‘özgür’ ve 
‘bağımsız’ olmuşlardır. Bu alanlarda işini iyi ve 
etkin yaparak, etkin olmadığı alanlarda ortaya 
çıkan ‘zararı’ dengelemeye de çalışıyor. Bunun 
için bazen de daha etkin çalışma yapmak adına 
toplumdan ‘geri’ çekiliyor.
Kamu alanının seküler olarak düzenlenmesi, 
devletin bütün dinî geleneklere eşit mesafede 
olması ve karışmaması, dinî geleneklerin 

kendi özel alanlarına yoğunlaşmaları ve belli 
oranda toplumsal olandan soyutlanmaları iyice 
dengelenmiş ve oturmuş durumda. Ve hiçbir 
taraf bu dengeyi bozmak istemiyor. Herkes 
memnun.

Hollanda’da, İslam’ın ve Müslümanların 
yerleşikleşmesinin, bu oturmuş dengeli durumu 
germekte olduğu ortaya çıkıyor. Bunun 
nedeni, başlangıçta ifade etmeye çalıştığım 
gibi, Müslümanların kendilerine has tarihsel 
deneyimi gibi gözüküyor. İslam’ın toplumla iç 
içe geçmiş olmaması, Hollanda’nın ayrıştırılmış 
toplumsal yapısı ile uyumlu değil. Yerleşik dinî 
geleneklerin hepsinin kurumsal temsilcisi varken, 
Müslümanlar bundan kaçmaktadırlar. Devlet 
tarafından resmen tanınmış CMO, Müslümanların 
tutumundan dolayı oldukça kırılgan ve zayıf 
kalmaktadır. Tarihsel olarak İslam’ın, devlet 
otoritesi karşısında, sivil ve kurumsal olarak 
temsili olmamıştır. Yani Müslümanların tarihsel 
deneyimi CMO gibi bir kurumu yadsırken, 
Müslümanların yeleşikleşmesi CMO gibi bir 
kurumu öngörmektedir. İslam ve Müslümanları 
temsilen sivil bir kurum olmadığında, devlet 
otoritesinin karşısında yer alması gereken ‘İslam 
din/cami’ olmamaktadır. Dolayısıyla da İslam 
bağlamında din-devlet ayırımı yok olmaktadır. 
Artık Devlete ‘uzak dur’, ‘karışma’ diyecek bir 
otorite yoktur. Nitekim Hollanda devletinin bu 
‘ikili tutumu’ gittikçe belirginleşmeye başlıyor. 
Hristiyan ve Yahudilere karışmayan devlet 
Müslümanların ve İslam’ın her yönüne karışmaya 
çalışıyor.

Mevcut hükûmetin koalisyon anlaşmasına 
göre, hükûmet ortakları camilerde verilen 
din eğitimini denetlemek için yeni düzenleme 
yapacaklarına söz vermişlerdi. Hâlbuki önceki 
hükûmetler de bunu denemiş, iyice araştırmış ve 
bunun imkânsız olduğu sonucuna varmışlardı. 
Geçtiğimiz haftalarda Eğitim Bakanı Wiersma 
bu hususta gerek gördüğü adımları attı ve bu 
konu ile ilgili politikasını meclise gönderdi. 
Oldukça uzun bir metin. Bakan “cami 
eğitimini (informele scholing) kesinlikle 
denetleyeceğim” tutumunda. Bunun için nasıl 
bir yol izleyeceğini, hangi gerekçelere tutumunu 
dayandıracağını anlatmakta. Sonraki aşamada 
kanuni düzenleme yapacak ve hangi koşullarda 
eğitim müfettişi camilerde verilen dinî eğitimi 
denetleyebilecek. Yani devlet iyice din işlerine 
karışacak gibi. Temsilciler Meclisi, bakanın 
bu politikasını destekleyecek gibi görünüyor. 
Bu durumda güçlü CMO’ya olan ihtiyaç bir 
daha ortaya çıkacak, ancak Müslümanların 
tarihsel deneyimi buna engel olacaktır. Belki 
de Müslümanlar devlete ‘din işlerimize 
karışabilirsin, bunun karşılığında, tıpkı 
Türkiye’de olduğu gibi, imamların maaşını 
ödesin koşulu ile’ tutumu oluşacak. 
Yani karmaşık bir durum. Ancak şunu öngörmek 
mümkün görünüyor: Bu politik tartışmalar, 
ister somut bir neticeye varsın isterse varmasın, 
Müslümanların toplumsal konumunu devamlı 
kırılganlaştırıyor. İslami belirgin olarak güvenlik 
meselesi yapıyor ve toplumsal barış ve birlik 
için ‘tehdit’ olarak konumlandırıyor. Bu da 
İslam’ın ve Müslümanların yerleşikleşme sürecini 
yavaşlatıyor,durağan hâle getiriyor ve Hollanda 
toplumunun daha da aşırı sağa kaymasına neden 
oluyor.                                                   ---◄◄

MÜSLÜMANLARIN
DİNLERİNE KARIŞMASI

Türkiye ve Fas’ta devlet ile 
din (İslam) arasındaki ilişki 
oldukça belirsiz ve karmaşık. 
Türkiye’de laiklik var. Din ve 
devlet hukuken birbirinden 
ayrılmış. En azından 
Türkiye’nin anayasanda 
böyle bir düzenleme var. 
Fas’ta ise devletin başı 
olan kral aynı zamanda 
dinin de başı. Din ve devlet 
ayrımı yapılmamakta. İki 
devlet arasındaki bu farka 
rağmen, her iki ülkede de 
İslam dinini kurumsal olarak 
temsil eden bir kuruluş 
yok. İslam dini toplumsal 
hayatın her alanında var. 
Camiler, namaz kılan 
insanlar, başörtüsü kullanan 
kadınlar, üniversiteler, 
vakıfları, diyanet teşkilleri, 
hayır kurumları ve çok çeşitli 
alanlarda çalışan vakıflar 
vb. Toplumun ortak kültürü, 
normları, değerleri genelde 
İslami kaynaklı. Belirgin 
olarak iç içe geçmişlik var.
Katoliklere atfen 
Müslümanlar genellikle 
‘İslam’da ruhbanlık 
yok’ diye öğünürler. Bu 
hususta ‘Allah’la kul 
arasında aracıların 
olmaması kast edilir’. 
Bu, bireysel olarak inananı 
korur veya onun, Allah 
adına, istismarını zorlaştırır. 
Hayatın gerçekliğinde ise, bu 
koruyucu önlem öyle pek de 
işe yaramamaktadır. Ancak 
bu bireyin ve dinin istismarı 
ve araçsallaştırılması sadece 
bu düzeyde ortaya çıkmaz. 
Devlet/08politik otorite 
dinî olanı araçsallaştırabilir 
ve hatta dinî olanı politik 
amaçlar için istismar edebilir. 
Devlet/politik otoritenin 
karşısında dinî olanın temsil 
edilmemesi hem dinî (İslami) 
ve hem de bireysel olarak 
inan insanı istismara elverişli 
yapmaktadır. ‘Ruhbanlığın’ 
olmaması bunun en temel 
dayanağıdır. Nitekim hem 
Fas’ta hem Türkiye’de 
ve hem de bütün İslami 
ülkelerde politik otorite 
(devlet yetkisini kullanırken), 
İslami, dinî kaynakları, 
değerleri, normları ve İslami 
kurumları hep istismar 
etmiştir. 

Hollanda Devletinin
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D eğerli okuyucular, özellikle 
değerli gençler!
Kur’ân’da 65 yerde ‘insan’, 18 yerde 
‘ins’, 230 yerde de ins’in çoğulu 

‘nâs’ geçiyor. 

Kur’an’da insan bütün yönleriyle ele alınmış, 
onun yaratılışını, nasıl bir varlık olduğunu ve 
hayatının amacını, onun nasıl bir kimliğe sahip 
olması gerektiğini açıklamış ve bunun yollarını 
göstermiştir.
Bu aynı zamanda insana değer vermektir. 
Evet, İslam’a göre insan keremli, yani 
değerli ve şerefli (İsrâ 17/70) ve en güzel 
biçimde yaratıldı, yaratılıyor (Tîn 95/4). 

Yeryüzünde Allah’ın halifesi olma (ilâhî 
iradeyi temsil etme) adayıdır (Bakara 2/30). 
Akıl ve irade sahibidir. 
İnsan ‘bilinç ve sorumlulukla’ donatılmıştır. 
Ondan bu bilince ve sorumluluğa uygun 
davranması istenmiş; kulluk makamına 
yüceltilerek hilâfet misyonu (görevi) yüklenmiştir. 
Çünkü Allah (cc) değil insanı, hiç bir şeyi boşu 
boşuna yaratmaz. (Mü’minûn 23/115. Tekâsür 
102/8) 
Yani insanın bu hayatta bir misyonu vardır, her 
varlık gibi... Kur’an; görevi, sorumluluğu, 
işlevi yokmuş gibi davranan insana bu 
gerçeği hatırlatıyor. (Kıyâme 75/36) 
Ve o yaptıklarından dolayı sorumludur. Bazıları 
bu sorumluluğu unutsalar da insan; kulluk 
dairesinden, kendisi için biçilen rolden dışarı 
çıkamaz.

İnsan akıl ve özgür irade sahibi olarak yaptığını 
robot gibi planlanmış şekilde değil, kendi seçimi 
ile yaptığı için sorumludur. 
İyi veya kötü, yaptıklarının mutlaka bir sonucu, 
karşılığı olur. 

İnsan olgunlaşmaya, yani iyi olmaya ve daha 
da iyi olmaya adaydır. Aslı, yapısı (fıtratı) 
tertemizdir ve buna yeteneklidir. (Rûm 
30/30)
Üstelik o Allah’tan bir ruh (öz) taşımaktadır 
(Sâd 38/71). Bu şu demektir: İnsanları da 
yaratan, can veren O’dur. İnsana hayat veren 
Allah (cc) onun hayatını devam ettirebilmesi için 
de gıda, rızık, besin olarak da her şeyi yarattı ve 
yaratmaya devam ediyor. 

O (st) şöyle buyurdu: “O, yeryüzünde 
olanların hepsini sizin için yaratan, sonra 
göğe yönelip onları yedi gök hâlinde 
düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla 
bilendir.” (Bakara 2/29)
“Allah’ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık 
ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, 
nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca 
ihsan ettiğini görmediniz mi?...” (Lokmân 
31/20. Zuhruf 43/13. Hac 22/65)
Demek ki insan her açıdan Yaratıcısına 
bağımlıdır. O’nsuz insan bir anlam ifade etmez. 
Allah’a rağmen varlığına bir anlam vermeye 
kalkışan kişi, aldanır. 

İnsanın yapısı (fıtratı) da Allah’ın tanımaya, O’na 
kulluk yapmaya, iyi insan olmaya elverişlidir. Bu 
durumu Peygamber (sav) şöyle açıkladı: 
“Her çocuğu annesi fıtrat üzere dünyaya 
getirir. Onun bu hâli konuşma çağına 
kadar devam eder, sonra anne-babası 
onu Hristiyan, Yahudi, Mecusi (ateşe 
tapan) yapar. Eğer anne-baba Müslüman 
iseler, çocuk da Müslüman olur.” (Müslim, 
Kader/24-25 no: 6760-6761. Ebu Dâvûd, 
Sünnet/18 no: 4714. Tirmizî, Kader/5 no: 2138).
 
Fıtrat üzere doğmak, insanın beşer ve insan 
(Âdemoğlu) olduğunu ifade eder. Onun 
yapısında Allah’ın halifesi (temsilci) olmak, iman 
edip sâlih amel işlemek (faydalı işler yapmak), 
ya da bunların tersini yapmak özelliği, kabiliyeti 
var...

Kişi termometre gibi sıfır noktada doğar. Yani ne 
Müslüman, ne gayr-i müslimdir, ne sevabı vardır 
ne de günahı. Âkil-bâliğ olduktan (ergenlik 

yaşına ulaştıktan) sonra kendi özgür 
iradesiyle, serbest tercihi ile yukarı da 
gidebilir, aşağıların aşağısına da düşebilir 
(Tîn 85/5). İyi insan da olabilir kötü insan da. 
Kulluk görevini yapan da olabilir yapmayan da... 
-İnsan nasıl daha iyi olabilir? Ona güzel ahlâk 
yakışır... Peki insan bunu nasıl elde edebilir?
-Dünya hayatında misyonunu (işlevini) nasıl 
yerine getirebilir?
-Nasıl yaparak Allah’ın halifesi olma şerefini 
kazanabilir ve sürdürebilir?
-Sorumluluğu nedir ve bunu nasıl yerine 
getirebilir?
-Yapısından olan keremi (değerli olmayı) nasıl 
koruyabilir?
-İnsanın mutlu olma arzusu da var. İnsan nasıl 
bir hayat yaşarsa gerçek mutluluğu tadabilir?
-Hayatın bir de ötesi var, bazıları kabul etmese 
bile... Bu ölümden sonrasında da mutlu olmanın, 
kurtulmanın imkânları nelerdir?
-Kişi doğuştan ölüme kadar Yaratıcı’nın açtığı 
kredi ile yaşar. Her geçen gün Rabbine borcu 
artar. İnsan bu borcunu nasıl ödeyebilir? 
Borcunu ödeyemezse bile, kendisine iyilik eden, 
rızık ve nimet veren Sahibine nasıl teşekkür 
edebilir? 
-Herkesin farklı farklı kimlikleri var. İnsan en 
güzel ve sağlam kimliği nasıl oluşturabilir? 
Mü’min bu şerefli kimliği nasıl koruyabilir?
-Kur’an ile nasıl inşa ve ihya olunabilir? 
Sorular artırılabilir. Bu ve benzeri sorular 
tarihten beri pek çok insanın sorduğu sorulardır. 

Bu soruların en güzel ve mutlak cevabını insanın 
ve varlığın yaratıcısı, sahibi ve yöneticisi (Rabbi 
olan) Allah’ın gönderdiği (inzâl ettiği) Kur’an 
vermektedir. Kur’an insanlara hitap ediyor; 
aklını, tasavvurunu, yüreğini, vicdanını inşa 
etmek istiyor. İnsanı bilen Yüce Allah ona onun 
ihtiyaç duyduğu hak inancı, ölçüleri, ilkeleri, 
sınırları Kur’an’la gönderdi. 

Bu açıdan şöyle demek mümkündür: Vahiy, 
yani Kur’an insanı inşa ve ihya etmek (manen 
diriltmek) için gönderilmiş ilâhî bir projedir. 
Ona inanıp onun ölçüleriyle hareket eden 
mü’min hem kendini inşa ve ihya eder, hem de 
sapasağlam bir kimlik kazanır...       ---◄◄

Fıtrat üzere doğmak, insanın 
beşer ve insan (Âdemoğlu) 
olduğunu ifade eder. Onun 
yapısında Allah’ın halifesi 
(temsilci) olmak, iman edip 
sâlih amel işlemek (faydalı 
işler yapmak), ya da bunların 
tersini yapmak özelliği, 
kabiliyeti var...
Kişi termometre gibi 
sıfır noktada doğar. Yani 
ne Müslüman, ne gayr-i 
müslimdir, ne sevabı vardır ne 
de günahı. Âkil-bâliğ olduktan 
(ergenlik yaşına ulaştıktan) 
sonra kendi özgür iradesiyle, 
serbest tercihi ile yukarı da 
gidebilir, aşağıların aşağısına 
da düşebilir (Tîn 85/5). İyi 
insan da olabilir kötü insan 
da. Kulluk görevini yapan 
da olabilir yapmayan da... 

 kerimece@hotmail.com  HİKMET PINARI Drs. Hüseyin Kerim Ece
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İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölge Gençlik Federasyonu yöneticileri 40 kişilik bir grupla, Ömer Kıraç başkanlığında, Ensar Travel tur operatörlüğü organizesiyle Kudüs ziyareti gerçekleştirdi. 
4 saatlik gümrük kontrolü sonrasında geziye başlayan ekip ilk gün Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti. İkinci gün, Eski Şehir Kudüs, Şam Kapısı, Kıyamet Kilisesi, Burak Duvarı, Hz. Ömer Mescidi ve Mescid-i Aksa’yı ziyaret 
ettiler. Üçüncü gün, dünyanın en eski şehri olan Eriha ve Hz. Musa Makamı ziyaret edildi. Dördüncü gün El-Halil gezisi çerçevesinde Hz. İbrahim ve Sara, Hz. İshak ve Rebeka, Hz Yakub ve Hz. Yusuf makamları ziyaret 
edildi. GT. Eğitim ve İrşad Başkanı Enes Şahin’in imamlık yaptığı yatsı namazı Mescid-i Aksa Camii’nde topluca eda edildi.                 ---◄◄

Tarihine sahip çıkanlar var

KUDÜS GEZİSİYLE BİR ARAYA GELDİ

IGMG Güney Hollanda Gençlik Yönetimi 
Şanlı direnişe şahtilik edildi... Peygamberler diyarından selam getirdiler...
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Leiden belediyesi Eşit Şans, Gençlik ve Eğitim işlerine  bakan Wethouder  
Abdelhaq Jermoumi ile Leiden’de faaliyet gösteren Türk ve Fas kökenli 

dernek temsilcileri ile belediye binasında bir araya gelerek verimli bir görüşme 
gerçekleştirdiler. Ortak sorunlar ve çözümler üzerinde yapılan görüşme tekrar 
edilmesi isteği ile sona erdi.                                                                  ---◄◄

Ziyaretler...Hayırlı olsun!

5 yıldır Amsterdam Yunus Emre Enstitü Başkanlığı 
ve Koordinatörlüğünü başarı ile yürüten Abdul-

lah Altay bayrağı Adil Akaltun’a teslim etmişti. Ams-
terdam Yunus Emre Enstitüsü’nde (AYEE) bir süre 
önce gerçekleşen bayrak değişiminin ardından eski 
ve yeni başkan basın mensupları ile bir araya geldi.
İki yıldan fazla süren Pandemiye rağmen etkinlikle-
rine ara vermeyen Enstitü, geçen süre içinde yaptığı 
faaliyetlerle rüştünü ispat etmiş durumda. Faaliyet-
lerin hemen hemen tamamına katılımın yoğunlukla 
Hollandalı olması dikkat çekerken, Adil Akaltun ile 
görev bayrağını daha da ileriye taşıyacağı gözlem-
lendi. Hollanda’daki Türk medya mensuplarını ağır-
layan eski başkan Abdullah Altay, yeni başkan Adil 
Akaltun ve Enstitü görevlilerinin ev sahipliğinde ger-
çekleşen buluşmada konuşan Abdullah Altay Enstitü 
ile olan gönül bağını hiçbir zaman koparmayacağını 
belirtirken yeni görevdaşına her türlü desteği verece-
ğini ifade etti.
Adil Akaltun ise devir aldığı bayrağı daha ileri taşı-
mak için kendisinin de mensubu olduğu basın cami-
asına çok önem verdiğini söyledi. “Burası sizlerin, 
her zaman kapımız açık. Amsterdam’da bir adresiniz 
eviniz var” dedi.
Adı Hollanda ile özdeş usta gazeteci İlhan Karaçay, 

AYEE BAŞKANI ADİL AKALTUN:
“AMSTERDAM’DA BİR EVİNİZ VAR ARTIK”

LEİDEN BELEDİYESİ’NDE STK 
TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ 

Tayini çıkan T.C. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’a Amsterdam Gençler Birliği Futbol Kulübünde top 
koşturan takım arkadaşları veda yemeği verdi. Amsterdam Gençler Birliği (AGB) Spor Kulübünde verilen 

veda yemeğine yönetim kurulu Başkanı ve yöneticilerin yanı sıra kulüpte birlikte idmanlara çıkan, top koşturan 
takım arkadaşları Başkonsolos Arıkan’ı yalnız bırakmadılar.
AGB kulübünden yapılan değerlendirmede, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’a yaptığı hizmetler ve 
bizlerle birlikte top koşturduğu için çok teşekkür ederiz denildi.                ---◄◄

  Koenendelseweg 1  5222 BG ‘s-Hertogenbosch    
  Tel.: +31(0)73 6220025
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AGB SPORCULAR, BAŞKONSOLOS ARIKAN’I UĞURLADI 

Yalçın Çakır, Yavuz Nufel, Fatih Karaman, Sedat Ta-
pan, Ebubekir Turgut, Deniz Erkoçu’un katıldığı da-
vete araçlarının aralanması sonucu katılamayan basın 
mensupları için başka bir tarihte buluşma kararı alındı.
4 katlı Enstitü binasının sınıfları, sergi ve toplantı sa-
lonları; İstanbul fotoğraflarından oluşan sergi gezildi.
Hoş sohbet ve nostaljik sohbetin ardından günün anı-
sına fotoğraflar çekildi. Basın mensuplarının ricası 
üzerine başkanlık koltuğuna önce eski başkan Abdul-
lah Altay oturdu, daha sonra ise çiçeği burnunda baş-
kan Adil Akaltun hakkını vereceğine herkesin inandığı 
başkanlık koltuğuna oturdu.                         ---◄◄

Türk Girişimciler Derneği TOVER üyeleri gerçekleştirdiği toplantıda, dernek 
olarak yapılan ve yapılması planlanan programlar hakkında bilgi alışverişinde 

bulundular.                                                                                       ---◄◄

Türk Royal Flora Holland’da gerçekleştirilen TradeFair Aalsmeer 2022 Süs 
Bitkileri Fuarına ülkemizden katılan firmalar ve Türkiye standı ziyaretçi 

akınına uğradı. Türkiye’den Hollanda’ya ihracatta süs bitkileri ve kesme çiçek 
önemli yer tutuyor.                                                                                  ---◄◄

 SÜS BİTKİLERİ FUARINA YOĞUN İLGİ
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Merhaba değerli dostlar; 
ömrümüz hayırlı 
ve bereketli olsun. 
Korktuklarımızdan emin 
umduklarımıza nail olma 
duasıyla söze başlayalım. 
Konu olarak “insan”ı 
ele alacağız. Onu övüp 
eleştirirken ne olduğunu/
olduğumuzu da anlamaya 
çalışacağız inşallah. 
Burada insana dair 
yazarken imkânlarımızın el 
verdiği kadar, sadece bazı 
örneklerle deryadan bir 
katre misali olacak. Şimdi 
yukarıdan aşağı doğru 
çekim yapılarak inilen bir 
orman belgeseli izlediğinizi 
düşünün; artık yere indikçe 
sadece ağaçları değil bir 
takım hayvanların yaşam 
şartlarını ve birbirine 
hile (tuzak) kurup ağına 
düşürme mücadelesini de 
göreceksiniz.
Celaleddîni Rûmi’de 
insanın dışını uzaktan 
bakınca ağaçlarla 
donanmış, içine indikçe de 
yılanın, çıyanın, aslanın 
vs. hayvanların bulunduğu 
derin bir ormana benzetir. 
Zaten insanları tanımlarken 
de karakterine göre bir 
hayvan metaforu kullanırız; 
kıyıcı gaddar tipleri kurda, 
cesur ve güçlü olanları 
aslana, sinsi ve kurnaz 
olanları tilkiye, hain ve 
düşman olanları yılana, 
çekingen ve masum 
olanları da ceylana 
benzetiriz vs..
İnsanda bu hayvâni  
duygular olduğu gibi 
bir de şeytâni ve melekî  
duygular vardır: “Nefse 
ve onu düzgün bir 
biçimde şekillendirip 
ona kötülük duygusunu 
ve takvasını (kötülükten 
sakınma yeteneğini) 
ilham edene andolsun 
ki, nefsini arındıran 
kurtuluşa ermiştir.” 
(Şems sûresi 7,8,9.)

B u ayette zıt kutuplar arasında 
“insan” olabilmenin formülünü  
Allah cc. ‘iradeye’ bağlıyor. Yani, 
“Nefsini (şirk, küfür, haset, 

riya, yalan, kibir, kin ve cimrilik 
gibi tüm kötü duygulardan) arındıran 
kurtuluşa ermiştir.” buyuruyor.
Zaten insan değerini ne robot gibi iradesiz/ 
kurgulu olmasından, ne de melek gibi 
masum ve günahsız oluşundan almaz; 
bilakis nefs ve şeytan gibi menfi ayartıcı 
etkilere karşı (zaman zaman hata ve günaha 
düşse de) erdemli olma gayretinden alır. 
Bu sakınmaya veya direnmeye Kur’an 
“Takva” diyor ve zaten Allah katında en 
değerli/ erdemli kişi de “müttaki” olandır. 
(Hucurat 13.)
‘Tezkiretü’l Evliya’ kitabında olduğunu 
sanıyorum: Bir âlime birisi nasıl olduğunu 
sorunca, “Sen dağları görür, onları 
yerinde durur sanırsın. Oysa onlar, 
bulutlar gibi geçip gitmektedir…” 
(Neml 88.) ayetiyle dışardan göründüğü 
gibi rahat ve sakin olmadığını bir mecazla 
ifade ediyor. Evet, dağ gibi gördüğümüz 
insanların içinde acaba -kaygı, keder, acı, 
hasret, hüzün- gibi ne volkanlar patlıyor 
biliyor muyuz?.
Dağlar ne ki!.. Hatta insan, dağların, 
göklerin ve yerin almaktan çekindiği 
emaneti yüklendi... (Ahzâb 72.)  Böyle 
bir sorumluluğu niye alsın ki?.. Aynı ayetin 
sonunda gelen cevap çok garip:  “…
Doğrusu o (insan) çok zalim, çok 
cahildir.” 
“Eli boş gidilmez gidilen yere / Rabbim 
boş gelmedim ben suç getirdim / 
Dağlar çekemezken bu ağır yükü / 
İki kat sırtımda pek güç getirdim.”  
(Tâhirü’l-Mevlevî).

Hz. Ali (r.a.) efendimiz, insanın manevî 
potansiyelini,  “Sen kendini küçük bir 
cisim sanırsın, ama en büyük âlem 
sende gizlidir.” sözleriyle ifade etmiş.
Şeyh Galip’in meşhur bu şiiri de belki 
Hz. Ali efendimizin sözlerinden mülhem 
dile gelmiştir: “Hoşça bak zâtına kim 
zübde-i âlemsin sen / Merdüm-i dîde-i 
ekvân olan âdemsin sen”
(“Kendine saygıyla/hürmetle yaklaş; 
çünkü sen kâinatta yaratılmışların özü/
göz bebeği olan insansın.”)
İnsanı tanımlamak insanlık tarihi boyunca 
süregelmiştir. İnsan nedir, kimdir?..
Batılı feylesoflar, insanı “konuşan, 
düşünen, sosyal bir hayvan (canlı)” 
gibi benzer sıfatlarla tanımlarken doğuda 
ki bazı inanç ve kültürlerde de insan, secde 
edilecek kadar saygın ve yücedir.
Peki Allah Kur’an’da insanı nasıl 
değerlendiriyor?.. Bizim için hakikat ve 
önemli olan budur.  (Bir kısmını zaten 
yukarıda da bildirdik.)
Allah insan’dan bahsederken “özel ve 
güzel yarattığını, değer verdiğini” 
muhtelif ayetlerde bildiriyor elbette. Ve o 
kadar nimetler ikram edip yüceltiyor ki, 
Kendi Esmâ’sı (isim ve Sıfatlarından) birer 
cüz’de insana veriyor: İlim, irade, rahmet, 
afv, kelam, mülk, sabır… Peki sonuç nedir?.. 
Teşekkür olmalı değil mi?

Maalesef insanların çoğu bu konuda 
nankörlük etmiş, küfre girmiştir.
Allah iyi olanları -iman edip salih işler 
yapanlar- diyerek istisna etti ama çoğunun 
ziyanda olduğunu (Asr sûresi)  söyledi. 
Bunun sebebinden bazıları; sürü psikoloji 
yüzünden, “el âlem ne der,” “atalarımızı 
böyle bulduk.” Kula kulluk, güce tapınma, 
tabular, dünya sevgisi, bencillik, cimrilik vs.. 
bir de hakkı görmeme, duymama, bilmeme 
gibi (Araf 179.) üç maymunu oynamaları 
(dikkat insanların çoğundan bahsediyoruz.)  
maymundan da aşağı düşürdü: “…İşte 
bunlar hayvanlar gibi hatta daha 
(aşağı) sapıktırlar.”(Araf 179.)
“Biz, gerçekten insanı en güzel bir 
biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların 
aşağısına indirdik. Ancak, iman edip 
salih ameller işleyenler başka.” 
Tin sûresinde bahsedilen bu insanın, “En 
yüce dereceden en aşağılık derekeye”  
nasıl düştüğünü yaşadığımız hayatta  
örnekleriyle görüyoruz değil mi?..

Misal, geçen ay bir Bosna-Hersek gezisine 
katıldık. Tarihî önemi ve coğrafi güzelliğinin 
ötesinde bu ziyaret bizim için bir eğitim 
ve şuurlanma dersine döndü. İnsandan 
bahsediyoruz ya, 92-95 savaşında Sırpların 
ve Hırvatların da onlara katılıp, Boşnakları, 
sivil insanlar, kadın ve çocuk demeden 
nasıl bir canilikle katlettiler (insanlık dışı bu 
zulmü) yerinde incelemiş olduk. 
Burada anlatacağım şey sadece savaşın kötü 
yıkımı, acısı, ölümü değil. Bunlar savaşlarda 
(istenmese de) olağan, bilindik vakıalar.
Bir topluma (Boşnak Müslümanlara) bu 
kadar kin, düşmanlık, garez neyin nesi?..

Yüz on bin insan öldürdüler, bunun 
tartışmasını ayrı tutalım. Bunu anladık 
da 40 bin kadına tecavüz ve (dikkat) bu 
tecavüz uygulaması sekiz yaşından seksen 
yaşına kadar çocuk ve yaşlı demeden 
(hayvanca diyemem, hayvanlara yazık) bir 
halka karşı ne mânâ ifade ediyor, ne gibi 
bir mesaj var, nasıl bir ruh hâli, nasıl bir 
sapıklık adını siz koyun. 
Orada savaşa katılan Boşnak Harun 
komutan savaş şartlarını anlatırken Sırpların 
bu alçak ve rezil durumlarına bir acı, utanç 
verici bilgi daha ekledi: Arkadaşının on 
yaşındaki kızına tecavüz edip videoya 
çekiyorlar ve o videoyu o yavrunun 
babasına zorla izlettiriyorlar... Yukarıda 
adını koyamadığım sapıklığın en iğrenci de 
buydu aslında.
Bitmedi, orada sınaypır silahlarla halka ateş 
edilirken özellikle çocuklar hedef alınıyor 
ve  “ailesi yardıma gelsin de hepsini 
vuralım” diye önce yaralayıp sonra hepsini 
öldürüyorlar. 
Bitmedi, daha kötü ve sapıkçası, 
“medeniyet dediğin tek dişi kalmış 
canavar” diyor ya Mehmet Akif ’imiz; 
medenî geçinen Avrupa ülkelerinden 
Bosna’ya gidip para verip zevkine/fantezi 
olsun diye sivillerin üzerine dürbünlü 
silahlarla atış talimi yapmışlar. 
Savaşta büyük kıyımlar olsa bile yine bir 
savaş ahlâkı, insanlık namına bir vicdan 
olur diyeceğim ama  kafirin Allah korkusu 
olmadığı için ne insafı, ne merhameti ve 
nede vicdanı olur.
“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, 
ne vicdandır;  Fazîlet hissi insanlarda 
Allah korkusundandır.” Mehmet Akif 
Ersoy.
Evet, “ahseni takvim” (En yüce, güzel 
biçimde)yaratılan insan mahlûkatın en 

şereflisi, (Eşrefi’l Mahlukat) olduğu 
gibi insanlıktan da çıkıp mahlukatın 
en şerlisi, “Esfel’i safilin” (en sefili- 
aşağıların aşağısı)en şerefsizi yâni “edna’i 
mahlukat”(En aşağılık yaratık) da 
olabiliyor.

İnsan sûresine bir göz atalım..
1.“İnsan (henüz) anılır bir şey değilken 
(yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir 
zaman geçti.”
 “(İnsan cinsi evrenin yaratılışından çok 
sonra yaratılmıştır. Evrenin yaratılışından 
insanın var edilişine kadar uzun bir süre 
geçmiştir. Bu zaman diliminde insan 
cinsi henüz yoktur, adı sanı geçmemekte 
ve anılmamaktadır. Âyet-i kerimede, 
kuvvetle muhtemel ki bu gerçeğe işaret 
edilmektedir.”)
2. Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az 
bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan 
edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür 
kıldık.
(Başka bir ayette “Atılmış hakir sudan 
yaratılmış bu insanın küstahlığından, 
düşmanlığından da bahseder” Allah cc.)
3. Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) 
yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da 
nankörlük ederek kat eder.
İnsan, bir filmde baş rol alamayabilir. Bir 
şirket, kurum, devlet vs.. hayatın bir çok 
kademesinde de başrol alamayabilir. 
Ama şerefli, namuslu, erdemli bir insan 
olma noktasında zorlanmadan Allah herkese 
başrol “En iyi insan” olma garantisi 
veriyor. İki yol ayrımında (çataldasın) tercih/ 
irade kullanmakta özgürsün, ister sağdan git 
ister soldan. 
“Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; 
ister şükredici olsun, ister nankör.” 

“Sen însansın..
Meydanlara senî heykel heykel dîkmîşîz
Her destana dökülmüş boydan boya adın
Kahraman demîşîz meçhul asker demîşîz
îsmîn mübarek cîsmîn mübarek
Alkış alkış kasîdeler sarmış boyunu
Ağırbaşlı kîtaplar senîn adına
En yîğît besteler senî söyler
Kuyruklu yıldız gîbî nutuklar çekîlmîş
Her namına her şanına bayram günlerî
Mızıkalar ayak vurmuş beste beste
Örülmüş çelenkler aldan yeşîlden
Laleden sümbülden karanfîlden
Sen însansın lîlîşan
Sen însansın sen însan..
Yangınlar alevinden geçîp de gelen dost
Yelken gîbî açılmışsın zalîm rüzgara
Harp demîş vurmuş vurmuş lîlîşan
Ölümler götürmüş zulümler götürmüş
(…)
îrzını buğdayla değîşmîş kızlar lîlîşan
Hey lîlîşan lîlîşan gülmüşem ağlamışam
Bîr tuhaflık olmuş dünyanın halî
Çatkı çatmış karalar bağlamışam
(…)
Norveç’te kış yavuz gelmîş buz gelmîş
Ölen ağlar İtalyalım ölen ağlar
Hîndîstan’da Müslümanlar Hindular
Çîn’de sefalet Yunan’da harb-î dahîlî
Grevcîler lînç edîlen zencîler
Yumruk gîbî sıkılmış sankî dünyamız
Ölümlerden ölüm beğen lîlîşan
Sen însansın îkî mîlyar cansın
Fransız ve slovak Arnavut ve Alaman
Kalbînde pırıl pırıl ümîtler taşıyarak
Dünyada bulutlar mîsalî yaşayansın sen
Sen însansın, Sen însansın
Sen însan…”
(Atilla İlhan)                                     ---◄◄

KİM ZÜBDE-İ 
ÂLEMSİN SEN

Hoşça Bak Zâtına
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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

“MASRAFLARI  KISMAK  İÇİN  REKLAMLARI  DURDURMAK,  ZAMANDAN  TASARRUF  ETMEK  İÇİN  SAATİ  DURDURMAYA  BENZER”  ( HENRY  FORD)

TANITIMINIZ  DOĞUŞ  İLE  OLSUN!



samenleving14 cemiyet   

Zaandam kentinde olan programa Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren 
Dinçer’in yanı sıra Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, UID 

Hollanda bölge yönetimi ve Zaandam şube teşkilatı katıldı. Dinçer ve UID 
Hollanda ekibi öğle namazı için Zaandam Sultan Ahmet camiine geçtiler. 
Namazdan sonra cami lokalinde cemaat ile bir araya gelen Başkan, Aksaray 
Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve vatandaşların sorularını 
cevapladı. Velsen Noord, Beverwijk’de hemşehrileri ile buluşan Dinçer 
daha sonra Den Haag’da Aksaraylılar vakfında hemşehrileriyle buluştu.
Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Aksaray’da yaptığı çalışmaları 
sinevizyon gösterimi ile katılımcılara anlattı. Çok sayıda soruya cevap 
veren Dinçer, Aksaray’ın gelişmekte olan iller arasında olduğunu birçok 
ilin nüfusundan fazla araba bulunduğunu belirtti. Özellikle yaz döneminde 
gurbetçilerin tatile gelmesi ile trafikte sorunlar olduğunda belirten başkan, 
hemşerilerinden Aksaray’a yatırım yapmalarını istedi. Program sonunda 
Aksaray’da Özürlülere dağıtılan arabalar için katkıda bulunan vatandaşlara 
teşekkür belgesi verdi.    
Ak Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve Posof Belediye 
Başkanı Cahit Ulgar Hollanda’da Gurbetçilerle Buluştu
UID Hollanda’nın daveti üzerine Hollanda’ya gelen Ak Parti Ardahan 
milletvekili Orhan Atalay ve Posof belediye başkanı Cahit Ulgar çeşitli 
ziyaretlerde bulunmak için Deventer’e geldi.  Platform Dergisi   ---◄◄

Kısa haber turu...

İ nsanlar ödemelerini yapmak için aileden borç almaya başladılar. 
İnsanlar geçimlerini sağlamak için her yolu kullanıyorlar. Bütçe 
Bilgilendirme Enstitüsü Nibud’un araştırmasına göre, Hollandalıların 
en az yüzde 42’si geçen yıl bir veya daha fazla ödeme sorunu 

yaşadı. Nibud direktörü Arjan Vliegenthart, “Hollandalılar, yüksek sabit 
maliyetler ve artan harcamaların yükünü taşıyor” diyor.
Nibud’un sunduğu Ulaşım ve Ödeme Sorunları raporuna göre geçtiğimiz 
yıl en çok üç ödeme sorunu yaşandı. Bunlar, artık bir banka kartı 
kullanamamak, ödeme hatırlatmaları almak ve otomatik ödemeyi 
reddetmekle alakalıydı.
Sağlık sigortası primleri çoğunlukla geç ödeniyor. Bunu enerji faturası, 
su kullanım maliyetleri ve kira veya ipotek takip ediyor.
Bu sorunları çözmek için insanların çoğu, yüzde 30’u tasarruf hesabını 
boşaltıyor. Yüzde 20’si ailesinden veya arkadaşlarından borç alıyor. 
Yüzde 20’si de bir ödeme düzenlemesi yapıyor. Ayrıca hanelerin yüzde 
10’unun işverenlerinden maaş avansı talep ettiği görülmekte. Dört yıl önce, bu oran sadece yüzde 4 idi. Nibud, 
tanıdıklardan borç alırken dikkatli olmaya çağırıyor.
35 yaşına kadar pek çok genç yetişkinin ödeme sorunuyla boğuşması dikkat çekicidir. En az yüzde 49’u geçim 
sıkıntısı çekiyor. Nibud, bu grubun daha önce hiç bu kadar öne çıkmadığını bildirdi.
Ödeme sorunlarında da yüksek gelir
Bütçe bilgi görevlisine göre, bu grup genellikle yüksek sabit maliyetlerden muzdariptir. Nibud ayrıca, geçim sıkıntısı 
çeken daha yüksek gelirli hanelerin sayısında da bir artış olduğunu belirtiyor. Vliegenthart: “Enflasyonun gerçekten 
bedelini ödemeye başladığını görüyoruz. En düşük gelir gruplarına çok dikkat ediliyor - ve bu iyi ve gerekli - ancak 
yukarıdaki gelirleri unutmamalıyız.” diyor.
Giderek daha fazla sayıda orta gelirli insan finansal sorunları bildiriyor
Müdür Vliegenthart, bu grubun çok yüksek sabit maliyetlerle boğuştuğunu görüyor. “Gelirinizin yarısından fazlası 
sabit giderlere harcanıyorsa ve buna ek olarak artan gıda maliyetleriniz varsa, o zaman iyi bir geliriniz olsa bile 
sıkışıp kalırsınız.” diye de uyarıyor
Vliegenthart, ödeme sorunları olan bu hanelerin yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. “Ama herkes bunu beklemiyor. 
İnsanlar genellikle işleri kendileri çözmek isterler.” Bu nedenle Nibud, diğer şeylerin yanı sıra bazı sorunların kendi 
başınıza çözülemeyecek kadar büyük olduğunun bildirildiği ücretsiz bir çevrimiçi kurs oluşturmuştur.

Yorumlar…
Eşim ve ben, yaklaşık 2200 avro net işsizlik maaşımla hala kolayca idare ediyoruz. Eh, asla tatile çıkmadığımızı, asla 
dışarıda yemek yemediğimizi, abonelik veya spor klüplerine, sinema veya tiyatroya gitmediğimizi ve en son aldığımız 
kıyafetlerin yaklaşık 5 yıl önce olduğunu söylemeliyim. Yiyeceklere çok para harcıyoruz çünkü lezzetli ve sağlıklı 
yiyecekler istiyoruz. Ayrıca çocuğumuz yok ve neredeyse hiç ailemiz yok, bu nedenle yılda sadece yaklaşık 5000 
km araba kullanıyoruz. Kulağa mantıklı geliyor ama kırsal kesimdeki çiftlik evimizde hâlâ güzel bir hayatımız var. 
Hobilerimizin çok bir maliyeti yoktur ve çok fazla boş zamanımız olduğu için sık sık yürüyüşe çıkarız (ki bu da hiçbir 
maliyeti yoktur). Bir kariyere, çocuklara, tatile, sayısız aktiviteye, kış sporlarına, pahalı araçlara vs. sahip olmaları 
gerektiği için strese giren pek çok insan görüyorum.                                                             Brave_Burger ---◄◄

Nibud: “Ödeme soruNlari her yerde 
gİderek artıyor”

‘Enflasyon etkisini göstermeye başladı’

H ollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam’da geçtiğimiz günlerde genç 
iş insanı Yaşar Çalan YSR Interiors mağazasını açtı...
Yatak, ev tekstili ve mobilya sektörünün yenilikçi ve öncü markalarının 
bir arada olduğu mağazasında her eve ve bütçeye göre mobilya 

bulunmaktadır. Özellikle yeni evlenen çiftlerin uğrayacağı yeni bir adres.

YSR Interiors mağazasında hayalini kurduğunuz mobilyayı bulabilirsiniz.
Rotterdam’da uzun yıllar mobilya toptancılığı yapan Mobilya XL firma sahibi 
iş adamı Hilmi Çalan’ın oğlu genç iş insanı Yaşar Çalan’ın açmış olduğu YSR 
Interiors ismindeki mobilya mağazasının açılışı yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Yaşar Çalan, açılışta misafirleri ile tek tek ilgilenirken bir taraftan da lezzetli 
ikramlarda bulundular.
Yaşar Çalan dergimize yaptığı açıklamada, Sektöre yeni bir tarz katacaklarını, 
kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutacaklarını, ayrıca satış sonrası da 
hizmete devam edeceklerini ve bu düşüncelerini slogan olarak kullanacaklarını 
da belirttiler.
Katılımın yoğun olduğu açılışta, Yaşar ve Hilmi Çalan, konuklarına 
memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler.                                     PM     ---◄◄

Açılış... Önemli buluşma....

MÜSİAD Hollanda, Türk medyası ile her fırsatta 
bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ali 

Köklü, Esra Toprak Demir Başkan yardımcısı (Dış 
İlişkiler ve Medya Basın-Sosyal Medya Sorumlusu), 
Özlem Şahin Genel Sekreter, Emin İskender Başkan 
Yardımcısı (STK ve Finanstan Sorumlu), Murat 
Algın Başkan Yardımcısı (Sektörlerden Sorumlu), 
Muhammed Karadeniz (KOBİ Başkanı) ile Mustafa 
Macit (Enerji Sektörü Başkanı) medya temsilcileri ile 
sohbet toplantısında bir araya geldiler.

MÜSİad HoLLaNda yÖNetİMİ BaSıN
MeNSUPLarı İLe Bİr araya geLdİ

ySr ıNterıorS MoBİLya 
MağazaSı rotterdam’da 

HİzMete açıLdı

Başkan Ali Köklü MÜSİAD Hollanda’nın yakın 
gelecekteki çalışmaları ile bilgi verirken, 2-5 Kasım 
arası İstanbul’da yapılacak olan MÜSİAD Expo 
Fuarı’nda 60 metrekarelik bir stand açtıklarını ve 
buraya Hollanda’dan 35 firma ile katılacaklarını 
söyledi.
Basın mensupları ile karşılıklı fikir alışverişinde 
de bulunan MÜSİAD Hollanda ekibi daha sonra 
birlikte Büyükelçiliğin vermiş olduğu Cumhuriyet 
resepsiyonuna gittiler.           Özcan Özbay   ---◄◄

Ortak çalışma yolları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu “Sektöre yeni bir tarz katacağız, kalite ve müşteri 
memnuniyetini ön planda tutacağız”
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Ülkemizde Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tabi 
olması gerektiği hâlde,  
sosyal güvenlikten 
mahrum çalıştırılan 
büyük bir kitlenin olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. 
İşveren ve sigortalıların 
bilgisizliği, işverenin 
sigorta primlerini 
ödemek istememesi; iş 
güvencesinden yoksun 
olan sigortalının da bunu 
kabule mecbur kalması 
gibi faktörlerin bir araya 
gelmesi bu sorunun 
başlıca nedenlerini 
oluşturmaktadır.

S osyal güvenlik hakkı, bireylerin geleceğe 
güvenle bakmalarını sağlayan en 
temel insani haklardan birisidir. Diğer 
bir deyişle; “İnsanlığın eski ve derin 

bir gereksinmesinin somut bir belirtisidir. Bu 
gereksinme, yarın’ dan emin olmak isteğidir” . 
Evrensel bir ilkeye dönüşen ve çağdaş uygarlığın 
simgesi olan sosyal güvenlik kavramı, özde, 
bireyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike 
oluşturan olaylara karşı bir güvence arayışının 
ürünüdür.
 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 
Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisinin 22. Maddesi; “Her kişinin, 
toplumun üyesi olarak, sosyal güvenlik hakkına 
sahip olduğu”, ilkesini koyduktan sonra, bu 
hakkın, insan onuru ve kişiliğinin özgün gelişimi 
için gerekli ekonomik, sosyal ve kültürel hakların 
göz önünde tutularak, ulusal çaba ve uluslararası 
işbirliği sayesinde, tatminini sağlamak için 
benimsendiği ayrıca vurgulanmıştır.
 
Anayasamızda da, “Sosyal ve Ekonomik Haklar 
ve Ödevler” başlığı altında sosyal güvenlik 
hakkı düzenlenmiş ve 60’ncı madde ile “Herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu 
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve 
teşkilatı kurar.” hükmü getirilmiştir. Görüldüğü 
gibi vatandaşlara bu konuda anayasal bir 
hak tanınırken, devlete de onların bu haktan 
yararlanmasını sağlayacak şartları hazırlama 
görevi yüklenmiştir. Ödev konusu; ‘sigortalı 
hizmetlerin yargı kararı ile tespiti’, ise bu yelpaze 
içinde anılan amaca hizmet edecek araçlardan 
birisidir.

Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi 
olması gerektiği hâlde,  sosyal güvenlikten 
mahrum çalıştırılan büyük bir kitlenin olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. İşveren ve sigortalıların 
bilgisizliği, işverenin sigorta primlerini ödemek 
istememesi; iş güvencesinden yoksun olan 
sigortalının da bunu kabule mecbur kalması gibi 
faktörlerin bir araya gelmesi bu sorunun başlıca 
nedenlerini oluşturmaktadır.
Hizmet tespiti davaları İş Mahkemelerinde 
görülür. Dava, davalı tarafın ikametgâhındaki iş 
mahkemesinde açılabileceği gibi, işin görüldüğü 
yerdeki mahkemede de açılabilir.
Hizmet tespiti davaları işverene karşı açılmalı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu da bir ihbar ile 
müdahil olarak davaya dahil edilmelidir. Ayrıca 
alt işverenlik ilişkisinin varlığı halinde alt işveren 
ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle 
işçiye borcunu ödeyemeyecek halde ise, asıl 
işveren söz konusu borçtan dolayı sorumlu 
olacaktır. 
Davanın konusunu, işverene ait işyerinde geçen 
ve sigortalı olduğu halde Kuruma bildirilmeyen 
çalışma sürelerinin tespiti oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte böyle bir davada, Kurumca 
primlerin tahsili ve ayrıca sigortalıya Kurumca 
sağlanacak aylıkların tespiti açısından, 
bildirilmeyen ücretlerinin de dava konusuna 
dâhil olması gerekmektedir. Sigortalının açtığı 
davada, hizmetlerinin ve çalışma sürelerinin 
tespitini talep etmekle birlikte, aynı zamanda 
belirlenecek primlerin işverenden alınıp 
kendisine ödenmesine karar verilmesini de 
isteyemez. Zira sigorta primleri, Kuruma ait 
bir alacaktır. Tespit davasının beş yıl içerisinde 
açılması zorunludur. Aksi hâlde, söz konusu 
davayı açma hakkı ortadan kalkacaktır. Bir 
hakkın yasa veya sözleşmede öngörülen süre 
içinde kullanılmaması halinde, o hakkın sona 
ermesine yol açan süreler ise, hak düşürücü süre 
niteliğindedir. Hak düşürücü sürenin bu niteliği 
dikkate alındığında, anılan maddedeki beş yıllık 
sürenin hak düşürücü süre olarak kabul edilmesi 
yerinde olacaktır.

Hak düşürücü sürenin başlangıcı, 5510 sayılı 
yasa m.86/IX’ un “..sigortalılar, çalıştıklarını 
hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 
beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, 
alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse…” ifadesi 
gereğince, sigortalının hizmetlerinin son bulduğu 
yılın bitimi tarihidir. Sürenin hizmetlerin 
geçtiği yılın sonundan başlatılmasındaki amaç, 
sigortalının çalışması sürerken işverenine karşı 
tespit davası açmakta güçlük çekebilmesi ve 
işvereniyle çatışmaya düşmesinin önlenmesidir.
İşyerinin devri ve intikali hâlinde, sigortalının 
hizmet akdi varlığını sürdüreceğinden, hak 
düşürücü süre de, devir veya intikal tarihi 
sonrasında sigortalının yeni işverene ait 
işyerinden ayrıldığı yılın sonundan başlamak 
durumundadır.
Kuruma bildirilmemiş hizmetleri bulunan 
sigortalının ölümü halinde mirasçılarının 
açacakları tespit davasında, hak düşürücü 
sürenin başlangıcı, muristen mirasçılara tespit 
istemine ilişkin bir hakkın intikal ettiği “ölüm” 
tarihidir. Bununla birlikte, muris sigortalı, tespit 
davasını ölmeden önce ve hak düşürücü süre 
içinde açmamış ise, artık mirasçılarının da bu 
yönde bir dava açma hakları bulunmamaktadır.
Sigortalı, çalışmasını sürdürmekteyken de tespit 
davasını açma imkânına sahiptir ve bu halde, 
hak düşürücü sürenin işlemeye başlaması 
söz konusu olmamaktadır. Sigortalı, kural 
olarak, geçmiş hizmetlerini her türlü delil ile 
ispat edebilecektir. Mahkemece, çalışmanın 
tespiti açısından, tespit konusu döneme ilişkin 
işyerindeki defterler, bordrolar, stopaj listeleri 
gibi tüm kayıtlar ile vergi dairesindeki muhtasar 
beyannameler, müfettiş tespit tutanakları ve ilgili 
resmî makamlardan, davacıya ilişkin kayıtlar 
getirtilerek incelenecektir. Sigortalı hizmetin 
tespiti davalarında kamu yararı ön planda 
olduğu için son derece titiz davranılmakta ve 
hüküm için tanık beyanları tek başına yeterli 
sayılmamaktadır. Kararlarda tanık beyanlarının 
diğer delillerle desteklenmesi gerektiğine işaret 
edilmektedir.              (Devam edecek)  ---◄◄

Sigortalı Hizmetin

 TESPİTİ DAVASI
(1)

maandblad/aylık gazete  doğuş
nr. 288 Kasım/November 2022  









agenda16 gündem

D ünyanın nereye doğru 
gittiğiyle, canlıların 
ve özellikle de insan 
türünün geleceğiyle ilgili 

düşünceler bilim dünyasının son 
yıllarda üzerinde en çok durduğu 
konuların başında geliyor. 
Sahi, nereye gidiyoruz? Bu 
yolculuk nereye? İnsanlığı nasıl 
bir gelecek bekliyor?
Bu kısa yazı işte bu basit ama 
çetrefilli sorulara yanıt arıyor. 
Büyük Patlama’dan (Big 
Bang) günümüze 13,5 milyar 
yıl geçmiş, gezegenimizin yaşı 
4,5 milyar ve bunun üzerinde 
insanın 2 milyon yıllık bir geçmişi 
olduğu ileri sürülüyor. Uçsuz 
bucaksız evrenimizde bizim Güneş 
sistemimize benzer 200 milyar 
sistemin olduğu tahmin ediliyor. 
Büyük Patlama kuramına karşı 
çıkanların ileri sürdüğü görüşler bir 
yana, İnsanoğlu, türünün bu uzun 
yolculuğunun yalnızca son 7-8 
bin yıllık zaman diliminin bilgisine 
sahip. O da karanlık mı karanlık! 
Hakkında doğru dürüst bilgi sahibi 
olduğumuz zaman aralığı 2500 yıllık 
son dönem. Birkaç milyonluk süre 
içinde son birkaç bin yılın çok özel 
bir önemi var. İnsanoğlu binlerce 
yıl bir doğa varlığı olarak, doğaya 
rağmen doğaya karşı ayakta kalma, 
yani ‘tekâmül savaşımı’ verdi. 
Gerçeği şu ki, insan atalarımızın 
bir iki milyon yıllık geçmişte ortaya 
koyduğu gelişme ve değişmenin 
hızı son iki yüzyılda ortaya konan 
gelişme ve değişmenin hızının çok 
gerisinde kalır. Son 25 yılda, yani 
21. yüzyılın yaklaşık ilk çeyreğinde 
bilim ve teknik öyle korkunç bir hızla 
ilerledi ki gelişmeleri takip etmek 
bile olası değil. 25 yıl önce birileri 
bize “Öyle bir zaman gelecek 
ki, insanlar ellerindeki küçücük 
bir telefonla bulundukları 
yerden görüntülü görüşmeler 
yapacaklar, mailler atacaklar, 
internetin bütün olanaklarından 
y a r a r l a n a b i l e c e k l e r , 
ödemelerini yapacaklar, 
devlet kurumlarıyla işlerini 
halledecekler, kan basınçlarını 
ölçebilecekler, dersler 
verebilecekler, toplantılara 
ve ihalelere girebilecekler, 
alım satım yapabilecekler ...” 
deselerdi inanır mıydık acaba? 

Tasarlanabilen gelecek - 
bilinmez gelecek
‘Gelecek’ten söz edenler bu konuda 
oldukça temkinli hareket ediyorlar. 
50-250 yıl sonrasını ‘yakın 
gelecek’, 250-500 yıl sonrasını 
‘uzak gelecek’, daha ilerisini ise 
‘belirsiz gelecek’ olarak tanımlamak 
kanımızca hiç de yanlış olmaz.  
İnsanoğlunun geleceğinden söz 
edilirken aslında iki konuya vurgu 
yapılıyor: Birincisi, gezegenimizdeki 
geleceğimiz (Bu da gezegenimizin 
ekosistemindeki ağır tahribat 
nedeniyle ‘çok uzun bir gelecek’ 
olarak görülmüyor); ikincisi de 
gezegenimizin dışında (uzay gemileri 
içinde, koloniler hâlinde veya 
başarabilirsek bir başka gezegende, 
astronotlarınkine benzer özel giysiler 
içinde) yaşama. Bir başka gezegende 
yaşamak, en azından şimdilik, hiç 
gerçekçi görülmüyor. Zira, en yakın 
gezegen bile bizim Dünya’mıza on 
binlerce ışık yılı uzaklıkta (Işığın 
hızının saniyede 300.000 km, 1 
ışık yılının da yaklaşık 9,5 trilyon 
kilometre olduğunu hesaplarsanız 
aslında bu mesafeleri gerçekte 
kastedemeyeceğimiz ortadadır. 
Ayrıca oralara ulaşabilsek bile, 
bütün bu gezegenlerdeki gaz bileşimi 
ve ısı farklılığı, bizim oralarda 
‘dünyadaki gibi’ yaşamamızın 

önünde büyük bir engeldir. 
Önümüzdeki 10- 20 yıl sonra neler 
olabileceğini kestirebilmek imkânsız. 
Yine de son 25 yıldaki değişmelere 
ve gelişmelere bakarak geleceğimizle 
ilgili tahminler yapan yığınla bilim 
insanı var. Bunlar kabaca iki öbeğe 
ayrılıyorlar: Geleceği “Tanrı’yı 
devre dışı bırakarak” açıklamaya 
çalışanlar ile “inanç eksenli 
gelecek tasarlayanlar”.

Hayâl et, gerçekleşsin!
Bütün sanat dalları arasında 
yalnızca edebiyat (senaryosu da 
edebiyata dâhil olduğu için dolaylı 
olarak da sinema) hayâl dünyamızın 
sınırlarını zorlayarak bizi geçmişe 
ya da geleceğe taşıyabilir. Edebiyat 
dünyası (ve sinema) bizi bu iki 
uçta yolculuğa çıkaran sayısız eser 
sunmuştur insanlık mirasımıza. 
Burada animasyonun da hakkını 
vermek gerekir. İlkin kartonlarla 
becerdik insanları oradan oraya 
uçurmayı. Bilim de bunları izledi. 
Artık 80 güne gerek yok, 1 günde 
bile devr-i âlem mümkün. Uçan 
arabalar da yapıldı. Bir mekândan 
başka bir mekâna ışınlanma; Mars’ta 
ve diğer gezegenlerde yaşama, 
koloniler kurma gibi hayâlleri 
gerçekleştirmek için de harıl harıl 
çalışıyor bilim insanları. Geçenlerde 
‘ileride canlandırılmak 
koşuluyla dondurulan’ bazı 
insanların resimleri yer aldı 
basında. Yapay zekâya bağlanan 
ve robotlar ta-rafından yönetilen 
işletmeler, zamanda geriye ve ileriye 
sıçramalar,.. Elon Musk’ın Hyper-
loop’u üç beş yıl içinde bütün dünyayı 
sararsa hiç şaşmayın! Matrixvari 
zaman ve eylem bükülmeleri, daha 
neler neler önce hayâl dünyamızda 
canlanıyor, ardından hemen 
edebiyata ve sinemaya taşınıyor, 
sonra da gerçeğe dönüştürülüyor.
Christopher Reeve ‘Süpermen’ 
adlı filminde bizi de kendisi gibi 
uçabileceğine inandırmıştı. Tom 
Cruise ondan geride kalır mı! 
Dünyamızı kötü insanlardan 
kurtarmak için (ki, bu konuda 
Amerikalılara ne kadar teşekkür 
etsek azdır) ‘Görevimiz Tehlike: 
Hayalet Protokolü’ filminde 
Dubai’deki Burç Halife’nin 119. 
katındaki suit odanın penceresinden 
kendini boşluğa bırakır. Uçan 
uçana... 
Michael Crichton’un aynı adlı 
romanından yola çıkılarak çekilen 
Jurassic Park filmlerinde dinozorlar 
yeniden aramıza katıldılar. Bu 
filmler bize teknolojinin nelere kâdir 
olduğunu gösterdi. George Lucas’ın 
yazıp yönettiği ‘Yıldız Savaşları’ 
filmlerinde dinle, tarihle, felsefeyle 
harmanlaşmış uzay ‘iyilerle 
kötüler arasındaki amansız 
savaşlar’a tanık olur. Bu seriden 
türeyen Jedi’lar (bir keşiş grubu) 
gerçek yaşamda da oluşturulmuş, 
‘Hangi inançtan olduğu’ 
sorusuna İngiltere’de yaklaşık dört 
yüz bin kişinin Jedi yanıtı verdiği, 
bu adla kilise bile kurulduğu göz 
önüne getirildiğinde edebiyatın 
geleceğe nasıl yön verdiği açıkça 
anlaşılır. Matrix filmleri, Yüzüklerin 
Efendisi serisi, James Cameron’un 
yazıp yönettiği Avatar’da dijital 
askerlerle mavi halk arasındaki 
çatışmalar bilgisayarlarla neler 
üretebileceğimizin, maddî gerçekliği 
ne ölçüde eğip bükebileceğimizin 
sinyallerini de verdi.

Düşmana ölüm!!!
İnsanlığın geleceği söz konusu 
olduğunda bizi bu konuda 
endişelendirmesi gereken en önemli 
sorun yukarıda birkaçını saydığımız, 
her gün yüzlercesi üretilen filmler ve 

bilgisayar oyunları olmalı. Çocukların 
ve yetişkinlerin dijital düşmanları 
öldürmek için harcadıkları zaman 
ve enerji, dünyalı neslimizi tir tir 
titretmeliyken bu konuda kimsenin 
kılını bile kıpırdatmaması, aksine bu 
oyunların en tehlikeli virüs misali 
hızla yayılması nefret kültürünün 
olağanlaşması tehlikesini de 
beraberinde getiriyor. Bunun, 
insanları ‘ortak bir kurtuluş 
projesi’ etrafında birleşmek 
yerine ‘güçlü olan kurtulsun’ 
biçimindeki Darwinist anlayışa 
yönelttiğini anlamamak safdillik olur. 
Haliyle de bu cenahtan çıkan, yani 
sosyal Darwinist ‘gelecekçiler’in, 
hemen her konuda ‘sevgi’yi 
yüceltmeye çalışan Müslümanlara 
yer vermemeleri çok anlaşılabilir 
bir durumdur. İlki Nietsche’nin 
“Tanrı’dan kurtulmuş”, 
dolayısıyla kendisini sınırlayacak, 
korkutacak hiçbir engeli kalmamış 
sözde ‘özgür insan’ı, diğeri de “her 
eyleminin hesabını vereceğini 
bildiği için cidden titreyen 
Kur’an insanı”.
 
Geleceğe yön veren bugünkü 
sorunlarımız 
Yüzyılımızın ilk çeyreğinde acilen 
çözüm bekleyen sorunlarla karşı 
karşıyayız. Bunların öne çıkanları 
şunlar: Endüstriyel kapitalizmin, 
doğal olarak da gezegenimizdeki 
yaşamın sonunu hazırlayan ekolojik 
felaket; ucuz emeği devre dışı 
bırakacak, büyük insan kitlelerini, 
dünün atları gibi ‘gereksiz’ 
hâle getirecek olan otomasyon; 
silahlanma yarışı, özellikle de 
nükleer silahların varlığı; bölgesel 
savaşlar; küresel yoksulluk; 
uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı; 
terör faaliyetleri; ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığı; ahlâkî yozlaşma (marka 
hastalığı, sanal âlem yalnızlığı, 
farklılıklara tahammülsüzlük, 
hazcılık, tüketim çılgınlığı, yaşlıların 
izole edilmesi, benmerkezcilik ...) 
Gelecek üzerine kafa yoranlar bu 
sorunlardan yola çıkarak tahminde 
bulunuyorlar.

Tanrıtanımaz (ateist) ‘gelecek 
teorileri’
Yukarıdaki alt başlığı deistleri, 
agnostikleri, ilâhî bir yaratıcının 
varlığını kabul etmeyen ve evreni 
‘tesadüfün eseri’ olarak gören 
bütün akımları kapsayacak şekilde 
kullanmak hiç de yanlış olmaz. 
Zira ‘tasarımı’ yani ‘her şeyin 
bilgisine sahip ezelî ve ebedî bir 
yaratıcıyı’ kabul etmeyen bütün 
anlayışlar aynı yöne gider ve bir 
noktada buluşur. Rasulullah (s.a.v.) 
bu durumu bir Hadis-i Şeriflerinde 
müthiş bir formülasyonla “Küfür tek 
millettir” şeklinde açıklamışlardır.
İnsanlığın ilkel geçmişinde dinlerin, 
az ya da çok, bir yeri ve işlevi 
olduğunu, ancak geleceğin akıllı ve 
pragmatist (faydacı) toplumlarında 
böyle bir yerin ve işlevin söz 
konusu olamayacağını ileri süren 
kuramcıların kitapları süslüyor son 
yıllarda kitapçı vitrinlerini. Üstelik 
bunlar ‘en çok satanlar listesi’nde 
yer alıyorlar. Bu yazarların ortak 
özelliği, geçmişe ve bugüne bakarak, 
bizim yukarıda sıraladığımız ve 
sokakta topaç çeviren çocuğun bile 
hakkında görüşler bildirebileceği 
temel küresel sorunlar üzerinden 
‘gelecek’ üzerine tahminlerde 
bulunmak. 
Yakın dönemde art arda yayımladığı 
üçleme ile (Homo Sapiens, Homo 
Deus, 21. Yüz-yıl İçin 21 Ders) 
bilim dünyasında adından en çok 
söz ettiren bilim insanı Yuval Noah 
Harari ve yukarıda zikredilen 
kitapları hakkında çokça yazıldı, 

çizildi. Bir diğer önemli yazar 
da Peter Frase. ‘Four Futures: 
Life After Capitalism (Dört 
Gelecek: Kapitalizmden 
Sonra Hayat)’ başlıklı kitabıyla 
‘insanlığın geleceği’ meselesini 
geniş bir oylumda ele almış Frase. 
Farklı kabuller dünyası olan bu iki 
yazarın kitapları bizim yazımızın 
başlığında sorduğumuz soruya 
yanıt arayan bütün kitapların birer 
özeti mahiyetinde. Bu yönleriyle ve 
bu yüzden kısaca değineceğiz bu 
yapıtlara. 

1 Harari üçlemesi: Yapay zeka, 
algoritmalar, dataizm ve işe 
yaramayan yığınlar 
Harari ‘Homo Sapiens’te ‘önemsiz 
bir hayvan’ olarak betimlediği 
‘insan’ın 20. yüzyıla kadarki 
macerasını ele alıyordu. Harari’nin 
diğer iki kitabı ise ‘gelecek’le ilgili. 
Homo Deus’ta dinleri insanların 
yarattığını; diğer -izm’lerin de 
(komünizm, faşizm, liberalizm 
...) birer ‘din’, birer Tanrısız 
din olduklarını ileri sürmekteydi. 
“Yeni dinlerin Afganistan 
mağaraları ya da Ortadoğu 
medreselerinden doğması 
pek mümkün görünmüyor. 
Yeni dinler araştırma 
laboratuvarlarında serpilip 
büyüyecekler.” (H. Deus, 364) 
diyen Harari ‘teknodinler’ adını 
verdiği bu dinlerin algoritmalara ve 
genlere (Burada Harari’nin kendi 
Yahudi genlerini kastedip etmediğini 
anlayamıyoruz. Öyle ya; genleri en 
saf, en bozulmamış halk Yahudiler.) 
dayalı bir kurtuluş vaadiyle dünyayı 
fethedebileceğini söylüyor. 18. 
ve 19. yüzyıllara (ve tabii ki daha 
öncesine) din, 20. yüzyıla hümanizm 
damgasını vurmuştu. 21. asra ise 
dataizm damgasını vuracak. Bütün 
-izm’ler silinecek, dataizm egemen 
olacak her yere. “Evrende veriye 
indirgenemeyecek bir şeyler 
olabilir mi?” (H. Deus, 411) 
Gelecekte her bireyle ilgili bütün 
bilgiler daha anne karnından 
itibaren databanka yüklenecek 
ve kişinin zamanla ne yiyip, ne 
içeceğine, kimle evleneceğine 
(evlilik kalırsa şayet ES), hangi 
mesleği seçmesi gerektiğine, o gün 
kaç kahve içebileceğine, kaç dakika 
daha yürümek zorunda olduğuna 
vücuduna yerleştirilen çipler 
karar verecek. Bizi doğduğumuz 
günden itibaren takip eden, bütün 
yazışmalarımızı, ilişkilerimizi bilen, 
duygularımızdaki dalgalanmaları 
sismograf duyarlığıyla kaydeden 
Google amca ‘falcı bacı’ gibi 
ahvalimizi bir bir önümüze dökecek. 
Homo Sapiens’i ve Homo Deus’u 
okuyan okurlardan gelen soruları 
göz önünde tutarak hazırladığı 
21 Ders’te yakın gelecekte 
karşılaşacağımız sorunları ele 
almaya çalışan Harari “Felsefe, 
din ve bilim topyekûn vadesini 
doldurmak üzere (Dikkatli bir okur 
burada Samuel Huntington’un ileri 
sürdüğü, Francis Fukuyama’nın da 
yinelediği “bütün ideolojilerin liberal 
demokrasi karşısında silinip gideceği 
ve bunun da ‘tarihin sonu’ olduğu 
ve nihai kapışmanın, yani kültürler 
arası savaşın Batı dünyası ile İslam 
dünyası arasında yaşanacağı” 
şeklindeki teorisini Harari’nin 
‘bilimin sonu’ olarak değiştirdiğini 

hemen anlamıştır.) ama yapay zekâ 
ve biyoteknoloji insanlığa yaşamı 
yeniden şekillendirip tasarlama 
gücü veriyor.” (21 Ders, 17) 
ifadesiyle makinelerin gölgesinde 
ve onlara tâbi olarak edilgen bir 
yaşam süreceğimizin altını çizer. 
Aynı sayfada “Filozoflar son 
derece sabırlı insanlar ama 
mühendisler o kadar değil, 
yatırımcılarsa hiç değil.” diyerek 
‘yaşamın anlamı’ gibi felsefî 
konuların gelecekte bir anlam ifade 
etmeyeceğini vurgulamış olur. Öyle 
ya, insan zekâsının değil de ‘yapay 
zekâ’nın egemen olacağı bir 
gelecekte filozof da kim oluyormuş! 
“Bazı meslekler kurtarılmayı 
hak etmiyor.” (21 Ders, 50) 
Kasiyerlik, avukatlık, tercümanlık, 
gazetecilik, danışmanlık, emlak 
komisyonculuğu... İşte silinip 
gidecek mesleklerden yalnızca 
birkaçı. Geleceğin toplumunu 
sınıfsız toplum olarak hayâl 
etmekteydi sosyalistler. Harari bize 
bunun gerçekleşemeyeceğini şu 
sözlerle bildirir: “İnsanlık küçük 
bir insanüstü sınıfla, işlevsiz, 
lüzumsuz homo sapiens altsınıfı 
şeklinde ikiye ayrılır.” (21 Ders, 
83) Ne üretici ne de tüketici sıfatıyla 
gelecekte kendisine gereksinim 
duyulmayacak olan altsınıfın 
zavallı yığınları için az da olsa 
kurtuluş umudu yok mudur? Harari 
“Tüm servet ve iktidarın küçük bir 
seçkin eline geçmesini engellemek 
istiyorsak, bunun yolu ‘veri 
mülkiyeti’ni engellemekten geçiyor.” 
diyerek zayıf çoğunluktan yana az 
da olsa yüreğimizi ferahlatır. Marx, 
kapitalizm vahşetini yok etmek için 
anamalı (sermayeyi) dizginlemekten 
ve özel mülkiyeti engellemekten 
söz ediyordu, Harari geleceğin 
ultra medeniyetlerinde (buna 
‘medeniyet’ denirse tabii ki) düzeni 
sağlamak için ‘veri mülkiyetini’ 
engellemeyi öneriyor.
Karar ve yönetim mekanizmalarına 
yön veren seçkinlerin işyerlerinde 
insanları değil de daha iyi 
performans sergiledikleri için 
makineleri tercih etmeleri (öyle ya, 
ne başı ağrır makinenin ne dişi; 
yorulmazlar, grev de yapmazlar; 
bazen bir makine bin işçinin işini 
üretir) otomasyonu insanların 
düşmanı yapmıştı. Geleceğin 
dünyasında bu boşa çıkan insanların 
nerelerde istihdam edileceği ciddi 
bir sorun olarak karşımızda duruyor. 
Bu konuyu dile getiren binlerce 
insandan biri olan Harari bu konuda 
bir çözüm öneremez. 
“İnsanlık tek bir dünya 
medeniyetine dönüşecek 
şekilde kaynaşıyor.” (21 Ders, 
106) sözüyle ulusal sınırlara, yerel 
kültürlere ve dinlere çok çabuk 
mezar kazar Harari. “Geleneksel 
dinler teknik ve siyasi sorunlar 
açısından büyük ölçüde 
kifayetsiz. Üfürükçülüğün yerini 
nöroloji, cin çıkarmanın yerini 
de prozac alıyor.” (21 Ders, 
128) ve “Hristiyan ekonomisi, 
Müslüman ekonomisi, Hindu 
ekonomisi diye bir şey yoktur. 
21. yüzyılın büyük sorunlarıyla 
boğuşurken din ne işe 
yarayacakmış.” (21 Ders, 130-
131) diyerek devam eden Harari 
birkaç sayfa sonra da yukarıdaki 
sözleriyle çelişen şu açıklamayı 
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GELECEĞİMİZDE NE VAR?
yapar: “Bir din ne denli arkaik 
görünürse görünsün, neredeyse 
her dâim bir nebze yaratıcılık 
ve yeniden yorumlamayla son 
teknoloji ürünü cihazlar ve en 
sofistike çağdaş kurumlarla 
aynı potada eritilebilir.” 
(21 Ders, 134) Toparlayacak 
olursak: otomasyon, yapay zekâ, 
algoritmalar (algoritmayı ‘sorun 
çözmek ve karara varmak 
amacıyla kullanılan bir dizi 
metodolojik adım’ olarak 
tanımlar Harari), zihin mühendisliği, 
biyoteknoloji, bilişim teknolojileri, 
dijital diktatörlük vb. kavramlarla 
geleceği ören Harari makinelerden 
ve sayılardan bir dünya vadeder 
insanoğluna ve zaten gelecekte 
çoğu gereksizdir bu insanların. Ruhu 
yoktur bu demir yığını medeniyetin. 
Aşağıdaki alıntılar da Harari’den. 
Ve inancı yakıştırmadığı, dine bir 
yer vermediği gelecekte işlerin 
hiç de iyi gitmeyeceğinin sinyalini 
şimdiden verir: “İsrail’deki 
evimde hastalanıp yatağa 
düşersem Kaliforniya’daki 
çevrimiçi arkadaşlarım benimle 
sohbet edebilirler, ama bana 
bir tas çorba ya da bir bardak 
çay getiremezler.” (21 ders, 94) 
Geleceğimizde teknolojinin bizi 
tamamen kontrol altına alacağını 
şu güzel örnekle anlatır: “Suratları 
akıllı telefonlarına yapışmış 
şekilde sokakta dolaşan 
zombileri gördünüz mü? Sizce 
onlar mı teknolojiyi kontrol 
ediyor, yoksa teknoloji mi 
onları?” (21 Ders, 245) Böyle 
söyledikten sonra “Evrende bir 
olay örgüsü yoktur. Ev-rende 
anlam yoktur. İnsan duyguları 
da bir anlam taşımaz.” (21 Ders, 
273) diyen Harari’nin nasıl bir 
çelişki içinde olduğu ortadadır. 

2. Kapitalizmden sonra hayat: 
Dört gelecek (ikisi ütopik, ikisi 
de distopik)
Kapitalizm sonrası insanlığı nasıl 
bir gelecek bekliyor sorusuna 
yanıt ararken tıpkı Harari ve diğer 
bilim insanları gibi günümüzün 
evrensel sorunlarından hareketle 
önermelerde bulunur Peter Frase. 
İklim değişikliği, ekolojik sorunlar, 
otomasyon ve robotlaşma, 
teknolojinin çalışmayı gereksiz kılışı 
bu sorunların başta gelenleridir. 
Frase insanlığın geleceğine dair 
dört olasılıktan söz etse de “teknik 
ve ekolojik faktörlerin sihirli 
dokunuşuyla kendiliğinden 
ortaya çıkacak tek bir gelecek 
olduğunu iddia etmek” gibi 
bir niyetinin olmadığını açıkça 
vurgular: “Belirsiz bir geleceğe 
doğru ilerliyoruz.” (4 Gelecek, 
28) Bu gelecek tahminlerini Marxist-
ateist bakış açısına göre yapan 
Frase, üretim araçlarına sahip olan 
kesimi ve geniş yığınların refahını 
düşünerek ‘bolluk ve kıtlık’ 
kavramlarını ön plana çıkarır.
Frase’in ilk gelecek tasarımında 
‘Komünizm: Eşitlik ve Bolluk’ 
yer alır. Buna göre bu modelde 
üretim neredeyse tamamen 
makinelerle, robotlarla yapılır. 
Küçük bir teknokratik elit işleri 
programlamak ve düğmelere basmak 
için gerekli olabilir, ama kitlelerin 
neredeyse tama-mı boşa çıkmıştır. 
Onların kol emeğine gereksinim 

kalmamıştır. Özgürlük de aslında 
çalışmanın bittiği yerde başlamaz 
mı? Bu özgür insanlar bolluk 
bereket içinde yaşamaktadırlar. 
İşte sana komünizm! Sevdiği işi 
yapan özgür bireyler yaşamlarını 
yararlı etkinliklerle şenlendirmeye 
çalışır. İşte sana şenlikli toplum. 
Bu toplumun önünde kaynakları 
ve enerjiyi ekolojik tehlikeye yol 
açmadan kullanma gibi bir görev 
vardır. Ücretli emeğin ortadan 
kalkmasıyla ekonomik korkularından 
kurtulan insanlar isterlerse birkaç 
saatlik işlerde çalışabilirler. Yani, 
çalışma sağlıklı kalmak için yapılacak 
bir faaliyet olarak görülür. 
Yukarıdaki ütopya gerçekleştiğinde 
‘işsizliğin çalışmayan kişilerde 
ortaya çıkardığı ruhsal ve bedensel 
rahatsızlıklarla mücadele etmek’ 
gerekecektir. Bir ‘tık’la bütün 
ihtiyaçlarını karşılayan bir insan 
‘Benim güzel hayatım bu mu?’ 
diye de soracaktır elbette; ki buna 
‘yaşamın anlamını sorgulamak’ 
diyoruz.
Bu ‘eşitlik ve bolluk içeren 
sınıfsız topluma geçiş’ öyle 
sanıldığı kadar kolay değildir.
“Servet ve iktidar sahiplerinin 
ellerindekilerden gönüllü 
olarak vazgeçeceğini düşünmek 
safdillik olur.” (4 Gelecek, 39) 
diyen Frase, sosyal haklar, herkese 
yaşamını kimseye gereksinim 
duymadan sürdürecek kadar bir 
temel gelir, ücretsiz sağlık ve eğitim 
hizmetleri gibi adımlarla kapitalist 
toplumların ‘yumuşak biçimde’ 
tam komünizme dönüşeceğini ifade 
eder. Buradaki anlatıma dikkat: 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao 
Zedung gibi önderler komünizmi, 
yani sınıfsız toplumu proleteryanın 
inşa edeceğini ileri sürüyorlardı, 
Frase ve onun gibi düşünen ‘gelecek 
kuramcıları’ komünizmi bizzat 
kapitalistlerin getireceğini iddia 
ediyorlar. Her şeyin makinelerle 
yapılacağı bir üretim düzeninde 
proleterya (yani sınıf bilincine sahip 
işçiler) olmayacağı için sınıfsız 
toplumu (komünizmi) proleteryanın 
kurması da imkânsız hâle gelecek. 
Marx Kapital’inde bunu ‘sınıfın 
kendisini yok etmesi’ olarak 
öngörmüştü. (Sosyalist devrimlerin 
öncelikle işçi sınıfının en yoğun 
olduğu ülkelerde gerçekleşeceğine 
ilişkin Marxist iddia da, bu 
devrimlerin İngiltere, Almanya gibi 
ülkelerde değil de Rusya ve Çin gibi 
feodalizmin hâkim olduğu ülkelerde 
ilkin gerçekleşmesiyle boşa çıkmıştı.)
Hiç mi çatışma olmayacak geleceğin 
komünist toplumunda? Kıtlık ve 
para ortadan kalksa da bu komünist 
toplumda, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin 
öyle kolay kolay kaybolacağını 
düşünmemektedir Frase. 
‘Gelecek’ söz konusu olduğunda 
Frase’nin ikinci kuramı ‘Rantizm: 
Hiyerarşi ve Bolluk’tur. Frase, 
kapitalistlerin iktidarlarını öyle kolay 
kolay terk etmeyeceklerini, egemenlik 
haklarından vazgeçmeyeceklerini 
bildiğinden, yine ‘kapitalistlerin 
denetiminde’ ve tabii ki ‘kâr amacı 
güden’ ama kitlelere de refah sunan 
bir gelecek tasarlamaktadır. ‘Çeşitli 
türden statü rekabetleri, statü 
hiyerarşisi, patent/ telif hakları 
konusunda müthiş kapışmalar’ 
bu geleceğin muhtemel çatışma 
unsurları olacaktır. “Robotlara 

sahip olan dünyaya da sahip 
olur” temel slogandır. Fikrî mülkiyet 
hakkını korumak, lisans sahibi 
olmak için kıyasıya bir mücadele 
verilecektir. (Harari’deki ‘veri 
mülkiyeti’ ile Frase’de ‘patent/ 
telif hakları’ aynıdır.)
Pek iyi de; kapitalist ilişkilerin hâlâ 
egemen olduğu, üstelik de sanal 
dünyayı denetim altına almak için 
tepedekilerin kıyasıya bir mücadele 
yürüttüğü bir gelecekte, emeği 
hiçbir değer taşımayan yığınlar 
nasıl ayakta kalabilecekler? Burada 
‘egemenlerin insafı’ devreye 
girecek. Bir işe yaramayan, kol 
gücüne gereksinim duyulmayan 
çoğunluk ‘hak ettiği için’ değil, 
sırf ‘egemenler öyle istediği 
için’ bolluktan kendisine ayrılanı 
alacak. Peki, huysuzluk ederse bu 
işe yaramaz çoğunluk? Yanıtı hazır: 
Hiyerarşik düzen güçlü hukuk ve 
asayiş sistemi ile garanti altına 
alınacak. Yani ‘hiyerarşi’den taviz 
yok, Herkes haddini, yani sınıfını 
bilecek!

Sosyalizm: Eşitlik ve Kıtlık! 
Üçüncü ‘gelecek’ tasarımı budur 
Frase için. Dünyamızın büyük bir 
kente, ülkelerin birer kasabaya, 
kentlerin de birer köye dönüşeceği 
yakın gelecekte insanlar ortak 
sorunları (ekolojik tahribat, savaşlar, 
açlık, işsizlik ...) için birlikte çalışmak 
zorunda kalacaklar ve bu ortaklık 
sosyalizmin inşasıyla tamamlanacak. 
Fosil yakıtlara alternatif temiz ve 
yenilenebilir enerji kullanımı (rüzgâr 
ve güneş enerjisi, jeotermal, dalga, 
kinetik enerji) devreye girecektir. 
Tüm kurumların kamusallaştırılacağı 
bu ‘gelecek modeli’nde eşitlik 
sağlanmış olsa da, kıt kaynakların 
âdil paylaşımının pek de kolay 
olmayacağını, otomasyon nedeniyle 
işsiz kalan yığınların büyük sıkıntılar 
yaşayacağını, ‘temel gelir’in 
bu düzende de işe yarayacağını 
söyleyebiliriz. Aslında bu gelecek 
tasarımında önümüze konan, eski 
Doğu Bloku ülkelerinin resmidir: 
Bütün kurumları kamusallaştırılmış 
bir devlet ve SSCB, Kuzey Kore, 
Vietnam, Kamboçya benzeri, halkı 
sıkıntı çeken sosyalist yapılar!..
En kötü tabloyu ‘Exterminizm: 
Hiyerarşi ve Kıtlık’ olarak 
önümüze koyar Frase. Sınıf 
çelişmelerinin keskinleştiği, orta 
tabakanın yeryüzünden silindiği, bir 
avuç elit tabaka ile alt tabakadan 
milyarlarca insanın birbirine düşman 
olduğu ‘köktenci bir gelecek’tir 
betimlediği. Azınlık kendini 
yığınların saldırılarından korumak 
için özel mekânlarda yaşamaktadır. 
Kimi kez bir uzay üssünde, kimi kez 
korunaklı bir adada, kentte... Ama 
asla lüzumsuz varlıklarla aynı yerde 
değil. Emeğine ihtiyaç duyulmayan 
ayak takımı imha edilse yeridir. 
“Şirketler bu elit gruplara 
kızılötesi sensörler, yüz tanıma 
teknolojileri ve zehirli duman 
veya biber gazı sıkan savunma 
sistemleri pazarlamaktadır.” 
(4 Gelecek, 95) Frase’in bu son 
senaryosunda tarih tekerrür eder. 
Millî boğazlaşmalar, evrensel ve 
yerel hesaplaşmalar sürer gider. İçte 
polis baskısı, dışta saldırgan politika 
her devletin davranış biçimidir. 
Irkçılık, ayrımcılık, emek sömürüsü, 
kitlesel işsizlik, çevre kirlenmesi, 

soykırımlar, darbeler...
Baskıdan imhaya bir geçiş her yerde 
esen rüzgârdır.
Bu dört ‘gelecek modeli’ni 
sıraladıktan sonra son sözünü söyler 
Frase: “Nereye gideceğimizi 
(yani, yukarıda sıralanan 
dört seçenekten hangisini 
yaşayacağımızı ES) belirlemek 
bize düşmektedir!” (4 Gelecek, 
105) 
Özetle; bu cenahtan yazarlar 
geleceğin insanlarına biri dünyada, 
diğeri de dünya dışı iki yerleşim 
tasarlarlar. İlkinde, çok büyük 
bir nükleer savaş, bir ekolojik 
felaket doğal kaynakları tamamen 
kurutmuştur. Savaş galibi nükleer 
güç, dümenin başına geçer ve 
gezegenimizde yaşam hayatta 
kalabilmiş bir avuç insanla kaldığı 
yerden devam eder. (Einstein 
bu durumu “3. Dünya Savaşı 
nelerle yapılır bilemem, ama 
4. Dünya Savaşı’nın oklarla ve 
mızraklarla yapılacağı kesin!” 
diyerek anlatmıştı.) Daha iyi 
görmesi, koşması, duyması, bilmesi 
için sağına soluna çipler yerleştirilen 
robotinsan yeryüzüne sığamaz, 
kaparıyla (kapar: uzay giysisi) uzay 
aracının içine kurulur; toprağa, 
mesafeye, solunan havaya, dünya 
zamana bağımlılıktan tamamen 
kurtulduğu uzaya yelken açar. 
Uzayda ve uzayzamanda bir sınır 
da yoktur, anlam da! İnsan uzayda 
‘uzayinsan’a evrilir; ‘biyolojik 
ömür’ değil, ‘robotik ömür’ sürer; 
anneden doğmaz, yapay rahimde 
yapay döllenmeyle üretilir. 

‘Gelecek’ senaryoları ve İslam 
dünyası... 
Müslüman olmayan kesimlerin 
‘gelecek’ ile alâkalı birçok 
yayınının karşısında (ki, biz 
yukarıda bunlardan yalnızca 
en önemli iki tanesinin tezlerini 
işlemeye çalıştık) İslam dünyası tam 
bir sessizliğe bürünmüştür. İslam 
dini, inanç ve ibadet, teolojik bütün 
konular üzerine sayısız kitap yazdı 
Müslümanlar; beyin, yapay zeka, 
teknoloji, uzay, ekoloji gibi alanlar 
üzerine kitaplar yazan Müslümanlar 
da var yeryüzünde, hem de binlerce. 
Ama ‘geleceğin toplumlarının 
nasıl şekilleneceğini’ öngören ve 
bu gelecekte İslam’ın nasıl bir yerinin 
olabileceğini ortaya koyan, yani iki 
olguyu bir potada eritmeyi deneyen 
bilim insanları pek görünmüyorlar. 
Neyse ki ahvâlimizi bilen ve elini 
taşın altına koyan birileri var yine de. 
Bu birkaç kişinin de yine Batı’dan 
çıkan, sonradan Müslümanlığı 
benimsemiş kişiler olması, üzerinde 
ayrıca düşünmemiz gereken bir 
durumdur.
Yukarıda ateist ‘gelecek 
kuramcıları’nın dine, dolayısıyla 
Müslümanlara gelecekte hiç şans 
tanımadıklarını, onların, diğer 
dinler gibi, İslam’ın da dataizm, 
biyoteknoloji, yapay zekâ, uzay 
mekikleri falan arasında, tedricî 
olarak, eriyip gideceğini ileri 
sürdüklerini belirtmiştik. 
Ama Batı’dan bir ses 
“Geleceğimizde İslam Var!” 
diyerek bağırdı; hem kendisi henüz 
Müslüman bile değilken (Bu kitabı 
yazdıktan 1 yıl sonra Müslüman 
oldu bu şahıs) hem de Harari, Frase 
gibileri piyasada bile yokken... 
Öyle sıradan biri de değildi bu kişi; 
bir dönem Fransız Komünist Partisi’ni 
yönetmiş, Müslüman oluncaya kadar 
Avrupa entelektüelleri arasında 
parmakla gösterilen, adı iftiharla 
anılan, İslam’a intisab ettikten sonra 
da şimşekleri üstüne çeken, adı 
bilinçli bir biçimde unutturulmaya 
çalışılan Roger Garaudy idi. 

Garaudy’yi “İslam’ın 
Va’dettikleri” adlı mükemmel 
kitabıyla tanıyor bilim dünyası. Bu 
kitapta İslam’ın ne vadettiğinden 
ziyade Batı uygarlığının neler 
vadedemeyeceğini, yani insanlığa 
bir gelecek sunamayacağını 
mükemmel örneklerle ve gözlemlerle 
anlatır. Geleceğimizde İslam Var da 
bu kitabın biraz daha toparlanmış 
yeni biçimidir.
İnsanlığın geleceğinde İslam’ın en 
yapıcı rolü oynayacak semavî bir 
din olduğunu ileri süren diğer kişi 
de eski bir Alman diplomat olan Dr. 
Murad Wilfried Hofmann’dır.
“3. Binyılda Yükselen Din İslam” 
adlı kitabıyla ‘geleceğimizde 
İslam’ın nasıl bir yeri olabileceği 
sorusuna yanıt arayan Hofmann 
düşüncelerini temellendirmeye 
çalışırken aslında Garaudy ile aynı 
yöntemi benimser. İki kitapta da 
Batı’nın karşısına Doğu çıkarılır. 
Doğu’yu temsil eden İslam dinidir. 
Bu dinin bilimde ve teknikte Batı’ya 
öncülük yaptığı anlatılır. 
Hayatı yalnızca maddî yönüyle 
ele almayan İslam, ruhaniyeti/
mânevîyatı öne çıkararak insanla 
ve kainatla Yüce Yaratan arasında 
irtibat sağlar. Buradan hareketle 
inanca ve aşkınlığa dayanan bir 
toplum modeli sunulur geleceğin 
insanlarına. 
Ancaaaak; Harari ve Frase gibi 
yazarların geleceğin dünyasını 
(ya da dünyanın geleceğini) 
tasarlarken öne çıkardığı ekolojik 
felaket, otomasyon, algoritmalar, 
robotlaşma, yapay zekâ, 
biyoteknoloji, dataizm, ücretli 
çalışmanın olmadığı bir dünya, uzay 
üssünde yaşam gibi konular yer 
almaz Garaudy’de ve Hofmann’da. 
Bunların kitaplarında İslam’ın 
genel kabulleri sıralanır ve 
geleceğin şu temeller üzerinde 
inşa edileceği vurgulanır: 
1. Bu muazzam kainat (macro & 
micro-cosmos) tesadüfen ortaya 
çıkmamıştır, Yüce Rabbimizin 
eseridir. 
2. Yüce Yaratan cinleri ve insanları 
‘kendisine ibadet etsinler’ diye 
yaratmıştır. 
3. İnsanın görevi yalnızca 
‘yaşamak’ değildir. (Bunu 
evrendeki milyonlarca tür, bu türlere 
ait milyarlarca alt tür hayvan, bitki 
zaten yapıyor.) 
4. ‘Eşref-i mahlukat’ Allah’tan 
başka hiç kimseye, hiçbir şeye 
kulluk etmemelidir. 
5. İnsan ‘kul’dur, ‘köle’ değildir; 
‘seçme hakkına sahiptir’, yani 
eylemlerinden sorumludur. 
6. Yaşamın amacı şu sınav 
dünyasında ‘kulluğu lâyıkı ile 
yapmak’tır. 
7. Bilim ‘tekâmül üzere 
yaratılmış insan’ın zorunlu 
eylemidir ve Rabb’in koyduğu 
kanunlara bağlı olarak gelişir. (Yani, 
Archimedes bulsa da bulmasa da su 
kaldırıyor, Newton bulsa da bulmasa 
da yer çekiyor. Bunlar Allah’ın (c.c.) 
kanunlarıdır; bilim bu kanunların 
işleyişine uygun olarak hayatı 
anlama ve kolaylaştırma girişimidir.) 
8. Bilim ve teknoloji hangi boyuta 
ulaşırsa ulaşsın, insan hangi 
mekanlara taşınırsa taşınsın, hangi 
donanımlara sahip olursa olsun 
‘kulluk’ görevi asla bitmeyecektir. 
9. “Kalpler ancak Allah’ı 
anmakla mutmain olur, huzur 
bulur”. 
10. İnsana, doğaya sevgi ve 
bir aşkın varlığa hesap vereceği 
bilinci evrendeki bütün sorunların 
çözümünün anahtarıdır. 
Bu ilkeler bütün zamanları ve 
mekânları kapsar. Gelecek budur!               
                           ---◄◄

(İki temel yaklaşım: Genel hatlarıyla bir karşılaştırma)
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H er yıl, Hollanda’da geleneksel olarak yapılan Altın Lale Ödül Töreni 
ve Cumhuriyet Balosu’nun 7’incisi bu yıl muhteşem bir törenle 
Den Haag’ta gerçekleşti. Sunuculuğunu ünlü sunucu Sa Baran’ın 
üstlendiği tören, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı ve  Hollanda 

marşı ile başladı. Cüneyt Arkın anısına düzenlenen 7. Altın Lale Ödül Töreni, 
Cüneyt Arkın’ı anlatan film ve röportajlarından oluşan film gösterileriyle devam 
etti. Günün anlam ve önemini anlatan açılış konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti 
Rotterdam Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Ali Erbaş gerçekleştirdi. 
Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker, yaptığı konuşmada ‘Amacı sadece 
Cumhuriyet’in değerlerini Türkiye dışında tüm dünyada  yaşatmak olan ve her 
yıl binlerce çocuğu giydiren ve sahipsiz canlara, sokak hayvanlarına destek olan 
vakfımız, Hollanda ve Türkiye tarafından kabul edilen resmi bir vakıf olarak 
hizmete devam etmektedir. 7 yıldır birçok başarılı kişi ve kuruluş Altın Lale 
Ödüllerine layık görüldü. Amacımız başarılı kişi ve kuruluşları ödüllendirmektir.’ 
dedi. Geçtiğimiz yıllarda Naim Süleymanoğlu, Türkan Şoray, Ediz Hun, Nükhet 
Duru ve Fatma Girik gibi ünlü isimlerin katıldığı ödül törenine, bu yıl Türk pop 
müziğinin sevilen ismi Yonca Evcimik katıldı. Müzik kariyerinin yanı sıra hayvan 
hakları savunuculuğuyla da örnek olan Yonca Evcimik,  Altın Lale Onur Ödülüne 
layık görüldü. Geceye katılan ünlü isimler arasında, Miss Türkiye Globall 
Universe 2023 güzeli Merve Üret ve Belçika Güzeli  Chaira Vanderveeren de 
yer aldı. Ayrıca birçok ülkeden gelen basın mensuplarının takip ettiği gecede; 
sanat, siyaset, spor, cemiyet ve iş dünyasından çok özel konuklar boy gösterdi. 
Gecede, Türk futboluna damga vuran dört büyük takımın imzalı formaları, geliri 
sokak hayvanları ve engelliler yararına aktarılmak üzere açık artırmayla satıldı. 
Bu yıl 7.si yapılan Hollanda Altın Lale ödülleri de  gece boyunca sahiplerini 
buldu. 
İşte bu yılın ödül sahipleri: Yılın Hayırsever Ödülü -Hollanda Türk Gönüllüleri 
Vakfı adına Başkan Nilgün Şahin,  Yılın İş Kadını Ödülü- Uluslararası davalarda 
büyük başarı kazanan Av. Funda Çelen, Yılın İş Adamı Ödülü- Murat Özbiçer, 
Yılın Genç Girişimcisi Ödülü- Hüseyin Erdem ve Yusuf Erdem kardeşler, Yılın 
Sağlık Ödülü- Dr. Kubra Umar, Yılın Hukukçusu Ödülü- Av İsmet Özkara, 
Yılın Sporcusu Ödülü- Hollanda ve Avrupa kick boks Şampiyonu olan Tuncay 
Şanlıtürk, Yılın Derneği Ödülü- Turkuaz Utrecht adına Başkan Asım Bölükbaş, 
Yılın Kültür Sanat Ödülü- Betül Aslı Bayram, Yılın Eğitim Ödülü – Güney Vakfı 
adına Emine Güney, Yılın Jüri Özel Ödülü – Hollanda’da heykeli dikilen ilk Türk 
Alihan Uzun, Yılın Basın Ödülü – Mahmut Eröztürk, Güncel Haber.        ---◄◄ 

Bülent Türker:Bülent Çoban:

T ürkiye Cumhuriyeti’nin 99. Yılı dolayısı 
ile bu sene her zamankinden daha 
coşkulu kutlanan Cumhuriyet Bayramı 
etkinliklerinden biri de Hollanda’nın Lahey 

kentinde organize edildi. Cumhuriyet Halk Partisi 
Hollanda Birliği’nin düzenlediği Cumhuriyetin 
kuruluşunun 99. yılı kutlaması yoğum katılım ile 
baştan sonra coşkulu atmosferde gerçekleşti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Tele1 Genel Yayın 
Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP İzmir Milletvekili 
Mahir Polat, CHP Yurtdışı Birlikleri Koordinatörü 
Hakverdi Gürbüz konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe 
İyi Parti Hollanda Temsilcisi Adnan Büyükbilgin, 
Hollanda Türk Kültür Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Ömer Altay, UID Başkanı Hasan Tekten, IOT 
Başkanı Zeki Baran, Altın Lale Koordinatörü Bülent 
Türker  ve Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) 
Başkanı Recai Aksu’nun da aralarında bulunduğu 
çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile kalabalık 
yurttaş topluluğu katıldı.
CHP Hollanda Birliği Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları ile demokrasi şehitleri için bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

CHP HOLLLANDA BİRLİĞİ’NİN CUMHURİYET 
KUTLAMASINDA BİRLİK MESAJLARI VERİLDİ

CHP Hollanda Birliği Başkanı Bülent Çoban, açılış 
konuşmasında, aydınlanmada kadınlarımızın katkısı 
ve önemine vurgu yaparak, cumhuriyet sayesinde 
her alanda önemli başarılara imza atıldığını söyledi. 
Çoban, Tele1’e destek olunmasını, özgür basına ve 
cumhuriyete sahip çıkılmasını istedi.
Mahir Polat konuşmasında şunları dile getirdi: “Sizleri 
sadece döviz getiren vatandaşlar olarak değil, saygın 
yurttaşlarımız olarak görüyoruz. Yurt dışındaki 
yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. 
Trafik cezaları düzenlemesine destek olduk. Uçak 
biletlerinden verginin kaldırılması vb. diğer sorunlarla 
da yakından ilgileniyoruz. Başımızda kendi hayatını 
kara para ile sürdüren, gençlerimizi uyuşturucu 
batağına batırmış bir iktidar var. Cumhuriyet’i 2. 
Yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız” diye 
konuştu.
Programda CHP Yurtdışı Birlikleri Koordinatörü 
Hakverdi Gürbüz ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni 
Merdan Yanardağ da birer konuşma yaparak gündemi 
değerlendirdiler.
Mustafa Güngece ve Ercan Söğüt eserleri ile geceye 
renk kattı.
    Haber ve Fotoğraf: Mustafa Koyuncu   ---◄◄ 

“Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz”

Bütün  finansal  işlerinizi tek  çatı  altında  halledebilirsiniz...

Araba Sigortası İoptek Sağlık Sigortası Krediler Borçlar
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 www.sahinvideo.nl      Tel. 06-53 52 70 26

7. ALTIN LALE ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

“Amacımız başarılı kişi ve kurumları ödüllendirmektir”
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Birlik akşamı...

H ollanda Türk Federasyon’a bağlı Enschede 
Türk Kültür Derneği’nde birlik ve dayanışma 
adına Dua, sohbet ve müzik eşliğinde 
çiğköfte programı düzenlendi.

Programa bölge teşkilat başkanlarının yanı sıra Hollanda 
Diyanet Vakfı’na bağlı din görevlileri ve vatandaşlar 
iştirak ettiler. Programda teşkilat bünyesindeki saz 
hocaları usta yorumlarda bulunurken programın 
sunucusu H.D.V Anadolu Merkez Camii Din Görevlisi 
Ömer Salepçi de kısa sohbetler sundu.
Program Almelo Yunus Emre Camii Din Görevlisi 
Muzaffer Çakır’ın Kur’an tilaveti ile başladı ve daha sonra 
İstiklal Marşı okundu. Davetlilere kısa bir hoş geldiniz 
konuşması yapan Enschede Türk Kültür Derneği Başkanı 

Abdullah Kaçar şunları söyledi, “Bütün misafirlerimiz 
hoş gelmiş sefalar getirmişler. Birlik ve beraberlik adına 
böyle bir programı yapmış bulunmaktayız. Korona salgını 
sonrası ilk olarak çok güzel bir Ahde Vefa Programı 
düzenlemiştik. Şimdi de bu programla dayanışmamızın 
devamı adına burada bulunmaktayız. Bu programın 
bizleri birleştirip bütünleştireceği inancındayım. 
Herkesi, teşkilat başkanlarımızı, kıymetli hocalarımızı, 
vatandaşlarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”
Daha sonra sıra saza ve müziğe geldi. Kamil Konyalı, 
Murat Çakır, Nesim Derviş ve 1962-1973 yılları arasında 
TRT sanatçılığı yapmış olan Fahri Işık Hoca eşliğinde 
Turkuaz Korosu çiğköfte eşliğinde müthiş bir müzik 
ziyafeti verdi.          Ufuk.nl  ---◄◄ 

Abdullah Kaçar:  “Buluşmalarımız bizleri birleştirip, bütünleştirsin”

A Millî Futbol Takımımızın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, uluslararası 
alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Orkun Kökçü Büyükelçi 

Şaban Dişli’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Sıcak, samimi 
bir ortamda gerçekleşen ziyarette, millî futbolcu Orkun Kökçü, Almanya’ya 
karşı oynanan maçta giydiği formayı Büyükelçi Dişli’ye hediye etti. 
Büyükelçi Şaban Dişli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi 
ve Kökçü’yü hem oynadığı başarılı futboldan hem de örnek tavrı ve 
duruşundan dolayı tebrik etti başarılar diledi. Hollanda ligi (Eredivisie) 
takımların kaptanları, oynanan maçlara, gökkuşağı renkli kol bandı ile 
çıkma kararı almışlardı Feyenoord takımının kaptanı Orkun Kökçü, “dinî 
gerekçelerle” bu kampanyaya katılmayacağını açıklamıştı ve gökkuşağı 
renkli kaptanlık bandını takmayı reddetmişti. Bu olayın üzerine Feyenoord 
kaptanı Orkun Kökçü Hollanda gündemine yerleşti. Hollanda Federasyonu 
bu olayın üzerine geri adım atarak kol bandı takma olayını askıya aldı. -◄ 

Dik duruşa destek

ORKUN KÖKÇÜ’DEN LAHEY BÜYÜKELÇİSİ 
DİŞLİ’YE ANLAMLI ZİYARET

GÖRÜŞ

      

S öyle ki: insan Arapça “ins” 
kelimesinden türetilmiştir. “Beşer, 
insan topluluğu” anlamına gelen ins, 
daha ziyade insan türünü ifade etmekte 

olup bu türün erkek veya dişi her ferdine 
insî/ enesî yahut insân denmektedir. Âlimler 
kelimenin aslının “unutmak” manasındaki 
nesyden insiyân olduğu da ileri sürülmüştür. 
Böyle düşünenler İbn Abbas’a nispet edilen, 
“İnsan ahdini unutması sebebiyle bu ismi 
almıştır” şeklindeki rivayete dayanırlar. 

İnsan gizemli bir varlık olmasından öte zahiren 
bilinen batinen sırlar taşıyan ve kâinatın özü 
anlamında bir varlık olması, yaratılışından 
itibaren farklı anlamlar yüklenilen ontolojik 
olarak Allah’a muhatap mukaddes bir varlık 
olma vasfını kazanmış ve dünya sahnesinde 
yükümlüklerini yerine getirmemek için tekalif- 
İlahiye ile muhatap kılınarak imtihanla yer 
yüzünde iskan edilmiştir.

İnsan, kelime olarak unutkan veya bir 
başkalarıyla ünsiyet edebilen varlık anlamına 
geldiğine göre işleyeceği iyi veya kötü fiillerinin 
kendine yükleyeceği mükafat ve mücazat 
mesuliyetini ifade etmesi bakımından hatalarını 
telafi etmesi için kendine verilen fırsatı tövbe 
ederek kullanması, bu kapının açık tutulması 
yerine getirmekle mükellef olduğu kulluğunu 
ibadetle göstermesine binaen, önemi kıyamet 
sabahına kadar tartışılmaya devam edecektir. 

Rabbimiz insanı en güzel biçimde yarattığını 
beyan ederek, insan veya kul olmanın ölçüsünü 
koyarak: “Biz, gerçekten insanı en güzel 
bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların 
aşağısına (Amelsizlik yüzünden kıymeti 
düşerek) indirdik” buyurur. (Tin: 4-5)

Öyleyse insan kavramını tanımlamanın vahyin 
ışığında daha belirgin hakikatinin ortaya çıkması, 

felsefecilerin “insan, konuşan hayvandır”
düşüncesinin akıl taşıyan ve Allah’ın esmasının 
üzerinde tecelli ettiği varlık için bir anlam 
taşımamaktadır. Bu cümle yerine “İnsan 
konuşan canlıdır” ifadesi, her türlü sıfatları 
ve sırları taşıyan hürmete layık olan ve büyük 
İslam Filozofu Kindi’nin “İnsan küçük bir 
âlemdir” öngörüsü ile insan, daha net anlaşılır 
mahiyetinin temayüz etmesi ve hakikatinin 
anlaşılması ortaya çıkarmaktadır.

İnsanın Allah katındaki değerinin diğer bütün 
mahlûkattan üstün olması sebebiyle Kur’an-ı 
Kerîm’in ayetlerinde en güzel yaratılan insanın, 
dünyayı mamur etmek ve insanlık için yaşamın 
daha rahat olmasını gerçekleştirmesini ve daha 
çok çalışarak üretken özne olması kendinden 
istenmektedir.

Allah, kainat ve insan ilişkisi bağlamından 
hareketle insan aklının varacağı nihai hakikat, 
mahiyetinin bazı insanlarca anlaşılmadığı 
kavramın İlahî iradenin murat ettiği kulluk 
bilincine ulaşarak yeni keşiflerle tescil ederek 
insanlarca gerçek kıymeti algılanmış olacaktır.
Nice âlimler, insanın sırrını anlam mevzuunda 
kaleme aldıkları kitapların sayısını bilmek 
oldukça zordur. Bu da ontolojik olarak değerinin 
ve kutsiyetinin cezbedar olması, lihikmetin sebep 
oluşu ve doğudan batıya kuzeyden güneye 
ortaya koyduğu eserler ve neticeler olmuştur.

İnsan tıpkı bir kuş gibi arzu ettiği ve gücünün 
yettiği yere gitmek için gayretini ortaya koyarsa, 
hayal ettiği şeye ulaşmış olur. Ancak her hayal 
gerçekleşecek ve olacak şey değildir.
Bunun idrakinde olanlar, hayatı hikmetine uygun 
algılayanlardır. 
Kâinatta canlı cansız her varlık, kendileri için 
verilen emre uyarlar. İnsan iradeyi cüziyyesi 
sebebiyle, taşıdığı beşer vasfından dolayı bundan 
müstesna mütalaa edilmesi gerekir.
Buna misal olarak şu ayeti kerimeyi (Yunus 
suresi ayet:5) vermek mümkündür:
“O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da 
(geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, 
yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona 
menziller takdir edendir. Allah, bunları 
(boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti 
gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen 

bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır”. 
Nihayet insanlar Allah katında değerlerini bilmeli 
yanlış alanlarda istikamet aramamalıdır.
Yaradılış hikmetine aykırı davranarak kutsiyetini 
yaralayanların, baş vurdukları marazi 
eylemlerden bazıları:
- Kibir, insan oğlunun en büyük hastalığı. 
Burnundan kıl aldırmayan bir edayla başkalarını 
küçük görme ve tahkir etme hâlidir. Aslında kişiyi 
küçülten ve sosyal çevrede kaba ve yaradılış 
hikmetine ters bir görüntü olmasına rağmen 
böyle bir tavır sergilemek, kendini bilmemektir.
Düşünmemek, düşünmek, insan olabilmektir! 
[Kafayı kiraya verenlerin olayları algılaması, 
beklenemez. Onlar tıpkı kölelerin efendilerine 
itaati yaşam biçimi ve vazife olarak telakki 
ettikleri gibi, kendi iradelerini yok sayarlar. 
Tek inandıkları şey, “Baba bilir, biz bilmeyiz” 
savı olmuştur.]
- Kindarlık, insanlara karşı nefretin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan manevî psikolojik hastalıktır. 
Bundan kurtulmanın çaresi, yeninden başlangıç 
ve temiz sayfa açmaktır. Bunu başarmanın 
anlamı, tertemiz fıtrata tecdiden dönmektir. Bu 
tür vasıflar, insanı esir alır ve hayatı öldürür...
Hak bilmezlik, hak hukuk bilenlerin oluşturduğu 
topluluklarda birbirine saygı duymaları, bu 
taşıdıkları özellikten gelmektedir. Ancak öyleleri 
vardır ki, başkalarına gücü yetse hayat hakkı 
tanımayacak kadar bu özelliklerden beri ve 
enaniyet döngüsünde mahkûm bir anlayışı 
taşımaktadır...
- Gaflet, dünyaya 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, dünyadan hakiki ayrılıktır.
Gerçekleri yok saymak, “Hakikat her 
konuşanın sözü değil, herkesin kabul 
ettiği ortak gerçeğin adıdır”. Güzel bir 
havada güneşin varlığını inkâr etmek, bunun 
gibidir. Olaylara bu minvalden bakılırsa, 
gerçeklerin anlaşılmasında yol alınabilir. Aksi 
takdirde körlüğe razı olmaktır. Güneş balçıkla 
sıvanmayacağına göre, fıtrata dönmek gerçek 
kurtuluştur...
İnsan olarak bir kere daha dünyaya niçin 
geldiğinin muhasebesini yapmak, gerçeklerle 
yüzleşmektir...                                         ---◄◄ 

Bugün içinde bulunduğumuz 
dünyamızda şartların 
değişmesiyle ve gelişen 
teknoloji dolayısıyla, insan 
varlığının mahiyeti daha da 
merak konusu olmaya devam 
etmektedir. En güzel şekilde 
(Eşref-i mahlûkat) olarak 
yaratılan insanoğlunun 
mükemmel yeteneklere 
sahip olduğunun farkına 
varamaması ve yaradılış 
hikmetine ters bir yaşam inşa 
etmesinden kaynaklanan, 
içtima-i hayatın yaşamsal 
sorunlarla boğuşmasına 
sebep olmuştur. Belki bu 
noksanlığının taşıdığı bazı 
hasletlerinden kaynaklı 
olduğunu unutmamak 
gerekir. Bu kadar kıymetli 
varlığın her yönünü ele alarak 
hepsine temas etmek elbette 
zor olacaktır. Ancak kısa da 
olsa bazı temel özelliklerine 
değinirsek daha iyi 
anlaşılır kanaatindeyiz.

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENKİbrahim Turgut

İnsan
EŞREF-İ 
MAHLÛKATTIR

maandblad/aylık gazete  doğuş
nr. 288 Kasım/November 2022  

GURBETÇİLER DAYANIŞMA 
PROGRAMINDA BULUŞTU

=









20 maandblad/aylık gazete  doğuş
                                                                nr. 288 Kasım/November 2022  









uitzicht
21bakış

“Her Daim 
Ümitvarız Biz”
Türk Girişimcilik 
Haftası ile ilgili 
çalışmayı, sektöründe 
marka olan ve 
sürekli önde giderek, 
müşterilerine en 
kaliteli hizmeti 
sunmayı ticari ahlâk 
edinen girişimciler ile 
görüşerek, başlatmak 
istiyorum. 7 gün 
boyunca, 7 farklı 
şehirlerle, 7 temayı 
Hollanda’da işlemek 
istiyoruz. Detayları 
bir sonraki yazımda 
ele alacağım.

kayakocak@gmail.com           EKONOMİKaya Turan Koçak

      
Her Daim Ümitvarız Biz

Hollanda hükûmeti artan enerji 
masraflarına karşı küçük ve orta 
boyutlu işletmelere (KOBİ) maddî 

destek verme kararı aldı. Tegemoetkoming 
Energiekosten (TEK). Geçtiğimiz sayıdaki 
yazımda “fırıncılara, bu kış işletmelerini 
devam ettirebilmeleri için bizlerin, 
müşteri olarak ürünlerini alarak, onlara 
sahip çıkmamız gerektiğini” duyurmuştum. 
Hükûmetin, Kobilerle alakalı almış olduğu destek 
kararı ile bilgiyi kısaca paylaşayım: Eğer enerji 
giderleriniz cironuzun en az %7 ise, fazlalaşan 
enerji masraflarından %50’sini geri alabilirsiniz. 
Hükûmet bütçesinde beklenen bedel 3 milyar 
Euro olarak hesaplandı. Geleceğe yönelik de 
hükûmet bu Kobilerden enerji masraflarını 
düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanmaları 
için düzenlenecek bir dizi programlara 
katılmalarını teşvik edecek. Konu ile alakalı geniş 
bilgi isteyenler www.rvo.nl veya www.kvk.nl 
sitelerinden araştırabilirler.

Her Daim Ümitvarız Biz
Türk Girişimcilik Haftası ile ilgili çalışmayı, 
sektöründe marka olan ve sürekli önde giderek, 
müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı ticari 
ahlâk edinen girişimciler ile görüşerek, başlatmak 
istiyorum. 7 gün boyunca, 7 farklı şehirde, 7 
temayı Hollanda’da işlemek istiyoruz. Detayları 
bir sonraki yazımda ele alacağım.

Her Daim Ümitvarız Biz
MÜSİAD EXPO 2-5 Kasım tarihleri arasında 
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. Teknolojinin getirmiş olduğu 
imkânlar sayesinde İstanbul’a gitmeden, evimde 
canlı yayın sayesinde, MÜSİAD Expo 2022 açılış 
programını izledim. Dünya ekonomisi küçülürken 

bu geniş kapsamlı ve katılımlı ticari fuarı 
düzenledikleri için, emeği geçenlere teşekkür 
etmek yerinde olur.
Bir yandan küresel ticarete ve yatırıma ivme 
kazandırırken, diğer yandan da bölgesel 
ekonomik iş birlikteliklerini neticelendirmek 
gerekiyor. MÜSİAD’ın, birçok Avrupa ülkesinde 
ofisi ve yeterli sayıda üyesi olduğu için, 
Avrupa’nın birkaç bölgesinde MÜSİAD Europe 
Expo 2023 düzenlenmesine öncülük etmesi 
gerekiyor diye düşünüyorum. 

“MÜSİAD Sizin Dilinizi Konuşuyor, 
MÜSİAD Ticaret Dilini Konuşuyor” 
sloganlı 5 farklı bölgede iş insanını buluşturma 
potansiyeline sahip olduğunu görüyorum. 
Ticarette bölgesel ve kültürel farklılıkların çok 
önemli etken olduğunu biliyoruz. MÜSİAD 
bunu iyi değerlendirip 500 milyon nüfusluk 
pazara sahip Avrupa ile ticaretini daha da 
derinleştirmesi için gayret göstermelidir. 
Bahsettiğim bu 5 bölge; 1. Almanya ve 
Avusturya, 2. Hollanda ve Belçika, 3. İngiltere; 
4. Macaristan, Polonya ve Romanya, 5. Fransa 
olabilir. Avrupa’daki Türk girişimciler de 
böylelikle Avrupa pazarını canlı tutarlar.

Her Daim Ümitvarız Biz
Geçen ay yazımda kullandığım “Fark et, 
Fark kat ve Fark at” ifadesi 29 Mart 2022 
tarihinde Hollanda Türk İşadamları Derneği 
HOTİAD’ın düzenlemiş olduğu ‘5 CEO ile 
5 Gün’ Gala Akşamı programında konuşan 
T.C. Lahey Büyükelçisi Sayın Saban Dişli 
Bey’e aittir. Kendisi ile Hollanda’da 4 yıllık 
Büyükelçi görevinde bulunduğu zaman diliminde 
şahsen görüşmem hiç olmamıştır, ama katıldığı 
toplantılarda yaptığı konuşmaları dikkatlice 
dinlemeye çalıştım. Yeni görevinde başarılar 
dilerim. 
Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla 
Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği ev sahipliğinde 
düzenlenen resepsiyonda öğrenildiği 
üzere Rotterdam, Deventer ve Amsterdam 
Başkonsolosları da Ankara’ya Genel Merkeze 
atanmışlar. Onlara da diplomatik kariyerlerinde 
başarılar diliyorum. 

T.C. Lahey Büyükelçiliğine, geçmişte Kanada’da 
Büyükelçilik görevinde bulunmuş Sayın Selçuk 
Ünal Bey atandı. Kendisine “hoş geldiniz” 
diyerek, Türkiye Hollanda ilişkilerinin tekrar 
zirve yapmaya başladığı bu dönemde, görev 
süreci boyunca üstün başarılar dilerim. Kendileri 
buraya gelip yerleştikten sonra Doğuş Ailesi 
olarak ziyaret etmemizin yerinde olacağını 
buradan da sevgili Zeynel Abidin Bey’e 
duyurmuş olayım.

Her Daim Ümitvarız Biz
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hâlen 
hafızalarda taze iken, şimdiden 100.cü yıl 
Cumhuriyet kutlamalarını tatlı bir heyecan 
içinde beklemeye başladık bile. Türkiye 
dışında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
ağırlıklı olarak resmî temsilciliklerin ev sahipliği 
yaptığı resepsiyonlarda kutlanıyor. Bu sene 
Hollanda’da, memnuniyetle, daha renkli ve 
geniş kutlama tablosu gördüm. Hollanda 
Türk Federasyon, CHP Hollanda, Cumhuriyet 
Balosu gibi kutlamalar bunların bazıları. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. İnanıyorum 
ki Ekim 2023’de Cumhuriyetin 100’üncü yıl 
kutlamalarını, ‘toplumun olan’ anlamına gelen 
‘Cumhuriyet’ kavramına uygun daha da geniş 
kitlelere yayarak kutlanabilmeli.

Her Daim Ümitvarız Biz
“Halk içinde muteber bir nesne yok 
devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir 
nefes sıhhat gibi” Cihan padişahı Kanûni 
Sultan Süleyman’ın meşhur sözleri ile bu yazımı 
toparlamak istiyorum. 
Bu yıla girerken, yani 1 Ocak 2022 tarihinde, 
akciğer enfeksiyonu sebebiyle acile alındım ve 
nefes almakta zorlandığım için entübe edildim. 
Hayat, sevinç ve mutluluklar, acı ve sıkıntılarla 
iç içe yaşanır. Pek çok dert ve sıkıntı insanın 
karşısına çıkabilir. Ancak hiç bir sıkıntı, dert ve 
problem, sağlık kadar önemli değildir. 
TEK BİR NEFESİN bile değeri bilinmelidir. 
Bunu ben yaşayarak tecrübe edinme durumunda 
kaldım. Bütün dünya insanın (yani senin) 
olsa bile, sağlık olmayınca hiçbir şeyin önemi 
olmuyor… Kalın sağlıcakla!                 ---◄◄                 

“Potansiyelimizi kolektif olarak kullanıp, Hollanda’daki  kurum ve şirketlere göstereceğiz”Eyyüp Gülnar:

Hollanda Türk işverenler 
dünyasına TOTİL de 
katıldı…
Kısa adı TOTİL olan 

Turks Ondernemers Vereneging 
Tilburg (Tilburg İşverenler Derneği) 
yeni Başkan Eyüp Gülnar ile tabela 
derneği olmaktan kurtuldu.
Yıllar önce kurulan ve kuranların 
bile neredeyse adını unuttuğu 
dernek, dün akşam (7 Kasım 
Pazartesi) Rijsbergen kasabasında 
Sultan Palace salonunda yoğun ilgi 
ve katılımla gerçekleştirdiği toplantı 
ile “iş dünyasında biz de varız” dedi.
Netwerk Şirketi Müdürü Adem 
Uzunca tarafından sunulan 
programda TOTİL Başkanı Eyyüp 
Gülnar, HOTİAD Başkan Yardımcısı 
Faruk Halıcı, TOVER Başkanı 
Durmuş Doğan ve Ticaret Ataşesi  
Veysel parlak bir konuşma yaparak 
TOTİL’in hedeflerini açıkladı. 
Gülnar konuşmasında özetle şunlara 
değindi: “Bizim Avrupalı Türk imajı. 
Biz hem baba vatan Hollanda’da 
hem de ana vatan Türkiye’de nasıl 
görünüyoruz? Bu durum Türkiye’de 
bize karşı bir hınca dönüşüyor 
âdeta. Tüm Avrupa Türklerini sosyal 
medyada; “memleketiniz kıymetini 
bilin” diyen bir kişiyle eşdeğer 
tutuyorlar. Sokak röportajları ile 
Türkçe bilmeyen, sözde memleket 

sevdalısı, bir kişiyi konuşturup, 
“işte bu gurbetçi” diyorlar. Bu 
imaj beni rahatsız ediyor. Hakeza 
devlet kurumları da gereken 
anlamda bizi tanımıyor, tanıtmıyor. 
Dönüp Hollanda’daki durumumuz 
ne demeliyiz. Bu durumu ancak 
bu yapacağımız dernekler ile bir 
adım daha güzele taşıyabiliriz.. 
Hep örnek veririz ya, “Yahudiler 
nasıl organize olmuş?” diye. Ama 
bizim Avrupa’daki potansiyelimiz 
çok daha fazla. Ve yaşadığımız bu 
ülkeye ciddi katma değer üretiyoruz. 
Yaklaşık yarım milyon nüfusumuzla, 
30 bine yakın işletmeyle ve 100 bine 
yakın istihdam ile…
Simdi kendimize dönecek olursak; 
isim olarak TOTİL, Tilburg ismini 
taşıdığından dolayı bu ismimizi 
Brabant’ı da kapsayacak şekilde 
değiştireceğiz. Daha kapsayıcı olmak 
ve daha iyi hizmet etmek için buna 
ihtiyacımız var. Yine lokaliz ama 
parçaların da bütünü olacağız. O 
yüzden TNOP diye bir platform var, 
bu tür derneklerin üst çatısı.”
Son konuşmacı T.C. Rotterdam 
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi 
Veysel Parlak, örgütlü toplumun 
önemine dikkat çekerek şunları 
söyledi: “Demokrasiyle yönetilen 
ülkelerde sivil toplum kuruluşları 
büyük önem arz eder. Bireysellikten 

ziyade, toplumsal olarak verilen sesin hem siyasal 
ve ekonomik alanda  bir geri dönüşümü olur. 
Bugün burada bu teşebbüsü görmekten dolayı son 
derce memnunum ve bu buluşmayı çok değerli 
buluyorum. Tabi ki sahiplenmek çok önemlidir. 
Bu manada hem Hollanda Türk toplumuna hem 
de girişimciler olarak sizlere çok büyük görevler ve 
sorumluluklar düşmekte.
Türkiye’nin gücü ve kudreti ortada. Ona rağmen 
uluslararası arenada bir malın ihracatı noktasında 
ve pazara girişi noktasında hayli zorluk ve sıkıntılar 
yaşanmakta. Bu zorluğu yaşayan kardeşlerinizden 
biriyim. Ancak Hollanda gibi bir ülkede örgütlü bir 
topluluğun olması ve sizin varlığınız bu zorlukların 
aşılması adına çok önemlidir ve bu da bizim için 
Türkiye için bulunmaz bir nimettir. Bizler bu 
gücün, değerin farkındayız; sizler de gücünüzün 
ve değerinizin farkında olun ve devletimizin 
hep yanınızda olduğunu bilin. Siz zaten pazarın 
içerisindesiniz, Hollanda’nın kanunlarını, 
kurallarını bilerek ve uyarak bu işi yapıyorsunuz. 

Veysel Parlak: “Demokratik ülkelerde STK’lar çok önemlidir. Dayanışma, 
toplumsal bilinç ve sahiplenme duygusuna önem verin!”
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Türkiye’deki bir işveren ne kadar büyük maliyetle 
iş yapsa da Hollanda pazarı ona yabancıdır. O 
yüzden öyle insanların bu pazara girebilmeleri için 
sizin işbirliğinize ihtiyaçları var. Onlar sizin gibi 
birer güvenilir ve iş bilir ortaklar arıyorlar. Hele 
ki böyle organize olmuş, örgütlü topluluklar varsa, 
onların işi daha da kolaylaşacaktır. 
Türkiye’de sizler için bir fırsatlar ülkesidir. Yatırım 
hacmi, ihracat hacmi ve bulunduğu konum 
gereği sizlere büyük imkânlar sunmaktadır. 
Hollanda, Türkiye’de yatırımı en fazla olan ülkeler 
sıralamasında birinci durumda. Sizler Hollanda’ya 
yatırım yapmak isteyen girişimciler için bir 
imkânsınız. Türkiye, ticaret hacmi açısından 
Hollanda’nın 8. sırada yer almakta. T.C. Devleti 
olarak her gün onlarca Hollanda’da iş yapmak 
isteyen insanlarla karşılaşıyoruz, Hollanda’nın 
dünya ticaretindeki yeri ve önemi malumunuz. Bu 
yüzden sizlere Ataşeliğimizin kapıları her zaman 
açık. Türkiye Ekonomi Bakanlığı olarak her türlü 
desteğe hazırız”                                     ---◄◄                 

Eyyüp Gülnar
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2 -5 Kasım tarihlerinde 19.su düzenlenen MÜSİAD Expo 2022 Ticaret 
Fuarı Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü öncülüğünde, yönetim kurulu ve 
kurum üyeleri ile birlikte geniş bir katılım sağladılar. MÜSİAD Hollanda 

standında birçok ticari görüşme gerçekleştirildi.
24 farklı sektörden sanayici, girişimci ve iş dünyasının insanlarının buluştuğu, 
sektörel çeşitliliği, çok kültürlü katılımcı ve ziyaretçi profili, millî teknoloji 
projeleri ve dünyanın dört bir yanından ülke stantları ile ilgi odağı oldu.
MÜSİAD’ın 13 bini aşkın üyesi ve üyelerinin temsil ettiği 60 bin işletme ile 2 
milyon kişiye istihdam sağlanırken 124 ülkeden katılım olan Expoya, MÜSİAD 
Hollanda da 35 şirket ile katılım sağladı.
4 gün boyunca yoğun ilgi gören MÜSİAD Hollanda standı fuar boyunca 
ziyaretçilerini ağırladı. Yoğun ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten 
başkan Ali Köklü, bir sonraki fuarda MÜSİAD Hollanda olarak daha geniş bir 
katılımı hedeflediklerini duyurdu.
MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü MÜSİAD Expo Ticaret Fuarını değerlendirdi 
ve şunları söyledi: “Fuarları ticaret geliştirme açısından çok önemli buluyoruz. 
İki yılda bir düzenlenen MÜSİAD Expo karma fuarının birçok sektörün ticari 
buluşma noktası olduğu malumunuz. Biz de MÜSİAD Hollanda olarak çeşitli 
sektörel görüşmelere ev sahipliği yapmaktayız. Farklı sektördeki birçok üyemiz 
ticari tanışmalar yaparak fuarın amacına ulaştığını söyleyebilirim. Buna benzer 
büyük organizasyonları Hollanda olarak da düzenlemek, büyük MÜSİAD ailesinin 
üyelerinin bir araya gelerek ticaretlerini geliştirmeleri için gerekli ortamları 
sağlamak adına sürekli bir çalışma içinde olacağız. Ayrıca bu tanışıklıklarını 
pekiştirmek adına yoğun katılımlı ticari geziler de organize edeceğiz”
                Haber ve Fotoğraflar: MÜSİAD Basın Ofis                   ---◄◄

  Sıra Hollanda’daZiyaretler...

H ollanda Türk toplumuna basın alanında hizmet sunan gazeteciler farklı vesilelerle bir araya gelerek 
sohbet etme imkânı buluyorlar. Bu buluşmalara bazen bir dernek yöneticisi bazen bir girişimci bazen 
de bir medya kuruluşu vesile oluyor. Bu ay medya mensuplarının buluşmasına vesile olan ve ofisinde 
ev sahipliği yapan borç yardım kurumu ‘de Schie’ Müdürü Fehmi Uzun idi.

Yaklaşık 12 yıldır bu sektörde hizmet veren Fehmi Uzun,  Büro Pas adıyla ile başlattığı yolculuğu de Schie ile 
devam ettiriyor. 
Tanışma ve sohbet ağırlıklı davete farklı dallarda hizmet veren 7 gazeteci katıldı. Yavuz Nufel, Hikmet Gür, 
Ayhan Sucu, Abdullah Aşıran, Mahmut Eröztürk, Fatih Karaman ve Zeynel Abidin Kılıç’tan oluşan katılımcıları 
kapıda karşılayan Fehmi Uzun, çay kahve ikramının ardından hizmetleriyle alakalı kısa bir sunum yaptı.
Kendisinin de borçlu olduğu bir dönemde bu alanda hizmet vermeye başladığını belirten Uzun,  borçlu olmanın 
insan hayatını nasıl derinden etkilediğini şahit olduğu olayları anlatarak gözler önüne serdi.
Pek çok iftiraya maruz kalan Büro Pas adlı önceki şirketin hâlâ işlevsel olduğuna dikkat çeken Uzun, belediyenin 
kredi kurumuyla kendi kurumları arasındaki işleyiş farkını da izah etti.
1932’de Hollanda parlamentosu tarafından kurulan ve Hollanda’nın en büyük branş organizelerinden biri 
olan NVVK’ya üye olup 2021 yılında sertifika alan ilk göçmen kurumlardan biri olan de Schie’ye, geçen yıl 
800 civarında insanın borçlarından kurtulma amacıyla başvurduğunu dile getiren  Fehmi Uzun, çaresizliğin ne 
büyük bir acı olduğuna vurgu yaptı.
Bu işi yapacağına olan inancının temelini de borçlu insanların içinde bulunduğu bu çaresizliğin oluşturduğuna 
dikkat çeken Uzun, kısa zamanda toplumun çok ciddi bir yarası olan bir meselede çok önemli bir rol 
üstlendiklerini söyledi.
Uzun sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Herkes her şeyini sosyal medyada paylaşıyor ama derdi olan 
derdini, borçlu olan borcunu paylaşamıyor. Buraya öyle mahcup, biçare olarak gelip de sırtından o yükün 
alınarak, mutlu, umutlu olarak gidenleri görünce bizler de mutlu oluyoruz. Bundan dolayı bizim bu toplumda 
doldurduğumuz alan çok önemli, anlamlı ve çok hayırlıdır.”
Sunumun ardından yemeğe geçildi. Yemek sonrası çay ve kahve eşliğinde sohbete kapı aralandı.
Bu gibi buluşmaların önemine dikkat çekilen sohbette, basın mensupları mesleğe ilk başladığı yıllarda 
karşılaştıkları zorlukları dile getirdiler.
Basın alanında verilen o meşakkatli, zorlu, engelli, çıkmaz sokaklara rağmen bu işi aşk derecesinde severek 
yapanların bugün hâlâ aynı heyecanla bu topluma hizmet sunmaya devam ettiğine şahit olduğunu dile getiren 
Fehmi Uzun ise, önümüzdeki ay içerisinde bu ekiple farklı bir amaçla yeniden buluşmak için birer davetiye 
verdi.                                                                                                          DM     ---◄◄

Basın mensupları İle gİrİşİmcİ 
Buluşmaları devam edİyor
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M illî Görüş Kuzey Hollanda Kadınlar Gençlik Teşkilatı, 
geçtiğimiz hafta sonu Almanya’da gerçekleşen Hilal 

Hitabet Yarışmasına katıldı. Hilal Hitabet Yarışmasında güzel 
sözler yükselirken, Atölye Yarışmasında katılımcılar “Dünya 
Bana Emanet” adı altında hazırladıkları projeleri sundular. 
Yüzlerce kardeşin bir araya geldiği ve aynı heyecanı paylaştığı 
bu özel gün uzun zaman zihinlerde kalacak.  Kuzey Hollanda 
Kadınlar Genç Teşkilatı, yarışmacısı Fatıma Ata ile birinciliğe 
hak kazandı! Ayrıca Hilal Kursu öğrencilerimiz “Kıyafet 
tüketimi” konusunu işledikleri atölye yarışmasına da katılarak 
ikinci oldular!                                Münevver Esra        ---◄◄

İ slam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Teşkilatı Eğitim Baş-
kanlığı bünyesinde yürütülen Yetişkinler Eğitim Kursu da 

mezunlarını vermeye başladı. Den Haag Mimar Sinan Camii 
bünyesinde eğitim gören talebelerin diploma töreninde Bölge 
Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak ve komisyon heyeti de hazır 
bulundu.                                              ---◄◄

Kısa turlar

KUZEY HOLLANDA KADINLAR 
GENÇLİK TEŞKİLATI’NA ÖDÜL YAĞDI

DEN HAAG’DA YETİŞKİNLER 
ARASINDA DİPLOMA HEYECANI

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

      

“
Ehline denk gelmeyen her şey 
ziyan olur.. Can da, inci mercan 
da…” demiş şair..
Kitap okurken denk gelmiştim bu 

mısralara.. Almayı bilene ders niteliğinde olan 
bu cümleler “bizlere ne anlatmaktaydı?” 
diye düşünürken bulmuştum kendimi.
İnsan bazen basit bir cümlenin içinde 
kaybolmak istiyor. Şaire bunu yazdıran 
duyguyu keşfe çıkarken bir âlemden diğer bir 
âleme, et parçası sanılan candan neler neler 
çıkıyor.
Sahi, ehil kimdi bu hayatta? Denk gelmek 
neydi ? Ben kimdim ya da neydim? Can 
neydi, inci ve mercan kimdi?
Sonra cevap gibi bir söz geçti içimden..  
“Olmak ya da olmamak, işte bütün 
mesele bu...” Böyle demişti İngiliz yazar 
William Shakespeare. O bu cümleyi kurarken 
niyetini tam olarak bilemesek de İslam gözü 

ile baktığımda bu cümleye, derin manalar 
çıkarmaktan kendimi alamıyorum.
“İnsan olmak ya da olmamak, ehil 
olmak ya da olmamak, var olmak ya da 
olmamak, can olmak ya da olmamak” 
hatta en önemlisi de “yolda olmak ya da 
yolda olmamak...” 
Sanırım bütün mesele bu. Bize verilen ömrün 
özeti gibi aslında. “Bir taraf olmak...” 
Şu dünya da ve ahirette ne görmek istiyorsan 
onun ta kendisi olmak. Yoksa ziyan oluyor her 
şey.. 
Dünya da, insan da, eşyalar da.. 
Hepimizin zaman zaman sorgulayıp da, “Bu 
gidiş nereye!” diyerek belki de iç çektiğimiz 
anda, ben de biraz Cemal Safi’ce bir duyguyla 
seslenmek istiyorum: 

Var mı beni içinizde tanıyan?
Yola çıkmadan, varamayan..
Kül olmadan kul olamayan benim..
İçinde koskoca bir âlemi saklayıp,
paramparça olmuş canını 
yüzündeki bilmem kaç tane maskeyle örten 
benim..

Canı yandığında göz yaşı döken, 
sevindiğinde yüzü gülen..

Göz yaşı dökerken yalvardığı Rabbini, 
mutlu olduğunda unutan benim..
Tenine iğne batsa kanayan, 
onu sarıp sarıp da yeniden kanatan..
Her türlü duyguyu 
yüreğindeki derinliğe yakışacak şekilde 
yaşayan benim..

Kimi zaman tek başına
Yine de hiç bir zaman yalnız olmayan,
Kimi zamansa kalabalıklarda 
özünü bulmaya çalışan o biçare benim..

Hep kaybolan, 
imdadın bıçağı yüreğe dayandığında 
yetiş ya Rab diye haykıran..
Her an yanı başında, şahdamarında olduğu 
halde 
Onu görmeyen göz benim..

Bazen ağzında dili var diye konuştuğunu 
sanan, 
Bazen de merhem arayışında olan 
O bir güzelin derdi hatırına
Bir bakışla kalbe dokunan o sır benim..

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir”
diyen Yunus’u unutup Nice nice okurken bir 

şeyleri bilen 
Ama bildiklerinin sırrına eremeyen benim.
Ehil olanı ararken bazen ailemle bazense 
işimle 
Bazen gülden bir Nur’a  Arif gibi denk gelince
Tam dünyada vuslata erdim derken
Bakmaya kıyamadığım o gözleri
ardında bıraktığı evlatlarım ve sevdalı 
yüreğimle
Onu daha seven sahibine emanet eden 
benim..

İmtihan edilince daha az acıtsın diye,
ayağındaki prangayı kalbine takan.. 
Acıya dayanamayınca gözüne her defasında 
toz kaçan
İçinde nice organlar taşıyıp, 
hiç birine hükmedecek kudreti olmayan 
benim.

Geçici olan dünyada kalıcı izler bırakan..
kiminin gözünde nur, kiminde ömürlük sızı 
gibi çağlayan,
Nefes alan, nefes olan ve en nihayetinde o 
son nefesi verirken..
Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan benim..
Var mı içinizde beni tanıyan.. hatırladın mı? 
Ben senim... İnsan...                       ---◄◄

Ben Senim...

B.Kandemir-@hotmail.comBüşra Kandemir

İnsan!..

                          YANKI

Toplumsal konular üzerine konuşma yeteneğini, tartışmayı 
öğrenmek ve geliştirmek amacıyla yapılan toplantılara ka-

tılmak için mecliste buluştular. DENK milletvekili Stefan van 
Baarle gençleri karşıladı ve akşamın ilk bölümünde, görevinin 
içeriği ile ilgili bilgi verdi. Katılım sağlayan gençlere program 
ile alakalı bilgi aktarıldı ve yapılacak toplantıların mahiyeti 
hakkında bilgi verildi. Programın ilk bölümünde, DENK’e üye 
olan veya gelecekte üye olmak isteyen ve DENK Partisinde 
politik aktif ağırlığı olan gençler tarafından oluşan gruplar ara-
sında gerçekleştirildi. İkinci bölümde ise eğitmen Peter van 
der Geer tarafından “birlikte ikna ve tartışma yeteneklerini 
geliştirmek” amaçlı bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcılar ta-
rafından farklı tartışma teknikleri sunularak ve gruplar hâlinde 
uygulamalı bir çalışma yapıldı. Bu faydalı seminerler, gençle-
rin politik konuları hakkında tartışması, düşünmesi ve vizyon 
geliştirmesi açısından katkı sağlayan başarılı bir buluşma oldu. 
Daha sonra gençlerin meclis ziyareti gerçekleşti. Genç ziyaret-
çi grubun kalabalıkları, akşamın geç saatleri olmasına rağmen 
meclis başkanının gözünden kaçmadı ve mikrofonundan bunu 
paylaşarak gençlere iyi vakitler diledi. DENK Partisi Güney 
Hollanda Eyalet Meclisi Adayı Funda İleri’ye bu seminerdeki  
katkılarından dolayı teşekkür edildi.       Sedat Tapan   ---◄◄

DENK PARTİLİ GENÇLER POLİTİK 
TARTIŞMA EĞİTİMİ GÖRDÜ

      perspective
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Saadet PartİSİ rotterdam Bölge Başkanlığına erkan koç atandı
na vurgu yaparak, bundan sonraki 
dönemde hizmet çıtasını daha da 
yükselteceklerinin altını çizdi.

Önceki başkan Ali Yücel de, başkan 
Erkan Koç ve yönetimini tebrik ede-
rek başarılar diledi ve her zaman bu 
davanın bir neferi olarak hizmete 
devam edeceğinin sözünü verdi.
Ali Yücel. Saadet Avrupa Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görevi-
ne devam edecek.         DM   ---◄◄

Saadet Hollanda Rotterdam Böl-
gesinde yapılan başkanlık istişaresi 
tamamlandı. Yürütülen istişareler 
sonucunda Teşkilatlanma Başkanı 
Erkan Koç başkanlığa getirildi.
Saadet Avrupa Genel Sekreteri Ya-
kup Özdoğru’nun da katıldığı atama 
programında Saadet Hollanda yö-
netimi ve üyeleri de hazır bulundu.
Göreve atanan Erkan Koç yaptığı 
teşekkür konuşmasında, bu sürecin 
bir bayrak yarışından ibaret olduğu-

IGMG Güney Hollanda Bölgesine bağlı olarak hizmet veren İskender Paşa 
Cemiyetinde yapılan başkanlık istişare sonucu Mehmet Ali Özyer cemiyet 
başkanlığına atandı. Bölge Başkanı Mustafa Aktalan ve Teşkilatlanma Başkanı 
Abdullah Aşıran göreve gelen M. Ali Özyer’i tebrik etti, başarılar diledi; görevi 
devreden Özcan Çifçi’ye de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.   ---◄◄

Hayırlı olsunHayırlı olsun!

Japonya’da İslam Toplumu Millî Görüş Tsushima 
Ayasofya Külliyesi, özel bir merasimle hizmete 

açıldı. Japonya’da İslam Toplumu Millî Görüş’ün 
inşa ettiği Tsushima Külliyesi bugün özel bir mera-
simle hizmete açıldı. 
Başta IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün’ün hazır 
bulunduğu açılış töreninde, Türkiye Cumhuriyeti 
Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Nagoya Başkon-
solosu Umut Lütfi Öztürk, Tsushima Belediye Baş-
kanı Hibi Kazaaki, Fatsa Belediye Başkanı Ibrahim 

İSkender Paşa Camİİ’nde 
m. alİ öZYer dönemİ Başladı

StaJYerİmİZ İBraHİm YıldıZ İş Başında

Ethem Kibar, ve birçok STK ve basın temsilcileri hazır 
bulundu.
“Külliyemiz bu coğrafyaya hayırlar getirsin”
Japonya’nın üçüncü büyük metropol bölgesi olan 
Nagoya bölgesindeki Tsushima kentinde inşa edilen 
külliyenin açılışıyla ilgili IGMG Genel Başkanı Kemal 
Ergün açıklamalarda bulundu. Külliyenin bu coğraf-
yaya hayırlar getirmesini dilediğini ifade eden Ergün, 
“İnfaklarıyla destek sağlayan her bir kardeşime bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum.” diye kaydetti.  ---◄◄

Güney Hollanda Millî Görüş Bölge ve şube yönetim kurullarına yönelik başlatmış 
olduğu “Aile Okulu” kurslarının 1. ve 2. Modülü Mustafa Yüce tarafından bölge 
binasında verilen derslerle gerçekleştirildi. Katılanlar memnuniyetini ifade etti.    

Bİrİm Başkanları toPlantıSı gerçekleştİrİldİ

Gazetemiz yayım hayatına başladığı ilk günden beri bir mektep mesabesinde hizmet yürüttü. Doğuş bünyesinde 
çalışan herkes belli bir birikim, donanım ve tecrübeyle; gönlü hoş olarak ayrıldı. Gençlere büyük imkânlar 
sunan gazetemizin yeni stajyeri İbrahim Yıldız da çalışmalardan hayli memnun. Gazetenin adının “YILDIZ” 
olarak değiştirme isteği ve “Doğuş’a bir dokunmam lazım” demekten başka bir şikâyeti yok.               ---◄◄

JaPonYa’da ıgmg 
aYaSofYa küllİYeSİ 
HİZmete açıldı









H ollanda’da yaşanan enerji 
krizinden etkilenen ve zor 
zamanlar yaşayan fırınlar 
kapanma tehlikesiyle karşı 

karşıya.
Ülkede son dönemde hızla artan elektrik 
ve doğal gaz fiyatlarından etkilenen bazı 
fırınlar kapanma tehlikesi yaşarken bazıları 
da maliyetlerini karşılayamadıkları için 
faaliyetlerine son veriyor.
Fırın sahipleri maddi sıkıntıları gidermek 
için enerji tasarrufu yapmaya çalışsa da 
çeşitli ekmek ve unlu mamullerin üretimi 
için fırınların her gün uzun saatler çalışması 
gerekiyor. Bu durum fırıncılar için çok yüksek 
fiyatlardan gaz ve elektrik tüketimi anlamına 
geliyor. Schiedam kentinde fırıncılık 
yapan Hasan Atik, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, ülkede yaşanan enerji krizinden 
fırınların “aşırı derecede” etkilendiğini 
söyledi. Bu işi 23 yıldır yaptığını, fırınlarda 
her şeyin gaza bağlı olduğunu anlatan Atik, 
“Daha önce aylık enerji faturası bin 800 avro 
iken şimdi 5 bin 400 avro oldu. Bu bizim için 
çok büyük bir meblağ.” dedi.
Atik, bu duruma karşı yapabilecekleri 
fazla bir şey olmadığına dikkati çekerek 
“Biz kendi ürettiğimiz ürünleri azaltmaya 
ve fırını çok kullanmamaya çalışıyoruz. 
Fırında fazla kalması gereken ekmek 
türlerini fazla yapmamaya çalışıyoruz. 
Kesik ekmek, Trabzon ekmeği gibi çeşitli 
ürünleri çıkarmamayı amaçlıyoruz. Böyle bir 
tasarrufa gideceğiz.” ifadesini kullandı.

Ürünlerin satış fiyatlarını biraz yükselttiklerini 
ancak bunun çözüm olmadığını ifade eden 
Atik, “Fiyatlarda ufak tefek değişiklik yaptık 
ama bu halk için gerçekten olağanüstü, 
çünkü herkesin kendi bütçesine göre 25, 30 
cent bile çok gelebiliyor. Halkın alım gücü 
oldukça düştü.” diye konuştu.
Atik, hükümet ve enerji şirketlerinden esnaf 
için acil çözüm beklediklerini, aksi takdirde 
3-5 ay içinde birçok fırının kapanma tehlikesi 
yaşayacağını dile getirdi.

“Böyle giderse fırınların çoğu batar”
Rotterdam’da 30 yıldır fırıncılık yapan Zeki 
Solmaz da enerji krizinin en çok fırıncıları 
etkilediğini anlattı.
Solmaz, fırıncıların kullandığı doğal gaz ve 
elektriğin fiyatının çok yüksek olduğuna 
vurgu yaparak “Şu an eskisine göre 3 kat 
fazlasını ödüyorum. Aylık bin 600 avro 
öderken enerji şirketi ile sözleşmem bittikten 
sonra aylık fatura 5 bin 600 avroya çıktı. 
Daha yıllık enerji faturası gelmedi bile. Benim 
tahminim yıllık enerji faturasında fazladan 
20-30 bin avro gelir diye düşünüyorum. 
Diğer fırıncı arkadaşlardan edindiğimiz bilgi 
bu şekilde.” değerlendirmesini yaptı.

Sınırlı imkânlar olsa da tasarruf yaptıklarını 
söyleyen Solmaz, şunları kaydetti:
“İhtiyaç olmayan lambaları artık açmıyoruz. 
Gerekmediği zaman fırının üst gözünü 
kapatıp sadece bir gözünü çalıştırıyoruz. 
Biraz tasarruf etmeye çalışıyoruz ama üretim 

için mecbur doğal gaz ve elektrik kullanmamız 
gerekiyor. Fırındaki buzdolaplarının çalışması 
gerekiyor, fırının yanması gerekiyor. 
Tasarrufa gidecek fazla bir şey yok aslında, 
bu durum çok zor fırıncılar için. Yaptıklarımız 
da yetersiz. Böyle giderse fırınların çoğu 
batar. Şu an biz ailece çalışıyoruz. Sadece 
bir işçimiz var. Bizim aile olarak aylığımız ve 
gelirimiz yok. Eski birikimlerimizle geçinmeye 
çalışıyoruz. İki aydır bu şekilde devam ediyor 
ama bu nereye kadar gider bilemiyorum.”
Solmaz, “Hollanda’da enflasyon yüzde 
10’larda diyorlar ama neye göre hesaplıyorlar 
bilmiyorum. Benim aldığım ürünlere 
bakıyorum en az artan yüzde 80 artmış. 
Yüzde 100, yüzde 300 artan ürünler de var. 
Şu ana kadar aldığımız ürünlere 4-5 kez zam 
yapıldı ama biz sattığımız ürünlere fazla zam 
yapamıyoruz.” dedi.

Schiedam kentinde 12 yıldır bir fırında çalışan 
Hollandalı Ineke Ruijs de enerji krizi ve 
personel eksikliği nedeniyle çalıştığı, 25 yıldır 
hizmet veren fırının bu hafta kapanacağını 
dile getirdi. Bu duruma çok üzüldüğünü, 
fırını ve müşterilerini özleyeceğini belirten 
Ruijs, enerji fiyatlarının 5 katına çıktığını, 
tasarruf için son zamanda fırını öğlene 
kadar açsalar da kapanmaması için faydası 
olmadığını ifade etti. 
Hükûmet, 20 Eylül’de, 1 Ocak 2023’ten 
itibaren haneler için enerji ücretlerinde tavan 
fiyat uygulamasına gidileceğini açıklamıştı.    
                ---◄◄      

Gezi notları...

fırınlar kapanma tehlikesi yaşıyor
Hollanda’da enerji krizi nedeniyle 

Eğitim Başkanları Bosna-Hersek turuna katıldı
E nsar Travel’in bu yıl 25-29 Ekim 

tarihleri arasında düzenlediği Kültür 
Turları kapsamında yer alan Bosna-
Hersek turuna, Güney Hollanda 

Eğitim Başkanlığına bağlı şubelerin eğitim 
başkanları da katıldılar Bölge Eğitim Başkanı 
İsmail Kızılırmak kafilenin başkanlığını 
yaparken Türkçe rehberliğini de Bosnalı 
Enver Eminoviç yaptı.
Gezinin ilk günü uçak yolculuğu ve 
Saraybosna’daki otele yerleşimle geçti.
2. gün programda Mostar şehri vardı. 
Saraybosna’dan yola çıkıldığında şehrin 
içinde, sağda ve soldaki evlerde savaşın 
izleri görülüyordu, çünkü ibret olsun diye 
birçok binadaki mermi ve top izleri öylece 
bırakılmıştı. Saraybosna sokaklarında 
özellikle kaldırımlarda, Saraybosna gülü 
ismi verilen kan birikintisini andıran  ve 
etrafı çerçeveye alınmış  bölümler vardı. 
Tur rehberimizin  söylediği ‘sanki savaş 
durdurulmamış dondurulmuştu’ cümlesi 
herkesi derinden etkiledi. 
Şehirlerde ve insanlardaki gerginlik hâlâ 
devam ediyor dedi. Bosna ve Hersek ayrı 
kantonlara bölünmüş neredeyse her şehir 
ayrı bir Kanton ayrı bir ülke konumunda. 
ülkenin yönetim şekli ise karmakarışık 
bir sistemden ibaret. Meclis var, Meclisin 
üstünde 3 yönetici var, Onların da üstünde 
Cumhurbaşkanı var. Ayrıca yer yer 
Boşnakların idare ettiği çoğunlukta oldukları 
yerler var ,yer yer Hırvatların yer yer de hâlâ 
Sırpların kontrolünde olan yerler var. 
Son yıllarda 200 bine yakın Boşnak ülkeden 
göç etmiş. Dolayısıyla nüfusun azalması 
ileride sorunlar doğurabilir diye düşünülüyor. 
O yüzden Bosna’daki durumlar hâlâ bıçak 
sırtı diyebiliriz.
Mostar yolu üzerinde önce Küçük Konya 
olarak anılan Konjic şehrindeki Konjic 
Köprüsü ve ibretlik minare gezildi, minareye 
top isabet etmiş ve üst tarafı yıkılmıştı. 
Akabinde 550 yıldır gönüllere ferahlık 

vermeye devam eden Alperenler Tekkesini 
görmek için Blagaj’a geçildi. 
Daha sonra Poçitelj Türk köyü gezildi ve 
dünya kültür mirasları listesine alınan Mostar 
antik kentine varıldı. Meşhur Mostar Köprüsü 
gezildi.
Gezinin 3. gününde Sarayova havaalanının 
yakınlarında bulunan ‘hayat tüneli’ne 
gidildi. Savaş yıllarında çekilen gerçek 
videolar seyredildi. Havaalanının altından 
geçen ,şehrin bir tarafını havaalanının 
diğer tarafına bağlayan tünelin bir bölümü 
gezildi. Sonrasında vezirler şehri olarak da 
bilinen Travnik’e gidildi. Osmanlı dönemini 
bariz bir şekilde andıran son derece sağlam 
kalesi ile birbirinden güzel Osmanlı camileri, 
Vezir türbeleri ile âdeta Osmanlı zamanını 
dondurmuş  gözleri okşayan bir şehir olan 
Travnik gezildi. 
Travnik gezisi sonrası Saraybosna’ya 
dönüldü ve IGMG teşkilatlarının Bosna 
Hersek’te kurduğu Hasene temsilciliği ziyaret 
edildi. Hasene’de eğitim başkanlarını ve 
katılımcıları IGMG’nin Balkanlar Başkanı 
Eddin Bey karşıladı ve selamlama konuşması 
icra ettiler. Ondan sonra onunla birlikte 
bulunan Harun komutan söz aldı. Savaşı tüm 
hücrelerine kadar yaşayan Harun komutan 

yaşadıkları zorlukları, işkenceleri, acıları 
paylaştı. Kendilerine yardım etmek için gelen 
Türklerin başlarından geçenleri  anlattı.
Hasene binasında ki genel bilgilendirmeden 
sonra Güney Hollanda şubesi eğitim 
başkanları Bölge Eğitim Başkanlığı’nın 
ve komisyon üyelerinin katılımıyla şube 
eğitim başkanları toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıda orta öğretimin yeni projesi ele 
alındı, eğitim başkanları ile görüş alış-
verişinde bulunuldu. Akabinde duyurular ile 
toplantı sona erdi.
Turun 4. Gününde Saraybosna gezildi. 
Saraybosna’da metfun olan büyük Devlet 
Adamı, Bilge İnsan Aliya İzzetbegoviç’in 
(Alija Izetbegović) kabri de ziyaret edilip, aziz 
ruhu için Fatihalar yollandı.
Burada da devlet müzesi, devlet binaları, 
Osmanlı tarafından yapılan güzelim camiler, 
Gazi Hüsrev Bey külliyesi ve Bakırcılar 
Çarşısı ile birlikte Sebil gezildi . Özellikle 
Gazi Hüsrev Bey Camii’nde kılınan cuma 
namazı tüm geziye katılanları mest etti. 
Cuma namazı tamamen Osmanlı 
geleneklerine göre kılındı. Eğer Osmanlı’dan 
bir iz görmek istiyorsanız Osmanlı’nın nasıl 
yaşadığını hissetmek istiyorsanız bu camiyi 
mutlaka görmelisiniz. Gerek Saraybosna’da 

gerek Travnik’de ve Mostar’da Osmanlı 
döneminden kalma birçok  camiyi 
gezdiğinizde kendinizi gerçekten Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde yaşıyor 
hissediyorsunuz. Sırf bu duyguyu yaşamak 
için bile Bosna-Hersek ziyaret edilebilir.
Haber-Fotoğraflar: Yılmaz Bilgiç ---◄◄   

Gerek Saraybosna’da gerek Travnik’de ve Mostar’da Osmanlı döneminden kalma birçok  camiyi gezdiğinizde kendinizi gerçekten 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşıyor hissediyorsunuz. Sırf bu duyguyu yaşamak için bile Bosna-Hersek ziyaret edilebilir.

uitzicht
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HOLLANDA’DA 3 MİLYON 
DEFA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Bu yıl mayıs-ağustos arasında 3 milyon defa trafik 
cezası kesildi, hazineye ortalama 238 milyon euro 

gelir sağlandı. En fazla ceza hız haddini aşanlara verildi.
Bu yıl mayıs ayından ağustos ayına kadar geçen 4 aylık 
dönem içerisinde trafik ihlalleri için verilen cezalar, 
geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen aynı 
kaldı. Bu yılın ikinci dört aylık döneminde  2 milyon 
937 bin 812 kez trafik cezası kesildi. Trafik cezalarından 
devlet kasasına giren miktar yaklaşık 238 milyon euroyu 
buldu.
İhlallerin içeriğine bakıldığında en fazla cezanın, hız 
haddini aşan sürücülere verildiği görüldü. Handsfree 
olmadan telefon kullananların sayısı da arttı.
2021 yılında hız kameraları ve ilgili dijital ekipman 
tarafından otomatik olarak tespit edilen trafik ihlali 
sayısı 2 milyon 822 bin 256’yken bu sayı bu yılın 
aynı döneminde 2 milyon 766 bin 195’e indi. Trafikte 
durdurulan araç sayısı geçen yıl 155 bin 481’ken bu yıl 
171 bin 617’ye çıktı.
Trafik cezalarının çoğu hız ihlallerine verildi. 2021 
Mayıs-Ağustos döneminde 2 milyon 514 bin 616 kez 
hız cezası kesildi. Bu yılın aynı döneminde kesilen ceza 
sayısı 2 milyon 370 bin 783’e geriledi.
2022 yılının ikinci dört aylık döneminde hız kamerası 
yardımıyla 1 milyon 106 bin 284 kez, bölge kontrollerinde 
786 bin 637 kez ve mobil radarlar vasıtasıyla da 430 bin 
829 kez hız ihlali tespiti yapıldı.
Geçen yıla göre bu yıl özellikle trafikteyken handsfree 
olmadan telefon kullananların sayısı neredeyse üçte bir 
artış gösterdi. 2021’de bu ihlal için 47 bin 438 kişiye 
ceza kesilirken bu yıl sayı 66 bin 150 kişiye çıktı. 
Sadece otomobil sürücüleri değil aynı zamanda bisiklet 
sürücülerine de handsfree olmadan telefon kullandığı 
için ceza kesilmekte. Bu yıl Mayıs-Ağustos döneminde 
21 bin 29 bisiklet sürücüsüne seyahat esnasında 
telefonuyla uğraştığı için ceza kesildi. 
Pandemi sonrasında yurtdışından gelen araç sayıları 
arttı. Bu da verilen ceza sayılarının da doğru orantılı 
olarak artmasına neden oldu. Geçen yıl Mayıs-Ağustos 
döneminde 330 bin 867 defa trafik cezası kesilirken bu 
sayı bu yıl 358 bin 108’e çıktı. 
Ortalama trafik cezası miktarı (81 euro civarında) 
üzerinden hesaplandığında,  kesilen cezalar vasıtasıyla 
dört ayda hazineye neredeyse 238 milyon euroluk gelir 
elde edildi.                                                          ---◄◄                                                                               

Hollanda turu

HOLLANDA’DA İLK EV 
ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ

Konut satın almak için arayışa giren ancak elindeki 
bütçeye göre ev bulamayan potansiyel alıcılar, 

yakında 75 bin euroya kadar devlet desteği alabilecek.
CDA tarafından sunulan ve koalisyon ortaklarınca 
da destek gören yasa teklifine göre, konut piyasasına 
adım atan potansiyel alıcılar için 40 milyon euroluk bir 
bütçe ayrılacak. Bu bütçe Nationaal Fonds Betaalbare 
Koopwoningen’a (Ulusal Satılık Uygun Fiyatlı Mülkler 
Fonu) aktarılacak ve konut piyasasına ilk kez adım atan 
potansiyel alıcılar yani starter’lar (ilk kez ev alacaklar) 
ile ailelere sübvansiyon desteği verilecek.
Algemeen Dagblad gazetesinde konu ile ilgili çıkan 
haberde devlet desteğinde bazı şartların geçerli olduğu 
belirtildi. CDA’nın sunduğu teklife göre devlet desteğine 
yıllık brüt geliri 40 ila 65 bin euro arasında olan 
starter’lar ve aileler başvuru yapabilecek. Başvurular 
sadece yeni inşa edilmiş konutlar için geçerli olacak. 
Fon aracılığıyla en fazla 75 bin euroya kadar destek 
alınabilecek. Yasa teklifinde verilecek sübvansiyonun 
geri ödeneceği belirtildi. Başka bir değişle satın alınan 
ev daha sonra tekrar satıldığında, ilk başta alınan 
sübvansiyon ve arada oluşacak karın bir kısmı, fona 
geri ödenecek. 
Devlet desteğiyle oluşturulan fon, bu şekilde kendini 
finanse edecek ve ilerideki yeni potansiyel alıcılara 
yardım etmeye devam edebilecek. Ancak mülkün 
değeri beklenmedik bir şekilde düşerse, fona geri 
ödenecek miktarda da indirim yapılacak.
CDA Milletvekili Jaco Geurts’e göre, mevcut yüksek 
ev fiyatları ve artan ipotek oranları orta gelirli 
vatandaşların ev satın almasını imkânsız hâle getirdi. 
Geurts çoğu zaman bu kişilerin bu nedenle pahalı 
kiralık evlerde oturmaya zorlandığını belirtti.
Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, konut 
piyasasında ulusal bir uzmanlık merkezi olarak 
görev yapan OpMaat Vakfı tarafından geçen hafta 
kuruldu. Mevcut sübvansiyon uygulamaları gibi (Örn.  
KoopGarant uygulaması gibi) faaliyet gösterecek olan 
fonun diğerlerinden farkı, devlet tarafından finanse 
edilmesi. Bu yöntemle 2030 yılına kadar yaklaşık 1500 
ila 5000 yeni inşa edilmiş konutun starter’lar ve aileler 
tarafından satın alınacağı tahmin ediliyor.
Hollanda’da 1988 yılına kadar devlet tarafından 
finanse edilen ve düşük gelirli vatandaşların ev almasını 
kolaylaştırmak için sunulan bir sistem bulunuyordu. ◄

EMEKLİLİK YAŞI 2023’DE VE 
2028’DE 3’ER AY ARTIRILACAK

CBS’in Hollanda’da yaşam beklentisi 
verilerini değerlendiren hükümet, 

emeklilik yaşının 2023 ve 2028 yılarında 
3’er ay artırılmasına karar verdi.
Kabine tarafından bugün yapılan 
açıklamada, 2028 yılında emeklilik yaşının 
(AOW) 67 yıl 3 aya çıkartılacağı belirtildi. 
Bu kararın Merkezi İstatistik Bürosu’nun 
(CBS) açıkladığı yaş ortalamasına göre 
hesaplandığı belirtildi.
Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanı Carola Schouten, meclise 
gönderdiği yazılı açıklamada, yasada belirtildiği üzere emeklilik yaşındaki 
otomatik artışın, Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) 2028 beklentilerine 
istinaden düzenlendiğini kaydetti. 
Anayasaya göre Hollanda’da emeklilik yaşı halkın ortalama yaşam süresi 
artması halinde emeklilik yaşının da artmasını öngörüyor. Yasaya göre yaşam 
beklentisi artmasında her 4,5 aylık artışta emeklilik yaşının otomatik olarak 3 
ay artması gerekiyor. 
Mevcut yasaya göre emeklilik yaşı 66 yıl 7 ay. Önümüzdeki yıl bir kişinin 
emekli olabilmesi için 67 yaşında olması gerekiyor. Vatandaşların yaşam 
süreleri beklentisine göre; 2024, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında emeklilik yaşı 
değişmeyecek ve 67 yıl olarak kalacak. Ancak 2028 yılında 3 ay daha uzatılarak 
67 yıl 3 aya çıkartılacak.
CBS verilerine göre 2028 yılına gelindiğinde yaşam süreleri ortalama 76 yaş 
civarına kadar çıkacak. Buna göre 2021 yılı ile kıyaslandığında 2028 yılındaki 
yaşam beklentisi yaklaşık 1,5 yıl daha uzun olarak görülüyor. 
Yasada insanların ortalama olarak daha uzun yaşadıkları her yıl için, sekiz ay 
daha fazla çalışmaları gerektiği öngörülüyor. Bu aynı zamanda kişinin neredeyse 
bir yıl sonra emekli olabilmesine olanak sağlıyor. Koalisyon hükümeti ise 2019 
yılında emeklilik sürecine yönelik vardığı anlaşmada emeklilik yaşı artırma 
hızını biraz yavaşlatma kararı almıştı.
Hollanda’da 1957 yılında emeklilik yaşının ayarlanmasından bu yana yaşam 
beklentisi her yıl yaklaşık bir ay arttı. Son iki yılda korona pandemisi sırasında 
normalden daha fazla insan hayatını kaybetti. Bu durum yaşam beklentisini de 
düşürdü ancak CBS yaşam beklentisinin önümüzdeki yıllarda eski seviyesine 
dönmesini bekliyor.                                                                           SH  ---◄◄                                                                               

ROTTERDAM’DA EN FAZLA CEZA 
KAMUYA AÇIK ALANDA İDRAR 
YAPANLARA KESİLİYOR

2021 yılında Rotterdam’da kesilen 
ceza miktarı, diğer dört büyük 

şehirden daha fazla. En fazla ceza  
kural ihlali ise kamuya açık alanda idrar 
yapmak. Rotterdam haber ajansı Vers 
Beton ve OPEN Rotterdam’ın yaptığı 
bir araştırmaya göre Hollanda’da en 
fazla ceza kesen belediye Rotterdam. 
2021 yılında Rotterdam’da kesilen 
ceza miktarı şehrin önceki yıllarda 
olduğu gibi, Utrecht, Den Haag ve 
Amsterdam’ın önüne geçmesini sağladı.
Elde edilen verilere göre Rotterdam’da 
2021 yılında en fazla “kamuya açık alanda idrar yapmak” suçundan (663 
kez) ceza kesildi. Kesilen cezalarda ikinci sırada “kamuya açık alanda yanında 
açılmış alkollü içki bulundurmak” cezası (512 kez) ve üçüncü sırada da “kamuya 
açık alanda alkollü içki tüketimi” cezası (358 kez) geldi.
Kesilen bu cezaların toplamında Rotterdam belediye kasasına 184.394 euroluk 
gelir elde edildi. Geçtiğimiz yıl Amsterdam’ın kasasına aynı türden cezalar 
vasıtasıyla toplam 160,475 euro girmişti.                                      ---◄◄                                                                               

HTTO’NUN MERSİN VE ANTALYA 
ZİYARETİ HAYLİ VERİMLİ GEÇTİ

17 Ekim 2022 ile 21 Ekim 2022 tarihleri arasında 
Hollanda & Türkiye Ticaret Odası Derneğinin organize 
ettiği, Hollanda da meyve, sebze ve tarım ürünleri 
ticareti yapan Hollandalı Tüccarların mersin ve Antalya 
ziyaretleri ses getirdi. Ziyaretin ilk iki günü Hollanda 
– Türkiye Ticaret Odası Derneği ve Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleşen organizasyonda, 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına üye tarım ve 
lojistik sektöründe iş yapan Mersinli 210 iş adamı ile  
birebir görüşmeler yaparak yatırım hacmi yüksek olan 
görüşmeler gerçekleştirdiler. Hollanda ve Türkiye her 
iki ülke ekonomisi ve ticaret hacminin büyümesine 
katkı yapacak yatırımların hayata geçirilmesi ve 
ilişkilerin devamını sağlamak anlamında, Hollanda & 
Türkiye Ticaret Odası Derneği Başkanı Ethem Emre 
ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile, her iki ülke 
Hollanda ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirmesine yönelik kurumlar arası “İşbirliği 
Protokolü” imzalanarak Mersin ziyareti tamamlandı.   ◄                                                                                  
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HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de binlerce 
insana istihtam imkânı sunan Simtronic-Edelstaal-Orka 
Group, çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışmalarına 
“Sevgi Sezonu” adıyla ‘merhaba’ dedi. Utrecht kentinde 
hizmet veren Mado/ICON Restoranda düzenlenen açılış 
sezonuna Hollanda ve Belçika’dan satış temsilcileri 
ve menajerler katıldı. Buluşmada temsilcilere hitaben 
bir konuşma yapan Simtronic-Edelstaal-Orka Group 
CEO’su Ertan Torunoğulları pandemi sürecine rağmen 
sezonu başarıyla tamamladıklarına dikkat çekerek bu 
süreçte yoğun bir çalışma performansı gösteren personeli 
kutladı ve teşekkür etti. Torunoğulları konuşmasında 
şunlara değindi: “Bu sezonun adını ‘Sevgi Sezonu’ 
olarak belirledik. Çalışan arkadaşlarımız arasında 
sevgi, saygı ve yardımlaşama gibi ulvi duyguların 
çoğalmasına bir katkı sunalım istedik. Bu duyguların 
çoğalmasıyla başarının kendiliğinden geleceğine 
inanıyorum. Yeni ürettiğimiz ‘Güveç Tavası’nı da 
sizlere tanıtmak isterim.”                                    ---◄◄                                                                               

SİMTRONİC, “SEVGİ SEZONU” 
SLOGANIYLA SEZONU AÇTI
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O range-Nassau’dan Prenses Laurentien, ‘Dil Hazineleri’ programı adı altında Zaanstad’ı ziyaret ettiler. Bu proje, 
Hollanda’daki tüm çocukların ilkokula iyi bir dil seviyesiyle başlamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Zaanstad Belediyesi de dil gelişimine çok önem vermektedir. Belediye Başkanı Jan Hamming ve Belediye 
Meclisi Üyesi Natasja Groothuismink, Prenses Laurentien ile birlikte Poelenburg ve Peldersveld’deki ebeveynler 
ve çocuklar için Zaandam’da HDV Sultanahmet Camii başta olmak üzere çeşitli kuruluşları ziyaret ederek proje 
hakkında bilgi verdiler. HDV Sultanahmet Camii Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Doğan yaptığı açıklamada şunlara 
değindi: “Bugün camimizde Kraliyet Ailesi’nden ziyaretçimiz vardı. Prenses Laurentien ve Belediye Başkanımız 
Jan Hamming camimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar ve kadınlarımızı camimizdeki Hollandaca derslerine 
olan devamlılıktan dolayı tebrik ettiler. Camimizin Kadın Kolları tarafından hazırlanan ikramlar eşliğinde Belediye 
Başkanı ve meclis üyeleriyle sohbet eşliğinde görüş alışverişinde bulundular. 
Ziyaretçiler, bu ve buna benzer buluşmaların ve işbirliğinin yaşadığımız toplumda önemi üzerinde durarak, devem 
etmesini istediler.                                                                                               Haber: Sedat Tapan     ---◄◄                                                                               

Değerler korunmalı

R usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 
eş cinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı 
fikir ve değerler sistemi içerisine alan bir 
kararname imzaladı.

Putin‘in imzaladığı, geleneksel manevi ve ahlaki 
değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için devlet 
politikasının temellerini içeren kararname, Rusya 
Devlet Yasal Enformasyon Portalı’nda yayımlandı.
Kararnameye göre, Rusya’nın egemenliğini korumayı 
ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı 
inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerlerin 
Rus toplumunun temeli olduğu vurgulandı.
Hristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Budizm’in Rus tarihinin 
ve manevi mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu 
belirtilen kararnamede, Rus geleneksel değerlerinin, 
aşırılıkçı ve terör örgütlerinin faaliyetleri, belirli kitle 
iletişim araçları, ABD ve diğer dost olmayan yabancı 
devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği ifade edildi.
Geleneksel değerleri korumak, güçlendirmek ve 

Putİn, eş cİnsellİğİ “yıkıcı 
değerler sİstemİ” OlArAk tAnıdı

HdV ZAAndAm sultAnAHmet cAmİİ’ne 
krAlİyet Aİlesİ’nden yüksek seVİyede ZİyAret

Bu fısrat kaçmaz!

E konomi Bakanlığı küçük ve orta ölçekli işletmelere verilecek TEK 
ödeneği kurallarında değişikliğe gitti. Buna göre binlerce işletme 
ödenek alabilecek. Ekim ayında açıklanan ve küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri (mkb) yakından ilgilendiren Enerji Maliyetleri Ödeneği 

- TEK ödeneğinde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte binlerce 
işletme daha enerji masraflarında devlet desteği alabilecek. Ekonomik İşler 
Bakanlığı Enerji Maliyetleri Ödeneği (Tegemoetkoming Energiekosten - TEK) 
olarak adlandırılan yardım paketinde yapılan son değişiklikleri açıkladı. 
Buna göre cirosunun yüzde 7’sini enerji maliyetlerine harcayan işletmeler, 
TEK ödeneğinden faydalanabilecek. Ekim ayında yapılan açıklamada bu 
sınır cironun yüzde 12,5’i olarak belirtilmişti. Bu değişiklikle birlikte binlerce 
işletmenin de ödenek yardımından faydalanmasının önü açılmış oldu.
Ekim ayında yapılan açıklamada, TEK’in başlangıç tarihinin en erken 
2023’ün ikinci çeyreği olabileceği belirtilmişti. Bugün yapılan açıklamada 
ise AB devlet yardımı kuralları ve Avrupa Komisyonu tarafından TEK 
uygulaması için onay alınması gerektiği tekrar belirtildi ancak Kasım 2022 
- Aralık 2023 dönemi için geçerli olacak TEK destek paketinde işletmelere 
geriye dönük olarak ödeme yapılacağı belirtildi.
TEK ödeneğine başvurmak için şartlar:
- Şirket cirosunun yüzde 7’si enerji masrafına harcayan bir işletme bu 
yardımdan yararlanmak için başvuru yapabilecek. 
- Paketin bir başka şartı yıllık kullanım miktarı, buna göre yardım paketine 
başvurmak için işletmenin tüketiminin yıllık 5.000 metreküp gaz veya 
50.000 kilovat saat elektriği geçmesi gerekiyor.
- Fiyat eşiği : Gaz için metreküp başına 1,19 euro ve elektrik için kilovat saat 
başına 0,35 euro
- Yardım başvurusunda bulunan işletmenin yıllık cirosu 50 milyon euronun 
altında olması gerekiyor. Ayrıca işletmede çalışan sayısının 250’yi geçmemesi 
gerekiyor.
En fazla 160.000 euroluk yardım
- TEK yardımına başvuran ve enerji giderinin yüzde 50’sini yardım olarak 
almaya hak kazanan işletmeler en fazla 160.000 euroya kadar devlet desteği 
verilecek.
- Yardım paketine tarımla uğraşan şirketler de dahil olabilecek. (Belirlenen 
fiyat eşiğini geçen miktarlar için geçerli)
- Ödenek; Avrupa devlet yardımı kuralları kapsamına girdiğinden, enerji 
sözleşmesi veya şirketin bulunduğu yer üzerine değil, şirket başına toplam 
miktar dikkate alınacak
Şirketler için detaylı bilgi
TEK uygulamasını Ekonomik İşler Bakanlığı adına RVO uygulayacak. RVO; 
şirketlerin daha fazla bilgi almak ve başvuru şartlarını görmek için özel 
olarak rvo.nl/tek sayfası açıldı. 
Ekonomik İşler ve İklim Bakanı Micky Adriaansens Temsilciler Meclisi’ne 
gönderdiği yazılı açıklamada 41 bin şirketin daha ödenek almak için fırsat 
yakaladığını belirtti.                                                                 ---◄◄                                                                               

HOllAndA’dA mkb enerjİ destek 
PAketİnde bİnlerce İşletmeyİ 
İlgİlendİren önemlİ değİşİklİk

yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin 
araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, 
“geleneksel olmayan cinsel ilişkiler”, Rus toplumu için 
yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisinde sınıflandırıldı.
Ayrıca bu eş cinsel ilişkilerin teşvikinin, geleneksel aile 
yapısını yok edeceğine dikkat çekildi.            DM   ---◄◄                                                                               

Yılmaz ve Hüseyin Ekici Kardeşler tarafından işletilen Almina Pastanesi, üçüncü şubesini 
Rotterdam’ın en işlek caddelerinden olan Nieuwebinnenweg 343 A adresinde hizmete açtı. 
20 yılı aşan bir süredir aile şirketi olarak baklava/tatlı, kuru pasta alanında yoğunlaşan Ekici Kardeşler, 
konsepti genişleterek pastane ortamı hazırlayarak ve kahvaltı hizmeti vererek de müşterilerini 
ağırlamaya çalışıyorlar. Damak tadınıza uygun ürün çeşidiyle Almina Pastanesi sizleri bekliyor...

   AlmİnA PAstAnesİ üÇüncü şubesİnİ HİZmete AÇtı
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sıPOr müdürü cİHAn gerdAn’dAn 
ıgmg güney HOllAndA’yA ZİyAret
Kısa adı SIPOR olan Rijnmond İslam İlkokulları Vakfı Müdürü Cihan Gerdan 

IGMG Güney Hollanda Federasyon Başkanı Mustafa Aktalan’ı makamında 
ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyarette Gerdan, şu bilgileri paylaştı: “7’nci okulumuzu Prins Al-
exander’da açmak için müsaade aldık. 6 okulumuzun kalite çıtası her geçen 
yıl daha da yükseliyor. Öğrenci sayımız 2200 civarında. Kayıt yaptıran ancak 
bekleyen pek çok öğrenci var. 271 kişiden oluşan personelimizin her biri bu 
başarı çıtasını yükseklere taşımak için gecesini gündüzüne katarak, büyük bir 
fedakârlıkla çalışıyorlar.”                                                                        ---◄◄                                                                               

Ruslar, aile yapılarını bozacağı gerekçesiyle eş cinselliğe karşı çıkıyor
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10 YILLIK 

TECRÜBE

 Siparişleriniz  için:  mediqalshop.nl 

   “Sağlığınız  önceliğimizdir”
“Sağlığınız bizim için önemli”
Hijama Mediqal Services, tıbbi aletler, tek kullanımlık ürünler, kupa ürünleri, doğal ürünler, hijyen ürünleri ve sıhhi ürünler alanında 2012 yılından beri faaliyet gösteren genç 
ve yenilikçi bir şirkettir. Birlikte düşünmeyi ve ihtiyaçlarınız hakkında kişisel tavsiyelerde bulunmayı seviyoruz. Tüm müşterilerimiz için A’dan Z’ye toplam paket sunuyoruz.
Hastanelere, pratisyen hekimlere, diş hekimlerine, terapistlere, (güzellik) kliniklerine ve aynı zamanda okullara ve şirketlere ürün tedarik ediyoruz. 
Arnhem’deki merkez ofisimizden Almanya ve Belçika’daki kurumlara da ürünlerimizi tedarik etmekteyiz.

“Vizyon ve Misyonumuz”
Hijama Mediqal Services, tıbbi ürünlerin lider tedarikçisidir. Yüksek kaliteli ürünlerin yanı sıra hizmetimizle de fark oluşturuyoruz. Müşterimizi ilk sıraya koyarız ve müşterimiz
ve hizmetimizle kişiselleştirmenin merkezi olduğu kalıcı bir ilişki kurmayı severiz. Sağlık hizmetlerindeki hızlı gelişmeler, bakım sağlayıcının öncelikle kendi uzmanlığına 
ve hastaya odaklanması gerektiği anlamına gelmektedir. Birincil bakım, maliyetleri kontrol altında tutmak için giderek daha önemli hâle gelecektir. 
Hızla değişen bir pazarda, müşterimiz yenilikçi ürün yelpazemize ve hizmetimize güvenebilir.

                       Farkımızı fark edin!

Hacamat  Kupaları

Mediqal Shop

Doğal  Şampuanlar

Çörek  Otu  Yağı

Temzilik  Ürünleri

Organik  Sirkeler

Bal  Çeşitleri

    Hollanda  genelinde  hızlı  dağıtım  ağı  ile  hizmetinizdeyiz...

C umhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Uluslararası 
İlişkiler Ofisi Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ali 
Aksu, Belçika Sivaslılar Birliği (BESBİR) ve ASBİR Hollanda davetlisi 
olarak Belçika ve Hollanda’da temaslarda bulundular

Erasmus projeleri stajları için Belçika ve Hollanda’ya gelecek olan öğrencilerin 
staj ve kalacak yer bulmakta zorluk çekmemeleri için gerçekleşen ziyarette, 
BESBİR Belçika ve ASBİR Hollanda “Gardaş” kuruluşların önderliğinde pek çok 
girişim ve temaslarda bulunuldu. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay,  Anvers Başkonsolosu Batu 
Kesmen, Brüksel Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Rahmi Göktaş, Türkiye Maarif 
Vakfı Brüksel Şubesi Temsilcisi Zeynep Bilgin, Kısa adı HOTİADd olan Hollanda 
Türk İşadamları Derneği Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, MÜSİAD Hollanda Başkan 
Yardımcısı Emin İskender ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Hollanda Diyanet 
Vakfı Başkanı Muhlis Koç, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Adil 
Akaltun, Tandartsenpraktijk Diş Hekimi Ahmet Kaya ve Hülya Kaya- Kula ile 
yapılan görüşmeler sonucunda, hep birlikte yardımlaşarak öğrencilere yardımcı 
olmaları için çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi.
Yapılan görüşmeler sonucunda Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim 
Yıldız ve  Koordinatörü Prof. Dr. Ali Aksu, BESBİR Belçika ve ASBİR Hollanda 
yönetimine, Başkan Göksel Soyugüzel şahsında gerçekleştirmiş olduğu 4 günlük 
programlarda gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.
Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi, BESBİR Belçika ve ASBİR Hollanda arasında 
ortak çalışma protokolü imzalandı.                                                       ---◄◄                                    

ZiyaretlerAcınız acımızdır!..

ASBİR HOLLANDA’NIN SİVAS CUMHURİYET 
ÜNİVERSİTESİ’NDEN MİSAFİRLERİ VARDI

D ENK Partisi Hollanda genelinde birçok belediyenin Türk toplumuna yönelik destek eylemi 
gerçekleştirmesini sağladı. DENK Schiedam Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahramanoğlu’nun 
girişimiyle Schiedam Belediye Başkanı Cor Lamers, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin yayımladığı 
taziye mesajının yanı sıra, Schiedam belediye binasının kırımızı beyaza bürünmesi talimatı verdi. 

DENK Partili Schiedam Belediye Encümen Azası Doğukan Ergin ise sosyal medya üzerinden yapmış olduğu 
açıklamasında, İstanbul’un kalbinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı,  yaralılara 
acil şifa diledi.
DENK Partisi  Hollanda’da ilkleri başarmanın yolunda emin adımlarla ilerliyor. Parti temsil ettiği toplum 
kesimlerinin hassasiyetini en iyi şekilde temsil edebilmenin sorumluluğunun farkında ve ona göre hareket 
etmekte. Bu sebepten Hollanda genelinde yerel yöneticiler, DENK Partisin isteği üzerine, Türkiye’de gerçekleşen 
terör vahşetinden dolayı Türk toplumu ile dayanışma içerisinde olduklarını çeşitli vesilelerle göstermeye 
çalıştılar. Hollanda’nın dört bir tarafında belediyeler, DENK Partisi Meclis Üyelerinin talebi üzerine, göndere 
Türk bayrağı çekip yarıya indirdiler. DENK Partisinin Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Serkan Soytekin, Arnhem 
Belediye Meclis Üyesi Yıldırım Usta, Utrecht Belediye Meclis Üyesi Mahmut Sungur, Deventer Belediye Meclis 
Üyesi Ahmet Kaya, Zaanstad Belediye Meclis Üyesi Şebnem Pancar, Vlaardingen Belediye Meclis Üyesi Salih 
Akça ve Helmond Belediye Meclis Üyesi Omar Fkihi, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında hayatını 
kaybedenleri anmak ve Hollanda Türk Toplumu ile dayanışma içerisinde olduklarını göstermek maksadıyla, 
bulundukları şehirlerin Belediye Başkanlarından belediye binalarının gönderine Türk bayrağı çekip, yarıya 
indirmelerini istediler.
DENK Partisi Dordrecht Belediye Meclis Üyesi Mehmet Safrantı ve Venlo Belediye Meclis Üyesi Selim Özçelik’in 
girişimleri neticesinde ise Dordrecht ve Venlo Belediye Başkanları taziye mesajı yayımladılar.
Amersfoort Belediye Başkanı ise, DENK Amersfoort Belediye Meclis Üyesi Tahsin Bülbül’ün istemi üzerine, 
önümüzdeki cuma günü Türklere ait üç camiye taziye ziyaretinde bulunacağını ifade etti.                       ---◄◄ 

DENK PARTİSİ’NİN GİRİŞİMİYLE HOLLANDA 
BELEDİYELERİ KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’daki terör saldırısına destek yağdı, acılar paylaşıldı Erasmus Projesi öğrencilerinin staj ve kalacak 
yerleri için girişimlerde bulunuldu
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B akan Yeşilgöz, “Adalet ve 
Güvenlik Bakanı olduğum 
sürece polis üniformaları 
tarafsız olacak.” dedi ve 

başörtüsü konusunda fikrinin değişmediğini 
belirtti. Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, 
meclis üyelerinin Hollanda Polis Teşkilatı 
Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal 
Koordinatörü Johan van Renswoude’nın 
açıklamalarına dayanarak kendisine yönelttiği 
soruları yanıtladı. Bakan, polis teşkilatı 
içerisinde başörtüsü veya kipa kullanımı 
konusunda düşüncelerinin değişmediğini 
ve teşkilat içinde başörtüsü veya diğer dinî 
sembollere yer olmadığını belirtti. Hollanda Polis Teşkilatı Ayrımcılık ve Irkçılıkla 
Mücadele Ulusal Koordinatörü Johan van Renswoude bu ayın başında NRC 
Handelsblad gazetesine verdiği bir röportajda “bir polis memuru mesai 
saatlerinde  başörtüsü veya kipa gibi dinî sembol olarak görülen kıyafetleri 
kullanabilmelidir” açıklamasında bulunmuştu.                                          ---◄◄                                    

 Hukuk tanımazlıkHukukun üstünlüğü(!)

“GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE POLİS
TEŞKİLATINDA BAŞÖRTÜSÜNE YER YOK”

‘Hafta sonu okullarında’ anti-
demokratik eğitim verilirse Eğitim 
Müfettişliği müdahale edecek. Endişeleri 
olan bilgi servisleri, veliler veya normal 

okulların öğretmenleri bunu gelecekte teftiş 
kuruluna bildirebilecekler.
Hollanda’da hükûmet, devlet bütçesi 
tarafından finanse edilmeyen ve Eğitim 
Müfettişliği tarafından denetlenmeyen, 
aralarında Kur’an kursları ve İslami eğitimin 
de bulunduğu hafta sonu eğitimlerini 
mercek altına alacak, gerekirse kapılara kilit 
vurulacak.
Tıpkı normal okullardaki öğretmenler 
için olduğu gibi, bu tür yaygın eğitimde 
öğretmenlik yapan kişiler için de bir 
Davranış Bildirgesi (VOG) zorunlu olacaktır. 
Bu ‘dersler’ genellikle hafta sonu verildiği 
için şu anda denetim mümkün değil.
Nieuwsuur ve NRC tarafından 2019’da 
yapılan araştırmada, yaklaşık elli Selefi cami okulunda anti-demokratik fikirlerin öğretildiği iddia edilmişti.
Hükûmet, kontrolü sağlamak için yasayı değiştirecek. Son yıllarda, bazı Türk hafta sonu okullarında demokrasiye 
ve hukukun üstünlüğüne aykırı dersler verildiğine dair işaretler olduğu söyleniyor. Ancak hafta sonu Türkçe 
okullarına fon sağlayan Türkiye’ye göre ağırlık, dil öğretiminde olacak. Kabine okulları yasaklamak istemedi.
Gelişime yardımcı olur
VVD’li ilk ve Orta Öğretimden Sorumlu Bakan Dennis Wiersma, resmî olmayan ‘okulların’ çoğunun çocukların 
gelişmesine yardımcı olduğunu vurguluyor ve “Örneğin orada çocuklar büyükanne ve büyükbabalarının dilini 
konuşmayı öğreniyor ya da kültürleri hakkında bir şeyler öğreniyorlar. Ancak bu hafta sonu okullarının ufak 
bir bölümünde işler “gerçekten ters” gidiyor. Hafta içinde istediğiniz kişiye âşık olabileceğinizi, hafta sonu ise 
eşcinselliğin yasak olduğunu ve bir eşcinseli apartmandan atabileceğinizi öğreniyorsunuz. Buna karşı harekete 
geçmeliyiz” diyor.
Wiersma’ya göre yaygın eğitimde, aynı zamanda anti-Semitizm ve Holokost inkârı yapılmakta ve bilim komplo 
teorileri ile diskalifiye edilmekte. “Ayrıca burada totaliter diktatörlerin, sürüngenlerin bizi yönettiğinden 
bahsedenler var. Bu radikal ideoloji çocukların kafasına yerleştirilmemeli.”
Wiersma’nın planına göre, ‘hafta sonu okullarında’ verilen derslerden endişe duyan istihbarat servisleri, ilk 
ve orta okulların velileri ve öğretmenleri bunu bağımsız bir ihbar noktasına bildirebilir. Bakan düzenli olarak 
verilen hizmetlerden sinyaller ve ihbarlar alıyor. “Şu anda onunla çok az şey yapabilirim. Bu da kendini güçsüz 
hissetmene neden oluyor.”
Bu bildirim noktasının Eğitim Müfettişliğine mi yoksa başka bir yere mi yerleştirileceği henüz belli değil. 
Ancak Müfettişlik daha sonra sinyalleri inceleyecek ve bu kurum, görevini kötüye kullanım durumunda derhâl 
müdahale edebilecektir.
Müfettişlik, hafta sonu okullarının kendilerini Kur’an okuma kulübü veya sosyal akşam olarak sunması 
durumunda da müdahale edebilir. Wiersma, “Nerede bir araya gelirseniz ve çocukların kafalarına bilimin 
‘sadece bir fikir’ olduğu gibi belirli fikirleri yerleştirirseniz, o zaman bunu yüzeye çıkarmalı ve müdahale 
etmeliyiz” diyor.
Bu mümkün olmadan önce, kabinenin yasal bir tanım üzerinde çalışması gerekiyor: eğitim ne zaman 
entegrasyona, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye aykırıdır? Bu tanım belirlendikten sonra kanunda yer 
alacaktır.
Bakan Wiersma, tasarıyı gelecek yılın başlarında Alt Meclis’e göndermeyi planlıyor.
Koalisyon anlaşmasında, VVD, D66, CDA ve ChristenUnie, ‘entegrasyon karşıtı, anti-demokratik veya hukukun 
üstünlüğüne aykırı’ faaliyet göstermeleri hâlinde bu ‘okullara’ daha hızlı müdahale etmeyi kabul ettiler.   ---◄◄

KUR’AN KURSLARI VE İSLAMİ EĞİTİME DARBE! 
HAFTA SONU EĞİTİMLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK, 
GEREKİRSE KAPILARINA KİLİT VURULACAK

Lahey Belediye 
Başkanı Jan van 

Zanen, şehrin kölelik ve 
koloni tarihindeki rolü 
nedeniyle özür diledi. 
Başkanı van Zanen, 
ülkenin idari başkenti 
Lahey’deki ulusal tiyatro 
binasında yapılan törende 
yaptığı konuşmada, 
şehrin kolonyal tarih ile 
yüzleşmesi açısından 
bugünün önemli bir gün olduğunu dile getirdi. Farklı etnik kökene sahip birçok 
kişinin yer aldığı törende Van Zanen, “Atalarımızın köleliği ve kolonyalizmi 
desteklemesi ve yararlanması sebebiyle Lahey Şehir Konseyi adına en içten 
özürlerimi sunarım.” ifadesini kullandı. Van Zanen, özür dilemenin geçmişte 
çekilen acıları unutturmadığını belirterek, “Bugünkü Lahey şehrinin yönetimi 
ve sakinleri yaşanılanlardan dolayı suçlanamaz.” dedi. Van Zanen, şehirde 
yaşayanların yüzde 20’sinin atalarının geçmişte kölelik ve kolonyalizm mağduru 
olduğunu dile getirerek, yaşanan acıları “şehrin ortak tarihinin” parçası hâline 
getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir programı hayata geçireceklerini ifade etti. 
Daha önce Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht şehirleri kölelik tarihindeki rolleri 
sebebiyle özür dilemişti. Hollanda’da hükümetinin, ülkenin kölelik tarihindeki 
dahli sebebiyle yakın zamanda resmi özür dilemesi bekleniyor. Öte yandan, 
2023’ün köle ticaretini anma yılı ilan edilmesinin düşünüldüğü açıklanmıştı.  ◄                                    

LAHEY BELEDİYE BAŞKANI VAN ZANEN
ATALARININ KOLONİ DÖNEMİNDE 
YAPTIKLARINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİ

“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!”

  CBR sizi ehliyet muayenesi için  
   bir göz doktoruna mı yönlendirdi?  

  O hâlde De Optiek’e, doğru yere geldiniz...  
Nieuwe Binnenweg 300B - 3021GT Rotterdam 010 - 843 64 22 - www.optiek.nl  - info@de-optiek.nl - Vuurplaat 473 - 3071 AR Rotterdam - 010-8443805 
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Gazetemizin Yayın Kurulu Üyesi Sevgili  Adnan 
Şahin’in kıymetli kayınbiraderi Halit Duman’ın vefatı-
nı teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Nizam-ı Alem Süleymaniye 
Camii gençlerinden Sevgili 
Muhammed Sarı’nın elim bir 
kaza sonucunda vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.  
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Den Haag 
Türk İslam Kültür Vakfı Baş-
kanı Sevgili Tahsin Çetinka-
ya’nın kıymetli amcası  Zeki 
Çetinkaya’nın vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Kardeşler 
Bakkerij/Fırını sahibi Sevgi-
li Şengezer Kürk’ün amcası 
Mehmet Kürk’ün vefatını te-
essürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhuma Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Mevlânâ Camii üyelerinden Sevgili 
Hacı Osman Darıcı’nın vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Amsterdam 
Alternatif Gençlik Merkezi 
yöneticilerinden, Alternatif TV  
yapımcısı, Sevgili Yılmaz
Yılmaz’ın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Anadolu 
Camii üyelerinden Sevgili 
Lütfi Gümüş’ün vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Muradiye 
Camii üyelerinden Sevgili 
Muhittin Aydoğan’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhuma Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Amersfoort 
Rahman Camii üyelerinden 
Sevgili  Mücahid Muhsin 
Yıldız’ın vefatını büyük bir 
üzüntü ile öğrendik. Mer-
huma Allah’tan rahmet, 
başta evlatları Mahmut, 
Ramazan ve Abdurrah-
man Yıldız olmak üzere 
tüm yakınlarına ve camia-
mıza baş sağlığı diliyoruz. 
Mekânı cennet, makâmı âli 
olsun. 
- Taziye...
Okurlarımızdan UID Genel Başkan Yardımcısı Sevgili 
Mustafa Nihat Köklü’nün kıymetli validesinin vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
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- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Sevgili Tuncay ve Safura Çifçi’nin 
mahdumu Paşa Bilal ile Ali ve Saniye Biçer’in keri-
mesi Halenur’un   12 Kasım 2022  tarihinde düzenlenen 
bir merasimle dünya evine girdiklerini öğrendik. Genç 
çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.  

- Tebrik...
Hoş geldin Mahir Cihan...Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili İsmail ve Elvan Düzgün 
Topal’ın  3 Kasım 2022 tarihinde Mahir Cihan adını 
verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç çifti ve dede-
lik ninelik makamına oturan Osman ve Nesrin 
Düzgün’ü tebrik ediyor, Mahir Cihan’a hoş geldin
diyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Ayla Ada...Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan ve Optie1 sahiplerinden Sevgili İbrahim  
ve Berna Kılıç Öztürk’ün  28 Ekim 2022 tarihinde 
Ayla Ada adını verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. 
Genç çifti tebrik ediyor, Ayla Ada’ya hoş geldin diyor, 
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Aysima...Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan ve Fecr Gençlik üyelerinden Sevgili  
Mehmet Bulut’un 8 Kasım 2022 tarihinde Aysima adı-
nı verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç çifti teb-
rik ediyor, Aysima’ya hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun 
ömürler diliyoruz.
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili 
Abdulmüttalib ve Zehra 
Kılıç’ın kerimesi Rüveyda 
ile Erdal ve Ayfer
İspir’in mahdumu Tolga, 
12 Kasım 2022 tarihinde 
düzenlenen bir merasim-
le, evliliğe ilk adımı atarak 
sözlendiler. Genç çifti teb-
rik ediyor, iki cihan saadeti 
diliyoruz.  

- Tebrik...
Okurlarımızdan ve 
Millî Görüş dava erlerin-
den, SP Hollanda üyelerin-
den Sevgili Adnan ve 
Hacer Mutlu’nun kerime-
si Afra Dilara ile Nafis ve 
Zeynep Baran’ın mahdu-
mu Yunus 12 Kasım 2022  
tarihinde düzenlenen bir 

merasimle, evliliğe ilk adımı atarak sözlendiler. Genç çifti 
tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Amersfoort 
Rahman Camii üyelerinden Sevgili 
Mehmet Ormanoğlu’nun vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.  
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Dualarınızı bekliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Ulft Selahaddin Eyyubi Camii Başkanı 
Sevgili Mehmet Şükrü Alakay’ın halasının vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız.  Merhumeye Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Yıldıray Çınar’ın rahatsızlığı ne-
deniyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyo-
ruz. Dualarınızı bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili  
Hacı Ahmet Turan’ın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gör-
düğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş 
olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bek-
liyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda Mehteran ekibinden Sevgi-
li  Doğan Kayabal’ın kızının rahatsızlığı nedeniyle tedavi 
gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geç-
miş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı 
bekliyoruz.
- Tebrik...
Gazetemiz bölüm editörlerinden ve Hollanda Mehteran Ko-
ordinatörü Sevgili Ünal ve Hayriye Fırat’ın mahdumu 
Mücahit ile Yavuz ve Nazife Başer’in kerimesi Rukiye, 
26 Ekim 2022  tarihinde düzenlenen bir merasimle, evliliğe 
ilk adımı atarak sözlendiler. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan 
saadeti diliyoruz.  

- Tebrik...
Okurlarımızdan ve Duran Meubels sahibi Sevgili Yusuf 
Duran ve Ayşe Kartal’ın kerimesi  Neslihan ile Yusuf 
ve Fatma-Aysel Mızrak’ın mahdumu Tuğrul’un  30 Ekim 
2022  tarihinde düzenlenen bir merasimle dünya evine gir-
diklerini öğrendik. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti 
diliyoruz.  
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili Kaşif (merhum) ve Hüsniye 
Biçen’in mahdumu Bekir ile İsmet (merhum) ve Rey-
han Sarı’ın kerimesi Gülsüm’ün 5 Kasım 2022  tarihinde 
düzenlenen bir merasimle dünya evine girdiklerini öğren-
dik. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.

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

KOCATEPE CAMİİ
- Taziye...
Hadis ve siyer âlimi: 
Prof. Dr. Raşit Küçük 
Hakk’a yürüdü. Öğre-
tim üyeliği süresince 
40’a yakın öğrencinin 
yüksek lisans ve dok-
tora tez danışmanlığını 
yapan Küçük, tebliğler, 
bildiriler, müzakereler 
ve ansiklopedi madde-
lerinde de birçok çalış-
maya imza attı. Tedavi 
gördüğü hastanede 76 
yaşında vefat eden, Din 
İşleri Yüksek Kurulu Eski 
Başkanı ilahiyatçı Raşit 
Küçük, ilmi çalışmaları-
nın yanı sıra binlerce öğ-
renci yetiştirdi. Rahmet 
diliyoruz. Mekânı cennet 
olsun...









Ödüllü Bulmaca

Soldan sağa:
1- Müşriklerin Medine’ye saldırmalarına karşı şehrin korunması için 20-24 
gün süren savunma savaşı * Ulamak. 2- Etrafı sularla çevrili kara parçası * 
Adale * Yapma, etme * Bağırsaklar. 3- Aday * Bulmaya çalışmak * Bor ele-
mentinin simgesi. 4- Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz *  Bir 
ajansımız * Yaşarmış, sulanmış * Ara verme. 5- Bir ilacın bir defada veya bir 
günde alınması gereken miktarı * İçinden su akıtmak için toprak kazılarak ya-
pılan açık oluk, arık, dren, karık * Özellik, vasıf. 6- Kısa zaman parçası * Bir 
nota * (Tersi) naz, işve * Kırmızı renk *İtriyum elementinin simgesi. 7- Seyrek 
görülen * Ateş * Damarlarda dolaşan sıvı. 8- (Tersi) kalıplaşmış söz öbeği, 
tabir * Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik. 9- Yıkılmış veya 
yıkılmaya yüz tutmuş yapı * İmkân. 10- Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı 
bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı * Allah’ın (cc) sıfatların-
dan ölmezlik * Utanma duygusu * Bir tür cetvel. 11- Vanadyum elementinin 
simgesi * (Tersi) maskara * İtalya’da Latium bölgesi halkından olan kimse * 
Azot elementinin simgesi. 12- Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek 
özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluştu-
ran hidrojenli birleşik, hamız *  Orta Doğu’da, Umman Denizi, Aden Körfezi 
ve Kızıldeniz kıyısında, Umman’ın batısında Suudi Arabistan’ın güneyinde yer 
alan bir ülke * Epilepsi. 13- Kokmuş hayvan ölüsü * Kesilmiş hayvanın yürek, 
karaciğer, böbrek, işkembe, beyin, vb. iç organlarıyla baş ve ayakları * Bir 
renk. 14- Rütbesiz asker * Donuk renk * Azot elementinin simgesi * Çukurca 
kap. 15- Duanın ardından söylenen söz * Atın yavrusu * Düzen. 

Yukarıdan aşağıya: 
1- Belli ve köklü bir soydan gelen, soylu *  Bir işi bir başkasının sorumlulu-
ğuna bırakma, ısmarlama, devretme. 2- Naz, işve * Tasvip etmek * Sebze ve 
meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla 
kaplı yer. 3- İslam’ın beş şartından biri * Canlanma * Kısaca metre. 4- Dö-
teryum elementinin simgesi * (Tersi) çok olmayan * Devlet işlerini düzenleme 
ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış * Bir nota. 5- Yaşlı, kart * 
(Tersi) bir bayan ismi * Metre * Unvan. 6- Fotoğrafta görülen yük hayvanı * 
Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak bi-
çimlendirilmesi sanatı. 7- İç Anadolu’da bir futbol kulübümüz * (Tersi) dingil 
* Gaye, maksat * Trityum elementinin simgesi. 8- Argon elementinin sim-
gesi * Kırmızı renk * Döteryum elementinin simgesi * Potasyum elementinin 
simgesi * Anlam. 9- Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı * Bir el işini veya 
mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne * İtriyum ele-
mentinin simgesi. 10- Bir kaynağa dayanmayan, hayalî * Kısaca otomobil * 
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş hayvan. 11- Suriye’nin başkenti * Tadilat *  
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir. 12- İyot elementinin simgesi * 
Yapılan iş, fiil * Fransa’nın başkenti * Nikel elementinin simgesi. 13- Yöntem, 
akım * Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz * İslam’ın temel esaslarından 
biri. 14- Emmekten emir * Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, 
yaraşırlık durumu * Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen, 20-40 san-
timetre yüksekliğinde, sebze olarak bahçelerde yetiştirilen, kokulu, bir bitki. 
15- Kabakgillerden bir sebze * Azot elementinin simgesi * Kıyı, yaka * Metre.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen

puzzels - raadsels
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