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Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi;  “Ey Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.”  Üç Ayları’nızı tebrik ediyoruz...

Lahey  Din  Hizmetleri  Müşaviri  Prof.  Dr.  Haluk  Songur

“Hollanda toplumuna uygun, genel İslami temel 
eğitim veriyoruz...” ww
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GÖÇÜN 60. YILDÖNÜMÜ VE KUR’ÂN-I KERÎM’E YAPILAN KÜSTAH VE ALÇAK SALDIRILAR İÇİN STK’LAR,  KANAAT ÖNDERLERİ VE YAZARLAR NE DEDİLER?
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DE SCHIE 10. YILINI KUTLADI  PTN, TEMSİLCİLERİMİZİ  VEDA  AKŞAMINDA 
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redactie02 yayın odası

      

K ıyamete kadar sürecek bir kavganın 
hep içerisinde olduk. Yaşanan 
adaletsizliklerin, haksızlıkların 
karşısında, ötekileştirilenlerin 

yanında durduk. Sevginin, merhametin 
kaynağı, sessiz yığınların sesi olduk. Kimsenin 
kutsalına sövmedik, haksız olduğunu 
bildiğimizde; bizden dahi olsa övmedik. 
İnancımızın gereği gibi olmaya çalıştık. Dik 
durduk, ne zihin bulanması, ne ayak kayması 
yaşamadık. Helal ve yasal olan her şeye açık 
olduk. Bu daire içerisinde herkese gönlümüzün 
kapılarını ve gazetelerimizin sayfalarını sonuna 
kadar açtık. Biz buyuz, böyle idik, böyle kaldık, 
böyle kalacağız. 
Doğuş gazetesi bu ay 25 yaşına girdi... 
O, gözümüzden sakınarak  büyüttüğümüz bir 
evladımız gibi oldu. İlk zamanlarda 20 bin 
adet basar, 8000 abonemize posta ile yollar 
idik. Doğuş, iki haftalık olarak yayımlanırdı. 
Bunun yanı sıra aylık olarak iki ayrı bölgesel 
gazete çıkarır idik. “Delikli demir icat 
oldu, mertlik bozuldu” misali; dijitalleşme 
dönemi, gazetecilik alanında yaşadığımız bu 
altın çağı bronza dönderiverdi. Aynı ilke, 
ideal, inançla gazetemizin matbu/yazılı hâli 
ömrümüz olduğu sürece devam edecek. 
Hele ki, bizlere her ay gazete yayım sonrası 
ulaşarak “Allah sizlerden razı olsun” diyen 
okurlarımız olduğu müddetçe… Doğuş 25’inci 
yıldönümünü kendine yaraşır bir etkinlikle 
kutlamayı planlıyor. Gelişmelerden haberdar 
edileceksiniz. Sizleri de bu kutlama içerisinde 
-düşüncelerinizi paylaşarak- görmek isteriz. 
Okurlarımızdan özellikle Yaşar Hocam ve 
İsmet Amcamıza özel bir teşekkür borçluyum. 
Abone bedellerini elden vermelerine rağmen, 
yıl sonunda gazete ile birlikte evlerine ulaşan 
ödeme çekini de bankaya havale etmişler. 
Geri iade etmek istedim; “sakın ha!” dediler. 
“Bizim de o kadar bir katkımız olsun ki, 
Doğuş ayakta kalsın, yaşasın” dediler. Hay 
siz çok yaşayın emi. Gazetemizin bu sayısını 60. 
yılını kutlayacağımız göç serüvenine ayırdık. 
Sizlerin de bu konuda söyleyecek sözü vardır 
mutlaka, bekliyoruz. Hollanda’da temsil gücü 
olan bütün kurum ve kuruluşlara bu konudaki 
düşüncelerini yazmaları için çağrıda bulunduk. 
Bazıları yoğunluğunu belirtti, kimi de 
duymazdan geldi. Çağrımızı duyup, görüşlerini 
bizlerle, sizlerle paylaşan gönül dostlarımıza da 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. 

Yazarlarımızın yazılarını, yapılan söyleşileri 
okumanızı tavsiye ediyorum. Görevim gereği 
her yazıyı en az üç defa okuduğum ve onlardan 
hayli beslendiğim için, o güzelliklerden sizler 
de istifade edin istiyorum. Ve yazılarla alakalı 
yazarlarımıza lütfen ulaşın ve tepkinizi iletin.
…
İnsanı yakan kitap da yakar…
Aşağıdaki haberi okuyunca kanım dondu. 
Benzer bir hadisenin bizlerin başına gelebilme 
ihtimali beni büyük bir korku ve endişeye sevk 
etti. Haber şöyle:
“Almanya’da Türk vatandaşının cenazesi 
yanlışlıkla yakıldı
Almanya’da beyin kanaması geçirerek vefat 
eden Abdülkadır Sargın, cenazesi bir Alman 
vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. 
Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin 
ardından aileyle hemen temas kurduklarını, 
olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını 
açıkladı.”
Azınlık olarak yaşadığımız bu diyarlarda 
bizlere sahip çıkan kurumların varlığı bu 
korkumu, endişemi atmama vesile oldu. 
Farklı dinî cemaatlerin oluşturdukları Cenaze 
Nakil Firmaları bu manada büyük bir görev 
ve hizmet ifa ediyorlar. Konuyu Millî Görüş 
bünyesinde hizmet veren Çınar Cenaze 
Vakfı sorumlusu Feyzi Aksoy ile görüşüp, 
onu dinleyince rahatladım. Bu işi sakın ihmale 
almayın. Gençler anne babasına güvenip üye 
olmuyor, üye ise bağışını yatırmıyor. 
Anne baba da belli bir yaştan sonra evlatlarına 
güvenerek yatırma zorluğu çekiyor ve çok büyük 
sıkıntılar yaşanıyor. Cenazemizin yakılmasına 
meydan vermemek için bu tür kurumlara 
acilen bağışçı olun ve sorumluluklarınızı 
yerine yetirin. Konuyla alakalı beni etkileyen 
iki önemli hatıra yaşadım. Yeri ve zamanı 
gelince paylaşırım inşallah. İnsan yakılan yerde 
kitapların yakılması, yırtılması çok normaldir. 
Ama yakılan yırtılan kitap 2 milyar insanın en 
kutsalı ise, ona dokunmak kişinin kendisini 
yakar, kendisini tarumar eder, dağıtır. 
İki şarlatan, iki densiz, iki hadsiz, iki provokatör, 
iki insan ve İslam düşmanı faşistin bu tür cürmü 
elbette bütün Müslümanları hatta insanlığı 
rahatsız etti, üzdü. Bu iki densize bu cürmü 
yapmaları için müsaade eden yetkililer de aynı 
rezaletin birer parçalarıdır. Çağlara meydan 
okuyan kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e 
yönelik yürütülen sinsi, alçak, çirkin, skandal 
oyunların arkasında hangi hain elin olduğu 
yakında anlaşılır. Bu oyunun içerisinde olan 
yetkililer de hesap vermeliler. 
Bu deli saçması girişimler “ifade özgürlüğü” 
ile anlatılmaya, tanımlanmaya çalışılırsa, 
ortaya ancak kaos çıkar.

Oysa İslam’ın, bütün insanların can, mal, 
akıl, nesil ve din özgürlüğünü temin eden 
barış ve merhamet dini olduğunu bu zavallılar 
bilselerdi... Kur’ân-ı Kerîm’in; getirdiği ilkelerle 
dünyada huzur ve barışı, adaleti, temel hak ve 
hürriyetlerin dokunulmazlığını öğreten kutsal 
bir kitap olduğundan haberdar olsalardı, böyle 
bir terbiyesizlik yapılabilir miydi. Bunun da en 
büyük suçlusu ve sorumlusu biz Müslümanlarız. 
60 yıldır biz onlara İslam’ı anlatamadık, 
tanıtamadıysak, bu suç bizim. Bu iğrenç oyuna 
tepkiler üst perdeden dile getiriliyor. HDV, 
Hollanda Millî Görüş, PTN, AGD, UID gibi 
kuruluşlar, DENK Partisi, Kur’ân-ı Kerîm’e 
yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını beyan 
eden bildiriler yayımladılar. Gönül isterdi ki, 
Hollanda’da sayıları 1 milyonu aşkın Müslüman 
toplumun sesi tek olarak çıksın, tepkisi bir 
yerden yükselsin. Tepkileri hem gazetemizden 
hem de websitemizden  takip edebilirsiniz.  
...
Evlenmek isteyen gençlere hem maddî 
destek verelim hem de aracı olalım...
30 yaşını aşan gençlerin evlenmemiş olmalarını 
görünce çok üzülüyorum. Elbette hepsinin 
kendince sebepleri vardır ancak bizlerin,  
kanayan bu yaramıza merhem olmamız 
gerektiğine inanıyorum. Evliliği pahalı hâle 
getirdik, fuhşu, zinayı ucuzlattık. Bunun vebali 
çok ağır. Evelenmek isteyip de maddî imkânı 
olmayan gençlerin bu sorunu çözülmeli. 
Evlenmek isteyen onca gencimiz var. 
Camiler, cemiyetler, dernekler bunların 
evliliklerine zemin hazırlayabilirler. Sebep 
olmaktan korkmayın, tanışmalarına vesile 
olun. Belki büyük sevgilerin, mutlulukların 
yeşermesine, saadet hanelerinin oluşmasına 
sebep olacaksınız. Bu manada atılan güzel 
adımları duyuyor, seviniyor ve toplumun 
önderlerine örnek olmasını diliyorum. Caminin 
genç kızlar ve genç erkekler kolu var. Ama 
bunlar birbirlerinden habersizler. Özellikle yaşı 
gelmiş, evlenmek isteyenler için bu çok güzel 
bir imkândır. Başkanlar sadece bu niyetteki 
gençleri, uygun olanlarla bir araya getirip 
tanışmalarını sağlasalar, yeter.  Önümüzdeki 
sayıda inşallah bu örnek çalışmaları sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
Rabbimizin buyruğu: “İçinizde evli 
olmayanları, kölelerinizden ve 
cariyelerinizden salih olanları evlendirin. 
Eğer fakir iseler Allah, Kendi fazlından 
onları zengin eder. Allah geniş (nimet 
sahibi)dir, bilendir.” 
Peygamber Efendimizin istek ve tavsiyeleri: 
“Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet 
gününde) diğer ümmetlere karşı sizin 
(çokluğunuzla) iftihar edeceğim”            ---◄◄          

Kitap Yakmakla Isınamaz,
zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Senin deden Ebu Cehil 
bile değiştiremedi

Kıssadan hisse:
Şarkışla İmam Hatip Müdürümüz vardı. 
Sert, otoriter mizaçlı, ancak sevecen 
biriydi. Sınıf arkadaşımız Duran Kur’ân-ı 
Kerîm derslerinde sıkıntı yaşardı. Hem dili, 
Arapça harfleri telaffuz etmede hem de 
derse giren okul müdürünün korkusuyla 
doğru okuduğunu da şaşırırdı. Yine bir 
gün Kitabımızı yüzüne okumak için derse 
başladık. Herkes bir şekilde okudu. Sıra 
Duran kardeşimize gelince sınıf büyük 
bir sessizliğe büründü. Sanki olacakların 
işaretini veriyordu. Duran’ımız korku 
ve heyecandan dolayı bildiği yeri de 
yanlış telaffuz ederek okumaya başladı. 
Zaten müdürümüz, Duran’ın hemen 
başında elinde sopa ile bekliyordu. Avını 
gözetleyen bir avcı gibiydi. Harflerin 
çıkışı, mahreci kulağa çok farklı gelmeye 
başlayınca müdür dayanamadı ve Duran’ın 
ensesinden tutarak, başını masaya vurup 
vurup kaldırmaya başladı. Bir yandan da 
söyleniyordu: “Kitabımızı 1400 senedir 
değiştirmeye çalıştılar, becermediler. 
Sen mi değiştireceksin ha, sen mi? 
Doğru oku Kitabımızı, doğru oku!”
Kitabımız üzerinde oynanan ne ilk ne de 
son oyun olacak bu çirkin hadise. Ama 
O, Allah’ın koruması altında kıyamete 
kadar nurunu, ışığını insanlığın üzerine 
yayamaya devam edecek.  Ne PEGIDA 
isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri 
Edwin Wagensveld ne de Danimarkalı 
siyasetçi Rasmus Paludan ne de 
diğerlerinin bu ışığı söndürmeye güçleri 
yetmeyecek. Yeter ki bizler O hidayet 
rehberi olan Kitabımıza sahip çıkalım
ve bize gösterdiği yoldan yürüyelim…

“Kur’an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O’na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.”  {Aliya İzzetbegoviç}

 AYDINLANAMAZSIN, ANCAK
 KARANLIKLARDA KALIRSIN
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B u yazımızda 1 Ocak 2023 ten  itibaren 

yürürlüğe giren çocuk velayetindeki  
değişikliklere  değinmek istiyorum. 
Hollanda’da evlilikten dünyaya 

gelen çocukların velayeti hem annede hem de 
babadadır. Çocuğun annesiyle evli olan baba 
otomatik olarak velayeti alır. 
Evli olmayan anne, doğumdan itibaren 
çocuğunun yasal velayetine sahiptir. 1 Ocaktan 
2023 ten önce baba çocuğu belediyeye kabul 
ettikten sonra, velayet yetkisi için mahkemeye 
ayrı olarak başvurmak zorundaydı. Evli 
olmayan/kayıtsız birçok ebeveyn, yetkinin ayrı 
olarak talep edilmesi gerektiğini bilmiyordu  ve 
bu nedenle genellikle yalnızca annenin yetkisi 
vardı. 
Bu, örneğin, çocuk henüz küçükken annenin 
ölmesi, anne babanın daha sonra ayrılması 
veya okul seçimi gibi çocukla ilgili önemli 
konularda fikir ayrılıklarının olması gibi 
durumlarda sorunlara neden oluyordu. 
Maalesef bu uygulama bir çok babanın velayet 
hakkında kısıtlıyordu. 

Evli olmayan ebeveynler genellikle 
ortak velayet başvurusunda bulunmakta 
zorlanıyorlardı. Ayrıca sona ermiş ilişkilerde 
genelde anneler bütün yetkinin kendisinde 
olmasını istiyorlar.  Hükümet, ortak yetkinin 
düzenlenmesinin önemini anladı.  Çünkü  
doğan çocukların yarısından fazlası evlilik dışı 
veya kayıtlı birliktelik dışı doğuyor. Bu nedenle 
yasa 1 Ocak 2023’te değiştirildi. 

Yeni yasa 
1 Ocak 2023’ten itibaren evli olmayan ve kayıtlı 
olmayan eşler otomatik olarak anne ile ortak 
ebeveynlik yetkisi alacak. 
Bu, çocuklarını  belediyede tanındıklarında 
(erkenning) olabilir. Artık anne ile birlikte 
velayet için mahkemeye başvurmak zorunda 
değiller. 
Yeni yasa, giderek daha fazla ebeveynin evli 
veya kayıtlı birlikteliği olmadan çocuk sahibi 
olduğu sosyal gerçeği daha iyi yansıtıyor. 
Evli olmayan ebeveynler daha sonra otorite 
açısından evli ebeveynlerle eşitlenir.  
Bu yasa 1 Ocak’tan önce tanınan çocukları 
kapsamıyor. Baba, 1 Ocak’tan önce tanındıysa 
belediyede, velayet için mahkemeye başvurmak 
zorundadır. 
Ebeveynlerin çocukları üzerinde ortaklaşa yetki 
kullanması önemlidir. Ve her iki ebeveyn de 
çocukların bakımı ve yetiştirilmesiyle yakından 
ilgilenmelidir. 

Örneğin, aşağıdaki durumlarda ortak 
velayet önemlidir:
• Çocukla başka bir şehre/ ülkeye taşınırken;
• Çocuk için kimlik veya pasaport başvurusu 
yapmak için;
• Çocukla yurt dışına  tatile seyahat ederken;
• Çocuğu okula veya bir gündüz bakım 
merkezine kaydettirmek için; 
• Tıbbi bir karar vermeniz gerekiyor veya 
çocuğunuzun tıbbi kaydını görmek istiyorsanız; 
Ortak yetki, ödeneklerin doğru hesaplanması 
veya velayet yetkisine sahip olan ebeveynlerden 
birinin ölümü durumunda da önemlidir.

Adaletle ve sağlıkla kalın.           ---◄◄ 

Çocuk Velayeti

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdemir

DAVASINDAKİ
DEĞİŞİKLİKLER

1 Ocak 2023’ten itibaren evli 
olmayan ve kayıtlı olmayan 
eşler otomatik olarak anne ile 
ortak ebeveynlik yetkisi alacak. 
Bu, çocuklarını  belediyede 
tanındıklarında (erkenning) 
olabilir. Artık anne ile birlikte 
velayet için mahkemeye 
başvurmak zorunda değiller.









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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M ütedeyyin: Otobüsten iner 
inmez, mescid/abdesthane 
arayışına girer. Kimileri molanın 
15 dk. kimi 10 dk., kimi de 

5 dk. süresini harcamak zorunda kalır.  
Yani bu sizin ibadet performansınız ile de 
doğru orantılıdır. Geriye kalan vakitten ne 
artarsa o derece mola yerinden istifade 
eder. Bir çay söyler, gözleme alır varsa 
hazırda. Otobüse almak ister yanına ama 
otobüs firması üstünüzdeki elbise dışında 
başka hiç bir şeyin alınmasına izin vermez. 
Mütedeyyin, bir yandan gözlemeden bir 
ısırık alıp, çayından da yudumlarken, bazı 
bağrışmaları duyar. Ehl-i Keyif gruptan 
iki kişinin tartışmasına şahit olur. Mola 
yerinin camında ‘kelepir arsa’ ilanını görüp 
‘sen alacaksın, ben alacağım’ kavgasıdır 
yapılan. Molanın bitmesine 10 dakika ya 
var ya da yok. Mütedeyyin, bu tartışmaya 
bir türlü anlam veremez. 10 dakika sonra 
terk edilecek yerden neden arsa alınır? 
Bunu almak için insanlar neden birbirlerinin 
boğazına yapışır. Kendine hakim olamayarak 
aralarında şöyle bir diyalog geçer:
- Arkadaşlar, otobüsümüz 10 dk. 
sonra kalkacak. Sizin neyin kavgasını 
yapıyorsunuz? Bırakın arsayı, elinizdeki 
gözlemeyi bile otobüse alamayacaksanız. Ne 
yapıyorsunuz?
Kavgalı yolcular, tüm bu söylenenlere 
pek bir anlam veremezler. Duyarlar, ama 
hissedemezler.
- Bizden sonra bu mola yerine çocuklarımız 
da uğrayacaklar. 10 dk da olsa tadını 
çıkarırız, biz otobüse bindikten sonra da 
varsın onlar nasiplensin.
- Öyle mi?
- E öyle valla.
- Ama, otobüs bu sonuçta. 10 dk. sonra 
mola bitecek. Nereden geldiğimiz, nereye 
gittiğimiz belli. Bu mola yerine gelen önceki 
arkadaşların yayınladıkları en çok okunan 
kitaplardan da haberiniz vardır herhalde. 
Küçük de olsa bir ‘En Çok Satanlar’ bölümü 
yapmışlar. Görmediniz mi?
- He valla gördük, önünden geçtik ama 
okumadık.

- Nuh’un Gemisi, Musa’nın Asası, Hz. 
Muhammed’in Kur’an’ı?
Her ikisinin gözü hala ilandaki telefon 
numarasındadır. Şu adamı başlarından 
savdıkları ilk anda yapacakları en önemli 
iş cepten ilan sahibini aramak olacak ama 
fırsat vermiyor garibim.
- Duyduk ama okumadık kardeş.

Mütedeyyin arkadaş uzun bir iç çekişten, 
üzüntüden ve yılgınlık hislerinin hepsini bir 
anda yaşadıktan sonra heyhat şöyle söyler:
- Peki siz bilirsiniz, der ve bir köşeye çekilip, 
çayını söyleyip kalan 10 dk. da olsa çayını 
yudumlamaya başlar. Yan masadan gelen bir 
sesli irkilir:
- Evladım, şu benim arabayı da bir 
yıkayıver, diyerek pahalı bir arabaya işaret 
eder zengin olduğu giyiminden, oturuşundan 
ve el-kol hareketlerinden belli olan bey. 
Araçları yıkayan görevliyedir bu ricası. 
Sonra o masadaki konuşmalara kulak 
kabartır:
- Sağ olsunlar, 3-4 kuşaktır büyüklerimiz bu 
mola yerine yatırım yapmışlar. Ben de bu 
arabayı onlar sayesinde aldım. E ben de boş 
durmadım tabii. Otobüsle geldim, daha 20 
dk. önce gördüm bu arabayı. Çok hoşuma 
gitti. 300 beygir diye üzerinde yazınca, 
bastım parayı. Üstüne  bir de şu ilerideki 
arsalardan alıp yatırım yaptım çol çocuğa.

‘Sanki bu mola saati hiç bitmeyecekmiş gibi 
düşünüyorlar’ diye düşünmeden kendini 
alamadı mütedeyyin, Ehl-i Keyf için. Oysa 
otobüsler, içleri insanlarla hınca hınç 
dolu olarak mola yerine yaklaştıklarında, 
restoranın tepesinde, her harfi bir insan 
büyüklüğünde olan şu LED cümleleri 
görerek mola yerine giriyorlar: “Her nefis 
ölümü tadacaktır” (Ankebut 57).
Üstelik bir otobüs geldiğinde, mola yerini 
terk eden ve edecek olan yolcuların da 
anonslarını duymalarına rağmen:
- Gal-u Bela’dan gelip, huzur- u mahşere 
gidecek yolcular. Otobüsünüz 5 dk. 
sonra kalkacaktır. Lütfen yanınıza sadece 
yaptığınız amelleri alınız.

Anons yapıldığı andan itibaren, kimi 
gönüllü, kimi gönülsüz, kimi ite kaka 
otobüse doğru sürüklenen insanların, 
aralarında anonsla ilgili tartışmaya da şahit 
oluyor mütedeyyin:
- Eeehm, bir anons olduğunu ben kabul 
etmiyorum. Kulağıma bir şey geldi ama 

bence böyle bir ses yok. Varsa da ispat 
edilmesi lazım. Sesi kim ispat edebilir? İspat 
edilemediğine göre ses, dolayısıyla anons 
yoktur. Şu anda bineceğimiz otobüs doğanın 
bir harikası, belki de tesadüfen var olmuş 
olabilir miiiirim.
- Bence bir ses var ama, sesin nereden 
geldiğiyle ilgili hiç bir fikrim yok. Ama ses 
kesin var.
- Biz bu alamete bindik bir şekilde, mola 
verdik ve şimdi tekrar biniyoruz ama, 
gideyoz mu kıyamete bilemedim.
Yaşananlar ‘sanki çok mükemmel bir şekilde 
organize edilmiş kaos’ gibi göründü gözüne 
mütedeyyin yolcunun. Çünkü bir yanda 
bu manzara yaşanırken, diğer yandan, 
vakarlı ve mutlu bir şekilde otobüse doğru 
yürüyen, kendisine çok yakın hissettiği diğer 
bir grubun, hiç bir tartışmaya girmeden 
ilerlediğini fark etti. Yüzlerinde mutluluğun 
getirdiği bir tebessüm ve etraflarına saçtıkları 
mutmain bir hava vardı sanki. İlerlerken, 
ne restoranda, ne satılık arsalara, ne şimdi 
gıcır gıcır parlayan son model arabalara geri 
dönüp bakan birilerine şahit oldu.

Fakat herkes otobüse doğru ilerlerken 
otobüsün içinde oturan bir kaç kişiye gözleri 
takıldı. Onun otobüsünde de sadece 1 kişi 
vardı aynı böyle.

Hakikat: otobüsten hiç inmek istemeyen, 
mola yerlerinden pek haz etmeyen ama 
mecburen ihtiyaç gidermek zorunda olan ve 
namazını kılıp tekrar otobüse dönenlerdir. 
Her 40 kişilik otobüste belki de sadece 1 
ya da 2 kişi otobüsten sadece 5 dk. için 
iniyorlar. “Allah’a şükür olacak ameller 
işleyin. Doğrusu kullarımdan gereği gibi 
şükredenler pek azdır (Sebe Süresi 13).” 
ayeti cuk diye oturuyordu sanki hakikat 
yolcuları için.

Ehl-i Keyf grubu, bütün mola saati boyunca 
25 dk. otobüste bekleyen bu yolculara, ne 
kadar da a-sosyal, geri kafalı, köylü gözüyle 
bakarlarken mütedeyyinler ise ne dünyadan 
vazgeçebilirler ne de hakikati yakalayan 
bu yolculara gıpta etmekten kendilerini 
alamazlar.

Mütedeyyin, kendi seyahat firmasının 
anonsunun kulaklarında çınladığını duyunca, 
bardağının dibinde kalan 1 yudumluk çaya 
gözünü dikti ve şöyle düşündü:
- Bir yudum daha alayım mı yoksa? ---◄◄          

Bizim kuşak, hayatında hiç olmazsa bir 
kez bile olsa şehirlerarası otobüs yolculuğu 
yapmıştır. En uzun yolculuğum, bir hafta sonu 
Ankara’dan Diyarbakır’a ve oradan da asker 
olan abimi ziyarete, Silvan’a yaptığım 17 
saatlik yolculuktu. Yol uzun olunca, verdiğimiz 
molalar da artıyordu. Ama genel olarak hayatı 
nasıl yaşıyorsanız, molalarınızı da ona göre 
veriyorsunuz. Şimdi size mola yerinde inen 
insan tiplerinden bahsedeyim: 
Ehli Keyif: Sigarasını yakar, sonra içeri girip, 
kendine bir yemek söyler, aç değilse bayat-
taze fark etmez çay içer, eğer çay taze ise 
2-3 tane içer.  Ama mola süresi 30 dk. Ne 
sığdırabilirsin bu süreye? Ne sığdırabilirsen 
onu. Kimi turistik alış-veriş bile yapar. 
Pişmaniye, lokum, fındık, fıstık, testi, biblo, 
aklınıza ne gelirse. Mola nerede verildiyse, o 
bölgenin meşhur ürünlerini de orada görmeniz 
mümkün. Afyon’sa kaymak, lokum, sucuk, 
Adapazarı-İzmit civarı ise pişmaniyeciler vs. 
Yani mola yeri olanca insicamı ile size göz 
kırpar, albenili olur. 
Eğer karnınız aç ya da midenize düşkünseniz 
sizi iyi bir imtihandan geçirir mola yeri. 
Nefis derdiniz, kilo alma sıkıntınız, hatta para 
sorununuz yoksa istediğiniz gibi takılabilirsiniz 
mola yerinde. Ehl-i Keyif ’lerden bir kaçı, mola 
yerinin restoranının camına yapıştırılan ilana 
takılıp elindeki gözleme ile yavaş yavaş ilana 
doğru yürümeye bile başlarlar:
- Şimdi buradan şu arsayı alsak 
25 dk. sonra acaba değerinin iki katına çıkar 
mı acep? diye düşünmeden 
alamazlar kendilerini.

MOLASI

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Bir Otobüs

actualiteit
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opinie04 görüş

N e güzel, bunca aradan sonra 
tekrardan hep birlikte ailecek gezip, 
alışveriş yapıp bir şeyler yiyerek 
vakit geçirebileceğimiz yerlerin 

yeniden açılması. Büyük bir özveri ve çabayla 
bu tür organizasyonları düzenleyenlere en 
içten teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim. 
Ancak acilen düzeltilmesi gereken birkaç 
konuyu da belirtmeden geçemeyeceğim. 
Kerst/Noel dönemine denk getirilen ve 
açılışında bulunduğum Fuarım’da Türkiye’den 
gelen iki yazar ve bir gelişim uzmanını 
dinledim.

Ülkemizde son zamanlarda çok popüler 
olmaya başlayan ve giderek bizlere de 
bulaştırmaya çalışılan sadece “ben varım” 
hastalığı, yazarlardan biri tarafından 
dakikalarca anlatıldı. “Sadece ben 
önemliyim, hep kendimi düşünmeliyim, 
başkaları umurumda değil, sarılın 
kendinize, kendinizi sevin” gibi saçma 
sapan öneri katılımcılar dakikalarca dinledi. 
Ne dinimizde ne de kültürümüzde yeri 
olmayan “benlik” kavramı böylesine güzel 
bir toplumun kalbine konulmuş dinamit gibi. 
Komşusunun derdiyle hemhâl olan, aile ve 
akraba ilişkilerinde tüm dünya toplumlarına 
örnek teşkil eden Kur’an’da Mevlâ’nın 
“ayrılmayın, dağılmayın, bir ve birlik 
olun!” diye emrettiği bir toplumu, sadece 
“ben önemliyim, gerisi yansın” 
psikolojisiyle aldatmaya çalışmak, bu topluma 

yapılacak en büyük ihanet olsa gerek. Hem 
de Avrupa’da yaşayan Türkler olarak birlik 
ve beraberliğimizin bize güç kattığını çok 
iyi bildiğimiz hâlde. Umarım bundan sonra 
mikrofonu kimlere uzattığımıza biraz daha 
dikkat ederiz.

Yine başka bir konuşmacı çıkıp geçmiş 
zamanda yaşadığı garibanlık günlerini 
dramatize ederek anlatıp, sonra da kitap 
standının arkasına geçip imzalı kitap satıyor. 
Size soruyorum: Zamanında Türkiye’de 
karısını, çocuklarını, anasını, babasını, daha 
ötesi vatanını bırakarak, buralara gelen 
aylarca yakınlarından haber alamayan, 
yıllarca yüzlerini göremeyen ve yaşadıklarıyla, 
üzüntüleriyle, kederleriyle, tarifsiz acılar 
yaşayan dedelerimizden, babalarımızdan daha 
çileli, garibanı, hüzünlüsü var mı? 
Çoğumuz öyle bir geçmişle imtihan edildik, 
sınandık. Ama hiçbirimiz öyle bir geçmişin 
ardına sığınarak duygu sömürüsü yapmadık, 
ondan bir medet ummadık. 
Sohbet ortamlarında acı bir hatıra olarak 
paylaşmanın ve ondan bir ders almanın 
haricinde o tür bir yaşanmışlığın ardına 
sığınıp bir çıkar elde etmek kimsenin aklına 
gelmedi. 

Başka bir konuşmacı da çocuk psikolojisi ve 
yetiştirilmesi üzerine konuşuyor. Oğlunun 
okuldaki sorunlarını anlatarak dinleyenlere 
nasıl davranmaları konusunda tavsiyeler 

veriyor. Sosyokültürel yapı olarak tamamen 
farklı olan iki ülkenin farklı iklim, coğrafya 
ve hayat şartlarında büyüyen çocuklarını 
aynı görüp, Türkiye’deki çocuklara verdikleri 
tavsiyeleri burada da aynen anlatmaları 
“televizyon televizyondur” diyerek 
Samsung televizyonunu Sony kumandasıyla 
açmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. 
En basit örnek olarak Türkiye’de okulda bir 
çocukla konuşurken çocuk yüzünüze bakarsa 
cüretkâr ve terbiyesiz olarak nitelendirilir. 
Kültürel edep gereği başı önünde dinlemelidir. 
Ama burada çocuk öğretmeni konuşurken 
yüzüne bakmıyorsa terbiyesizlik sayarlar. Ne 
kadar ters bir orantı değil mi?

Hollanda kanalında burada yetişmiş ve 
profesör olmuş bir kardeşimizin belgeseli 
yapılırken, daha nice profesörlerimiz, 
psikologlarımız, psikiyatrilerimiz, 
eğitimcilerimiz, her türlü sorunla mücadele 
eden danışman, hukukçu, doktor, yazar ve 
onlarca uzmanımız varken Türkiye’den kitap 
satmak için birilerini getirmek ve ellerine 
mikrofon vermek ne derece doğru size 
bırakıyorum.
Konusu ve içeriğiyle hiçbir anlamı olmayan 
ve seyrettikten sonraki gün unuttuğumuz bir 
televizyon dizisinin oyuncusunu sırf sosyal 
medyada paylaşmak için Paris’teki bir fuarda 
devlet kahramanı gibi karşılamak, içinde 
bulunduğumuz hezeyanı anlatmaya yeter diye 
düşünüyorum.

Ülkemizle hepimizin çok şükür hâlen 
güzel bağları var. Kimse bu zamana kadar 
koparamamış koparamaz da. Ama artık 
burada, gurbette çalışıp mücadele edip, 
birçok şeyi başaran kardeşlerimizin mikrofonu 
da, sahneyi de sonuna kadar hak ettiklerini 
düşünüyorum. Başkalarının size karşı olan 
davranışını, sizin tutumunuz belirler. Biz 
gurbetçiler buradaki kardeşlerimize ne kadar 
değer verirsek, başkaları da bizlere o kadar 
değer verecektir.
Birlik ve beraberliğimizin bozulmaması 
dileğiyle nice fuarlara inşallah.
Hoşça kalın, sağlıkla kalın.                  ---◄◄

hm_yanar@hotmail.com Halil Yanar                          YAZI-YORUM

NİCE FUARLARA İNŞALLAH!?

maandblad/aylık gazete  doğuş
                                                                        nr. 290 Ocak/Januari 2023

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

  www.sws-simtronic. com   info@sws-simtronic.com *Bizimle irtibata geçiniz

42
     yıl

www.simtronicstore. com
www.edelstaalgroup.com   

 Rotterdam Başkonsolosu  Sevgi  
 Andiç görevine başladı 
Rotterdam Başkonsolosluğunda 
görev süresi dolan Aytaç Yılmaz’ın 
yerine gelen Rotterdam Başkonsolosu 
Sevgi Andiç, görevine başladı. 
Andiç yayımladığı mesajında “Mesai 
arkadaşlarımla birlikte sizlerin 
burada devletimizin gücünü ve 
desteğini her zaman hissetmenizi 
sağlayacak bir anlayışla hizmet 
vermeye devam edeceğiz.” ---◄◄       

Hayırlı Olsun!..

HOLLANDA’DAKİ TEMSİLCİLİKLERİMİZDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 Amsterdam Başkonsolosu 
 M. Burak Ersoy görevine başladı 
Amsterdam Başkonsolosluğunda 
görev süresi dolan Engin Arıkan’ın 
yerine gelen Amsterdam Başkon-
solosu Mahmut Burak Ersoy, 
15 Aralık 2022 tarihinde görevine 
başladı. M. Burak Ersoy yayımladığı 
mesajda, “Ben ve personelimiz, 
ihtiyaç duyulduğunda yardıma 
hazır olduğumuzu bilmenizi
isterim” dedi.                       ---◄◄

 Deventer Başkonsolosu  
 M. Hakan Cengiz görevine başladı  
Tuna Yücel Modrak’ın Merkeze dön-
mesinin ardından Deventer Başkonso-
losu olarak atanan Muammer Hakan 
Cengiz 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 
görevine başlayan Cengiz, “Vatan-
daşlarımızın hak ve menfaatlerini 
savunmaya devam edeceğim. Ben 
dâhil, tüm çalışma arkadaşlarım, 
ihtiyaç duyduğunuzda erişilebilir 
olmayı sürdüreceğiz.” dedi.    ---◄◄

4 yıl boyunca Hollanda’da görev yapan temsilcilerimiz silinmez izler, güzel isimler, değerli hatıralar bırakarak gittiler... Darısı gelenlerin başına!.. 
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U sta gazeteci-şair Yavuz Nufel 
tarafından sunulan resepsiyona, 
De Schie yönetim ve çalışanları, 
T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu 

Ticaret Çalışma ve Ataşesi Veysel Parlak, sivil 
toplum kuruluşlarından TİCF Başkanı, Ömer 
Altay, IGMG Güney Hollanda Bölgesi adına 
Sezer Değmez, UID Hollanda Başkanı Hasan 
Tekten, HTF Genel Sekreteri Erim Uğurlu, 
MÜSİAD Başkanı Ali Köklü, TOVER Başkanı 
Durmuş Doğan,  Hollanda Azerbaycan 
Derneği Başkanı İlhan Aşkın, hemşehri 
dernek başkanları çok sayıda vatandaş 
katıldı. Sıcak bir atmosferde geçen program, 
De Schie Genel Koordinatörü Bahattin 
Türkoğlu’nun açılış ve tanıtım konuşmasıyla 
başladı. Türkoğlu konuşmasında De Schie’nin 
tarihsel sürecini ve geçirdiği evreleri hakkında 
davetlileri bilgilendirdi.
De Schie Genel Müdiresi Hülya Dumrul 
yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak müşteri 
profili ve şikâyetleri üzerinde durdu. Borcunu 
sildirdikleri bir kadın müşterisini de yanına 
çağırarak onun duygu ve gözlemlerini 
katılımcılarla paylaşan Dumrul, müşterisinin 
memnuniyetini ve izlenimlerini anlatırken 
duygulu anların yaşanmasına vesile oldu. 

Fehmi Uzun: “10 yılın sonunda verdiğimiz 
mücadeleden alnı ak olarak çıktık”
Kendilerini anlatmakta, kurumlarını 
tanıtmakta hayli zorluk çektiklerini ifade 
eden Fehmi Uzun da yaptığı konuşmada 
şunlara değindi: “Bu özel günümüzde 

bizlerle beraber olmanız bizleri 
ziyadesiyle mutlu etti. Hepinize ayrı 
ayrı kalbi şükranlarımı sunuyorum.  
Hata yapmayan insan yoktur. Toplumun 
hepsi bizimdir. Borçlusu da borçsuzu da 
bizimdir, bizim insanımızdır. İşler iyi 
gidiyorsa, bu gidişatta bizim de rolümüz 
vardır. Kötü gidişatta da bizim etkimiz 
vardır. Bundan dolayıdır ki her daim 
toplumumuzun yanında olacağız. Türk 
ve özellikle  Müslüman toplumunun 
dertleriyle dertleneceğiz. Bana 10 yıl 
önce kendimizi nerede gördüğümüz 
sorulsa, bugünleri hayal etmem 
mümkün değildi. Bugün belediyelerin 
bile ezberini bozan güçlü bir kurum 
olarak toplumumuza hizmet etmenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünümüze 
ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.” 
Fehmi Uzun’un konuşmasının ardından, 
program sunucusu Yavuz Nufel, sırasıyla 
protokol konuşmacılarını kürsüye davet etti. 
T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu Ticaret 
ve Çalışma Ataşesi Veysel Parlak, MÜSİAD 
Hollanda Başkanı Ali Köklü, UID Hollanda 
Başkanı Hasan Tekten ve Durmuş Doğan 
yaptıkları konuşmalarda böylesi bir kurumu 
tanımaktan dolayı memnuniyetlerini ifade 
ettiler ve De Schie’nin çok önemli bir boşluğu 
doldurduğunu, çok önemli ve hayırlı bir 
hizmet ettiğine dikkat çektiler. Konuşmacılar, 
De Schie’nin kendilerinden beklentilerine 
müspet karşılık vereceklerinin altını çizdiler ve 

kendi üzerlerine düşen bir durum olduğunda 
birlikte çalışacaklarının sözünü verdiler. 
Konuşmaların ardından Gökkuşağı Sanat 
Merkezi oyuncularından Ömer Atıf ve 
Sezer Han ve ekibi hazırladıkları bir skeci 
sahnelediler. Gerçek hayattan izler taşıyan, 
borçlu birinin yaşamının anlatıldığı gösteri 
hayli beğeni topladı ve duygulu anların 
yaşanmasına vesile oldu. 
10 yıllık güzel bir geçmişe sahip olan De 
Schie’nin bu özel günü için hazırlanan 
plaketler ve ödüller de sahiplerini buldu.     
De Schie ekibi gösterdiği başarılı 
performanstan dolayı plaket aldılar.
Program, ayaküstü sohbetlerle, verilen ikram 
ve çay-kahvelerle sona erdi.  
(Konuşmalar dogus.nl’de)              DM---◄◄

Fehmi Uzun:

Borçlular da güneşİn ısısını hİssedeBİlİyorlar artık…”
“de schıe sayesİnde

Borç Aracı Kurumu “De Schie” 10. kuruluş yıldönümünü görkemli ve coşkulu bir resepsiyonla kutladı. Seçkin davetlilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyona Türkiye’den de katılımlar vardı.
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Mustafa Aktalan

Hollanda’ya göçün 60. Yılını kutlayacağımız 
bu günlerde ciddi bir muhasebe yapmak zo-

rundayız. Birinci neslin bütün yokluk ve imkânsı-
zlıklara rağmen nasıl bir inşa ve ihya hareketi 
yaptığına hepimiz şahidiz. Onlara olan vefa bor-
cumuzu ödemek zorundayız. Hiçbir şey yapılmasa 
bile onların o şanlı hayatlarını gençlere ve gelecek 
nesle anlatmalıyız. Bu bağlamda, teşkilatımız da 
o birinci nesil dediğimiz bir avuç inanan insan 
ile kurulmuş. Bir çok zorluklara rağmen, teşkilat-
larımız gelişerek, büyüyerek, Avrupa’nın en büyük 
sivil toplum kuruluşlarından bir hâline gelmiştir. 
Dinî vecibelerin  yanı sıra sosyal, kültürel, millî, 
manevî ve eğitim alanında hizmet etmeye devam 
ediyor. Günümüzde ise teşkilatımız, 40 bölgede, 
525 cami ile, 180 bin üyesiyle, 500 bin cemaati, 
hafta sonunda eğitim gören 80 bin öğrencilerimiz 
ile dünya çapında hizmet veren bir teşkilat oldu. 
Günden güne büyümeye ve daha farklı alanlarda 
hizmet vermeye devam ediyor. Yaptığımız işler Al-
lah’ın rızasına uygun olduğu sürece, şüphesiz Al-
lah (cc) bizim yardımcımızdır. Bu da ayeti kerime 
ile sabittir: “Üzülme, Allah bizimle beraber-
dir” (Tevbe 40. ayet). 
İlk neslin bıraktığı yerden, bizler bayrağı daha 
ileri götürmekle mükellefiz. Her zamandan daha 
fazla gayret ve motiveli bir şekilde çalışmalarımızı 
yürütmemiz gerekir. Yetişen yeni gençlik maşallah 

“Bİrİncİ neslİn Bu ülke İçİn 
yaptıkları asla unutulmamalı”

şuurlu, bilinçli ve donanımlı bir şekilde ümmete 
hizmet ediyor. Bu çalışmaların devam etmesi için, 
arkadan yeni gençler gelmesi gerekiyor. Biz teşki-
lat yöneticileri olarak bunu asla ihmal etmememiz 
gerekir. Bugüne kadar Allah’ın rızasını kazanmak 
için hizmet etmiş bütün kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Bizlere bu mirası bırakan birinci ne-
slimizi de rahmetle, minnetle, sevgi, saygı ve 
şükranla yâd ediyorum. Rabbim hizmetlerini daim 
eylesin. 
Bu arada kutsal kitabımız Kurân-ı Kerîm’e yapılan 
alçak, çirkin saldırıları da esefle kınıyorum. 
Mustafa Aktalan 
IGMG Güney Hollanda Bölge Başkanı ◄◄

Haydin sandığa!..

15 Mart’ta yapılacak eyalet meclisi seçimleri 
Hollanda’da yaşayan azınlıklar için büyük 

bir fırsat.
DENK Partisi 15 Mart’ta yapılacak eyalet meclisi 
seçimlerine Kuzey Hollanda, Güney Hollanda 
ve Utrecht eyaletlerinde katılacak. Bu seçim-
lerden başarıyla çıkmayı hedefleyen DENK 
Partisi, seçilen eyalet meclis üyelerinin mayıs 
ayında senato üyelerini belirleyecek olması 
sebebiyle, bu yolla ilk DENK senato üyesini 
çıkartmak istiyor. Hollanda yasalarına göre bir 
kanunun onaylanması için parlamentodan geç-
tikten sonra Senato’dan onay alması gerekiyor. 
75 sandalyeli Senato’da koalisyonun çoğunluğa 
sahip olmaması ve birçok kritik oylamanın yal-
nızca birkaç sandalye fark ile kabul edilmesi 

“Bu seçİmler, azınlıkların ülke yönetİmİnde 
söz sahİBİ olması İçİn krİtİk Bİr öneme sahİp”

sebebiyle muhalefet partileri koalisyona dâhil 
olmasalar bile hükûmet politikalarına önlemli 
etkide bulunabiliyor.
Hollanda-Türk medyası ile basın buluşmasında 
bir araya gelen DENK Partisi Güney Hollanda 
birinci sıra adayı olan Metin Çelik yaptığı 
açıklamada önümüzdeki seçimlerin Hollan-
da’daki azınlıkların ülke yönetiminde söz sahibi 
olması için kritik bir önemi olduğunu, yalnızca 
bir Senato üyesi kazanması hâlinde bile hükûmet 
ile pazarlık yapma fırsatlarının olacağını ve bu 
yolla Hollanda toplumu adına değerli kazanım-
lar elde edebileceklerini kaydetti.
DENK Partisi seçim kampanyasına, 4 şubatta 
onlarca şehirde birden yapılacak programlarla 
başlayacak.                          ---◄◄       

Metin Çelik:
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K ampa, bölge yönetim kurulunun 
tamamı ve bölgede hizmet veren 18 
camiden en az beşer kişilik bir katılım 
sağlandı. Bölge Sosyal Hizmetler 

Başkanı Mustafa Doğan tarafından sunulan 
program, Dış İlişkiler Başkanı Kenan Aslan’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mustafa Aktalan: “Batı’nın göbeğinde 
Nuh’un Gemisini inşa ettiniz. Pek 
çok imkânsızlıklara rağmen her yere 
yetişmeye çalıştınız”
Teşkilatlanma Başkanı Abdullah Aşıran’ın 
yaptığı yoklamanın ardından Bölge Başkanı 
Mustafa Aktalan’a söz verildi. Aktalan 
selamlama ve açılış konuşmasında şunları dile 
getirdi: 
“Millî Görüş Teşkilatlarının değerli yöneticileri,
Birbirimizi daha yakından tanımak, 
dertlerimizle hemhal olmak için bu tür buluşma 
ve birlikteliklerin önemi hepinizin malumu.
Sizler insanların hidayetine vesile oldunuz. 
Yetim başı okşadınız, onların zulüm düzenine 
karı durdunuz. Batı’nın göbeğinde Nuh’un 
Gemisini inşa ettiniz. Pek çok imkânsızlıklara 
rağmen her yere yetişmeye çalıştınız. Biz 
bunları yapmaya mecburuz. Rabbim bizlere 
sayısız nimetler vermiş. En önemlisi de bizleri 
kendisine inanan müminlerden eylemiş. Onun 
davasına hizmet bizim en önemli vazifemiz, 
kulluk görevimizdir.
Refah toplumlarında yaşayan insanlarınızın da 
çok farklı ve önemli sorunları var. Ailelerinden 
alınan çocuklar için kurulması gereken yetim ve 
bakım evleri, psikolojik ve bağımlılık sıkıntıları 
olanlar için özel sağlık merkezleri, yaşlılarımız 
için bakım yerleri gibi farklı ihtiyaçlarımız var. 
Teşkilatımız bu alanda çalışmalar başlattı. 

Mustafa Aktalan:

Bizler de Hollanda’da bu gibi ihtiyaç duyulan 
yerlerin hizmete açılması için gerekli çalışmaları 
başlatacağız. Söylemler sorunları çözmeye 
yetmiyor. Sözün eyleme dönüşmesi gerekiyor. 
İnsanların en değerli olanına hitap etmek, 
gönüller kazanmak, yüreklere dokunmak ve 
yeni fetihler yapmalıyız.
Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi 
“Cihad ederek dinleneceğiz.”
Verimli bir kamp dileği ve duası ile hepinizi 
Allaha emanet ediyorum”.
Aktalan’ın konuşmasının ardından öğlen 
yemeği ve namazı için mola verildi. 
Programın ilk gününün ikinci yarısı Bölge 
Yöneticilerinden Mehmet Ali Tuncer’in 
katılımcılarla birlikte okuduğu “Kardan 
Aydınlık” adlı ezgi ile başladı. 
Ramazan Başlık: “Millî Görüş, 
milletimizin tarihidir, köküdür, ruhudur”
Topluca söylenen marşın ardından, IGMG 
Teşkilatları Genel Merkez Eğitim Başkan 
Yardımcısı Ramazan Başlık “Millî Görüş 
Davası ve Millî Görüşçü’nün Cihadı” 
başlıklı iki ayrı seminer verdi. 
Muhammed Ünal: “İnandıklarınızı 
yaşayamazsanız, yaşadıklarınızı inanç 
hâline getirirsiniz” 
Programda BİF Başkanı Muhammed Ünal da 
bir selamlama konuşması yaptı. Ünal içerisinde 
hizmet verilen binayı tanıttı. Bir bölümü ilkokul 
olarak kullanılan binanın bir katında çocuklar 
için hafta sonu eğitimi bir katı bölge merkez 
binası olarak  çok amaçlı hizmet veriyor. 
Ünal, “inandıklarınızı yaşayamazsanız, 
yaşadıklarınızı inanç hâline getirirsiniz” 
diye bir uyarı ile konuşmasını tamamladı. 
Programa ikindi namazı sonrasında Doğuş 

Gazetesi yazarlarından ve Yayın Kurulu 
üyelerinden Psiko-Sosyal Danışman Ergün 
Madak’ın “Etkili İletişim Teknikleri” 
konulu verdiği seminerle devam edildi.  
Seminerin ardından akşam namazı ve yemeği 
için mola verildi. Molanın ardından katılımcılar 
kalacakları otele yerleştiler ve akşam 
düzenlenecek olan sosyal aktivite programı için 
BİF Merkez Binasında buluşuldu. 
Katılımcıları 6 grupta toplayan organize 
komisyonu, grupların, tiyatro, bilgi yarışması 
ile maharetlerini, yeteneklerini sergilemesini 
sağladılar. Bölge Eğitim Başkan Yardımcısı 
Yılmaz Bilgiç tarafından yönetilen bilgi 
yarışmasında katılımcılara farklı alanlardan 
oluşan 30 soru soruldu. 
Bölge Tanıtım Başkanı Sezer Değmez’in 
koordinesinde gerçekleştirilen tiyatro 
gösterilerinde “Görev bilinci nasıl olmalı?”, 
Cihad nasıl yapılmaz?”, “Yönetim 
toplantıları nasıl yapılmamalı?”, “Siz 
Bölge olsaydınız...”  ve “Cemaatle iletişim 
nasıl olmaz” konuları işlendi. Skeç hâlinde 
oynamaları için gruplara görev verildi. 15 
dakika içerisinde oyunları hazır hâle getirerek 
oynayan gruplara, senaryo, oyunculuk, 
mesaj ve içerik alanlarında yüz üzerinden 
puanlar verildi. Gruplar bilgi yarışmasını da 
tamamlayarak ödüle layık görüldüler. Gruplara, 
Kemal Ergün’ün “Davamız” adlı kitabı hediye 
edildi. 
Çiğköfte sohbeti ile devam eden gece, salon 
futbolu ile sonlandı...
Yatılı Eğitim Kampı’nın ikinci günü bölge 
binasında topluca kılınan sabah namazı ile 
başladı. Schiedam Merkez Camii imamı Yasir 
Altıok tarafından kıldırılan namaz, Ulft imamı 

Murat Altun’un verdiği kısa vaaz ve dua ile 
tamamlandı. 
Kahvaltı sonrası toplantı salonunda bir 
araya gelen yöneticiler yeni bir güne hazır 
idiler. Bölge İrşad Başkan Yardımcısı  Behçet 
Ali Şeker’in moderatörlüğünde gruplar 
arasında münazaralar yapıldı. “Millî Görüş 
denildiğinde ilk aklınıza gelen nedir, Millî 
Görüş sizin için ne ifade ediyor”, “İnsan 
kaynakları için tanıtım mı, temsil gücü 
mü önemlidir?” ve “Yöneticiler olarak 
toplumun en önemli üç sorunu nedir?” 
başlıklı sorulara, üç ayrı gruptan oluşan 30 
kişilik katılımcı cevap vermeye çalıştılar.
Çok önemli görüşlerin, fikirlerin paylaşıldığı 
münazara sonuçlarını bölge yönetimi 
değerlendirerek bir sonuç bildirgesi 
yayımlayacak.
Münazaraların ardından görevi sona eren 
başkanlara hediyeler ve  “Eğitim Yöneticisi 
Geliştirme Programı” (YÖGEP) çerçevesinde 
eğitim görenlere sertifikaları takdim edildi.
Eindhoven Yunus Emre Camii Başkanı Ali 
Yılmaz, Dordrecht Mescid-i Aksa Camii 
Başkanı Fidafer Çelik ve Rotterdam İskender 
Paşa Camii Başkanı Özcan Çifçi’ye verdikleri 
hizmetler karşılığında teşekkür edildi ve Bölge 
Başkanı Mustafa Aktalan tarafından görevleri 
tamamlanan başkanlara hediyeler takdim 
edildi. 
Kamp programı Mustafa Aktalan ve Ramazan 
Başlık’ın değerlendirme konuşmalarıyla sona 
erdi.
Bölge Başkanı Mustafa Aktalan ve bölge 
yöneticilerinden bazıları ile bazı cemiyet 
yöneticileri de Brüksel’den umre için yola 
çıktılar.                                          DM ---◄◄                                                                               

 “Bizler de Hollanda’da ihtiyaç duyulan bu gibi yerlerin hizmete açılması için gerekli çalışmaları başlatacağız. 
Söylemler sorunları çözmeye yetmiyor. Sözün eyleme dönüşmesi gerekiyor.”

   İslam Toplumu Millî Görüş Güney Hollanda Bölge Federasyonu, iki günlük eğitim kampı çerçevesinde 100’ü aşkın idareciyle Brüksel’de bir   
  araya geldi. Belçika İslam Federasyonu (BİF) Merkez Binasında gerçekleştirilen kamp programı 25 Aralık Cumartesi günü saat 11:00’de başladı.  

 Yönetİcİler Yatılı eğİtİm Kampı’nda bİr araYa geldİler
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Hollanda Türkiye Ticaret Odası Derneği Başkanı 
Ethem Emre ve danışmanı Metin Yazarel 16-17 Ocak 

2023 tarihlerinde ALZG Grubun Almanya’nın Başkenti 
Berlin’de organize ettiği “Sağlık Turizmi Fuarına” 
iştirak ederek katılımcılarla B2B görüşmeleri gerçekleştird-
iler. Ethem Emre ve Metin Yazarel fuarla ilgi yaptıkları 
değerlendirmelerde sağlık turizmi fuarına ilgi ve alakanın 
yüksek seviyede olduğu bilgisini aktardılar. Sağlık Turizmi 
Paneli ve Konferanslarla desteklenen programlara Türkiye 
ve Almanya’dan sektör temsilcilerinin yoğun ilgi göster-
mesi yanında vatandaşların da kalabalıklar hâlinde zi-
yaretler gerçekleştirdiğini ifade ettiler.                  ---◄◄          

Lobi ve temsil gücü...

HHtO derneK baŞKanı etHem emre SağlıK tUrİZmİ FUarı’nda temaSlarda bUlUndU
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H
er dinin bir inanç sistemine ve o 
sisteme dayanan değerlere sahip 
olması zorunludur; yani her dinin 
sabiteleri vardır. Aksi takdirde din 

sürekliliğini sağlayamaz. İçinde yaşadığımız ve 
“modernite” olarak adlandırılan çağın da, 
inanç olarak bağlandığı ve tartışmaya kapalı 
değerleri vardır. Bu değerlerin başında özgürlük 
ve eşitlik yer alır. Hatta günümüzde bu değerler 
o kadar önemlidir ki, bu değerleri sorgulamak 
bile çağdışı olarak görülmek için yeterli. Peki 
nedir bu kadar önemli görülen özgürlük ve 
eşitlik?
Daha önceki yazılardan birinde de söylediğimiz 
gibi, modernitenin özgürlük anlayışı seçim 
hürriyetine dayanır. Bu nedenle birey, karşısına 
çıkan imkânlar arasından istediği tercihi 
yapabilme özgürlüğüne sahiptir. Bundan 
dolayı önemli olan bireyin neyi seçtiği değil, 
bir şeyi seçiyor oluşudur. Modern özgürlük 
anlayışı tercihimizin içeriğiyle ilgilenmediği için, 
tercihimizin içeriğini oluşturan değer ve yaşam 
biçimlerine dair hükmü yoktur. 

Eşitlik ise, burada anlatılan özgürlük anlayışı 
ile ilintilidir. Madem ki her birey, istediğini 
yapabilme özgürlüğüne sahiptir, o takdirde 
bireyler arasında bu iradeyi kullanma konusunda 
engeller olmamalıdır. Bir başka ifadeyle, herkes 
iradesini kullanma konusunda eşit haklara 
sahiptir. Ne var ki günlük hayatta insanların 
tercihleri neticesinde çatışmaların çıktığına şahit 
oluyoruz. Madem ki herkes eşit olarak tercih 
yapabilme özgürlüğüne sahip, o zaman bu 
durumda ne yapılmalı? Modernite bu soruna 
pratik bir çözüm bulmuştur. Şöyle ki, bireyin 

tercih özgürlüğü bir başka bireye zarar verdiği 
durumda sona erer. Çünkü iş zarar verme 
noktasına geldiğinde, zarar veren kişi, zarar 
verdiği kişinin eşitlik hakkını gasp etmektedir. 
Bu durumda devlet, bireyler arasında bozulan 
eşitliği yeniden tesis etme yetkisine sahiptir. 

Elbette özgürlük ve eşitliğin bu kadar önemli 
görülmesi, bir anda olmamıştır. Fazla detaylara 
girmeden şunu demekle yetineceğim: Bugün 
hâlâ siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda tesirini 
sürdüren Fransız Devriminin temelinde (1789) 
özgürlük, eşitlik ve kardeşlik talepleri vardı. 
Hatta bu üç prensibi, Fransız Devrimi’nin sloganı 
olarak görebiliriz. Devrimden sonra yayınlanmış 
olan Fransız İnsan ve Yurttaş Bildirisi, insanın 
özgür ve eşit doğup yaşadığına dair ifadeleriyle 
başlar. 1787 tarihli Amerikan Birleşik Devletleri 
Anayasası da aynı ifadelerle başlar. Burada 
zikrettiğimiz her iki metin, günümüz siyaset, 
yönetim ve hukuk düşüncesinde referans kaynağı 
olarak gösterilmeye devam etmektedir. Bu 
yönüyle bu metinlerin hâlâ “güncel” ve bir nevi 
“kutsal” olduğunu söyleyebiliriz. 
Buna rağmen son iki yüzyılda ortaya çıkmış 
yönetim biçimlerine baktığımızda, bir kısmının 
özgürlüğü bir kısmının da eşitliği öncelediği 
görülür; yani her iki değere de aynı oranda sahip 
çıkılmamıştır. Mesela soğuk savaş dönemindeki 
iki kutuplu dünyada, ABD önderliğindeki Batı 
dünyası “özgürlüğü” ve Sovyetler Birliği 
önderliğindeki diğer kutup “eşitliği” temsil 
ettiğini iddia etmekteydi. Keza günümüz Avrupa 
siyasetindeki sağ partiler “özgürlüğü”, sol 
partiler “eşitliği” önceler. Peki bunun nedeni 
ne olabilir? 

Fransız Devrimi’nden kısa bir süre sonra 
yaşamış olan Alexis de Tocqueville (v. 
1859), özgürlük ve eşitlik arasında uyum 
olmadığı görüşündedir. Çünkü özgürlük 
insanlar arasında eşitsizliği, eşitlik ise 
özgürlüklerin sınırlanmasını beraberinde 
getirir. Tocqueville bunu bir adım daha ileri 

götürür. Tocqueville, mutlak özgürlüğün 
anarşi ile mutlak eşitliğin ise tiranlıkla 
sonuçlanmaya mahkûm olduğunu iddia 
eder. 
Yukarıda modernitenin özgürlük anlayışının 
seçim hürriyetine dayandığını ve tercihimizin 
içeriğini oluşturan değerlere dair bir hükmünün 
olmadığını söylemiştik. Bu bakış açısı insana 
nasıl yaşanması gerektiğini söylemez, bilakis her 
bireyin nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşaması 
gerektiğini söyler. Bu nedenle çağlar üstü 
değerlerden bahsetmenin artık bir geçerliliği 
kalmamıştır. Her birey değerleri kendi belirler. 
Bundan dolayı insanın başıboşluğa mahkûm 
edildiğini söylemek abartı olmaz. Başıboş kalmış 
kişinin -tıpkı günümüzde sıkça rastladığımız 
gibi- maddiyat ve hazza yönelmesi kaçınılmazdır. 
Çünkü insanın sahip olduğu nefis, ona maddî 
arzuları yerine getirmesini telkin eder. Bir başka 
ifadeyle, terbiye edilmemiş nefis, kişiyi nefsinin 
arzularının esiri yapar. Arzuların esiri olmuş 
insan topluluğun varacağı noktanın anarşi olma 
ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesindeyim. 

Öte yandan insanlar arasında var olan cinsiyet, 
yaş, eğitim ve anlayış farklıklardan dolayı 
eşitsizlik olması kaçınılmazdır. Çünkü insanlar 
arasında her daim ihtilaflar meydana gelir ve 
güçlü olan zayıf olanı ezer. Bu nedenle toplum 
hayatını düzenleyecek kurallara her daim ihtiyaç 
duyulur. Bunun için devlet otoritesi zorunludur. 
Ancak asıl sorun, insanlar arası mutlak eşitlik 
tesis edilmek istenildiğinde ortaya çıkar. Çünkü 
Kinneging’in isabetle belirttiği gibi, mutlak 
eşitlik, toplum hayatının her alanına 
müdahale etme kudretine sahip güçlü bir 
devlet otoritesi tarafından tesis edilebilir. 
Bunun da bir adım ötesi totaliter bir 
yönetimin oluşmasıdır. 
Geçen asırda kurulan ve insanlar arasında 
mutlak eşitliği vadeden Sovyetler Birliği ve Doğu 
Almanya gibi devletlerin niçin totaliter rejimlere 
dönüştüğünün sebebini buralarda aramak 
gerekir.                                                  ---◄◄ 

Toplum hayatını 
düzenleyecek kurallara 
her daim ihtiyaç duyulur. 
Bunun için devlet otoritesi 
zorunludur. Ancak asıl 
sorun, insanlar arası 
mutlak eşitlik tesis edilmek 
istenildiğinde ortaya 
çıkar. Çünkü Kinneging’in 
isabetle belirttiği gibi, 
mutlak eşitlik, toplum 
hayatının her alanına 
müdahale etme kudretine 
sahip güçlü bir devlet 
otoritesi tarafından tesis 
edilebilir. 
Bunun da bir adım ötesi 
totaliter bir yönetimin 
oluşmasıdır. 

ARASINDAKİ 
UYUMSUZLUK

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

Özgürlük ve Eşitlik
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Özel  günleriniz   ŞÖLEN  ile  tatlansın!.. 

 Hollanda hükûmeti 5 yıldan fazla 
 ceza alan kişileri sınır dışı etmek istiyor  
Av. İsmet Özkara’nın yapmış olduğu 
açıklamaya gör; Hollanda hükûmeti, 
Hollanda’da doğmuş ve yetişmiş 
kişileri toplamda (daha önceki işlen-
miş suçlar dâhil) 5 yıldan fazla ceza 
aldıkları taktirde yurt dışı etmek istiyor.
Bu yasa teklifine göre 60 yaşında da 
olsanız, Hollanda sizi yurt dışı ede-
bilecek. Ankara Anlaşması’na aykırı 
olmasına rağmen, Hollanda hükûmeti 
bu yasayı yürürlüğe koymak istiyor.

İsmet Özkara

UYUM SINAVI HAKKINDA AVRUPA ADALET DİVANI’NDAN EMSAL KARAR!
 Uyum Sınavı hakkında Avrupa  
 Adalet Divanı’ndan emsal karar!! 
Avrupa Adalet Divanı, Danimarka’da 
yürürlükte olan Uyum Sınavı’nın 
Ankara Anlaşması’na aykırı olduğuna 
hükmetti.
Bu karar emsal teşkil ettiği için, Hol-
landa bu konuda bir adım atacak mı 
önümüzdeki günlerde göreceğiz.
 
 Yeni uyum yasası hakkında 
 Bakanlıktan açıklama istedik! 
1 Ocak’tan itibaren yürürlükte olan 

uyum sınavının sadece Türkiye’de 
yapılabileceğini belirten bakanlıktan, 
neden bu sınavın diğer sınavlar gibi 
Hollanda’da yapılamadığı hakkında ce-
vap istedik. Başvuru eğer Hollanda’da 
yapılabiliyorsa, sınavın da Hollanda da 
yapılabilmesi gerekiyor.
Amaç uyum sağlamak mı, yoksa Türk 
vatandaşlarının gelmesini engellemek 
mi?

 Bakanlıktan cevap beklediğimiz 
 sorular: 

• Türk vatandaşları, aile birleşimi için Hollanda 
da başvuru yapabiliyorlar fakat IND’den verilen 
bilgi ise uyum sınavının sadece Türkiye’den 
yapabileceği yönünde. Bu gerçekten böyle 
midir?
• Bu gerçekten böyle ise, neden diğer uyum 
sınavları Hollanda’da yapılabiliyor da, A1 uyum 
sınavı neden Hollanda’da yapılamıyor?
• Ankara Anlaşması’na göre MVV vizesi olmadan başvuru Hollanda da 
yapılabiliyor. Uyum Sınavı’nı MVV vizesine bağlamanızın anlamı nedir?
• Amaç gerçekten Türk vatandaşlarının uyum sağlaması mı yoksa Hollan-
daca gelmelerine bir engel koymak mı?
Sormuş olduğumuz soruların cevabını merakla bekliyoruz.                ---◄◄ 
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HOLLANDA’DA KONUT 
KİRALARINDAKİ FAHİŞ ARTIŞ, 
KİRACILARI MAĞDUR EDİYOR

Konut kiralama platformu Pararius’tan alınan 
rakamlara göre Amsterdam başta olmak üzere 

Hollanda’nın beş büyük şehrindeki özel konut kiraları 
ciddi şekilde artış gösterdi. Pararius direktörü bu artışın, 
kiralık konut arzındaki azalmadan da kaynaklandığını 
dile getirdi. Elde edilen verilere göre Amsterdam’da 
kiralar bir yıl önceye göre yüzde 10,9 oranında arttı. 
Başkentte bir ev kiralamak isteyen kiracılar metre kare 
başına aylık 25,75 euro ödemek zorunda kalıyor.
Diğer şehirlere bakıldığında 2022 yılının son çeyreğindeki 
kira bedelleri bir yıl öncesine göre Den Haag’da yüzde 
5,9, Eindhoven’da yüzde 6,7 ve Rotterdam’da ise yüzde 
2,3 arttı. Utrecht’te özel sektörde kiralık bir ev için 
geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1 artışla, aylık 
metrekare başına 19,30 euro ödenmesi gerekiyordu.
Pararius’un direktörü Jasper de Groot’a göre, Amsterdam 
ve Rotterdam gibi büyük şehirlerde evini kiralamak 
isteyen kişilerin sayısının düştüğünü belirtti. De Groot 
piyasadan aldığı sinyallere göre özel sektördeki konut 
sahiplerinin “kiralamanın artık karlı olmayacağını” 
düşündüğü için evini satmaya yöneldiğini dile getirdi.
De Groot kiralık konut arzındaki bu düşüşün kiraların 
ciddi şekilde artmasına yol açtığını belirtti.  (SH) ---◄◄

Hollanda turu

Hollanda’da geçen yılın son çeyreğinde konut 
fiyatları son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. 

Ortalama fiyatlarda 40.000 euroluk bir düşüş oldu.
Hollanda Emlakçılar birliği NVM tarafından Perşembe 
günü açıklanan rakamlara göre geçtiğimiz yılın son 
çeyreğinde konut fiyatları 2021 yılında oranla yüzde 
6,4 düşerek ortalama 407 bin euroya geriledi. NVM 
konut piyasasında alıcılar için biraz daha rahatlama 
sağlandığını kaydetti. 
2022 yılında haziran ayında konut fiyatları ortalaması 
448 bin euro dolayındaydı. Yılın son çeyreğinde 
fiyatlarda ortalama 40 bin euro düşüş yaşandı ve fiyat 
ortalaması 407.000 euro civarına indi.
Geçen yılın sonunda birleşik nizam evlerin fiyatı 
ortalama 367 bin euro, köşe evlerin fiyatı 396.000 
euro, apartman dairelerinin fiyatı 345.000 euro ve yarı 
müstakil evlerin fiyatı ise 438.000 euro’ya kadar düştü. 
Müstakil evlerin ortalama fiyatı ise 605.000 euroydu.
Sadece fiyatlar değil aynı zamanda, satılan ev sayısında 
da düşüş yaşandı. Satışı yapılan ev sayısı Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarında bir yıl öncesine göre yüzde 
8 düştü. toplam 32.500 ev satıldı. Bunun yanı sıra 
satışa çıkartılan konut sayısı yüzde 14 artışla 41.700’e 
yükseldi.
NVM geçen yıl yaşanan konut fiyatlarındaki düşüşün 
son 9 yılda görülen ilk düşüş olduğunu ancak bunun 
uzun süre devam etmeyeceğini düşündüğünü açıkladı. 
Fiyatlardaki düşüşün arz artışına da bağlı olduğunu 
belirten NVM piyasada satılık ev fazlası bulunduğuna 
dikkat çekti. NVM’in dikkat çektiği bir başka nokta ise 
yeni ev satışları. Emlak komisyoncuları derneğine göre 
yeni inşa edilmiş evlerin fiyatı ortalama 498.000 euro 
ve bu fiyat sahibi tarafından satılan konutlardan çok 
daha fazla. Yeni konut satışlarını sayısı da bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 20, bir önceki yıla göre ise yüzde 
46 daha az.    ---◄◄

HOLLANDA’NIN EN BÜYÜK 
MÜSLÜMAN MEZARLIĞI AÇILDI

Hollanda’da bu hafta ülkenin en büyük Müslüman Mezarlığı açılıyor 
Arnhem’de açılacak mezarlıkta 16 bin mezar yeri bulunacak.

Hollanda’da yaşayan Müslüman nüfusu giderek artıyor. Birinci nesil 
Müslümanlar genelde kendi ülkelerinde defnedilmeyi tercih etse de artık 
yeni nesiller burada defnedilmeyi daha çok tercih ediyor. Korona döneminde 
özellikle sınırların kapatılması Hollanda’da mezarlık yeri arayışını daha 
da artırdı. İslami usullere göre gömülmek isteyen ve göç ettiği ülke yerine 
Hollanda’da gömülmeyi tercih eden kişiler için bir çözüm sunacak olan ülkenin 
en büyük mezarlığı ise bu hafta içinde Arnhem’de açılıyor.
Müslüman Mezarlığının yapılması için ilk girişimleri başlatana Saïd Bouharrou, 
kamu yayıncısı NOS’e yaptığı açıklamada açılacak mezarlığın özellikle genç 
nesil Müslümanlar için iyi bir alternatif sunacağını dile getirdi.
Son üç yıldır Müslüman mezarlığını açabilmek için çok çaba sarf edildiğini dile 
getiren Bouharrou, Korona salgını patlak verdiğinde de Müslümanlar arasında 
burada gömülmek konusunda farkındalığın arttığını belirtti. Bouharrou 
“Etrafımdaki insanların daha fazla, Hollanda’da gömülmeyi tercih ettiklerini 
fark etmeye başladıklarını gördüm.” dedi.
Bouharrou Hollanda’da, ölen birinin bir yerde süresiz olarak gömülmesini 
yasal olarak sağlamanın çok zor olduğunu belirtirken, cenaze yakınları ile 
birlikte kurulan bir vakıf ile bu zorluğu aşmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Arnhem’de açılacak mezarlığın bir doğa rezervi olarak koruma altına alındığını 
belirten Bouharrou, geleceğe yönelik bakım masrafları için cenazenin 
yakınlarından bir sefere mahsus ödeme aldıklarını dile getirdi.
“Bir yere gömülebildiğin zaman, orası gerçekten senin ülkendir.”
Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) Başkanı Muhsin Köktaş 
açılacak yeni mezarlığı “Müslüman toplumu için çok olumlu bir gelişme.” 
olarak nitelendirdi.
Hollanda’da dördüncü nesil Müslümanların bulunduğunu belirten Köktaş, 
“Müslümanların giderek artan bir şekilde burada gömülmek istediğini 
görüyorsunuz. Artık bu da mümkün. Bu iyiye işaret, çünkü bir yere 
gömülebildiğin zaman orası gerçekten senin ülkendir.” şeklinde ifade kullandı.

Hollanda’daki Müslüman mezarlıkları
Hollanda’da iki Müslüman mezarlığı ve İslami bölümü olan birkaç mezarlık 
bulunmakta. 2007 yılında Almere’de açılan Müslüman mezarlığı neredeyse 
dolmak üzere. Drenthe bölgesinde Zuidlaren’daki mezarlıkta boş mezar yeri 
bulmak zorlaşıyor. Korona salgınının başında açıldığı için şimdiden bin 300 
kişinin gömüldüğü mezarlıkta yaklaşık 200 boş mezar yeri bulunmakta.
Müslüman mezarlığının açılması için gerekli bir boş arazinin bulunması 
gerekmekte ayrıca mezarlığın yerinin değiştirilemez olması da bu arayışta 
güçlük yaşanmasına neden olmakta.
Arnhem’de açılacak olan mezarlık 16 bin mezar yerine sahip olacak ancak 
Bouharrou’ya göre ileriki dönemde daha fazla mezarlık yerine ihtiyaç doğacak. 
Bunun için çalışmaların devam ettiğini belirten Bouharrou, “Zaten aklımızda 
ikinci bir yer var. Nihayetinde, yaklaşık dört bölgede mezarlık açmayı 
umuyoruz.” dedi.
Bouharrou dışında farklı kuruluşların da Rotterdam, Utrecht ve Tiel’de 
Müslüman mezarlığı girişimleri bulunmakta.                                         SH  ---◄◄

HOLLANDA’DA ENERJİ FATURASINI 
ÖDEYEMEYENLERİN SAYISI 
ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ge ç t i ğ i m i z 
yıl artan 

m a l i y e t l e r 
v a t a n d a ş l a r ı 
z o r l a m a y a 
devam ediyor. 
Enerji faturasını 
ö d e y e m e y e n 
v a t a n d a ş l a r ı n 
sayısı artıyor.
Enerji şirketleri 
Eneco ve Vattenfall 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre 
geçtiğimiz yılın 
sonunda gaz ve 
elektrik faturasını ödeyemeyen kişilerin sayısında artış 
yaşandı. Eneco borçlu olan kişi sayısının yüzde 10, 
Vattenfall ise yüzde 20 ila 30 arasında arttığını belirtti.
Geçtiğimiz yıl patlak veren Rusya – Ukrayna savaşı 
sonrası Rusya’nın Avrupa ülkelerine ithal ettiği doğal 
gazı kısması ve fiyatların artması enerji piyasasında 
şiddetli bir dalgalanma yarattı. Ancak bunun etkisi 
halen daha devam ediyor. Elektrik üretmek için düzenli 
olarak gaz kullanılması, elektrik fiyatlarını da artırdı. 
Bazı hanelerin elektrik masrafı yüzlerce euro arttı.
Eneco geçtiğimiz yaz aylarında, faturasını ödemekte 
zorlanan müşterilerin sayısının artmaya başladığı 
uyarısında bulunmuştu. Şirketin son açıklamasında bu 
kişilerin sayısının yaklaşık yüzde 10 düzeyinde arttığı 
ve yaklaşık iki milyon müşteri içerisinde on binlerce 
insanın ödeme zorluğu çektiği belirtildi.
Geçen yılın başında ödeme sorunlarının arttığını 
açıklayan Vattenfallen, yılın ikinci çeyreğinde faturasını 
ödeyemeyenlerin sayısında hafif düşüş yaşandığını 
ancak dördüncü çeyreğinde yeniden arttığını belirtti. 
Şirkete göre geçen yıl faturasını ödeyemeyenlerin sayısı 
yaklaşık yüzde 20 ila 30 arasında artış gösterdi.
Nasıl olduğu tam olarak net olmasa da Essent, geçen 
yıl müşterileri arasında faturasını ödeyemeyenlerin 
sayısında bir yıl önceye göre düşüş kaydedildiğini 
açıkladı. Şirket 2022 aralık ayında borçlu konumuna 
düşen müşterilerin sayısında hafif bir artış kaydedildiğini 
aktardı. Bilindiği üzere artan enerji fiyatlarında vatandaşı 
desteklemek isteyen Hükümet 1 ocak 2023 itibariyle 
enerjide tavan fiyat uygulamasına geçti. Bu uygulamada 
hükümet enerji faturasının bir kısmını ödeyecek. Ancak 
enerji şirketlerine göre bu uygulamanın borçluların 
sayısında nasıl bir etkisi olacağı ancak önümüzdeki 
dönemde ortaya çıkacak.                                          ---◄◄

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

Türkiye’de pasaport ücretleri yeniden belirlendi. 
Yeni belirleme sonrasında Türkiye dışındaki Türk 

vatandaşları için de pasaport ücretleri değişti, Yeni 
belirlemeye göre pasaport ücretlerinde önemli oranda 
artış oldu. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı çeşitli hizmetlerde uygulanacak 
vergi ve harç miktarlarına dair yayımladığı tebliğinde 
pasaport ücretlerini de açıkladı. Ücretler Türk Lirası 
olarak açıklanırken, Türkiye dışında uygulanacak 
olan fiyatlar da “1 ABD Doları=18,77 TL” olarak 
belirlenecek.
Buna göre Euro üzerinden pasaport ücretleri ise 
şöyle oldu:
6 aylık pasaportlar 47 Euro, 1 yıllık pasaportlar 55 
Euro, 2 yıllık pasaportlar 70 Euro, 3 yıllık pasaportlar 
87 Euro, 4 yıl ve üzeri pasaportlar 110 Euro.
Daha önceleri 25 Euro olan pasaport cüzden bedeli ise 
30 Euro oldu.
Pasaportlar en fazla 10 yıl geçerlilik süreli tanzim 
edilecek. 18 yaşından küçüklerin pasaportları ise en 
fazla 5 yıl süreli tanzim edilecek.                        ---◄◄

TÜRK PASAPORTLARININ HARÇ 
BEDELİ ARTTI: 110 EURO OLDU

HOLLANDA’DA KONUT 
FİYATLARI SON 9 YILIN 
EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Hollanda’da 2021’de yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, 
enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 

10’a çıkarak 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye 
ulaştı. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin 2022 
yılı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2021’de 
yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10’a 
çıktı. Böylece enflasyon, 2022’de yıllık bazda 1975’ten 
bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Enflasyonun 
2022’deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda 
fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.Enerji 
fiyatları, 2022’de önceki yıla göre yüzde 114 artış 
kaydetti.                                                          ---◄◄

HOLLANDA’DA ENFLASYON 
47 YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI
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İ slam fıkhına alaka duyduğum için Hüsnü 

Aktaş ve onun çıkarttığı haftalık Vahdet 
dergisi. Geleneksel İslami fıkhını ve 
inşacı İslami kavramları gündeme getirip 

güncel sorunlara çözüm olarak öne sürüyordu. 
Çok cesur buluyordum, Hüsnü Aktaş’ı ve 
arkadaşlarını. Hatırladığım kadarı ile Hüsnü 
Aktaş bir taraftan imkânsızlıklarla mücadele 
ediyor diğer taraftan da sürekli mahkeme 
ediliyordu. En dikkat çeken vurgusu ‘ümmetin 
birliği’ idi. Benim için Hüsnü Aktaş İslamcı 
hareketin uleması niteliğinde idi. Ondan 
hakikaten çok şey öğrendiğim algısı var bende.  

Takip ettiğim diğer bir grup ise İslamcı hareketin 
aydınları idi. Bunların başında ise Ali Bulaç, 
Rasim Özdenören ve Yaşar Kaplan geliyordu. 
Bulaç, modernitenin meydan okuyuşlarına tepki 
gösteriyordu ve moderniteyi nasıl anlamamız 
gerektiğini bize anlatıyordu. 
Özdenören, kendimize eleştirel bakarak bize öz 
güven için vermeye çabalıyordu. 
Kaplan ise, moderniteye meydan okuyordu ve 
ona karşı dik durmaya çağırıyordu. 
O dönemin Türkiye’sinde şöyle bir gerilim vardı: 
Türkiye’de ilerlemeci-modernist aydınlar büyük 
bir öz güvenle kendilerini ifade ediyorlardı. 
Çok fazla eser veriyorlardı. İslam Dünyasının 
geri olması belirgin olduğu için ‘modernist-
ilerlemeci’ düşünce inandırıcılığını ve 
güncelliğini koruyordu. Çok fazla kredisi vardı ve 
Türkiye’nin ‘beyaz sınıfı’ onlardı. Bu kesimin 
aydınlarının sözleri hep gür çıkıyordu. Benzer bir 
durum Milliyetçi-Ülkücü kesim için de geçerli idi. 
Onlar da düşünce düzeyinde oldukça inandırıcı 
idi. Uğruna mücadele ettikleri şey oldukça 
belirgindi. Her iki kesim de her türlü şekillerde 
örgütlenmişlerdi. İslamcı hareket Türkiye’de 
zaten göreceli olarak geç oluşmaya başlamıştı. 
Bir politik hareket olarak başlaması onu biraz 
yüzeysel de yapıyordu. Üstelik yetmişli yıllarda 
kendine has bir söylemi de yoktu. Bu üç ana 
akımın oluşturduğu gerilimlerde en acemi olan 
kesim, bizim taraftı. Kaynaklardan haraketli 
yapılan katkılar hiç mi hiç karşılık bulmuyordu 
ve ciddiye de alınmıyordu. Özgün de değildi. 
Ben bu eksikliği iyice hissediyordum. Niçin bizim 
aydınlarımız yoktu? İyi yazan, derinliği olan, 
analitik olan, anlaşılır ve Türkiye gerçekliğine 
bakan. İslam’ınn hakikatlerinin günümüz için 
ne anlama geldiğini anlatabilen. Benim algımda 
aradığım ve beni yönlendirebilecek kişilerin 
başında Yaşar Kaplan geliyordu. Özellikle onun 
muhalif tutumu. Cesurdu, keskindi, derindi ve 
Türkiyeli idi.

O dönemde Kaplan’ın çıkardığı ‘Aylık Dergi’ 
ve ‘Meydan’ı takip etmeye çalışıyordum. 

Yazılarının edebi yönünü -zorla da olsa- anlamak 
istiyordum. Türkiye’deki İslami hareketin ürettiği 
her düşünceyi takip etmekte oldukça gayretli 
olduğumu hatırlıyorum. Bütün süreli yayınları, 
imkânlarım kısıtlı olsa da takip etmede gayretli 
idim. ‘Sıfır Üç Depremleri’ adlı hikâye türü 
romanını okuduğumda, Türkiye İslamcı hareketin 
seksenli yıllarında ortaya çıkarttığı söylemin tam 
bir betimlemesi olduğu izlenimini verdi. Çok 
etkilendiğimi hatırlıyorum. Hikâyenin ‘Kurban’ 
karakteri tam aradığım aydın-aktivist-bilgili 
model Müslümandı. Fedakâr oluşu, kendini 
davaya vakfetmesi ileri düzeyde dikkatimi 
çekmişti. Hikâyede Kurban, sağcılar ve solcularla 
tartışıyor ve İslami söylemi çok güçlü bir şekilde 
ortaya koyuyordu. Hikâyenin sonunda ise 
Kurban hakikati ortaya koyacak bir bildiri ile 
geleceğini ifade ediyor. Harıl harıl ona çalışıyor. 
Ancak bildiriden önce Kurban suikasta uğruyor 
ve davasının bir kurbanı olarak ‘şehit’ oluyor. 
Roman ama, yine de bu bildiriyi merak edip 
durdum. “Yaşar Kaplan’la karşılaşırsam bunu 
soracağım” diye içimden geçirmiştim. “Belki yeni 
bir romana çalışıyordur” diye de ümit etmiştim.

Hüsnü Aktaş gibi Yaşar Kaplan’ın da çok 
kısıtlı imkânlarla İslam ve Türkiye Müslümanları 
için mücadele ettiğini hatırlıyorum. Aydın 
Müslümanların sürekli geçim derdi vardı. 
Ne dergileri ve ne de yazdığı kitaplar geçim 
için yeterli olmuyordu. Bu imkânsızlıklar 
yetmiyormuş gibi bir de sürekli mahkeme 
ediliyor ve hapse gidiyorlardı. Kaplan en önde 
gidenlerdendi. ‘Demokrasi Risalesi’ adlı kitabı 
uzun süre hapse girmesine neden olmuştu. Bir 
taraftan Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî ideolojisi 
demokrasi vadediyor diğer taraftan da oldukça 
baskıcı ve özgürlükleri kısıtlayıcı bir pratiği 
vardı. Muhalif düşünen herkesi hapse atıyordu. 
Yaşar Kaplan bu tutarsızlığı bu kitabında 
ortaya çıkartıyor. Demokrasiyi ve uygulamasını 
temelden eleştiriyor. Bu eser Türkiye’nin 
entelektüel düzeyine önemli bir katkı idi. Bu 
eserini de birden fazla okuduğumu hatırlıyorum. 
Modern değerlere karşı özgüvenimizi artırmıştı. 
Gerçi, düzenin baskıcı, özgürlükleri kısıtlayan 
tutumunun mağduru olan bir kesimin demokrasi 
ve hukuk devletini kökten eleştirmesini hep 
garip bulmuşumdur. Benim algımda Türkiye’nin 
daha çok demokrasiye ihtiyacı vardı. Halkının 
Müslüman olduğu bir ülkede daha çok demokrasi 
demek, İslam’ın daha etkin olması demekti.

28 Şubat müdahalesi ile Türkiye’de demokrasi 
daha da azaldı. Refah-Yol Hükûmeti düşürüldü. 
Mütedeyyin olmanın tehdit olarak algılandığı bir 
dönem başladı. Refah Partisi’nin, 90’lı yıllardan 
itibaren oluşturduğu bütün kazanımlar birden 
yok oldu. Bu politik hareketin taşıyıcıları olan 
İslamcı aydınlar, âlimler, hocalar ve mütedeyyin 
kesim tasfiye edildi. Devlet bünyesinden atıldı. 
Yaşar Kaplan’da Almanya’ya iltica etti. Orada 
yeniden evlendi ve Almanya’ya yerleşti. 
Çok iyi hatırlayamıyorum, Hollanda’nın bir 
yerine bir toplantıya davet edilmişti. 2000’li 
yılların başlangıcı idi zannediyorum. Konuşmacı 
olarak gelmişti. 

Ben de oradaydım. Çok fazla kötümserdi ve 
kırgındı. Konuşmasını bir yerinde dinleyicilerden 
bazıları, çok ağır, soyut ve yüksek düzeyde bir 
dil kullandığını ve anlamakta güçlük çektiklerini 
belirtmişlerdi. ‘Biraz düzeyi düşürseniz 
iyi olmaz mı’ önerisinde bulundular. Yaşar 
Kaplan bu öneriye öfkelenmişti. ‘Hayır, ben 
seviyemi düşürmek yerine siz seviyenizi 
yükseltmelisiniz’ demişti. Aydının görevinin 
toplumun seviyesini yükseltmek olduğunu 
ve bunun Müslümanlar için nasıl bir sorun 
olduğunu izah etmeye çalıştı. Pratik bir 
nedenden bu öneriyi yapan arkadaşlar da 
iyice mahcup olmuşlardı. Avrupa’da yaşayan 
gurbetçi Türklerin dil üzerinden Türkiye’ye nasıl 
yabancılaştıklarını o zaman bir kez daha fark 
etmiştim. Bu görüşmede ‘Kurban’la ilgili soruma 
imkân da oluşmuştu. ‘Bu hikâyenin devamı 
var mı, o vadeliden bildiri gelecek mi’ diye 
sordum.  “Kitabın bir hikâye, Kurban’ın bir 
öykü karakteri ve bildirinin o öykünün bir 
unsuru olduğunu” ifade etti. Ve kendisinin bir 
devam niteliğinde bir şeye çalışmadığını ifade 
etti. Biraz hayal kırıklığına uğramıştım.

Yaşar Kaplan yazdıkları ve ürettiği düşünce 
itibari ile yirminci asrın seksenli ve doksanlı 
yıllarının Müslüman aydını idi. Bir taraftan 
İslamcı söylemin Türkiyelileşmesinin 
temelini atanlardan oldu, diğer taratan da 
2000’li yıllardan itibaren ortaya çıkan ‘Yeni 
Türkiye’nin ilk basamaklarını hazırladı. 
Atatürkçü-Modernist-Jakoben söylemin etkinliği 
azaldı ve daha çok ‘türedi’ bir söyleme dönüştü. 
Millî Görüş diye bilinen, belki de İslamcı olan, 
politik-dinî söylemden neşet eden muhafazakâr-
demokratik-İslami söylem Türkiye için en güçlü 
alternatif oldu. Çok geçmeden de iktidar oldu 
ve bu söylem Türkiye’de iktidar oldu. Yaşar 
Kaplan’ın da ona benzer İslamcı aydınların 
katkıları ‘Yeni Türkiye’nin ortaya çıkmasında 
okudukça belirleyici idi.

Ancak her aydının başına gelen Yaşar 
Kaplan’ın da başına geldi. Uğruna mücadele 
ettiği gerçeklik oluştuğunda, ya da ona yakın 
bir durum ortaya çıktığında, ilk unutulan 
ve ‘işsiz’ kalan da o oldu. Tam bir trajedi. 
Katkısının yoğun olduğu dönemlerde fakirlik, 
hücre, yalnızlık ve güvensizlik, ideallerinin ve bir 
anlamda öğrencilerinin iktidar olduğu dönemde 
ise yine fakirlik ve sürgün hayatı. Almanya’ya 
sığındı ve orada kalmayı tercih etti. Nasıl oldu 
da mevcut iktidar Türkiye’yi Nazım Hikmet 
ve Ahmet Kaya gibi pek çok muhalif aydın ve 
sanatçılarla barıştırdılar da Yaşar Kaplan’la bu 
olmadı. Avrupa Millî Görüş bu sorunu gidermek 
için bir çalışma yaptı mı, bilmiyorum. Yaşar 
Kaplan’ın sürgün hayatını hep yadırgadım ve 
Müslümanlar için utanç kaynağı olarak gördüm. 
Müslümanların aydını olmak da bütün bu 
olanları da göze almak anlamına geliyor. Allah 
muhafaza. Allah hiç kimseyi Müslümanların 
aydını yapmasın. Çok sorunlu bir konum. 
Yaşar Kaplan Rabbine döndü ve sürgün hayatı 
bitti. 
Mükâfatını da Allah’tan alsın. Ziyadesi ile ---◄◄

KURUMSALLAŞMIŞ
AYRIMCILIK

Geçtiğimiz asrın seksenli 
yılları benim için özel bir 
dönemdir. Kimliğimin 
ve temel yönelişlerimin 
belirlendiği dönemdir. 
Hollanda’da, göçmen 
bir genç olarak arayış 
içinde iken, bulduğum ve 
kendime yol edindiğim 
şeyleri içerir. 
Benim algımda Türkiye’nin 
İslamcı hareketi, Mısır 
ve Pakistan İslamcı 
düşüncenin etkisinden 
kurtuluyor ve daha 
Türkiyeli bir çizgiye 
geçiyor. Tercüme 
eserlerin yerini Türkiye 
koşullarına atıfta bulunan 
yeni ve özgün eserlerin 
verilmeye başlandığı 
dönemdir. Üstelik bu 
eserler, kaynakların 
daha iyi anlaşılmasına 
yönelik olmaktan 
daha çok Türkiye’deki 
Müslümanların 
gündemi ve yaşadıkları 
etrafında oluşuyor. 
12 Eylül darbesinin 
oluşturduğu yasakçı 
düzen, İslamcı kesime 
pek nefes aldırmıyor ve 
üniversitelerde başörtüsü 
yasak, 163. Madde diye 
bilinen ‘irtica’ yasası 
biraz eleştirel düşünen 
herkesi Devlet Güvenlik 
Mahkemesi yargılıyor ve 
hapse atıyordu. 
O dönemlerde iki 
grup yazar benim 
dikkatimi çekiyordu. 

Medeni Toplumlar ve
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H ollanda’da farklı çevrelerden Türk 
kurumlarının ülke temsilcileri ile, 
ortak çalışma zemininde aynı 
amaç doğrultusunda çalışma 

yapmak, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı birlikte 
mücadele etmek için kurulan “Platform 
Turkse Nederlanders (PTN)”, Hollanda Türk 
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, görev 
süresi bu ay sonunda bitecek olan T.C. Lahey 
Büyükelçisi Şaban Dişli onuruna bir veda 
programı düzenledi.
Amsterdam Sortie Restoran’da düzenlenen 
yemekli programa Büyükelçi Şaban Dişli, 
Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak 
Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Andiç, 
Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan 
Cengiz ve platformun yöneticileri katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleşen program, 
Platform Koordinatörü Ahmet Duran’ın 
selamlama ve program takdim konuşması ile 
başladı.
Konuşmanın ardından herkese kendisini 
tanıtması için söz verildi.
Platform koordinatörlerinden Erim Uğurlu, 
kuruluşundan bu yana geçen 15 aylık süre 
içerisinde platformun yaptığı çalışmalar 
hakkında misafirleri bilgilendirdi.
Yapılan çalışmalar arasında şu bilgilere yer 
verildi:
- İstanbul’daki terör saldırılarını kınamak ve 
Türkiye’nin acısına ortak olmak amacıyla 
belediye binalarındaki bayrakların yas amaçlı 
yarıya indirilmesinden dolayı, belediyelere 

Şaban Dişli:

teşekkür mektubu gönderildi.
- Ankara Anlaşması’na yönelik başlatılan imza 
kampanyasına destek verildi...
- Adalet ve Eğitim Bakanlarına ve Amsterdam 
Belediye Başkanına keyfi uygulamalarından 
dolayı tepki mektupları yollandı...
- Irkçı örgüt PEGİDA’ya karşı yaptırım 
uygulaması için dilekçeler…
- Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 
yapılan çalışmalar ve girişimler…
Verilen bilgileri dikkatle dinleyen ve yapılan 
çalışmaların ne derece ehemmiyetli ve 
kıymetli olduğuna dikkat çeken Şaban Dişli 
şunlara değindi: “Bu oluşumla çok güzel, 
gerekli ve sağlam bir temel atıldı. Geniş bir 
tabana yayılarak hedeflerinize ulaşmak için 
gayret edeceksiniz. Birlik ve beraberliğinizi 
güçlendirerek yol alacaksınız. Burada bir düzen 
ve harmoni var. Bu ahengi muhafaza etmeye 
çalışacaksınız. Muhatap kurum olmanın gayreti 
içerisinde olacaksınız. Güzel dostluklar kurarak, 
insanlara ulaşacaksınız.
Bu çatı kuruluşu varlığını sürdürmeli ve 
insanlarımıza haklarını ve özgürlüklerinin 
sınırlarını bildirmeli, anlatmalıdır. Kültürümüzü, 
gelenek ve göreneklerimizi gelecek kuşağa, 
gençliğe anlatmak, tanıtmak ve miras olarak 
bırakmanın uğraşı içerisinde olmalısınız. 
Girişimcilik ruhunu aşılamalı, eğitim 
çalışmalarınızın kalitesini yükseltmeli ve siyaset 
arenasında hakkıyla temsil edilmelisiniz.
Ben gidiyorum ancak hem gelecek olan 
arkadaşımız hem de göreve yeni başlayan 

Başkonsoloslarımız sizinle beraber olacaklardır.
Türkiye’ye geldiğinizde beni her zaman 
arayabilirsiniz. Böyle bir programla bizleri 
buluşturduğunuz için hepinize teşekkür 
ediyorum.  İyi haberlerinizi alacağımı 
umuyorum.”
Yenilen yemeğin ardından, PTN adına günün 
anısı için Büyükelçi Şaban Dişli’ye hediye 
takdim edildi.
Toplantıda, platformu oluşturan başkan 
ve yardımcıları söz alarak bundan sonraki 
çalışmalar hakkında düşüncelerini paylaştılar.
Yoğun bir gündemle toplanacak olan PTN 
yöneticileri, şubat ayı içerisinde yapılacak 
olan mutat toplantıyı, IGMG Güney Hollanda 
Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirme kararı 
alarak, geceyi sonlandırdılar.
Toplantıya katılan üyeler:
Toplantıya PTN’nin kurucuları ve üyeleri, 
Hollanda Türk Federasyon (HTF) Başkanı Murat 
Gedik, IGMG Kuzey Hollanda Bölge Başkanı 

“Bu oluşumla çok güzel, gerekli ve sağlam bir temel atıldı. Geniş bir tabana yayılarak hedeflerinize ulaşmak için gayret edeceksiniz. 
Birlik ve beraberliğinizi güçlendirerek yol alacaksınız. Burada bir düzen ve harmoni var. Bu ahengi muhafaza etmeye çalışacaksınız. 

   Amsterdam Sortie Restoran’da düzenlenen yemekli programa Büyükelçi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy,    
   Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Andiç, Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ve platformun yöneticileri katıldı.   

 PTN YÖNETİMİ, ŞABAN DİŞLİ ADINA VEDA AKŞAMI DÜZENLEDİ                        

Mustafa Hamurcu, Hollanda Türk İslam Kültür 
Dernekleri Federasyonu (TKIF) Başkanı Ömer 
Altay, IGMG Güney Hollanda Bölge Başkanı 
Mustafa Aktalan, Hollanda Türk İş Adamları 
Derneği (HOTİAD) Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, 
Hollanda Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ali Köklü, Hollanda 
Türk Girişimci Dernekleri Platformu (TNOP) 
Başkanı Durmuş Doğan ve STK Yardımcıları,  
Ramazan Kaya, Kenan Aslan, Ahmet Duran, 
Yavuz Yıldırım, Erim Uğurlu, Emin İskender 
katıldı.                                        DM ---◄◄                                                                               
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D eğerli okuyucular, özellikle sevgili 
gençler!
Gayrimüslimlerin, yani Müslüman 
olmayanların, “Müslümanlar 

üzerinde hakları mı varmış?” demeyin... 
Evet var... Aşağıdaki maddeler Müslümanların 
onlara karşı borcu, onların da alacağıdır. Ya 
da Müslümanların hem Müslümanlara, hem de 
gayrimüslimlere karşı görevi ama aynı zamanda 
gayrimüslimlerin onların üzerinde hakkıdır. 

- Kişi haklarına saygı
Herkesin doğuştan ve sonradan kazandığı 
hakları vardır. İnsanlara saygı duyduğunu 
iddia eden, ya da “insan değerlidir” diyen 
herkesin bu haklara saygı göstermesi gerekir. 
Kimsenin hakkına tecavüz etmemesi ve hakların 
sahiplerine ulaşmasına engel olmaması gerekir.
Müslüman, buna ‘kul hakkı’ der ve bu konuda 
dikkatlidir. Bilir ki, ihlâl edilen veya verilmeyen 
her hak bir vebâldir, Âhirette hesabı verilecektir. 
Ya da bu dünyada bir şekilde kötülük, belâ ve 
musibet, darlık ve zorluk şeklinde hak yiyicinin 
karşısına çıkacaktır.

- Kamu haklarına saygı
İnsanlar birlikte yaşamak zorundadır. Böyle 
olunca karşılıklı ödevler ve haklar gündeme gelir. 
Bazı şeyler ortak kullanılır. Ortak kullanılan her 
şeyde toplumun hakkı olur. Bunlar toprak, hava, 
deniz, mekân, yollar olduğu gibi, toplumun 
hizmetini gören kurumlar da olabilir. 
Bir Müslüman herhangi bir ülkede oturumlu 
olarak, yani eman alarak yaşıyorsa, orada elde 
ettiği haklara karşılık, bazı ödevleri de olacaktır. 
Bunlara toplumsal ödevler diyebiliriz. 
Bir  başka deyişle bunlar bizim topluma 
(kamuya) karşı görevlerimizdir. 

- İyi komşuluk
Gayrimüslimlerin, Müslümanlardan iyi komşuluk 
görmeleri haklarıdır. 
Yani Müslüman komşusuyla öyle güzel 
geçinecek ki, ayrıldığı zaman “yahu çok iyi 

bir komşuydu, iyi bir insandı” denilecek 
kadar. “Oh be, gitti de şerrinden kurtulduk” 
dedirtecek davranışlarda bulunan Müslümandan 
onun dini bile razı değildir.

Allah (cc) Müslüman olsun, gayrimüslim 
olsun komşularla iyi geçinmeyi emrediyor: 
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, 
yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak 
komşuya... iyi davranın...” (Nisâ 4/36)

Peygamber (sav) de komşu hakkında şöyle 
buyurdu: “Allah’a ve son güne (Âhiret 
gününe) iman eden, ya hayır söylesin, 
yahut sussun. Allah’a ve son güne iman 
eden komşusuna ikram etsin. Allah’a 
ve son güne iman eden misafirine ikram 
eylesin.” (Buhârî, Edeb/31 no: 6018. Müslim, 
İman/19 (74) no: 173)
Komşulara rahatsızlık vermek, kötülük etmek 
iyi Müslüman olmaya engeldir. Rasûlallah (sav) 
“Vallâhi (olgun) mü’min değildir (üç defa)” 
dedi.
-”Kim Ya Rasûlallah?” diye sorduklarında; 
“Komşusu kötülüğünden  emin olmayan 
kimse” buyurdu. (Buhârî, Edeb/29 no: 6016. 
Bir benzeri: Müslim, İman/73, no: 172)

- Temiz bir çevre
Müslümanlara göre; “her türlü temizlik 
imandandır”. 
Müslüman, yaşadığı çevreyi hesaba katarak 
yaşar. Çevre üzerinde başkalarının da hakkı 
olduğunu unutmaz. Hem yakın çevresini, hem 
de uzak çevresini  kirletmemeye özen gösterir. 
Evini, sokağını, mahallesini, yani bulunduğu 
her yeri temiz tutar. Havayı, suyu, geniş çevreyi 
kirletecek işleri yapmaz. Çöp ve atık işine dikkat 
eder. 
Keşke onlar şöyle deseler: “Müslüman gibi 
dürüst ve temiz”...

- İslam’ı duyma ve canlı İslâmlar görme
Müslümanların çevresinde yaşayan 
gayrimüslimler onların aracılığıyla İslam’ın 
güzelliklerini görme hakkına sahiptirler. 
Yani Müslümanlar başkalarına İslam’ın hak 
din olduğunu göstermekle  görevlidirler. Bu 
da sözden çok ahlâkla, davranışlarla, insanî 
ilişkilerde iyi ve dürüstlükle, topluma katma 
değer ve fayda sağlamakla olabilecek bir şeydir.

Nitekim tarihte İslam’ın daha çok güzel ahlâkla 
yayıldığını görüyoruz. İslâmî davet toprak 
hâkimiyeti için değil, bir yürek fethi çağrısı, ikna  
olarak, gönülden hidâyeti kabul etmeye davettir. 
Bunun da baskıyla, kavga, sürtüşmeyle, kötü 
örneklerle, ya da sadece lafla olmayacağı açıktır.
Bir fikir adamı şöyle diyor: “Müslüman, sen 
İslam’ı öyle yaşa ki, seni öldürmeye gelen 
sende dirilsin”.
Avrupa’da gayrimüslimlere İslâm adına güzel 
örnekler sunamayan Müslümanlar sorumludur. 
İslam’a davet işi Müslüman için bir kulluk 
görevidir. Bunu her Müslüman becerebildiği 
kadar yerine getirir. En iyi tebliğ ve davet de 
“örnek” olmaktır. Yani inandığını, anlattığını, 
davet ettiğini yaşamaktır. Kişi, söyledikleriyle 
uyumlu bir yaşantı içindeyse, çok söz 
söylemesine ihtiyaç bile kalmaz.  

Davet ve tebliği “hâl ile davet”, “kâl ile 
davet” diye ikiye ayırabiliriz. Hâl ile yani fiilen 
yaşayarak davet daha öncelikli ve daha etkili 
olandır. Çünkü insanın davet ettiği bir şeyi 
kendisi yapmadığı hâlde onun yapılmasına davet 
ederse etkili olmaz. O hâlde davetin dayanması 
gereken birinci esas iyi bir örnekliktir. 
Rabbimiz şöyle diyor: “Böylece, sizler 
insanlara birer şâhit olasınız ve Peygamber 
de size bir şâhit olsun diye sizi orta bir 
ümmet yaptık...” (Bakara 2/143) 
Buradaki şâhit kelimesi ‘güzel örnek’ 
anlamındadır. Yani Muhammed (sav) 
Müslümanların örneği, Müslümanlar da hak 
din konusunda insanların örneğidir. Müslüman 
İslam’ı yaşayarak ulaştığı güzellikleri, mutluluğu, 
izzeti, iyi insan olmayı kişiliği ile başkalarıyla 
paylaşır.   
Örnek olmak davet ettiği şeyi sahiplenmek, 
kendini, iddialarını  doğrulamak gibidir. Bir 
Müslüman da ahlâkı ve davranışlarıyla, ihlas 
ve samimiyetiyle örnek insan olduğu zaman 
çevresine olumlu etki eder. 
Tersi de mümkün. Nice Müslümanım diye iddia 
edenlerin yanlışları, kötülükleri, din adına 
yaptıkları hatalar sebebiyle insanlar onlardan ve 
İslam’dan uzaklaşırlar. 

Bir dâvâya en çok zararı, ona düşman 
olanlardan daha fazla onu kötü savunanlar, onu 
kötü temsil edenler verir. 
Her Müslümanın İslam’ın güzel bir temsilcisi 
olması dileğiyle...                                    ---◄◄                                                                               

- İslam’ı duyma ve canlı 
İslâmlar görme...
Müslümanların çevresinde 
yaşayan gayrimüslimler 
onların aracılığıyla İslam’ın 
güzelliklerini görme hakkına 
sahiptirler. Yani Müslümanlar 
başkalarına İslam’ın hak 
din olduğunu göstermekle  
görevlidirler. Bu da sözden çok 
ahlâkla, davranışlarla, insanî 
ilişkilerde iyi ve dürüstlükle, 
topluma katma değer ve 
fayda sağlamakla olabilecek 
bir şeydir. Nitekim tarihte 
İslam’ın daha çok güzel ahlâkla 
yayıldığını görüyoruz. İslâmî 
davet toprak hâkimiyeti için 
değil, bir yürek fethi çağrısı, 
ikna  olarak, gönülden hidâyeti 
kabul etmeye davettir. Bunun 
da baskıyla, kavga, sürtüşmeyle, 
kötü örneklerle, ya da sadece 
lafla olmayacağı açıktır.
Bir fikir adamı şöyle diyor: 
“Müslüman, sen İslam’ı öyle 
yaşa ki, seni öldürmeye 
gelen sende dirilsin”.

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

Gayrimüslimlerin
 MÜSLÜMANLAR
ÜZERİNDEKİ HAKLARI
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  Jübile çerçevesinde vakfın en uzun emektarı olarak bilinen Erdal Çetinkaya’ya da bir 
  plaket verildi. Çetinkaya 1993 yılından bu yana Hollanda Diyanet Vakfı’nın farklı  
  birimlerinde çalıştı. Vakfın sekreterliği ilk görevi oldu. 1996 yılında Hollanda genelinde 
  HDV’ye bağlı camiler arasında Diyanet Kupası şampiyonluğu düzenledi. Erdal Çetinkaya 
  son 20 yıldır Hollanda Diyanet Vakfı Cenaze Fonu birimi sorumlusu olarak çalışıyor.  

HOLLANDA DİYANET VAKFI’NDAN VEFA ÖRNEĞİ: ERDAL ÇETİNKAYA’YA PLAKET VERİLDİ T.B.M.M. KOMİSYON ÜYELERİ HİKMET GÜRCÜOĞLU’NU ŞİRKETİNDE ZİYARET ETTİLER 

  T.B.M.M. Milletvekillerinden oluşan sanayi, enerji, ticari komisyonu Hollanda’da bir dizi temaslarda     
  bulundular. Hollanda Türk  İş Adamları Derneği HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlunu sahibi olduğu 
  Sancak Holding şirketini de (KOÇ Sucukları imalathanesi) ziyaret eden heyet, başkan ve yönetim  
  kurulu tarafından ağırlandı ve çalışmaları hakkında bilgilendirildiler. 

Hollanda Diyanet Vakfı olarak bu 
olaylardan duyduğumuz üzüntü ve 

endişeyi kamuoyu ile paylaşmak istiyo-
ruz. İslam Dini, Müslümanlar ve cam-
iler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. 
Bu tür nefret söylemi olaylar toplumu 
derinden yaralamaktadır. İslam’a ve 
Müslümanlara yönelik korku, düşman-
lık ve ırkçılığa varan bu nefret söylem 
ve eylemleri inkâr edilmez bir gerçek-
lik halini almıştır. Mevcut İslam karşıtı 

Kitap yakıp karanlıkta kalanlar

KÜSTAH VE ÇİRKİN SALDIRIYA KINAMA VE NEFRET YAĞDI 

ırkçılık ve düşmanlıkla mücadele için 
alınan kararlar istikrarlı bir şekilde resmî 
makamlarca büyük bir özen ve gayretle 
takip edilmeli ve cezalandırılmalıdır.
Sonuç olarak Hollanda Diyanet Vakfı, 
toplumda Müslümanların dışlanma 
duygusuna sebebiyet veren, ayrımcılığa 
yol açan, toplumsal barışı zedeleyen ve 
huzur içinde bir arada yaşama ilkesine 
zarar veren bu nefret söylem ve eylem-
lerini esefle kınamaktadır. (HDV)--◄◄ 

1 milyon Müslümanı aşağılamak, incitmek 
ifade özgürlüğü değildir!
Birbirimizi incitmemizin, aşağılamamızın normal 
olduğu bir toplum mu istiyoruz? Yoksa;birbirinize 
saygılı davranan ve birbirimize müsamaha göster-
diğimiz bir toplum mu istiyoruz? Yüce kitabımız 
Kur’an’a yönelik bu provokasyonu ve bu provo-
kasyonla birlikte İslam’a nefret söylemlerine izin veren 
yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Aziz dimimiz İslam’a 
yapılan bu suç eylemine karşı, gereğinin yapılması için 
yetkilileri de göreve çağırıyoruz.”           (AGD) ---◄◄ 

Tunahan Kuzu, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz hafta İsveç’te ve 
hafta sonu Lahey’de Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırıyı şid-
detle kınıyorum. İnsanların, bir toplumun, bir dinin kutsalına dil 
uzatmasını, bu şekilde hakaret etmesini kabul etmek mümkün 
değil. Ama günümüzde Avrupa’nın birçok ülkesinde görüyoruz 
ki bu tür şeylere otoriterler tarafından maalesef izin veriliyor. 
Şimdi bu ülkede İsrail bayrağını yakmak ‘Yahudi düşmanlığı’, 
eşcinsellerin sembolü olan gökkuşağı bayrağını yakmak ‘ho-
mofobi’, ama maalesef Kur’an-ı Kerim’e bu tür alçakça saldırı 
yapıldığında da buna da ‘fikir özgürlüğü’ deniliyor. Bu konudaki 
tepkilerini vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. --◄◄ 

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakma, Hollanda’da yırtma girişimleri sonucunda Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar haklı tepkilerini ve seslerini duyurmaya 
çalıştılar. Hollanda Diyanet Vakfı(HDV), IGMG Teşkilatları Güney ve Kuzey Bölgeleri (IGMGZH-NH), PTN, Avrupa Gençlik Derneği (AGD), Uluslararası Demokratlar 
Birliği (UID), DENK Partisi çok sert bildirilerle bu küstah ve çirkin saldırıyı telin ettiler.
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K ur’an-ı Kerim yakma ve 
yırtma olaylarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle Müslümanlara 

ve İslam dünyasına, genel anlamda 
insanlara ve dünyaya geçmiş olsun 
dileklerimi iletmek istiyorum. Biz in-
saniyet ve İslamiyet temelinde bütün 
insanlarla birleşiyoruz. 
İslamiyet temelinde Müslümanlar 
bizim kardeşimiz, insanlık temelinde 
de bütün insanlar bizim kardeşimiz-
dir. Müslümanlar olarak bizler, için-
de bulunduğumuz toplumlara katkı 
değer sunmaya, çoğulcu anlayışla 
hareket etmeye, huzur içerisinde bir 
arada yaşamaya çalışırız. Bir diğerini 
rahatsız etmeyen; din, dil, ırk, her-
hangi bir ayrım, herhangi bir etiket 
gözetmeden camilerimizde ve benze-
ri mekânlarda insanlık temelinde bü-
tün insanları kabul eden bir anlayış 
ve inanca sahibiz.
İfade, din ve vicdan özgürlüğü İs-
lam’ın tanıdığı en temel esaslardan 
bir tanesidir. Özellikle herhangi dine 
giriş ve çıkışta, hiçbir etki altında 
kalmayan bir temel irade ve temel 
özgürlük şarttır. Aksi takdirde bir İs-
lam’a giriş, bir Müslüman oluş ger-
çekleşmiş olamaz.
Bu açıdan baktığımızda, içinde bu-
lunduğumuz toplumdaki farklı din-
lere, farklı ırklara, farklı ideolojilere 
mensup insanların değerlerine, ina-
nışlarına, kutsallarına nefret söyle-
mi içerisinde herhangi bir eylem ve 
saldırı yapılamaz. Eylem ve söylem 
yapılması İslam dini tarafından asla 
kabul edilmemiş, edilemez. 
Cenab-ı Allah Kur’ân-ı Kerîm’de 
“Onların ilahlarına sövmeyin” 
diye buyuruyor. Ayeti kerime çok 
açık. Dolayısıyla, demokratik top-
lumların en temel unsurlarından 
bir tanesi de din, vicdan ve ifade 
özgürlüğüdür. İfade özgürlüğü aynı 
zamanda dinimizi toplum içerisinde 
yaşayabilme ve bunun dışındaki in-
sanlar tarafından da nefrete, şiddete 
ve hakarete maruz kalmama özgürlü-
ğünü de kapsar.
Bu bağlamda son olarak İsveç ve 
Hollanda’da gerçekleştirilen eylem-
leri her ne kadar bütün topluma bü-
tün mal etmesek de, Müslümanları 
çok derinden yaralamış, endişeye 
sevk etmiş, o toplumun vatandaşı 
olan bir grup insanı rahatsız etmiş-
tir. Biz de burada bu rahatsızlığımızı 
bildiriyor ve bu tür davranışları telin 
ediyor, tekrarlanmamasını diliyor, 
umut ediyoruz. Bu üzüntü ve endişe-
mizi sözlü olarak diğer dine mensup 
insanlarla da paylaşıyoruz.
Yahudilerle, Hristiyanlarla diğer 
değişik ideolojik gruplarda da bu 
konuda görüşmeler yapıyor, görüş-
lerimizi paylaşıyoruz. Onlar da bu 
gidişattan hoşnut olmadıklarını dile 
getiriyorlar. Dolayısıyla içinde yaşa-
mış olduğumuz demokratik, özgür, 
çağdaş bir toplumda bunları görmek 
istemiyoruz. 21. asırda kitap yakma 
eylemi nedir? Bunlar, Avrupa’nın 

yaşamış olduğu Ortaçağ’da kaldı. 
İslam dünyasında “kitap yakma” 
gibi bir eylem olmaz. 12. yüzyılda 
Kurtuba’da 400.000 kitap barındı-
ran bir kütüphanemiz var ve İngi-
liz Kraliçesi kendi çocuğunu oraya 
okutmaya göndermek için referans 
veriyor. Bu “çağdışı” eylemleri asla 
tasvip etmiyoruz. Bu hususlarla da 
ilgili içinde bulunduğumuz ülkelerin 
yetkililerinden de, bir başka grubun 
nefret söylem ve eyleme ile sebe-
biyet verecek hususları engellemek 
için gerekli tedbir almaları da onların 
görevleri arasında olduğunu da bili-
yoruz. Bu vesileyle bu durumu esefle 
kınadığımı belirtmek istiyorum. 

Müslüman her gününde aynı 
şuur içerisinde olmalı. Ancak 
Üç Aylara gireceğimiz şu günler-
de, Müslümanlar olarak nasıl bir 
hazırlık yapmalı ve bu mübarek 
ayları nasıl karşılamalıyız?
Ayların hepsi bizim için kutsal ve 
mübarektir. Allah Teala Kur’ân’ı 
Kerîm’de zamana, asra and içiyor. 
Enteresan bir bilgidir; zaman zaman 
cahiliye döneminde müşrikler aylar-
la oynuyorlar idi. “Haram aylar” 
dediğimiz aylar var. Mekke ve Medi-
ne ticaretin merkezi; yani bugünün 
Newyork’u. Her yerden oraya tica-
ret kervanları gelir, borsalar, pazar-
lar orada belirlenir. Zaman zaman 
Haram aylarında savaş yapmıyor-
lar, uzatıyorlar. Aslında aylarla oy-
namak, kutsala müdahale etmektir. 
Çünkü zaman bizim için çok önemli. 
Bayramın bir gün önce bir gün sonra 
olması, namaz vaktinin girmesi ne 
kadar önemli. Müslüman, hesabını 
bilen, hesabını yapan kişidir. 
O sebeple, üç aylar bizim için 
bir uyarıcıdır, bir hatırlatıcıdır. 
Peygamber Efendimize baktığımız-
da; miladi 610 yılında peygamberlik 
geldi. 632 yılında peygamber efendi-
miz vefat ediyor. Tam bunun ortasın-
da İsra ve Miraç hadisesi oluşuyor. 
Malumunuz, Recep ayının 27’nci 
gecesi İsra ve Miraçtır. Bundan do-
layı Recep ayının ilk günü bizim için 
önemlidir; üç ayların başlangıcıdır. 
Recep Ayı’nın ilk Cuma gecesi de 
“Regaib Kandili” diye ifade etmiş 
olduğumuz geceyi kutlayacağız. 
Recep ayının 27’nci gecesi Miraç 
Kandili’ni kutlayacağız. Yani Pey-
gamber Efendimizin bunaldığı bir 
anda Allah Teala’nın Onu gökyü-
züne çekip, müjdelerle gönderdiği 
bir geceyi idrak edip, kutlayacağız. 
Adından Şaban Ayı’na geçeceğiz. 
Şaban’ın 15’inde Beraat Kandilini 
kutlayacağız. Ardından da arınma 
ayı olan Ramazan Ayı’na gireceğiz. 
Ramazan ayının 27’nci gecesi de 
Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir 
Gecesini idrak edip, kutlayacağız. 
Ardından da arife günü ve bayrama 
ulaşacağız inşallah.
Şevval ayı içerisinde bizim altı gün 
oruçlarımız ve o aya mahsus ibadet-
lerimiz var. Rabbimiz bire on verdiği 

Söyleşi serimize devam ediyoruz. Hem gündemdeki konuları hem de içerisinde bulunduğumuz Üç Ayları değerlendirmek, kıymetli düşüncelerini öğrenmek için Lahey Din 
Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur hocamızla hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Hollanda toplumunun bir parçası olan Müslümanların bir arada olmaları, birlikte hareket 
etmeleri için yoğun bir çaba sarf eden, bilge, nazik, münevver, mütevazi bu gönül insanı ile yapılan sohbetimizden istifade edeceğinizi ve keyifle okuyacağınızı umuyoruz. 

“21. asırda kitap yakma eylemi nedir? Bunlar, Avrupa’nın yaşamış olduğu Ortaçağ’da kaldı. İslam dünyasında
“kitap yakma” gibi bir eylem olmaz.  Bu çirkin saldırı ve eylemi esefle kınadığımı belirtmek istiyorum”

Prof. Dr. Haluk Songur Kimdir?
Haluk Haluk Songur, Isparta doğumlu. İmam Hatip 

Lisesi’nden sonra,1992 yılında Uluslararası İslam Üniver-
sitesi, Hukuk ve İslam Hukuku Bölümünden mezun oldu.  

Yüksek lisansını ve doktorasını İslam Hukuku alanında 
tamamladı. Uzun yıllar Süleyman Demirel Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevliliğinden itibaren 
doçentliğe kadar, İslam Hukuku Kürsüsü’nde değişik dersler 

verdi. 2010 yılında Hukuk Fakültesi’ne geçiş yaptı, orada 
hocalığa devam etti. 2015 yılında Hukuk Tarihi ve İslam 

Hukuku alanında profesörlük unvanı aldı. İlahiyat Fakültesi 
ve Hukuk Fakültesi dekanlık görevlerinde bulundu. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Dış İlişkiler Genel 
koordinatörlük görevlerini yürüttü.  2020 yılında da, 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hollanda Lahey 

Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı. İki yılı aşkın bir 
süredir de bu hizmete devam ediyor.    

Prof. Dr. Haluk Songur:

“Üç aylar bizim için bir uyarıcı 
ve bir hatırlatıcıdır”

için 36 gün tutulan orucumuzla, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi 
olacağız. Ondan yaklaşık bir buçuk ay sonra Kurban Bayramı’nın 
arifesi gelecek, Kurban Bayramı’nı kutlayacağız. Yine ondan yak-
laşık iki ay sonra Muharrem Ayı; yılbaşı gelmiş olacak. Aslında 
bizim bütün yılımız, düzenli, disiplinli ne yaptığını bilen ve her 
an  Allah’a sorumluluk bilinci içerisinde yaşayan bir insan ve 
Müslüman profili çiziyor.
Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: “Allah’ım, Bize Re-
ceb’i ve Şaban’ı mübarek kıl, bizi Ramazana ulaştır.” Biz 
de aynı duayı içten duygularla yapıyoruz. Bu gecelerin Kur’ân’da 
olup olmadığı tartışmalarına girmeden şunu ifade etmek isterim: 
İslam dinini biz tanımlarken Kur’ân-ı Kerîm ana hatlarıyla bize 
bilgiler verir. Örneğin, namaz vakitleri ile ilgili, namazın nele-
ri bozduğu gibi meseleleri, Peygamber Efendimizin hayatından 
öğreniyoruz. Onun 23 yıllık peygamberlik döneminde yaşadığı 
hayatı bizim için en güzel örnek en sağlam kaynaktır. Onun ha-
yatını harfi harfine takip ederiz. Peygambersiz bir İslam ve 
Peygamber Efendimizin sünnetinin dışlandığı bir İslam 
anlayışı olamaz. Maalesef bugün dünyanın değişik yerlerinde 
bu tür anlayışa sahip olanları görüyoruz. Bunların tamamı kendi-
sini peygamber yerine koyan anlayışlardır. Öyleyse İslam dediği-
miz zaman, Kur’ân, Sünnet ve Müslümanların 1400 yıllık tarihsel 
tecrübesini beraber dikkate aldığımız bir kocaman yapıdan, me-
deniyetten bahsediyoruz. 
Hz. Ömer efendimize atfedilen şu söz aslında bu aylarda yapıl-
ması gerekenleri bize anlatıyor: “Ölmeden önce ölünüz. He-
saba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.” 
Müslüman, sürekli, her gün hesabını yapan insandır. Her hâl ve 
durumda hesabını yapar. “Acaba bu günümü nasıl geçir-
dim?” diye hesap ve muhasebe yapmalıdır.  Yine Peygamber 
Efendimiz “İki günü bir olan ziyandadır” buyurarak, önümü-
ze bir hedef koymakta. Müslüman kendini yetiştirmeli, geliştir-
meli, okumalı, araştırmalıdır. Paylaşmalı, dayanışma içerisinde 
olmalıdır. Kardeşine yardım etmeli, derdiyle hemhal olmalıdır.  
Bir kutsi hadiste “Ben hastaydım, beni ziyaret etmedin”. 
buyruluyor. Kul da Rabbine “Ey Rabbim biz seni nasıl ziya-
ret edelim” diye sorar. Rabbimiz de, “Falan kulum haytaydı, 
onu ziyaret etmedin” buyurarak, hasta ziyaretini kendine ya-

pılmış ziyaret olarak sayıyor. Namaz 
da öyle değil mi? Rabbimizle müna-
cattır. Öyleyse biz üç ayları bir vesile 
ittihaz ediniyoruz ve yeniden kendini-
ze bir hesap günü belirliyoruz. Böyle-
ce biz yeniden Rabbimize ve topluma 
karşı insani sorumluluğumuzu hatırlı-
yoruz. Bir silkinelim, bir nefis ve ömür 
muhasebesi yapalım. “İnsanlığa 
faydalı olmak için uğraşacağım, 
çok çalışacağım, okulumda ba-
şarılı olacağım, dünyadaki gelir 
adaletsizliğini önleyeceğim” diye 
bir hedef belirlemeli insanımız. 
Müslüman toplumda gelir adaletsizliği 
diye bir şey olmaz. Çocuklarımız bu 
mübarek ayların hanelerimize girdiği-
ni bilsinler. Özel karşılama merasimi 
ile o havayı çocuklarımıza teneffüs et-
tirelim. Bir Müslüman bilinci ve şuuru 
içerisinde bunları yapalım. “Bidat” 
diye bu tür uygulamaları yapmaktan 
kaçınmayalım. Özellikle bu aylarda 
namazlarımızı kılmaya, oruçlu olma-
ya, sadaka, zekât vermeye, infak yap-
maya, ahlâkı zirvede tutmaya, adaleti 
gözetmeye, yalandan, gıybetten, if-
tira atmaktan, kötü söz söylemekten 
kaçınmaya özen gösterelim. Ve bu 
alışkanlıklarımız sadece bu aylara 
mahsus olarak kalmamalı, ömür boyu 
sürmelidir.
Efendimiz yine bir Hadis-i Şeriflerin-
de “İnsanlar, Recep ve Ramazan 
Ayları arasında gaflet içerisin-
dedirler. Zira ameller o aylarda 
Rabbine yükseltilir. Ben de oruç-
lu olduğum hâlde amellerimin 
Rabbime yükseltilmesini isterim” 
buyurarak bu günlerde tutulan orucun 
ve yapılan amellerin ehemmiyetine 
dikkat çekiyor.   
“Sünnet ve nafile ibadetleri yap-
sak mı yapmasak mı?” diye bir iki-
lem yaşadığımızda, hemen aklımıza 
“ahirette bu ibadetlere ihtiyacım 
olursa” düşüncesi gelmelidir. 

Öncelikle Hollanda’daki Müslüman 
kardeşlerimizin üç aylarını, perşem-
beyi cumaya bağlayan Regaib Kandi-
li’ni canı gönülden tebrik ediyorum. 
Dünyadaki bütün Müslümanlar ve 
bütün insanlık için bu mübarek gün-
lerin hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Bu vesile ile biz Müslümanların 
sanat, edebiyat  ve camilerdeki İslam 
anlayışımızın insanlara örnek olması 
olmasını diliyorum. 

(Prof. Dr. Haluk Songur Hocamız-
la yaptığımız bu verimli, keyifli ve 
istifade edeceğiniz önemli sohbe-
tin tamamını Youtube kanalımız-
dan görüntülü olarak izleyebilir-
siniz.)
    Söyleşi: Zeynel Abidin   ---◄◄   









      YAZ 

D ünyanın kuytusunda idi. Yeterli 
bulmamış olacak ki sükut suretine 
bürünmüştü. O kuytunun kenarından 
bir penceresi vardı Allah’a açılan. 

Oradan bakıyordu bize. Oradan bakıyordu bize 
ve anlamaya çalışıyordu bizi... Yaptıklarımıza çok 
büyük anlamlar yüklerken bizler. Ne garip. 

Cennet kuşu olup ellerimizin arasından 
uçup gitti.

O odanın içinden otuz dokuz yıl bize baktı. Biz 
o odanın etrafında otuz dokuz yıl ondan uzak 
yaşadık. Tül perdeyi havalandıran rüzgârın 
insanın içini okşayan ahengi, yağmur sonrası 
doğan güneşin su birikintilerinin üzerindeki 
oyunları, karlı ve soğuk bir günün sabahında 
uyanan gariplerin soğuğa mukavemeti gibi 
görüntüler bizi ona yaklaştıramadı. O bunları ve 
daha fazlasını biliyordu.

Cennet kuşu olup ellerimizin arasından 
uçup gitti.

Elleri titrediğinde, ellerimizi tuttuğunda, 
gözlerimizin içine baktığında, bizde olan her 
ne var idiyse biliyordu hepsini. Biz bilmediğini 
düşünerek ilerliyorduk. Nereye? Dünyaya... 
Bizim olması için kavga ettiğimiz dünyaya. 
Dışımızda değildi dünya, içimizdeydi, kalbimizi 

kaplamıştı. O elleriyle bizi dünyadan çekiyordu. 
Göremedik, bilemedik...

Cennet kuşu olup ellerimizin arasından 
uçup gitti.

‘Her demet zalim felek sineme dokunma 
benim’ türküsü yanında okunduğunda ağlardı. 
Göz yaşları yanaklarına dokunarak ağlardı. 
Severdi göz yaşları onu, ezelden aşina bir simayı  
sevmenin güzelliğiyle. Sinemize dokunan şey bu 
resimden, yalnızca bir an. O bir büyük yazgıyı 
usulünce sinesine bastırırdı. Sinesinde neler 
vardı...

Cennet kuşu olup ellerimizin arasından 
uçup gitti.

Toprağa yakın olmanın bize temin ettiği saflığı, 
beton yığınlarının aldatıcılığına değiştiğimiz 
hayatın içinden, başımıza gelecek depremleri 
haber eder gibiydi. Motor seslerinin, telefon 
mesajlarının, yüksek sesle konuşmaların kalbimizi 
oyan rahatsız ediciliğini, naifliğiyle titreyerek bize 
âdeta ihbar ederdi çoğu zaman... Ama nerede... 
Duymuyorduk. Duymak istemiyorduk... Kan/
mak istiyorduk söylenenlere. Kana kana susuzluk 
içiyorduk...

Cennet kuşu olup ellerimizin arasından 
uçup gitti.

Ziyaretlerde hatıralar sökün ederken, çember 
peşinde koşuşan çocuklar safiyetinin olduğu 
ziyaretlerde o bizim bahtımıza büyük bir dinginlik 
düşürendi. Biz büyüklerin payına masumiyet 
tedarik ederdi. 
Kimsenin alınmayacağı, kimsenin kaş 
çatamayacağı bir taksimat yapardı. 

Rızayla doyurdu bizi kaç yıl. Huzurdaydı, huzur 
onun yanındaydı...

Cennet kuşu olup ellerimizin arasından 
uçup gitti.

Zenginlik neydi? Kim zengindi? Şehrin 
hengâmesinde kim kime minnet edip yol 
alabilirdi? Resimler ile kayıt altına alınmış 
hayat, duvara asılı bizlere bakıyordu. Bir yerde 
mutluluğu dondurmak ve hep ona bakarak mutlu 
olmak için çırpınırken, o bize zamanın akıp 
gittiğini öğütlüyordu. Duyuyor musun? Dünya 
umarsız bir şekilde kulaklarımızı sağır edercesine 
aramıza girip, öğütleri duymamızı engelliyordu. 
Eksilerek, ufalarak yürüyorduk/yürüyoruz...
Cennet kuşu olup ellerimizin arasında uçup gitti.
Oğuldu, ağabeydi, torundu, yeğendi, kuzendi. 
Öndeydi, arkamızdaydı. Bayramda kapısı 
çalınandı. Yüzsuyu dökmekten azadeydi. Kayıtlı 
değildi. Kar beyazıydı. Gözleri mavi gökyüzü 
doluydu. O’nun adıyla adlandı. Adı Mustafa’ydı. 

Cennet kuşu olup ellerimizin arasından 
uçup gitti.

Otuz dokuz yıl ürkek bir ceylan gibi bize nazar 
eden, adını ağzımıza şeker ettiğimiz o güzel 
yüzlü, melek safiyetli Mustafa, dayımın oğlu 
Mustafa Cennet kuşu olup ellerimizin arasından 
uçup gitti. 

Mezarlıkta aramaya ne hacet... 
Tûbâ ağacının dalına kondu.
 Biliyorum. 
Pencereleri açıp dinlesem, sesini duyar mıyım? 
Duyar mıyım seni Mustafa?
Duyar mısın beni Mustafa?
Rahmet ve dua ile...                                ---◄◄ 

Biz büyüklerin payına 
masumiyet tedarik 
ederdi. Kimsenin 
alınmayacağı, kimsenin 
kaş çatamayacağı bir 
taksimat yapardı. 
Rızayla doyurdu bizi 
kaç yıl. Huzurdaydı, 
huzur onun 
yanındaydı...
Cennet kuşu olup 
ellerimizin arasından 
uçup gitti.

Cennet Kuşu

MUSTAFA

 oflaz-aliya@hotmail.com  KALEMDÂR 
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U ID Hollanda Ar&Ge ve Eği-
tim Başkanı Figen Arslan 
tarafından moderatörlüğü 
yapılan akademi çalışması 

basına kapalı gerçekleştirildi...
‘Akademi 2023’ proje sahibi UID 
Genel Başkan Yardımcısı Ragıp Çoraklı 
yaptığı açılış konuşmasında akademi 
hakkında bilgiler verdi. Öncelikle UID 
Akademi’nin başlangıcının UETD döne-
mine uzandığını, ilk olarak 2013 yılında 
Köln’de düzenlendiğini söyledi. Korona 
döneminde ara verilen akademiye bu 
yıl yeniden başlanıldığını ve “5’de 5 
UID Akademi” adı altında Hollanda, 
Avusturya Fransa İsviçre ve Almanya 
olmak üzere Avrupa’nın 5 ülkesinde 
bu proje çalışmalarının planlandığını 

Etlkinlik...

UID HOLLANDA, AKADEMİ 2023’ÜN İLK PROGRAMINI GERÇEKLEŞTİRDİ
belirtti.
Çoraklı yaptığı sunumda bu düzen-
lenen akademi projesiyle, Yurtdışı 
Türklerinin yaşadıkları ülkelerde söz 
sahibi olabilmeleri ve haklarını savun-
abilmeleri için siyasete ilgi duyan 
vatandaşlarımıza teorik olarak eğitim 
verilmesini; siyasete ilgi duymayan-
lara da seçimlerde sandığa gitmeler-
ini, iradelerini sandığa taşımaları için 
siyasal katılımın önemini vurgulamayı 
amaçladıklarını dile getirdi.
İnteraktif bir sunum yaptığı için 
katılımcılar tarafından büyük ilgi gören 
Ragıp Çoraklı daha sonra mikrofonu 
tarihçi yazar Dr. Latif Çelik’e bıraktı.
UID Akademi’nin ikinci oturumunda 
Dr. Latif Çelik “Almanya’da ki Türk 

varlığı” üzerinde yaptığı araştırma-
larından bahsetti. Bu araştırmalar net-
icesinde Almanya’da ki Türk izlerinin 
Selçuklu dönemine kadar uzandığının 
kanıtına ulaştığını ve buna en iyi 
örneğin Solak Ailesi olduğunu anlattı. 
Hatta ünlü düşünür Goethe’nin anne-
sinin de bu sülaleden geldiğini belirtti.
UID Akademi 2023’ün ilk programında 
günün üçüncü sunumunu, sosyolog-ya-
zar Sahra Şahin “Avrupa’da göçmen 
kökenlilerin siyasallaşma süreci” 
konusunda yaptı.
Sunumuna evrenin yaratılışından 
başlayan Şahin, insanların yeryüzüne 
inişi ve dağılımını anlattı. Adem Aley-
hisselâm’dan günümüze değin nüfus 
çoğalmasından ve bölgelere dağılımın-

dan bahsederek bugünkü durumu ele aldı.
Kapanış konuşmasında UID Hollanda Başkanı Hasan Tekten, verdikleri değerli 
bilgiler için konuşmacılara, bu güzel eğitici akademi programına katılan, si-
yasetle ilgilenen vatandaşlara teşekkür ederek sertifikalarını takdim etti.  -◄◄ 
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M erkezi Den Bosch Şe-
hrinde bulunan Edelstaal 
İntrnational Simtronic 
şirketi binasında düzen-

lenen taziye kabul ve Mevlid-i Şerif 
programında -bir eksikle beraber- ev-
latları Turgut, Erdal, Ertan, Yavuz, Ay-
kut Torunoğulları, aileleri, T.C. Lahey  
Büyükelçisi Şaban Dişli, şirket çalışan-
ları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
politikacılar ve dostları hazır bulundu-
lar ve taziyeleri kabul ettiler.
Başarıları ile ülkelerde, insani duruş ve 
ilişkileri ile gönüllerde yer edinen To-
runoğulları ailesinin acısını paylaşmak 
adına ülkenin her yerinden, her kesim-
den ziyaretçi akını vardı.
Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli’nin 
de katıldığı ve gün boyu süren pro-
gram, Mustafa Aydın (HDV Fahri Din 
Görevlisi), Ferhat Arslan (HDV Ze-
venbergen Din Görevlisi), Veysel İlan 
(HDV Den Bosch Din Görevlisi), Halit 

Anma...

Hacı Faİk Torunoğulları adına Mevlİd-İ ŞerİF PrograMı düzenlendİ

Demir ve Yusuf Öznavruz’un oku-
dukları Kur’an-ı Kerîm ile başladı.
Mevlid-i Şerif, ilahiler, kasideler, soh-
betler ile devam eden program, Hacı 
Faik Torunoğulları için yapılan dua ile 
sona erdi.
Duygulu bir atmosferde geçen pro-
gramda, Hacı Faik Torunoğulları’nın 
ruhuna yollanan duaların ardından, 
ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu.
“O bizim, babamızdı, öğretmeni-
mizdi, yol gösterenimizdi”
Babalarının gidişiyle büyük bir hüzün 
ve üzüntü yaşayan evlatları, ba-
balarının hayatından kısa kesitleri de 
ziyaretçilerle paylaştılar. “Babamız bir 
liderdi. Bizlere büyüklere saygı göster-
memizi, küçükleri sevmemizi öğretti. 
Ticarete ileriye dönük markalaşarak 
dürüst çalışarak yatırım yapmamızı 
tavsiye ederdi. Allah rahmet eyle-
sin mekânı cennet olsun.” diyerek 
üzüntülerini dile getirdiler.

27 Aralık Salı günü 84 yaşında iken hayata veda eden Hacı Faik Torunoğulları için Mevlid-i Şerif okundu. Fethiye Turistik Otelciler Birliği 
eski Başkanı ve Orka Şirketler Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Hacı Faik Torunoğulları, bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle 
Fethiye’de tedavi görüyordu.

Babanın gidişi evlatların gözünü kör edermiş. Dünyanın yükünü omuzlara yüklermiş… ve simalara, çehrelere, bedenlere  
gidenin o ölüm sessizliği, soğukluğu sinermiş. Hacı Faik Torunoğulları’nın gidişiyle de o durum, koca koca yiğit, başarılı, 
güçlü evlatların her hâline yansımıştı…                                                                                 DM - Zeynel Abidin ---◄◄
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1. GİRİŞ
Ceza hukuku ve ceza 
kanunları, kural olarak 
ülkelerin kendi yasama 
organları tarafından 
belirlenmiştir. Türkiye’de 
de ceza ve ceza usulü 
kanunları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 
düzenlenir. Söz konusu 
ceza ve ceza usul hukuku 
olduğunda, ülkelerin yerel 
kanunları büyük önem arz 
etmektedir. Avrupa ülkeleri 
ve Hollanda’da da durum 
böyledir. Çoğu zaman ceza 
gerektiren eylem nerede 
gerçekleşmişse, o ülkenin 
kanunları uygulanacaktır. 
Ancak bu durumun istisnaları 
mevcuttur. Yerel suçlar 
ile bazı uluslararası suçlar 
açısından milletlerarası 
anlaşmalar ile farklı 
uygulamalar ortaya 
çıkmaktadır. Bu yazımızda 
uluslararası ceza hukuku 
kurallarını, Türkiye ve 
Hollanda ile genel olarak 
Avrupa’nın tamamı 
açısından inceleyeceğiz. 

2 . KANUNLAR VE MİLLETLERARASI 
SÖZLEŞMELER
Türkiye’de ceza hukuku için temel 
kaynaklar T.C. Anayasası, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Kanunu’dur. Temel olarak cezalar 
ve usul kuralları bu metinlerde yazılı olmakla 
birlikte bazı diğer kanunlarda da özel suçlar 
öngörülmüştür. Ancak Türk Hukukunda kural, 
cezaların kanun ile belirtilmiş olmasıdır. Yani 
kanunlaştırılmamış bir eylem suç sayılamaz 
ve cezalandırılamaz. Bunların yanında ceza 
ve usul kuralları hakkında ülkeler arasında 
işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanması 
amacıyla imza edilmiş, Türkiye’nin de taraf 
olduğu milletlerarası anlaşmalar mevcuttur. 
Türkiye’de normlar hiyerarşisine bakıldığında, 
Anayasa temel kaynak olup, ardından usulüne 
uygun olarak yürürlüğe konmuş milletlerarası 
anlaşmalar uygulanır ve ardından kanunlar 
uygulanır. Bu açıdan Avrupa ülkeleri ile imza 
edilmiş milletlerarası anlaşmalar ceza hukuku 
açısından da büyük önem arz etmektedir. 
Milletlerarası anlaşmalar, çok taraflı ve iki taraflı 
sözleşmeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Ceza hukuku açısından en mühim çok taraflı 
sözleşme, 1968 tarihli Ceza İşlerinde Karşılıklı 
Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (CİYAKAS) 
(European Convention on Mutual Assistance 
in Criminal Matters)’dir. Türkiye, 45 devletle 
birlikte Sözleşme’ye ve Sözleşme’nin Ek-1 
Numaralı protokolüne taraf olmuştur. Bu 
sözleşmeye taraf devletler, Almanya, Andora, 
Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, 
İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda, İspanya, İsrail, 
İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Letonya, 
Litvanya, Lihteştayn, Lüksemburg, Macaristan, 
Makedonya, Malta, Moldova, Monako, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye, Ukrayna, Yunanistan’dır. 

Diğer yandan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli 
Yardım Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olmayan 
birçok ülke ile ceza hukukundan kaynaklı 
yardımlaşma için ikili anlaşmalar mevcuttur. 
Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, 

Cezayir, Çin, Fas, Gürcistan, Hindistan, Irak, 
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, K.K.T.C., 
Lübnan, Makedonya, Mısır, Moğolistan, 
Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, 
Suriye, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ürdün 
,Umman ile ceza işlerinde yardımlaşmaya ilişkin 
ikili anlaşmalar yapılmıştır.

Gerek çok taraflı gerek ikili anlaşmalar, ülkeler 
arasında özellikle suçlu iadesini düzenlemekle 
birlikte ceza davaları ve soruşturmalarında 
yapılacak tebligatları ve ifade alımlarını düzenler. 
Bu noktada öncelikle Avrupa ülkeleri ile yapılan 
çok taraflı sözleşme incelenecek olup, ikili 
anlaşmalara başka bir yazımızda değineceğiz

3. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım 
Avrupa Sözleşmesi’nin Kapsamı ve 
Uygulaması
3.a. Uluslararası İstinabe (Yardımlaşma) 
Kavramı 
İstinabe, kısaca yardımlaşma demektedir. 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa 
Sözleşmesinde (Yazımızın devamında “Sözleşme” 
olarak anılacaktır.) “Uluslararası İstinabe” 
(adli yardımlaşma), bir devletin yetkili bir adli 
makamının diğer bir devletin adli makamı 
adına yerine getirdiği işlemler bütünü olarak 
tanımlanmıştır. Yani bu sözleşme ile, taraf 
devletlere, cezai konularda kendi ülkelerinde 
yapılması gereken işlemleri, sözleşmeye taraf 
diğer ülkelerle paylaşmaktadır.

3.b. Karşılık İlkesi
İstinabe işlemleri, kural olarak karşılıklılık 
ülkesini belirlemiştir. Öncelikle ilgili devletlerle 
yürürlükte bulunan ikili antlaşma ya da çok 
taraflı sözleşmelere göre işlemler yürütülecektir. 
Herhangi bir sözleşme bulunmayan ülkeler için, 
uluslararası teamül hukuku kuralları ve yine 
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. 
Sözleşme olmaması hâlinde karşılıklık ilkesi 
diplomatik ilişkiler ile belirlenmektedir. 

3.c. Kapsam
Sözleşme ile uluslararası ceza istinabe 
konularının kapsamı belirlenmiştir. 
Bu noktada Sözleşme kapsamında üye devletler;
a) Şüpheli veya sanıkların ifadelerinin alınması 
veya sorgularının yapılması,
b) Mağdur, müşteki, katılan, tanık veya 
bilirkişilerin dinlenmesi,
c) Bilgi ve delil temini, banka kayıtları, 
muhasebe belgeleri, şirket dosyaları ve ticari 
belgeler de dahil olmak üzere, ilgili belge ve 
kayıtların asıllarının veya tasdikli suretlerinin 
sağlanması,
d) Delil toplamak amacıyla; kazanç, malvarlığı, 

araç-gereç ya da diğer hususların tespiti veya 
izlenmesi,
e) Delil amaçlı arama ve el koyma, eşya ve yer 
incelemesi,
f) Yabancı mahkemelerce verilen el koyma veya 
benzeri tedbirlerin infazı,
g) Yabancı mahkemelerce verilen nihai 
hükümlerde yer alan, hapis cezası, para cezası, 
müsadere, hak yoksunluğu veya diğer cezai 
yaptırımların infazı,
h) Cezai kararların tebliğini üye devletlerden 
talep edebilecektir. 
3.d. Şüpheli ve Sanıkların İfadesinin Alınması 
Usulü ve Önemi

Sözleşme ile üye devletlere tanınan bu hak, 
yurtdışında yaşayan, kaçak olsun olmasın tüm 
vatandaşları ilgilendirmektedir. Avrupa’da 
yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de açılmış 
ceza davaları olabilmekle birlikte bazı suçlar 
yönünden (uyuşturucu madde ithal ve ihracı 
gibi suçlar), kişi Türkiye’de yakalanmasa bile 
ceza davası açılabilmesi mümkündür. Burada 
yurtdışında yaşayan kişinin bazen davanın 
açıldığından bile haberi olmayabilir.

Ceza Mahkemelerinde yargılamanın 
yapılabilmesi için, Ceza Muhakemeleri Kanunu 
uyarınca, yargılanan sanığın ifadesinin 
alınması, delillerinin tespit edilmesi gereklidir. 
Sanığın ifadesinin alınmadan yargılamaya 
devam edilmesi ve karar verilmesi mümkün 
değildir. Dolayısıyla yine Ceza Muhakemesi 
Kanunumuzda, tanığın ifadesinin temin 
edilmesi için “yakalama emri” çıkarılabilmesi 
öngörülmüştür. Buna pratikte “ifade alınmasına 
yönelik yakalama emri” denilmektedir. Hakkında 
bu şekilde bir yakalama emri çıkarılan kişi 
için Türkiye’ye girmek, gümrük kapısında 
yakalanarak, en yakın mahkemede ifadesinin 
alınmasını gerekmektedir.
İşte Sözleşme ile bunun önüne geçilmesi 
ve kişilerin gümrüklerde, mahkemelerde 
mağduriyetlerinin önlenmesi mümkündür. Dava 
dosyasının takip edilmesi ve kişinin ifadesinin 
yaşadığı ülkede alınması hâlinde, kişinin yeniden 
ülkeye sorunsuz girmesi sağlanabilir.

4. Sonuç ve Tavsiyelerimiz
Hakkında Türkiye’de yakalama kararı 
bulunan kişiler, mutlaka Avukat ile dosyalarını 
takip ettirmeli ve CİYAKAS uyarınca ceza 
istinabe talebinde bulunmalıdır. Bu yolla 
Türkiye’deki yakalama kararının kaldırılması 
mümkün olabilmektedir. Bu noktada Türk 
Hukuku için Avrupa’daki durağınız olan Türk 
Hukuku Bürosuna Avrupa’nın her yerinden 
danışabilirsiniz.             ---◄◄

Türkiye ile Avrupa Arasında

 CEZA HUKUKU
İLİŞKİLERİ
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N evşehirliler Vakfı 
başkanı Aydemir 
Çetin, “Yıllar önce 
anavatanımızdan ayrılıp 

Avrupa’ya yerleşmemize rağmen 
Türkiye’mizden, dinimizden, 
kültürümüzden kopmadık. Bunları 
yaşatmak için sosyal faaliyetler 
düzenleyen dernekler ve camiler 
kurduk. 
Hollanda’da eyalet seçimleri var. 
Türkiye’de ise parlamento seçimleri 
var. Oyunuzu size hizmet veren en 
yakın partiye kullanmalısınız. Oyunu 
kullanmayanın söz hakkı da olmaz. 
Sorunlarımızın çözümü için
bu alanda verilen mücadeleyi 
desteklememiz lazım” dedi.

Nevşehir AK Parti milletvekili Mustafa 
Açıkgöz, “Nevşehir Allah’ın bizlere 
verdiği doğa harikası, güzelliğiyle 

Aydemir Çetin:

“TÜRKİYE’MİZDEN, DİNİMİZDEN, KÜLTÜRÜMÜZDEN KOPMADIK”

herkesi büyüleyen bir nimettir. 
Bu güzelliği değerlendirmek için 
Turizm Bakanımızla ortak çalışmalar 
yürüterek balon festivalleri, bisiklet 
turları, altyapı yatırımları yaparak 
dünyaya tanıtmak istiyoruz. Terörü 
önlemek için yaptığımız mücadelemiz 
unutulmamalıdır. Avrupalı Türkler 
bizlerden Türkiye’ye götürüp iki yıl 
bıraktıkları arabalarının süresinin 
beş yıla çıkarılmasını istiyorlar, parti 
içerisinde, bakanlıklar arasında 
değerlendirilir, Türkiye ekonomisine 
zarar vermezse düşünülebilir.” diye 
konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Savran, Nevşehir yerli 
yabancı turistlerin görmesi için 
can attığı doğa harikası güzellikte 
bir yerdir. Bu doğa harikasını 
bozmayacağız, çarpık yapılaşmaya 

müsaade etmeyeceğiz, altyapıya 
önem vereceğiz. Nevşehir ve 
ilçeleri geçtiğimiz sene içerisinde 5 
milyon turist ağırlamıştır, ilimize ve 
ilçelerimize iyi olan hizmetlerimiz 
sürdürerek bu sayıyı artırmayı 
hedefliyoruz. Halkın refahı için öz 

Amsterdam’da Mescid-i Aksa Camii lokalinde Hollanda Nevşehirliler Vakfı Başkanı Aydemir Çetin’in girişimleriyle Türkiye’den misafir olarak gelen Nevşehir AK Parti 
milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’li hemşehrileriyle bir araya gelerek Avrupa’da ve Türkiye’deki sorunları gündeme getirdiler.

değerlerimize sahip çıkma gayreti 
içerisindeyiz. Nevşehirspor için 
belediye ile ilimizdeki işverenler ile 
birlikte destek vererek Play Off ’a 
çıkması için gayret gösteriyoruz. 
Avrupa’daki hemşerilerimizden de 
desteklerini bekliyoruz.” dedi.

Toplantı sonrası Arnhem şehrinde 
canlı tavuk yükleme şirketi adına 
Türkiye’den gelen Milletvekili ve 
Belediye Başkanına, Hollanda’nın 
dünyaca meşhur olan peyniri hediye 
olarak sunuldu.
         DM   ---◄◄ 
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Şaban Dişli:

4 buçuk yıl önce Hollanda Büyükelçisi olarak atanan Şaban Dişli, görev süresini 
tamamlayarak 2 Şubat’ta Ankara’ya dönüyor. Çok zorlu ve kritik bir dönemde göreve 
başlayan Dişli, süreci olumlu bir yöne doğru çevirmek için çok yoğun çaba sar fetti. 
Geldiğimiz noktadan hayli memnun olarak Türkiye’ye dönecek olan Dişli ile bu süreci, 
Hollanda Türk toplumunun geleceğini konuştuk. İstifade edeceğinizi ve keyifle 
okuyacağınızı umduğumuz söyleşi ile sizleri baş başa bırakıyoruz...

H aklarımızı ararken şid-
detten, agresif hâllerden 
uzaklaşalım…
- Hollanda, ülkede yapı-

lan kurumsal ayrımcılığı tabandan 
tavana kabul etti, sırada bunu bitir-
meye dönük mücadele olmalı…
- 60 yılda çok önemli yollar katedil-
di, 60 bin öğrencimiz lise ve dengi 
okullarda eğitim görüyor…
-  Sayıları 20 bini aşan girişimcimiz 
ve bunların bünyesine yüzbinlere 
dayanan istihdam edilen insanımız 
var…
-  Eskiden farklı partilerde siyaset 
yapan ve meclise giren sayıları 10’u 
aşan siyasetçimiz vardı, bu eksiklik 
acilen giderilmeli ve bu potansiyele 
sahip gençlerimiz farklı partilerden 
üye olarak başlayarak yerel ve ge-
nel siyasetin ve meclisin içerisinde 
olmalılar…
-  İnsanımız artık “Hollanda ana-
vatanımız” diyor ve buraya defne-
dilmeyi vasiyet ediyor…
-  İkili ilişkiler tatmin edici durum-
da. İhracat 12 milyar dolara çıktı…

Göreve geldiğinizde nasıl bir 
ülke ve toplum buldunuz?
Bizim göreve geldiğimiz dönem 

sıkıntılı bir dönemdi. Sebebi ne 
olursa olsun çok kötü bir süreçten 
geçti Hollanda Türk toplumu. Bu 
durum da var olan ama su yüzüne 
çıkmayan ırkçılığı, ayrımcılığı, ya-
bancı düşmanlığını da körükledi. 
Çok olumsuz bir algı oluşmuştu. 
Geldiğim günden beri söylediğim 
şuydu: Bu ülkede oturmuş bir dü-
zen, işleyen bir sistem ve harmoni/
uyum, ahenk var. Bu yapı asla bo-
zulmamalıdır. Biz de bu yapının ko-
runması için gayretle çalışmalıyız. 
Sorumluluk almalıyız. 
Toplumumuzun her kesimi, hangi 
yaş grubu olursa olsun çoğu hakla-
rının ne olduğunu bilmiyor. Birey-
sel ve toplumsal olarak haklarımız 
nelerdir, bu haklar devlet nezdinde 
nasıl sağlanır? Sivil toplum kuruluş-
larının birinci vazifesi de bu olmalı. 
Haklarımızın neler olduğunu anlat-
malı ve bu hakları alma mücadele-
sinde topluma öncülük ve önderlik 
yapmalıdır. 
Yönetim organlarına toplu bir şe-
kilde gidildiğinde bir karşılık alınır. 
Ayrımcılıkla Mücadele Komiserliği 
ataması gibi, talepler karşılık bu-
luyor. Kral bile Hollanda’da farklı 
alanlarda ciddi bir ayrımcılık oldu-

ğunu teyit etti. Özellikle iş ve konut 
pazarında, stajyer alımında yaşa-
nan bu tür ayrımcılık için özel bir 
komiser atadılar. Tabi bu hakları 
alma mücadelesinde bağırma çağır-
ma, vurma kurma gibi şiddet unsu-
ru asla olmamalıdır.  
Elbette fikir ve eylem yapma özgür-
lüğümüz var ama, bunu buradaki 
kanaat önderleriyle, referans sayı-
labilecek insanlarla birlikte usulüne 
göre talebimizi ilettiğimiz zaman 
doğru bir reaksiyon alacağızdır.       

Yeni jenerasyon eğitimin önemi-
ni anladı ve çocuklarının eğitimini 
çok yakından takip ediyor. 60 bin 
öğrencimiz lise ve dengi okullarda 
eğitim görüyor. 
Bunun yanında bir eksikliğimiz ol-
duğunu düşünüyorum. O da, ben 
bankacılık görevi ile Hollanda’ya 
geldiğim yıllarda farklı partilerde 
siyaset yapan 10’un üzerinde mec-
liste milletvekilimiz vardı. 
Bu sayı azaldı, oysa çoğalması la-
zımdı. Bunun artması için yerel yö-
netimlerden başlayarak gençlerimizi 
farklı partilerin yönetimine girmele-
rini sağlamalıyız. Elbette DENK de 
önemli bir denklem. Elbette güzel 

“60. yılı kuru kuru kutlamaktan ziyade akıllarda kalıcı ve geçmişten ders alarak geleceğe bir hazırlık yapılmalı. Bizim en büyük eksikliğimiz tarihimizi bilmememizdir. Yeni kuşağa bu 60 
yıl nasıl geçmiş ve dedeleri bu günleri nasıl yaşamışlar, bunu anlatmamız lazım. Her alandaki eksikliklere, yoksulluklara, imkânsızlıklara rağmen bizler bu günleri nasıl hazırlamışlar, nasıl 
başarılı olmuş ve nasıl tutunmuşlar, gençliğin bunları bilmesi lazım.”

  “Bu Harmoni, bu ahenk  
  bozulmasın”  

Haklarımız
Mehmet Yamaç

info@ibco.nl

EYT Kanunu 
Yurt dışında 
yaşayan 
vatandaşları da 
kapsıyor mu?
Avrupalı Türkler de EYT 
kapsamında yer alıyor mu diye 
sorular sorulmaktadır. Cevap 
Evettir; Türkiye’de çalışıp başka 
ülkelere gidenler ve Yurt dışında 
çalışanlar da EYT kapsamında yer 
alıyor.
28/12/2022 tarihinde Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 
(EYT) hakkında açıklamalarda 
bulunulmuş ve bu kapsama dahil 
olanlar için yaş şartı aranmayacağı 
da belirtilmiştir. 
İlk kez 8 Eylül 1999 tarihinden 
önce sigortalı olup, yaşlılık (emekli) 
aylığı bağlanması için gerekli olan 
sigortalılık süresi ve prim gün 
sayısını doldurduğu halde yaş 
şartının da dolmasını bekleyenler 
EYT kapsamındadırlar.

Yurt dışında yaşayıp Türkiye’de 
emekli olmak isteyenlere de 
devletimiz yeni haklar tanıdı. 
Vatandaşlar tarafından son 
günlerde en çok sorulan konuların 
başında yeni yurt dışı emeklilik 
sistemi ile ilgili son dakika haberleri 
yer alıyor. Peki Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar (EYT) ile SGK yurtdışı 
borçlanma imkanı var mı? 
Türkiye’de hiç bir sigorta girişi 
olmayıp, yurt dışında çalışan Türk 
vatandaşı borçlanma ile hizmet 
kazanarak ta EYT ile emekli 
olabiliyor. Türkiye’nin sosyal 
güvenlik anlaşması bulunan 35 
ülkede yaşayan Türk vatandaşları 
bu haktan yararlanabilir.

SGK kurallarına göre, Yurt dışında 
yaşamış ve yurtdışında kaldıkları 
sürelerin Türkiye’de geçmiş 
sigortalılık sürelerine eklenmesini 
isteyen vatandaşlar tarafından 
yurtdışı borçlanması yapılması 
mümkündür. Yurt dışı borçlanması 
ile vatandaşların, yurtdışında 
geçirdikleri sürelerin Türkiye’deki 
sigortalılık sürelerine sayılarak, 
ortaya çıkan borcun ödenmesi ile 
emeklilik hakkı doğmaktadır.
Avrupa’da yaşayıp hiçbir işte 
çalışmayan ev kadınları da yurt dışı 
borçlanması yapabilirler. 

Türkiye’de hiç bir sigorta girişi 
olmayan, 25-30 yıldır yurt dışında 
çalışan bir Türk vatandaşı Yurt dışı 
Borçlanması yaparak Türkiye’de 
çalışmış gibi hizmet kazanıp EYT 
ile emekli olabiliyor.
Yurt dışı borçlanmasının 
yapılabilmesi için öncelikle 
borçlanma sürelerinin sağlanması 
ve yazılı talebin yapılmış olması 
gerekmektedir. SGK’ya yurtdışı 
borçlanma formu ve diğer gerekli 
belgelerle birlikte borçlanma talebi 
yapılabilir. 

Her yeni kanun çıktığında 
memurlar dahil bazı konular 
pratikte yürürlüğe girmediği için 
netlik kazanmayabilir. Ancak bu 
ayın sonunda ve önümüzdeki 
aylarda durum daha da 
netleşecektir.

Diğer önemli bir konu da, Yurt dışı 
borçlanması yapmadan bu hakkı 
elde edenler, yani Türkiye’deki 
çalışmalarıyla emekli olan biri, 
yurtdışında çalışmaya başladığında, 
Türkiye’den almakta olduğu emekli 
aylığı kesilmez. Yeni düzenlemeye 
göre hem Türkiye’den emekli aylığı 
alabilecekler hem de isterlerse 
yurtdışında çalışmaya da devam 
edebileceklerdir. 
Ancak; Ancak yurtdışı çalışma 
süresini borçlanarak emekli 
olan biri, yurt dışında çalışmaya 
başladığında emekli aylığı kesilir. 
3201 sayılı kanun uyarınca 
yurtdışında çalıştıkları ya da 
sosyal yardım aldıkları müddetçe 
Türkiye’den emekli aylığı 
alamayacaklardır. Kanunun 
Anayasa’nın eşitlik ilkesine ayrılığı 
malumumuz olup bu da ayrı bir 
yazı konusudur.  

Daha geniş bilgi için bizi 
arayabilirsiniz.  Emeklilik Uzmanı & 

Konsoloslukta kayıtlı tercüman 
Doç. Mehmet Yamaç 06 222 056 33  
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şeyler yapıyor ancak farklı partiler-
de görev alacak olan insanlarımız 
girdikleri yeri değiştirecekleri ve 
toplumumuzla alakalı önyargıları 
bitirecekleri için bu çalışmayı başlat-
malıyız. Ama şartsız, koşulsuz kabul 
etmeleri karşılığında bu partiler-
de hizmet edilmesi lazım. “Ben bu 
ülkeye siyaset alanında hizmet 
etmek istiyorum” diyen her yurt-
taşımızın meclise girmesi geleceğimiz 
açısından büyük önem taşıyor. 
Bu hizmetin, ticari ve turizm köprü-
sünün yanında siyasi bir ayağı da 
olur ki, iki ülke ve toplumlar arasın-
da önemli bir işlev görür; karşılıklı 
anlayış içerisinde işliklerimizin de-
vam etmesine vesile olacaktır. 
Hollanda- Türkiye ilişkileri bu yol 
409. yıla giriyor. Bu çok önemli bir 
birikim. Elbette bu yol inişli çıkışlı, 
kasisli bir yoldur. Ancak siyasete ne 
kadar fazla katılırsak, o kasisli hâli 
de düzeltmiş oluruz. 
Bu toplum iş dünyasında kendini is-
pat etti. Hollanda’da borsaya kayıtlı 
ilk Türk firmasının CEO’su ile tanış-
tım. Bu çok önemli bir durum. Çıtayı 
her geçen gün yükseltiyoruz. 
Bu 60 bin öğrencimiz yarın Hollan-
da’nın orta ve üst mevkilerinde gö-
rev yapacaklar. Toplumumuz, Türk 
kökenli Hollandalılar artık, “bizim 
anavatanımız Hollanda” diyorlar. 
Birikimlerini burada değerlendiriyor-
lar. Birinci nesil bile artık, “çocuk-
larım ve torunlarım beni burada 
ziyaret etsinler” diye  buraya def-
nedilmeyi istiyor. 
Millî Görüş ve Diyanet başta olmak 
üzere buradaki dinî kuruluşlar bu 
alana bir yatırım yaparak büyük bir 
külliye hâlinde mezarlıklar inşa edil-
meli. 
Orada taziye evi, gasilhane, morg, 
yemekhanesi olan bir büyük bir yer 
inşa edilmeli. Böyle bir mezarlık sa-
dece bizim topluma değil, Müslüman 
olanlara hizmet edilmeli. 

İnsanlarımıza gözlemleriniz ışı-
ğında  neler tavsiye edersiniz?
Toplumun içindeki dayanışmayı art-
tırmamız lazım. İş dünyasına da bu 
manada önemli görev ve sorumlu-
luklar düşüyor. Başarılarınızı, biri-
kimlerinizi paylaşın, sıkıntılarınızı 
paylaşın. Ama hep dayanışma hâlin-
de olun. Birbirinizle alışveriş yapın.  
Tolum arasındaki bu bağları güçlen-
dirirsek hem entegrasyonu sağlamış 
hem de uyumu daha kolay hâle ge-
tirmiş olacağız.
PKK elçiliğe yürüyerek, Maliveld ala-
nında gösteri yapmak istedi, Hollan-
da’nın tepkisi sert oldu, engellendi. 
Bu neyi gösteriyor? Bu, bizim bu 
toplum içerisindeki gücümüzü ve bu 
toplumun dokusuna, harmonisine, 
düzenine verdiğimiz önemi gösterir. 
İkili ilişkilerimizin geldiği seviye çok 
memnun edici. Dış ticaretimiz 12 
milyarlara geldi. Dengeli bir trend 
var. Turizmde pandemi öncesi sevi-
yeye geldik. Özellikle kış turizminde 
de tercih edilen ilkler arasındayız. 
Tatil sonrası izlenimlerini paylaşan 
güvenilir kaynaklar da memnuni-
yetlerini bildiriyor. Bu çok önemli 
bir şey. Bunu devam ettirmek lazım. 
Gidenlerin memnun olarak dönme-
lerini sağlamalıyız. Seçim sonrası 
pek çok Hollandalının Türkiye’de ta-
rım alanında yatırım yapacağı bilgisi 
yaygın. 
Tüm dünyanın sıkıntısı şuan ki enf-
lasyonist ortamdır. Bu durumdan 
kurtulmak için bütün Batılı bankalar 
faiz artırımına gittiler; bu da durgun-
luğu beraberinde getirdi. Zaten ener-
jide, ulaşımda, gıda da büyük krizler, 
sıkıntılar yaşanıyor, bu da durgunlu-
ğu ve enflasyonu daha da arttıracak-
tır. Bu krizlerin, sıkıntıların ne kadar 
süreceği de belli değil. İnsanımız bu 
durumda önünü göremiyor. En bü-
yük sıkıntı da bu. Parayı alıp kasa-
ya koymak, damardan kanı çekmek 
gibidir. Vücudun kendisini taşıması 

için belli bir kana ihtiyacı vardır, o 
kan vücuttan çıkarsa, vücut insanı 
taşımaz Sermaye korkak olduğu için, 
kriz dönemlerinde birikimler kasala-
ra ya da yastık altlarına giriyor. Bu 
durumdan kurtulunca iş dünyası 
elindeki birikimi ne yapacağına ka-
rar verecektir.

60. yıl kutlamaları için neler 
söylemek istersiniz?
Bu yılı kuru kuru kutlamaktan ziya-
de akıllarda kalıcı ve geçmişten ders 
alarak geleceğe bir hazırlık yapılma-
lı. Bizim en büyük eksikliğimiz tari-
himizi bilmememizdir. Yeni kuşağa 
bu 60 yıl nasıl geçmiş ve dedeleri 
bu günleri nasıl yaşamışlar, bunu 
anlatmamız lazım. Her alandaki ek-
sikliklere, yoksulluklara, imkânsızlık-
lara rağmen bizler bu günleri nasıl 
hazırlamışlar, nasıl başarılı olmuş ve 
nasıl tutunmuşlar, gençliğin bunları 
bilmesi lazım. 
Hollanda’nın Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sılasına yüzde iki buçuk katkı veren 
bir seviyeye gelmişler. Başka millet-
lerden üç kişinin yaptığını 1 Türk tek 
başına yapmış. Bu ülkenin zenginli-
ğinde o insanların alın terleri, emek-
leri var. Şimdi de büyük şirketler 
olarak katkı veriyorlar. 60. yılı kut-
larken kendimizden başlayarak to-
runlarımıza kadar uzanan yelpazede 
bu sıkıntılı dönemi birinci nesil nasıl 
yaşamış anlatmamız lazım. Görmek 
inanmaktır. Sen ne kadar anlatırsan 

«

Hollanda’da Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı’nda Türkiye standını çok 
sayıda kişi ziyaret etti

Hollanda’da düzenlenen Uluslararası Utrecht
Turizm Fuarı’nda Türkiye standına yoğun ilgi

K ovid-19 salgınından son-
ra ilk defa yapılan Ulus-
lararası Utrecht Turizm 
Fuarı’ndaki Türkiye stan-

dını çok sayıda kişi ziyaret etti. Utre-
cht’teki Jaarbeurs salonunda 11-15 
Ocak’ta 52’ncisi düzenlenen fuarda 
Türkiye standında 20’den fazla ku-
rum ve kuruluşun temsilcisi yer aldı. 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştir-
me Ajansınca organize edilen 300 
metrekarelik Türkiye standını çok 
sayıda kişi ziyaret etti.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali-
ne İstanbul’un ev sahipliği yapacak 
olması nedeniyle Türkiye standında 
UEFA kupasının orijinali sergilendi.
Fuara gelen ziyaretçilerin hatıra fo-
toğrafı çekindiği Türkiye standında, 
Maraş dondurması ikramı ve Türk 
Mutfağı kitabının da tanıtımı yapıldı.
Utrecht Turizm Fuarı’nın resmî inter-
net sitesinde yayımlanan haberde ise 
Türkiye’nin, 2023 yaz tatili rezervas-
yonlarında ülkeler arasında ilk üçte 
olduğu bilgisi paylaşıldı.        ---◄◄                

“60. yılı kuru kuru kutlamaktan ziyade akıllarda kalıcı ve geçmişten ders alarak geleceğe bir hazırlık yapılmalı. Bizim en büyük eksikliğimiz tarihimizi bilmememizdir. Yeni kuşağa bu 60 
yıl nasıl geçmiş ve dedeleri bu günleri nasıl yaşamışlar, bunu anlatmamız lazım. Her alandaki eksikliklere, yoksulluklara, imkânsızlıklara rağmen bizler bu günleri nasıl hazırlamışlar, nasıl 
başarılı olmuş ve nasıl tutunmuşlar, gençliğin bunları bilmesi lazım.”

  “Bu Harmoni, bu ahenk  
  bozulmasın”  

anlat, onu kendi gözüyle görünce 
anlayacak, öğrenecektir. Bu da nasıl 
olmalı? O döneme ait mektuplar, ses 
kayıtları, fotoğraflar, bavullar ve o 
döneme ait gazete kupürleri ve video 
görüntüleri gibi objeler sergilenmeli. 
Ve hayatta olanlarla da sohbetler 
edilmeli. 
Türkiye’den başlayan o yolculuk ön-
cesi dişine, kasığına kadar yapılan 
kontroller, burada ikamet ettikleri 
pansiyonlardaki yaşamları, en ağır, 
pis işlerde çalışmaları ilk ağızdan pa-
neller şeklinde anlatılmalı ve duyu-
rulmalıdır. Türkiye’deyken bile kö-
yünden başka bir yere çıkmayan bu 
insanlar, dilini, dinini, kültürünü bil-
mediği, yabancısı olduğu Avrupa’ya 
geliyor burada destansı bir hayat 
hikâyesi yazıyorlar, büyük başarılara 
imza atıyorlar. Gelecek nesil bunları 
bilirse hayata daha sağlam tutunur-
lar ve geleceğe yön verirler, kendile-
rine olan güvenleri kat kat artar. 
Türk kökenli Hollandalılar haykıra-
rak âdeta  şunları söylüyorlar: 
“Ey Kral, ey iktidar! Biz bu top-
lumun birer parçasıyız, bu ül-
kenin asli unsurlarıyız. Bizler o 
bilinçle hareket ediyor, davra-
nıyor, çocuğumuzu da ona göre 
yetiştiriyoruz. Bizi dinle, bize 
sahip çık, biz de senin vatanda-
şınız. Biz ne  göçmen ne misafir 
işçi ne de yabancıyız. Bizler 60 
yıldır bu ülkede alın teri döke-
rek, vergisini vererek yaşayan 

Hollandalı Türkleriz” 
Hollanda’da yaşam fişi çekilmek 
istenen hastalar için ne düşünü-
yorsunuz?
Buradan yoğun bakım hastalarının 
Türkiye’ye nakli oluyor. Elbette has-
ta sahibi olanlar “bir umut” diye 
çareyi, devayı her yerde arıyorlar. 
Bugüne kadar Hollanda ve diğer 
ülkelerden ambulans uçak ile nakli-
ni yaptığımız hiçbir hastamız yaşa-
madı. En uzun Dilara yaşadı, onu 
da 8 ay sonra kaybettik. Buradaki 
hastane ve doktorlar en ince ayrın-
tısına kadar tetkik yaptıktan sonra 
bir karar veriyorlar. Tıp öyle gelişti 
ki artık mikrobun yayılma hızını bile 
ölçüyorlar.Kemoterapiye tepki ver-
meyecek, ilaçlar ağrısını, acısını din-
dirmeyecek, hiç değilse ailesiyle son 
günlerini geçirsin diye eve yolluyor-
lar. Aileler de bakamayacak durum-
da oldukları ya da bir çara ve umut 
diye hastayı o hâlde uçağa bindirip 
Türkiye’ye yolluyorlar. 
Bu tür vakalarda bazılarını yolculuk 
esnasında kaybettik. Biz de devlet 
olarak insanımızın yanında olduğu-
muzu bildirmemiz gerekiyor. Tabi bu 
durum Hollanda tarafından farklı al-
gılanıyor, yorumlanıyor: 
“Erdoğan şov yapıyor, siz de ona 
izin veriyorsunuz” diyorlar ama o 
hâli ancak yaşayan bilir.         ---◄◄                

Söyleşi: Zeynel Abidin
Fotoğraf: Abdullah Aşıran
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 Hasan Aras:

A vrupalı Girişimciler Birliği (EUBA) 
üyeleriyle buluşmayı sürdürüyor. 
Utrecht’te, düzenlediği yeni 
yıl resepsiyonuna Amsterdam 

Başkonsolosu M. Burak Ersoy, Rotterdam 
Başkonsolosluğu Ticaret ve Sosyal Güvenlik 
Ataşesi Veysel Parlak, MÜSİAD Başkanı 
Ali Köklü, TOV Başkanı Durmuş Doğan, 
Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfı Başkanı 
Abdurrahman Abdullah, TİKDF adına 
Şerafettin babacan, BM Sigortam yöneticisi 
Mehmet Keskin, ASBİR Hollanda Başkanı 
Göksel Soyugüzel ve dernek üyeleri katıldı. 
EUBA genel Sekreteri İskender Tosun 
tarafından sunulan program, EUBA Hollanda 
Başkanı Hasan Aras’ın selamlama 

EUBA, YENİ YIL RESEPSİYONU İLE ÜYELERİNİ BULUŞTURDU

konuşmasıyla başladı. 
2023 yılına tüm zorlukların, sıkıntıların aşılacağı 
yeni bir başlangıç olması dileğinde bulunarak 
konuşmasına başlayan Hasan Aras, şunları 
dile getirdi:
“Kıymetli katılımcılar, malumunuz, olağanüstü 
zamanlardan geçiyoruz. 2020 ve 2021 yıllarını 
yüzyılın salgını Covid-19’un dünyadaki derin 
etkileri altında geçirirken 2022 yılı küresel 
ölçekte beklenmeyen sebeplerle de olsa büyük 
sıkıntılarla geçti. Evet zorlu bir çalışma yılını 
daha geride bıraktık.
2023 yılına tüm zorlukların, sıkıntıların aşılacağı 
yeni bir başlangıç olması ümidiyle giriyoruz.
EUBA İş  Adamları Derneği 2005 yılında 
TÜMSİAD olarak Türkiye’de kuruldu, 2008 

“Malumunuz, olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. 2020 ve 2021 yıllarını yüzyılın salgını Covid-19’un dünyadaki derin etkileri altında 
geçirirken 2022 yılı küresel ölçekte beklenmeyen sebeplerle de olsa büyük sıkıntılarla geçti” 
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       Hakkımızda... 
Tur-Ned International Trading BV firması 1992 yılında kurulmuş, 27 yıldan beri etnik piyasada 

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

Türkiye’nin önde gelen, 

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

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

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

en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 

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

+31(0)10 43  78 812  

Hollanda’da ilk şubesini Cuijk şehrinde açtı. 
2015 yılında Avrupa’da yeni bir yapılanmaya 
gidildi. EUBA, TÜMSİAD’dan ayrılarak 
Avrupa’nın şuan itibariyle sekiz ülkesinde 
yapılanmasını tamamlamış olarak hizmet 
vermektedir. Hollanda EUBA olarak Hollanda 
genelinde yaklaşık 300 üyemiz bulunmaktadır. 
8 yıl içerisinde üyelerimize yönelik 
birçok bilgilendirme, seminerler, network 
akşamları gibi faaliyetlerimiz oldu. Değerli iş 
adamlarımızın problemlerini dinledik, çözüm 
için kafa yorduk. 
Bu akşam burada olduğu gibi çeşitli 
organizasyonlarla platform oluşturup iş 
dünyasının insanlarını bir araya getirmek 
için çaba sarf ettik. Yine diğer STK’larla 

çeşitli vesilelerle bir araya geldik, istişarelerde 
bulunduk. Bu vesile ile yeni yılınızı tebrik 
ediyorum. Tüm dileklerinizin, dualarınızın kabul 
olması için Allah’a niyaz ediyorum.”
Aras’ın konuşmasının ardından, üyeleri 
arasındaki iş adamlarından Gazi Korkmaz 
(GK Advies) ve Aydın Tok (Tok İnteriur) başarı 
hikâyelerini anlattılar.   
Yeni üye olan Mehmet Eren (Verandam), 
Salih Aynacı (ANC Instalatietechniek), 
Tahsin Yiğitsoy (Utrecht İstikamet Vakfı 
Başkanı), Emin Barış’a (Barış Event) üyelik 
rozetleri başkan Hasan Aras tarafından takıldı. 
Resepsiyonda bir konuşma yapan Amsterdam 
Başkonsolosu M. Burak Ersoy Hollandalı 
Türklerin girişimci ruhuna yakından şahitlik 
etmenin gururunu yaşadığını belirterek, özetle 
şunlara değindi: “Bugün burada sizlerle 
birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarı 
hikâyelerinizi dinledikçe de gurur duyuyorum. 
Bu ülkeye katma değeriniz çok büyük. Bu 
topluma önemli yerlerde hizmet ediyorsunuz. 
Gönül bağınız olan Türkiye ile olan ilişkilerinizi 
kesmeden çok güzel işler yapıyorsunuz. İki 
toplumun da ticaret ve girişimci ruhu büyük 
olduğu için, çok iyi de anlaştığınızı görmekten 
dolayı memnunum. 2023 yılı ve sonrası hepimiz 
için çok dahi iyi bir süreç olacak. Burada başarı 
hikâyelerini dinlediğimiz girişimcilerimizi 
ön plana getirmek ve rol modellerimizi öne 
çıkarmamız lazım. Gelecek nesil ve gençlerimizin 
bu başarılara öykünerek yol belirlemeleri lazım.”
Resepsiyon, yemek ve çay ikramının ardından, 
ayaküstü sohbetlerle sona erdi.      DM ---◄◄ 

Hollanda’da Türkler İçin Danışma 
Kurulu (IOT) Başkanı Zeki Baran, bazı 

göçmen kuruluşlarıyla birlikte Adalet ve 
Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius’e 
gönderdiği mektupta, aşırı sağ hareketlerin 
gelişiminden duyulan kaygıları iletti. Baran 
mektubunda, aşırı sağcı grupların yılbaşı 
akşamı Rotterdam’da Erasmus köprüsüne 

Zeki Baran:

“HOLLANDA’DA AŞIRI SAĞCI IRKÇI HAREKETLERİN ARTAN 
EYLEMLERİNE KARŞI DAHA ETKİLİ ÖNLEMLER ALINMALI!”

lazer ışıklarıyla ırkçı sloganlar yansıtma 
cesareti göstermelerinin bu hareketin etkin-
liğinin ne kadar arttığını gösterdiğini ifade 
etti. Olayın Hollanda’da yaşayan göçmenler 
arasında kaygı ve korkulara yol açtığının 
belirtildiği mektupta, hükûmetten etkili ön-
lemler içeren bir politika geliştirmesi istendi. 
Önceki yıllarda radikal cihatçı gruplarla 

mücadele amacıyla alınan önlemlerin sonuç 
verdiği hatırlatılan mektupta, ırkçı görüşlerin 
özellikle internet ortamında yaygınlaşmasını 
ve destek bulmasını önlemek amacıyla etkili 
önlemler alınması istendi.
Bakan Yeşilgöz-Zegerius’e gönderilen 
mektubun nüshasını dogus.nl sitesinde 
bulabilirsiniz.                                 ---◄◄ 

Hasan Aras M. Burak Ersoy Gazi Korkmaz Mehmet Eren Salih Aynacı Tahsin Yiğitsoy          Emin Barış

İskender Tosun -  Aydın Tok
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H z. Peygamber Efendimiz (s.a.v), 
‘Gerçek zenginlik; mal çokluğu 
değil, gönül tokluğudur.’  (Buhârî, 
Rikak 15; Müslim, Zekât 130) diye 

buyuruyor. Üzerinde çok düşünülmesi gereken 
bir söz. Gerçekten almaya ihtiyacımız olduğu 
için mi alışveriş yapıyoruz, yoksa gözümüzün ve 
gönlümüzün açlığından mı? 
                  
Günümüzün büyük problemlerinden biri tüketim 
çılgınlığı. Sürekli alma ve biriktirme arzusu bizi 
bir çok şeye bağımlı hâle getiriyor. Evlerimize 
yığdığımız eşyalar, fazla fazla giysiler, yiyecekler, 
maalesef dünya sevgisi diğer sevgilerin önüne 
geçebiliyor. 
Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, ümmet sevgisi, 
aile-akraba sevgisi. Dilimizde her ne kadar farklı 
şeyler söylesek de gerçekte yaptıklarımız ve 
yaşantımız bunu yansıtmıyor. Evlerde sürekli 
maddiyat konuşulunca bu evlerde yetişen gençler 
de durumdan etkilenip hayatın sadece maddî 
değerler üzerine kurulu olduğunu düşünebiliyor. 
                  
“Küçük çocuklara büyüyünce hangi mesleği 
seçmek istersin?” diye sorulduğunda; 
“doktor” veya “mühendis” dedikten sonra, 
“çünkü onlar çok para kazanıyorlar” diye 

açıklama yapan çocuklar var. “Aman evladım 
kendini kurtar, kimseye muhtaç olma, 
kazancın iyi olsun; gerisi önemli değil.” 
Bu akıl tutulmalarının altında yatan bir çok 
sebep var tabi. Mutluluğu maddiyata bağlayan 
bakış açısı; dizilerle, sosyal medyayla ve TV 
programlarıyla insanların beynine işleniyor. 
Sürekli arzularının peşinden gitmesi yönünde 
kamçılanan ve teşvik edilen insanlık var. 
                  
Dizilerde gösterilen zengin aile profilleri ve 
zengin olmak için çabalayan fakir insanların 
hırsı öyle derinden işleniyor ki, bir çok kişi bu 
hengameye kapılabiliyor. Mutluluğu yakalamak 
veya gerçek anlamda yaşamak maddî şeylerle 
bağlantılı ise, mutluluğun süresi o şeyi elde 
edinceye kadar süreceğinden insanların gerçek 
anlamda tatmin olması pek olası değil. 
                 
‘Ruhun Derin Yaraları’ kitabında Kemal 
Sayar şöyle diyor: “Varlığımın biricikliğini 
sağlayan şey benim bu dünyayla ve 
insanlarla, hayat ve evrenle kurduğum 
özgün ilişkidir. Ben bu dünyaya ne 
veriyorum ve ne alıyorum? Dünyayı ve 
kendimi ne kadar güzelleştirebiliyorum? 
Olmak bir yolculuk, yolda çiçeklerden bal 
topladığım, zenginleştiğim bir yolculuk...” 
Tüketicilik ise olmak yolculuğundan geri 
durduğumda baskın bir hayat tarzı hâline geliyor, 
sahip olmak ‘olmak’tan daha önemli hâle 
geldiğinde ben artık niteliksiz bir tüketici hâline 
geliyorum.                   
Var olmayı, mutluluğu, hazzı ile yönetenler bir 
zaman sonra sahip olmadığı şeylerden ötürü 
kendini değersiz hissetme eğiliminde oluyorlar. 

İnsanlar giydikleri kıyafetlerin markalarıyla, 
ellerindeki telefonlarla, bindikleri arabalarla 
kendilerine ve çevrelerindeki kişilere değer 
biçtikleri sürece gerçek huzuru bulamayacaklar. 
Çünkü her hâlükârda zenginlik bakımından 
kendinden üstün olanlar olacaktır. ‘Sade bir 
kul olan’ Sevgili Peygamberimizin ümmeti 
şimdilerde ‘zenginlik/üstünlük’ yarışı içinde. 
                   
Oysa biz insanların maddî mutluluklardan 
ziyade, gönül huzuruna ihtiyacımız var. Huzur ise 
manevî değerlere bağlı gerçekleşen bir olaydır. 
Birisine bir iyilik yaptığında hissettiğin huzur, 
namazını eda ettiğinde hissettiğin huzur, Allah’a 
şükrettiğinde, sabrettiğinde, ilim meclislerinde 
bulunduğunda yaşanılan huzurun hiç bir maddî 
karşılığı yoktur ve bu duygu mutluluk hissinden 
daha kalıcı bir etki bırakır ruhumuzda. 
                 
“Gönül tokluğu” dediğimiz şey de hissettiğimiz 
huzur ile alakalı. Bedenlerimizin açlığını 
doyurmak için gece gündüz çalışıp, fazla fazla 
birikimler yaparken; ruhumuzun açlığını neyle 
doyuracağımızı düşünmemiz gerekmez mi? 
Bunun cevabını Rabbimiz veriyor: ‘Kalpler 
ancak Allah Teala’yı anmakla huzur bulur.’ 
Kalplerimizin huzuru ve ruhumuzun açlığını 
gidermek için Allah Teala ile olan bağımızı 
kuvvetlendirmemiz gerekir. 

Bunun için de en önemli ibadetlerden biri olan 
namaza daha çok ehemmiyet vermemiz gerekir. 
Allah Teala’nın sizi ne kadar sevdiğini görmek 
istiyorsanız; “sizi nelerle meşgul ettiğine iyi 
bakın” denilir ya. Bu düstur da bizim için bir 
güzel bir ibrettir.                                      ---◄◄ 

      

                  

H
buyuruyor. Üzerinde çok düşünülmesi gereken 
bir söz. Gerçekten almaya ihtiyacımız olduğu 
için mi alışveriş yapıyoruz, yoksa gözümüzün ve 
gönlümüzün açlığından mı? 
                  

‘Ruhun Derin Yaraları’ 
kitabında Kemal Sayar şöyle 
diyor: “Varlığımın biricikliğini 
sağlayan şey benim bu 
dünyayla ve insanlarla, hayat 
ve evrenle kurduğum özgün 
ilişkidir. Ben bu dünyaya ne 
veriyorum ve ne alıyorum? 
Dünyayı ve kendimi ne 
kadar güzelleştirebiliyorum? 
Olmak bir yolculuk, yolda 
çiçeklerden bal topladığım, 
zenginleştiğim 
bir yolculuk... “

Gönül

TOKLUĞU

       elif-1705@hotmail.com BAKIŞ AÇISIElif Bayraktar

Ertan Torunoğulları:

E delstaal Group International ve Horecabond 
Nederland Hollanda Turizm Fuarı kapsamında 
Utrecht kentinde ortaklaşa bir iş geliştirme 
resepsiyonu düzenledi. Resepsiyonun verildiği 

Icon Lounge’ta, Türk turizmimin Fethiye bölgesine ve 
Hollanda turizmine yatırımın ele alındığı davete siyaset, 
iş, sivil toplum kuruluşları ve sanat dünyasından çok 
sayıda başkan, seçkin davetli ve konuşmacı katıldı.

Ertan Torunoğulları: “Hollanda ve Avrupa 
ekonomisine de ciddi manada ekonomik 
katkılarda bulunmaktayız”
Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Edelstaal 
Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, 
“Hollanda’da özel çelik tencere satımından sonra, 
özellikle Fethiye, Marmaris ve İstanbul’a yaptıkları 
yatırımlar ile bir aile şirketinden nasıl bir Türk turizm 
devine dönüştüklerinin sürecini anlattı ve bu tür 
yatırmalara devam edeceklerinin altını çizdi. Bu 
bağlamda yeğeni Ercan Torunoğullarını ayrıca kürsüye 
davet eden Ertan Torunoğulları, onun da şu an özellikle 
Fethiye’de inşa ettikleri Orkaworld Hotel & Aquapark, 
birçok villa projesinin ve geçtiğimiz günlerde açılışını 
yaptıkları BigChefs Fethiye’deki bir çok projede yer 
alarak üçüncü kuşak Torunoğulları fertlerinin de bir çok 
başarı sağlananın gururunu yaşadığımı” ayrıca ifade 
etti.

EDELSTAAL GROUP VE HORECABOND
İŞ DÜNYASINI UTRECHT’TE BULUŞTURDU

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Hollanda’da ve Belçika’da 
Türk markaları olan Mado, Simit Sarayı ve BigChefs 
şubelerinin bazılarını açarak ve diğerlerinin de açılış 
sürecinin içinde olarak Hollanda ve Avrupa ekonomisine 
de ciddi manada ekonomik katkılarda bulunacaklarının 
müjdesini vererek Ertan Torunoğulları, Tarık Şaki’ye 
devretti.
Tarık Şaki: “Hollanda’nın yasa değişikliği 
nedeniyle, Türkiye ve Avrupa dışından vasıflı 
eleman getirmek çok daha zorlaştı”
Horecabond Nederland Başkanı  ve Jurlawyer Hukuk 
Firması sahibi olan Tarık Şaki Covid-19’dan dolayı 2020 
ve 2021 Horeca sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların 
büyük bir kısmının 2022 yılında ciddi oranda azaldığını 
vurguladı. Bunun sebebini Covid-19 kapsamında 
yapılan kısıtlamaların ortadan kaldırılması nedeniyle 
bir çok tüketicinin Horeca’ya rağbet göstermesi ve 
sektörde mevcut olan müesseselerin ekonomik zararlarını 
telafi etmek için fiyatlarını yükseltmelerine rağmen, 
mekânlarında azalma görülmemesinden kaynaklandığını 
dile getirdi. Programda, Fethiye Belediye Başkanı Alim 
Karaca, Dalaman Havalimanı Operasyonlar ve Gelirler 
Direktörü Ahmet Orçun Songur ve Lahey Büyükelçisi 
Şaban Dişli de birer konuşma yaptılar. Resepsiyon 
boyunca lezzetli yemeklerin ikram edildiği bu nezih 
akşam, gelen davetlilere iş ağı geliştirme (networking) 
imkânı sunularak, sonlandırıldı.                 DM  ---◄◄ 

“Hollanda ve Avrupa ekonomisine de ciddi manada ekonomik 
katkılarda bulunmaktayız”
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Hollanda Diyanet Vakfı bünyesinde 
farklı kademelerde hizmet eden 

Cevdet Keskin için, kurum içerisinde 
25. yılını doldurması münasebetiyle 
sürpriz bir jübile töreni düzenlendi. 
HDV Din Hizmetleri Müşaviri Prof. 
Dr. Haluk Songur ve HDV Başkanı 
Muhlis Koç yaptığı hizmetlerden 
dolayı Keskin’e teşekkür ederek, 
birer hediye takdim ettiler. Keskin duygularını şu cümlelerle özetledi: 
“Bugün hayatımın en önemli anlarından birini yaşadım. HDV ailesinde 
her kademede çalışarak 26. yılımı doldurmuş olmam sebebiyle, HDV 
yönetim kurulu tarafından bütün personelin katılımıyla 25. yıl jübilesi ile 
ödüllendirildim. Bu çatı altında ilk kez karşılaştığım bu onur verici taltif 
için yönetim kuruluna müteşekkirim. Zor zamanlar geçirmeme rağmen 
sabır ve sebat etmenin ödülü olarak kabul ediyorum. 
Ziya Paşanın dediği gibi; “İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, 
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.”                            DM   ---◄◄ 

Vefa borcu...

SABIR VE SEBAT EDEREK HAKK YOLUNDA 
YÜRÜMENİN BEDELİ İYİ VE GÜZEL OLUR

“İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah,
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah”

ŞAHAN KARDEŞLER YOĞUNLUK VE YORGUNLUĞU ÇALIŞARAK(!) ATTILAR...

  Hollanda’da başarılı bir iş hayatı olan Şahan kardeşler, Yüksel, Erdal, Zekeriya               
  Şahan, yılın yorgunluğunu atmak için geleneksel hâle getirdikleri kamp 
  programını  bu yıl da Ardennen’de yaptılar. Personelleriyle birlikte iki gün  
  doyasıya eğlenen, dinlenen ekip, 2023 yılında zinde olarak başladılar… 









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...
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I GMG Teşkilatları Güney ve 
Kuzey Hollanda Bölgelerinin yıl 
yılbaşı umre programı yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. Pek çok 

sıkıntı ve bürokratik engellemelere 
rağmen iki bölge 600’e yakın 
insanımızı sağ salim olarak kutsal 
topraklara göndermişti.
Güney ve Kuzey Hollanda Bölgelerinin 
Hac-Umre ve seyahat sorumluları İsa 
Kandemir ve Ahmet Duran tarafından 
coşku ve büyük bir duygu yoğunluğu 
ile uğurlanan umrecilerin sevinç ve 
heyecanları yüzlerine yansımıştı. 25 
Aralık 2022 Pazar günü Brüksel’den 
Güney Hollanda kafilesi ortalama her 
yıl bölgeden 100 umreci çıkarken, 
bu yıl 275 umreciyi gönderdi. Kuzey 
Hollanda Bölgesi de, 300 umreci 
uğurlamıştı.
IGMG nezdinde ortalama 3000 
kış umrecisi çıkarken, bu yıl 2022 
kış umreci sayısı 6400’e yaklaştı.
Umrecilerin %63’ü 40 yaş ve altında. 

O atmosferi solumak...Hesap vermeye hazırım!

C HP Hollanda Birliği’nde son bir kaç aydır 
yaşanan karmaşa, üyelerin duruma el 
atması ile son buldu. Tüzük gereği harekete 
geçen bir kısım üye, yaptıkları toplantı ile 

mevcut yönetimi genel kurula götürüyor.
Divan Başkanlığını Ahmet Kaya’nın yaptığı Ali 
Soysüren ve Songül Gül den oluşan Divan Kurulu 
önünde gerçekleşen Üyeler/Genel Kurul toplantısı, 
İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra günün anlamına 
binaen üyeler adına bir konuşma yapan İsmet 
Buyurgan CHP Hollanda Birliği’nin son bir kaç 
aydır içinde bulunduğu karmaşa ve kaos ortamından 
kurtulmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.
 
“SUÇUMUN NE OLDUĞUNU BİLE 
SÖYLEMEDİLER”
Daha sonra Divan Başkanı tarafından hakkındaki 
suçlamaları cevaplaması için mikrofona davet 
edilen Bülent Çoban, hakkındaki tüm iddiaların 
elinde belgeleri olduğunu, CHP Hollanda Birliği’nin 

 CHP HOLLANDA BİRLİĞİ ÜYELERİ SON 
  NOKTAYI KOYDU: GENEL KURULA GİDİLECEK          

bu duruma gelmesinin en önemli sebeplerinden 
birisinin önceki dönemlerde birlik ile ilişkileri 
kesilen ve disiplin tarafından uzaklaştırılan bir kaç 
kişiden kaynaklandığını belirtti. Bülent Çoban “Bu 
gün buraya niye geldik? Kimin ne sorusu varsa onu 
cevaplamak için geldik. Yaptığımız her şeyin elimizde 
belgesi vardır. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir 
şeyimiz yok. Arkadaşlar bilmeden ama kulaktan 
dolma şeylerle bana ve arkadaşlarıma çamur atıyorlar. 
Beni suçluyorlar. Kendilerine suçumun ne olduğunu 
sorduğumda da kimseden senin şu suçun var, bu 
yüzden biz yönetimi aldık diye bir cevap veren yok. 
Düşünsenize, eğer birinin suçu var ve siz bunun 
belgelerinin elinde olduğunu söylüyorsanız bunu 
adli mercilere kadar götürüp bu haksızlığı ortadan 
kaldırmaz mısınız? Tabi ki kaldırır ve doğruyu bulmaya 
çalışırsınız. Ama bunların her dedikleri bugünde 
buraya gelmemelerinden de anlaşılacağı gibi balondur. 
Hakkımdaki suçlamaların hesabını veremezsem, değil 
CHP’yi, Hollanda’yı bile terk ederim.” dedi. 
Haber: Özcan Özbay                 ---◄◄                 

IGMG HOLLANDA BÖLGESİ 
UMRECİLERİ DÖNDÜLER

Çoğunluğu da kadın olan umreciler 
üç günlük Medine ziyaretinden sonra 
Mekke’ye geçtiler. 
8 Ocak 2023 tarihinde de dönen 
umreciler, Brüksel ve Amsterdam 
havalimanlarında coşkulu bir 
kalabalık tarafından karşılandı. 
Güney Hollanda Bölge Başkanı 
Mustafa Aktalan da umreci olarak 
dönenler arasındaydı. Bazı sıkıntısız 
hastalıkların haricinde her şeyin çok 
iyi geçtiğine  dikkat çeken Aktalan, 
katılan herkesin memnun olarak 
ayrıldığını ifade etti. 
Kuzey Hollanda Bölge Başkanı 
Mustafa Hamurcu ve ekibi de 
umrecileri güllerle karşıladılar. 
Hepsinin hâlini sorup, şikâyet ve 
sıkıntılarını dinleyen Hamurcu, her 
birinden duyduğu memnuniyet 
sözlerinden sonra, kafile görevlilerini 
kutladı, şükranlarını sundu. Karşılama 
töreninde heyecan dolu, duygulu 
anlar yaşandı.                    DM  ---◄◄                 









uitzicht
21bakış

Her Daim Ümitvarız Biz.
Tüm okurlarımın yeni yılını 
kutlar, 2023 yılının insanlık için 
barış, huzur, sağlık ve bereket 
içinde geçmesini temenni 
ederim. Bu ayki köşe yazımın 
başlığını Hollandaca tercih 
ettim. Evvela şunun bilinmesini 
ve doğru okunmasını 
önemsiyorum ki, Hollanda ile 
Osmanlı İmparatorluğunun 
ticari ve siyasi ilişkileri çok eski 
tarihlere dayanır ve oldukça 
da derindir. Hiç bir engelleme, 
içlerinde Hollanda vatandaşı 
da olmuş olan ve ecdadımızdan 
aldığımız Anadolu ruhunu 
hâlen taşıyan biz Türk 
toplumunun buradaki varlığının 
60. yılına ulaştığımız şu 
zamanda, Hollanda devleti ve 
halkı ile ayrışmamızı mümkün 
kılamayacaktır.
Her Daim Ümitvarız Biz...
Girişimcileri etkileyen ve 1 
Ocak 2023 tarihinden itibaren 
geçerli olan bazı değişiklikleri 
buradan başlıklar hâlinde 
hemen paylaşmak istiyorum. 
Konuyla ilgili detaylı bilgileri 
Hollanda Ticaret Odasının 
websitesi olan www.kvk.nl 
sayfasından araştırabilirsiniz. 
Nedir bu değişiklikler?
Asgari ücretlere zam. 
Her sene Ocak ve Temmuz 
aylarında enflasyon endeksine 
göre belirlenen asgari ücretler, 
hükûmetin işveren temsilcileri 
ile gerçekleşen görüşmeleri 
sonucunda
 %10,15 artırıldı.

kayakocak@gmail.com           EKONOMİKaya Turan Koçak

      

E nerji masraflarında ise tavan fiyatları 
belirlendi. 2023’de enerji masraflarını 
ödenebilir hâlde tutabilmek için 
hükümetin almış olduğu tavan fiyatı 

doğalgazda maksimum 1.200 m3 için € 1,45 
ve elektrikte maksimum 2.900 kWh için € 
0,40 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra daha 
önceki yazımda da belirttiğim Tegemoetkoming 
Energiekosten regeling (TEK) hâlen geçerli 
olacak.
Kilometre ödeneği. 
Yüksek akaryakıt fiyatlarından dolayı girişimciler 
için kilometre ödeneği olarak bilinen meblağ
€ 0,19’dan 2023’de € 0,21 ve 2024’den itibaren 
€ 0,22’e yükselecek.
Güneş enerji sistemlerinde KDV kaldırıldı. 
Şirketinizde kullanmak için güneş enerji 
panellerin alımı ve taktırılması için KDV miktarı 
%21’den %0’a düşürüldü.

Her Daim Ümitvarız Biz...
24 Aralık 2022 Cumartesi günü FUARIM 
etkinliğinde Hollanda’daki Türk iş dünyasının 
önde gelen üç girişimci derneği bir ilke imza 
attılar. HOTİAD, TNOP ve MÜSİAD Nederland 
Türk girişimci gözüyle 2023 yılında Hollanda 
ekonomisinden beklentilerini, bir seminer 
formatında katılımcılar ile paylaştılar. Hollanda 
bilgi paylaşımını önemseyen ve bunu teşvik 
eden, bilgilerini paylaşmak içinde davet ettiği 
konuşmacılara değer veren bir ülke. Bizlerin de 
bunu teşvik edip, içimizden yetişen değerlere 
platformlar açarak, bilgilerinden ve edindikleri 
tecrübelerinden istifade etmemiz gerekiyor. 
Konuşmacı olarak bu platforma katılan Durmuş 
Doğan Bey’e, Faruk Halıcı Bey’e, Esra Demir-
Toprak Hanım’a ve dinleyicilere moderatör 
olarak tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
Her Daim Ümitvarız Biz...

Hollanda-Türkiye Ticari ve Siyasi İlişkiler
Geçen ayki yazımda konuya giriş olarak Ankara 
tiftik keçi kılından SOF yün kumaşının bu ilişkide 
önemli rol aldığından bahsetmiştim. Gelin 400 
seneden fazla uzun süren bu ilişkiyi başından 
ele alarak, yaşadığımız ülke Hollanda ile ilgili 
bilgi sahibi olalım. Konuyla alakalı zaman zaman 
sohbet ettiğim Mehmet Tütüncü Bey’e bilgilerini 
benimle paylaştığı için teşekkür ederim. ‘Liver 
Turcx dan Paus’ ifadesi ya da ‘Liever Turks 
dan Paaps’ ifadesi, “Katolik Papa yerine 
Türkleri tercih ederim” anlamına geliyor. 
Neden bu ifadeye gerek görülmüş? Hollanda 
nerede Osmanlı İmparatorluğu nerede, değil mi?
Bu ifade o dönem ‘Nederlanden’ diye 
hitap edilen ve şimdiki Belçika’nın Answers 

(Antwerpen) şehrinde 1566 yıllarında 
kullanılmaya başlanmış. Şimdiki Hollanda, 
Belçika, Lüksemburg ve Kuzey Fransa’nın bir 
bölümü olarak bilinen ‘De Nederlanden’ 
bölgesi, 16. Yüzyılda İspanya Kraliyeti tarafından 
atanan Vali tarafından yönetilirdi. Hollanda’nın 
bağımsız ülke olma mücadelesinde İspanya’ya 
karşı 80 yıl süren savaşta (1568-1648) bu 
ifade daha da sıkça kullanılmaya başlanmıştı. 
Hatta bu ifadeyi içeren gümüş madalyon bile, 
basılıp kıyafetlerin üzerinde taşınmıştı (geuzen 
penning). Bir sonraki yazımda İspanya baskısına 
karşı 80 yıl süren Hollanda’nın bağımsızlık 
mücadelesinden bahsedeceğim. 

Ama öncesinde, yaşadığımız ülkenin halkı 
olan Hollandalıları tam anlayabilmek için, şu 4 
özelliklerini bilmek gerekiyor:
Birinci özellikleri; yurt edinme mücadelesi. 
Groningen, Friesland, Flevoland ve Zuid ve 
Noord Holland gibi eyaletler aslında yaşanacak 
bölgeler değildi. Su seviyesinin altında kaldıkları 
için bu bölgeler sel ve doğal afetlere  karşı sürekli 
mücadele etmek durumunda kalıyordu. Bu 
toprakları yurt edinebilmek için, ciddi ve planlı 
bir şekilde ırmak projeleri (waterschappen) ve 
delta planları gerçekleştirdiler.
Yurt edinmek için bedel ödemek; belki de 
bizimle ortak bir çok noktaları olabilir. İşim 
gereği, Hollanda’nın tüm bölgelerini görme 
fırsatım oldu. Her bölgesini düzenli ve alt yapısı 
tamamlanmış olarak gözlemledim. Yaya, bisiklet. 
araba, tren veya uçak ile yolculuk yaptığınızda 
ülkenin güzelliğini farklı farklı açıdan görme 
fırsatına sahip oluyorsunuz. 
Hollandalılar ülkelerini gerçekten seviyorlar 
ve bunu en üst Kraliyet ailesinden tutun da en 
yerel yönetici kadrosu olan belediyelerde dahi 
görebilirsiniz. Konunun daha iyi anlaşılması 
adına örnek verecek olursam Hollanda’ya 
resmî bir ziyaret gerçekleştiren dönemin 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dönemin 
Kraliçesi Beatrix tarafından resmî törenle 
karşılandı. Başkent Amsterdam’ın merkezindeki 
Kraliyet Sarayı’nda ağırlandı ve tarihî Dam 
Meydanı’ndaki törende sergilenen Türk bayraklı 
çelenk gece gündüz iki polis tarafından korundu. 
Uğurlama törenine bizzat kendisi katılan Kraliçe 
Beatrix, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 
ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, hava 
sahasından uzaklaşıp gözden kaybolana dek 
Kraliçe Beatrix protokol yerinden ayrılmadı. 
Bir başka örnek ise 2002 yılında Eindhoven 
Belediyesi Meclis üyeliğine seçildiğimde, yeni 
seçilen Meclis üyeleri için yapılan bir sunumda, 
Eindhoven Belediyesi Genel Sekreteri bir 
ifadesinde; ‘Hollanda’nın her bir metre 
karesi için en az 10 memur 10 saat 
planlama çalışması gerçekleştirmişlerdir’ 
demişti. Çok etkilendiğim bu ifadede 
Hollanda’nın metre metre işlenmiş olmasıydı.

İkinci özellikleri; insanına verilen değer. 
Hayatta kalabilmek için bataklıkları

yeşillendirerek yaşanabilecek hâle getirme 
çalışmalarında insana değer vermenin 
avantajlarını keşfettiler. Ve nitelikli insan 
yetiştirmek için sürekli çaba sarf ettiler. Hâlen 
bu özelliklerini koruyorlar ve Dünya’nın dört 
bir yanından nitelikli insanları alabilmek için 
neredeyse birbirleriyle yarışıyorlar. Teknopark 
bölgelerinde expat olarak çalışanlara bakacak 
olursak durumu daha net anlarız. 1 Ocak 2022 
sabahı entübe edildiğim andan bu güne kadar, 
sayıları 50’ye yakın olan meslektaşlarımdan 
gördüğüm ilgi ve alaka, tarif edilemeyecek 
düzeyde idi diyebilirim. Buradan hepsine 
gösterdikleri ilgi ve alaka için tekrar teşekkür 
ederim. Yeni yıla girerken Hollanda Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu’ndan el yazısı ile yazılmış ve ayrı 
ayrı imzalanmış su ifadelerin yer aldığı kartpostal 
aldım: ‘İyi ki varsın, iyi ki hayattasın, iyi ki 
bizimlesin, doğum günün kutlu olsun’.

Üçüncü özellikleri; Protestan olmaları. 
Hollanda’nın kuzeyindeki Eyaletlerin çoğunun 
Protestanlık mezhebine mensup olmaları. 
16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin’in 
öncülüğünde Katolik Kilisesi’ne ve Papa’nın 
otoritesine karşı girişilen Reform hareketi. 
15 Yaşında, VWO 3. sınıf öğrencisi iken 
Almanca dil dersi öğretmenim Warburg Bey 
ile benim aramda ilginç sohbetlerim olmuştu. 
Almanca diline yatkınlığımın yanı sıra ikimizin 
de tarihe merakımız vardı. Bir gün ders sonrası 
öğretmenime şöyle demiştim: “Eğer Osmanlı 
Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 
fethetmeseydi, Batı Avrupa’da erken 
modern çağı başlamaz ve Avrupa’da 
Rönesans devrimi gerçekleşmezdi.”

Leiden Üniversitesi kütüphanesinde “Doğu El 
Yazmaları” ve “Basılı Eserler Koleksiyonu’nda 
birbirinden kıymetli eserler yer almaktadır. 
Bunlar nasıl buraya getirilmiş olabilirler? 
450 yıldır korunan koleksiyondaki 30 bin 
yazmadan 6 bin kadarı İslam coğrafyasından 
toplanarak, koleksiyona katıldı. Batılı bilim 
adamları İslami ilimler ile tanıştıktan sonra Batı 
Avrupa kendi içinden bilim adamları yetiştirmeyi 
başardılar.

Dördüncü özellikleri ise güçlü sermayeye 
sahip olmalarıdır. İmparator Şarlman 1543 
yılında yeni para birimi oluşturdu. 20 farklı 
para biriminden tek bir para birimine geçildi, 
Carolusgulden. Gümüşten yapılan bu para 
birimi tüm imparatorluk topraklarında tek geçerli 
para birimi kılındı. Ticaret ile ilgilenen Hollandalı 
tüccarlar, dünyanın ilk hisse borsasını kurdular 
ve yaptıkları büyük ve güçlü gemilerle, deniz 
ticaretinde dünyada söz sahibi oldular.
Hâlen uluslararası ticarette ve sermayede güçlü 
ülke olan Hollanda’nın, bütün bunları nasıl 
başardığını ve hâlen nasıl başarılı kalabildiğini, 
ileriki yazılarımda siz değerli okurlarım ile 
paylaşmaya devam edeceğim.
Kalın sağlıcakla…                                   ---◄◄                 

Girişimci atağı...

Antwerpen MADO’nun muhteşem 
açılışına, Hollanda’dan, Belçika’dan 

milletvekilleri, bürokratlar, iş dünyasının 
önemli isimleri, eğitimciler, yazarlar ve 
Horecabond üyeleri tam kadro katıldılar.
Türkiye’nin lezzetlerini Avrupa’ya getirip 
dünya insanlarına tattıran MADO, 
ikinci şubesini Belçika’nın Antwerpen 
şehrinde açılışını yaparak büyük hizmete 
öncülük etti. “Maraş dondurması 
MADO’da yenir” diyen patronlar 
Ertan Torunoğulları, Sedat Maksutoğlu; 
yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi: 
“Birlikteliğimiz devam edecek, yakın 
gelecekte Antwerpen şehrinde Bic Chef 

Restoranlar zincirinin ilk öncüsünün 
açılışına dostlarımızı bekliyoruz. Kaliteye 
önem vererek, nezih bir ortamda Türk 
mutfağını Avrupa’ya tanıtmak istiyoruz. 
Bizleri MADO Anwerpen açılışımızda yalnız 
bırakmayan dostlarımız, Türkiye’den 
özel olarak gelen kardeşim, ağabeyim 
Turgut Torunoğuları ve Kardeşim Yavuz 
Torunoğulları’na, Torunoğulları ve 
Maksutoğlu ailelerine, yeğenlerimize, 
bizleri seven tüm arkadaşlarımıza 
teşekkürler ederiz. Ayrıca açılışta bizlere 
gecenin geç saatlerine kadar yardımcı 
olan personelimize teşekkür ederiz”. 
          Haber Mustafa Koyuncu   ---◄◄                 

ANTWERPEN MADO’NUN AÇILIŞI GÖRKEMLİ 
BİR MERASİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Liver Turcx dan Paus
“KATOLİK PAPA YERİNE 
TÜRKLERİ TERCİH EDERİM”

maandblad/aylık gazete  doğuş
nr. 289 Aralık/December 2022  









dossier22 dosya

60 YILLIK KAZANIMLARIMIZ...
Mustafa Hamurcu:

“GÖÇÜN 60. YILINDA HÜKûMETTEN TALEPLERİMİZ VAR” 

H ollanda’ya Türkiye’den iş 
gücü olarak başlayan göç  60 
yıl önce başlamıştı. Hollanda 
ile yapılan Ankara Anlaşması 

buraya gelen iş gücü için gereken imkânları 
sağlıyor ve bu topluma ticari, ekonomik 
ve sosyal açıdan katkı sağlamaya imkân 
veriyordu. Ama siyasetin, 60 sene sonra 
maalesef buraya gelmiş olan toplumun 
ihtiyaçlarını dikkate alması gerekirken, 
Ankara Anlaşması’nı bile feshetmek istemesi 
çok üzücü ve düşündürücüdür. Hollanda’da 
Müslümanların, bu topluma katkısını ve 
ihtiyaçlarını siyasetin de dikkate alması 
elzemdir.
Her ne kadar İslam’ın Hollanda’daki tarihi 
çok daha eskilere dayansa da bugün buradaki 
Müslüman varlığının oluşması ve gelişmesi iş 
gücü ile vuku buldu. Bir zamanların misafir 
işçileri ihtiyaçlarını karşılama adına ilk etapta 
geçici mescitler kurdular. Avrupa’da ve 

Hollanda’da geçici değil de kalıcı olacakları 
anlaşıldıkça bu geçici mescitlerin yerlerini 
kalıcı müesseseler aldı.
Camilerimiz, söz konusu kurucu neslin bu 
hayırlı çabalarının bir neticesidir. İlk nesilden 
büyüklerimiz en zor şartlarda ve hiçbir 
destek almadan temel taşlarını döşediler. 
İşte bu temeller üzerine, bugün toplumun 
tam merkezinde yer alan, yardımlaşma ve 
birlikteliğin odak noktası mahiyetindeki 
cemiyetler inşa edildi. Artık arka avlulardan 
ziyade daha merkezî noktalarda konumlanan 
ve şehirlerin siluetlerinin bir parçası hâline 
gelen camiler de bu temellerden neşet etti. 
İşte bu yüzden kurucu nesle ne kadar teşekkür 
etsek, öncü oldukları bu güzel çalışmaları ne 
kadar takdir etsek azdır.

Müslümanlar Avrupa’da ve Hollanda’da artık 
yerleşik hâle gelmiş ve burayı ülkeleri olarak 
görmektedirler. Ancak bu gerçek, sorunları 

görmezden gelmemiz gerektiği anlamına 
gelmez. Müslümanların hâlâ gerektiği gibi 
kabul görmediğini ve bu durumun toplumda 
kökleşmiş bir sorun olduğunu bilimsel 
araştırmalar ortaya koymaktadır. Göç’ün 60. 
yılında hâlâ açıktan İslam düşmanlığı yapan 
partiler meclislerde koltuk sahibi olabilmekte, 
hiç çekinmeden etnik ve dinî azınlıklara karşı 
nefret tohumları ekebilmektedirler.
Hükûmetin bu problemleri dikkate alması bu 
yüzden elzemdir. Dışlamayan, kucaklayan ve 
ırkçılığın her şekliyle kararlı mücadele eden 
bir siyaset bekliyoruz. Müslümanları kurumsal 
olarak tanıyan, seslerine kulak tıkamayan bir 
siyaset olmasını talep ediyoruz. 60 yıl sonra 
Müslümanların ihtiyaç ve taleplerini dikkate 
almalıdır. 
Bu arada kutsal kitabımız Kurân-ı Kerîm’e 
yapılan alçak saldırıları da esefle kınıyorum.
Mustafa Hamurcu
IGMG Kuzey Hollanda Bölge Başkanı◄                

 “Göç’ün 60. yılında hâlâ açıktan İslam düşmanlığı yapan partiler meclislerde koltuk sahibi olabilmekte, hiç çekinmeden etnik 
ve dinî azınlıklara karşı nefret tohumları ekebilmektedirler.”

G öçün 60.yılı...
1963 yılında o zamanki Avrupa 
Birliği ülkeleri ile yapılan anlaşma 
sonucunda Anadolu’nun yiğit 

evlatları yüreklerini sevdiklerinin yanlarına 
bırakarak Almanya, Hollanda, Fransa, 
Avusturya ve Belçika’ya işçi olarak bu ülkelerin 
davetleri üzerine bu ülkelere gittiler. 
Bu işçiler bir kaç yıl çalışıp geri döneceklerdi. 
Bir kısmı gerçekten döndü. Fakat büyük bir 
kısmı dönemedi. Ama birinci nesil hep dönme 
hayali ile yaşadı. Bunların da büyük bir bölümü 
ne yazık ki uçakların kargo bölümünde dönmek 
zorunda kaldılar. Yani ne geldikleri ülke onlara 
gereken ilgiyi gösterdi ne de yaşadıkları ülke. 
Buna rağmen 60 yılda çok işler başardılar.
Hollanda’da 18 bin kayıtlı Türk kökenli 
girişimci var. Bunlardan bir tanesi borsaya 
kayıtlı ve yıllık cirosu 500 milyon Euro’nun 

üzerinde. Hollanda’dan dünyaya bilgisayar 
oyunları satıyor ve bu firmanın sahipleri 
Hollanda’ya işçi olarak gelmiş ailelerin 
çocukları. Girişimciler hayatın her alanında 
var.
Tabi ki siyasetin de her katmanında 
var Hollanda Türk toplumu, mahalle 
meclislerinden Hollanda Senatosuna kadar 
her alandayız. Ayrıca kabinede Türk kökenli 
bir Adalet Bakanı var.
Eğitimde varız, öğretim görevlilerimiz; Hollanda 
orta öğretimini yöneten yöneticilerimiz var.
Sağlıkta da varız.
Kısacası babalarımız dönemediyse de bizler ve 
bizim çocuklarımız yaşadığımız bu ülkenin her 
katmanında var.
Ama ne yazık iki ülkede vefalı değil,
2013 yılında DSDF’nin öncülüğünde diğer 
göçmen örgütler ile birlikte Rotterdam 

Afrikaanderplein’e göçmen işçileri 
ölümsüzleştirmek için bir anıt diktik. En 
azından bir teşekkür oldu.
Ardından Hollanda Karamanlılar Federasyonu 
Karaman tren istasyonun önüne bir bronz anıt 
yaptırdı. Sonra benim en büyük hayalim olan 
İstanbul’a Sirkeci Garı’nın önüne bir güzel 
anıt yapıldı. Heykeltıraşlar Derya Ersoy, Zafer 
Dağdeviren ve Ali Yaldır tarafından. 
Ama bunu Sirkeci’ye koymadık, koyacağız. 
Ardından geçtiğimiz sene Yozgat Çayıralan’a 
bir anıt yapıldı. Yani göçmen işçiler daha yeni 
yeni anlaşılmaya başladı. Aslında göç tarihi çok 
uzun bir zaman değil. Buna rağmen Hollanda 
Türk toplumunu çok başarılı buluyorum.  

Bu arada kutsal kitabımız Kurân-ı Kerîm’e yapılan 
alçak saldırıları da esefle kınıyorum.     
               Zeki Baran IOT Başkanı        ---◄◄

Zeki Baran:

“BİRİNCİ KUŞAĞA İKİ ÜLKE DE VEFASINI GÖSTEREMEDİ”
 “Aslında göç tarihi çok uzun bir zaman değil. Buna rağmen Hollanda Türk toplumunu çok başarılı buluyorum.”
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Ali Köklü:

“HOLLANDA EKONOMİSİNE 12 MİLYAR EURO KATKIMIZ VAR”

B üyük bir yıkım ve azalan nüfusu ile 
arkasında İkinci Dünya Savaşı’nı 
bırakan  Avrupa’nın  yaptığı 
sanayi atılımında tekrar ayağa 

kalkabilmesi için büyük bir iş gücü ihtiyacı 
doğmuştur. İhtiyaç olan bu iş gücünü 
sağlamak amacıyla bir çok ülkeden olduğu 
gibi, 1961 yılında imzalanan işçi göçü 
anlaşması ile yüzbinlerce vatandaşımızın 
da Türkiye’den Avrupa’ya misafir işçi 
statüsündeki yolculukları başlamıştır.
Türkiye’ye geri dönmek niyeti ile yola 
çıkan birinci jenerasyon vatandaşlarımızın 
zaman içerisinde geride kalan aile fertlerini 
de sonrasında aile birleşimi ile yaşadıkları 
Avrupa ülkelerine getirerek misafirlikten ev 
sahipliğine doğru ilk adımlarını atmışlardır. 
60 yıl önce Avrupa’ya gelmek için sağlık 
taramasından geçirilen işçilerimizin 
çocukları, gurur duyduğumuz işlere imza 
atan insanlar konumuna gelmişlerdir; bunun 

en aktüel örneği de, 2020 yılında insanlığa 
bela olan Covid-19 salgınıyla mücadelede 
tüm dünyanın umudu olan  aşıyı geliştiren 
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’dir.
Birçok Avrupa ülkelerinde çoğalan 
nüfusumuz Hollanda’da 450 bine 
yaklaşmıştır bir kaç tarla, traktör ve bir iş 
kurabilecek kadar para kazanmayı hayal 
ederek, her çeşit zorlu şartlara alınlarının teri 
ile göğüs gererek, helalinden çalışarak; dil, 
barınma ve beslenme sorunlarını da kendi 
içlerinde aşmışlardır. Geri dönüş planı yapan 
dedelerimizin yerine siyasette, ticarette ve bir 
çok sektörde başarılar yakalayan çocukları 
ve torunları  60 yıllık zaman  yolculuğunda 
artık “misafir” değil “ev sahibi  Avrupalı 
Türkler” olarak yerlerini almışlardır.
“Misafir işçi, göçmen, gurbetçi” olarak 
adlandırılan bizler şu an gelinen süreçte 
Hollandalı Türkler olarak 23 bine yakın 
girişimci nüfusumuz  ile doyduğumuz 

bu topraklarda Hollanda gayri safi millî 
hasılasına 12 milyar Euro ciro ile katkı 
sağlamaktayız. Üretici bir nüfus olmamızın 
yanı sıra aynı zamanda tüketici olarak ciddi 
bir pazar oluşturmuş, alışkanlıklarından 
kopmayan ve özünü bırakmayan bir 
toplum olarak da birçok Türk markamızın 
ve de ürünümüzün de Avrupa pazarına 
açılmasında sağlam bir destek olmuştur. Göz 
ardı edilmemesi gereken bir katkıdır ki, hiçbir 
zaman bu çerçeveden bakılmamıştır.
Bir başka yönü ise Avrupa ve Türkiye arasında 
kültürel bir bağ oluşmasının başlangıcı olan iş 
göçü anlaşması gelinen noktada 400 yıl önce 
başlayan Osmanlı Hollanda dostluğunun 
daha yakından ve artarak kalıcı olmasına 
katkısı da yadsınamaz.  
Bu arada kutsal kitabımız Kurân-ı Kerîm’e 
yapılan alçak saldırıları da esefle kınıyorum.
Ali Köklü 
MÜSİAD Hollanda Başkanı             ---◄◄                                                                               

 “60 yıllık zaman  yolculuğunda artık “misafir” değil “ev sahibi  Avrupalı Türkler” olarak yerlerini almışlardır.”
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60 YILLIK KAZANIMLARIMIZ...

S adece 3 harften oluşan “GÖÇ”, 
aslında, içinde dünyaları saklayan bir 
kelime olmalı.
“GÖÇ” kelimesinin Türklükle 

özdeşleşmiş olduğunu da söyleyebiliriz. 
Zira GÖÇ, tarih boyunca, Türklerin peşini 
bırakmadığı bir oluşumdur. 
GÖÇ, sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeler ile 
birlikte, din değişiminde bile etkili olmuştur.
Bu GÖÇ,  destanlara bile konu olurken, tabii 
ki ata yurda kavuşma özlemi olarak hep var 
olmuştur.
Bizim, atalarımız gibi başlattığımız göç, 60 yıl 
önceye dayanır.
1950’li yıllarda, 400 bine yakın Hollandalı, 
Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya göç 
edince, büyük bir işçi boşluğu yaşandı. Bunun 
üzerine Hollanda; İspanya, İtalya, Yugoslavya 
ve Yunanistan gibi ülkelerden işçi getirmeye 
başladı. Bu arada, Türkiye’den Hollanda’ya 
gelip yerleşenler de oldu.
Hollandalı işverenler, Türklerin işe bağımlılık 
ve saygınlığını fark edince, Türkiye ile bir 
anlaşma yapmaya karar verdiler. Daha sonra 
da 19 Ağustos 1964’te böyle bir sözleşme 
imzalandı.
Türklerin Hollanda’ya geldikten sonra kolayca 
adapte olmaları, Hollandalı işverenlerin 
dikkatinden kaçmamıştı. Bunun üzerine işçi 
alım furyası Türkiye’ye yönelmişti.
Anlaşma öncesi Hollanda’ya gelmiş olan 5 bin 
kadar yurttaşımız kendi imkânları ile iş, aş ve 
ev bulurlarken zorluk çekiyorlardı. Anlaşma 
sonrası gelenler ise iş, aş ve ev zorluğu 
çekmiyordu.

Ne olduysa GÖÇ ÖZLEMİ’nden sonra oldu. 
Birkaç yıl çalışıp geri dönme planı ile gelen 
Türkler, geri dönme yerine aile birleşimini 
tercih ettiler.
Aile birleşimi, Türkler için büyük sorunlar 
getirdi. Konut sorunundan başka çocukların 
eğitim sorunları da, Türkler için sürüp gitti…
Aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen, 
Türklerin bazılarının, işçilikten kurtulup esnaf 
olma planı yürümeye başladı. Diğer ülke 
işçilerinin aklından bile geçmeyen bu gelişme, 
Türkler için ‘kazançların en büyüğü’ oldu.
Aynı Türklerin çocukları da, ‘Babalarımız 
işçi olarak geldiler ama, biz aynı işleri 
yapmayacağız’ dediler ve eğitime önem 
verdiler.
Türkler sanat okullarında sanatı, 
üniversitelerde de sosyolojiyi, psikolojiyi, 
filozofiyi, siyaseti ve daha sonra yığınla 
meslek öğrendiler.
Türklerin, pozisyonlarını geliştirmeleri, 
Hollanda halkı üzerinde tabii ki bir kıskançlık 
yarattı. Türklerin evlerinin önünde üç beş 
otomobili gören Hollandalıların kıskançlık 
duyguları, ister istemez ırkçılığı horlattı. Tabii 
ki politikacılar da bu fırsatı kullanmakta 
geri kalmadılar. Çok kötü yıllar yaşadı 

Hollanda’daki Türkler…
Bu konuda yazdıklarımızı tekrarlamakta bir 
yarar yok. Ne var ki, bu durumu değişik bir 
şekilde yorumlamak lâzım.

Hollanda’ya resmî göçün 50’inci yılında, yani 
19 Ağustos 2014’te yazdığım yorumun başlığı 
’50 YIL ÖNCE BUGÜN SATILMIŞTIK’ 
idi.
‘Bizi satarken hazırlanan sözleşme, 19 
Ağustos 1964’te Lahey’de imzalanmıştı’ 
ara başlığında, sözleşmenin Fransızca 
olduğunu da yazmıştım. 
Neden bu kadar kızgın yazdığımı hepiniz 
biliyorsunuzdur, tekrarlamama gerek yok.
Şöyle devam etmiştim o yazıma: “Peki, 
imzalanan sözleşme çerçevesinde buraya 
getirilen Türkler haklarını almışlar 
mıydı?”
Ne yazık ki bu sorunun yanıtı kocaman bir 
‘Hayır’dır.

Yurttaşlarımızın buralara geldiği ilk yıllarda, 
iskan ve sağlık sorunu içler acısıydı. Bir odada 
ve ranzalarda 8-10 kişi yatıyordu. Hastalanan 
yurttaşlarımızın evine işyeri doktoru anında 
kontrole geliyor ve “Sen hasta değilsin” 
diyerek derhâl işbaşı yapması isteniyordu.
Mübalağa olmasın ama, bu sıkı kontrol sistemi 
hasta yurttaşlarımızı çok zorluyordu. Zorlamak 
da ne demek, bazı yurttaşlarımız bu kontroller 
sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdi.

Amsterdam’daki NDSM tersanesinde çalışan 
bir yurttaşımız, kendisini hasta yatağından 

işe gönderen doktorun hatası sonucunda 
işyerinde vefat etmişti. Bu vicdansızlık için 
binlerce yurttaşımız ve onları destekleyen 
Hollandalılar büyük bir protesto yürüyüşü 
yapmışlardı.
Ne acı bir tesadüftür ki, aynı günlerde 
Belçika’da, aynı ortamda hayatını kaybeden 
bir Türk için de protesto gösterisi yapılmıştı.
Tam bir dramaydı göç serüvenleri. Gidenlerin 
her birinin ayrı ayrı “Göç Öyküleri” vardı. 
İçlerinde taşıdıkları acıyı anlatırlardı hep.
“Acılar paylaşıldıkça azalır” derler ama, 
bu savın doğru olup olmadığını, göç edenlere 
sormak lazım.
Bazıları şöyle yazmışlardı: “Vedalaşırken 
dost ve akrabalar dokunaklı sözler 
söylediler, mendil salladılar, gözyaşı 
dökerek yolcu ettiler. Bunların 
arasında anam vardı, babam vardı, 
kardeşlerim vardı. Yavuklum da vardı 
tabii. Gidiyordum ama, ruhumu geride 
bıraktığımı söyleyememiştim. Aradan 
yıllar geçti. Artık ne sılam vardı, ne de 
gurbetim. İkisinin arasında kaybolup 
gitmiştim. Ne umudum kaldı ne de 
ruhum. Artık çaresiz bir insandım.”
Ayrılırken, her şeyin yoluna gireceğini ve iyi 

olacağını söylüyorlardı. Peki her şey iyi oldu 
mu? Yurt olarak bildiğimiz yerlerden, ekmek 
parası için ayrıldık. İstemediğimiz halde 
koparıldık yerlerimizden. Gittiğimiz yerlerde, 
ülkeler arasında yapılan sözleşmelerdeki katı 
ve yetersiz kurallar nedeniyle mutsuz olduk.
Yıllar yılları kovaladı. Bir araya gelip sohbete 
başladığımız zaman, hüzünlü gözlerle 
memleketi yad etmeye başladık. Sonra aile 
birleşimi yaşadık. İkinci nesil çocuklarımız, 
olan biteni anlamaya çalışırken, üçüncü nesil 
bizlerin göç serüvenini araştırmaya başlamıştı 
bile.

KÖLELİKTEN KURTULUŞ...
Hollanda’daki Türkler, şimdi artık kölelikten 
kurtuldular ve mutlu olmaya başladılar. İkinci 
nesil Türklerin çoğu, babaları ne yaptıysa 
onları yaptılar. Yani kalifiye olmayan işlerde 
çalışmaya devam ettiler. Ama üçüncü 
nesile ait Türkler, kıskandıracak ve parmak 
ısırtacak kadar ileri gittiler. Eğitim gördüler. 
En iyi işlerde koltuk kapmaya başladılar. 
Siyasete girdiler. Hollanda parlamentosuna 
11 milletvekili kazandırdılar. İl Genel 
Meclisleri’ne 25, Belediye Meclisleri’ne 
500’ün üzerinde üye verdiler.
İşyerleri açtılar. Önceleri kahvehane, 
lokanta, manav ve kasap dükkânları 
çalıştırdılar. Sonraları büyük işlere başladılar. 
Süpermarketler açmaya başladılar.
Fabrika açanların sayısı da az değil. 20 bin 
işyerinde 100 bin kişi çalıştırıyorlar.
Hollanda ve Türkiye hazinelerine milyarlar 
kazandırıyorlar. Tabii ki kendileri de çok 
kazanmaya başladılar.

ŞİMDİKİ DURUM
Şimdilerde, birinci neslin yarısından çoğu 
Türkiye’ye yerleşti. Bir kısmı Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Cenazeler hep Türkiye`ye 
gönderildi. Ama şimdi artık Hollanda’da 
‘İslam mezarlıkları’ açılmaya başlandı. 
Artık burada defnediliyor Türkler.

ANALİZ
Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, Türk 
işçi göçü meşakkatli bir serüvendi. Şimdi artık 
göçten söz etmemek lazım. Artık azınlık olsak 
da yerleşik biz düzenimiz var.
Bu ara Türk ve Hollanda hükûmetlerine 
haksızlık ettiğimiz zamanlar da oldu. 
TRT Radyosu’nu cızırtılı dinleyebildiğimiz 
yıllarda, Türk hükûmetlerinin kabadayılık 
yapacak bir hâli yoktu. Hoş, buraya gelen 
Bakanlarımız ve milletvekillerimiz bol keseden 
konuşup gidiyorlardı. Yurttaşların sorunlarını 
güya not ediyorlardı. Ama bu notlar maalesef 
sigara paketlerinin arkasına yazılıyordu. 
Sonraları durum değişti. Sorunları ciddiye 
alan bakanlarımız da oldu. 
Hollanda cephesinde de durum aynıydı. 
Sağduyulu ve duyarlı bakanların yanında, 
benim “Vicdansız Sabuha” diye lakap 
taktığım Entegrasyondan Sorumlu Bakan 
bayan Rita Verdonk’un yanında, demokrat 
politikacılar da vardı.
Bir ara çok kızmıştık Hollandalılara. 
“Hollanda`da bir tek demokrat bile 
yok” iddiasını yapacak kadar kızmıştık. 
Vicdansız Sabuha Verdonk’tan sonra 
hükûmet değişikliği sonrası, onun yerine 
gelen bir başka bayan Ella Vogelaar 
umudumuz olmuştu. Ama o da aynı politikayı 
sürdürmüştü. Bir gün bu Bakan’a, aile 
birleşimi konusunda bir soru yöneltmiştim. 
Verdiği yanıt hiç de tatmin edici değildi. Ben 
de çok kızmış ve bu Bakan’a, “Siz bize umut 
vermiştiniz, ama görüyorum ki sizin 

de Verdonk’tan farkınız yokmuş. Siz 
Verdonk’un klonlanmışısınız.” dediğim 
zaman ortalık buz kesilmişti.
Hollanda’nın ender güzelliklerinden biri de 
buydu herhalde. Zira aynı sözleri Türkiye’de 
bir Bakan’a söylemiş olsaydım, anında 
tutuklanırdım herhalde...
Analizimi özetlemek gerekirse, Türk göçü 
kötü başladı. Umursamazlık yıllarca sürdü. 
Sahiplenmedik. Biz, birkaç gazeteci Türk, 
yurttaşlarımızı sahiplenir olduk. Ama bu 
sahiplenme de sınırlıydı tabii...
Kendilerini geliştiren Türkler derneklerini ve 
federasyonlarını kurarak kendi kendilerini 
sahiplenmeye başladılar.
Sonuç: Kimi memnun, kimi solgun...
Bu durum insanlar yaşadıkça devam edecek.
Ama en sonunda insanlar arasındaki fark 
ortadan kalkacak ve ayrımcılık nedenleri de 
silinip gidecek.

60’INCI YIL ETKİNLİKLERİ...
Hollanda’ya Türk işçi göçünün  60’ıncı yılı 
etkinlikleri çerçevesinde mutlaka pek çok 
organizasyon yapılacaktır.
50’nci yıl etkinliklerinde, Başkanlığını 
Veyis Güngör’ün yaptığı Hollanda Türkevi 
Araştırmalar Merkezi ve  Ankara’da 
bulunan Halk Kültürü Araştırmaları 
Kurumu’nun ortaklaşa organize ettikleri,  
“Hollanda’ya Türk İşgücü Göçünün 
50’nci Yılında Türkiye-Hollanda 
İlişkileri Sempozyumu’na  Türkiye’den 60 
akademisyen olmak üzere, Almanya, Ukrayna 
ve Azerbaycan ve Hollanda’dan 180 konuk 
katılmıştı. Bakalım 60’ıncı yıl etkinliklerinde 
hangi kurumlar ve kişiler başrolleri ve diğer 
rolleri paylaşacaklar?

SON SÖZÜM: 
İyi anılar, kötü anılar olduğu gibi, iyi 
gelişmeler ve kötü gelişmeler de oldu.
Analizin sonunda şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz: Hollanda’da maddî kaybımız 
olmadı. Aksine kazandık. Ama Hollandalılara 
da çok kazandırdık.
3 Aralık 2021 tarihinde, yine Doğuş için 
yazdığım, Avrupa’ya göçün 60’ıncı yılı 
etkinlikleri yorumda şunları belirtmiştim:
“Burada yaşamakta olan kanaat 
önderlerimizin de yapacakları var.
Kanaat önderlerimiz, particiliği, 
kulüpçülüğü ve bölgeciliği bir kenara 
atarak, toplumun genel sorunlarının 
çözümü için gayret sarf etmeliler ve yol 
göstermeliler.”

Kısaca, sonuç nedir biliyor musunuz?
Ferdi Tayfur, ‘Hadi gel köyümüze geri 
dönelim, Fadime’nin düğününde halay 
çekelim’ diye şarkı söylüyor ya?
Bizim gençlik buna, ‘Köyümüze geri 
dönmeyeceğiz ve Fadime’yi de buraya 
getireceğiz’ diyorlar.
Durum bunu gösteriyor.
Haydi hayırlısı.                                   ---◄◄

ilhan@karacay.nl İlhan Karaçay                          YAZI-YORUM

HOLLANDA’YA GÖÇ’ÜN 60’INCI YILI ARİFESİNDE, 
KAZANDIKLARIMIZ VE KAZANDIRDIKLARIMIZ…
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Hollanda Karamanlılar Federasyonu 
(HOKAF)’ın çatısı altında hizmet 

yürüten Bardaslılar Derneği, kış 
mevsimi dolayısıyla, her yıl geleneksel 
hâle getirdiği ‘Arabaşı Sofrası’nda 
dostlarını ve hemşehrilerini buluşturdu.
Hollanda Bardaslılar Derneğinin 
Utrecht Luxury Partycentre Salonunda 
gerçekleşen programa ilgi yoğundu.
600 civarında kişinin katıldığı gecede 
Bardaslıların yanı sıra, Amsterdam 
Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, 
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Adil Akaltun, BM Sigortam yetkilisi 
Mehmet Keskin, TİCF adına Şerafettin Babacan, Hollanda Karamanlılar 
Federasyonu (HOKAF) yönetimi, köy dernekleri temsilcileri, bazı STK yöneticileri 
ve basın mensupları hazır bulundu. Sunumunu Mehmet Karaoğlu’nun yaptığı 
gece, Hafız Duran Üzüm’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Rıza Görer: “Arabaşı gecesinin amacı siz değerli hemşehrilerimiz ile birlikte 
hasbihal edip hoş vakit geçirmek. Sevgi, paylaşma ve dayanışma duygularını 
artırmaktır. Arabaşının, Karamanlılara ait olduğu, Kültür Bakanlığınca da tescil 
edilmiştir.  Bu tür gün ve buluşmalar Bardaslılar için en mukaddes gecelerdir.”
M. Burak Ersoy: “En azından bu akşam Arabaşı’nın Bardaslıların 
olduğunu ifade etmek istiyorum.”
Görer’in konuşmasının ardından Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak 
Ersoy bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Kıymetli davetliler sizlerin 
aranızda bulunmaktan çok mutlu oldum. Farklı illerden Hollanda’ya gelmiş 
pek çok insanımızla tanıştım. Sadece tanışmakla kalmadım onların gelenek 
ve göreneklerini de tanıma imkânım, fırsatım oldu. “Gelenek” kendi başına 
çok önemli bir kelime ve kavramdır. “Gelen-Ek” yani geçmişin günümüze 
taşınması manasına geliyor. Bu manada güzel şeyler yapıyorsunuz. Bu geleneği 
yaşatıyorsunuz.
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Adil Akaltun, BM Sigortam yetkilisi Mehmet 
Keskin de birer konuşma yaparak bu tür buluşmaların, tanışma, kaynaşma ve 
kucaklaşma adına yaptığı katkılar nedeniyle önemine dikkat çektiler.       ---◄◄

Arabaşı bahane...Zaur Gariboğlu:

Azerbaycan  “Medya Araştırma ve İzleme Merkezi” 
Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu 

Üyesi, Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği 
(GYD) Bakü Temsilcisi “Reaksiya TV” Sahibi Zaur 
Gariboğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere 
Hollanda’daydı. Hollanda Azerbaycan Türk Kültür 
Derneği Başkanı İlhan Aşkın’ın daveti üzerine Türk 
basın mensupları ile Rotterdam’da hizmet veren 
Qarabağ Derneği’nde bir araya gelen Zaur Gariboğlu 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Toplantıya, Hollanda Azerbaycan Kültür Derneği 
Başkanı İlhan Aşkın, Benelüx Azerbaycanlıları 
Kongresi Başkanı Elsever Mammadov, Azerbaycan 
Ana Vatan Kadınlar Teşkilatı Başkanı Mayise 
Gündoğdu, Güney Azerbaycan Masası Başkanı Araz 
Atahan ve Gülnara Aliyeva da katılarak çalışmaları 
hakkında basın mensuplarını bilgilendirdiler.
Elsever Mammadov ve İlhan Aşkın kısa birer 
selamlama konuşması yaparak ziyaret heyetini 
tanıttılar ve ziyaret sebebi hakkında bilgi verdiler.
İlhan Aşkın, Hollanda’da aktif hizmet veren Türk 
basının Azerbaycan davasına hep sahip çıktıklarını, 
seslerinin kamuoyuna duyurulması noktasında çok 
duyarlı davrandıklarının altını çizerek, teşekkür etti 
ve basının desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Hollanda ziyareti sırasında Hollanda’da aktif 
hizmet yürüten Türk medyası ile tanışmak ve ortak 
çalışmalar yapmak istediğini ifade eden Gariboğlu 
izlenimlerini de paylaştı.
Ortak çalışma, birlikte hareket etmeye sıkça vurgu 
yapan Gariboğlu konuşmasında şunlara değindi: 
“Azerbaycan’daki sıkıntıları hepiniz yakından 
takip ediyorsunuz. Çok büyük derdimiz var. 200 
yıllık işgalin ardından bağımsız bir anavatan olan 

“İnsan ve kültürel mİraslarimiz gİbİ, 
şİmdİ de kaynaklarimiz tüketİlİyor”

yurdumuzun özelikle son 30 yıldır Ermeni teröristlerce 
farklı yer ve zamanlarda terör eylemleri yapılarak, 
huzur ve kardeşlik ortamı sürekli baltalanmaktadır. 
Son zamanlarda ekolojik terör dediğimiz tabiat ve 
doğaya yönelik ciddi katliamlar yapılıyor, katlediliyor. 
Tıpkı insanlara ve kültürel miraslara katliam yapıldığı 
gibi ve kaynaklarımız zarara uğratılıp tüketiliyor.
Biz Ermeni vatandaşlarımıza insani yardım ve ilişkiler 
noktasında hep iyi davrandık. Ama terör grupları 
bu ilişkiyi hep sabote ediyor, kışkırtıyorlar. Pek çok 
katliamı gerçekleştiren bu terör örgütleri şimdi de 
yeraltı kaynaklarımıza göz diktiler.
Türkiyesiz Azerbaycan, Azerbaycansız Türkiye 
düşünülemez…
Birliğimiz ne zaman güçlense, Türkiye ve Azerbaycan 
ne zaman büyüse dışarıdan bir müdahale geliyor. Buna 
rağmen birliğimizi her alanda sürdürmemiz gerekiyor. 
Türk ve Osmanlı hiçbir zaman katliam, soykırım 
yapmadı. Hiç kimsenin dilini, dinini değiştirmedi, 
vatanlarını ellerinden alıp, yağmalamadı. Ama bizler 
korkunç bir asimilasyon ile karşı karşıyayız. Avrupa’nın 
övündüğü demokrasisi varsa bizim de adaletimiz var. 
Demokrasiyi işlerine geldikleri gibi kullanıyorlar ama 
bizdeki adalet ölçüsü herkes için geçerlidir. Bizim ülke 
içinde güneylisi kuzeylisi yoktur, hepimiz Türk’üz.
Basın mensupları olarak beraber çalışalım. Bilgi 
ve haber paylaşımı yapalım. Ortak bir çalışma 
alanı oluşturalım ve birbirimizden haberimiz olsun. 
Ermeniler 30 yıldır Azeri topraklarını tarumar ettiler. 
Sayısız insanı yerinden, canından ettiler. İş göremez 
hâle getirdiler. Dünya adaletli değil. Türklere karşı 
bir önyargı ve karşı bir yaklaşım söz konusu. Kendi 
çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. 50 yıl 
sonrasının dünyasına Turan Devletleri yön verecek”◄

Türkiyesiz Azerbaycan, Azerbaycansız Türkiye düşünülemez…

Bütün  finansal  işlerinizi tek  çatı  altında  halledebilirsiniz...

Araba Sigortası İoptek Sağlık Sigortası Krediler Borçlar

Hollanda’da yaşayan 
bardaslilar arabaşi 
gecesİnde buluştu
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GÖRÜŞ

      

A nlamadan inanmak ve yaşamadan 
yaradılış hikmetini kavramak, mümkün 
değildir.
Zaman, mekân ve insan arasındaki 

ilişkinin, huzurlu bir ömür devam etmesi, iman 
ve aksiyon bağlamında inşa edilen hayatla 
mümkündür.
Kendini değersiz bir yaratık olarak görmek, 
muhasebenin doğru yapılmayışı ve yaradılış 
hikmetinin dayandığı bilginin ihata edemez 
oluşuyla kavramsal boşluğa düşüşün neticesidir.
Misal verecek olursak, bir objeyi bulunduğu 
yerden kaldırmanın temelinde yatan düşünce ve 
fiilin basit bir eylemden ibaret olmadığı bilincini 
yakalayabilmek, insan hayatında önemli bir 
yer işgal ettiğini kavramsal ve felsefi tarifinin 
yapılmasında ıskalanmadığını ve ona biçilen 
değerin önemli olduğunun ispatlanma gayreti 
ortadadır.
Ne var ki insanoğlu çoğu zaman etrafında olup 
bitenlerden haberdar olmayı, can sıkıcı olarak 
değerlendirmektedir.
Ademoğlu, yaşamın hazzına ve sürekli gelişen 
teknoloji hızına yetişememe endişesini taşıyarak 
kendini nefsinin kucağına bırakarak, hayatın 

geçici namütenahi nimetlerine meftun bir 
anlayış inşa ederek, sorumluluktan kaçarak ve 
kafasını kuma gömerek; yüzleşmeyi rahatsız edici 
bulduğunu bu hâliyle ortay koymaktadır.
Oysa dünyaya gelişin hikmeti yeme ve içmekten 
ibaret olmadığının şuurunda, bir birey, kul 
olduğunun idraki içinde basiretle değerini müdrik 
olmalı değil midir?
Fani olan dünyayı baki olan ahiret yurduna 
tercih etmek, maddî ve manevî yok oluşun 
habercisi ve olayları tanımlamanın cehaletini 
ortaya koymuyor mu?
Bu durum, yolda yürüyen birinin önüne çıkan 
her şeye çarparak ilerlemeye çalışan ve nihayet 
akıbetinin herkesçe malum olan kişinin hâline 
benzemektedir.

Önce ahlâk, insanoğlunun gerek düşünce ve 
eylem planında başarılı olması için en büyük 
değerdir. Ancak kötü ahlâk ise, işlenecek her fiili 
(ibadeti vs.) bozacak ve güdük hâle getiren zehir 
gibidir. Efendimiz (a.s): “Kötü ahlâk âmeli 
bozar, tıpkı sirkenin balı bozduğu gibi” 
buyurur. (Fıkhi Ekber)
Dikkat edilmelidir ki,  içtima-i hayatın her 
alanına sirayet eden ve bireylerin barış içerisinde 
yaşamalarını sağlayan şey, ahlâktır.
Burada insanı kemal mertebesine çıkaracak ve 
ona salim ruh olgunluğu kazandıracak ahlâkî 
eğitim müfredatınızı ortaya koyarak buna göre 
nefsin terbiyesi, İslam’ın öngördüğü manevî 
tedavinin aşamalarını tedricen takip ederek 
gerçekleşen bir süreçten sonra semeresini 

toplamak mümkündür.
Yerinde ve zamanında kullanılmayan ilaçtan 
netice beklemek muhaldir.
İşte toplumda âdalet ve yaşam arasında çizgi, bu 
olsa gerek!..
İnsanlar kelimelerle konuşur ve kavramlarla 
düşünürler.
Kelimelerin ve kavramların anlam dünyasından 
uzak kalınması, kendi medeniyetine 
yabancılaşmayı getirmesi kaçınılmazdır.
O zaman düşünce üretemez ve medeniyetinizi 
koruyamazsınız.
Başkalarına muhtaç hâle geldiğiniz zaman, 
köleleşir üretken olamazsınız!..
“Günün koşullarına göre hayatı yaşamak” 
demek, inancından taviz vermek demek değildir.
Hayatı, helal ve haram dairesinde temel 
kaynaklara binaen güncellemek, şahsi çıkarların 
ve anlayışların vahyin önüne konulmaması ve 
aklın kullanım alanının dışına çıkarılmaması 
ekmel sistemin ve hayatın inşası demektir. 
Bunun anlamı, zamanın koşullarının yıprattığı 
alanları vahyin ışığında tamir ve çekap/kontrol 
yaptırmaktır. Netice itibariyle kendimizi ilim 
noktasında yetiştirerek örnekliğimizi gelecek 
kuşaklara aktarmaktır.
Herkes kendi günahlarının hesabını yaparsa, 
başkalarının hatalarını araştırmaya vakit bulamaz 
ve sağlam ve bilinçli bireylerden meydana 
gelecek toplum, insan değerini bilecek ve 
yaşamları çile olmaktan çıkacak herkes mutlu ve 
huzurlu bir hayat yaşayarak, hikmetin öncüleri 
olarak hatırlanacaklardır..                        ---◄◄ 

Önce ahlâk, insanoğlunun 
gerek düşünce ve eylem 
planında başarılı olması için en 
büyük değerdir. 
Ancak kötü ahlâk ise, işlenecek 
her fiili (ibadeti vs.) bozacak 
ve güdük hâle getiren zehir 
gibidir. Efendimiz (a.s): “Kötü 
ahlâk âmeli bozar, tıpkı 
sirkenin balı bozduğu 
gibi” buyurur.
(Fıkhi Ekber)

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENKİbrahim Turgut

Anlamak, İnanmak ve

YAŞAMAK

Ziyaret...

HDV Cami Ziyaretlerini Sürüdürüyor

D in Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk 
Songur ve Hollanda Diyanet Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyeleri 17 Aralık 
Cumartesi günü Brabant Bölgesi 

camilerini ziyaret etti. Drunen Hacı Bayram Camii 
ile başlayan cami ziyaretleri akşam geç saatlerde 
Tilburg Süleymaniye camiindeki programla 
tamamlandı.
Waalwijk Abdülkadir Geylani Camii’nde öğle 
namazını kılan heyet caminin genel durumu 
hakkında bilgi aldı. Diğer Camilerde olduğu gibi 
Abdülkadir Geylani Camiininde gayet düzenli 
ve tertipli olduğu görüldü. İkindi namazını 
Oosterhout Ahmet Yesevi Camiinde kılan yetkililer 
cami yönetimi ve cemaatle hasbihal etti. Akşam 
namazını Dongen HDV İsra Camiinde kılan heyet, 
cami yönetimi, din görevlisi ve cemaatle buluşarak 
caminin durumu ve hafta sonu eğitimi hakkında 
bilgi alarak istişarelerde bulundu.

Yatsı namazını Tilburg Süleymaniye camiinde 
kılan Din Hizmetleri Müşaviri ve Yönetim Kurulu 
Cami yönetimi ile toplantı yaparak caminin genel 
durumu yeni projeleri ve eğitim konusunda cami 
yönetiminden ve din görelisinden bilgi aldı. 
Cami ziyaretleri şubeler tarafından memnuniyetle 
karşılandı. Belirli bir plan çerçevesinde şube 
ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.
  Haber-Fotoğraf: Sedat Tapan    ---◄◄

Uden Yıldırım Bayezid Cami Yönetimi tarafından 
düzenlenen ve  cemat ile birlikte gerçekleştirilen veda 

programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstikla Marşı ile başladı.
Program, serbest kürsü, sinevizyon, röportaj ve dua ile 
devam etti. Selvet Hoca ile yaşananların anlatıldığı bölümde 
duygulu anlar yaşandı. 
Uzun yılların ardından biriktirilen güzel hatıralar paylaşıldı. 
Hediyeleşmenin ardından yemek ve çay kahve ikramı yapıldı. 
Programa, Uden Belediye Başkan Yardımcısı Harold Van den 
Broek, Uden eski Belediye Başkanı Henk Helegers, Kilise 
yetkileleri, çevredeki Cami Başkanları ve Din Görevlileriyle 
beraber çok sayıda vatandaş katıldı. 
Cami Başkanı Hamza Çeliker de hem hizmetlerinden 
ve dostluğundan dolayı hem Selvet Turhan’a hem de 
katılımcılara teşekkrür ederek proram sona erdi.         
   Haber-Fotoğraf: Sedat Tapan  ---◄◄

Yolunuz açık olsun

HDV UDEN YILDIRIM BAYEZİD CAMİİ 
DİN GÖREVLİSİ SELVET TURAN İÇİN 
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G öç ve göçmenlik, Nevşehir’in Göre 
Kasabası’ndan, Göre Çayı’nın  
kenarında bir söğüt ağacının Misli 
Ovası’ndan gelen sel tarafından 

kökünden koparılarak sürüklenerek, 
kilometrelerce sürüklendikten sonra Kızılırmak 
kenarında Gülşehir’de toprağa yeniden 
tutunması, kök salması ve yeni topraklarını 
kalıcı bir ömür vatan eylemesidir.
Yaşamlarını acıyla yoğuran Anadolu insanı 
1961 yılının başında “Göç” ile  yine düştü 
gurbet yollarına ve yine başladı Hollanda’ya 
yeni bir göçün hikâyesi ve tarihi...
Göçle gelen gurbet, ayrılıklar, sevgiler, 
hikayeler ve ülke ve vatan özlemi. Acılarla 
ve yaşanan gurbet hikayeleriyle Almanya’da, 
Hollanda’da ve Avusturya’da bir göçün 
hikayesi ve göçmenliğin silahsız, barutsuz ve 
savaşsız bir tarihi doğdu.
Göç ve göçmenlikle Hollanda’da geçen 
60 yılda, Hollanda’da yeniden var olma 
yaşantımız “Beşikten mezara kadar” kök 
salarak; vatandaş,  toplum olma bilinci ve 
mücadelesidir. 
Göçmen olmak bazen keyfi, bazen zorunluluk 
ve genelde de insanların daha iyi bir yaşam 
ve gelecek kurmak için kendi doğdukları 
topraklarından kalkarak, dünyanın diğer bir 
ucunda; dilini ve dinini bilmediği bir ülkeye 
yerleşmektir. Almanya, Hollanda, Belçika, 
Avusturya, Danimarka, İsveç, Norveç, Kanada 
ve Avusturalya. Orada ilk anda 2 yıl, 3 yıl en 
fazla 5 yıl kalma umuduyla bir yaşam biçimi 
ve yaşam hikâyesi, serüveni... Avrupa göçmen 
kültürü ve edebiyatı doğum sancıları çekse 
de, dünya literatüründe göçmen edebiyatı 
yerini er geç alacaktır. Dünya, Anadolu 
insanına küçük iken, İstanbul uzak mı uzak ve 
görülmesi pek az insana nasip olan sultanlar 
ve saraylar şehri idi. Köy odalarının, askerlik 
hikâyesi ve gidip gelenlerin unutamadıkları 
damak tadı gibi anlatılan harikulade saraylar 
ve sultanlar şehri. Hiç görmediği hâlde 
İstanbul’u rüyasında gören ve özleyen 
Anadolu insanı. Bazen de yavuklusunu bir 
İstanbul güzeline ve İstanbul’a benzeten genç 
bir delikanlının aşkında ve sevgisindedir 
gurbet. Fotoğraflara bakalım, nasıl da giyinilip 
kuşanmış Sirkeci Tren Garı’nda bavulları 
ile bekleşen, burma bıyıklı fötr şapkalarıyla 
Anadolu’nun yağız delikanlıları. Sanki 
İtalya’dan Amerika’ya göç eden Sicilyalı 
İtalyan göçmenlerine benziyorlardı. O 
fotoğraflardaki heyecanı hissetmek ve görmek 
ve o buruk heyecanı yaşamak hâlen mümkün.
“Hollanda’yı vatan eyledik”
En fazla 5 yıllığına gelinen Hollanda’da  60 
yılı da geride bıraktık. Var olanla memnun 
ve mutlu olmak, daha güzeli için çalışmak 
gerek. Hollanda toplumunda var olma ve 
toplumsal katmanlarımızla yerimizi bulmayı ve 
hep birlikte barış içinde toplumsal katılımı ne 
kadar gerçekleştirebildik?
1960 – 1980’li yıllar:  
Göç ekseninde Hollanda’da çalışmanın belirli 
bir temeli ve hedefi vardı. Para kazanarak bir 
an önce gelinen topraklara geri dönmekti. 
Hollanda’ya para kazanmak için gelinmiş 
ve Hollanda’da özgür ideal yaşam gençler 
için hiç de uygun değildi. Çocukların eğitimi 
Türkiye’de olmalıydı.

Nejat Sucu

Bİzİm de Hİç Bİtmeyecek 60 yıllık Bİr Göç Hİkâyemİz Var 
Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı...
1970 ile 1980 yılları arasında Türkiye’deki 
sosyo-politik, kültürel ve ekonomik gelişmeler 
ve  çalkantılı güvensiz geçen yıllar var olan 
geri dönüş planlarını erteledi ve aile birleşimi 
ile Hollanda’ya ilk göçün toplam sayısının 35 
binden 190 bine kadar ulaşmasını sağladı.
Eşit Haklar Mücadelesi...
İlk yıllarda yaşanan süreç, kazanç, eşit haklar 
ve Hollanda’da kalıcı olmanın gerekli olan 
yasal güvenceyi sağlama mücadelesi ile 
geçti. Eşit haklar, kaçak işçilere ikamet izni 
(Generaal pardon regeling  1975)  verilmesi 
ile işçi göçü, (misafir işçiler/Gastarbeiders/
Trekarbeiders  van wervingslanden als Turkije)  
resmî olarak tamamlandı. 
O dönemin güçlü temsili sivil toplum 
örgütleri ile birlikte yan yana mücadele 
veren eski Maliye Bakanı ve Başbakan 
Wim Kok’un, o dönemde FNV Sendikası 
Başkanı iken ve Hollanda Merkezi Yardım 
Kurumu’nun NCB (Form)  müdürü ve daha 
sonra Hollanda Temsilciler Meclisinde temsil 
edilen Muhammed  Rabbae’nın eşit insani 
yaşam şartları arayışı başladı. Çalışma, 
ikamet, vatandaşlık ve göçmen hakları için 
Faslı ve  Türklerle birlikte kol kola yürüyen 
bir politik lobi ve karar gücü oluştu. Tabi ki 
Hollanda’da kalıcı olduğumuz kesinleştikten 
sonra, Hollanda’nın bir göç ülkesi olduğunu 
kabul eden yerel, bölgesel ve ülkesel politik 
yönetimler dönemi başladı.
Eşit Haklara Giden Yolda, Politik ve 
Toplumsal Önemli Kararlar...
Çifte vatandaşlık hakkı, göçmenlerin 
geleceğini olumlu yönde etkileyen ve uyum 
eşit vatandaşlığına giden yolda (Op weg naar 
het volwaardige burgerschap)  temel taşları 
oluşturan en önemli karardı. 
Hollanda Başbakanı Ruud Lubbers, CDA 
ve VVD  koalisyonunun ( 1982 -1994) 
çifte vatandaşlık imkânı sağlayan (optie 
regeling 1992 – 1997) kararı ve 1986’da 
Hollanda’da 5 yıl sürekli ikamet edenlere, 
yerel yönetimlerde seçme seçilme hakkı ile 
başlayan politik katılım süreci kalıcılığı daha 
da hızlandırdı. Hollanda vatandaşlığı, çifte 
kimlik ve vatandaşlık var olan geçiş sürecinin 
ve Hollanda vatandaşlığına giden yoldaki 
entegrasyona, katılımımıza çok çok olumlu 
katkılar sağlamıştır. Zamanın Başbakanı 
Ruud Lubbbers hangi  çağrıda bulunmuştu?  
“Gelin hep birlikte  Hollandalı olalım, 
Kraliçemiz Kraliçeniz olsun” diyerek 
Hollanda Türk toplumunu çifte vatandaş 
olmaya davet ediyordu.
Bugün var olan çifte tabiiyet ve pasaport, 
Hollanda’da  yaşayan 500 bin Türkiye 
insanına, iki ülkede süresiz ikamet, mal ve 
mülk edinme, eğitim, öğrenim görme, çalışma, 
ticaret imkânları ile birlikte, sonsuz eşit 
vatandaşlık hissetme ve seçme, seçilme imkânı 
sundu ve sunmakta.
Eğitim Seferberliği...
1986’dan sonra, kendileri gibi çocuklarını 
fabrikalarda kalifiyesiz işçi olmalarını 
istemeyen Türk anne ve babalarının, her 
şehirde kurdukları eğitim vakıfları ve çalışma 
grupları ile çocuklarının daha iyi bir eğitim 
almaları için yerel yönetimlerle ortak çözüm 
aradıklarını görüyoruz. Bugün Hollanda’da, 
Türkiye kökenli 1100 doktor ve 1200 avukat 
varsa; bu, anne babaların gayreti ve özel 
ilgileri ile gerçekleşmiştir.
Bunun yanında 2020’de, 16 bin öğrencisi, 
56 İslami temel ilköğretim okulları, 2 tane 
Orta dereceli eğitim kurumu ve iki İslam 
Üniversitesi ile eğitimde kendi kurumlaşmasını 
gerçekleştiren bir Türk ve İslam toplumu var. 
İnanç ve İbadet Özgürlüğü...
O yıllarda, halkının yüzde 80’i Hristiyan olan  
Hollanda’da, Katolik ile bir Protestan çiftlerin 
evliliklerini uygun görmeyen bir toplum vardı.
“Bir yastığa konmuş iki inanan başın 
arasında, şeytan uyur”, “Twee geloven op 
een kussen daar slaapt de duivel tussen” 
diyen bir inanç toplumu, farklı dinlere kucak 

açıyor; ibadet ve inanç kültürü çok farklı olan 
İslam ve Müslümanlarla tanışıyordu.
Overijssel Eyaleti Almelo şehrinde, 1972 
yılında, kendi ibadethanemizi, camilerimizi 
ve mescidlerimizi inşa ediyorduk; şimdilerde, 
din ve toplumsal birliğimizin  temsili olan 
250 camiye, mescide, Cem evlerine ve 
ibadethanelere kavuşan bir Türk toplumundan 
bahsediyoruz. 
Almelo ISN Yunus Emre Camii inşasında 
Hollanda Reformcu Protestan Kilisesi’nde 
Papaz Efendi Piet van der Vries  cemaatine 
“Müslümanların da ibadet etmek için 
Allah’ın evine ihtiyaçları vardır ve 
bizim de buna katkı sağlamamız iyi bir 
Hristiyanlık gereğidir” diyerek maddî 
destek sağlamıştı. Bu kabullenme, çok kültürlü 
ve inanç farklılıklarıyla Hollanda toplumunda 
birlikte, yan yana, sırt sırta ve yüz yüze  
yaşayan Hollanda Müslüman Türk toplumunu 
meydana getirdi. Her türlü inanç, kültür, 
politik, siyasi, etnik köken temelinde kendi 
örgütlenmesini gerçekleştiren 1600’e yakın 
yerel, bölgesel ve ülkesel  vakıf ve dernekleri 
ile örgütlenmesini gerçekleştiren bir Türk 
toplumu oluştu.
Ticaret ve Ekonomik Katılım...
Türk toplumu, var olan etnik ekonomik 
gereksinimlerinden doğan ticaret ve ekonomik 
faaliyetlerini üretime ve ticarete taşıyarak 
Hollanda ekonomisinde belirgin ekonomik, 
sosyal ve kapital güç olma yolunda iyi 
bir şekilde ilerlemekte. Kurumsal, din ve 
inanç temelinde eşit şartlarda olmayan 
bir ticari doğal yasaları, arz ve talep 
mekanizması Hollandalı Türk Müslüman 
toplumunun refahtan ve millî gelirden payını 
belirleyecektir. Bugün 15 milyarlık ticari hacmi 
ve binlerce serbest meslek erbabı ile Hollanda 
ticaret ve ekonomisinin vazgeçilmez ortak 
ve küçük ölçekli ortakları oldular. Türkçe 
ve Türkiye ile yapılan ziyaretler, ticaret ise 
Türk esnafına ve iş adamına ekstra kazanç ve 
ticaret büyüme potansiyeli sunmaktadır.

Toplumsal Hayata Katılım Gerçekleşiyor
Politikada katılım: Var olan politik gelişmeler, 
politik yaşam ve  ortak akılla birlikte 
Hollanda’yı yönetmeye başlayan bir Türk 
toplumu var. Gelinen süreçte bazı politik 
sancılar yaşansa da, gelinen noktada temsili 
katılımın her düzeyde mutlaka gerçekleşmesi 
gerekir. Unutmamak gerekir ki, Hollanda 
toplumunun, çok kültürlü, inançlı, seçenekli 
ve  özgür iradeye dayalı yaşam biçimini 
politik seçeneklerde görmek mümkündür. 
Hollanda’yı yönetmek isteyen, daimi encümen 
azası, devlet bakanlığı, bakanlık ve belediye 
başkanlığı gibi görevlere talip olan Türkler ve 
göçmenler arasında gözle görülür bir artışın 
olduğunu gözlemekteyiz.
Devlet Kurumları Türk Göçmenine 
Muhtaç...
Eğitimli binlerce gencimiz, Hollanda devletinin 
özel ve tüzel kurumlarında görev yapmakta ve 
Hollanda toplumunun en sadık ve güvenilir 
vatandaşı olmakta hızlı adımlarla ilerliyorlar. 
Bu, Hollanda’da yaşayan Türk gençlerine 
gelecek güvencesinde yeni yeni iş, istihdam, 
kazanç ve gelir umutları sunuyor.

Türk Çalışanı Olmadan Sağlık 
Hizmetleri Görülmüyor...
Hollanda’da sağlık kurumlarında kalifiyeli 
hizmet açık, 68 bini aşmış durumda. Gerekli 
olan eleman gereksinimini, bugün binlerce 
göçmenin çeşitli Özel İstihdam Büroları’ndan 
serbest meslek sahibi, uzman sağlık görevlisi 
ve hasta bakıcı olarak hizmet vermelerini 
sağlamakta. 2023 yılında € 113 milyar 
avro olan sağlık bütçesinden (Zorg budget) 
pay alma imkânına kavuşan Faslı ve Türk 
gençlerini bol kazançlı yıllar bekliyor sağlıkta.
Göçmen gençler olmadan sağlık hizmetleri 
verilemiyor. Sağlık sektöründe çalışma aynı 
zamanda bir zorunluluk ve yaşanan sıkıntı ise 
yetersiz eleman yokluğundan kaynaklanmakta. 
Var olan arz ve talep, iş ve işçi pazarında 
gelişmeleri belirlerken, Türk gençlerinin sağlık 
hizmetlerinde görev almaları, entegrasyonda 
kabulü ve Hollanda toplumunda yer alacakları 
anlamında olumlu birgelişme.
Hollanda Toplumunda “Efendi Türkler” 
60 yıllık Hollanda  hayatımızda yasalara ve 
kurallara uygun bir şekilde yaşayan büyük 
bir çoğunluğun olduğunu görmekteyiz. Var 
olan toplumsal katmanlarda az da olsa, belirli 
illegal kazanç yollarına ilgi duyan bir azınlık 
var. Ancak genelimiz uyumlu Hollanda–Türk 
vatandaşlarıyız. Evet Almelo’daki Musevi 
esnafın bizlere “Efendi” diye hitabı gibi bizler 
“Hollanda toplumunun efendi Türk – 
Hollanda’lı vatandaşlarıyız”. 
Bunu en güzel örneği nedir dersek?
Hollanda’da işlenen suç ve cürümlere karşı 
idam cezası bulunmamakta. Hollanda’da en 
ağır ceza ise;  ömür boyu hapis cezasıdır. 
(Levenslang gevangenisstraf)  60 yılda Ömür 
boyu hapis cezası alan Türk sayısı toplam 6.  
Her 10 yılda bir ömür boyu hapis cezası. Tabi 
ki gönül “hiç olmasın” der ama, toplam ceza 
sayısı, ile ne kadar kanun ve kurallara saygılı 
“Efendi Türk – Müslüman toplumu” 
olduğumuzu söyleyebiliriz.
Büyüklerimize Karşı Ödenmeyecek 
Hakkı ve Vefa Borcumuz...
Yaşlanan bir toplum ve yaşlılığın yanında 
getirdiği sağlık sorunları ile boğuşan bir ilk 
nesil Hollanda–Türk yaşlılarımız var. Onlara 
vefa borcumuz var. Onlara ilgi yetersiz, onlar 
olmadan ben, sen, onlar ve bizler bugünkü 
sahip olduklarımıza sahip olamazdık.
Bizim bir ikinci vatanımız Türkiye var!
Yıllar önce Sosyal Akademi’de misafir doçent 
olan Yahudi Haham Rabbe’nin söylediği şu 
söz hâlâ kulaklarımda: “Avrupa’da ırkçılık 
II. Dünya Savaşı’nda gibi hortlarsa, 
bavulumu alır vatanıma giderim” 
Dedesi bile, İsrail’de doğmamış bir Yahudi 
İsrail’i vatanı olarak kabul eyliyordu. 
Bizim, biz göçmenlerin en büyük değer 
ve zenginliğimizden birisi de Anadolu 
topraklarıdır; ana vatanımız Türkiye’mizdir.
Mutlu ve barış dolu bir gelecek, bir ülke ve 
bir dünya meydana getirmek için daha çok 
çalışmalıyız. Ancak o zaman mutlu bir yaşamı, 
adil bir dünyayı hak edeceğimize inanıyorum. 
Mutlu günleri görme umuduyla. 
“Hak edilmeden kazanıldığı sanılan 
değerler, bir anlık güzel rüyaya benzer” 
Hoş cakalın                                  DM ---◄◄                                                                               

nejatsucu@tele2.nl
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  Cumartesi öğleden sonra Münih’te bir Türk işçisi yerleri temizlerken.  
  Hemen yanı başında bir Alman sokakta uykuya dalmış.  Fotoğraf Gilles Peress, Yıl 1973          
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Önemli bir hizmet...

S özlük yazarı Mehmet Kiriş, Rotterdam-Zuid  ‘t 
Klooster Semt Merkezi’nde düzenlediği basın 
toplantısında, 70.000 giriş sözcüğü, yüzlerce 
deyim, atasözü ve örnek cümleyi içeren 

sözlüğün, 2006 yılında yayınlanan (50.000 kelimelik) 
Standart Hollandaca-Türkçe sözlüğün 2022 sonlarına 
kadar güncellenerek internet ortamında ‘Online’ 
kullanıma açıldığını söyledi. 
1988 yılında başlayıp 630 sayfa olarak yayınladığı ilk 
sözlük hazırlama serüveni ile ilgili ayrıntılı bilgi veren 
Kiriş, kendisinden sonra ayrı olarak çıkartılan iki farklı 
sözlük çalışmalarında Alevi inancına yönelik: ‘‘Mum 
Söndürüyorlar’’, Türk Halk Ozanı Köroğlu’na: ‘‘Eşkıya’’ 
gibi daha birçok hayati hatalarla dolu ifadelerin yer 
aldığı bu sözlüklere karşı Hollanda basının, Türk 
STK’ların ve Leiden Üniversitesi’nin tepkisi sonucu 
piyasada tutunamadıklarını anlattı. 
Kiriş, Volkskrant’ta çıkan bir haberin küpürünü 
göstererek 1993 yılında Hollanda ve Belçika 
hükümetinin Hollandaca-Arapça-Macarca ve Türkçe 
sözlük çıkartılması için 4,5 milyon bütçe ayırdığını 
ancak Hollandaca-Türkçe sözlük yapmada başarılı 
olunamadığını sözlerine ekledi. 
Kiriş, kendisinin ise kısıtlı imkanlarla çalışmalarını 
sürdürdüğünü ve Büyük Hollandaca-Türkçe Sözlüğün 
2006 yılından bu yana yüzlerce hukuk, tıp, teknik, 
bilişim bilim, ekonomi, sosyoloji, dilbilim, psikoloji 
vb. gibi onlarca bilim dalında ve genel sözcüklerle 
genişletildiğini anımsatarak, Korona ile ilgili 762 yeni 
sözcük, 2500’den fazla Tıp terimi, 600 civarında Hukuk 
terimi, 5.000 civarında daha önce yayınlanan Ekonomi 
ve Hukuk terimleri sözlüğünde yer alan kelime ekleme, 
4.500 deyim ve atasözü/daha önce yayınlanmış 
atasözleri ve deyimler sözlüğüne ekleme, 9.500 genel 
kelime olmak üzere toplamda 24.896 kelime eklenerek 
güncellendiğini söyledi. 
Genel olarak yüzde 55 oranında Büyük Hollandaca-
Türkçe Sözlüğün genişletildiğini ifade eden Kiriş, bu 
sözlükte bitkilerin ve hayvanların isimlerinin Latinceleri 
de verilmiştir dedi. Kiriş, korona döneminden kalma 
birkaç kelimeyi örnek olarak sıraladı: coronacrisis, 

Büyük Hollandaca - Türkçe sözlük 
‘online’ kullanima açildi

Veyis Güngör

B izim gibi, göçmen kökenli 
topluluklar, göçün 25’inci, 
50’inci, 60’ıncı yıl dönümlerini 
çeşitli programlar düzenleyerek 

hatırlarlar, anarlar… 
Tahmin edileceği üzere, bu tür yıl 
dönümlerinde, o güne ve yıla kadar 
yapılanlar, karşılaşılan zorluklar, elde 
edilen başarılar ve tecrübeler, hatıralar 
gibi, toplumu ilgilendiren sosyal 
gelişmeler gündeme getirilir. Yani 
geçmişin bir muhasebesi yapılır. 

Biz de, Hollanda Türk toplumu olarak, 
2024 yılında Türkiye’den Hollanda’ya yapılan iş gücü göçünün, resmi 
olarak 60’ıncı yılını farklı faaliyetlerle idrak edeceğiz. Öncelikle, Doğuş 
Gazetesi’ni bu erken girişiminden dolayı tebrik ederim. Zira, göçün 60’ıncı 
yıl dönümünü dosya yapılarak, konuyu bir yıl önceden toplum gündemine 
taşımıştır. 
Adet olduğu üzere, bizde bu tür işler, anma, kutlama, yıl dönümü tarihi 
bilindiği halde, genellikle son dakikaya bırakılır. Oysa birlikte yaşadığımız 
ülkenin çalışma kültüründen öğreneceklerimizin birisi de, yapılacak işleri 
önceden planlamak, bir proje haline getirmek ve aşama aşama uygulamak 
olmalıdır. Alelacele yapılan işlerin ne bereketi, ne aşkı ne de istenildiği gibi 
sonucu olur. 

19 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan, ‘Hollanda’ya Türk iş 
günü göçünün 60’ıncı yıl dönümü’ faaliyetleri çerçevesinde, elbette 
birbirinden zengin bir çok faaliyet yapılabilir, yapılmalıdır da… Ancak, 
bütün bu faaliyetlere bir alt yapı oluşturacak, ‘göç tarihi ve kurumsal 
hafıza’ konulu bir çalışma, yapılacaklara ilham kaynağı olacaktır. 
Zira, geçmişi bilmeden, göç tarihinin şuurunda olmadan, 
nereden nereye geldiğimizi tahlil etmeden, ne tür zorlukları 
aşarak bugünlere geldiğimizin farkına varmadan, kısacası dünü 
bilmeden, bugünü anlamlandıramayız. Bunları bilmeden de 
geleceği inşa edemeyiz.
‘Kurumsal hafıza’ bize, sadece geçmişte yaşananları, tecrübeleri, 
kazanımları aktarmakla sınırlı olan kuru bir bilginin ötesinde bir 
mekanizmadır. ‘Kurumsal hafıza’, bizlere bu günleri, bu şartları 
hazırlayanları saygıyla anmak, onların değerini bilmek, takdir etmek 
ve günümüzde insanlığın kaybettiği vefa duygusunun da gelişmesini 
sağlayacaktır. ‘Kurumsal hafıza’, bir bakıma tarihsel bir şuurdur, bir 
ahde vefa örneğidir. 

Geçen ay yaşadığımız ve ‘Kurumsal hafıza’nın gerekliliğini, somut bir 
şekilde anlatan bir örnekle meseleye açıklık getirmek istiyorum: 
2022 yılının son günlerinde, Hollanda’da İslam’ın kurumlaşmasına 
katkıda bulunmuş iki Hollandalı teolog ve bilim insanı, Jan Slomp ve 
Kees Wagtendonk vefat etti. Her iki isim, hassaten Jan Slomp’un, 1980’li 
yıllarda Müslüman kuruluşların projelerine yaptığı olumlu katkılar takdire 
şayandır. O yıllarda Türk toplumunun önderleri bu katkıları çok iyi bilirler. 
Buna rağmen, Müslüman kuruluşların cenaze töreninde bulunmamaları 
veya en azından bir çiçek buketi göndermemeleri, kelimenin tam 
anlamıyla yadırganacak bir davranıştır. 

Müslüman kuruluşların bu davranışını, yeni gelen yöneticilerin, 
kendilerinden önceki yöneticiler tarafından yapılanları değerli 
bulmayışları, bazen yok saymaları, yönetimde sürdürülebilirliğin olmayışı, 
arşiv ve tecrübe birikiminin kıymetini bilmemeleri, kurumsal hafızaya yer 
verilmemesi olarak açıklanabilir. Oysa kurumsal ilişkiler, kişilere bağlı 
olmayıp, yöneticiler değişmiş olsa da, var olan ilişkiler, ortak çalışmalar 
devam etmelidir, çünkü bunlar kurumsaldır. 
Bu tek örnek bile bize, Hollanda Türklerinin bu ülkede 60 yıllık 
tecrübelerinin ve kazanımlarının, değişimlerinin, gelişimlerinin tespit 
edilmesini, kayıt altına alınmasını ve bir sosyal-kültürel-tarihsel miras 
olarak gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğini göstermektedir.

O hâlde, geçmiş dönemlerde de yer yer ifade ettiğimiz gibi, 19 Ağustos 
2024 tarihinde, yani Hollanda’ya yapılan Türk iş gücü göçünün 60’ıncı 
yıl dönümünde, ‘Kurumsal hafıza’nın gözden geçirilmesi için, başlıklar 
hâlinde de olsa, yapılacak bazı çalışmalar şu şekilde olabilir: 

Hollanda’da Türk mutfağının gelişimi,
Hollanda Türk Sivil Toplum Kuruluşları,
Hollanda’da Türkler ve siyasi katılım,
Hollanda’da Türkler ve spor, 
Hollanda’da Türkçe medya ve yayınlar, 
Hollanda’da Türk sanatçıları çalışmaları, 
Hollanda’da Türkçe eğitim ve öğretim, 
Hollanda’da Türk girişimciler, 
Hollanda Türkleri ve Türk Dünyası ilişkileri
Bu konular ve düşünülecek diğer alanlarda yapılacak çalışmalar, 
Hollanda’ya yapılan Türk iş gücü göçünün 60’ıncı yılında, Hollanda Türk 
toplumunun göç tecrübeleri, yaşam şartlarındaki değişikliler, karşılaştıkları 
zorluklar, nesiller arasındaki değişim ve kurumsallaşma gibi alanlarda 
oluşan toplumsal hafızanın tespit edilip, güncelleştirilerek, göç literatürüne 
kazandırılmasına katkıda bulunacaktır.                                           ---◄◄                                                                               

Göçün 60’ıncı yılında Göç tarİhİ 
ve kurumsal Hafiza

coronahamsteren, corona-aso, coronaspuge, coronazi, 
elleboogniezen, fysiekeafstand, groepsquarantain, 
handenschudverbod …. vb. 
‘Online’ kullanıma sunulan Hollandaca-Türkçe & 
Türkçe-Hollandaca Sözlükler ve Ders materyallerinden 
örnekleri sıralamaya devam eden Kiriş, arama çubuğuna 
yazılan bir kelimenin Hollanda ve Türk bayraklarıyla 
birlikte kaç anlamı olduğu ve bu kelime ile alfabetik 
sıralamaya göre kaç çeşit cümle kurulduğunu basın 
mensuplarına örnekleriyle birlikte açıklayıcı bir sunum 
yaptı. Kiriş, ‘Online’ kullanıma sunulan Hollandaca-
Türkçe & Türkçe-Hollandaca Sözlükler ve Ders 
materyallerinin dil öğrenmek isteyenler için önemine 
değinerek herkesin yıllık 12,99 Euro’dan başlayan 
fiyatlarla 1 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık süreler için abone 
olabileceklerini veya mevcut sözlükleri kitap olarak satın 
alabileceklerini kaydetti. Kiriş, Büyük Hollandaca-Türkçe 
Sözlüğün kitap olarak da yayınlanabilmesi için sponsor 
arayışında olduklarını da ekledi.  Kiriş, ‘Online’ kullanım 
için abone olmak veya sözlük satın almak isteyenlerin 
aşağıda belirtilen adresten kendilerine ulaşabileceklerini 
ve üyeliklerini düzenleyebileceklerini söyledi. 
Etnicom Yayınevi
Phone: 024 350 1130
Email: info@etnicom.nl                               
Haber: Fuat Aslan/Fotoğraflar: Bekir Akdeniz --◄

veyisgungor@gmail.com
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Büyük Hollandaca-Türkçe Sözlüğün yazarı Leksikograf Mehmet Kiriş, Hollanda’da
görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

igmg güney Hollanda 
BölGESİ’nİn ZİyarEtçİlErİ Vardı

 IGMG Güney Hollanda Bölge’si geçen hafta ziyaretçi akınına uğradı. DENK Partisi Meclis Üyesi Mehmet  
 Safrantı, Hasene Hollanda Başkanı Hüseyin Karataş, bölge sorumlularından Murat Kurt, İskender Paşa Camii  
 Başkanı Mehmet Ali Özyer ve bu davanın mimar ve emektarlarından Yaşar Sevinç Başkan Mustafa Aktalan’ı 
 makamında ziyaret ederek görüşmeler yaptılar. 
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25 YILLIK GÖNÜL YOLCULUĞU SÜRÜYOR 

OCAK    2022 ŞUBAT  2022 MART  2002 MAYIS  2022

HAZİRAN-TEMMUZ 2022 KASIM  2022 ARALIK  2022 

  

25 yıldır yayım hayatını aksatmadan sürdüren Doğuş Gazetesi, Ocak 2023 itibariyle 25’inci 
yılını dolduruyor. 

Yayın politikasını üç sac ayağına oturtan Doğuş, bu amaca matuf bir hizmet sundu. Türkçenin 
yaşaması ve yaşatılmasına, Türkiye insanının asgari müştereklerde bir araya gelebilmesine, 
aralarındaki duvarlarının yıkılmasına ve Hollanda toplumuyla olan ilişkilerinin sağlıklı hâle 
gelebilmesine, haklarının ve sorumluluklarının farkına varmasına  zemin hazırlayan bu sosyal 
ve kültürel hizmete, maddî ve manevî katkı sunan, destek veren herkese teşekkürler...
“Doğuş yazıyorsa doğrudur” sözünü toplumun tamamına yayan ve bir slogan hâlinde 
kamuoyuna duyuran  bir yayın anlayışı ve ahlâkı içerisinde hizmet sunan gazetemizin kapısı 
her zaman olduğu gibi, toplumun menfaatini gözeten, helal ve legal dairede hareket eden 
herkese açık oldu, açık kalacak...  Gazetemizin 25 yıllık 290 sayılık devasa arşivini Hollanda 
Devlet (Kraliyet) Kütüphanesi’nde bulabilirsiniz. Türkiye insanının çeyrek yüz yıllık destansı 
hayatına şahitlik etmek isterseniz arşivimiz okunmak üzere sizleri bekliyor...  

5

YAŞINDA
25

4

2022 YILI DOĞUŞ MANŞETLERİNİN BİZLERE HATIRLATTIKLARI

Yüz akıyla çeyrek yüz yıla merhaba!..

NİSAN  2002

AĞUSTOS-EYLÜL 2022 EKİM 2022

25  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!
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murat.7701@hotmail.com  MUŞTULARMurat Altun  ~ber~murâd~

Demek ki İslam ve 
irfan şuuru olmayan 
insanları münafıkların 
aldatması muhtemeldir. 
Mü’minleri aldatma 
konusunda profesyonel 
davrandıklarını ve 
ihanetlerinin vermiş 
olduğu tedirginliği Allah 
deşifre ediyor: 
“Onları gördüğün 
zaman kalıpları hoşuna 
gider. Konuşurlarsa 
sözlerine kulak 
verirsin. Onlar sanki 
elbise giydirilmiş 
kereste gibidirler. 
Her kuvvetli sesi 
kendi aleyhlerine 
sanırlar. Onlar 
düşmandır, onlardan 
sakın! Allah onları 
kahretsin! Nasıl da 
(haktan) çevriliyorlar!” 
(Münafıkûn 4)
Bunlar, dikkat 
edilmesi gereken 
Müslümancıklardır.
Bunlar küfrünü açıkça 
itiraf edenlerden 
daha aşağı ve daha 
tehlikelidirler

H ak ile batıl iki zıt kutuptur. Siyah 
ile beyaz gibi. Hakkın istikameti 
belli ve “nûrun alâ nurdur”. 
Batıl ise bazen “zifiri” bazen de 

“alaca karanlıktır”. 
İşte, arada bazen siyaha ve bazen de beyaza 
doğru evrilen gri tonları vardır ki ne tam 
siyah, ne de tam beyazdır. İşte “münafık” 
da buna benzer; bir rengi olmayan fakat 
“bukalemun” gibi de her renge giren/
kamufle olan, “şahsiyetsiz/kimliksiz” 
tiplerdir.
“Münafıklar, küfür ile iman arasında 
bocalamaktadırlar. Ne bu müminlere 
bağlanırlar, ne de şu kâfirlere. Allah 
kimi doğru yoldan saptırırsa, sen artık 
ona kurtuluş yolu bulamazsın.” 
(Nisâ 143.)
Eğer bir yerde ve bir zamanda Müslümanlar 
güçlü ve ganimet elde edilmişse en ön 
safta “gayretli” ve “dindar” bir tavırla 
görülürler. Fakat iş can ve mal ile cihad 
etmeye gelince, binbir türlü bahanelerle 
muhalefet ederek, yan çizerler.

“Ordu bozan” deyimi nereden 
geliyor?..
Uhud Savaşı’nı peygamberimiz (sav.) 
Medine içinde savunma harbi olarak 
yapmak istemişti. Fakat Bedir Harbi’ne 
katılamayan bazı sahabeler ve özellikle 
de gençler “Uhud’da (meydan da) 
savaşalım” diyerek Hz. Muhammed (sav.) 
Efendimize ısrar ettiler. Nitekim Efendimiz 
(sav.) içeri girip zırhını giyerken sahabenin 
büyükleri geldi ve durumu sordular..
Rasûlullah’tan farklı görüş ortaya 
koyduklarını duyunca da kızdılar ve 
bunun üzerine gençler kendi görüşlerinden 
vazgeçtiler. Fakat, Rasûlullah (as.) 
bir istişare yapmış ve -istişare Onun 
görüşünden farklı olmasına rağmen- artık 
‘zırhını giymiş bir peygamber’ olarak 
geri dönmeyeceğini bildirmişti.
Bu karara herkes uyarken başlarında 
Abdullah ibni Ubey’le birlikte tüm 
münafıklar, “Siz peygambere muhalefet 

ediyorsunuz!.” diyerek bin kişilik ordunun 
içinde üç yüz kişi gerisin geri döndüler. 
Ordu bozanlığı yaparken iyi bir gerekçe(!) 
bulmaları da ilginçtir. 
Demek ki İslam ve irfan şuuru olmayan 
insanları münafıkların aldatması 
muhtemeldir. Mü’minleri aldatma 
konusunda profesyonel davrandıklarını 
ve ihanetlerinin vermiş olduğu tedirginliği 
Allah deşifre ediyor: 
“Onları gördüğün zaman kalıpları 
hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine 
kulak verirsin. Onlar sanki elbise 
giydirilmiş kereste gibidirler. Her 
kuvvetli sesi kendi aleyhlerine 
sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan 
sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da 
(haktan) çevriliyorlar!” (Münafıkûn 4)
Bunlar, dikkat edilmesi gereken 
Müslümancıklardır. Bunlar küfrünü açıkça 
itiraf edenlerden daha aşağı ve daha 
tehlikelidirler. Çünkü zahirde bize benzeyen 
ve gerektiğinde bizimle birlikte ibadet eden 
bu iki yüzlü tipler her buldukları fırsatta 
arkadan vurarak hainlik etmişlerdir. Bundan 
dolayı gidecekleri cehennemde diğer 
kafirlerle aynı olmayacaktır.

“Şüphe yok ki münafıklar cehennemin 
en alt katındadırlar; artık onlara asla 
bir yardımcı bulamazsın.” (Nisa 145.)
Allah cc. Mü’minlerin özelliklerinden 
bahsederken, “Yine onlar ki, 
emanetlerine ve verdikleri sözlere 
riâyet ederler.” buyururken hadislerde, 
“İnsanların elinden ve dilinden emin 
olduğu..” bir karakter tanımı vardır. 
El Mü’min: Emniyet duyulan/ güvenilen, 
sâlim/ selim, tekin, şeffaf/ net olan kişi 
demektir.
Bu manada mü’min ne ise münafıkta onun 
tam tersi bir karaktere sahiptir. 

Efendimiz (sav.), “Münafığın alâmeti 
üçtür (bir rivayette de dört) 
buyurmuşlar.”
“Birincisi, konuştuğu zaman yalan 
söyler.
İkincisi, söz verdiği zaman yerine 
getirmez.
Üçüncüsü, emanete hıyanet eder.
Dördüncüsü, biriyle tartıştığı zaman, 
kötü sözler sarf eder.(Mesela küfür 
eder.)”
Şimdi kendi nefsimiz dâhil yaşadığımız 

toplumun ahlâkına bir bakalım..
Ne kadar bu konuda eminiz veya şüpheli 
davranışlarımız var?..

1- Yalan konuşmak. 
“Küçük yalanlar, beyaz yalanlar, 
şaka amaçlı yalanlar” derken huy 
hâline geliverir ve yalancılık bir karaktere 
dönüşür. Böylece münafıklığın en temel 
özelliklerinden birini yüklenmiş oluruz Allah 
korusun. 

2- Söz verdiğinde yerine getirmez.
Allah, gelecekle ilgili bir şey vaad ettiği 
zaman “Allah vadinden caymaz.” 
buyurur. Etrafımızdaki insanlarla bir 
randevu yaptığımız da biz onlara onlar 
bize ne kadar güveniyor. “Söz vermek” 
ve sonra sözünde durup durmamak, artık 
o kişinin şerefini, ciddiyetini, dürüstlüğünü 
yani mü’min ve sahtekâr bir münafıklığını 
gösteren alâmetlerdir. 
Elinde olmayarak gerçekleşen durumlar 
başka tabii. O yüzden “mutluluk anında 
vadetmekten ve öfkeli anında da 
hüküm vermekten” kaçınmalı insan.

3- Emanete hıyanet etmek. 
Herkese güvenip sır verebilir misiniz?..
Veya tanıdıklarımız sırrını bizimle paylaşırlar 
mı?..
Emanet edilen maddî-manevî herhangi bir 
şey olabilir. Bazıları dost olduğu günlerde 
paylaştığı özel şeyleri (sırları) ve yaptığı 
iyilikleri arası bozulunca ifşa ediyor. 
Karşıdakinin nankörlüğünü dile getirirken 
kendisinin de ona -ikisinin arasında geçen- 
sırra ihanet ettiğinin farkına varmıyor.

4- Tartıştığı zaman kötü söz 
kullanması.
Aslında sıkıştığı zaman da diyebiliriz.
Bir çok tartışmacının buna benzer 
hareketlerine de şahit oluyoruz. Bir konuyu 
tartışırken haksız çıkacağı sonucuna varınca 
alakasız bir şekilde muhatabını rencide 
etmeye çalışır veya demagoji yapar.
Bunların durumunu Müslümanlar şöyle bir 
misalle özetlerler; kafir pirincin içindeki 
siyah taşa benzer, hemen fark edersin. 
Münafık ise pirincin içindeki beyaz taşa 
benzer, iyi bakmazsan dişini kırarsın. 
Allah bizi nifaktan ve tüm kalbi 
hastalıklardan muhafaza eylesin. 
Selam ve dua ile.                           ---◄◄

ALÂMETİ
Münafıklık
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Hollanda’da girişimci sayısı geçen 
yıl yüzde 5,7 oranında arttı. 1 

Ocak 2022 tarihinde kayıtlı 2,2 milyon 
girişimci varken, 31 Aralık 2022 tar-
ihinde bu sayı 2,3 milyona yükseldi. 
Doğum yeri yurt dışı olan ve Hollan-
da’da şirket açan girişimciler içerisinde 
Türkler birinci sırada geldi.
Ticaret Odası (KvK) verilerine göre 
geçtiğimiz yıl içerisinde şirket açan gi-
rişimcilerin sayısında artış yaşandı. 

ZZP sayıları artıyor

HOLLANDA’DA İŞYERİ AÇAN TÜRKLERİN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

2022 yılında 266.102 yeni şirket ku-
rulduğunu belirten KvK, 138.727 şir-
ketin kapandığını, ve 31 aralık 2022 
günü toplam 2.325.141 şirketin kayıtlı 
olduğunu açıkladı.
Merkezi İstatistik Bürosu (CBS) ve KvK 
rakamları özellikle serbest meslek sahibi 
(ZZP) olarak çalışma hayatına başlayan 
veya devam edenlerin sayısının arttığını 
gösterdi. 1 Ocak 2023 itibariyle toplu-
mun yüzde 17’sinin ZZP olarak çalıştığı 

belirtilen açıklamada, 10 yıl önce bu 
rakamın yüzde 10 düzeyinde olduğu 
kaydedildi. 
Türkler birinci sırada
Geçtiğimiz on yıl içerisinde doğum 
yeri yurtdışı olan ve Hollanda’da işy-
eri açanların sayısında gözle görülür 
derecede artış yaşandı. KvK verileri; 
2013 yılında kayıtlı işyerlerinin yüzde 
13’ünün sahibinin yurt dışında doğan-
lardan oluştuğunu, bu oranın 2023’de 
yüzde 18’e yükseldiğini gösterdi. 
KvK verilerine göre; doğum yeri yurt 
dışı olan ve Hollanda’da işyeri açan 
girişimciler içerisinde ilk sırayı 33.746 

işyeri ile Türk girişimcileri aldı.  
İkinci sırada 31 bin 99 işyeri açan Polo-
nyalılar gelirken, bunu 22 bin 882 işyeri 
açan Surinamlılar takip etti. Listenin 
dördüncü sırasında 18 bin 720 işyeriyle 
Faslılar ve beşinci sırasında ise 11 bin 
335 işyeri ile Almanlar geldi.
ZZP sayıları artıyor
CBS rakamları 2022’nin üçüncü çey-
reğinde serbest meslek sahiplerinin 
sayısının arttığını gösteriyor. Şuanda 
Hollanda’da 1,2 milyon serbest meslek 
sahibi kayıtlı. İşgücü piyasasında önemli 
eksikliklerin olduğu bir dönemde, 
gençler arasında girişimciliğin yükselişe 

geçmesi ise dikkat çekici bir nokta 
olarak görülüyor. 
Bu genç girişimcilerin tercih ettiği 
sektörler arasında sağlık ve sosyal 
yardım sektörü başta geliyor. Bu 
sektörü teknik, ticaret ve bilişim 
teknolojileri takip ediyor.   ---◄◄

Ticaret Odası (KvK) verilerine göre 2022 yılında doğum yeri yurt 
dışı olan ve Hollanda’da işyeri açan girişimciler içerisinde Türkler 
ilk sırada yer alıyor.

TAZİYE...
Mütefekkir, yazar ve 
tercüman Yaşar Kaplan, 71 
yaşında Almanya’da vefat etti. 
Niğde’de 1952’de dünyaya 
gelen Kaplan, ilköğrenimini 
köyünde, ortaöğrenimini 
Kayseri İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamlandı. Ardından İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan 
Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü.  
Rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun!..









 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Karslı hayırsever işadamı Hacı Faik Torunoğulları 
(84) vefat etti. Hollanda’nın önemli Türk aileleri arasın-
da yer alan Kars’ın ve İş Dünyası’nın tanınmış isimle-
rinden; Turgut, Ali, Erdal, Ertan, Yavuz ve  Aykut 
Torunoğulları’nın kıymetli babaları Faik Torunoğulları 
hayatını kaybetti. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mustafa Ateşalp’in biricik ev-
ladı, Murat Ateşalp’in yeğeni Mergen Ateşalp’in (22) 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı di-
leriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mustafa Kara’nın amcası Ha-
lil İbrahim Kara’nın vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Şiho 
Perkgöz’ün kıymetli babasının 
vefatını teessürle öğrenmiş  bu-
lunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve STK öncüle-
rinden Sevgili İbrahim 
Görmez’in kıymetli kardeşi 
Ali Haydar Görmez’in vefatı-
nı teessürle öğrenmiş Merhuma 
bulunmaktayız. Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Ufuk Medya Yayın Yönetmeni 
Sevgili Hamit Sürmeneli’nin 
kıymetli amcası Abdülmecid 
Sürmeneli’nin vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Kocatepe Camii önceki baş-
kanlarından Ahmet Aydın’ın 
kıymetli babası Sevgili Maksut 
Aydın’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesine sabır ve başsağlığı dileriz. 
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
Kayhan ve Talip Taş’ın amca-
sı, Gülay Derman’ın kıymetli 
babası Nazım Taş’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili
İbadullah Turgut’un kayınvalidesinin vefatını teessürle 
öğrenmiş Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
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-Şifa Dileği...
Hollanda’nın tanınmış 
Türk iş adamlarından ve 
önceki UID Hollanda Baş-
kanı Turan Atmaca geçir-
diği beyin kanaması sonu-
cu hastaneye kaldırılarak 
ameliyata alındı. Turan 
Atmaca 26 Aralık’ta 
geçirdiği rahatsızlık 
sonucu Rotterdam Erasmus Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 
Doğuş Gazetesi olarak Atmaca ailesine geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, Turan Atmaca’ya acil ve hayırlı 
şifalar diliyoruz. Dua ediyor, dua bekliyoruz.
-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve TICF Başkanı Sevgili Ömer Altay’ın 
kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü üzü-
lerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun 
diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekli-
yoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Ömer...Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Enes Şahin’in 19 Ocak 2023 ta-
rihinde Ömer adını verdikleri bir evlatları dünyaya gel-
di. Genç çifti ve dedelik makamına oturan Ali Şahin’i 
tebrik ediyor, Ömer’e hoş geldin diyor, hayırlı ve uzun 
ömürler diliyoruz...
- Tebrik...
Okurlarımızdan ve iş adamlarından, Göreme Ayran 
sahibi Sevgili Mehmet ve Rabia Demirel’in mahdumu 
Oğuzhan ile Bülent Şahin ve Merve Birekul’un ke-
rimesi Hilal’in  21 Ocak 2022  tarihinde düzenlenen bir 
merasimle dünya evine girdiklerini öğrendik. Genç çifti 
tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyoruz.  

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Hasan 
Zor’un biricik evladı Oğuzhan 
Zor’un (26) vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız.  Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz. Duaları-
nızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Emir 
Metin’in bacanağı Feyzullah 
Coşkun’un vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Birlik Camii Başkanı Sevgili 
Ayhan Ateş’in kayınbiraderi Salim Soğuksu’nun vefatını 
teessürle öğrenmiş Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Uden Yıldırım Bayazid Camii İmamı 
Selvet Turhan’ın kıymetli babasının  vefatını teessürle öğ-
renmiş Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve IGMG Beverwijk Fatih Camii cemaatin-
den Sevgili Fahri Taşçı’nın vefatını teessürle öğrenmiş Mer-
huma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Muradiye Ca-
mii cemaatinden Yusuf Aksu’nun 
biricik evladı Resul Aksu’nun ve-
fatını teessürle öğrenmiş Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
IGMG Amsterdam Selimiye Camii 
Başkanı Durmuş Güney’in kıy-
metli babası Mustafa Güney’in 
vefatını teessürle öğrenmiş Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Mehmet Pekcan’ın ablası Zulkade 
Pekcan’ın vefatını teessürle öğrenmiş Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Utrecht ve çevresinde tercümanlık 
hizmeti ile yurttaşlarımıza yardımcı 
olan Sevgili İlhami Cevahir’in ve-
fatını teessürle öğrenmiş Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
-Şifa Dileği...
Abonelerimizden ve önceki TICF 
Başkanı Sevgili Arif Yakışır’ın 
rahatsızlığı deniyle tedavi gördüğü-
nü ve büyük bir ameliyat geçirdiği-
ni üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza geçmiş olsun diyor, acil 
ve hayırlı şifalar diliyoruz. 
Dualarınızı bekliyoruz.

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

Soldan sağa:
1- Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik, ortak yönetim * Ta-
yin etme. 2- Bir şeyin olmasını istemek, beklemek * Genişlik * Kas. 3- Metre 
* İyod elementinin simgesi * Bir şeyin olmasına çok az kalmak * Bir şeyi yapıp 
yapmamaya karar verme gücü, istenç. 4- Fesleğen * Ülke. 5- Amerika Birleşik 
Devletleri * 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan 
krallığı arasında gerçekleşen meydan muharebesi * Ulamak * Boru sesi. 6- 
Valide * Peşin para * Rütbesiz asker * Potasyum elementinin simgesi. 7- Te-
kaüt * Kısa zaman parçası * Batı Anadolu köy yiğidi. 8- Kuzu sesi * Çölden 
esen sıcak rüzgâr * Aday. 9- Argon elementinin simgesi * Satranç oyununda 
her yönde tek hane gidebilen en önemli taş * Argon elementinin simgesi * 
Utanma duygusu. 10- Gemilerde oda * Kanun gereğince çalışmaya ara ve-
rileceği belirtilen süre, dinlenme * Bor elementinin simgesi. 11- Potasyum 
elementinin simgesi * Antalya’da bir ilçe * Kirliliği gösteren iz. 12- Dolaylı 
anlatım * Kalın kumaş * Fotoğrafta görülen Bal soyisimli yazarımızın adı* Dö-
teryum elementinin simgesi. 13- Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği 
yol * Uzak * Beyaz renk * Uzaklık işaret eder. 14- Mikroskop camı * Tartı, 
mizan * En uygun durum ve zaman. 15- Uzaklık işaret eder *Valide * Kargaşa 
* Argon elementinin simgesi.
Yukarıdan aşağıya: 
1- Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş * Ba-
ğırsaklar * Leke, pasak * Trityum elementinin simgesi. 2- Kemiklerin toparlak 
ucu * Adlar, isimler * Potasyum elementinin simgesi * Ara verme. 3- Kibarca 
olmayan, bayağı * Gürültü, patırtı. 4- Bir nota * Hidrojen elementinin simgesi 
* Elde olmayan nedenlerden dolayı yapılan bir işin duraklaması * Gözleri 
görmeyen. 5- Bir şeyi armağan olarak verme, sunma * Bir kış sebzesi * Azot 
elementinin simgesi. 6- Kükürt elementinin simgesi * Adı sanı bilinmeyen * 
Tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah’a bağlaması. 7- Hayvan 
yiyeceği * (Tersi) Beddua * İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak. 8- Bir işi doğru 
ve uygun bulmak, tasvip etmek * Alfabemizde sekizinci harf * Fasıla. 9- Azot 
elementinin simgesi * Bir küçükbaş hayvan * İslamiyet öncesi Türk devletle-
rinde generallere verilen ad. 10- Argon elementinin simgesi * Metre * Güneş 
doğmadan önceki alaca karanlık, fecir * Cet, soy * (Tersi) çok olmayan. 11- 
Soyadı Naşit olan, vefat etmiş bir kadın sinema sanatçısı * Hz. Muhammed’in 
(sav) niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside * Şiir 
yazan kimse. 12- Miras * Metre * Kemiklerin iç boşluklarını dolduran ve kan 
hücrelerinin yapımını sağlayan doku * Alfabemizde  yirmi üçüncü harf. 13- 
Kur’an’ı Kerim’de  doksan altıncı surede, insanın yaratılışıyla ilgili kelime “kan 
pıhtısı, embriyo, zigot” gibi anlamlara gelir. * Kepazelik, maskaralık * Boru 
sesi. 14- Yardım, imdat * Parlaklık, aydınlık * Potasyum elementinin simgesi 
* Uzaklık işaret eder. 15- Argon elementinin simgesi *  Bir malın tür, miktar, 
fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek 
için üzerlerine konulan küçük kâğıt * Karşılıksız, parasız. 

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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BU SAYFA SOVA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN  DOĞRU 
CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA 1- HABEŞİSTAN * EDEP. 2- ASA-
LET * AH * AV * Sİ. 3- MAHARET * LEVREK. 4- 
AYA * ELAMAN * EVRE. 5- SİN * FESAT * AN * İN. 
6- EŞEK * MAT * Kİ * AMA. 7- T * EMRE * ALAY * 
M. 8- AT * AK * RE * AZ. 9- TAMAH * A * AMİR. 10- 
A * EHİL * KAMARA * A. 11- HAK * BAKARA * Kİ. 
12- AR * SEBEP * NAR * HE. 13- ROMA * AMAN * 
NAMAZ. 14- EMA * ADAMAK * YELE. 15- TAHT * 
ANANAS * TEL.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- HAMASET * TAHA-
RET. 2- ASAYİŞ * AA * AROMA. 3- BAHANEETMEK 
* MAH. 4- ELA * KM * AH * SA * T. 5- ŞEREF * RA-
HİBE * A. 6- İTELEMEK * LABADA. 7- S * TASA * 
KEMAN. 8- TA * MAT * KAPAMA. 9- AHLAT * AR * 
NAN. 10- N * EN * KARAMAN * KA. 11- AV * AİLE 
* A * AN * S. 12- EVREN *  A * AR * RAY. 13- D * 
EV * AYAMAK * MET. 14-ESKRİM * Zİ * İHALE. 15- 
Pİ * ENAM * RA * EZEL.
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Yetim   Projesi   -   Yetimi   Yetim   Bırakma !    Neden   Yetim   Projesi?
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan araştırmada; dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuk savaş ve doğal afetler sebebiyle 

hayatlarını yetim ve öksüz olarak sürdürüyorlar. Sahipsiz vee savunmasız durumda olan yetimler, kendilerine destek bulamazlarsa organ mafyaları, insan tacirleri gibi 
şer odaklı güçlerin ağlarına  düşebiliyorlar. Yetim projesi; savaş, doğal afet, kaza ve hastalık gibi değişik sebeplerle annesini, babasını veyahut her ikisini de kaybetmiş, 
kendisine sahip çıkacak yakını bulunmayan, bulunsa dahi yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek olma kapsamında düşünülmüş bir projedir. “Yetimi yetim bırakma” 

sloganı çerçevesinde yürütülen bu çalışma ile yetimlere düzenli ve sürekli destek olunmaktadır.
   “ … Kim Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç sayısınca iyilik yazılır. Kim, yanında bulunan yetim erkek veya kız çocuğuna iyi 

davranırsa, ben ve o kimse (şehadet ve orta parmağını birleştirerek) cennette şu ikisi gibi kardeşiz.” (Hadîs-i Şerif ) 
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