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“Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremde kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil ve hayırlı şifalar, ülkemize ve insanlarına geçmiş olsun diyor, sabırlar diliyoruz....
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“Sözün bittiği yerdeyiz” ancak herkes 
konuştu, yazdı, çizdi. Testi içerisinde 
ne varsa dışarı sızdı. Kiminin sözleri 
o yangına su olup serpildi, kiminin ki 

serinletti kimininki de o yarayı derinletti, daha 
çok kanattı. Şu günlerde bari susun. Ya da 
hayr konuşun. Yere batsın sizin partiniz, yere 
batsın sizin kininiz. Olayın daha ilk saatlerinde 
bütün dünya seferberlik ilan etmişçesine hem 
nakdî  hem de insan gücü göndermeye başladı. 
O koca yürekliler o enkaz altındaki canlara el 
uzatırken, “hangi dinden, hangi milletten, 
hangi partidensin?” diye sormadılar. Sadece 
insanları değil, mahsur kalan bütün mahlukata 
da aynı insani duygularla yaklaştılar. 
Şu günde bari bırakın, partinize oy devşirmek 
için yaptığınız rezaletleri. Dünya insanlığı 
yekvücut olmuş, kenetlenmiş bir hâldeyken, 
fitne, fesadınızı, kin ve nefretinizi o kapkara 
olmuş yüreğinizde saklayın. Etmeyin bu 
kötülüğü bize, size, insanlığa… Bu durumda 
bile hesap kitap yapıp, fırsatı ganimet bilip 
kira ve ev fiyatlarını kat kat artıranlara, türlü 
desiselerle evleri boşalttırıp gasp yapanlara, 
ayni yardımlar içerisinde uyuşturucu 
saklayanlara, yol kesip eşkıyalık yapanlara, o 
bölgeleri gezip de, üzülmek, kahrolmak yerine 
kahkahalarla sohbet eden insan müsveddelerine 
milletvekillerine(!)söyleyecek sözüm yok.       
6 Şubat 2023. Saat 04:17. 
10 gün sonra bile bizim hanemizde saat 
sanki 4:17’de bozulmuş, âdeta hayat o saatte 
durmuş gibi. Sözlerin tesiri ve tesellisi yok, açız 
ama karnımız tok, lokmalar boğaza diziliyor, 
üstümüz bek ama üşüyoruz, yatak; o soğuk, 
kuru toprak, yorgan sanki üzerimizdeki enkaz 
yığını gibi duruyor. Uykuya dargın gözler. 
Yürek yangın yeri, içimiz acıyor… Çaresiziz... 
Bu kıyamet provasını, bu yeryüzünün 
kızgınlığını, öfkesini, gökyüzünün küskünlüğünü 
ne ile açıklamak gerek bilemiyorum.  
Küçük evladımın üç gün boyunca, içerisinde 
bulunduğu o ruh hâli bizleri de endişelendirdi. 
Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor, uyuyamıyor; 
sadece olayı anlamaya çalışıyor, sürekli 
düşünüyor. Yaşanan afete binlerce kilometre 
uzaklıktaki bir can bu durumda ise, orada 
çaresizlik içerisinde sevdiklerini enkaz altında 
bırakanların hâli nicedir?
Kutlu rehber Kur’an’a kulak veriyor “Onlar her 
yıl bir veya iki kere imtihan edildiklerini 

görmezler mi? Sonra da tövbe etmezler, 
düşünüp ibret almazlar” buyuran Rabbimin 
ayetlerine sığınıyorum.
Helak olan kavimlerin ardında yatan gerçeğe 
bakıyorum: “Ey mü’minler! İçinizden 
hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü 
yasaklayan seçkin bir topluluk bulunsun. 
İşte onlar, doğru ve kalıcı yatırım yapıp 
kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” 
buyuruyor Rabbim. Ancak bizler, ne 
hayra ne iyiliğe çağıran ne de kötülükleri 
engelleyenlerden olduk.
Bunun bedelini de masumlara, günahsızlara 
ödettik. Gelmekte olanın gelişini hızlandırdık, 
hırsımıza, nefsimize yenik düştük. Kaderi, 
tevekkülü, takdiri işimize geldiği gibi 
yorumladık, tedbir ve aklı kullanamadık. 
“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; 
mallardan, canlardan ve ürünlerden 
eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri 
müjdele! Onlar, başlarına bir musibet 
geldiğinde, “Doğrusu biz Allah’a aidiz ve 
kuşkusuz O’na döneceğiz” derler.” 
İmtihan edildiğimizin farkına varalım, bu ayetin 
müjdesine sarılalım. Vicdan, merhamet, adalet, 
sevgi, iyilik, paylaşma, dayanışma gibi aramıza 
mesafe koyduğumuz duyguları yüreğimizde 
yeniden yeşertelim. Üstümüze düşenleri 
yapmadan “kader” demek, ihmallerimizin 
faturasını Allah’a mâl etmektir. 
Rabbim bu afette kaybettiğimiz canlara 
rahmetiyle muamele buyursun. Mekânları 
cennet olsun. Hayatta olanlara sabr-ı cemil, 
ecr-i cezil diliyorum. Bu yıkımın ardından 
yaralarımızı sarmak için koşan, mücadele eden 
herkese de kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Rabbim bir daha yaşatmasın.     

Oylarınız Senato üyelerini belirleyecek! 
15 Mart 2023 tarihinde Hollanda’da 
Eyalet Seçimleri yapılacak. Hollanda 
Parlamentosu’nun üst kanadını oluşturan 
Senato üyelerinin eyalet meclisleri tarafından 
belirlenmesi nedeniyle büyük bir öneme haiz 
olan bu seçimlerde, 12 eyalette 570 yeni üye 
seçilmiş olacak.  Siyasetin yaptırım gücünün 
farkındasınız. Bu gücü, haklarımızı arama 
ve alma noktasında kullanmak için sandığa 
mutlaka gitmeliyiz. Elbette siyasette büyük bir 
çürümüşlük, yozlaşma ve büyük bir güvensizlik 
hâli yaşanıyor ancak sesimizin duyurulacağı 
önemli mecralardan biri olduğu için bizlerin 
sandığa küsme gibi bir lüksü olmamalı. Oy 
vereceğiz, hesap soracağız. Zira bizler bu ülkenin 
asli unsurları ve artık bölünmez parçalarıyız.  
Bu gücün nasıl işlediğine dair bir örnek 
vereyim: Irkçı PEGİDA örgüt lideri Wagensveld, 

Rotterdam’da Kur’an-ı Kerim’i yakmak, 
yırtmak istedi. Rotterdam Belediyesi buna 
müsaade etmedi. Neden? Çünkü Rotterdam’da 
bu iğrenç harekete karşı çıkan bir siyasi parti 
ve o partinin dâhil olduğu bir koalisyon vardı. 
Ama aynı kişi, hem Lahey’de hem de Utrecht’te 
bu küstah eylemi gerçekleştirdi. O iki kentte de 
aynı parti koalisyon ortağı olsaydı, bu aşağılık 
eyleme izin verilmezdi. Bu çağrı, “bir partinin 
sözcülüğünü yapıyorum” olarak algılanmasın, 
kendinizi ifade edebileceğiniz, sizin düşünce, 
inanç ve değerlerinize sahip çıkacak her parti 
içerisinden yer almalı, üye olmalı ve seçim 
zamanında da o partiye oy kullanmalısınız.  
“Siz insansanız ben değilim!”
Dünya insanlığı bu acıyı yüreklerinin 
en derinlerinde hissedip, yaşarken, yine 
çukurlardan bir ses duyuldu. İnsanlıktan 
nasiplenememiş zavallı mahlukatlar sürüsü 
dünyanın bu acısıyla alay etti. Charlie Hebdo 
denilen paçavra, deprem sonrası “günün 
çizimi” diyerek yayınladığı bir karikatürde 
o enkaz yığınlarını resmederek, ‘Türkiye’de 
deprem’ üst başlığı taşıyan çizimin altına 
şu iğrenç notu düştü: “Tank göndermeye 
gerek kalmadı!” Bu alçaklık, bu iğrençlik, bu 
insansızlık da ancak sizlere yakışır. Allah sizleri 
ıslah eylesin!..

Örnek insan. Necmettin Erbakan Hocam!
Ömrünü İslam davasına adayan ve insanlığın 
huzuru, selameti, refahı, barışı, kurtuluşu 
için mücadele eden, son nefesine kadar adil 
bir dünya ve Yeniden Büyük Türkiye’nin 
kurulması için çabalayan Erbakan Hocamızın 
ahirete irtihalinin 12. yıldönümü, ona yakışır 
etkinliklerle kutlanacak, dualarla anılacak. 
Sadece Türkiye insanının değil Avrupa’da 
yaşayan insanlarımızın da önüne aydınlık 
bir yol açan, ümmet şuuru aşılayan, dinî ve 
kültürel değerlere sahip çıkılması için kurumsal 
yapı oluşturan, “Avrupa’daki insanlarımız 
kaybolmasın” diye camilerin, cemiyetlerin 
kurulmasında öncü rol oynayan, mücadele 
azmi, dava aşkı, güçlü imanı, engin cesareti, 
bilge kişiliği ile bizler için rol model, örnek 
olan bu büyük şahsiyeti rahmetle, saygı, sevgi, 
özlem ve dualarla anıyorum. İyi ki seni tanıma 
bahtiyarlığına ermişim. Sözlerin kulağımda 
küpe, hayatın önümde bir numune…    
İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları Güney 
ve Kuzey Bölgeleri de bu büyük dava adamını 
rahmetle anmak, onun ilke, ideal, gaye ve 
hedeflerini anlamak için bir program düzenliyor. 
Hepinizi oraya davet etmek istiyorum. Program 
afişlerini ilgili kurumların sitelerinde ve 
gazetemizde görebilirsiniz.                  ---◄◄          

 Asrın Felaketi ile Sınandık

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Önceliğimiz neydi, 
neleri unuttuk biz?

Kıssadan hisse:
“Bir kadın, bir gün kucağındaki çocuğu ile 
birlikte bir mağaranın önünden geçerken 
içeriden gelen bir sesi duyar: “İçeri gir ve ne 
istersen al, ama en mühim olanı unutma! 
Ayrıca: “Sen çıktıktan sonra kapının bir daha 
asla açılmayacağını da dikkate al. Ancak bu 
fırsatı kaçırma, ama yine de en mühim şeyi 
unutma...” diyor, durmadan ikaz ediyordu.
Kadın mağaraya girer ve büyük bir servetle 
karşılaşır. Yığınla altın ve mücevherleri 
görünce şaşkına döner ve çocuğunu 
yere bırakarak hemen büyük bir hırsla 
mücevherleri toplamaya başlar.
Bu sırada o esrarengiz ses yine duyulur: 
“Yalnız sekiz dakikan var...” 
Sekiz dakika çabuk geçer. Kadın toplamış 
olduğu kıymetli taşlar ve altınlarla 
birlikte mağaranın dışına koşar ve kapı 
kendiliğinden kapanır. Bu sırada çocuğunu 
içerde unutmuş olduğunun farkına varır, 
ama iş işten çoktan geçmiştir. Ağlamak, 
sızlamak, dizini dövmek, saçını-başını 
yolmak fayda vermez. Kapı bir kere daha 
açılmamak üzere kapanmıştır. Zenginlik 
uzun sürmez, ama ümitsizlik hep yaşar.”
Aynı şey çoğu zaman çoğu insanın başına 
da gelir. Bu dünyada yaklaşık 80 senelik 
ömrümüz vardır ve bir ses daima bize: 
“Sakın en mühim şeyi unutma!” der 
gibidir. Mühim olan açık, net bir şekilde 
bellidir, o da: “Ebedi hayatı ahireti 
kazanmaktır” Eğer dünyanın zevklerine, 
dalar Allah’ın emirlerini yerine getirmezsek 
ahireti kaybederiz. Ölüp kabre girdiğimizde 
bu dünyaya asla bir daha dönmeyeceğiz 
ve ondan sonraki pişmanlıklar ahlar, 
vahlar hiçbir fayda vermeyecek.

“Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar” (Prof. Dr. Necmettin Erbakan) Rahmetle, sevgi, saygı, özlem ve dualarla...

YİNE AKILLANMADIK,
YİNE İBRET ALMADIK
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HUKUKSAL KONULARDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!

Çalışma alanlarımız:

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

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

Sosyal Güvenlik Hukuku (işsizlik - hastalık ödemeleri vs.) 

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

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

 mr. Ş. Süzen-Akdemir
mr. T. Erdal
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03haklarımız

Yüksek mahkeme Hollanda Kraliyet Askeri 
Polisi’nin sınır kontrollerinde, yolcuların et-

nik kökeni temelinde kontrol yapamayacağına 
hükmetti.
Yaklaşık iki yıl önce ortaya çıkan ve özellikle insan 
hakları örgütlerinin yoğun tepkisine neden olan 
Hollanda Kraliyet Askeri Polisi’nin (Koninklijke 
Marechaussee) sınır kontrollerinde yolcuların 
ten rengine bakarak sıradan çıkartması ve ayrı 
olarak kontrol etmesi konusunda, yeni bir gelişme 
yaşandı. 
Yüksek Mahkeme’nin 14. Şubat 2023 tarihli 
kararında; Marechaussee ekiplerinin sınır kontrol-
lerinde, yolcuların etnik kökeni temelinde kontrol 
yapamayacağına, bu şekilde yapılan kontrollerin 
ayrımcılık olduğuna hükmedildi. 
Karar “Hollanda hukuk tarihinde” bir ilk 
olarak değerlendiriliyor ve emsal teşkil ediyor.

Siyasetin yargıya müdahalesi...

HOLLANDA YÜKSEK MAHKEMESİ’NDEN TARİHÎ KARAR: “TEN RENGİNE GÖRE 
SINIR KONTROLÜ YAPILAMAZ!”

      
Geçtiğimiz günlerde depremden dolayı 

Türkiye’den ailesini veya akrabasını 
getirmek isteyen vatandaşlardan bir çok talep 
aldık. 
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’da kısa süreliğine 
ailesiyle kalmak isteyen Türkiye deprem 
bölgesinden gelen kişilerin vize başvurularının 
öncelikli olarak değerlendirdiğini açıkladı. 
Normalde böyle bir vize başvurusunun 
işlenmesi haftalar veya aylar sürer. Bakanlık 
bölgeden birkaç yüz başvuru aldı.
Dışişleri Bakanı Hoekstra yaptığı açıklamada, 
öncelikle Belçika ve Almanya gibi ülkelerin afet 
bölgesinden vize başvuruları ile ne yaptığını 
görmek istediğini söyledi. Almanya, mağdurlar 
için vize vermeyi onayladı. Bizim ümidimiz 
Hollanda’nın da bu bölgeden gelen kişilerin 
vize şartlarını gevşetmesi. 
Bakanlık maalesef vize koşullarının gevşetilip 
gevşetilmeyeceğine henüz karar vermedi.
‘Kısa süreli’ - 3 aylık - vize için bu 

koşullardan biri, örneğin, Hollanda’daki aile 
üyelerinin konaklama, konaklama ve tüm (tıbbî) 
masrafları garanti etmesidir. 

Vize şartları kısaca neydi?
- Geçerli bir pasaporta veya başka bir seyahat 
belgesine sahip olmak;
- Kamu düzeni veya ulusal güvenlik için bir 
tehdit oluşturmuyor olmak;
- Adınıza yaptırılmış (tıbbî) seyahat sigortası;
- Hollanda’daki aile üyelerinin konaklama ve 
tüm (tıbbî) masrafları garanti etmesi; 
- 90 günün sonunda ikamet ettiğiniz ülkeye geri 
dönmek için yeterli nedeniniz olması. 
Vize başvuruları için öncelikle Hollanda 
konsolosluğuna randevu talebinde bulunmak 
gerekiyor. Bunun için ANK-CA@minbuza.nl 
mail atmanız yeterli olacaktır.
Mail başlığına ‘aardbeving visum afspraak’ 
belirtirseniz randevunuz öncelikli işleme 
alınacaktır. 
Vize başvurusunda bulunmak isteyenlere en 
kısa zamanda başvuru yapmalarını tavsiye 
ediyorum. 

‘Chavez-Vilchez’ oturum kartı olanlara 
müjde
Daha önceki yazılarımda Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nın vermiş olduğu karar neticesinde 

çocuk üzerinden oturum hakkına değinmiştik 
(Chavez Vilchez). Bu oturum geçici olduğundan 
dolayı Hollanda vatandaşlığına hak kazanmak 
mümkün değildi ve bu yüzden Chavez oturum 
hakkı olanlara, daha sonra ‘geçici olmayan’ 
bir ikamet başvurusu yapmalarını tavsiye 
etmiştim. 

‘Chavez Vilchez’ oturum hakkına sahip 
olanlar bundan sonra Hollanda vatandaşlığına 
hak kazanabilecekler. Bunun açıklamasını 8 
Ocak 2023’te Adalet ve Güvenlik Devlet Bakanı 
Vatandaşlığı yaptı. Hollanda’da kalış süresi 
ve uyum diploması dâhil olmak üzere diğer 
şartlara hâlâ uyulması gerekir.
Bunun nedeni ise AB Adalet Divanı’nın 7 Eylül 
2022 de vermiş olduğu bir karardır. Adalet 
Divanı ‘Chavez-Vilchez’ ikamet hakkının 
‘geçici’ ikamet hakkı olarak görülmemesine 
karar verdi. 
Kısacası, 5 yıl sonra uzun süreli ikamet 
başvurusu yapılabilir veya Hollanda 
vatandaşlığına başvuru yapılabilir.  Aynı 
zamanda ‘Chavez’ oturma izni sahibinin 
bir eş veya başka bir aile üyesi için sponsor 
olarak başvuru yapabileceği anlamına gelir. 
Ancak bunun için diğer şartların da sağlanması 
gerekmektedir. 
Adaletle ve sağlıkla kalın.                 ---◄◄ 

Türkiye Deprem Bölgesinden

info@erasmusak.nlŞerife Süzen-Akdemir

VİZE BAŞVURULARINA 
ÖNCELİK

Öncelikle Türkiye’deki 
depremden dolayı vefat eden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabır, 
yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Bu kötü günleri 
hep beraber atlatacağımıza 
inanıyorum. 

Oudshoorn: “Bu kararın gerekli olması bile 
acı verici”
Amnesty International yetkilisi Dagmar Oud-
shoorn karara yönelik basına yaptığı açıklamada 
“Mahkeme kelimenin tam anlamıyla etnik pro-
fillemeyi ciddi bir ayrımcılık biçimi olarak ad-
landırıyor. Bu her şeyi açıklıyor” dedi. Oudshoorn 
aynı zamanda yapılan kontrollerin değiştirilmesi 
için bu kararın gerekli olmasını “acı verici” olarak 
nitelendirdi.
Kararın temsil teşkil edeceğine değinen Oud-
shoorn, sadece Marechaussee’de değil aynı za-
manda polis, IND, Vergi Dairesi gibi diğer devlet 
kurumlarının işleyişinde de bir değişikliğe neden 
olacağını belirten Oudshoorn  “Şimdi hükümetin 
mahkeme kararından sonra bunu tamamen yasa-
klamak için nasıl önlem alacağını göreceğiz. 
Elbette bunu yakından takip edeceğiz.” dedi.

Devlet Sekreteri Eric van der Burg, bugün öğle-
den sonra Temsilciler Meclisi’ndeki haftalık soru 
saatinde, Marechaussee’ye  “etnik köken veya 
ırkın rol oynadığı tüm profilleri” derhal durdur-
ması talimatını verdiğini belirtti. Van der Burg 
bununla birlikte, merkezi hükümetin kararı temy-
ize götürme hakkı olduğunu dile getirdi.
İlk dava 2021 yılında görüldü
2021 yılında sınır kontrollerinde yolcuların ten 
renklerine bakılarak sıradan çıkartılarak kontrol 
edilmesi büyük tartışmalara neden olmuş, Am-
nesty International, Radar ve Controle Alt Delete 
organizasyonları konuyu mahkemeye taşımıştı. 
Kurumlar; Marechaussee ekiplerinin, kontrol-
ler sırasında etnik profil oluşturduğunu ve rast-
gele seçilen kişilerin genellikle koyu tenlilerden 
oluştuğu gerekçesiyle, ayrımcılık yaptığını iddia 
ederek, dava açmıştı.
2021 yılı Eylül ayında Den Haag mahkemesinde 

görülen davada hakim, Hollanda Kraliyet Askeri 
Polisi’nin ülkeye giren yolcuları kontrol etmek 
için etnik köken temelinde seçim yapmasının 
‘ayrımcılık’ sayılamayacağına karar verdi. Ku-
rumlar ise davayı Yüksek Mahkemeye taşıdı.
Aynı dönemde  Marechaussee  tarafından Tem-
silciler Meclisine gönderilen bir açıklama mektu-
bunda bundan böyle etnik temellerde sınır kon-
trolü yapılmayacağı belirtilmişti.
Mobil Güvenlik Gözetimi 
Avrupa Birliği içinde sınır kontrolleri gerekli ol-
madıkça yapılmıyor. Ancak Hollanda’da yasadışı 
ikameti önlemek için kontrollere izin veriliyor. 
Bu kontroller gemi, tren ve karayolu yolcularını 
kapsıyor. Kısaca MTV Kontrolleri olarak ad-
landırılan Mobil Güvenlik Gözetimi (Mobiel Toez-
icht Veiligheid) kontrolleri Hollanda Kraliyet Ask-
eri Polisi (koninklijke marechaussee) ekiplerince 
yapılıyor.  ---◄◄ 
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Bize düşen ta(nı)tmak!..

hollanda’nın “lezzet durakları”na sİzler İçİn uğradık
Türkiye’nin farklı illerinin damak tatları Hollanda’da âdeta birbiriyle yarışıyor. Bazen önünden geçmenize rağmen bu lezzetlerden habersiz olabiliyoruz. İşte bizler de bu 

amaçla hem Hollanda’nın gezilecek, görülecek yerlerini hem de bu lezzet duraklarını tanıtmayı istedik. Bendeniz Ergün Madak, Yayın Kurulu Üyemiz Adnan Şahin ve Yayın 
Yönetmenimiz Zeynel Abidin ile bu yolculuğa çıktık. Hem okur olarak bölgenizde bu manada hizmet veren mekânları, görülmesi gereken yerleri bizlere  

bildirerek bu anlamda yardımcı olmanızı, yol göstermenizi  hem de mekân sahiplerinin bizlere ulaşmalarını isteriz, bekleriz. Sizleri de bu güzel yolculuğa yoldaş ve ortak 
etmekten dolayı son derece memnunuz... Bu sayıda iki mekân ziyareti yaptık. İlki Yıldız Aile Sofrası, ikincisi de Şölen Pastanesi. Bizleri en güzel bir şekilde ağırlayan, 

ürünlerini tanıtmamıza yardımcı olan mekân sahipleri değerli Abdülvahid (Vahip) Dilek ve Adem Öznavruz’a kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Tepkilerinizi bekliyoruz...

“Lezzetlerin DOĞUŞU”na beraberce şahitlik ettik, edeceğiz... Bu ay ŞÖLEN PASTANESİ’ndeyiz” 

S evgili dostlar Adnan abi ve Zeynel 
Abidin ile bir cuma günü saat 
11:00’de Yıldız Aile Sofrası’nda yeni 
bir proje için bir araya geldik. Yıldız, 

2021’yılının sonuna doğru Adem ve İlker beyler 
tarafından açılmış. Her ikisi de farklı farklı 
restoranlarda 20 yıla yakın çalıştıktan sonra, 
kendi iş yerlerini açmaya karar vermişler. 
Kısmet kapıları ise Millî Görüş, Schiedam 
binasının yanında açılmış. Her ikisini de hem 
becerikli hem de sempatik buldum açıkçası.

Her gün saat 07:30’da açılıp, akşam 21:00’e 
kadar hizmet verdiklerini duyduğumda ise 
hayretimi gizleyemedim. Biz 20.000 nüfuslu 
küçük bir köyde 4500 civarında Türkiyeli bir 
nüfus bölgesinden geldiğimiz için, sadece 
80.000 Türkiyeli nüfusa sahip Schidam için 
şaşılacak bir şey olmasa gerek. Çünkü bazı 
çalışanlar sabah buraya uğrayıp, kimi zaman 
çorbasını içerek, kimi zaman tostunu, kimi 
zaman da menemenini yedikten sonra işe 
koyuluyorlarmış. Ankara’da çalıştığım yıllarda 
bizim de böyle âdetimiz vardı. Kimi zaman 
poğaça, börek, kimi zaman çeyrek ekmek ile 
beraber yanında bir limonla mercimek çorbası 
ile başlardık güne. Şehirlerin böyle güzel 
âdetleri var işte.

Proje formatı gereği, önce kendileri ile tanıştık. 
Akabinde de bize hemen her gün hazırladıkları 
lezzetleri ikram ettiler: Öncelikle türlü türlü 
salatalar (havuç/kırmızı lahana, çoban, roka 
vs.) ikram ettiler. Ardından yayla ve kelle-
paça çorbası. Devamında ise ana yemeklerden 

pilav üstü döner, iskender, hamburger, 
kuzu incik, kavurma, kuru fasulye. 
En çok ilgili çeken, kullanılan döner Türkiye’de 
yemeye alışık olduğumuz yaprak döner 
kalitesinde yapılmıştı. Döneri lezzetli kılan etin 
danadan ve belli yerinden kesilip terbiye ediliş 
şekli tabii. Gayet lezzetliydi açıkçası.

Ailece oturup yiyebilmeniz için de, girişte sol 
tarafta koltuklu ve masalı 2 bölüm ayrılmış. 
Ama burada önemli bir ayrıntı vermem lazım. 
Eğer ana yemeklerden yemek istiyorsanız, 
özellikle sulu yemekler saat 15:00-16:00 arası 
bitiyor. O yüzden siz siz olun önce Adem Bey’i 
arayın ve yemeğinizi ayırtın. 
Adem Usta: 0622995065.
Bu arkadaşlar bu işi çok iyi biliyor. DM ---◄◄

Bize düşen ta(nı)tmak!..

Yolunuzu Mutlaka ‘Yıldız aİle sOFrası’na dÜŞÜrÜn!
“Lezzetlerin DOĞUŞ’una beraberce şahitlik ettik, edeceğiz... Bu ay YILDIZ AİLE SOFRASI’ndayız” 

Ö nünden defalarca geçmeme ve alış 
veriş de yapmış olmamıza rağmen 
iş yerinin sahibi Abdülvahid 
Dilek abi ile hiç karşılaşmamıştık. 

İlk bakışınızda sempatik bir sima ile 
karşılaşıyorsunuz. Gözlerinin içi gülen, ikram 
etmeyi, yedirmeyi ve sohbet etmeyi seven, ama 
bir o kadar da inançlı bir abimiz. Adnan abi 
ve Zeynel ile birlikte bizi Beijerlaandselaan’a 
çok yakın olan mekânının arkasında hem 
tatlılarından, hem de çayından ikram etti.

Erzurum’da ilkokulu bitirdikten sonra, İzmir’e 
babasının yanında giden Abdülvahid abi, 
girdiği baklavacılar dünyasında önce çıraklık, 
ardından kalfalık ve ustalık derken baklavacı 
oluyor. 1989 yılında evlenip Hollanda’ya 
geldikten sonra, hani en iyi iş kendi bildiğin 
iş derler ya, o da Allah’ın yardımı ile küçük 
metrekarelerden bugünkü metrekarelere kadar 
işini büyütmüş. En güzeli de yanında eşi, 
çocukları ve damadı ile Şölen’i yürütmeye 
çalışıyor.

Açıkçası yapılan işlerin mutfağını merak 
ettiğimizden, 4 ay önce taşındıkları yeni 
imalathaneyi de görmek istedik ve Abdülvahid 
abi bizi yeni mekana götürdü. Orada da her 

tarafı pırıl pırıl bir imalathane bizi bekliyordu. 
Kapıdan girdiğimizde, tereyağı ve fıstığın 
buram buram kokuları karşıladı bizi. Arkadaşlar 
çekimleri yaptıktan sonra bize, üzerine daha 
yeni şerbeti dökülen baklavadan ikram edildi 
ve açıkçası bir kaç dilime hayır diyemedik.
Sevgili Abdülvahid abi ve Şölen çalışanları, 
yolunuz ve bahtınız açık olsun, Rabbim helal 
kazanç nasib etsin.     
Şölen Pastanesi:0618377544   DM ---◄◄

daMaklarınızda ŞÖlen’İn lezzeTİ, İzİ kalsın! 
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B u ayın konusunun DEPREM 
olacağı kimseyi şaşırtmamıştır. 
Gece – gündüz bütün kanallar, 
gazeteler, sosyal medya bu haberlerle 

çalkalanıyor. Bu süreçte benim her zaman 
dikkatimi çeken, bir insan ve insan gruplarının 
karakteristiği ne ise, yaşanan her olaya, doğal 
olarak o perspektiften bakıyorlar.

İnsan profilleri:
– Dünyanın her yerinde, insanı sevenler: 
Kimsenin aidiyetine bakmadan, üstelik kendisi 
de paraya çok ihtiyacı olmasına rağmen, ‘1 
soba parası dahi olsa göndereyim’ diye 
düşünen Hollandalı, 50 euro aktarıyor Giro 
555 hesabına. Bir başka Hollandalı da 555 
euro aktarıyor.

- Türkiye’de Instagram’da izlediğim bir 
depremzede kadın, gözyaşları içerisinde, 
kendisine verilen montun bir cebindeki 
açılmamış bisküvi paketini, diğer cebindeki el 
örgüsü 4-5 çift çorabı gösterirken, ‘sen bizim 
üşüdüğümüzü nereden biliyorsun’ diyerek 
ağlıyordu.

- Bir sürü yeni eşya gönderildi. Allah işini 
düzgün yapanlardan razı olsun. İşini düzgün 
yapan diyorum çünkü ölçü şu: “Ey iman 
edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden 
ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan 
Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz 
yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı 
şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki 
Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye 
lâyıktır.” (Bakara 267). 

Camiye gelen yardımlardan bahseden 
bir arkadaş, gelen yardımları ayıklamak 
zorunda kaldıklarını ve oradan da bir sürü 
ÇÖP çıktığını söyledi. Bu türden haberlerin 
Türkiye’de de yaşandığını gördünüz.

Kalite düşüyor bakın.
- Marketlerden hırsızlık yapanlar.
- Gelen yardımları kamyon kamyon çalanlar.
- Evlere yağma için girenler.
- Ev kiralarını arttıranlar.
- Battaniye fiyatını üçe katlayanlar...

Bunlar enteresan şeyler değil. Bu tip varlıklar 
her zaman olacaktır. Yukarıdaki gelen ayet bile, 
Mescid-i Nebevi’de ilim gören Suffa ehline, 
yardımseverler gelip hurma dalı asarlar ve 
öğrenciler onlardan yermiş. Bir seferinde çok 
kötü bir dal asıldığında bu ayet inmiş. Yani bu 
tip insanlar, her zaman ve mekânda oldular ve 
olmaya devam edecekler. Herkes kendi ecrinin 
karşılığını alacak doğal olarak.

Bir Başka Can Sıkıcı Olay
Yeni Şafak’ın Instagram sayfasında, 
İstanbul’dan bir futbol takımının taraftar 
grubunun deprem bölgesine gelip, Suriyelileri 
ve Afganları nasıl aşağıladıklarını ve bunu 
yine ismini bile buraya yazmak istemediğim, 
“şovmen” mi yoksa “sövmen” mi 
denilebilecek bir vekilin önünde yapıldığını da 
gördük. Hollanda’da yabancı düşmanlığı yapan 
ırkçılardan bir farkları var mı, yok. Neyse, 
kervan yürümeye devam ediyor sonuçta.

Denetim Meselesi
Valla kendi adıma ancak şunu 
söyleyebiliyorum: 30 yıldan fazladır 
Hollanda’dayım. Hem yazı, hem de görsel 
dünyayı takip etmeye çalışıyorum. Kendi 
çalıştığım sektörde işlerin nasıl yürüdüğüne 
özellikle dikkat ettim ve ediyorum. Yıllardır 
söylediğimiz, Doğu toplumlarında, önce kervan 
yola çıkıyor ve yolda yürürken, ‘kervan 

hele yolda düzelir’ mantığıyla hareket 
ediliyor. Batı’da ise, kervan çıkmadan, kaç 
deve olacağı, hangi mola yerlerinde duracağı, 
son durağın neresi olacağı, kimin hangi 
işi, kaç saat arayla yapacağı, kriz durumu 
olduğunda hangi mekanizmaların devreye 
sokulacağı, tüm sistemin denetimin nasıl ve 
kimler tarafından, hangi aralıklarla yapılacağı, 
aylarca konuşulur, yazılır, çizilir ve ondan 
sonra pratiğe geçilir. Oysa bizde, Hollanda’da 
bile çalışan Türkiyeli bir usta getirin, bir 
sorun anlatın, ilk söyleyeceği şey, ‘bakarız-
hâllederiz’ olacaktır. Kaçın kardeşim size 
böyle söyleyenlerden.

Dedim ya 30 yıldan fazladır buradayım, 
herhangi bir tarihin ileriye alındığına, vergi affı 
gibi olaylarla hiç karşılaşmadım. 
1999 depreminden sonra bile yapılan bazı 
binalar yıkıldı ise çalışma etiği ile ilgili çok 
ciddi sorunların hâlâ olduğunu gösteriyor. 
Anlatmak istediğim, hem etik hem de 
kültürel olarak çalışma dünyasında çok ciddi 
değişimlere ihtiyacın olduğunu bu deprem 
ayan beyan ortaya koyuyor. Eğer medyada 
yapılan bazı haberler yalan ise sözümü geri 
alıyorum, ama doğru ise, önümüzdeki süreçte 
bu değişim için çok ciddi ruhsal ve ardından da 
yapısal değişim kaçınılmaz. Bütün yeni binalar, 
Yapı Denetim Firmaları’nın kontrolünden 
geçtiği hâlde yıkıldı ise sorunun ne olduğunu 
konuşmaya bile gerek yok.

Güzel Haber
Kayınvalidem Ankara’da kendi başına yaşıyor. 
Malatya’da tanıdıkları bir depremzede aile 
onun evine yerleşmiş, kayınvalidem de en 
büyük oğlunun evine geçmiş. Bugün duydum, 
kayınbirader de başka bir aileyi yanına almış. 
Valla bu tür yardımlaşmaları duyunca, ne 
kadar aksilik varsa hepsine kulak tıkamak 
istiyor ve sadece güzel işlerle uğraşan insanlara 
destek olmak için elimizden geleni yapmak için 
çalışalım diyorum.                   ---◄◄

– Türkiye’de Instagram’da 
izlediğim bir depremzede bayan, 
gözyaşları içerisinde, kendisine 
verilen montun bir cebindeki 
açılmamış bisküvi paketini, 
diğer cebindeki el örgüsü 4-5 
çift çorabı gösterirken, ‘sen 
bizim üşüdüğümüzü nereden 
biliyorsun’ diyerek ağlıyordu.
– Bir sürü yeni eşya gönderildi. 
Allah işini düzgün yapanlardan 
razı olsun. İşini düzgün yapan 
diyorum çünkü ölçü şu: “Ey iman 
edenler! Kazandıklarınızın 
iyilerinden ve yerden sizin 
için çıkardıklarımızdan 
Allah yolunda harcayın. 
Kendinizin göz yummadan 
alıcısı olmayacağınız bayağı 
şeyleri vermeye kalkışmayın ve 
bilin ki Allah, her bakımdan 
zengindir, övülmeye lâyıktır.” 
(Bakara 267). 

ÖDÜLLERİN
EN BÜYÜĞÜ 

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

İmtihanların en ağırı

Oz&Er FOOD B.V.
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E-mail  info@ozener.com
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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 ırkçı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar 
(PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Utrecht kentinde tek 
başına yaptığı eylemde yine Kur’an-ı Kerim’i yırttı. Wagensveld, 
bugün Utrecht kentinde Kur’an-ı Kerim‘in üzerine çıkarak, başka bir 
Kur’an-ı Kerim’i yırttığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. 
Paylaşımda, yırttığı Kur’an-ı Kerim’i eve götürüp yakacağını söyleyen 
Wagensveld, tek başına yaptığı gösteriye izin verdiği ve
 kolaylık sağladığı için Utrecht Belediye Başkanı’na ve polise teşekkür 
etti.  Rotterdam’da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak 
Hz. Muhammed’e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan 
Wagensveld’in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine 
hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle
yargılanmayacağı bildirilmişti.                          Fotoğraf Yeni Şafak DM ---◄◄

IRKÇI PEGIDA HAREKETİ LİDERİ WAGENSVELD’DEN PROVAKASYON
Fransız Charlie Hebdo dergisi, Kahraman-
maraş merkezli depremlere ilişkin sosyal 
medyada nefret suçu teşkil eden paylaşımda 
bulunarak büyük tepki çekti. Daha önce 
Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli 
karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez 
de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türki-
ye’deki depremleri nefret diliyle karikatürize 
etti. Derginin Twitter hesabında, “Türkiye’de 
deprem” başlığıyla yapılan paylaşımda, yıkılan 
binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu 
çizimin üstüne “Tank göndermeye ihtiyaç 
kalmadı.” yazıldı. Derginin “günün çizimi” 
notuyla paylaştığı nefret paylaşımı sosyal 
medyada büyük tepki topladı.      DM ---◄◄

CHARLIE HEBDO DERGİSİNDEN İĞRENÇ PAYLAŞIM

BARİ ŞU ZORLU GÜNLERDE İNSAN OLMAYI DENEYİN, EY İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALAMAMIŞ MAHLÛKLAR!
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H TTO Derneği Başkanı Ethem 
Emre’nin davetiyle, sahibi olduğu 
Randstad Letselschade ofisinde 
düzenlenen toplantıda, basın 

mensuplarının yanı sıra pek çok da özel 
girişimci hazır bulundu. Kahvaltının ardından 
Hera Life kurum Müdürü Sander W.A Franken 
tarafından bir sunum yapıldı.
Sander W.A Franken: “Kalıcı bir sakatlık 
oluştuğu anda, sigorta teminat hakkı 
tanıyoruz”
Hera Life kurumunun mağduriyetlerin 
engellenmesi noktasında önemli bir işleve 
sahip olduğuna dikkat çeken Franken yaptığı 
kapsamlı sunumda şu bilgileri paylaştı:
“Serbest çalışan kişiler (Zzp veya Zmp) fiziksel 
bir işlevini kaybettiğinde tarafımızdan yapılan 
sigorta devreye giriyor. Kaza sigortasından daha 
fazlası olan bu uygulama, maluliyet sigortasına 
bir alternatif olarak hizmet sunmaktadır.
Sigorta, kaza sigortasından daha fazlasını 
sunuyor. Sigorta, bir mesleğe bağlı 
olmadığından veya engellilik yüzdesine veya 
gelir kaybına dayalı olmadığından, engellilik 
sigortası (AOV) olarak sınıflandırılmaz.
Sigorta, bir AOV için ödeme yapmak istemeyen 
ancak bir güvenlik ağı çözümüne ihtiyaç duyan 
serbest meslek sahipleri için özellikle uygundur. 
Ve zaten bir AOV’si olan veya bir fona katılan, 
ancak biraz daha fazla güvenlik ve koruma 
isteyen girişimciler için özel bir sigorta ve 
önemli bir alternatiftir.

Sander Franken:

SerbeSt çalışanlar İçİn benzerSİz İmkân, 
kaçırılmayacak fırSat!

“Hera Life, Türk kökenli Zzp’ler için 
önemli bir hizmet sunuyor”
Hollanda’da son dönemde popüler olan tek 
kişilik şahıs şirketi Zzp’de genel sayı 1 milyon 
300 bine ulaştı. Son bir yıl içerisinde 127 bin 
kişi, Zzp olarak çoğunlukta refah ve bakım 
işlerinde hizmet vermeye başlarken, Zzp’lilerin 
en az yüzde 75’inin ise, iş görmezlik veya 
herhangi bir yeteneğini yitirmeye karşı sigortalı 
olmadıkları ortaya çıktı.
Ülke genelinde hizmet veren Türk kökenli 
Zzp’li sayısının 33 bin civarlarında. Yapılan 
anket çalışmalarında, ülkede hizmet veren Türk 
kökenli Zzp’lilerin neredeyse yüzde 75’inin 
iş görmezlik veya herhangi bir yeteneğini 
yitirmeye karşı sigortalı olmadıklar saptandı.
Genellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
bu şirket sahiplerinin büyük çoğunluğunun 
bireysel/özel sigortası olmadığından iş 
göremezlik, malullük durumunda büyük maddî 
sıkıntılar yaşadıklarına tanıklık ediyoruz.
Bu sunduğumuz hizmetle, Zzp’lilerin yaş ve 
sigorta yaptırdığı bedele göre, herhangi bir 
yeteneğini kaybettiğinde, iş veya bir kazası 
sonrasında iş göremez duruma geldiğinde 
kendine sigorta yaptırdığı meblağ (35000 
– 200 bin euro)  vergiden muaf bir şekilde 
ödenecektir.
Normalde bir Zzp’li olan kişi bu tür sigortaya 
ayda en az 500 euro para öder. Bu hayli yüklü 
bir miktar. Onun için de çoğu Zzp’li bunu 
yaptırmıyor. Ama şimdi biz, hazırladığımız 

bir sigorta paketinde olası bir iş göremezlik 
durumunda kendinize ödenmesini istediği 
miktarı ödüyor ve sizler de o miktar üzerinden 
sigorta priminizi ödüyorsunuz. Bunun Zzp’liler 
için çok cazip olduğunu düşünmekteyiz. 
Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve 
şartlarını öğrenmek isteyenler  bizimle irtibata 
geçebilirler. Hedef kitlemiz, ülkede hizmet 
veren Türk kökenli Zzp’lilerdir.”
Sunum sonrasında görüşlerini aldığımız Ethem 
Emre de hizmete sunulan ürün ve çalışmaları 
hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
Ethem Emre: “Sigorta dünyasına ilk kez 
böyle bir ürün sunuluyor”
Bugün burada birlikte işbirliği anlaşması 
yaptığımız Hera Life şirketinin bir tanıtım 
toplantısını gerçekleştirdik. Bir alternatif olarak 
piyasaya çıkan çok önemli bir ürünün tanıtımı 
yapıldı. Hera Life kurum Müdürü Sander W.A 
Franken yaptığı  sunumda aslında işi özetledi. 
Sigorta dünyasına ilk kez böyle bir ürün 
sunuluyor. Hastalık sigortası priminin yüksek 

olmasından ve ödeme zorluğundan dolayı çok 
güzel ve önemli bir alternatif sunuluyor. Bu bir 
bir sigorta değil. Bu daha çok belli bir miktar 
üzerinden prim ödeyerek teminat hakkına 
sahip oluyorsun. Sigorta şirketinin belirlediği 
kriterlerde kişinin başına bir şey gelirse sigorta 
teminatı ödüyor. Diğer sigortalar gibi aşırı ve 
ağır kontroller yok, sadece sağlık kontrolünden 
geçiriliyor. Kalıcı bir sakatlık oluştuğu anda 
sigorta teminatı ödüyor. Bu sigortaya kabul 
edilme yaş sınırı 55’tir. 
65 yaşında da emekli oluyorsun. Özellikle 
kendine çalışan insanlarımızın çoğunun bu 
tür sigortalara çok ihtiyacı var. Hollanda’da 
bir milyonu aşkın özel insanın yüzde 75’inin 
sigortasız olduğu biliniyor. Bu da çok büyük 
mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Bu 
tür çalışan insanlarımızın başına böyle ağır 
bir kaza geldiğinde en azından bir teminatları 
oluyor. Sigortasız çalışan insanlar bütün 
sosyal haklarını kaybediyor. Devletin tanıdığı 
haklardan yoksun kalıyor.”     -◄◄

“Kalıcı bir sakatlık oluştuğu anda, sigorta teminat hakkı tanıyoruz”

 “Kolay, hızlı ve sağlam” sloganıyla hizmet sunan Hera Life şirketi, 
Hollanda Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalarıyla 

alakalı katılımcıları bilgilendirdi.

Bütün  finansal  işlerinizi tek  çatı  altında  halledebilirsiniz...

Araba Sigortası İpotek Sağlık Sigortası Krediler Borçlar
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B ir önceki yazımızda içinde yaşadığımız 
ve modernite olarak adlandırılan çağın, 
tıpkı bir inanç sistemi gibi bağlandığı 
ve tartışmaya kapalı değerleri olduğunu 

belirtmiştik. Bu değerlerin başında “özgürlük” 
ve “eşitlik” yer alır. Hatırlatmak gerekirse, 
modernite açısından özgürlük, bireyin karşısına 
çıkan imkânlar arasından istediği tercihi 
yapabilmesidir. Burada aslolan bireyin neyi 
seçtiği değil, aksine bir şeyi seçiyor oluşudur. 
Eşitlik ise bu minvalde özgürlüğü tamamlayıcı 
şekilde tanımlanmıştır. O da her bireyin 
özgürlüğünü kullanmasında dinî, etnik, sınıfsal 
ve cinsiyet ayrımlarının olmamasıdır. Bir başka 
anlatımla, herkes iradesini kullanması hususunda 
eşit haklara sahiptir. 

Bilindiği üzere, özgürlük ve eşitlik ilk defa 
Fransız Devrimiyle (1789) birlikte slogan hâline 
getirilmiş ve o günden bugüne kadar hayatın 
merkezinde yer almaya devam etmektedir. 
Dolayısıyla özgürlük ve eşitliğin neden bu 

kadar cazip olduğu sorusunun cevabını aramak, 
çağımızı anlamak adına önemlidir. 

Önceki yazıda ismini zikrettiğimiz Kinneging, 
“özgürlük ve eşitlik isteğinin insanın 
içinde yer alan iki farklı dürtünün bir 
sonucu olduğu” görüşündedir. Şöyle ki, her 
insanın içinde kimseden emir almadan istediğini 
yapabilme arzusu yer alır. Kinneging’e göre 
özgürlük arzusu bu manada “bencil” bir istektir. 
Çünkü insan bunu kendisi için ister. Bir başkası 
da pek umurunda değildir. Keza eşitlik arzusu 
da “bencil” bir istektir. Zira insan kendisinden 
daha üstün gördüğü insanlarla eşit olmak ister. 
Hatta başarabilirse kendisinden üstün gördüğü 
kişiden de üstün olmak ister. Kinneging bu her 
iki isteğin kökeninde “gurur” olduğunu söyler.

Kinneging’in özgürlük ve eşitlik isteği bağlamında 
insanın arzularına yönelik yaptığı bu tespitleri 
bizim geleneğimiz açısından yaklaştığımızda, 
karşımıza “kibir” ve “haset” kavramları 
çıkar. Malum, kibir ile büyüklük taslama ve 
kendini herkesten üstün görme hâlini, haset ile 
başkasının sahip olduğu nimeti çekememe ve 
hatta o kişinin o nimetten mahrum olması hâli 
kastedilir.  
Öyleyse, modernitenin tanımlandığı şekliye 
özgürlük ve eşitliğin aslında nefsin istekleri 
olduğunu söylemek doğru bir tespit olsa gerek. 

Nefsin isteklerinin de her daim cazip olduğunu 
dikkate alırsak, özgürlük ve eşitliğin günümüzde 
neden cazip olduğu hakkında fikir sahibi 
olabiliriz.

Her insanda görülen buna benzer hâller, 
bizim geleneğimizde “manevî hastalıklar” 
olarak nitelendirilir. Manevî hastalıklar tıpkı 
bedenî hastalıklar gibi, tedavi edilmesi gerekir. 
Bu yazının içeriğini düşünürken, kibir ve 
hasedin kökeni ve bunun tedavi yollarıyla ilgili 
okuyucuya bilgi vermeyi planlıyordum. 
Hatta bu konuyu Yunus Emre’nin farklı manevî 
hastalıkların kökeni ve bunlarla mücadele 
yollarını içeren Risaletü’n-Nushiyye’si adlı 
şiir kitabından yapma niyetim vardı. Ancak 
sonra farkına vardım ki, Yunus Emre gibi 
arifler manevî hastalığın tedavi yollarını laf 
olsun diye söylememişler. Dahası onlar, sadece 
mücadelesini verdikleri mevzuları anlatmışlardır. 
Nitekim Yunus Emre’nin içinde yetiştiği tasavvufî 
hayatın zaten amacı, kâmil insan yetiştirmektir. 
Ancak aynı tasavvufî hayat, kişinin kendi başına 
kâmil insan olamayacağını söyler. Bundan dolayı 
kâmil insan olmak isteyen kişi, o yolu daha önce 
yürümüş mürşide tabii olması gerekir.
Demem o ki, bu satırın sahibinin yukarıda 
verilen mücadeleden geçmediği için, yazısında 
bununla ilgili şiirlere yer vermesi ya da kendi 
görüşlerini paylaşması doğru olmasa gerekir.   ◄

Burada aslolan bireyin 
neyi seçtiği değil, aksine 
bir şeyi seçiyor oluşudur. 
Eşitlik ise bu minvalde 
özgürlüğü tamamlayıcı
şekilde
tanımlanmıştır. 

CAZİPTİR

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

Nefsin İstekleri

Belediyeler ve sendikalar yeni bir toplu iş sözleşmesi 
üzerinde anlaştı. Çöpçüleri ve diğer kamu çalışanları 
ayda en az 240 euro ek ücret alacak. Daha önce 
duyurulan grevler ise şimdilik iptal edildi.
İşveren örgütleri VNG ve WSGO ile FNV ve CNV 
sendikaları arasında yürütülen ve 190 bin belediye 
çalışanını ilgilendiren, toplu iş sözleşmesine ilişkin 
anlaşma imzalandı. Toplu iş sözleşmesi geriye 
dönük olarak 2 ocak tarihinden itibaren başlatılacak 
ve bir yıl süreyle geçerli olacak.
FNV müzakerecisi Marieke Manschot yapılacak 
maaş artışlarını açıklarken “en düşük skalada olan 
memurların maaşı yüzde 16 artacak. Bu maaş 
zammı yüksek skaladaki memurların maaşına kadar 
azalarak devam edecek” dedi ve tüm memurların 
maaşının ortalama yüzde 9 artacağını aktardı.
CNV sendikası, yeni toplu iş sözleşmesi sayesinde 
çöpçülerin maaşına yüzde 12’nin üzerinde zam 
yapıldığını açıkladı. Diğer kamu personelinin de 
maaş zammı aldığını belirten CNV, örneğin, mesleki 
yüksek eğitim kademesinde çalışan memurların 
maaşının yüzde 8 oranında artacağını belirtti.  

Amsterdam, Maastricht ve Den Bosch’daki 
çöpçüler grevde
Amsterdam’daki çöpçüler bu sabah itibariyle bir 
hafta boyunca grevde. Hafta içinde Maastricht ve 
Den Bosch’da da greve gidiliyor.
Başkentte çöpçüler bu sabah itibariyle bir hafta 
boyunca grevde olacak. Belediyeden yapılan 

Haklı bir eylemMesut Yücesan:

HOLLANDA’DA ÜLKE ÇAPINDA BİNLERCE 
SAĞLIK ÇALIŞANI GREVE GİDİYOR

Hollanda’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve 
depremzedeler için anma ve dayanışma günü düzenlendi.

Eindhoven Belediyesi önünde düzenlenen anma ve dayanışma etkinliğine, 
Eindhoven Belediye Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) 
bağlı Fatih Camisi Başkanı Hasan Öztürk, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı 
Güney Hollanda Bölgesi’ne bağlı Mevlana Camisi Başkanı Mesut Yücesan ve çok 
sayıda sivil toplum örgütü üyesi katıldı.
Bazı katılımcılar, ellerinde Türk ve Hollanda bayrakları taşıdı.
Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve depremlerde hayatını kaybedenler için 
bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Eindhoven Belediye Başkanı Dijsselbloem, yaptığı konuşmada, depremlerin 
ardından 244 bin avro yardım yaptıklarını belirterek, “Çok daha fazlasına ihtiyaç 
var. Çok daha uzun süre yardıma ihtiyaç duyulacak.” dedi.
Mevlana Camisi Başkanı Yücesan da katılanlara teşekkür ederek, “Derin bir 
hüzün yaşadık. Günlerdir gelen ölüm haberleri ile daha da derinden sarsıldık. İlk 
günden beri neler yapabileceğimizi düşündük. Elimizden gelen çabayı hep birlikte 
göstermeye gayret ettik.” diye konuştu.
İlk günden beri dini, ırkı farklı topluluklar tarafından hem nakdi hem ayni yardımlar 
yapıldığını dile getiren Yücesan, “Çünkü şimdi dayanışma vaktidir. Çünkü şimdi 
birlik olma vaktidir.” ifadelerini kullandı. 
Etkinlik, depremzedeler için yapılan dua ile son buldu.           Haber: AA   ---◄◄ 

EINDHOVEN’DA TÜRKİYE’DEKİ DEPREMZEDELER 
İÇİN ANMA VE DAYANIŞMA GÜNÜ DÜZENLENDİ

“Derin bir hüzün yaşadık. Günlerdir gelen 
ölüm haberleri ile daha da derinden sarsıldık” 

Hollanda’da sağlık sektöründe greve gidiliyor

Hollanda’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını 
kaybedenler ve depremzedeler için anma ve dayanışma günü 

düzenlendi.

açıklamada, şehir sakinlerinin bu grevden 
etkileneceği belirtildi. Maastricht ve Den Bosch’da 
ise bu hafta Çarşamba günü greve gidiliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Utrecht, Rotterdam ve Den 
Haag’daki çöpçülerin grevinden sonra bugün 
itibariyle Amsterdam ve Çarşamba günü de 
Maastricht ve Den Bosch belediyelerinde greve 
gidiliyor. Grev sırasında cam, kağıt/karton, tekstil 
ve organik atık gibi büyük hacimli atıklar ve evsel 
atıklar toplanmayacak. Sokaklar süpürülmeyecek, 
çöp kutuları boşaltılmayacak ve sokağa atılan 
çöplerle ilgili gelen ihbarlar değerlendirilmeyecek.

Hollanda’da ülke genelinde bazı hatlarda tren 
ve otobüsler grev nedeniyle çalışmayacak
FNV ve CNV çıkmaza giren toplu iş sözleşmeleri 
nedeniyle, 22 Şubat ve 24 Şubat tarihlerinde 
yeniden ülke genelinde greve gidiyor. Hollanda İşçi 
Federasyonu (FNV) ve Ulusal Hristiyan Sendikası 
(CNV), bölgesel taşımacılıkta ülke çapında 
gerçekleşecek yeni eylem planını açıkladı. 22 
Şubat Çarşamba ve 24 Şubat Cuma günü Arriva, 
EBS, Keolis, Qbuzz, RET ve Transdev çalışanları 
greve gidecek. 23 Şubat Perşembe günü de Keolis 
Blauwnet çalışanları iş bırakacak. Sendikalar 
tarafından yapılan açıklamada grev günlerin kaç 
çalışanın greve dahil olacağının henüz netleşmediği 
belirtildi. yolcular için grev nedeniyle hangi bölge 
ve tren güzergahında aksamalar olabileceği bilgisi 
paylaşıldı.                                        DM ---◄◄ 

Ortak açıklamada, işverenlerden istenen maaş zammının karşılanmaması 
ve diğer iş koşullarının iyileştirilmesi talebinin karşılanmaması üzerine 

ülke çapında greve gidileceği belirtildi.
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HİKMET GÜRCÜOĞLU: 
“HEDEFİMİZ DEPREMZEDELERE
100 KONTEYNER EV GÖNDERMEK”

HOTİAD yönetimi olarak ülkemizde yaşanan deprem 
dolayısı ile acil bir toplantı yaptık. Büyük bir acı 

yaşanıyor, yaşıyoruz. Bir ve beraber olup bu yaraları 
sarmak için uğraşıyoruz. İnsanlık seferber ilan edilmiş 
gibi ayakta. En az zararla atlatmayı diliyorum.
Kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet, yararlılarımıza 
acil ve hayırlı şifalar, hayatta olanlara sabır ve başsağlığı 
diliyorum. 
HOTİAD olarak ilk etapta deprem bölgesine 100 
konteyner ev gönderme kararı aldık. Bu konuda 
yetkililerle görüşmelerimiz başladı. Üyelerimizin bireysel 
olarak yaptıkları yardımlar bu bağışlardan ayrı. Bildiğiniz 
gibi Hollanda’da Sular İdaresi/Meclisi var (Waterschap). 
Hollanda uzun yıllar sel ve su baskınları ile uğraştı. Bu 
meclisin aldığı kararlara hükûmetler asla müdahale 
edemez… Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeği 
ile acilen böyle bir meclis (Deprem Meclisi) kurulmalı. 
Anayasaya bu konuda kalıcı maddeler konulmalı. Kalıcı 
önlemlerin bazında ise sık sık duyduğumuz “İmar affı” 
söz konusu bile olmamalı. Eğer kalıcı önlemler alınmaz 
ise 17 Ağustos’ta (1999), 6 Şubat’ta yaşanan acıların 
tekrarı kaçınılmazdır”                   ---◄◄

Hollanda turu

IGMG Güney Hollanda Bölge Başkanı Mustafa 
Aktalan yayınladığı mesajında Türkiye’de vuku 

bulan deprem için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Aktalan yayınladığı mesajında şunları dile getirdi:
“Esselamünaleyküm değerli kardeşlerim,
Milletimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun.  
Rabbimden hayatını kaybeden canlara rahmet , 
yaralılarımıza acil ve hayırlı şifalar, geride kalan kederli 
ailelere sabır, dayanma gücü, metanetler diliyorum. 
Pazartesi sabahı çok büyük bir felaketle uyandık. 
Rabbim biran önce bu imtihanı atlatmayı nasip etsin 
ve bir daha bizleri böyle ağır musibetlerle sınamasın. 
Teşkilatımız, Hasene İnsani Yardım Kurumu üzerinden 
acil yardım kampanyası başlatmıştır. Daha önce var 
olan acil fonu devreye sokarak felaketin ilk saatlerinde 
depremzedelerin yaralarını sarmaya başlamıştır. Bu 
yardım kuruluşumuzun üzerinden sizlerden yardım 
talebinde bulunuyoruz. Sizlerden gelen yardımlar, 
doğrudan bu afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi 
insanlarımız için kullanılacaktır.
Şimdi dayanışma vaktidir. Hem maddî hem de 
manevî olarak dayanışma içerisinde olacağız. Dualar 
yollayacağız, onları emanetlerin koruyucusu Allah’a 
emanet edeceğiz.
Onlara nakdî yardımlarımızı iletirken, dualarımız da 
ulaştıracağız. Biz bize sahip çıkalım.
Teşkilatımız Cuma günü gıyabi cenaze namazlarının 
ardından hatim duaları başlatacaktır.  Destekleriniz, 
dualarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Rabbim yaptığınız, yapacak olduğunuz yardımları 
dergâh-ı izzetinde kabul buyursun. Rabbim bizleri, 
vatanımızı, milletimizi ve bütün insanlığı bu gibi afet ve 
felaketlerden muhafaza buyursun. Amin”          ---◄◄

HOLLANDA’DA DEPREMZEDELER 
İÇİN DÜZENLENEN ORTAK YAYINDA 
89 MİLYON EURO TOPLANDI

Kahramanmaraş depremzedeleri için düzenlenen ulusal eylem gününde 
yaklaşık 89 milyon euro bağış toplandı. Yapılan son bağışlarla bu meblağ 

108 milyon avroyu buldu. Hollanda’da, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 
yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 
2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 89 milyon (88 milyon 921 bin 469) 
euro para toplandı. Kızılhaç, UNICEF Hollanda, Oxfam Novib ve kiliselerin de 
aralarında olduğu çok sayıda yardım kuruluşunun girişimiyle gerçekleştirilen 
yardım etkinliği Çarşamba sabahı 05:55’te başladı.
Giro555 ulusal yardım hattına yapılan bağış miktarı 28 milyon euro ile başladı. 
Öğleden sonra bu miktar 42 milyon euroya ulaştı.
Gün boyu yerel ve ulusal bütün radyo kanalları ile gazetelerin internet siteleri, 
kampanyaya destek verdi. Akşam saatlerinde toplanan yardım miktarı 55 
milyon euroyu buldu.
Akşam 20:30’da bütün kamu ve özel televizyon kanalları ortak yayına geçti. 
Deprem bölgesinden görüntülere ile Hollanda’daki yardım çalışmalarına yer 
verilen canlı yayına Türkiye kökenli gazeteci ve sanatçılar da katıldı.
Hatay’da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında, Neşet 
Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi.
Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, 
“Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlattı. O nedenle kuzeni ve 
depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söyledi.
Etkinlikte, yaklaşık 200 ünlü Hollandalı, telefon başında bağış topladı. 
Bunlardan biri de Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu’ydu.
Uslu, telefonla bağış aldığı sırada 2. Dünya Savaşı’nı yaşamış 90 yaşındaki 
biri ve ülkesinde savaşı yaşamış bir Bosna - Hersekli de dahil birçok kişiyle 
konuştuğunu söyledi.
Ulusal yardım etkinliği devam ediyor. Yeni bağışlarla toplam miktarın 100 
milyon euroyu geçmesi bekleniyor. Yardımlar, Türkiye’deki sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte, deprem mağdurlarının barınma, beslenme ve temiz su 
gibi ihtiyaçları için harcanacak. 

Hollanda’da kabine depremzedeler için 10 milyon euro bağışladı
Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yapılan ulusal eylem günü başladı. 
Kabine deprem mağdurları için 10 milyon euro bağış yaptı.
Kabine, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım için 10 milyon euro 
bütçe ayrıldığını açıkladı. Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje 
Schreinemacher bu bilgiyi Çarşamba günü katıldığı Goedemorgen Nederland 
adlı TV programında duyurdu.
DENK belediye meclisi üyelerinin girişimi, onlarca belediyeyi Türkiye ve 
Suriye için harekete geçirdi DENK belediye meclisi üyelerinin girişimi, onlarca 
belediyeyi Türkiye ve Suriye için harekete geçirdi
Toplanan bağışlar, afet bölgesindeki sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Türkiye 
ve Suriye’deki deprem mağdurlarının barınma, giyim, tıbbi bakım ve yiyecek 
gibi acil ihtiyaçları için harcanacak.
Kampanyaya Kızılhaç, Oxfam Novib, UNICEF Hollanda, Save the Children 
ve Mülteci Vakfı ile kiliselerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluş 
katılıyor.                                                                                   SH  ---◄◄

KRAL ALEXANDER, DEPREMDE 
AİLESİNİ KAYBEDEN DEN HAAG 
SAKİNLERİNİ ZİYARET ETTİ

Hollanda Kralı Willem-Alexander Den Haag’da 
depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla 

buluştu. Kral vatandaşların acılarını dinledi, taziyelerini 
sundu.  Kral Willem-Alexander, Den Haag’daki 
Laakkwartier’e sürpriz bir ziyarette bulundu. Kral; 
Türkiye ve Suriye’deki şiddetli depremde ailesini, 
arkadaşlarını ve diğer tanıdıklarını kaybeden Den Haag 
sakinleriyle konuştu.
Belediye başkanı Jan van Zanen ile birlikte öğleden 
sonra Vadercentrum Adam’a bir ziyaret gerçekleştiren 
Willem-Alexander, bu merkezde bulunan kişilerle sohbet 
etti ve onlardan bilgi aldı. 
Ziyaret esnasında ailesinden on bir kişinin enkaz 
altından çıkarıldığını belirten bir kadın, gördüklerine 
inanamadığını belirtti. Diğer vatandaşlar da bölgeden 
aldıkları haberleri Kral’a iletti. Kral Willem-Alexander 
“çok zor bir durum” olarak nitelendirdiği durum için 
depremde yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti ve 
“güç ve sabır” diledi                                         ---◄◄

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

Türkiye’de deprem bölgesinden Hollanda’ya dönen 
USAR ekibi. Büyükelçi Ünal, Adalet Bakanı 

Yeşilgöz, ekibin yakınları ve bir grup Türk 
Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan 
Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi (USAR) 
yurda döndü. Ekip başta yakınları ve akrabaları olmak 
üzere Büyükelçi Selçuk Ünal ve Adalet Bakanı Dilan 
Yeşilgöz-Zegerius tarafından karşılandı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin 
ardından Türkiye’ye giden 65 kişi ve 8 köpekten oluşan 
Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi (USAR) 
Perşembe günü yurda döndü. Eindhoven’daki askeri 
havalimanına gelen ekip, alanda düzenlenen bir küçük 
çaplı bir merasimle karşılandı. 
Yeşilgöz: “Eve hoş geldiniz”
Düzenlenen merasimde ekibe gösterdikleri çaba 
için teşekkür eden Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan 
Yeşilgöz—Zegerius,  ekibin yaşadıklarının inanılmaz 
olduğunu belirtti ve “Bu şampiyonların ve köpeklerinin 
hızı ve profesyonelliği sayesinde 12 kişi ve 1 köpek, 
hayatlarına kavuştu. Yaşadıkları hayal bile edilemez.” 
ifadesini kullandı, “Eve hoş geldiniz” dedi.         ---◄◄

HOLLANDA’YA DÖNEN USAR EKİBİ 
BÜYÜKELÇİ SELÇUK ÜNAL, BAKAN 
DİLAN YEŞİLGÖZ TARAFINDAN 
KARŞILANDI

MUSTAFA AKTALAN: “ONLARA NAKDÎ 
YARDIMLARIMIZI İLETİRKEN, 
DUALARIMIZI DA ULAŞTIRACAĞIZ”

- Taziye...
Okurlarımızdan, 
Leerdam sakin-
lerinden Sevgili 
Kamil Can’ın 
vefatını tees-
sürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. 
Merhuma 
Allah’tan 
rahmet, kederli 
ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
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P ek çok Avrupalı insan için bilimin 

vadettiği ‘dünya cenneti’, 
Hristiyanlığın vadettiği cennetten, çok 
daha inandırıcı ve yakındı. Avrupa’nın 

merkez şehirlerindeki (Paris, Berlin, Londra, 
Viyana gibi) gelişmeler de bu yönde idi. 
Pratikte din hâlen etkin olsa bile, söylem olarak 
Hristiyanlığın yönlendirici olması büyük oranda 
kalkmıştı. Gerçeklikle ve hayatla ilgili bütün 
iddiaları bir bir çöken bu din, kendine yeni bir 
yer aramakta durumunda kaldı.

Dünya paylaşılmış (ileri/medeni ve 
medenileştirilecek), İngiltere ve Fransa 
önderliğinde bütün dünya Bilim ve Aydınlanma 
ışığında medenileşecekti. Avrupa’da tam 
bunlar olurken ve her şey yolunda giderken, 
20. asırda Birinci ve İkinci Dünya savaşları 
çıktı. Her iki savaş da hem Avrupa ve hem de 
bütün dünya için tam bir afet oldu. Milyonlarca 
insan katledildi. Saçma sapan gerekçeler için. 
Bir iki politik liderin ihtirası, birbirlerini yanlış 
anlaması, daha güçlü olma hırsı, toplumsal onur 
veya komşu ülkenin toprağına göz dikme gibi 
gerekçeler uğruna. 
İkinci Dünya Savaşı bir ‘öfke’ ve ‘kin’ uğruna 
yapılmış bir savaştı. “Asker, politikacı, halk, 
kadın, çocuk, fakir, köylü, şehirli, bu millet 
o millet” diye ayırt etmeden milyonlarca insan 
imha oldu. Hem de sistematik bir yöntemle. 
Üstelik aydın, filozof ve bilim adamları dahi 
toplanıyorlar ve insanlığı imha etmek için imha 
makinesi kuruyorlar. Ve bu imha makinesi 
ile hiçbir suçu olmayan milyonlarca insani 
öldürüyorlar. Yine milyonlarca askerin ve sivilin 
ölmesinin yanında, 6 milyon Yahudi; sadece 
Yahudi olmalarından dolayı imha ediliyor. 
İnsanlık tarihinde hiç görülmemiş oranda. Üstelik 
bu imha Modern Bilim’in ürettiği ‘bilgi’ ve 
araçların sayesinde oluyor. Bu toplu imhaya 
neden olan ülkelerin başında Almanya, İngiltere, 
Fransa, ABD ve Sovyetler Birliği geliyordu. 
Bu ülkelerin devlet ideolojileri, toplumları ve 
ekonomileri tamamen Bilim’in verilerine göre 
düzenlenmiş ve bilimsel veriler yönlendirici idi. 

Savaş Sonrası temel kaynaklar 
sorgulanmaya başlanıyor...
İkinci Dünya Savaşı Avrupa toplumlarında hiç 
görülmemiş bir krizin çıkmasına neden oldu. En 
önemli soru, Avrupa kıtasında savaş, bir daha 
çıkmamak üzere, nasıl önlenecekti? Her şeyden 
önce İkinci Dünya Savaşı bir geçiş ve kırılma 
oldu. Yeni dönem, yeni bir kültür ve yeni bir 
gerçeklik kavrayışı ifade ediyordu. Bu kriz/kırılma 
her şeyden önce Avrupa toplumlarının dayandığı 
iki kaynağın hâkim konumlarını/otoritelerini 
yitirmesi anlamına geliyordu. Savaştan hemen 
sonra, Avrupa toplumları bu iki kaynağın temel 
iddialarını ve toplumsal/kültürel işlevlerini 
esastan sorgulamaya başlıyor. 

17. asırda başlayan ‘ileri ve medeni dünya’ 
vaadi İkinci Dünya Savaşı ile tam bir afetle 
neticeleniyor. Bu kadar insanın yok edilmesi, 
mağdur yapılması ve toplumların imhası Bilim’in 
ortaya çıkardığı koşulların (güçlü devletler, 
ordular ve silahlar) bir sonucu idi. Bu netice, 
Modern Bilim ve Aydınlanmanın bütün iddialarını 
(kesin bilgi, ilerleme, dünya cenneti, adalet, 
insanlık, barış) çökertti. Hem inandırıcılığını 
yitirdi ve hatta bizzat bilimin kendisi büyük 
oranda tehdit olmaya başladı. ‘Kesin bilgi’, 
‘bilimsel bilgi’ artık şiddetin, yıkımın ve 
savaşın dayanağı olmuştu ve bundan kurtulmak 
elzemdi. Nitekim büyük savaştan sonra Avrupa 
toplumlarında ‘ben bunu kesin biliyorum’ 
sözü şaibeli olmuştur. Bu iddia, olsa olsa kendini 
bilmeyen insanların ifadesidir. Bu kültür değişimi 
ile bilim buyurgan, etkin ve belirleyici konumunu 
kaybediyor. Artık bilim adamları mütevazidir 
ve bilimsel veriler ‘yenisi bulunana kadar en 
iyi olan veridir’. Bilimsel verilerin göreceli 
olduğu ve kesinlik ifade etmediği Avrupa bilim 
geleneğinin temeli oldu. 

‘Bilim bunu bize emrediyor’ ifadesi 
politikacılar için dahi kabul edilemez bir 
dayanaktır.

Seçilmiş milletin yok oluşuna seyirci 
kalmak...
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 
kültürel ve toplumsal değişim sadece Bilim’in 
iddialarını ve otoritesini çökertmiyor. 
Avrupa insanı ister Protestan ister Katolik olsun, 
savaş anında belirgin olarak dindarlaşıyor. 
O kadar büyük yıkımı, ağrıyı, şiddeti, açlığı, 
güvensizliği ve belirsizliği dinî değerlere ve 
referanslara dayanarak baş etmeye çalışıyor. 
Kiliseler ve dinî kuruluşlar, tamamen çökmüş 
toplumların tekrar imarını ilk başlatanlar oluyor. 
Ancak savaşın ardından ortaya çıkan netice, 
Hristiyanlığın öyle hemen üstesinden gelivereceği 
bir durum olmadığını ortaya koyuyor.  
İnanlara yakın, onları seven ve onların 
duasına karşılık veren Tanrı’n yerini, bu kadar 
insanın imhasına karşı hiçbir şey yapmadığı 
anlaşılan Tanrı’ya bırakıyor. İnsanlığın dramına 
ve trajedisine seyirci kalan ve kılını dahi 
kıpırdatmayan bir Tanrı. Merhametini hiçbir 
şekilde göstermeyen. Hele 6 milyon Yahudi’nin 
imhasına müsaade eden Tanrı’nın insanlıkla 
hiçbir ilgisi olamazdı. Asırlarca olmadık şeyler 
için müdahale eden Tanrı, kendisi için ‘özel’ 
(seçilmiş) olan bir milletin yok oluşuna kayıtsız 
kalması artık son nokta idi. Bütün bunlara karşı 
elini uzatmayan ve engel olmayan Tanrı’nın da 
bütün iddiaları (merhamet, adalet, yakın olma, 
sevgi gibi) çökmüştü. 
Kitap ve Kilise üzerinden kurumsallaşan Tanrı’nın 
otoritesi çok hızlı bir şekilde aşınıyor. Savaştan 
sonra gelen yeni nesil çok hızlı bir şekilde 
dinî olandan yabancılaşıyor ve dinî otoriteye 
güvenini tamamen yitiriyor. Çok ileri düzeyde, 
dinî sembollere yönelik hiciv ve alaycılık 
yaygınlaşıyor. Kutsal olan her şey yerle bir 
oluyor ve dindar olan pusmak zorunda kalıyor. 
Batı Avrupa toplumlarının çok hızlı olarak 
sekülerleşme süreci başlıyor. Din kaynakların 
etkisi marjinalleşiyor. Artık Avrupa ülkelerinde 
kutsal kitap ve kilise, yönlendirici bir kaynak 
değildir. Ürettiği bilgi ve öneriler alabildiğine 
tartışmalı, sübjektif, zanlı bireysel inanışlardır. 
Hâkim kültür açısından ise, bir zamanların 
mutlak ve kutsal hakikatleri, tam bir ‘hurafeler 
inanışlar’ olmuşlardır.

İnsanlar davranışlarını, baskın otorite ve 
bilimin talimatına yüz çevirerek belirliyor
Modern Bilimin ve Tanrı kaynaklı kutsal 
otoritenin konumlarını ve otoritelerini yitirmesi 
ile ortaya çıkan yeni kültür ‘post-truth’ (hakikat 
sonrası) veya ‘post-Modern’ (modern ötesi) 
diye de isimlendirildi. 20. asrın ikinci yarısında 
bütüncül ideolojiler (Komünizm, Milliyetçilik, 
İslamcılık, Liberalizm, Darwinizm gibi) ve 
toplumsal kurgulamalar da çöküyor. Bunun 
yanında felsefenin bütün gerçekliğini kapsayan 
metafizik üretme ve hayatı bütüncül olarak 
kurgulama da anlamını yitiriyor ve böyle bir 
felsefeye ihtiyaç kalmıyor. Felsefe, bilimsel ve 
toplumsal konumunu yitiriyor. Herkes kendi 
kendisinin filozofu oluyor. Bu gelişmelere bağlı 
olarak da Batı kültürü artık hiçbir hakikate veya 
hakikat kaynağına dayanmamaktadır. Artık insan 
ne gerçeklik hakkında, ne de Tanrı hakkında 
anlamlı ve iddialı bir söz söyleme konumunda. 
Tanrı da gerçeklik de insanı aşmakta. Tanrı 
hakkında konuşan; kafadan atan ve ne dediğini 
bilmeyen kişi olma konumuna düşmekte. Buna 
bağlı olarak da Avrupa’da her insanın kendi 
hakikati vardır ve bu hakikatler birbirine eşittir. 
İnsan dışında objektif bir hakikat yoktur. 

Post-modern toplumlarda bireyler, kurumlar ve 
devlet eylemlerini, tercihlerini ve davranışlarını 
kendilerinin sübjektif doğruları/inanışları 
doğrultusunda bir tercihi olarak belirlemek 
durumuna gelmişlerdir. Yani ‘hakikate’, 
‘kutsala’ ve ‘otoriteye’ uygun davranış anlamlı 
olmaktan çıkmıştır. ‘Bu bizim kaderimiz’, 
‘Tanrının takdiri’, ‘büyüklerimiz böyle 
istiyor’, ‘geleneğe uygun olan bu’, ‘bilim 
böyle söylüyor’, ‘bilime göre olması 
gereken bu’ gibi önermeler ve davranışları 
meşrulaştırıcı dayanaklar olmaktan çıkmıştır. 
Daha somut olarak, insanlar davranışlarını kutsal 
kitaba, bilimsel verilere ve saygın otoritenin 

talimatını/emrini test etmeden üretmektedir. 
Davranış normlarını belirleyen bireyin kendisi 
olmaktadır. Normların dayanağı bireyin dışındaki 
kaynaklar olmamaktadır. Dayanağı ‘eksantrik’ 
olan davranışlar en hafifiyle ifadeyle ‘stratejik’ 
ve ‘takkiyye’ olmaktadır. Bir davranış ‘Allah 
rızası’ için olsa dahi, bu davranış sahih 
olmamaktadır. 

Bu kültürde, insanların ilişkileri ve davranışalar 
bakımından öne çıkan husus ‘hesabı yapılmış’, 
şeffaf, rasyonel ve hedefe yönelik ilişki ve 
davranış olmaktadır. Bireysel bir tercih olarak. 
Özellikle kamu alanında üretilen davranışlar ve 
ilişkiler için bu daha da geçerlidir. Toplumsal 
ilişkilerde tercihlerin şeffaf, rasyonel ve 
anlaşılır olması esastır. Bunun somut karşılığı 
ise, ilişkilerin dayandığı ilkeler ve hedeflerden 
rasyonel olmasıdır. 
Batı kültürlerinde bu tip davranış ve tercih 
üretme yöntemine ‘sağlaması yapılmış’ 
(Hollandaca ‘verantwoord’ (İngilizce ise 
‘accountable’) kurgulama denmektedir. 
Bu kültüre bağlı olarak da, tüketici de, üretici 
de, denetleyici de, politik otorite de ‘sağlaması 
yapılmış’ bir şekilde islerini yapmaktadırlar ve 
sorumluluklarını üslenmektedir. Bu zincirde hiçbir 
şekilde ‘gayb’ veya Tanrı’nın idaresi açıklayıcı 
bir faktör olmamaktadır. Bir şekilde böyle 
bir kaynağa atıfta bulunan ‘sorumluluğunu 
üslenmekten kaçan’ veya ‘bir şey gizleyen’ 
olarak görülmektedir.  
Afetler bende bu gibi çağrışımlar yapar. 
Türkiye’yi vuran iki deprem çok büyük. Şoklayıcı. 
Tam bu durumlarda insan beyni çağrışım yaparak 
çalışıyor. Spontane şeyler yüzeye çıkıyor. Her 
şeyden önce Türkiye çok zor günler yaşıyor. Hele 
depremin olduğu bölgenin insanı. Afetin açtığı 
tahribatın büyüklüğü kelimelerle ifade edilemez 
düzeyde. Allah afeti birebir yaşamak durumda 
olan insanlara güç versin. Çok zor. 

“Yakınını kaybetmiş bir insan, bağırır, 
çağırır; adalet ve hesap sorulmasını ister”
Afetin büyüklüğüne rağmen çeşitli ortamlarda 
oldukça dikkat çeken bir tartışma da başladı. 
Çok hızlı bir şekilde. Çok da politik ve keskin. 
Bir tarafta göçük altında kalanları kurtarmak için 
yapılan olağan üstü çaba, diğer taraftan da bu 
afetin politik, kültürel ve mesleki sorumlusunu 
belirleme tartışması. 
Belli ki AKP hükûmeti bu tartışmalardan 
rahatsız. Hâlbuki toplumsal eleştiri, toplumlar 
için afetin oluşturduğu travma ile baş etmenin 
bir yöntemi. Yakınını kaybetmiş bir insan hem 
bağırır ve hem de çağırır. Adalet ister, hesap 
sorulmasını ister. Küser ve içine kapanır. Düşmüş, 
yakınını kaybetmiş birine ‘kaderimiz buymuş 
sabredelim’ demek çok sorunlu bir tutum olur. 
Mağduru olan insanlar bunu diyene öfkelenir ve 
‘haydi oradan’ der. Duygu yoğunluğu yasayan 
insanın böyle davranması gayet anlaşılır ve 
normal olur.

Bu iki deprem ve ortaya çıkardığı yıkım ve 
tahribat bakımından İkinci Dünya Savaşı 
düzeyinde değil. Ancak Türkiye için görülmemiş 
düzeyde büyük. Buna bağlı olarak da politik 
otorite ve kamu kuruluşlarını sorgulanmakta ve 
test edilmektedir. Düzenlendikleri nihai maksatlar 
doğrultusunda çalışıyorlar mı? Ve ne kadar 
kırılganlar? Toplumsal maslahat ve güvenlik mi 
esas alınmış yoksa politik ve ekonomik rant mı? 
Politik otorite sorumluluğunu üstlenebiliyor mu, 
yoksa hesap verme durumu onu öfkelendiriyor 
mu? Bunun yanında İslam dini, temel referansları 
ve onun hayata dair iddiaları da test ediliyor 
gibi. ‘Sağlaması yapılmış’ uygulamalar 
yerine ‘tevekkül’, ‘teslimiyet’ ve ‘güven’ mi 
öneriyor? 
Üretim-Tüketim-Denetim zincirinde hesap 
verilirliği ve şeffaflığı mı öneriyor yoksa çok 
hızlı bir şekilde hesaba çekme yerine Allah’a 
dayanmayı mı öneriyor. 
Diyanet, imamlar, müftüler böyle kriz dönemi için 
yeterli düzeyde donanımlılar mı? 
‘Öfkeyi’, ‘ikilemi’ ve ‘travmayı’ 
yönlendirebilecekler mi? Yoksa kaçmak 
durumunda mı kalacaklar. 
Bu soruların cevabı için henüz erken. 
Ancak ‘Yeni Türkiye’ ve ‘Türkiye Yüz Yılı’ 
bu afetin ortaya çıkardığı netice ile oluşacak gibi.     
           ---◄◄

BİR GEÇİŞ VE 
KIRILMA MI?

Avrupa modern toplum ve 
kültürleri iki ana kaynaktan 
beslenirler: Bunlardan 
ilki “Hristiyanlık”tır. 
İster Katolik olsun isterse 
Protestan. Katoliklikte 
kilisenin otoritesi, 
Protestanlıkta ise Kitab’ın 
(Eski ve Yeni ahit) otoritesi 
mutlak bağlayıcıdır. İkinci 
kaynak ise, “Pozitif Bilim 
ve Aydınlanma”dır. 
Bu ikinci kaynak, 17. asırdan 
itibaren Avrupa’da ortaya 
çıkmıştır. Hristiyanlığın baskın 
iddialarına tepki olarak ortaya 
çıkan modern bilim ‘kesin 
bilgi üretme’ iddiasının 
temelinde ‘akli’ ve ‘gözlemi’ 
unsur vardır. 
Pozitif Bilim Aydınlanmanın 
iddialarını, Aydınlanma ise 
Pozitif bilimin iddialarını 
desteklemişlerdir. Hristiyan 
dininin güvenilir ve 
yaşanabilir bilgi iddiasının 
temeli ise Tanrının mutlak 
bilgiye sahip olduğu 
inancına dayanır. Her şeyi 
bilen Tanrı’nın, insanlara 
gönderdiği Kitap kesin, 
mutlak ve kutsal bilgiyi 
içerir. Her iki kaynakta 
(Bilim ve Din), gerçeklik, 
hayat ve insana dair, 
birbirlerine nazaran, daha 
güvenilir ve etkin bilgi 
ürettiklerini savunurlar. Bilim 
yönteminden, din ise kutsal 
otoriteden destek alır ve kendi 
iddialarını savunur durur. 
Her iki kaynağın da birbirleri 
ile 18. ve 19. asırlarda 
belirgin bir çatışma içine 
girdiklerini gözlemliyoruz. 
Pozitif Bilim ve Aydınlanma 
bu asırlarda etkinliğini 
artırıyor ve buna bağlı olarak 
ta Hristiyan dini geleneğinin 
etkinliği azalıyor. Pozitif/
Modern Bilim’in ürettiği bilgi 
ve açıklama, dini bilgiye 
nazaran, belirgin, etkin ve 
olgusal olarak ortaya çıktıkça 
dini bilgiyi zayıflatıyordu ve 
geri itiyor. 19.asrın ikinci 
yarısında pozitif bilimin 
‘üstünlüğü’nün zirve 
yaptığını görüyoruz. Buna 
bağlı olarak ta, bilimin 
gerçekliğin açıklanması ve 
kontrol edilme iddiası hâkim 
kavrayış olmadı, pozitif bilim 
ayni zamanda ‘ilerlemeci’ 
olması bakımından insanlığa 
‘cennet’ vadetmesi 
ortaya çıktı. 

Büyük afetler ve toplumsal kriz:

 balrasit@gmail.comRaşit Bal                   YAZI/YORUM
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P rograma, Güney ve Kuzey Bölge 
Başkanları Mustafa Aktalan, Mustafa 
Hamurcu, Hasene Hollanda Başkanı 
Hüseyin Karataş, cami yönetim kurul 

üyeleri, cemaati ve bu tür sohbetlere hasret 
kalan yüzlerce insan katıldı. Salonu hınca hınç 
dolduran insanlar konuşmacı Muhammed Emin 
Yıldırım’ı can kulağı ile pürdikkat dinlediler.
Bölge İrşad Başkanı Uğur Demirci tarafından 
sunulan program,  Avrupa Kur’an-ı Kerim 
Tilavet Yarışması birincisi Arda Gökmen’nin 
Kur’an tilavetiyle başladı.

Mustafa Aktalan: “Asıl maksatları, İslam’ı 
ve Müslümanları etkisiz hâle getirmektir”
Bölge Başkanı Mustafa Aktalan, program açış 
konuşmasında katılımcıları selamladı. Kur’an-ı 
Kerime dönük yapılan saldırı ve saygısızlığı 
kınadığı konuşmasında Aktalan özetle şunları 
dile getirdi:
“Bu buluşmamızın hayırlara vesile olmasını 
diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Müslümanlar olarak bu 
toplumunun birer parçasıyız ve Hollanda’da 
kalıcısıyız. Yaşadığımız ülkenin değerlerine 
de sahip çıkarız. Bütün semavî dinlerin 
değerlerine saygı duyarız zira bizler diğer 
bütün yaratılmışların doğuştan kardeşiyiz. 
Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına, 
yırtılmasına ve ona gösterilen saygısızlığa 
karşı olduğumuz gibi, İncil’in de bu tür bir 
girişime tabi tutulmasına, yakılmasına karşıyız. 
Unutmayalım ki burada asıl maksat Kur’an-ı 

Muhammed Emin Yıldırım:

değil İslam’ı ve Müslümanları etkisiz hâle 
getirmektir.
Kur’an-ı Kerim’i yaktırmamak için Kur’an 
ahlâkını ile donatılacağız, onun mesajını, 
öğütlerini öğrenip hayatımızda tatbik edeceğiz. 
Öyle olunca da, üzerimizde bu güzelliği 
gören toplumun tamamı, Kur’an’a, İslam’a ve 
Müslümanlara sahip çıkacaktır. Teşkilatlarımız 
Avrupa’da Nuh’un Gemisi misalidir. Nuh’un 
gemisine binen kurtulur, kendimizi ve neslimizi 
muhafaza edebilmemiz için, teşkilatlarımızda 
beşikten mezara kadar verilen hizmetlere dâhil 
olmak gerekiyor. 
Günün hatibi Muhammed Emin Yıldırım 
Müslümanların yaşadıkları sorun ve sıkıntılara 
Bilâl-i Habeşî’nin hayatından kesitler anlatarak 
ilaç sunmaya çalıştı.

Muhammed Emin Yıldırım: “İnsan 
hatasıyla yüzleşirse iyileşir, yüzleşmezse 
yüzsüzleşir”
 “Hangi sahabe efendimizi anarsak analım, 
hangisine tutunursak tutunalım, hangisini 
kendimize hayat rehberi edinirsek edinelim 
her bir sahabe efendimiz bizi karanlıklardan 
aydınlıklara çıkaracak hidayet önderleridir.  
İnsanlık tarihi boyunca hiçbir topluluğa 
nasip olmamış bir ayrıcalıktır. Kur’an onları 
anarken “Allah onlardan razı, onlar da 
Allah’tan razı” ifadesini kullanıyor. Onların 
yaptıkları işlere rıza gösterdi ve mühür bastı 
ve “Ben onlardan razıyım” dedi. “Sahabe” 
dediğimiz vahyin o canlı şahitleri “Allah 

nasıl razı edilir, nasıl o makama erişilir” bize 
bunun örnekliğini vermişler, yol göstermişler. 
O yüzden hangi sahabeyi alırsak alalım, 
hangisini konuşursak konuşalım aslında biz 
“ilaç, derman” konuşuyoruz. Yolumuza işaret 
taşları döşemeleri adına onların rehberliğini 
konuşuyoruz. Hayatlarımıza gerçek manada 
ruh kazandıracak, nefes olabilecek hakikatleri 
konuşuyoruz. Bunu için onlar bizim için çok 
değerlidir.
Bütün dünyada olduğu gibi Avrupa’da yaşayan 
insanlarımızın da çok farklı sorunları var. 
Ferdi, ailevi, toplumsal anlamda sıkıntılarımız 
var. Camilerimizde, hizmet kurumlarımızda, 
beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızda, yol 
arkadaşlarımızda sıkıntılar var. İşte biz de bu 
sıkıntılara ilaç olabilecek bir şey konuşalım 
istedik, güzel bir örneği insanlarımıza sunalım 
dedik, karşımıza Bilâl-i Habeşî efendimiz çıktı. 
Onun hayatını anlatmak ne saatlere, günlere 

“İnsan hatasıyla yüzleşirse iyileşir, yüzleşmezse yüzsüzleşir”

  IGMG Güney Hollanda Bölge İrşad Başkanlığı tarafından Schiedam Class Palace Salonu’nda düzenlenen ve araştırmacı-yazar   
   Muhammed Emin Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bilâl-i Habeşî’den Zamanımıza İlaçlar” konferansına yoğun bir ilgi vardı.  

  SİYAH İNCİ “BİLÂL-İ HABEŞÎ’DEN ZAMANIMIZA İLAÇLAR”          

sığmaz ama onun bir başka yönünü sizlere 
anlatmaya çalışacağım. O yüzden bu hayatları, 
menkıbeleri “uyuma” adına dinlemekten 
vazgeçip; uyanıp, yeniden menkıbe yazmak 
adına dinlememiz lazım.
        (Haberin tamamı dogus.nl’de)  ---◄◄

samenleving10 toplum
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D eğerli okuyucular, özellikle sevgili 
gençler!
İnsan bazen hayatın akışına kapılır 
da dünya hayatın hep devam 

edeceğini sanır. İş-güç, şu meşguliyet, bu uğraşı 
derken... Günler, aylar, seneler geçip gider. Kişi 
bir de bakar ki saçlarına ak düşmeye, eski bir 
arabadaki gibi bedenin her tarafında arızalar 
başlamış...

Hayatla ilgili gerçek başka. “Hayat” derken, 
insana verilen ömürden bahsediyoruz. Bilinen 
bir şey; herkese bu dünyada tanınan bir süre 
var. Kısa veya uzun... O süre günün birinde sona 
eriyor. Biz buna “ecel” veya “vade” diyoruz. 
İnsanın eceli gelince de, vadesi dolunca da bir 
saat ileri alınmıyor, bir saat geri bırakılmıyor. 
İşte her kişi için dünya hayatı bu kadar. Zaten 
“dünya hayatı” derken, dünyanın yaratıldığı 
günden zamanımıza kadar süreyi kasdetmiyoruz. 
Herkese verilen sınırlı bir süreden söz ediyoruz. 
Yani herkesin dünya hayatı onun ömrüdür. 
Bununla birlikte bütün insanları ömürleri de 
dünya hayatıdır. Zira onlara bu dünya üzerinde 
bir hayat veriliyor. Doğumuyla verilen can, süre 
dolunca ölümle geri alınıyor. Sonra da, insanlar 
ister inansın, ister inanmasın, sonsuz hayata 
(Âhirete) göç ediyorlar. Kim yapıyor bunu? Canı 
kim veriyorsa, kim yaratıyorsa O yapıyor.
Allah’a iman eden Müslümanlar, O’nun kitabı 
Kur’an’ın dünya hayatı hakkında dediklerini de 
kabul ederler.  

- Kur’an’a göre dünya hayatı; aldatıcı bir 
meta’dır (fayda, alınıp-satılan şeydir).
“Her canlı ölümü tadacaktır… Bu dünya 
hayatı ise aldatma metaından başka bir şey 
değildir.” (Âli İmran 3/185. Tevbe 9/38. Ra’d 
13/26)

- Dünya hayatı; bir oyun gibidir.
“Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir 
oyalanmadır. Elbette ki Âhiret yurdu 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için 
daha hayırlıdır...” (En’am 6/32. Ayrıca bkz: 
Muhammed 47/36)
- Dünya hayatının menfaati; geçici ve 
önemsizdir. 
“... De ki: “Dünya geçimliği (menfaati) 
azdır. Âhiret, Allah’a karşı gelmekten 
sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl 
kadar haksızlık edilmez.” (Nisâ 4/77)
- Dünya hayatı; yağmurla biten ve yeşeren, 
sonra da bir âfetle yok olup giden ekin 
gibidir. (Bakınız: Yûnus 10/24. Kehf 18/45)
- Oyun, oyalanma, eğlence ve bir süs 
olmasının yanı’sıra; mal ve çocuk 
bakımından bir övünme ve bir çoğalma 
yarışıdır, aracıdır. (Bakınız: Hadid 57/20)
- Mal sahibi olma, çocuk edinme ve diğer 
sahip olunan şeyler aslında ‘dünya hayatının 
süsü’dür. Ancak varılacak yerin en güzeli, 
mutluluğun en şahanesi Allah’ın katındadır. 
“Mal mülk ve çocuklar dünya hayatının 
süsleridir; ama ürünü kalıcı olan iyi 
davranışlar (sâlih ameller) ise, karşılığı 
bakımından, Rabbinin katında daha 
değerli ve bir ümit kaynağı olarak daha 
verimlidir.” (Kehf 18/45-47. Ayrıca bakınız: Âli 
İmran 3/14) 
- Dünyada insanın hoşuna giden her şey, 
buraya ait ziynettir, süstür, ama fânidir, basittir, 
değersizdir, ucuzdur. Asıl kalıcı olan, asıl insanı 
doyuracak olan, asıl kazanç Allah’ın sâlih (iyi) 
kullara vadettiği âhiret nimetleridir.     
“Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve 
oyalanmadan ibarettir. Âhiret yurduna 
gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş 
olsalardı.” (Ankebût 29/64)
İnsanların sahip oldukları günün birinde 
tükenir, yok olur; ya da terkedilir. Ama 
sâlih amellere, yani hayırlı işlere veya 
ibadetlere verilecek karşılıklar bitmez. 
(Bakınız: Nahl 16/96)
Kur’ân, bu geçici dünya hayatı hakkında 
insanları uyarıyor: “Dünya hayatı sizi 
aldatmasın..” (Fâtır 35/5 ve Fâtır 35/5)

Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Dünya tatlı 
ve hoştur. Allah sizi ona vâris kılacak 
ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. 
Öyleyse dünyaya (bağlanmaktan) sakının..” 
(Müslim, Zikr/99-2742 no: 6948. İbni Mâce, 
Fiten/19 no: 4000) 

Allah (cc) yeryüzündeki her şeyi elbette 
insanlar için yaratmıştır. (Bakara 2/29) 
Öyleyse bu maddî nimetlerden faydalanmak 
onlara sahip olmaya çalışmak ve onlarla beraber 
dünyada bir mutluluk aramak kötü ve haram 
değildir. 
Âhiret’teki sonsuz mutluluğu yakalamak için, 
insanın dünyadaki mutluluğu ve ni’metleri terk 
etmesi gerekmez. 
Bu dünyada insana verilenler aslında emâneten 
verilmiş şeylerdir. Zamanı gelince emânet 
sahibine geri verilir.  
“Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu 
kazanmaya bak ve dünyadan nasibini 
unutma! Allah sana ihsan ettiği gibi, sen 
de insanlara ihsanda bulun…” (Kasas 28/77
Yaratılan ve insanın emrine verilen şeyler; mal 
ve servet dünya hayatının geçim araçlarıdır. 
Onları kazanmaya çalışmak, onlara sahip olmak 
veya kullanmak hata değildir. 

Hata olan; dünya hayatını sonsuz zannetmek, 
dünyalık elde etmek için haramlara bulaşmaktır. 
Dünya geçimliğine takılıp kalmak, hedef 
şaşırmak, kulluk görevlerini unutmaktır.
Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bütün endişeleri, 
planları, çalışmaları, sevgi ve bağlılıkları; mala, 
servete, zevke, dünyalık çıkarlara ayarlamaktır. 
Allah’ı sever gibi dünyalık çıkarları sevmektir.  
Yanlış olan onlara bağlanıp ölümü ve âhiret 
hayatını unutmaktır.
Yanlış olan emânet olarak verilen malı kendi 
üzerine tapulu görmek, o malı onu kendisine 
Veren’in işaret ettiği gibi kullanmamaktır.
Yanlış olan misafir olunan eve sahip olmaya 
kalkışmaktır.
Yanlış olan ölüp gitmek üzere olunduğu anda 
bile gözü arkada olmaktır. 
Yanlış olan iki dünyalı yaşamak yerine tek 
dünyalı yaşamaktır.                             ---◄◄

Hata olan; dünya hayatını 
sonsuz zannetmek, 
dünyalık elde etmek için 
haramlara bulaşmaktır. 
Dünya geçimliğine takılıp 
kalmak, hedef şaşırmak, 
kulluk görevlerini 
unutmaktır.
Sanki hiç ölmeyecekmiş 
gibi bütün endişeleri, 
planları, çalışmaları, 
sevgi ve bağlılıkları; 
mala, servete, zevke, 
dünyalık çıkarlara 
ayarlamaktır. Allah’ı sever 
gibi dünyalık çıkarları 
sevmektir.  
Yanlış olan onlara 
bağlanıp ölümü ve 
âhiret hayatını 
unutmaktır.

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

Dünya Hayatı

GEÇİCİ ve DEĞERSİZ

                TEŞEKKÜRLER ROTTERDAM KOCATEPE CAMİİ CEMAATİ: 
                      DOĞUŞ’UN EN SADIK OKUR KİTLESİ

  Bu güzel insanların çoğu Doğuş’un 25 yıllık mücadelesinin canlı şahitleri. Her biri gazetemizin dağıtılma sürecinde yaşanan o zorlu çabanın gizli tanığı. Gazetemiz, camiye 10 yıl  
  öncesine kadar 500 adet  bırakılır, cuma sonrası tükenirdi. İlk nesil okurlarımızın bir memlekete bir çoğu da ebediyete göçtü.  Ondan dolayı tirajımız da düşüverdi. Ona rağmen 
  gazeteyi elimizde görüp de el uzatıp almak isteyen binlerce okurumuz var. İşte sırf bu nedenle Doğuş, yazılı hâline sonuna kadar devam edecektir... 

Rotterdam ve Arnhem belediyeleri, 
Türkiye ve Suriye’de gerçekleşen 

deprem felaketinden dolayı başlatılan 
ülkesel yardım kampanyası GIRO 555’e 
olan desteklerini ve Türk Toplumu ile 
dayanışma içerisinde olduklarını vur-
gulamak maksadıyla, anlamlı girişimler-
ini sürdürmeye devam ettiler.
Rotterdam Büyükşehir Belediyesi 
Yönetiminde bulunan DENK Partili 
Wethouder Enes Yiğit, Belediye Yöne-
timinin daha önce yaptığı 600.000 
avro tutarındaki bağışından sonra bu 
akşam da Erasmus Köprüsünü ve Eras-
mus Hastanesini, Türk bayrağına atfen, 

Acılar paylaşıldıkça azalır...

KALPLER TÜRKİYE İÇİN ÇARPTI
kırmızı ile ışıklandırılacağını açıkladı.
DENK Partisi Arnhem Belediye Meclis 
Üyesi Yıldırım Usta’nın girişimleri say-
esinde ise daha önce Arnhem Bele-
diyesi 165.000 avro’luk yardımının 
yanı sıra göndere Türk bayrağı çekip, 
yarıya indirmişti. Bugün ise, Türkiye 
ve Suriye’de meydana gelen deprem-
ler sonucunda hayatını kaybedenlerin 
anısına ve Arnhem Türk Toplumu ile 
dayanışma göstergesi olarak tören dü-
zenlendi. Şehir merkezinde bulunan tar-
ihi Eusebius Kilisesi önünde düzenlen 
törende Eusebius Kilisesinin çanları İs-
tiklal Marşını çaldılar. Arnhem Belediye 
Başkanı Ahmed Marcouch’un nezaret-

inde gerçekleşen törene vatandaşlar, Deventer Başkonsolosluğu, DENK Partisi Arnhem Belediye Meclis Grubu ve çeşitli 
Türk STK temsilcileri yoğun ilgi gösterdiler. Duygulu anların yaşandığı program, depremde hayatını kaybedenler için sela 
okunduktan sonra sona erdi.                                                                       ---◄◄

Rotterdam’daki Erasmus Köprüsü albayrağın rengine büründü, Arnhem’deki Eusebius Kilisesi’nin çanları İstiklal Marşı’nı çaldı!
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Serdar Bey, TOF ile 
alakalı bilgi verebilir 
misiniz?
Hollanda Türk Yaşlılar Fe-

derasyonu TOF, 2009 yılında kurul-
du. Yaşlıların haklarını savunmak, 
sorunlarına çözüm olmak, gelir ve 
refah durumunu iyileştirmek ama-
cıyla faaliyet yürütüyor. Federasyo-
numuz kurulduğunda Hollanda’daki 
göçmen yaşlı sayısı 200 bin civarın-
daydı. Bu yıl itibariyle bu sayı 450 
bine yaklaştı. Hollanda’da TOF’un 
katılımıyla Yaşlı Göçmen Örgüt-
leri Ağı NOOM adlı bir çatı örgütü 
oluşturuldu. Bu kurumda da ikinci 
başkan olarak görev yapmaktayım. 
Muhatap kurum olarak hem İçişleri 
hem de Sosyal İşler Bakanlıklarına 
sorular soruyor, tavsiyelerde bulu-
nuyoruz, görüş alışverişi yapıyoruz. 
Öncelikler Kur’an-ı Kerim’e 
yapılan saygısızlık hakkında 
TOF olarak ne düşünüyorsunuz, 
onu duymak isterim?
Lahey’de kutsal kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’e karşı yapılan çirkin muame-
leyi esefle kınıyorum. Hollanda, ken-
dimizi evimizde gibi hissettiğimiz bir 
ülke. Bu şekilde de yaşamak istiyo-
ruz. Hollanda Türk toplumu artık bu 
ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır. Öz-
gürlük, insan hakları ve sosyal devlet 
yapısıyla örnek bir ülke, ancak hiçbir 
özgürlük insanların kutsalına sövme 
hakkı vermez. TOF olarak ilgili ba-
kandan şikâyet ve rahatsızlığımızı 
iletmek için randevu talep ettik.  
En önemli sorunlardan olan, geç 
yaşta Hollanda’ya gelen göç-
menlerin emeklilik aylığına yan-
sıyan düşüşler hakkında neler 
yapılabilir?
Bu konuyu ilgili bakanlığa ilettik. 
Gerekli düzenlemelerin yapılması ve 
adil olmayan bu uygulamanın yeni-
den düzenlenmesi konusunda tek-
lifte bulunduk. Elbette boş bir teklif 
değildi. Olması gereken hâliyle, ge-
rekli bilgileri de kendilerine ileterek 
bu girişimi başlattık. Umarım en kısa 
zamanda bu haksız uygulama gideri-
lir, insanlarımız ömrünün son demle-
rini refah içerisinde geçirirler.
TOF olarak başka ne gibi çalış-
malar yürütüyorsunuz?
Ek ödemeler konusunda da girişim-
lerimiz oldu. Hollanda Sosyal Sigor-
talar Kurumu SVB nezdine yapılan 
bu çalışmalarımız yaşlılarımızın al-
dıkları ek ödenekleriyle (AIO) ala-
kalı. Hollanda’da asgari ücret bu yıl 
itibariyle 1975 avro civarında. Birin-
ci nesil insanlarımız Hollanda’ya 15 
yaşından sonra geldikleri için, emek-
li maaşlarında her yıl yüzde 2’lik bir 
azalma görüyorlar. Bu eksiklik de ek 
ödeneklerle asgari ücret seviyesine 
çıkarılıyor. Ancak bu ödeneklerin 
alınması için de belli şartlar var. İlk 
etapta bu ödeneği alabilmeniz için 
mal varlığınızı bildirmeniz gerekiyor. 
Türkiye’de eviniz ve 50 bin avro 
üzerinde bir birikiminiz varsa bu 
ödeneklerden mahrum kalıyorsunuz. 
Bu noktada yaşlılarımıza en belirgin 
iki ek ödeme yapılıyor. Bunlardan 
biri “zorgtoeslag” dediğimiz sağlık 
sigortasından gelen yardım biri de 
“huurtoeslag” dediğimiz kira yar-
dımıdır. Bu konuda da yaşlılarımızın 

yanında olmaya ve yardım etmeye 
çalışıyoruz. 
Yaşlılarımızın sorunu sadece Hol-
landa’dan kaynaklı değil; Türkiye 
kaynaklı sorunlar da yaşıyorlar. 
Sadece bir örnek verecek olursam; 
izin döneminde hastalandıklarında 
maalesef hastaneler bu kişiler ka-
pılarını açmıyorlar. Ancak acil ser-
vis bölümlerinden  içeri alınıyoruz. 
Devlet yetkililerimizden de istirham 
ediyoruz, lütfen bu gibi durumlarda 
hem gönlünüzün hem de hastanele-
rin ön kapılarını yaşlı hastalarımıza 
sonuna kadar açın. Normal bir hasta 
gibi insan muamelesi görerek mua-
yene olalım. Bu çok üzücü bir du-
rum. Orası bizim vatanımız, canımız. 
Oraya varınca al bayrağı görünce, 
toprağa ayak basınca öptüğümüz en 
kıymetlimiz. Ancak karşılığında böy-
le muamele görünce üzülüyoruz. Bu 
sorunu da elçiliğimiz vasıtasıyla Tür-
kiye’ye iletmeyi düşünüyoruz. 
Başka ne tür sorunlar yaşıyor 
yaşlılarımız?
60’lı, 70’li yıllarda buraya gelen bi-
rinci nesil insanlarımız hem geri dö-
nüş düşüncesi hem de çalışmasından 
dolayı lisan öğrenemediler. Bundan 
dolayı dil bilmemekten kaynaklanan 
sorunları var. Hasta olunca doktora 
gitmek zorunda tabi ki. derdini tam 
olarak anlatamadığı için hekimler 
tam teşhis koyamıyor ya da yanlış 
bir anlaşılma sonucunda farklı bir 
ilaç yazıyor. Bu da insanlarımızın 
doktorlara olan güvenini sarsıyor 
hatta kaybediyor. Kendilerini daha 
iyi ifade etmek, hastalıklarının ne 
olduğunu anlatmak için Türkiye’de 
özel hastanelere gitmek zorunda ka-
lıyorlar. Bu da onların omuzlarına 
için büyük masraflar yüklüyor. Bu 
sorunun çözümüne dönük olarak da 
ciddi çalışmalarımız oluyor.   
Huzur evlerinde durum nasıl?
Yaşlılar ya da diğer adıyla Huzur 
Evleri’nde kalan insanlarımız var. 
Buraları ekip olarak sürekli ziyaret 
ediyor, orada yaşanan sorun ve sı-
kıntıları dinliyor, çözümü için ortak-
laşa adımlar atıyoruz. Bizim insanı-
mız öyle bir yerde kalmak zorunda 
ise nelere ihtiyacı var, bunları tespit 
etmeye çalışıyoruz. Onların bize 
ulaşan istek ve talepleri şu şekilde 
oluyor: “Geniş bir banyo, mutfak 
elverişli bir ortam, çalışanla-
rın Türk ve Müslüman olmala-
rı, daha önemlisi bir Müslüman 
olarak yediklerimizin helal ol-
ması”. Bizler de bu istekleri ilgili 
mercilere ve bu tür hizmeti olmayan 
yaşlılar evlerine ilettik. Yeniden ya-
pılan huzur evlerine de bu taleplerin 
dikkate alınması noktasında tavsiye-
lerde bulunduk.   
Rotterdam’ın güneyinde üç hastane-
nin bir araya gelerek oluşturdukları 
Maasstad Hastanesi de bu manada 
önemli bir teklif sundular. Kendi iç-
lerinde bulunan Hasta Hakları Ko-
misyonu’na üye olarak girmemizi 
istediler. Bu yolla da hastanelere 
yaşlılarımızın hassasiyetlerini ve so-
runlarımızı ilk ağızdan iletmek imkâ-
nı bulacağız. 
Dijital katılımcılık noktasında 
da bir çalışmanız var, bahseder 
misiniz biraz?

Hollanda’da Türk nüfusu giderek yaşlanıyor. Yaşlılıkla birlikte sorunları da hâliyle artıyor. Hollanda’da faaliyet gösteren Hollanda Türk Yaşlılar Federasyonu TOF Başkanı Serdar 
Çiçek ile yaşlılarımızın sorunları hakkında konuştuk. Deniz TV’de yayımlanan “Zeki Baran Soruyor” adlı programda, Hollanda’da yaşayan yaşlılarımızın sorunları ve yaşadıkları 
sıkıntılar ele alındı. Konunun uzmanı Hollanda Türk Yaşlılar Federasyonu Başkanı Serdar Çiçek’in konuk olduğu programda yaşlılarımızın tüm sorunları masaya yatırıldı. 
İstifade edeceğiniz söyleşimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

“Hollanda’da yaşayan Türk yaşlılarımız, yaşlılık, emeklilik, ek ödenekler ve daha bir çok konuda bizimle irtibat 
kurarak istedikleri soruları sorabilirler. Bizimle çalışmak isteyenlere de kapımız sonuna kadar açıktır”

Serdar Çiçek Kimdir?
Ben Serdar Çiçek. 40 yılı aşkındır Hollanda’da 

ikamet etmekteyim. 35 yıldır sağlık memuru olarak 
çalışmaktayım. Uzun yıllar Rotterdam-Feyenoord 

semt belediyesinde meclis üyesi olarak hizmet 
yaptım. 2020 yılından beri de TOF’un başkanlığını 

yürütmekteyim.

Serdar Çiçek:

“YAŞLILARIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU YALNIZLIKTIR”

Günümüz teknoloji çağı. Eskiden bankalara gidip işlerimizi ya-
pabiliyorduk. Bu imkân ortadan kalktı. Bundan dolayı yaşlıları-
mızı bu konuda eğitmeye, telefon, tablet, bilgisayar kullanımını, 
dijital bankacılığın, enerji tedarik kurumlarının aylık bilgilerini, 
e-maillerini okumalarının nasıl yapıldığını öğretmeye çalışıyoruz 
ki, mağdur olmasınlar. Bu konudaki cahillik ağır bedeller ödeti-
yor. Bu fırsatlardan istifade etsinler. Bizler kendi ağımızda olan 
insanlara bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. TOF dört büyük şehir-
de aktif ancak insanımızın olduğu bölgelere de bu dijital katılım 
hizmetini götürebiliriz, yeter ki, talep gelsin. Bu manada fede-
rasyonumuzun çalışmalarına kim katkı yapmak isterse, kapımız 
açık, bekleriz.
İnsanlarımızın bu alandaki sorunlarının giderilmesi için ay da bir 
de olsa mahallelere mobil bankacılık hizmetleri gelmesi teklifin-
de bulunduk. En azından insanlarımız aylık işlemelerini o seyyar 
bankalarda yapabilsinler. İnsanlarımız dijital bankacılığı bilme-
diği için kartını ya evladına ya torununa ya da tanıdık birine 
veriyor, bu da zaman zaman daha büyük sorunlara yol açıyor. 
Bu ülkenin temel taşları olan bu insanları barakalım da ömürle-
rinin son demlerinde rahat ve refah içerisinde yaşasınlar. Zaten 
ömürlerini sevdiklerine adamışlar bir de onlara böyle eziyet et-
mek bizlere yakışır mı? Yaşlılarımızın bir diğer sorunu da konut 
sorunu. İçerisinde barındığı konut maalesef çok büyük ve asan-
sörsüz. Oysa 65 yaş üstü insanlarımızın bir ayrıcalığı var. Bu tür 
durumlarda onlara uygun bir konuta taşınma imkânı bulunuyor. 
Bu gibi sorunları olanların bizlerle irtibata geçmelerini isterim. 
Hasta olan insanlarımızın Türkiye’yi tercih etmelerinin 
sebebi nedir?
Kendilerini tam olarak ifade edemedikleri için Türkiye onlar için 
en ideal tercih oluyor. Hastanın böyle bir ikinci tercih hakkı var. 
Bunu da Türkiye olarak kullanıyorsa, en doğal hakkıdır.
Evde bakım hizmetlerinde ne tür sorunlar yaşanıyor?
Hollanda devleti, evde bakım hizmetini çok önemsiyor. Anne ba-
baya evladının bakması karşılığında çok ciddi bir bakım bedeli 
ödüyor. Hem anne babanın emniyetli, gönül huzuru içerisinde 
bakımı sağlanıyor hem de evladın anne babaya görevi sağlanıyor.   
Bu alanda da ciddi sorunlar yaşıyor ve mağdur oluyor insanları-
mız. Lütfen bu manda devlet tarafından tanınmış, güvenilir, işini 
düzgün yapan kurumlarla işbirliği içerisinde olun. Aksi hâlde hem 
maddî hem manevî  büyük zararlar görebilirisiniz.  
Allah bize böyle sorumluluk vermiş. Garip gurabaya, ihtiyaç sa-
hibine yardım edesiniz diye bir görev vermiş. Bizler de elimizden 
geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. ben 35 yıllık sağlık memu-
ruyum. Türkçesi “kardeş” olan bir görevim var. Rotterdam’da 25 
Türk ailesinin bir araya gelerek oluşturdukları örnek bir site var. 
Veyis Şenyürek Bey’in başında olduğu bu oluşum benim de bu 
hayalim idi. Bu siteyi yaşlılarımızın ziyaret ederek görmelerini ve 
bu tür yapıların oluşmasına zemin hazırlamalarını isterim. 25 aile 
bir arada, pek çok etkinliği birlikte yürütmekteler. Birbirlerini din-
lemekte, sohbet etmekte, geziler düzenlemekte, dertlerine birlikte 
ortak olmaktalar. 
Yaşlı Hollandalılar haklarını biliyorlar. Gezilere çıkıyorlar, spor 
yapıyorlar, yürüyorlar, etkinliklere katılıyorlar, ellerindeki tele-
fonlarla her türlü işlerini yapıyorlar ama bizim yaşlılarımız hep-
sinden mahrum olarak bir hayat sürüyorlar. Bu sürece olumlu 
bir manada katkı sunmak için TOF var. Bizleri arayın, yalnız bı-
rakmayın, birlikte onların hayatlarını kolaylaştıralım, huzur içeri-

sinde geçmesini sağlayalım. Zira onlar 
bunu çoktan hak ettiler. TOF olarak 
sadece Hollanda’daki yaşlılarımızın 
değil Türkiye’ye göç etmiş yaşlılarımı-
zın sorunlarıyla da ilgileniyoruz. 
Bundan sonra yapacaklarınızı da 
duymak isteriz, TOF neler plan-
lıyor?
Büyük şehirlerde Türk Göçmenler 
Platformu oluşturmak istiyoruz. Gö-
nüllülük ve temsilcilik noktasında iş-
birliği yapmak isteyenler lütfen bizim-
le irtibata geçsinler. Birlikten kuvvet 
doğar. Yaşlılarımızın var olan sorun-
larını çözmek adına atılan adımlar ne 
kadar değerlidir. 
Yaklaşan seçimlerde yaşlıların 
rolü nedir?
Her oy bir değerdir. Lütfen benim 
oyumdan ne çıkar demeyin, gidin sizi 
en iyi şekilde temsil edeceğine inan-
dığınız, Türk toplumunun sorunlarına 
sahip çıkan parti için oyunuzu kulla-
nın. Gidemeyecek durumda iseniz, 
evladınız ya da komşunuz sizler için 
vekâleten oy kullanabilir. Bunu sakın 
ihmal etmeyin. Irkçı partilerin yükse-
lişte olduğu bir dönemde oy vermek 
onların yükselişini durdurmak demek-
tir.  “Oy vermekle neyi değiştirece-
ğim?” deme, en azından kitabımıza 
saldıranları durdurabiliriz.  
Sizce yaşlılarımızın en büyük 
sorunu nedir?
Bence yaşlılarımızın en muzdaip ol-
duğu sorunlardan biri yalnızlıktır. 
Hem kendi hanelerinde kalan hem 
de huzur evlerinde kalan yaşlılarımız 
kendilerini çok yalnız hissediyorlar ve 
bu durum onları ruhsal anlamda çok 
olumsuz etkiliyor. Vakit buldukça en 
yakınımızdaki insanları ziyaret ede-
lim, onlarla oturalım, onları dinleye-
lim; sohbet edelim.
Sanki tabu olan bir sorunumuz 
daha var o da demans/unutkan-
lık, bunama hastalığı. Sizin bu 
konuda federasyon olarak bir ça-
lışmanız var mı?
Neden tabu olsun neden ayıplansın. 
Bu bütün insanlığın yaşadığı bir so-
run, bir hakikat. Sadece bizim insanı-
mıza has bir durum değil ki. Bu sıkıntı 
ilk başlarda günleri tarihi unutmakla, 
ardından eşini çocuğunu tanımaz hâle 
gelirler. Bu gerçekten çok üzücü bir 
durum. Bu konuda da çalışmalarımız 
var. Bu tür sorunu olan insanlara na-
sıl yaklaşacağımız, davranacağımız 
noktasında özel olarak hazırlanan vi-
deolarla insanlarımıza yol göstermeye 
çalışıyoruz. Bu durumu kabullenmek 
zor, ancak bu bir gerçek. Bizleri bu 
gibi durumlarda arayabilir, çağırabilir, 
yardım isteyebilirsiniz. Bizler yaşlıları-
mızın sorunlarına çözüm bulmak, der-
man olmak, haklarını savunmak için 
çalışıyoruz. bu manada kim bizimle 
birlikte olmak istiyorsa kapımız herke-
se açıktır, hoş geldiniz deriz.   
           Söyleşi: Zeki Baran   ---◄◄   
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Hollanda uluslararası ölçü ve 
değer yargılarına (geluk-
monitor) göre mutluluk ve 
mutlu yaşam sıralamasında 

dünya beşincisi...
Kaliteli 200 dünya üniversiteleri sırala-
masında 10 Hollanda üniversitesi bu-
lunmakta. 
Hollanda’da son yıllarda yabancı 
öğrenci sayısı her geçen gün artmakta. 
Üniversitelerde eğitim yapanların to-
plam öğrencinin yüzde 40’ ı Hollan-
da’nın dışından gelmekte. Meslek 
Yüksek Okullarında ( HBO) ve Üniver-
sitelerde (WO) 2021- 2022 Eğitim ve 
öğretim yılında (Studiejaar 2021 – 
2022) eğitim gören yabancı öğrenci 15 
yıl önce yüzde 33 iken bugün bu oran 

İnsan güzele talip

HOLLANDA’DA NE KADAR YABANCI ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR?
ise 115 bini geçmiş bulunmakta.
Var olan eğitim, konut ve barınma ka-
pasitesi ihtiyaca cevap vermemeye 
başlamış bulunmakta. 
Hollanda Temsilciler Meclisi’nde eği-
tim kontenjanı ve limit uygulaması 
görüşülmesi sırasında Yabancı kökenli 
öğrencilerin eğitim, bilim, ilim ve ino-
vasyon için çok önemli olduğu belir-
tilmekte.
Hollanda’da eğitim, konaklama, 
eğlence ve beslenme giderleri yük-
sek olmasına rağmen ilgi artmakta ve 
yurtdışından gelen öğrenciler eğitim 
giderlerini karşılamak için bir haftada 
belirli bir saat ve bir yılda belirli bir süre 
çalışma imkânları da bulunmaktadır.
Ayna zamanda Hollanda’ya eğitim 

için gelen öğrencilerin yüzde 25’i Hol-
landa’da kalarak iş pazarına katılıyor. 
Memleketine dönen öğrenciler ise, 
gelecek yıllarda Hollanda ile ticaret ve 
ekonomik faaliyetlerin içerisinde bulun-
maktalar.
Son yıllarda Türkiye’den Hollanda 
Bilimsel eğitimi (WO), Master ve Me-
slek Yüksekokulları eğitimi için gelen 
öğrenci sayısında artışın olduğu bilin-
mekte.
Türkiye’den Hollanda’ya yapılan tüm 
eğitim başvurularında Türkiye Dünya 
dördüncüsü sıralamasında olup, 2019 
yılında Türkiye’den yapılan başvuru-
ların oranı % 5,3 iken, bu oran 2021 
yılında yüzde 6,7’ye yükselmiş bulun-
maktadır.                                      ---◄◄   

1 Ocak 2023’ den itibaren Sosyal yardım başvurunuzu değerlendirirken or-
tak hanenizi kimin yönettiği dikkate alınacaktır...

Birden fazla kişiyle birlikte yaşıyorsanız, bu sosyal yardım ödeneğinizin mik-
tarını etkiler. Yani evinizde ne kadar çok yetişkin yaşıyorsa alacağınız fayda o 
kadar düşük olacaktır.
Yeni yasa kimleri kapsıyor?
Yaş sınırı 1 Ocak 2023’te 21’den 27’ye yükseltildi. 27 yaşın altındaki kişilerin 
artık giderleri paylaşan aile bireyi olarak görülmediği anlamına gelir.  ---◄◄   

      YAZ 

“Ufak taşınan bina yapılmaz
Valla bir ben ölmeyinen Maraş 
yıkılmaz
Kardeş kalk gidelim, yoldaş kal 

gidelim”

Enkazın altından “selamünaleyküm” diyerek 
çıktı Aybüke kız. Gökyüzündeki ay gibiydi, 
selam ile doğdu. Can bağışlayanın ismiyle, 
can muştuladı millete. Kendi ellerimizle viran 
ettiğimiz ve bunun üstüne yine viran olan o güzel 
şehirlerimizden selam ile çıkacağız. Selâm ile 
selamete. Aybüke kız, yeniden doğarken, bizlere 
selâm verdi, boşuna değil. 

Hangi kelimelerle olanları anlatabiliriz. Harfler 
bir araya gelerek bir içli cümle olmaktan imtina 
ediyor. Ya içimizdekiler... Ne olacak içimizdeki, 
kalbimizin ta derinliklerinde olanlar. Aklı nereye 
yollayalım, gözyaşını neyin arkasına gizleyelim. 
Ya gördüklerimiz. Gördüklerimizi hangi kilitli 
sandıklar saklar. Gördük ama. Boşuna değil... 

Bu dünya yeşil kızıla donanmış bir gelinmiş, 
baka baka doyamadık. Bu gelin ne etti bize? 
Elimizdeki küçücük bir tohumu bağrında 
sakladığımız o uysal toprak, neden bu 
kadar hırçındı? Eskiden konuşmuşluğumuz, 
dostluğumuz vardı oysa. Akrabaydık hatta. Bir 
kusur mu etmiştik bilmeden? Bilmeden olsaydı 

affederdi, bilerek mi yaptık yoksa? Boşuna 
değilmiş.

Dondurduğumuz mutlulukları saklayan albüm, 
duvarda asılı duran çerçeve, sevdiklerimizin 
kokusunu taşıyan küçücük eşyalar, sandıklar, 
çeyiz sandıkları toz toprağa karıştı.  İnsanın 
yüreğine ve aklına saplanan o beton yığınlarının 
arasında, bizi bulur mu? Bulur mu ve yeniden 
tamir edebilir miyiz? Ahlarımızın arasında bizi 
sarıp sarmalar mı? O sıcak yuva, o neşe dolu 
kahkahalar bulur mu bizi? Evim, ey evim, ey 
hatıralarımın üzerindeki kiremitten çatı, gitti... 

“Allah” deyince akan sular durur. Allah 
annelerin ağzında ne güzel. Anneler ne güzel. 
O saçlarını süpürge eden annelerle bu vatan ne 
güzel. Bu güzel annelerin doğurdukları ne güzel. 
“Başlarını ağırlaştıran / Ağır siyah şelale 
saçlarını / Tutunca gençleşirdi erkekler” 
ve bir daha gençleşen erkekler, basübadelmevt 
sonrası otuz üç yaşın umuduna ermişçesine 
tekrar dönecekler yüzlerini annelere. O yangın 
yeri yüreklerini teskin etmek için. Vatan anne 
yüreği kadar geniş. Annemiz vatan...
Elveda demeden gidenlerin ardından 
kalakaldığımız an, merhaba diye kolumuza giren 
kavruk memleket çocukları, Hızır olup yeten 
erler ve hatunlar, toprağın ve tarihin içinden 
akan coşkun bir nehir idiler. Metropollerin 
kargaşasından, yuvarlak masaların etrafında 
kümelenen lümpenlerin, memleketi aldıklarına 
göre hesap eden ve değişenlerin çirkinliklerinden 
azade, duru ve güçlü bir nehir. ‘Baş göz üstüne 
geldin, gardaş. Can bağışladın’.
Bu nehir nereye akar? Bu nehir, bu gün görmüş 
günler geçirmiş, sırtında tarihi ve ümidi taşıyan 
bu nehir nereye akar? Bazen coşan, bazen 
durulan bu nehir, bu yorgun nehir nereye akar? 

Ağır ve onurlu bir o kadar dingin bu nehir, 
kendisini Allah’a bağlayan rahmet yağmurlarıyla 
bir kez daha ve son kez olmadan millet olma 
bilincini yeşertecek. Varız. Allah’tan geldik 
Allah’a gideceğiz...
Kız babası, kızına hazır ettiği çeyiz sandığını 
sınırları aşan bir şuur ve kardeşlik duygusuyla, 
tek bir kelâm etmeden ve gözyaşlarıyla, 
yardım toplayan insanlara teslim ederken, sinir 
uçlarımıza dokunacak şekilde çizilen sınırların 
hükmünün artık kalmadığını gördük. Gördük ve 
gönendik...
Şehirlerimiz... evimiz. Tek bir çakıl taşını 
bile kıskanmak borcu boynumuzda olan 
güzel şehirlerimiz. Mekke’nin, Medine’nin ve 
Kudüs’ün gölgesiyle gölgelenmiş mübarek 
şehirlerimiz. Toprağa “toprak” diyerek 
bakmayan, gökyüzüyle kavgalı, çarpılmış gibi 
ortalıkta dolanan ve sadece yüksek bina dikmeyi 
marifet sayan azgın Haman’lar eliyle incitildi. 
Şehirlerimizin ruhlarını incittik. Özür dilemek ve 
kendimizi affettirmek mecburiyetindeyiz...

Aybüke kız, ‘selamünaleyküm’ dedi yeniden 
dirilirken. Hesaba gelmez bir çizgi üzerinden. 
Şehit oldular, amenna. Şehit yani şahit. Allah’a 
diyecekleri bize dert olsun, hesap etmemiz 
gerekenleri unutmamamız için. Millet olmak, bir 
vatana ve bir devlete sahip olmanın ne büyük bir 
nimet olduğunu ve bunu ahlâk hâline getirmemiz 
gerektiğini bilmek ve bildirmek sorumluluğu 
hepimizin omuzlarında. 
Kim ne derse desin ‘bizim hüznümüz 
Allah’adır.’ O, bu milleti boynu bükük 
bırakmayacaktır. İman ederim. Kendi katına şehit 
olarak aldığı güzel kardeşlerimizi en güzeliyle 
rızıklandırsın. Bağrı yanmış kardeşlerimize 
inşirah versin. Ve bu aziz milleti Hz. Mustafa (AS) 
efendimize bağışlasın. Amin.        ---◄◄   

“Allah” deyince akan sular 
durur. Allah annelerin ağzında 
ne güzel. Anneler ne güzel. 
O saçlarını süpürge eden 
annelerle bu vatan ne güzel. Bu 
güzel annelerin doğurdukları ne 
güzel. “Başlarını ağırlaştıran 
/ Ağır siyah şelale saçlarını / 
Tutunca gençleşirdi erkekler” 
ve bir daha gençleşen erkekler, 
basübadelmevt sonrası otuz 
üç yaşın umuduna ermişçesine 
tekrar dönecekler yüzlerini 
annelere. O yangın yeri 
yüreklerini teskin etmek için. 
Vatan anne yüreği kadar 
geniş. Annemiz vatan...

Aybüke Kız
 "SELAMÜNALEYKÜM"
DEDİ

 oflaz-aliya@hotmail.com  KALEMDÂR Behçet Ali Şeker

SOSYAL YARDIM ALANLARIN DİKKATİNE
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İnsanlık ayakta...

Hollanda’da toplanan bağışlar 100 mİlyon euroyu geçtİ!

“Asrın felaketi” olarak adlandırılan 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 
ardından depremzedelere yardım için 
Hollanda Diyanet Vakfınca (HDV), 

“Türkiye İçin El Ele” kampanyası başlatıldı.
Vakıf TV aracılığı ile canlı yayınlanan, 
Lahey kentindeki HDV’ye bağlı Ahi Evran 
Camii konferans salonunda yapılan ve 
Ömer Atıf ile Sezer Han tarafından sunulan 
kampanyanın birinci gününde, Türkiye’nin 
Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Lahey Din 
Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, 
HDV Başkanı Muhlis Koç, Türk Sivil Toplum 
Kuruluşu Başkanları ve çok sayıda ziyaretçi 
katıldı.
Deprem bölgesinde bulunan görevliler ile 
bağış yapmak isteyenlerin canlı yayına 
bağlandığı kampanyada ilk gün 2 milyon 52 
bin 154 euro bağış yapıldı.
Kampanyanın ikinci gününde ise canlı 
yayına Hollanda STK, iş adamları ve  cami 

başkanları katılarak düşüncelerini paylaştılar.
Yürütülen iki günlük kampanya sonucunda 
yardım meblağı 3.300.000’e ulaştı.
HDV Başkanı Muhlis Koç yaptığı  açıklamada 
şunlara dikkat çekti:
“Bu meblağın, felaketin yaralarını sarmaya 
yetmeyeceğini biliyoruz. Onun için de hem 
üç aylar  hem de Ramazan ayı içerisinde 
yardım çalışmalarımız devam edecektir. Bu 
kampanyamıza katılan, destek veren herkese 
teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı 
olsun, bağışlarınızı kabul etsin.
Tekrar Türkiye’mize geçmiş olsun 
dileklerimizi bildiriyor,  kaybettiğimiz canlara 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil ve 
hayırlı şifalar diliyoruz. Hayatta kalanlara 
sabır ve dayanma gücü diliyoruz.”

HDV’nin 6 Şubat’ta ayrıca başlattığı ve 
devam eden bağış kampanyasında ise şu ana 
kadar 6 milyon euro toplandı.              ---◄◄

Hollanda’da ‘Türkiye İçin El Ele’ kampanyası: Bağış miktarı iki günde 4 milyon euroya yaklaştı

Murat Gedik:

naKdî Ve aynî yardımların yanında dualar yollandı 

I HH Hollanda: 1,7 milyon euro
Uluslararası İnsani Yardım Vakfı 
Hollanda (IHHNL) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Aslantaş açılan bağış 

hesabı vasıtasıyla yaklaşık 1,7 milyon euro 
bağış toplandığını belirtti. 
IHH deprem bölgesinde üç aşamalı bir 
yardım programı düzenliyor. Şuanda deprem 
bölgesinde olan ekip gıda paketleri, battaniye, 
eldiven, bere vs. gibi gerekli olan malzemeyi 
Türkiye’den temin ederek dağıtıyor. Bunun 
yanı sıra yine deprem bölgesinde büyük bir 
yemek çadırı kurmak için çalışıyor. Kurum 
orta ve uzun vadeli olarak da konteyner 
kentlerin oluşturulmasında görev alıyor.

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı: 500 
bin euro Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı’nın 
(HTGV) başkanı Nuray Murat, deprem 
nedeniyle 4 HTGV gönüllüsünün şuana 
Türkiye’de olduğunu ve bugün 3 gönüllünün 
daha Türkiye’ye hareket edeceğini belirtti.

Şuana kadar 500 bin euro bağış toplandığını 
belirten Murat, yardım konusunda AFAD 
ile birlikte hareket edildiğini, ayrıca kısa ve 
uzun vade olmak üzere iki aşamalı bir yardım 

programı yürütüldüğünü belirtti.
Murat “4 arkadaşımız şuanda Türkiye’de 
ve 3 arkadaşımız daha dün Türkiye’ye 
gitti. HTGV olarak toplam 7 kişi, AFAD ile 
birlikte çalışıyoruz ve deprem bölgesinde 
ne ihtiyaç varsa onu temiz ediyoruz. 
Bizim aracılığımızla yapılan bağışların bir 
kısmını ileriki dönemde gerekli olacak 
yardım faaliyetleri için rezerve ettik. Ancak 
şuanda bize AFAD’dan ne lazım olduğunu 
söylüyorlar ve faturasını gönderiyorlar biz 
de malzemeyi temin ediyoruz. Yani üçüncü 
şahsa parayı vermiyoruz. “dedi.

Hollanda Türk Federasyon: 350 bin 
euro
Depremin yaşandığı andan itibaren 
teşkilatlarını harekete geçiren Hollanda Türk 
Federasyon deprem mağdurlarımız için başta 
Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Dordrecht 
ve Utrecht olmak üzere tüm teşkilatları ile 
yardım toplamaya devam ediyor. 
Federasyon Başkanı Murat Gedik toplanan 
malzemelerin TIR’lara yüklenerek afet 
bölgesine gönderildiğini ve şuana kadar 30’a 
yakın tırın Türkiye’ye gittiğini belirtti. Gedik 
“Bu çalışmaların hepsi konsolosluklarımız 

ile yapılan istişareler ile yapılmaktadır. 
Bu istişarelere çok önem veriyoruz, 
böylece gerçek ihtiyaç olan malzemeler 
gönderilmekte. Giden malzemeler 
AFAD’a teslim ediliyor ve böylece dağıtım 
sağlanıyor.” dedi.

Başta Belediyeler olmak üzere, Bakanlıklar 
ile de irtibatta olunduğunu belirten Gedik, 
yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 
“Teşkilatlarımız Hollanda kurumları ile de 
irtibattalar. 6 teşkilatımıza bizzat Belediye 
Başkanları ziyarette bulunarak çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Den Haag Türk İslam 
Vakfı’nı ayrıca Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Sigrid Kaag ziyaret etti. 
Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu an 
önceden planlanmış kültürel programlarımızı 
nasıl deprem mağdurlarına faydalı hâle 
getirebiliriz diye çalışmalar yapmaktayız. 
Hesabımıza şu ana kadar giren yardım miktarı 
350.000 euro civarında. Camilerimizde 
kılınan Cuma namazlarında dualar edildi, 
teşkilatlarımız da hatimler indirildi. 
Çalışmalarımız deprem bölgesi ile yapılan 
istişareler doğrultusunda devam edecektir.” 
dedi.                                               DM ---◄◄

“Teşkilatlarımız Hollanda kurumları ile de irtibattalar. 6 teşkilatımız, bizzat Belediye Başkanlarını ziyaret 

Kemal Ergün:

ıgmg Ve Hasene’nİn başlattığı Kampanyada 
4 mİlyon euro’nun Üzerİnde bağış toplandı

“Şimdi dayanışma vaktidir. Yardımlarınız için teşekkür ediyorum. Duaya ve dayanışmaya devam diyorum.”

I slam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 
ve Hasene İnsani Yardım Derneği 
ortaklığıyla Türkiye’deki depremzedeler 
için 6 Şubat 2023 tarihinde başlatılan 

Acil Yardım Kampanyası kapsamında şu ana 
kadar 4 milyon Euro’nun üzerinde yardım 
toplandığı açıklandı. Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, 
Acil Yardım Kampanyası kapsamında şuana 
kadar 4 milyon Euro’nun üzerinde yardım 
toplandığını duyurdu.

4 Milyon Euro’nun Üzerinde Bağış
Ergün yaptığı açıklamada, “Türkiye’mizde 
6 Şubatda meydana gelen Kahramanmaraş 
merkezli deprem sonrası İslam Toplumu Millî 
Görüş teşkilatları ve Hasene derneğimiz 

olarak başlatmış olduğumuz acil yardım 
kampanyasına şu ana kadar 4 milyon Euro’nun 
üzerinde gönüllülerimiz bağışçılarımız destek 
verdi.” ifadelerini kullandı.

“Duaya ve Dayanışmaya Devam”
Kampanyanın tüm hızıyla devam ettiğinin 
hatırlatan IGMG Genel Başkanı “Şimdi 
dayanışma vaktidir. Yardımlarınız için teşekkür 
ediyorum. Duaya ve dayanışmaya devam 
diyorum.” diye konuştu.
Yardımlar Depremzedelere Ulaştırıldı
Türkiye’deki deprem bölgesine Avrupa’dan 
giden Hasene ve IGMG yardım heyeti son 
olarak, acil yardımların ilk bölümünü Adana, 
Osmaniye ve Hatay’ın İskenderun ilçelerinde 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.    

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları 
bünyesinde hizmet veren ve yardımları sınırları 
aşan Hollanda Hasene Sosyal Yardımlaşma 
Derneği idi. Avrupa genelinde 10 milyon 
euroyu bulan derneğin Hollanda şubesinin 
ulaştığı rakam şimdilik 1. 200 bin Euro olarak 
gerçekleşti. 
Nakdi yardımların yanı sıra arama ve 
kurtarma ekibinde görev alan uzman eleman 
desteği, konteynır, giysi, jeneratör gibi ihtiyaç 
malzemelerini de  bölgeye taşıyan dernek 
yetkililerinden elde edilen bilgiye göre şuana 
kadar 1 milyon 200 bin euro bağış toplanmış 
durumda. 
Yardımlar devam ederken, camilerde de 
gıyabi cenaze namazları kılındı, dualar edildi, 
hatimler indirildi.                                ---◄◄

Hollanda ayaKta, depremzedelerİn yanında!.. 
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S ınav (imtihan) sına- 
kökünden v eaye 
(eylemden ad yapma 
eki, söyle-v, işle-v) ile 

yapılan bir sözcük. 
Türkçede ‘sınav’ dendiğinde 
akla hemen bir sınıf ortamı 
gelir: Öğretmen ve karşısında 
öğrenciler... Ya yazılı sınav vardır 
ve her bir öğrenci başı önünde 
soru okumakla, yanıt yazmakla 
meşguldür ya da sözlü sınav 
vardır, tahtaya kalkan bir öğrenci, 
öğretmeninin kendisine sorduğu 
sorulara arkadaşlarının önünde 
sözlü yanıtlar vermektedir. 1’den 
10’a kadar puanlar alır öğrenciler. 
Yazması, söylemesi kolay bu 
‘notlar’ kabusudur her öğrencinin. 
İnsan yaşamının bu 1’den 10’a 
kadar notlar ile yön kazanması ne 
korkunç bir çelişkidir; yarım puan 
yüzünden, 1 puan yüzünden ne 
hayatlar kararmıştır... 
Her sınav okulda yapılmadığı 
gibi, her sınavdan da not almayız. 
Okulsuz, öğretmensiz sınavları 
da vardır Türkçe’nin; 15 dakika 
boyunca kendisine yol verilmeyen 
yaşlı kadının durumunu 
anlatırken ‘insanlıktan sınıfta 
kaldığımızı’ söyleriz, ameliyat 
masasından kalkamayan hasta 
için ‘yaşam sınavını kaybetti’ 
deriz. Yani, sınav için mutlaka 
bir sınıf, sorular yönelten bir 
öğretmen, yanıtlayan öğrenciler 
gerekmez. Bir durum, bir olay, bir 
görüntü karşısındaki tavrımız da 
sınavdır. 

Her an, her gün sınavdayız 
aslında 
İnsan denen varlık yaşamının 
her ânında, her saatinde, her 
gününde, her ayında, her 
yılında sınavdadır. Küçük veya 
büyük, yığınla sınav yaparız 
ömür boyu. Her gün yaptığımız, 
yani rutine bindirdiğimiz birçok 
sınavın ‘sınav’ olduğunun kimi 
zaman bilincinde bile değilizdir. 
Sabah uyandığımızda, işe 
okula gittiğimizde, insanlarla 
konuşurken, bir iş yaparken 
sınavdayızdır aslında. Bu işlerin 
yolu yöntemi vardır, kuralları 
vardır; sorusuz sınavlardır 
bunlar. Bunlara uyarsak sınavdan 
geçmiş sayılırız. Varsayalım ki 
bir markette alışveriş yapıyoruz: 
Markete girmek, aklımızda ya 
da listemizde bulunan ürünleri 
seçmek, kasa önündeki sırada 
beklemek, aldığımız ürünün 
karşılığını ödemek, marketi 
terk etmek... Bütün bunlar 
önceden saptanmış kabullerle 
gerçekleşmek zorundadır. 
Markete çıkış kapısından girersek, 
gözümüze çarpan her ürünü 
alırsak, sırada beklemezsek, 
para vermeden oradan ayrılmak 
istersek sınavımız ‘başarısız’ 
geçmiş olur. Böylesi yanlış her 
davranışımız bize kocaman bir 0 
(sıfır) olarak döner. Ya marketten 
atılırız ya polis çağırırlar, apar 
topar karakola götürülürüz. 
Her gün yaptığımız sınavlar da 
vardır, yaşamda bir kez ya da 
birkaç kez karşılaştığımız sınavlar 
da. Çok sık verdiğimiz sınavlarda 
başarı çıtamız çok yüksektir. 
Bazı sınavları da başkaları yapar, 
yaşam boyu biz o sınavlara 

hiç girmeyiz; deprem, tsunami 
felaketi, yanardağ patlaması 
gibi. Herkesin, her ülkenin her 
zaman karşılaşmadığı ender 
sınavlardandır bunlar. Aynı 
ülkenin insanları bile yaşadıkları 
yer, coğrafî konum sebebiyle 
sınavdan kurtulabilirler. Bunların 
ne zaman kapımızı çalacağı 
kesinkes bilinemez.

Sınavlara hazırlıklı olmak
Kimine hazırlıklıyızdır sınavların, 
kimine de hazırlıksız yakalanırız. 
Hazırlığımızın boyutuna ve 
ciddiyetine göre başarılı oluruz 
ya da olamayız. Markete, alacağı 
ürünlerin ederini ödeyebilecek 
para ile giden, yağmurlu havada 
savarla (şemsiye) sokağa çıkan, 
taşıtlar akarken kırmızı ışıkta 
bekleyen kişiler sınavdan 
başarıyla çıkarlar. Depreme 
dayanaklı bir binada oturan kişi 
ile bunlar arasında nitel açıdan 
hiçbir fark yoktur. 
Yağmurlu havada sokağa çıkıp, 
sırılsıklam olduktan sonra 
ıslanmasını ‘kader’ olarak gören 
kişi ile, depreme dayanaksız 
binada oturup, deprem olunca 
karşılaştığı felaket için ‘kader 
işte’ diyen kişi arasında da hiçbir 
fark yoktur. Yağmurun yağması 
bir doğa olayıdır ve Rabb’in 
yaşam mucizesidir; yağmurun 
‘yağmamasını beklemek’ ne 
kadar saçma ise, bir başka doğa 
olayı ‘deprem’in ‘olmamasını 
beklemek’ o kadar saçmadır. 
Her sınava hazırlığımız eşit 
oranda olmaz. Bazı sınavlar için 
küçük hazırlıklar yeterliyken, bazı 
sınavlar için büyük ve uzun süreli 
hazırlıklar gerekir. 
Hazırlığın ciddiyeti de çok 
önemlidir. Siz bir sınava gerçekten 
çok iyi (waterdicht - su sızdırmaz) 
bir biçimde hazırlandıktan sonra 
o sınavdan zayıf not alan birini 
gördünüz mü? 
Kesinkes ne zaman kapımızı 
çalacağını bilmediğimiz sınavlara 
‘her an çalabileceği’ düşüncesiyle 
hazırlıklı olmak, kapı çalındığında 
başarılı olmak için altın kuraldır.

Bedelini ödemek 
Bizim ara sıra, kırk yılda bir; 
o da Türkiye’nin her kentinde 
değil, bazı bölgelerinde 
karşılaştığımız, bu yüzden de 
pek ciddiye almadığımız, bu 
yüzden de hazırlığımızı yeterince 
yapmadığımız, çok acı da bedeller 
ödediğimiz deprem sınavını sık 
sık yapmak zorunda olan ülkeler 
(Japonya, Endonezya en bilinen 
örnekler) yeterince hazırlık 
yaptıkları için bu sınavdan 
başarıyla çıkmaktadırlar. 
Zorluk derecesi (şiddeti) aynı olan 
sorularla sınava giren Türkiye’nin 
notu hep zayıfken, Japonya hep 
yüksek notlar alarak geride bırakır 
bu sınavı. Bizde 7,5 üstü şiddeti 
olan bir depremde on binlerce 
kişi ölürken Japonya’da ölü sayısı 
10’u bile bulmaz. Bizde binalar 
enkaz yığınına dönerken, o ülkede 
tek bir bina yıkılmaz. Bu sınava 
çok iyi hazırlanmıştır Japonlar; 
ödedikleri bedel de çok azdır.

Allah’tan umut kesilmez
İnsanoğlu ne kadar güçlü 

görünürse görünsün, varlık-
yokluk meselesinde her zaman 
Allah’tan yardım bekler. En 
tanrıtanımaz kişi bile ölüm 
kalım söz konusu olduğunda 
Tanrı’ya sığınır. “Batmakta olan 
gemide ateist yoktur” sözü bu 
bakımdan manidardır. Allah’tan 
yardım beklemek çok insanî, çok 
masum bir durumdur. Elbette 
Allah’tan bekleyecek yardımı 
insan; kurttan kuştan, dağdan 
topraktan bekleyecek değil ya! 
Sonuçta Rabb’in takdirindedir 
kimin ne kadar yaşayacağı. Düşen 
uçaktan sağ kurtulan da oluyor, 
depremde yıkıntıların altından 
günlerce sonra sağ çıkan da... 
Ama “olmayacak duaya da 
‘âmin’ dememek lazım”. 
Türkçede “Sen tedbirini al, 
takdir Allah’ındır” sözü durumu 
çok güzel ifade etmektedir. Kaza 
ile kaderi birbirine karıştırmamak 
gerekir.

Türkiye gerçeği
Herkes söylüyor, biz de kısaca 
yineleyelim: Türkiye bir deprem 
ülkesidir. Okuyup geçmeyelim, 
bir daha ciddiyetle okuyalım: 
Tür-ki-ye bir dep-rem ül-ke-si-dir. 
Bu gerçeği aklımızın bir köşesine 
çivileyelim. Biri Marmara, 
diğerleri Kuzey Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu olmak üzere 
3 büyük fay hattımız var. Bu 
bölgelerde, buralardaki illerde her 
an deprem sınavına gireceğimizi 
de kabul edelim. “Olmaz yaaa!” 
deyip, bize özgü bir ciddiyetsizlikle 
sınava yakalanırsak nasıl bir bedel 
ödeyeceğimizi de biliyoruz, değil 
mi? O zaman ne yapacağız: Bu 
sınava çok iyi hazırlanacağız. 
Yasal, teknik, etik, toplumsal 
hazırlığımızı nasıl yapmamız 
gerektiğini de çok iyi biliyoruz; 
bunları yazmaya gerek yok. Biz 
önce üzerimize düşen görevleri 
layıkıyla yerine getirelim, 
Rabb’imiz bizim emeğimizi boşa 
çıkarmaz; bundan hiç kuşkumuz 
olmasın. 
Güneydoğu Anadolu depremi 
beklenen bir felaketti. “Ben 
geliyorum” diye bas bas 
bağırıyordu, biz ciddiye almadık. 
“Bu sınavı beklemiyorduk” 
diyen yalan söyler. Sınava girdik 
ve sınıfta kaldık. 10 kentimiz enkaz 
yığınına döndü. Bazı kentlerimiz 
neredeyse haritadan silindi. Bu 
sınavın bedelini çok ağır ödedik, 
daha da ödeyeceğiz. Uzmanlar 
‘Marmara Depremi’nin yolda 
olduğunu söylüyorlar. Yakın 
bir zamanda bir sınav da orada 
vereceğiz. İnşallah olmaz; ama 
‘kesin olacak, hazırlığımızı 
ona göre yapalım’ dersek ve 
ciddiyetle çalışırsak, gerçekleşirse 
beklenen, belki de iyi bir not 
alarak o sınavdan çıkmamız 
mümkün olabilir. Bu sorumluluk 
hepimizin; ne yalnızca devletin 
ne yalnızca sivil toplum 
kuruluşlarının ne bölgede yaşayan 
insanların, ne politikacıların ne 
denetleyicilerin ne müteahhitlerin 
ne mesken sahiplerinin... 
Hepimiz bilgili, dikkatli, dürüst, 
çalışkan ve yurtsever olacağız. 
Bu sınavdan başarıyla çıkmanın 
‘olmazsa olmaz’ koşulu sınav 
öncesinde, sınav sırasında ve 

sınav sonrasında bu niteliklere 
sahip olmaktır. Hollandacada 
çok güzel bir atasözü var: 
Voorkomen is beter dan genezen. 
(Önlemek iyileşmekten daha 
kolaydır). Depreme uyarlarsak 
bu sözü; yatay mimari, sağlam 
binalar, çok sıkı yasal ve teknik 
denetim ve bir de fay hatlarından 
uzak yerleşim... (Yukarıda ‘su 
sızdırmaz hazırlık’la bunu 
kastediyoruz.) Bunları yaparsak, 
ki hiç de zor değil bunlar, bu 
sınavdan başarıyla çıkarız.

İlâhî bir ikaz mı?
Yaşadığımız bu deprem 
felaketini ‘ilâhî bir ikaz’ olarak 
adlandırmak çok yanlıştır. Niye 
‘ilâhî ikaz’ olsun ki; Rabb’imizin 
bize bir garazı mı var? “Büyük 
günahlar işledik de o yüzden 
başımıza geldi” demek işin 
kolayına kaçmaktır. Ne günahlar 
işleyen ülkeler, halklar var; 
oralarda hiç deprem falan 
yok. Bizim temiz kalpli bilgisiz 
insanlarımızı denetim altına 
almaya, uyuşturmaya çalışan 
din adamı kılıklı çıkarcıların 
uydurması bu ‘ilâhî ikaz’ yalanı.
Yukarıda da vurguladık; Türkiye 
fay hatları üzerinde bulunuyor. 
Gezegenimizin kara yüzeyini 
pürüzsüz, yusyuvarlak (portakal 
yüzeyi) gibi düşünmeyelim; kat 
kat, inişli çıkışlı katmanları var. 
Yerkabuğunun altına indikçe 
kaynayan bir sıvılaşma karşımıza 
çıkıyor. Merkezi magma, ateş 
topu. Yüzeydeki katmanlar fay 
hatlarında, içeriden yapılan 
baskının etkisiyle, yer değiştirip 
birbirinin üzerine biniyor. 
Deprem budur. Bu yeryüzü 
gerçeğidir. Türkiye jeofiziği bu 
yapıya sahiptir ve aralıklarla 
sallanacaktır. Burada bir felaket 
falan yoktur. Coğrafyamızın bu 
gerçeğine karşı hazırlıklı olmazsak 
işte o zaman ‘felaket’ olur. Tıpkı 
yağmurun yağmasının felaket 
olarak algılanmaması, bir doğa 
olayı olarak algılanması gibi. 
Ama siz önleminizi almazsanız bu 
doğa olayı da felaketiniz olabilir. 
Bir örnekle açalım: Hollanda’da 
metrekareye düşen yağış miktarı 
birçok ülkeyle kıyaslandığında çok 
fazladır. Ama bu ülkede kanallar, 
kanalizasyonlar, mazgallar o kadar 
güzel yapılmıştır ve sokaklar, 
yollar o kadar güzel döşenmiştir 
ki aşırı yağış bile bir sorun teşkil 
etmez. Hollanda’dan daha az 
yağış alan bazı ülkeler de vardır 
ki, buralarda altyapı yetersizliği 
yüzünden seller, taşkınlar, su 
basmaları görülür. İşte sınava 
‘yeterince hazırlanmış’ ülkeler 
ile ‘hazırlığı yetersiz’ ülkeler 
arasındaki fark.
İlâhî ikaz ‘depremin kendisi, 
olması’ değil, insanoğlunun 
üzerine düşeni yapmamasıdır. İlâhî 
ikaz yağmurun yağması değil, ona 
hazırlığın iyi yapılmamasından 
dolayı selin önüne kattığı her şeyi 
sürüklemesidir. Bizim yanlışlarımız 
sonucunda ortaya çıkan acı 
durumu Rabb’imize havale etmek 
insanî zayıflığımızdır.
Kur’an-ı Kerim’de deprem, en 
açık anlatımını Zilzal Suresi’nde 
gördüğümüz şekilde, ‘kıyamet’ 
ile birlikte anılır: “Yeryüzü 

kendine has bir sarsıntıya 
uğratıldığı/ içindekileri 
dışarıya çıkarıp attığı /ve 
insan, “Ona ne oluyor?” 
dediği zaman/ işte o gün, yer, 
kendi haberlerini anlatır” (ilk 
4 ayet). Anlatılan, depremden 
de daha korkunç bir hercümerç 
oluş hâlidir ve kıyamete işaret 
eder. Yani, deprem aslında küçük 
kıyamettir, büyük sınavlardan 
biridir; ona hazırlıklı olmamız 
gerekir. Yaşadıklarımızdan 
dersler çıkarmamız gerekir. 
Yalnızca depreme maruz kalan 
insanlar değil, aslında bütün 
insanlık depremle sınanmaktadır. 
Unutmayalım ki deprem öldürmez, 
yanlışlarımız bizi öldürür.
Hollanda’nın 4 katı büyüklüğünde 
bir coğrafya depremle yerle 
bir oldu. Yanlış okumadınız: 
Hollanda’nın 4 katı büyüklüğünde 
bir yer... Özellikle Hatay’da tek 
bir sağlam bina kalmadı. Ama çok 
şükür ki 10 gün içinde her şeyi 
denetim altına alabildik. Milletçe, 
üstelik de kış şartlarında, öyle 
bir dayanışma sergiledik ki dost 
düşman hayrete düştü. Yalnızca 
hatalarımızı değil, başardıklarımızı 
da bir kenara kaydediyoruz.

Şimdi yaralarımızı sarma 
zamanı... 
Böylesine geniş bir bölgede 
bir yandan göçük altındakileri 
kurtarmak, bir yandan enkazları 
yararak iş makinelerini alana 
sokmak, diğer yandan da 
felaketin sosyal boyutuyla ilgili 
yüzlerce düzenleme yapmak 
zorundasınız. Biz bunu başardık. 
Devasa bir sorunla mücadele 
ederken istemediğimiz gelişmeler 
de yaşanabiliyor. 
Hırsızı, şovmeni, partizanı... Ne 
ararsan, kimi ararsan var. Önemli 
olan, bütün olumsuzluklara 
karşın depremzedelerin yaralarını 
sarmak, onların geleceğini 
düşünmek, depremin yerle bir 
ettiği kentlerimizi yeniden inşa 
etmek... 
Biz bunu da başaracağız.
Depremin üzerinden 12 gün 
geçtikten sonra bile; geceleri 
-10’larda seyreden bir donma 
olayına ve günlerce aç susuz 
kalmalarına rağmen enkaz 
altından bebekler, çocuklar, 
yetişkinler sağ çıkarılıyorsa bunu 
da Allah’ın bir lütfu olarak görmeli 
ve bundan da ders almalıyız.

Sonuç olarak şöyle 
söyleyebiliriz: 
Deprem bizi ‘büyük sınav’a 
hazırlıklı olmaya yönlendirmiyorsa 
depremden gereken dersi 
almamışız demektir.             ---◄◄

lorekan36@gmail.com         ANALİZErol Sanburkan
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Ejder Köse:

Ejder Köse… Onunla tanışıklığımız 24 yıl öncesine gidiyor. Hukuk eğitimini tamamlamış, bir büroda stajyer olarak çalışıyor. Bir araya geldik. 
Gazeteye yazı yazmasını istedim. Cesaret edemedi “hayır” dedi, kabul etmedi. Benden böyle kurtulacağını sandı, “o zaman telefonla danışma 
hattı kuralım, insanlarımıza yardımcı ol” diye teklif de bulundum. Kabul etti. İlk hafta kimse aramamış. İkinci hafta bir kişi aramış. Ofiste 
bekleme yerine telefonu kendi evine yönlendirdik. Epey bir arayan olmuş. “Hah işte şimdi sana gelen o sorulardan birini ve senin verdiğin 
cevabı yazarak bana yolla” dedim. İlk gelen yazı Hollandaca klavye ile yazılmıştı ve pek çok yazım hatası ve düşük cümle vardı. Sezdirmeden 
düzelttim, hatasız olarak yayımladık. Ejder Bey yazıdan memnun kaldı ve arkası geldi. Uzun yıllar Doğuş’un hukuk bölümü editörü olarak yazdı. 
Onun adı nerdeyse Doğuş gazetesi ile özdeşleşti. Mesleğini en iyi yapanlardan. Bir “güç” olduğuna inandığı siyasete de yapılamayanları yapmak 
niyetiyle girdi. Yoğunluğu nedeniyle yazılarına ara verdi… Gidiş o gidiş. 
Geçenlerde bir yerde karşılaştık. Kahve içmeye davet etti. Gittim, hem kendisini hem sohbetini hem de kahve ve dumanını özlemişim. Uzun bir 
süre sohbet ettik. Partiyle alakalı düşüncelerimi sordu, söyledim. Hazır gelmişken seçim öncesi bir söyleşi yapalım dedik, ortaya aşağıdaki metin 
çıktı. Keyif alacağınızı, istifade edeceğinizi umuyor, sohbetimizle sizleri baş başa bırakıyorum.

B ir hukukçu gözüyle de-
ğerlendirmenizi istiyo-
rum. Kur’an-ı Kerim’i 
yakmak, yırtmak ifade 

özgürlüğü alanına girer mi?
Evvela, Türkiye’mizde vuku bulan 
elim afet için ülkemize, milletimize 
geçmiş olsun diyor, kaybettiğimiz 
canlara Allah’tan rahmet, yararlı-
lara acil şifalar, hayatta kalanlara 
sabır ve dayanma gücü diliyorum. 
Depremle bizler de yıkıldık, o en-
kazın altında bizler de kaldık. Parti 
olarak temsil edildiğimiz belediye-
leri harekete geçirerek nakdi yar-
dımların yapılmasına vesile olduk. 
Allah bir daha böyle bir felaketi 
yaşatmasın.
Öncelikle böyle çirkin bir eylemi 
hem ferdi hem de parti olarak kına-
dığımı ifade edeyim. Böyle küstah-
ça bir girişim kesinlikle ifade özgür-
lüğü alanına girmez. Aynı kişi geçen 
sene 22 Ekim tarihinde yine aynı 
eylemde bulunmak için Rotterdam 
Belediyesi’nden izin istedi. Eyleme 
izin verildi ancak eylemi yapacağı 
merkez istasyon alanından tutukla-
narak cezaevine götürüldü. DENK 
Partisi olarak Rotterdam Belediye-
si’nin yönetimindeyiz, dolayısıyla 
bu bize bir yaptırım gücü veriyor. 
Eylemden bir gün önce parti lideri 
olarak Algemeen Dagblad gazete-
siyle bir söyleşi yapmıştım. Orada 
şunları söylemiştim: “Bu eylem 
bir ifade özgürlüğü değil, bu bir 
nefret suçudur. Yarın bu eylem 
gerçekleşirse, biz de parti ola-
rak koalisyon anlaşmamızı göz-
den geçiririz” 
Bu bir tehdit değil. Olacakları ön-
görmek, sorumluluk almak ve top-
lumsal huzurun bozulmasını en-
gellemek, kaos ortamına müsaade 
etmemek adına bir iyi niyet talebi-
dir. Ve seçmenimizin duygu, düşün-
celerine tercüman olmaktır. İfade 
özgürlüğü taraftarıyız ancak bizim 
de kırmızı çizgilerimizin olduğunu 
hatırlatmak gerek. Hem kutsal de-
ğerlere saldırmanın nesi ifade öz-
gürlüğüdür anlamıyorum. Ben aynı 
hassasiyeti ve tepkiyi diğer semavi 
dinlerin kitapları yakılırken de veri-

rim. Bu bir insani duruştur. 
Den Haag’da olan olay için de 
partimiz iki sandalye ile meclis-
te olmasına rağmen engellemeye 
çalıştı, ama yönetimde olmayınca 
mani olamadılar. DENK Partisi ha-
ricindeki bütün partiler bu eyleme 
“ifade özgürlüğü” çerçevesinde sa-
hip çıktılar. O yüzden diyorum ki, 
siyasi alanda belli bir güç hâline 
gelince, sizin de önerileriniz ciddi-
ye alınıyor, kabul ediliyor. Özellikle 
parlamentodaki milletvekillerimiz 
bu konuda partileri ve ilgili bakan-
lıkları uyararak bu çirkin eylemlerin 
durdurulması için büyük bir gayret 
gösteriyorlar. 
Rotterdam Belediyesi’ndeki koalis-
yon ortaklığımız bizim için bir sınav 
hükmündedir. Genel seçimlerde de 
hükûmete ortak olmamız için çok 
önemli bir adımdır. Karar mercii 
olan siyasetin gücüne, seçmenimiz 
de bu yaşananlardan yola çıkarak 
inanır ve sandığa giderlerse, bu tür 
can sıkıcı sorunların yaşanmasını 
da engellemiş olacaklardır.
Hollanda’da “anayasal hak” çer-
çevesinde kurulmasına izin verilen 
bir pedofil/sübyancı derneği vardı. 
Sonra başka bir bakış açısıyla de-
ğerlendirdiğinde, kanunda değişik-
lik yapılmadan bunun bir anayasal 
hak olmadığına ve bununla ilgili 
olarak cezai işlem başlatılmasına 
karar veriliyor. Bu da siyasetin gü-
cünü bir kez daha ortaya koyuyor. 
Biz 11 Eylül sonrası baskıları da ya-
şadık. Ama Türk toplumu asla pro-
vokasyonlara alet olmadı. İnsanları 
sokağa döküp, galeyana getirip or-
talığı dağıtmak bizim işimiz değil. 
Onların da istedikleri zaten bu. En 
ufak bir taşkınlık sonrasında “bakın, 
işte Müslümanlar böyledir” demek 
için her türlü kirli oyunu oynuyor-
lar. Bizim en güzel özelliğimizden 
biri de sağduyulu olmamız ve oyun-
lara gelmememizdir. Biz haklarımızı 
hukuki zeminde ve siyasi arenada 
arar, savunuruz. Biz kimsenin inan-
cına, yaşam tercihlerine karışmayız. 
Kutuplaştırma içerisinde olmayız. 
Biz bu ülkenin birer parçasıyız. Gö-
rev ve sorumluluklarımızı biliriz. 

Ama kimsenin de bizim özgürlük 
alanımıza müdahale etmesini iste-
meyiz, izin vermeyiz. 

Hollanda Türk toplumunu nasıl 
görüyorsunuz?
Siyasete olan ilgisizlik ve duyarsızlı-
ğın dışında ben toplumumuzun çok 
iyi bir yerde olduğunu düşünüyo-
rum. Bu manada pozitifim. Araştır-
malar her yıl 25 bin civarında Türk 
asıllı çocuğun yüksek okullarda 
eğitim aldığını gösteriyor. Bura-
da kalıcı ve bu ülkenin bir parçası 
olduğumuzun birer kanıtı olarak, 
konut satın alma noktasında en 
yüksek orana sahibiz. Girişimcilik-
te yine en ön saflardayız. Azınlıkta 
olmalarına rağmen hep Ermeni ve 
Yahudilerle kıyas ediliriz. “Onlar 
bir avuç amma istediklerini yaptırı-
yorlar” diye. Onlar burada asırlardı 
varlar. Biz geleli henüz 60 yıl olmuş, 
ancak kazanımlarımıza bakınca san-
ki bizler de burada asırlardır varız 
gibi bir yol kat etmişiz. Bizim to-
runlarımızın çok daha iyi yerlerde 
olacağına inanıyorum. Ancak hedef 
sadece iyi bir mevki olmamalıdır. 
Kendi kültürel ve dinî kimliğini mu-
araza ederek yol alırsa, iki kanatlı 
kuş misali uçmayı da, konmayı da 
biliriz. Asimilasyona “hayır”, en-
tegrasyona “evet” diyoruz. Zaten 
bizim Türk toplumu olarak uyumla 
ilgili sıkıntımız yoktur. Bizim der-
dimiz, sıkıntımız, çocuklarımıza 
kendi dilini ve dinini öğretmek ve 
onları çıkacakları bu uzun yolculu-
ğa hazırlamak olmalıdır. Bunu da 
bir görev olarak görmeli ve onları o 
şekilde yetiştirmeliyiz. Ondan sonra 
geleceğe umut bağlayabiliriz. Aksi 
taktirde bunca kazanımlarımız on-
lara biçtiğimiz yanlışlıklar içerisinde 
kaybolup gidecektir. Onları gelece-
ğe göre yetiştirmezsek, asimilasyon 
kaçınılmaz olacaktır. Buna meydan 
vermemek için ailelere büyük görev 
ve sorumluluklar düşüyor. Bizler bu 
konuda siyasetçiler olarak gerekeni 
yapmaya söz veriyoruz.      

Göz önünde yoksunuz… Parti-
nizin tanıtımıyla ilgili size ve 

Hacı amcam camiye namaz kılmaya geliyor, cami lokaline konulan seçim sandığına oyunu kullanmadan geri gidiyor. Gün boyu kahvehanede oturan Siyami kardeşim 100 metre ilerisindeki seçim 
bürosuna gidip oyunu kullanmıyor. Ama oyunu kullanmayan aynı kişiler “Kur’an-ı Kerim yakılıyor, yırtılıyor, maaşlar yerinde sayıyor, pahalılık uykularımızı kaçırıyor” diye şikâyet ve feryadı figan ediyor. 

 “Hiçbir özgürlük hakkı kimsenin 
 kutsallarına hakaret etmeyi meşru kılmaz”   

Haklarımız
Mehmet Yamaç

info@ibco.nl

EYT ile SGK 
yurt dışı 
borçlanması,  
yurt dışı 
emeklilikte 
borçlanma 
şartları

Öncelikle hepimizin başı sağ 
olsun, yüzyılın felaketini 

yaşadık. Bu vesile ile EYT de 
yasalaşma süreci sarksa da kabul 
edilmiş bir kanun geri çevrilmez, 
merak etmeyin ve içiniz rahat 
olsun. 

28/12/2022 tarihinde Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 
(EYT) hakkında açıklamalarda 
bulunulmuş ve bu kapsamdakiler 
için yaş şartı aranmayacağı 
belirtilmiştir. Emeklilikte Yaşa 
Takılanlara ilişkin düzenlemeleri 
içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 
İlk meclis toplantısında yasalaşma 
süreci tamamlanacaktır.

Yurt dışında yaşayıp Türkiye’de 
emekli olmak isteyenlere de 
devletimiz aynı hakları tanıdı. 
Vatandaşlar tarafından son 
günlerde en çok araştırılan 
konuların başında yeni yurt dışı 
emeklilik sistemi ile ilgili son dakika 
haberleri yer alıyor. Peki EYT ile 
SGK yurt dışı borçlanma imkânı 
var mı? Yurt dışı emeklilik yaşı 
kaç vb. gibi sorularınızı aşağıda 
açıklamaya çalışacağım. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıkladığı üzere “EYT’de yaş 
sınırı uygulanmayacaktır. Prim 
günü ve sigortalılık süresini 
tamamlayan herkes emekli 
olacaktır. Prim gün sayısı, 
çalışma süresi ve yaş şartından 
iki şartı yerine getirenler yani 
prim gün sayısını ve çalışma 
süresini dolduran istinasız 
herkes emekli olmaya hak 
kazanacaktır.”  
Yapılan düzenlemenin özü budur. 
Başka bir şart ilave etmek söz 
konusu değildir. 
Yeni taslağa göre, 3600 prim günü 
emeklilik EYT kapsamına alınmadı. 

Buna göre kısmî emeklilik için 
kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş 
şartı devam ediyor. 
Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 
prim günü ile SSK’lılar kısmî 
emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi 
ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 
55 yaş ve üstünde yararlanıyordu. 
EYT yasası ile birlikte şartların 
yeniden 1999 öncesine dönmesini 
bekleyen 3600 günden emeklilik 
bekleyenler, henüz kanun teklifinin 
yasalaşmasını bekliyorlar. Ancak 
yasanın Meclis’ten çıkışıyla birlikte 
3600 prim günü için yeni bir 
gelişme olabilir. Konuya dair resmî 
bir açıklama geldiğinde sizi yine 
haberdar ederiz.

Geçen ayki yazımda erken 
müracaatın önemini vurgulamıştık, 
çünkü bugün müracaat edecek 
olanlar günlük prim olarak 150 
TL ödeyeceklerdir. Yurt dışı 
borçlanmasının yapılabilmesi için 
öncelikle yazılı talebin yapılmış 
olması gerekmektedir. SGK’ya yurt 
dışı borçlanma formu ve diğer 
gerekli belgelerle birlikte borçlanma 
talebi yapılabilir.

Türkiye’deki çalışmalarıyla 
emekli olan biri, yurt dışına 
çıktığında  çalışmaya başladığında,  
Türkiye’den almakta olduğu 
emekli aylığı kesilmez. Yazık 
ki; yurt dışında çalışan biri, 
3201 sayılı kanun uyarınca yurt 
dışında çalıştıkları ya da sosyal 
yardım aldığı tespit edildiğinde 
emekli aylıkları kesilir. Bunun da 
Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı 
olduğu malumumuzdur. 
Bu konu oldukça detaylı bir 
açıklama gerektirmektedir, bunu 
sizlere açıklayabilirim.         ---◄◄      
 

Daha geniş bilgi için bizi 
arayabilirsiniz.  Emeklilik Uzmanı & 

Konsoloslukta kayıtlı tercüman 
Doç. Mehmet Yamaç 06 222 056 33  

Dordtselaan 256, 
3073 GW Rotterdam
www.guler.nl

T: 010 302 0022 
E:info@guler.nl
www.guler.nl

Bahattin Güler
Directeur

06 48 31 76 19 
 bg@guler.nl
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Ejder Köse… Onunla tanışıklığımız 24 yıl öncesine gidiyor. Hukuk eğitimini tamamlamış, bir büroda stajyer olarak çalışıyor. Bir araya geldik. 
Gazeteye yazı yazmasını istedim. Cesaret edemedi “hayır” dedi, kabul etmedi. Benden böyle kurtulacağını sandı, “o zaman telefonla danışma 
hattı kuralım, insanlarımıza yardımcı ol” diye teklif de bulundum. Kabul etti. İlk hafta kimse aramamış. İkinci hafta bir kişi aramış. Ofiste 
bekleme yerine telefonu kendi evine yönlendirdik. Epey bir arayan olmuş. “Hah işte şimdi sana gelen o sorulardan birini ve senin verdiğin 
cevabı yazarak bana yolla” dedim. İlk gelen yazı Hollandaca klavye ile yazılmıştı ve pek çok yazım hatası ve düşük cümle vardı. Sezdirmeden 
düzelttim, hatasız olarak yayımladık. Ejder Bey yazıdan memnun kaldı ve arkası geldi. Uzun yıllar Doğuş’un hukuk bölümü editörü olarak yazdı. 
Onun adı nerdeyse Doğuş gazetesi ile özdeşleşti. Mesleğini en iyi yapanlardan. Bir “güç” olduğuna inandığı siyasete de yapılamayanları yapmak 
niyetiyle girdi. Yoğunluğu nedeniyle yazılarına ara verdi… Gidiş o gidiş. 
Geçenlerde bir yerde karşılaştık. Kahve içmeye davet etti. Gittim, hem kendisini hem sohbetini hem de kahve ve dumanını özlemişim. Uzun bir 
süre sohbet ettik. Partiyle alakalı düşüncelerimi sordu, söyledim. Hazır gelmişken seçim öncesi bir söyleşi yapalım dedik, ortaya aşağıdaki metin 
çıktı. Keyif alacağınızı, istifade edeceğinizi umuyor, sohbetimizle sizleri baş başa bırakıyorum.

açıklamalarınıza ihtiyaç duyul-
muyor mu? 
Benim parti içerisinde belli bir gö-
revim var. Sürekli kamuoyu önüne 
çıkıp beyanat vermek benim işim 
ve görevim değil. Onu gerektiğinde 
parlamentoda üç üyemiz var, onlar 
yaparlar. Gerektiğinde yerel yöne-
timlerdeki siyasetçi arkadaşlarımıza 
yaparlar. Biz de onların yolculuğuna 
eşlik ederiz, gidişatı birlikte değer-
lendiririz, yönetici olarak kararları-
mızı veririz. 
Eleştiriye açığız. Yeni fikirlerin, tek-
liflerin bizleri belki de içerisinde bu-
lunduğumuz ama fark etmediğimiz 
yanlışlıktan kurtaracaktır. Eleştiri ol-
sun ama yapıcı olsun, alternatifiyle 
olsun ki, yol alalım. 
Parti üye ve seçmenimiz arasında 
farklı düşüncelere sahip olanlar var. 
Bunlara kendimizi anlatmakta ba-
zen zorlanıyoruz. Mesela bir kesimin 
haklarını savunduğumuzda, o kesi-
me uzak olan diğer seçmen kitlemiz 
ayağa kalkıyor, hesap soruyor. Me-
sela bir örnek vereyim: Partimiz sos-
yal devlet yapısını savunan bir parti. 
Bundan dolayı da sosyal ödenekle-
rin makul bir seviyeye yükseltilme-
si ve o insanların enflasyon altında 
ezilmemelerini istedik ve böyle bir 
düzenlemenin gerekli olduğu düşün-
cesiyle hareket ettik. Bu teklifimizi 
duyan çalışan kesimden insanlar 
tepki verdiler. “Bizler gece gündüz 
çalışıyoruz, siz yan gelip yatanların 
maaşlarını yükseltiyorsunuz” diye. 
Siz bu dengeyi muhafaza etmek zo-
rundasınız. Her seçmenin görüşü bi-
zim için çok önemli. Ama bir de par-
ti programımız var ya da koalisyon 
protokolü. 
Seçmenimizin bunları dikkate alma-
ları lazım. Benim görüşüm, teklifim 
dikkate alınmıyor diye sandığa küs-
mek ancak daha büyük sorunların 
doğmasına sebep olur. 
Hacı amcam camiye namaz kılmaya 
geliyor, cami lokaline konulan se-
çim sandığına oyunu kullanmadan 
geri gidiyor. Gün boyu kahvehanede 
oturan Siyami kardeşim 100 metre 
ilerisindeki seçim bürosuna gidip 
oyunu kullanmıyor. Ama oyunu kul-

lanmayan aynı kişiler “Kur’an-ı Ke-
rim yakılıyor, yırtılıyor, maaşlar 
yerinde sayıyor, pahalılık uyku-
larımızı kaçırıyor” diye şikâyet ve 
feryadı figan ediyor. Kontrolsüz gücü 
kontrollü hâle getirdiğinizde o siyasi 
parti sizin için, toplum için bir anlam 
ifade eder ve yapmanızı istediklerini-
zi yapar, yeter ki siz o güce kavuşma-
sı için gerekli adımı atın, demokratik 
hakkınızı kullanın; oyunuzu verin. 
“Bana ne siyasetten, ne faydası var 
ki, herkes kendine çalışıyor” gibi ma-
zeretlerle, vurdumduymazlıkla hare-
ket etmeyin, lütfen hem kendiniz 
hem ülke hem de insanlarının daha 
sağlığı, huzuru ve refahı için oyunu-
zu kullanın!..  
Vergi Dairesi’nin ırkçı tavrından do-
layı “dolandırıcılık” damgası yiyen 
10 binlerce ailenin hayatları karardı, 
ocakları söndü. Bu meseleyi DENK 
Partisi gündeme getirdi. Mağdur 
olanların haklılığını ortaya koyduk 
ve gereken düzeltmeler yapıldı. Yine 
geldik politik gücün neler yapabile-
ceğine… 

Gelecekteki hedefiniz nedir?
Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Ül-
kenin ve insanlarının sorunlarına 
hâkimiz. Çözüm noktasında bilgi, 
tecrübe ve donanıma sahibiz. 2025 
yılında en azından 5 milletvekiliyle 
parlamentoda temsil edilmek ve bir 
koalisyon hükûmetinde, karar meka-
nizmasında ülkeyi yönetmek için yer 
almak istiyoruz. 
Senato haricinde bütün siyasi plat-
formlarda temsil ediliyoruz. Senato 
bizim için çok önemli. Orada bulu-
nan 75 üyeyi de Eyalet Meclisine se-
çilenler belirliyor. 
Mesela küçük bir parti var meclis-
te. Onun Senato’da iki temsilcisi 
var. Neden, çünkü o partinin seç-
meni her halükarda oyunu veriyor, 
sandığa küsmüyor. Sen siyasetle ne 
kadar uğraşırsan uğraş, sana oy gel-
meyince bütün çabaların boşunadır. 
Seçmenin sadakat ve duyarlılığı çok 
önemli. Seçmen gidip oyunu versin, 
gelsin eleştirsin, hesap sorsun. Ver-
mediğin oy senin haklarını budayan 
bir törpüdür.

Yönetime geldiğiniz de ilk 
yapacağınız icraatlar nelerdir?
Ülkenin ve insanlarının sorunlarını, 
sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Bunla-
rın çözümüne dönük bir irade ortaya 
koyacağımızın bilinmesini isterim. 
Ancak insanlarımızın çok mağdur 
edildiği iki hususun çözümü için şim-
diden belli çalışmalar başlattık. Bun-
lardan birincisi 55 yaş yasası ile geri 
dönüş isteği, diğeri de kesin dönüş 
yapmış olan insanlarımızın Hollan-
da’ya geri dönme zorunluluğu.   
İnsanlarımızın geri dönme isteği hep 
var oldu, olacak da. Bu yasa 2024 
yılının sonunda tamamen kaldırıla-
cak. Bu bir çok insanımızın hayali idi 
ve hayalleri bitecek. Biz iktidar orta-
ğı bir parti konumuna geldiğimizde 
bu yasanın ilk hâliyle, yani 45 Yaş 
Yasası’nın işler duruma gelmesini 
sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. İnsanların göç etme 
özgürlüğü ve hakkı engellenemez. 
Bir diğer ve daha da vahim olanı da, 
burada uzun süre kalmış, yaşamış, 
çalışmış emekli olup Türkiye’ye dön-
müş olan birinci jenerasyonun için-
de bulunduğu sorunlar. Bunlar 50’li 
yaşlarında evlatlarını burada bıraka-
rak memleketlerine gitmişler. Şimdi 
yaşları 70-80 olmuş. Bakıma muhtaç 
hâle gelmişler. Eşlerden biri vefat 
etmiş. Çoğu tek başına kalmış. Çok 
mağdur ve içler acısı bir durumdalar. 
Hasta oluyor doktora gidemiyorlar. 
Alışverişlerini yapamıyorlar. Evlatla-
rı dönüşümlü olarak gidip geliyorlar 
ama bu sorunu çözmüyor. Evlatları 
onları buraya getirmek ve burada 
bakmak istiyorlar ama katı kurallar 
nedeniyle kapılar buraları inşa ve 
ihya eden insanlara kapalı.
2015 yılına kadar yürürlükte olan bir 
kanun çerçevesinde bu hakka sahip 
idik, ancak o yasa kaldırıldı. Mecliste 
söz sahibi olduğumuzda da bu yasa-
yı geri getireceğiz ve insanlık adına 
bu mağduriyetleri önleyeceğiz.      

«

Hacı amcam camiye namaz kılmaya geliyor, cami lokaline konulan seçim sandığına oyunu kullanmadan geri gidiyor. Gün boyu kahvehanede oturan Siyami kardeşim 100 metre ilerisindeki seçim 
bürosuna gidip oyunu kullanmıyor. Ama oyunu kullanmayan aynı kişiler “Kur’an-ı Kerim yakılıyor, yırtılıyor, maaşlar yerinde sayıyor, pahalılık uykularımızı kaçırıyor” diye şikâyet ve feryadı figan ediyor. 

 “Hiçbir özgürlük hakkı kimsenin 
 kutsallarına hakaret etmeyi meşru kılmaz”   

Bir diğer husus da, Türkiye’den çok 
acil bir şekilde buraya gelmesi gere-
ken insanlarımızın bu haktan yoksun 
olmaları. Vize için başvurulduğunda 
aylar sonrasına randevu yapılıyor. 
Bunun için bizler ilgili bakanlıklarla 
devreye girerek çözüme kavuşturu-
yoruz ancak bunun bir kalıcı şekilde 
olması lazım ki, insanlarımız rahat 
edebilsinler. 

Parti olarak eleştiriye açık 
mısınız?
İnsanın olduğu yerde yanlışlıklar, ha-
talar olur. Bizler de insanız, hataları-
mız olur. Bundan dolayı özür dileme-
sini de biliriz. Birbirimizi dinlemek, 
istişare etmek amacıyla kongreleri-
mizi zamanında gerçekleştiriyoruz. 
Bu tür toplantılar dışında üyelerimiz 
bizlere her zaman ulaşabilirler. Teklif, 
düşünce ve şikâyetlerini, eleştirileri-
ni iletebilirler. Eleştiriye açığız ancak 
yapıcı olsun ve alternatifi sunulsun.  
Yargıya müdahale seziyor musunuz?
Umarım böyle bir şey yoktur. Bazı 
davaların sonuçlarına baktığımızda 
“bu bir siyasi karar mı?” şüphesi 
doğuyor içimize ancak, ben Hollan-
da’nın sosyal bir hukuk devleti oldu-
ğuna inanıyorum. 

Son sözlerinizi alabilir miyiz?
Her seçimde oklar göçmenlerin üze-
rine çevrilir. Şimdi de aynı oyunlar 
oynanıyor. Biz bunlara aldırış et-
meden seçime hazırlanıyoruz. Bu 
anlamda bizimle birlikte yürüyecek 
gönüllü yol arkadaşlarına ihtiyacımız 
var. İlk kurulduğumuzdaki gibi genç-
leri yanımızda o heyecanla görmek 
istiyoruz. Kampanyamız yürütülür-
ken farklı illerden bu duyguları ta-

şıyan insanlarımızı bizimle beraber 
hareket etmeye çağırıyorum. Parti 
olarak en yoğun seçim çalışmaları-
nı biz gerçekleştiriyoruz. Her seçim 
gibi bu seçimler çok önemli. Bu 
seçimin sonucu Senato üyelerinin 
belirlenmesine yansıyacak. Senato 
parlamento kararlarını onaylayan 
mekanizma. Bizim orada olmamız 
çok önemli. Artık hem ülkede hem 
de mecliste siyasi bir güç olarak ka-
bul edilen partimizin 2022 yılında 
sunduğu 220’inin üzerinde teklif ka-
bul edildi. Bizim Groningen’deki gaz 
yataklarıyla alakalı verdiğimiz soru 
önergesi sonrasında “Sizin o gibi 
konularda görüşlerinizin olduğunu 
sanmıyorduk” gibi Hollandalı arka-
daşların garip tepkisiyle karşılaşıyo-
ruz. Biz belli bir kesimin, bölgenin 
partisi değiliz ki, bütün Hollanda’nın 
ve Hollandalıların partisiyiz. Bu ma-
nada kendimize de bir eleştiri yapa-
yım. İnsanlar böyle düşünüyorlarsa, 
biz kendimizi tam olarak halkımıza 
anlatamadık demektir. Siyaset bağı-
rıp çağırma, meydan okuma yeri de-
ğil, sorunları çözme ve sonuç alma 
merciidir. 
İnsanlarımıza çağrımız 15 Mart Çar-
şamba günü mutlaka sandığa git-
meleridir, gitmeyenleri uyarmaları; 
gidemeyenlerin de vekaletini alarak 
oylarını kullanmalarıdır. Bu konuda 
bizimle birlikte çalışmak isteyenlerin 
irtibata geçmelerini istiyoruz. Seçime 
hazırlanırken güçlü bir şekilde top-
lumun karşısında çıkmayı ve toplu-
mumuzun sesini bütün Hollanda’ya 
duyurmaları için yardımcı olmalarını 
istiyorum.                              ---◄◄                           
Söyleşi-Fotoğraf:
Zeynel Abidin

maandblad/aylık gazete  doğuş
nr. 291 Şubat/Februari 2023









opinie18 görüş

İ slam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Güney 
Hollanda Gençlik Teşkilatınca organize 
edilen “cemaatle sabah namazı” 
etkinliğine ülkenin farklı kentlerinden 

yaklaşık 1000 genç katıldı.
IGMG Güney Hollanda’ya bağlı Schiedam 
Yıldız İslam Merkezi Camisi’nde yapılan 
programda, depremlerde hayatını kaybedenler 
için gıyabi cenaze namazı kılındı, yaralılar için 
dua edildi, zikir, tesbihatlar yapıldı, sohbetler 
edildi  ve Kur’an-ı Kerim okundu.
Namaz öncesi ve sonrası gençlere zemzem 
suyu, hurma, simit ve su dağıtıldı.
IGMG Güney Hollanda Gençlik Başkanı Ömer 
Kıraç, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin 
her hafta oturdukları kentlerdeki camilerde 
pazar günü sabah namazında buluştuğunu 
ifade ederek yılda bir kere soğuk hava 
şartlarına rağmen ülkenin farklı kentlerinden 
yüzlerce genç ile sabah namazında bir araya 
geldiklerini söyledi.
Kıraç, “Yaklaşık bir hafta önce hepimiz 
uyandığımızda elim deprem vakasını gördük 
ve şahit olduk. Rabb’im başta Türkiye’mize 
ve Suriye’de depremlerde vefat eden 
kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. 
Oradaki yaralı ve hasta kardeşlerimize 
de Rabb’im şifalar versin. Rabb’im o 
kardeşlerimizin yakınlarına da sabr-ı cemil 
ihsan eylesin. Rabb’im bir daha hiç kimseye 

bu acıyı yaşatmasın.” dedi.
Ülkedeki IGMG’ye bağlı tüm camilerde de 
aileler sabah namazında bir araya gelerek 
namazdan sonra depremlerde hayatını 
kaybedenler için dua etti.

Yardımlar Depremzedelere Ulaştırıldı
Türkiye’deki deprem bölgesine Avrupa’dan 
giden Hasene ve IGMG yardım heyeti son 
olarak, acil yardımların ilk bölümünü Adana, 
Osmaniye ve Hatay’ın İskenderun ilçelerinde 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı       DM ---◄◄ 

Gençlik ayakta

1000 genç sabah namazında buluştu
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Hollanda’da yaklaşık 1000 genç, sabah namazından sonra “asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 
hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hollanda’da “asrın felaketi”nde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

T oplantıya, Rotterdam Başkonsolosu 
Sevgi Kısacık, Konsolos Feyza 
Coşkunçay Yavuz, Sosyal Danışman 
Mehtap Turaçtemur, cami yönetimi, 

cemaati, STK temsilcileri ve bölge sakinleri 
katıldı. İsmail Babayiğit tarafından sunulan ve 
Cami din görevlisi Yüksel Kaya’nın Kur’ân-ı 
Kerîm tilavetiyle başlayan program, Gültepe 
Camii Başkanı Oktay Yüksel’in selamlama ve 
hoş geldiniz konuşmasıyla devam etti.

Oktay Yüksel: “Verilen hizmetlerle 
aidiyet ve kimlik bilinci oluşturuyoruz”
Başkonsolos Sevgi Kısacık’ın katılımından 
duyduğu memnuniyeti belirten Yüksel 
konuşmasında şunlara değindi: “Sevgili 
davetliler, Rotterdam başkonsolosumuz 
ile tanışma toplantımıza hoş geldiniz. 
Başkonsolosumuz ve hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyorum. Camimiz ve 
yöneticilerimiz kurulduğundan bu yana kendini 
topluma adayan bir hizmet anlayışıyla hareket 
etmiştir. Toplumumuza her alanda katkı sunan, 
insanlarımızla hep yardımlaşma ve dayanışma 
içeresinde olan camimiz onların faydasına 
olan pek çok faaliyet düzenlemiştir. Camimiz, 
dinî, millî, sosyal, kültürel ve eğitim ağırlıklı 
çalışmalarla bölge insanına 45 yıldır hizmet 
vermektedir. Düzenlenen bu faaliyetlerimizle 
insanlarımız kendi kültürel ve dinî kimliklerini 
geliştirmekte ve insanlarımız arasındaki 
bağların güçlenmesine vesile olmaktadır.
Camimiz 1979 yılında hizmete başladı. 
Rotterdam’daki ilk 5 camiden birisidir. 
Hollanda Diyanet Vakfı’nı kuran camiler 

Devlet millet el ele

başkonsolos kısacık’ın tanışma toplantısında 
“devlet - vatandaş kucaklaşması” Yaşandı

Başkonsolosluğun tanışma toplantısında insanlarımız sorunlarını ilgililere duyurma, iletme imkânı buldular. Araç bırakma 
ve telefon kullanma süresi, askerlik bedeli, EYT, emeklilik, mal varlığı araştırması, bilgi paylaşımı gibi sorunlar dile getirildi. 

arasında da etkin rol oynayan camimiz 
bölgede bulunan yaklaşık 5000 insanımıza 
hizmet vermektedir. Camimiz, sadece dinî 
vecibelerin yerine getirildiği bir mekân değildir. 
Düzenlediğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle 
diğer milletten insanlar arasında da bir köprü 
ve içerisinde yaşadığımız toplumda da bir 
denge oluşturuyoruz. Bizimle, cemaatimizle, 
vatandaşlarımızla bir arada olmanızdan, 
davetimize icabet etmenizden dolayı bizlere 
onur verdiniz.”

Sevgi Kısacık: “Camilerimizin toplumsal 
katılımda rolü büyük”
Kendisi ve konsolosluk hizmetleriyle alakalı kısa 
bir bilgi veren Sevgi Kısacık böyle bir program 
çerçevesinde vatandaşlarla buluşmaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti paylaşarak başladığı 
konuşmasında özetle şunlara değindi:
“Böyle bir buluşma için bana ayırdığınız vakit 
benim için çok kıymetlidir. Hepinizi sevgiyle 
selamlıyor, katılımızdan dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Burada devletin birer temsilcisi 
olarak bulunuşumuzun temel amacı sizlere 
hizmet etmektir. Konsolosluğumuzun kapısı 
her zaman sizlere açıktır. Vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını karşılamanın, devletle olan 
ilişkilerinin düzenlenmesinin ötesinde her 
zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. 
Konsoloslukta yıllardır çalışan deneyimli, 
tecrübeli arkadaşlarımızın da büyük bir 
fedakârlıkla bu hizmetleri yürüttüklerine kısa 
zamanda şahitlik ettim. Elbette bazen yanlış 
anlamalardan doğan sıkıntılar yaşanmakta. 
Daha güzel ve verimli bir hizmet sunabilmemiz 

Rotterdam HDV Gültepe Camii, 1 Ocak 2023 tarihinde göreve atanan Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık ile 
vatandaşların da katıldığı bir tanışma toplantısı düzenledi.

için de görüş ve düşüncelerinize her zaman 
açığız. İlk kez vatandaşlarla bu şekilde bir 
buluşma gerçekleştiriyoruz. Camilerimizin 
bizim nazarımızda çok özel bir yeri var. 
İnsanlarımızın dinî ve millî ihtiyaçlarına cevap 
vermede, çocuklarımızın ve gençlerimizi bu 

alanda eğitip yetiştirmelerinde çok büyük 
etkileri ve rolleri var. Toplumsal katılıma çok 
büyük katkısı var. Özellikle Kadın Kolları’nın 
camiler için ne anlama geldiğini çok iyi 
biliyorum. Çoğu hizmetin onların omuzunda 
yürütüldüğüne şahidim.                    DM ---◄◄ 
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BAŞKONSOLOS KISACIK’IN TANIŞMA TOPLANTISINDA 
“DEVLET - VATANDAŞ KUCAKLAŞMASI” YAŞANDI

Her Daim Ümitvarız Biz.
Bu ayki köşe yazıma başladığım 
an, Merkez üssü Kahramanmaraş 
olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde, 
bir günde art arda gerçekleşen 
iki depremde Türkiye’de 40.000 
ve Suriye’de 3.500 olmak üzere 
toplam 24 bin 543 İNSAN hayatını 
kaybetti. Vefat edenlere Allah’tan 
rahmet diliyorum. Mekânları cennet 
olsun, Amin. 100.000’den fazla 
yaralı kardeşlerimize Rabbimden 
acil şifalar diliyorum, Amin. Aradan 
5 gün geçmesine rağmen üzüntümü 
kelimeler ile ifade edemiyorum. 
Arama kurtarma çalışmaları 
6 Şubat’tan bu yana aralıksız 
sürüyor, aklım kabul etmese de, 
hayatını kaybedenlerin sayısında 
daha da artış olmamasını, Cuma 
günü hürmetine ümit ediyor, 
Rabbimden niyaz ediyorum. Allah’ım 
günahlarımızı affeyle ve kullarına bir 
daha böyle bir acı yaşatma, Amin.

Her Daim Ümitvarız Biz
Avrupa Türklerinin ilk refleksleri 
takdire şayan
Pazartesi 6 Şubat sabahı uyanan 
Avrupalı Türkler, deprem ile ilgili acı 
haberi alır almaz, takdire şayan bir 
şekilde harekete geçme becerisini 
göstermiştir. Avrupa’nın 100’den 
fazla şehirlerinde bir yandan nakdî 
kampanyalar başlatmış diğer yandan 
da kıyafet ve ihtiyaç malzemeleri 
toplama çalışmalarını organize 
etmiştir. Örneğin Hollanda genelinde 
Türk toplumu tarafından başlatılan 
çalışmalarda nakdî yardımların 10 
milyon avroyu geçtiğini ve deprem 
bölgesine doğru yola çıkan tırların 
sayısının da 50’ye yaklaştığını 
biliyoruz. İlk yaralar sarıldıktan ve 
cenazelerimiz kaldırıldıktan sonra, 
sıra aklıselim ile orta ve uzun vadeli 
yapılacaklara gelecek elbette. Çünkü 
hem deprem bölgesi çok geniş hem 
de deprem bölgesindeki yıkım çok 
şiddetli. Yaraları sardıktan sonra 
bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak 
için bir ‘seferberlik’ çalışması 
başlatılmalı ve bu çalışmaların da 
projelendirilmesi gerekiyor diye 
düşünüyorum. Belirlenen kalkınma 
projelerini Avrupa’da Türklerin 
yoğun yaşadıkları bölgeler ile 
eşleştirilip, o bölgede yaşayan 
insanların nereye ve ne için yardım 
ettiklerini bilmeleri gerekiyor diye 
düşünüyorum. 
Örneğin, depremden etkilen bir 
bölgede 200 kişi kapasiteli hastane 
ihtiyacı var ise, bunu Amsterdam 
bölgesinde yaşayanlar sahiplensin 
ve orada kurulacak koordinasyon 
merkezinden yardım çalışması 
başlatılsın ve süreci takip etsin. 
Paylaşarak ve projelendirerek 
yükler hafifler ve hayaller
gerçekleşir.

kayakocak@gmail.comKaya Turan Koçak

      

H er Daim Ümitvarız Biz...
Devlet ve Halk birlik ve 
dayanışma içinde çalışıyor
Henüz birkaç gün önce Türkiye’nin 

Lahey Büyükelçisi olarak atanan Sayın 
Selçuk Ünal yardım kampanyası düzenleyen 
Hollanda’daki Türk vatandaşlardan bilgi 
aldı ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür 
ederek şu açıklamayı yaptı: “THY ve 
yola çıkan tırlarımızla sevkiyatımız 
sürüyor. Yarım milyonluk toplumumuzla 
müşterek çalışmalarımız devam 
edecek. Memleketimizdeki elim deprem 
felaketinde ülkemizin yardımına süratle 
ve fedakârca koşan, nakdî yardımlarını 
esirgemeyen tüm toplumumuza 
şükranlarımızı arz ediyoruz. Moralimiz 
bozulmayacak. Yaralarımızı sarmak için 
tüm olanaklar seferber edilmiş durumda”, 
diye konuştu.
Ocak ayında yeni görev yerlerine atanan T.C. 
Amsterdam Başkonsolosu Sayın Mahmut 
Burak Ersoy, T.C. Deventer Başkonsolosu 
Sayın Muammer Hakan Coşkun ve T.C. 
Rotterdam Başkonsolosu Sayın Sevgi Kısacık 
sahaya inerek, yardım çalışmalarını yerinde 
takip ettiler ve onlarca gönüllüye destek 
oldular. Başkonsoloslarımızın Hollanda’nın 
bazı Belediye Başkanları ile beraber yardım 
toplanan merkezleri ziyaret etmeleri halk 
tarafından takdir edildi.
Ben buradan Hollanda’daki Türk girişimcilere 
ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Baktığımda 
her yardım toplama çalışmalarında o şehirde 
girişimci olan esnafımızın mutlaka öncülük 
yaptığını görmekteyim. Ne kadar girişimci 
ruhlu bir millet olduğumuzu tekrar göstermiş 
olduk. Hollanda’da transport sektöründe aktif 
girişimcilerimiz olmasaydı, o tırları deprem 
bölgelerine anında nasıl yollayacaktık? 
Girişimcilerimizin o geniş depo yerleri 
olmasaydı, kıyafet ve ihtiyaç malzemelerini 
nasıl seçecektik ve ambalaj edecektik. Tabii ki 
bir de o camilerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız 
ve teşkilatlarımız olmasaydı, nasıl o birlik 
ruhunu yakalayacaktık?

Her Daim Ümitvarız Biz
Hollanda Devleti ve Halkından duyarlı 
yaklaşım
Bir önceki yazımda Hollanda ile Osmanlı 
İmparatorluğu (Türkiye) ticari ve siyasi 
ilişkilerinin çok eski ve derin olduğundan 
bahsetmiştim. Bu depremdeki süreçte de aynı 
duyarlığı gördük. Başta Kraliyet Ailesi’nden 
Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima’nın 
yayınladığı taziye bildirisi olmak üzere, 
Hollanda hükûmeti yardım elini uzatarak 
arama kurtarma ekibini Türkiye’ye yolladı. 

Başbakan Sayın Mark Rutte, yapılan yardımları 
yerinde görmek ve insanlarımızın çalışmalarına 
destek olmak için Rotterdam Mevlânâ Camii’ni 
ziyaret etti. Başbakan Sayın Mark Rutte, 
ziyaret sonrasında şu düşünceleri paylaştı: 
“Türkiye ve Suriye’de yaşanan korkunç 
depremlerin sonuçları Hollanda’yı da 
sert vurdu. Birçok insan, afet bölgesinde 
yaşayan sevdikleri için çok endişeli. 
Şehirler tamamen yıkıldı, ölü ve yaralı 
sayısı şaşırtıcı derecede yüksek. 
İnsanlarla kederleri ve belirsizlikleri 
hakkında sohbetler yaptım. Aynı zamanda 
kısa sürede kurulan tüm bağış toplama 
kampanyalarından çok etkilendim. Bu 
zor zamanda umut ve moral veren bir 
durum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi 
bildiriyor, daha ağırlarını yaşamamayı 
diliyorum” dedi. 
Hollanda Dışişleri Bakanı Sayın Wopke 
Hoekstra ise T.C. Lahey Büyükelçiliğini ziyaret 
ederek Büyükelçi Sayın Selçuk Ünal’a geçmiş 
olsun dileklerini iletti ve açılan taziye defterini 
imzaladı. Dışişleri Bakanı Sayın Wopke 
Hoekstra taziye defterine şunları yazdı: “Bu 
hafta Türkiye’yi vuran ve böylesine büyük 

acılara neden olan korkunç felaketin 
neden olduğu acı ve kederi tarif etmede 
kelimeler her zaman yetersiz kalacaktır. 
Hollanda’da birçok kişinin hissettiği şok 
ve üzüntü, iki ülke arasındaki yakınlığı 
yeniden hissettiriyor.” 

Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Sayın Karin 
van Gennip ise Hollanda’daki Türk STK 
temsilcileri ile bakanlıkta bir araya gelerek 
taziyede bulundu ve daha nasıl ortak 
yardım çalışmalar yapılabilir hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. 
Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed 
Aboutaleb, Zoetemeer Belediye Başkan Vekili 
Jan Iedama, Schiedam Belediye Başkanı Cor 
Lamers, meydana gelen deprem felaketinde 
hayatını kaybedenler anısına T.C. Rotterdam 
Başkonsolosluğunda açılan taziye defterini 
imzaladılar.

Hollanda’nın Kızılay’ı Het Rode Kruis ve Giro 
555 nakdî yardımda şimdiye kadar yaklaşık 
10 milyon avro toplandığını, 50’den fazla 
Hollanda Belediyeleri tarafından da 4 milyon 
avro yardım yapıldığı açıklandı. 15 Şubat 
Çarşamba günüde Ulusal Televizyon kanalları 
tarafından canlı yayın yapılarak Giro 555 
tarafından nakdî kampanya olacağını açıkladı. 
Tabii ki sosyal medyada ve ulusal haber 
sitelerinde paylaşılan binlerce taziye ve duygu 
yüklü mesajları unutmamak lazım. Acımızı 
paylaşan herkese teşekkürü bir borç biliriz. 

Her Daim Ümitvarız Biz
MÜSİAD Nederland Başkanı Ali Köklü 
ezberleri bozdu
26 Ocak Perşembe akşamı MÜSİAD 
Nederland’ın Scheveningen kentindeki harika 
mekânlardan Grand Hotel Amrâth Kurhaus’da 
organize ettiği yeni yıl resepsiyonuna katıldım. 
Türk, Hollandalı, Faslı, Bosnalı, Azerbaycanlı 
ve Surinamlı katılımcılar başta olmak üzere, iş 
dünyasının yoğun katılımı ile âdeta ekonomik 
zirveye dönüştü.
Ünlü Alman mimarlarından Johansn Friedrich 
Henkenhaf ve Friedrich Ebert tarafından 
tasarlanan hotel 1885 yılında hizmete 
sunularak açılışını gerçekleşmişti. Hollanda 
Kraliçelerinin yazlık sarayı olarak kullandıkları 
Kurhaus aynı zamanda birçok Avrupa Kraliyet 
Aileleri tarafından da tatillerini geçirmek için 
tercih ettikleri mekândır. Dönemin Devlet 
Başkanları Winstron Churcill ve Michael 
Gorbatsjov gibi siyasetçilerin de konaklamak 
için tercihleri burası olmuştur.
Resepsiyona Azerbaycan Hollanda Büyükelçisi 
Sayın Rahman Mustafayev, Bosna-Hersek 
Hollanda Büyükelçi-Yardımcısı Sayın 
Aleksandar Dragičević, T.C. Amsterdam 
Başkonsolosu Sayın Mahmut Burak Ersoy, T.C. 
Rotterdam Başkonsolosu Sayın Sevgi Kısacık, 
T.C. Deventer Başkonsolosu Sayın Muammer 
Hakan Cengiz, Fas, Surinam ve Ürdün 
Büyükelçiliklerinden temsilciler katılarak güzel 
bir mozaik oluşturdular.
HOTİAD Başkanı Sayın Hikmet Gürcüoğlu, 
TNOP Başkanı Sayın Durmuş Doğan, EUBA 
Hollanda Başkanı Sayın Hasan Aras, UID 
Hollanda Başkanı Sayın Hasan Tekten ve 
Hollanda Türk Federasyon Başkanı Sayın 
Murat Gedik de katıldılar.
Açılışa, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve 
program sunuculuğunu MÜSİAD Nederland 
Genel Sekreteri Sayın Özlem Şahin’in yaptığı 
resepsiyonda açılış konuşmasını MÜSİAD 
Nederland Başkanı Sayın Ali Köklü davetlilere 
hoş geldiniz dedikten sonra Regaip Kandilini 
kutladı.
MÜSİAD Nederland Başkanı Ali KÖKLÜ yaptığı 
konuşmasında şunlara değindi:  “Hollanda 
Ticaret Odasından (Kamer van Koophandel) 
bize ulaşan verilere göre, girişimci olarak 
Ticaret Odasında kayıtlı ve Türkiye doğumlu 
girişimci sayısı 33.746, Surinam doğumlu 
girişimci sayısı 22.882, Fas doğumlu girişimci 
sayısı ise 18.720 olarak açıkladı. Bu girişimciler 
ana vatanlarında doğmuş ve Hollanda’da 
ticaret yapan kişilerdir. Bu rakamların üzerine 
bir de burada doğup yetişen üçüncü nesli 
eklersek, sayıların nerelere çıktığını açık şekilde 
hesaplayabiliriz. 
Hollanda Ticaret Odası’nın açıkladığı raporda 
Hollanda’da kadın girişimci sayısında artış 

gözlemlendiğini, bu rakamın 2013 yılında 
%33,7 iken 2022 yılında %37,3 oranına 
yükseldiğini görüyoruz. Özellikle e-ticaretin bu 
artışta önemli faktör sağladığı biliniyor.
Hollanda ile yapılan ticaretlerin yanı sıra, 
geldiğimiz ülkelerimiz arasındaki ticari 
işbirliklerinin daha da artmasına vesile 
olarak, işbirliklerinin geniş kapsamlı olmasını 
sağlayabiliriz. Dünya ticaretinde önemli 
söz sahibi olan Hollanda’da yaşamamızın 
avantajlarını değerlendirerek uluslararası 
ticaretimizi daha da geliştirelim. Tatil öncesi 
Karma bir Network Programı organize etmeyi 
planlıyoruz. Genel merkezimizin de önemsediği 
ve Türkiye’den de firmaların katılmak 
arzusunda olduğu bu karma iş programında 
bizler gibi Hollanda’da yaşayan ve ticaret 
yapan diğer ülke iş insanlarımız ile bir araya 
gelerek tanışarak, doğduğumuz ve doyduğumuz 
ülkelerimiz arasındaki ticari ve dostluk 
köprülerini çoğaltmak amacındayız. 
MÜSİAD Hollanda olarak bizler bu gelişmenin 
lokomotif rolünü üstlenmeye hazırız ve bu 
gelişmeyi sizler ile birlikte çalışarak yürütmek 
istiyoruz. Gelin hep beraber bu potansiyelimizi 
daha da verimli kılmak için ortak çalışmalara 
imza atalım.”
Ben de şahsen MÜSİAD Nederland’ın bu 
misyonunu destekliyor ve çalışmalarında 
başarılar diliyorum.

Her Daim Ümitvarız Biz
‘Rabbim, benim ilmimi artır’ de…
Hollanda’da tanınan ve sevilen şair, yazar 
ve gazeteci Yavuz Nufel’in bir ifadesi vardır: 
‘Bunu yazmazsam olmaz’ diye. 
Şimdiki yazacaklarım da bunun gibi bir şey. 
Sene 2002 ve CDA Partisi’nin ve Eindhoven 
Türk toplumunun desteği ile Eindhoven 
Belediyesi Meclis üyeliğine seçildim. Mecliste 
üç farklı komisyonda yer aldım ve ekonomi 
komisyonunda da partimin sözcülüğünü 
yaptım. 2004 senesinde dünya markası olan 
Philips bir karar alır ve High Tech Campus 
Eindhoven adı altında bir Teknokent kurar. 
Eindhoven’de kurulacak olan bu Teknokent 
bir çok yabancı ülkelerden teknoloji şirketleri 
ile birlikte çalışmayı ve bunlara Teknokent’te 
yer vermeyi kararlaştırır (Ecosystem). Ben de 
“ekonomi komisyonunda Türkiye’den de 
bir şirket kabul eder misiniz?” diye teklifte 
bulundum ve bu teklifim kabul edildi. 
Dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanına resmî websitesinden 
kendilerine ulaştım ve Eindhoven Belediyesine 
sunmuş olduğum teklifi ilettim. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül Beyefendi konunun önemini 
benimsediği için Lahey Büyükelçiliği ve 
Rotterdam Başkonsolosluğu aracılıyla konu 
ile ilgili geniş rapor istedi. Ben de bu raporu 
her iki temsilciliklere ilettim. Türkiye’de 
Teknokentler ODTÜ ve TÜBİTAK dışında 
daha yeni yeni kurulmaya başlamıştı o tarihte. 
Aradan kısa bir dönem geçtikten sonra, o 
sene Teknokent’in kurulması kararlaştırılmış 
bir ilden gelen cevap ise manidardı ve beni 
derinden üzmüştü: ‘Biz Belediyeler olarak 
Teknokentler ile ilgilenmiyoruz’. Hâlbuki 
High Tech Campus Eindhoven ‘The Triple 
Helix Model of Innovation’ modelini 
baz alarak kurulmuştu ve bu yenilikçi 
model sayesinde tüm Avrupa’nın en önemli 
Teknokenti hâline geldi. Geçen ayki yazımda 
belirttiğim gibi nitelikli insana değer veren 
Hollanda, dünyanın dört bir yanından 
gelen ve sayıları 12.500’ü aşan çalışanları 
ile, son bir kaç sene içerisinde 200’e yakın 
Türk olmak üzere, muazzam bir Teknokent 
olarak konumunu koruyor. Olan, geçen 20 
seneye oldu maalesef. Demem o ki, depremin 
üzerinden 5 gün geçmesine rağmen içimdeki 
acı hâlen taze iken, Cumhurun başı olarak 
vizyon, teknolojiyi benimseyen ve sorumluluk 
sahibi olursunuz, ama yerel yönetimdekiler 
aynı sorumluluk duygusunda değilse yine 
olmuyor, yine de olmuyor. 
Deprem bölgelerini ziyaret ederek bilgi alan 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan 
Beyefendinin içindeki acıyı yüzünden 
okuyorum. Nerede o yıkılan binalara 
yapım onayı veren ve yapım sonu bunları 
denetlemeden sorumlu seçilmiş Belediye 
Başkanları? 
Kalın sağlıcakla...                                ---◄◄                 
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Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 
depremlerin ardından Hollanda’dan 

arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden 
ve Hatay bölgesinde yaptığı çalışmalarda 
12 kişiyi ölümden kurtaran, 65 uzman kişi 
ve 8 özel eğitimli köpekten oluşan Hollanda 
Kentsel Arama Kurtarma Ekibi (USAR), Türkiye 
çalışmalarını tamamlayarak Hollanda’ya geri 
döndü. Ekip, başta yakınları ve akrabaları olmak 
üzere Büyükelçi Selçuk Ünal ve Adalet Bakanı 
Dilan Yeşilgöz-Zegerius tarafından büyük bir 
coşkuyla ve “kahramanlarımız” yazılı dövizlerle 
karşılandı.
USAR’a şükranlarını bildirmek ve oradaki 
durumu ilk ağızdan Hollandalı Türklere iletmek 
için Rotterdam Belediyesi tarafından bir 
program organize edildi. Belediye salonunda 
gerçekleştirilen programa Rotterdam Belediye 
Başkanı Ahmed Aboutaleb, Lahey Büyükelçisi 
Selçuk Ünal, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi 
Kısacık, USAR Genel Koordinatörü/Ekip 
Lideri Job Kramer, Türkiye’ye giden ekip, 
STK temsilcileri, cami başkanları katıldı. 
Program, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed 
Aboutaleb’in açış ve selamlama konuşması 
ile başladı. İnsanın bu dünyadaki rolünün 
figüranlık olduğuna dikkat çeken Aboutaleb, 
devasa uçakları yapmasına rağmen bir sineğin 
kanadına can veremeyen insanın nasıl da aciz 
ve çaresiz olduğunun altını çizdi.
Belediye olarak USAR ekibinin gitme isteğini 
duyduğunda sevindiğini belirten Aboutaleb, 

O dehşet anını solumak...

Metin Çelik:

M etin Bey, önümüzdeki Eyalet 
Seçimleri ve partinizin 
çalışmaları hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz?

Hollanda’da siyasi partiler 15 Mart 2023 
tarihinde ülke genelinde 12 eyalette yapılacak 
olan seçimler için aday listelerini belirlemeye 
başladı. Yapılacak olan seçimlerde başarılı 
olan adaylar seçildikleri eyalet meclislerinde 
4 yıl süreyle görev yapacak. Hollanda 
parlamentosunun üst kanadını oluşturan 
Senato üyelerinin eyalet meclisleri tarafından 
belirlenmesi nedeniyle, bu seçim büyük 
önem taşıyor. Bu seçimde 12 eyalette toplam 
570 yeni üyenin yeni isimleri de belirlenmiş 
olacak. 
Netice itibarıyla etki alanını genişletmek 
için vatandaşlarımızın oyunu kullanması 
gerekiyor. Bu ülkede yaşıyorsanız etki alanınızı 
genişletmeniz gerekir. 
DENK olarak büyük bir deneyime sahip 
olduk. Parti olarak bu deneyimi genişletmek 
istiyoruz.  Sadece parlamentoda değil aynı 
zamanda Senato’da da yasaların onaylanması 
gerekiyor. Hatta Geçtiğimiz günlerde, 13 yıl 
önce parlamentodan geçen bir yasa daha yeni 
senatodan geçerek onaylandı. 
Aynı zamanda büyük partiler küçülüyor. Son 
20 yıldır Hollanda siyaseti çok ciddi değişime 
uğradı. Daha önce 45 Parti’nin temsil edildiği 
parlamentoda artık 12 civarında Parti 

 “EYALET SEÇİMLERİ HAYATî ÖNEME SAHİP” 

bulunmakta. Tek sandalyenin önemi daha da 
büyüyor. Eyalet seçimlerinde yine böyle bir 
eğilim olacağı tahmin ediliyor. Yeni partiler de 
seçime katılacak O bizim için bir şans. Çünkü 
büyük partilerin oyları azalacak ve bu küçük 
partiler arasında dağılacak. Elimizde bu şekilde 
güzel bir şans var.
Vatandaşımız oylarını kullanırsa Senato’da 
bir sandalyeye çıkartmamız çok kolay olacak. 
Tabii. Ne kadar oyun gerekli olduğunu 
önceden söyleyemiyorum. Ancak son yıllardaki 
ortalamaya baktığınızda DENK olarak bu sene 
de yaklaşık 110.000 civarında oy almamız 
gerekiyor ki, Senato’da rahat bir şekilde en 
azından bir sandalye çıkararak temsil edilelim.
Bu seçimlerin parlamento ve belediye 
seçimleri kadar ilgi çekmediğinin bizler tabii ki 
farkındayız. Ancak vatandaşımız şunu bilmeli 
ki, Senato, parlamento gibi siyaset yapılan bir 
yer değildir. Burası daha çok, beraber çalışma 
ve parlamentoda yapılan yasamayı kontrol 
etme amaçlıdır. Bu yüzden de bir sandalye ile 
çok işler başarabiliriz. 
DENK Partisi 15 Mart’ta yapılacak eyalet 
meclis seçimlerine, Kuzey Hollanda, Güney 
Hollanda ve Utrecht Eyaletlerinde katılacak. 
Bu seçimlerden başarıyla çıkmayı hedefliyoruz. 
Seçilen Eyalet Meclisi üyelerinin Mayıs ayında 
Senato üyelerini belirleyecek olması sebebiyle, 
bu seçimler çok önem arz etmekte ve bu yolla 
ilk kez Senato üyesi çıkartmak istiyoruz. 

RoTTERdAM BELEdİYESİ, USAR’ı 
güLLERLE AğıRLAdı

Rotterdam Belediyesi olarak da her kişi başı 
1 avro vererek 650 bin avroluk bir bağışta 
bulunduklarını ve bu uygulamanın Hollanda’da 
bütün belediyeler tarafından hayata geçirilerek 
20 milyon avro toplandığını söyledi.
Ulusal çağrıya cevap veren Hollanda halkının 
da 90 milyon avro bağışta bulunduğuna dikkat 
çeken Aboutaleb, depremin verdiği maddî ve 
manevî zararın boyutunun çok büyük olduğunu 
ifade etti. 
Bu zorlu süreçte, Elçilik, Konsolosluk ve 
STK’larla sürekli irtibatta olduklarına değinen 
Aboutaleb, yardım konvoyları için de gerekli 
yardım ve destekte bulunduklarını ifade etti.
Aboutaleb’ten sonra kürsüye gelen Lahey 
Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda’nın 
göstermiş olduğu dostluğu, yapmış olduğu 
yardımı hiçbir zaman unutmayacaklarının altını 
çizerek, “Hem ülkesel hem yerel anlamda katkı 
sunan herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Bugün burada kendilerine teşekkür etmek 
için toplandığımız USAR Ekibi’ni de kutluyor, 
gösterdikleri kahramanlıktan ve fedakârlıktan 
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Ünal’ın konuşmasının ardından, Hollanda’da 
yaşayan Şanlıurfalı bir katılımcı da 6 Şubat 
sabahı yaşadığı o unutulmaz anları gözyaşlarını 
içine akıtarak anlattı.
Arama kurtarma ekibi lideri Job Kramer, buradan 
hareket edişiyle orada yaşanan ve geçen süreci 
anlattı. Büyükelçi ve Başkonsolosun USAR 
Ekibi’ne gül takdimi ile program sona erdi.  ◄◄

Bu seçimler neden bu kadar önemli?
Bu seçim bizler için kritik dönem arz ediyor. 
Bunun sebebi ise eyalet meclisinde seçeceğiniz 
üyelerin her birlikte Senato’yu seçecek olması. 
Senatoda 75 sandalye var. Burada alınan 
kararların birçoğu, sadece birkaç oy farkı 
ile alınıyor. Bundan dolayı burada yalnızca 
bir sandalyenin bulunması dahi çok önemli. 
Hollanda meclisinde koalisyon partilerini 
görüyoruz. Ancak bunlar Senato’da çoğunluğa 
sahip olmadıkları için burada diğer partilerle 
birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. 
Senato’da DENK Partisi olarak alacağımız 
bir sandalyenin bu yönde koalisyonla 
yapılacak pazarlıklar da çok büyük önemi ve 
değeri olacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki 
seçimlerde adaylarımızı belirledik. Yoğun 
bir ön çalışma yaptık ve halkımıza sesimizi 
duyurarak bu seçimlerde başarılı olmayı 
hedefliyoruz. Bu seçimlerde elimizde iyi bir 
şans var. Bunu kullanıp gücümüzü ortaya 
koyabiliriz. Kuzey Hollanda bölgesinde 
iki veya üç sandalye çıkartacak kadar bir 
potansiyelimiz var. 
Buradan vatandaşlarımıza, oylarını 
kullanmaları için bir çağrıda bulunuyorum. 
Hollanda yasalarına göre bir kanunun 
onaylanması için parlamentodan geçtikten 
sonra Senato’da da onay alması gerekiyor.
75 sandalyeli Senato’da koalisyonun 
çoğunluğa sahip olması ve bir çok kritik 

oylamanın yalnızca birkaç sandalye farkı ile 
kabul etmesi sebebiyle, muhalefet partileri 
koalisyona dâhil olmasalar bile hükûmet 
politikalarına önemli etkileri olabiliyor.
Bu seçimler, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini 
ve somut meselelerini ilgilendirdiği için son 
derece önemlidir. Örneğin imar işlerindeki 
konut inşasını düşünün. Sosyal kiralık evler 
ile satılık evler arasındaki oran ne olmalı? 
Hollanda’da daha ne kadar eve ihtiyaç var 
ve bu evler hangi bölgelerde inşa edilmeli? 
Ülkenin bazı bölgelere bölgelerinde ev 
yapılsın diye doğa alanlarının kısıtlandığını 
görüyoruz. Dolayısıyla Bunlar hepimiz için çok 
önemli tercih ve seçimlerdir. Daha çok konut 
yapılmalıdır. Dar ve orta gelirliler, gençler 
aileler için bu konutları üretmeye devam 
etmeliyiz ama çevremizdeki değerli doğamızı 
da korumalıyız. Kamusal alanlarda yeşillik ve 
huzur gelecek neslin de hakkıdır…
         Haber: DM     ---◄◄                 

“Senato’da tek sandalyenin bile büyük bir önemi ve değeri var. Vatandaşımız oylarını kullanırsa Senato’da bir sandalyeye çıkartmamız çok kolay olacak. 
12 milyon seçmen 12 eyalette 4 yıllık yeni yöneticileri seçecek. Hollanda ya da çifte vatandaşı olan 225 bin civarında insanımız oy kullanabilecek”

Hollanda halkı eyalet meclislerinin yeni üyelerini belirlemek için 15 Mart 2023’te sandık başına gidecek. Yaklaşan seçimin bizler 
için önemi nedir? DENK Partisi Güney Hollanda Eyalet seçimlerinde liste başı olan Metin Çelik  ile konuyla alakalı kısa bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Sohbetimizden istifade edeceğinizi umuyoruz. 
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H er duygunun, her acının ya da 
her mutluluğun bir tınısı vardır 
yüreğimde..
Bazen bir sözün anlatamadığını bir 

ses anlatır.
Mesela şu satırları yazarken bile her cümleye 
ışığını veren bir nota var içimde..
İçinde tırmanışların, düşmelerin, yere 
çakılmanın, özgürleşmenin, nefes almanın, 
sonsuzluğun, kanatlanmanın, gökyüzünün 
hudutlarının, ayrılıkların, sevmelerin, 
başarıların, kayıpların, ağlamaların, 
ağlayamamaların, gülmelerin, çaresizliğin ama 
“Ya Allah” deyip cesaretlenmenin, yenilgiye 
asla teslim olmamanın ama ne olursa olsun 
hep Allah’a teslim olmanın, yediğin ayazın, 
yüreği güzel insanların, ciğer yangınının, 
yansa da yürek hep gülmenin, vefanın, 
umudun ve birileri “bitti, artık son” dese de 
hep inanmanın.. 
Duygularını tarif etmeye yetmeyince kelimeler; 
sessiz kalmanın.. Tam anlatacak gibi olup 
konuşmaya susamanın ve sonra sözlerin 
bile çaresiz kalınca susmanın ama sadece 
susmanın… 
Velhasıl;  inişlerin ve çıkışların olduğu birçok 
notalar..
Hayat gibi.. Ve hatta tıpkı bir kalbin atışı gibi.. 
Her duygunun kendine has bir titreşimi, bir 
makamı yani bir yürek tınısı vardır...
Ne kadar derin yaşarsan duygularını, yüzeye 
çıkması için derinliği kadar mesafe kat etmesi 
gerekir..
Bu yazımda yüreğimdeki duyguların sesine 
eşlik eden bir kabak kemanı ustasının elinden 
‘Tükeneceğiz’ adlı bir eseri oldu.. Bu tınının 
söz kısmı ise daha henüz yazılmadı..

Büşra Kandemir

YUREK TINISI
Günümüzde insanların birçoğu çok fazla 
kaygı, korku ve kendine ait olmayan 
düşünceleri taşımaktan yorgun düşüyor. 
Birçoğu rahat yaşam, ağrısız baş ve sakin 
bir hayatın peşinde olsa da, hayat iniş ve 
çıkışlarıyla vardır.
Eğer hayatında iniş ve çıkışlar varsa 
hayattasındır demektir.
Bir kalbin atış çizgisine baktığımızda bu çizgi 
çıkar ve iner. Bazen yükseğe çıkar sonra 
derine iner, sonra tekrar çıkar ve böyle devam 
eder. Böyle bir çizgi yaşam belirtisiyken, 
o çizginin olduğu yerde durması yani tek 
bir yatay düz çizgi olması kalbin durduğu 
anlamına gelir.
Dolayısıyla bir insanın olduğu yerde kalması 
ve tekdüze bir yaşam sürdürmesi kalbin 
yaradılışına ters bir durumdur diyebiliriz. 
Acısıyla tatlısıyla ne yaşarsak yaşayalım bir 
kalbe bu sistemi bahşeden Allah; o kalbin 
vesilesiyle bir yaşama şansı sunuyorsa bize, 
düşmekte kalkmakta fıtrattandır.. 

Bundan önceki yazımda varmaktan da öte 
yolda olmak gerektiğinden bahsetmiştim.
Çünkü Allah “Başardın mı kulum?” 
diye sormayacak, “Gayret ettin mi?”, 
“Mücadele ettin mi?”, “Sen bu ömrün 
neresindesin?”, “Hangi taraftasın?” diye 
soracak.. 

Bir karınca misali taşıdığı su damlası o yüce 
peygamberin ateşini söndürmeyecekti ki.. 
Bunu o karınca da biliyordu.. Ne yapsa eksik 
kalacaktı zaten.. Ne yapsa yetmeyecekti 
Allah’ın nimetlerine şükredebilmek için. 
Mizanda tartılacak deliliğini sunacaktı belki 
de Rabbine.. O ateşi söndürmek için kendini 
içine atması gerekse de.. Yine de gidecekti 
işte.. Bu yolda “Sen kimsin ki?”, “Ne 
kadar edersin?” diyenlere aldırmadan.. 
Cüsse hesabı yapmadan.. Kendini feda 
edişini sunacaktı Rabbisine.. O en sevgilinin 
huzuruna vardığında simsiyah kavrulmuş 
teniyle “Yandım işte ya Rabbi, aşkına 
yandım da geldim” diyecekti..

Yüreği İbrahim olana ateş ne yapabilirdi 
ki? Allah isterse engelleyecek kimse yok, 
istemezse verebilecek kimse yok.. 

Her gün olduğu gibi kainatı var eden Allah 
bütün unutmuşluğumuza “Artık yeter!” 

diyerek, anayurdumuzda meydan gelen 
depremlerle bu sefer bam telimize basa basa 
“Tek güç benim elimde!” dediği günlerden 
geçiyoruz. İnsanlığın önünde miraç gibi bir 
rahmet denizi, arkasında deniz gibi koca bir 
felaket.. “Allah’tan başka kime kaçabilir, 
kime sığınabilirsin?” dedirten o dehşeti de 
merhameti de içinde barındıran günler... Evin, 
araban, arsan, ailen, sevdiklerin, arkadaşların, 
‘Benim’ dediğin ne varsa ve hatta bunlarla 
ilgili dertlerinin bile dakikalar içerisinde yok 
olduğu ve bize verilenin sadece emanetçisi 
olduğumuzun idrakine varmamız gereken 
günler. Varların yok olduğu ve yokların var 
olduğu imtihanlar.. Bir annenin ağlayarak 
“Evlatlarınızı çok sevin, onları çok 
öpün, ben artık öpemiyorum” demesi 
gibi.. Ya da saatlerce ölen kızının baş ucunda, 
onun ellerini bir an bırakmadan bekleyen 
o babanın acısı.. Hani demiştim ya “her 
duygunun kendine has bir sesi bir tınısı 
var” diye.. Bu acının sözü de sesi de yoktu 
gönlümde.. Yüreği delip geçecek koca bir 
sessizliğin tınısıydı.. Ve ardından rahatın var 
gücüyle iliklerime kadar battığı, bana uykuyu 
haram ettiği, paramparça olan ruhumu bir 
araya getirmeye çalışırken içimdeki sonsuz 
bir şefkatle bağrıma basmak istediğim küçük 
çocuğun fotoğraf karesi geçmişti elime.. Belki 
de 2/3 yaşlarında bir çocuk, enkaz yığınlarının 
üzerinde başını iki küçük avuçlarının arasına 
almış çaresizce ağlıyordu.. Henüz anne 
olmamıştım ama içimde “keşke” diyen 
anne yüreğinin sesi dinmiyordu.. “Keşke 
gücüm olsaydı da bütün çocukları 
sarsam, yalnızlık duygularını dindirsem 
ve onların anne özlemini gidersem...”. 
Acıları malzeme yapanları görünce daha 
da kanıyordu içim. Dünya üzerinde bir can 
ölürken, eşyanın derdine düşmek ve bu 
düşünceyi milleti bölmek için kullanmak 
hangi katılığın ve hangi çürümüşlüğün tınısı 
olabilirdi bilmiyorum. Ancak yüreğimde 
insanlığa inanan, dünyayı değiştirebilecek ve 
şehadeti ruhuna kazımış güzel yürekli devasa 
bir ordu vardı kendimle beraber büyüttüğüm.

Seslendik beraber Asım’ın nesline:
Ey çocuk yüreğini enkazın altında 
bırakıpta büyüyen çocuk;
Eminim.. kalbin tüm dünyayı saracak 
kadar büyük bir afet meydanı..
Allah var, Allah yâr! 

Sarılıp, hiçbir dünyalığa kurban etmeyecek 
seni; özünde iman, gözünde feraset, ruhunda 
tarihin çiçeklerine boyanmış Müslüman 
evladı..
Say ki yüreklerimiz dağ diye bunca kar yağdı.
Ciğer yangınından bile rant elde etmek için 
bir felaket bekleyenleri de bulur elbet bir 
masumun âhı..
Bunca karı üzerimize yağdıran Rab, hiç 
şüphesiz vaadini tamamlayıp gönderecek 
üzerimize İnşirah’ı..
Andolsun, verilen nefese değip beraber 
bekleyeceğiz o aydınlık sabahı..

Bir taraftan tarifsiz acılar, diğer taraftan akıl 
almaz mucizeler var etti Mevlâ’m.. 11 gün 
açlığa ve susuzluğa rağmen hayatta kalıp 
kurtulan Aleyna’nın hastaneye alındıktan 
sonra cerrahi Prof. Doktorun “Şimdiye 
kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birinin 
böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş 
olması.. Bazı şeyleri tıbben izah 
edemiyoruz” demesi.. Dünya üzerinde 
düşmanlıkların arttığı ve kimsenin kimseye 
bir şeyi layık görmediği yere doğru gidilen bu 
çağda, bir depremle bütün dünyanın Türkiye 
için seferber olması, acılarımıza ortak olması, 
bütün dünyanın bambaşka bir ruhla, üzerimize 
oynanan oyunları alt üst edecek bir insanlıkla 
kenetlenmesi..  İşte biz bunlara ‘Allah’ın 
mucizesi’ diyoruz.. 

Manaya inecek olursak; Saniyeler önce 
deprem olacağını bilseydi o anne ve 
baba, evlatlarının kokusunu içlerine çeker, 
bağırlarına basar ve muhakkak sımsıkıca 
öyle bir sararlardı ki ama yetmedi ömürleri... 
Ansızın veda vaktinin geleceğini kimse 
bilemezdi. İşte hayat dediğin tam olarak bu 
değil mi? Bence insanlığımızın en büyük 
zafiyetlerinden biri de bu. Zamanı çok geniş 
yaşıyoruz. Sanki hepimizin bir yarını varmış 
gibi... 1 saniye sonrasının garantisi bile 
yokken, o garantisi olmayan 1 saniyeye bile 
ne çok şey sıkıştırıyoruz. Hükmedemediğimiz 
birçok şeyin arasında bence en kıymetli şey 
zamandır. Bir insanın bir insana verebileceği 
en kıymetli hediye, zaten kendi elinde kısıtlı 
olan ömür hazinesinden bir avuç zamandır. 

Allah henüz sevdiklerimizin yaşamasına 
izin veriyorken, onları hakkıyla sevmeyi ve 
şükrünü eda etmeyi nasip etsin bizlere. ---◄◄

    B.Kandemir-@hotmail.com

oNZE oRGANISATIES
İslam Koleji (IC), 1989 yılın-
dan bu yana, kendi kültürel 

ve dinî geçmişlerini koru-
yarak Hollanda toplumuna 

katılımcı bireyler olarak 
yetiştirmek amacıyla, 

İslam’da eğitim görebilecek 
çocuklara genel İslami

temelde eğitim vermektedir. 
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B akan Kaag, depremden sonra hızlı bir şekilde yardım kampanyasına 
başlayan Hollanda Türk Federasyonu’na bağlı, Den Haag Türk İslam 
Kültür Vakfı’nı ziyaret etti.
Hollanda Türk Federasyonuna bağlı, Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı 

Başkanı Tahsin Çetinkaya şuana kadar 13 tır yardım malzemesinin Türkiye’ye 
gönderildiğini belirtti. Çetinkaya geçtiğimiz hafta sonunda Başbakan Yardımcısı 
ve Maliye Bakanı Sigrid Kaag’ın Den Haag’daki vakıf merkezini bizzat ziyaret 
ettiğini dile getirdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 
mağdur olanlara destek olmak için başlatılan yardımlar tüm hızı ile devam 
ediyor. Depremin akabinde hızlı bir şekilde organize olarak yardım malzemesi 
toplamaya başlayan Hollanda Türk Federasyonu, şuana kadar 13 tır dolusu 
yardım malzemesini Türkiye’ye gönderdi. 
Federasyon 13 tır dolusu malzeme gönderdi
Konu ile ilgili olarak SonHaber’e açıklamalarda bulunan Den Haag Türk İslam 
Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya, “Teşkilat olarak depremden hemen 
sonra 2-3 gün içerisinde 9 tır yardım malzemesi toplandı. Toplamda 13 
tır dolusu yardım malzemesi Türkiye’ye gönderildi. Şuanda 5 tırdaki 
malzemeler deprem bölgesinde dağıtıldı, 5 tırımız şuanda İstanbul’dan 
bölgeye ulaşmak için yolda ve 3 tırımız ise gümrüğe yaklaşmış 
durumda.” dedi. 

Bağış kampanyası 
Yürütülen bu yoğun çalışmada hem bağış hem de eşya toplandığını dile getiren 
Çetinkaya, “Gençlerimiz pazarlarda ve çarşılarda dolaşarak para topluyor. Ben 
de pazarda açtığımız tezgahta durdum. Buradaki Faslı camilerle birlikte bağış 
kampanyası düzenledik. Elimizden gelen her imkânı değerlendirip Türkiye’mize 
ve depremzedelerimize destek olmaya, az da olsa elimizden geldiği kadar 
faydalı olmaya çalışıyoruz. Toplanan yardımları federasyonumuz aracılığıyla 
depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz.” dedi.
Çetinkaya, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sigrid Kaag ve Milletvekili 
Fonda Sahla Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı’nı ziyaret ederek deprem 
çalışmaları ile ilgili bilgi aldığını dile getirdi.
“Cumartesi günü Den Haag’daki merkezimize gelen Bakan Kaag’a, 
yardım kampanyamızla ilgili bilgilendirme yaptık.” diyen Çetinkaya, 
“Bakan; devlet olarak Türk toplumuyla dayanışma içinde olduklarını 
belirtti.” şeklinde konuştu.                                             ---◄◄ 

 Anlamlı ziyaretZiyaretler...

Malİye Bakanı, Den Haag 
Türk İslaM külTür 
Vakfı’nı zİyareT eTTİ

Lahey’deki HDV’ye bağlı Mescid-i Aksa Camii sabah namazında önemli misafirler ağırladı. Hollanda Diyanet 
Vakfı ve Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği işbirliğiyle gerçekleştirilen programlarda, İstanbul Ayasofya 

Camii imam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu’nu deprem nedeniyle büyük 
üzüntü yaşayan Hollandalı Türklerle buluşturuldu.  
Sabah namazına, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Haluk Songur 
ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç da katıldılar. 
Mecid-i Aksa Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Erel “Bu değerli misafirlerimizi camimizde misafir ettiğimiz için 
ben ve yönetim kurulum çok memnun olmuştur. Şu geçirdiğimiz kötü günlerde bizlere moral olmuştur” dedi
Namazının akabinde kuran tilaveti sunuldu ardından da depremzedeler için dualar edildi.                       ---◄◄

Büyükelçi Selçuk Ünal, ülkemizdeki depremzedelere nakdi yardım sağlamak amacıyla All Stars ile FC De 
Rebellen arasında Voetbalvereniging B.M.T. Futbol Kulübü’nce düzenlenen ve 3000 kişinin katıldığı dostluk 

maçına Büyükelçilik personeliyle birlikte katıldı. Depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunun 
ardından Büyükelçi Ünal bir konuşma yaptı. 1911’de kurulan ve son 35 yıldır Hollanda-Türk toplumunun 
yönetiminde olan kulüp yönetimine teşekkür edildi. Büyükelçi Ünal: “Depremzedeler için taziyelerini duyuran 
Hollanda Kralı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve tüm Hollandalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz dedi.
İlk andan itibaren büyük bir dayanışma sergileyen Hollanda Türk toplumuna saygı ve şükranlarımızı sunduğunu 
belirten Büyükelçi deprem felaketzedeleri için tarihten gelen Türk-Hollanda dostluğunu perçinleyen bu 
karşılaşmayı düzenleyen ve toplayacağı nakdi yardımı AFAD’a bağışlayacağını ilan eden kulübümüze teşekkür 
ediyoruz dedi.”                                                                      Haber: Sedat Tapan                      ---◄◄
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ayasofya-İ keBİr CaMİ-İ İMaMlarınDan 
Prof. Dr. MeHMeT eMİn ay Ve Hafız 

BünyaMİn ToPçuoğlu’nDan ManeVî DesTek

all sTars İle fC De reBellen DosTluk Maçına 
laHey Büyükelçİsİ selçuk ünal, 
Personelİ İle BİrlİkTe kaTılDı
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte yoğun programına 
rağmen Hollandalı Türkleri yalnız bırakmadı. Rutte 

depremzedeler için süren yardım kampanyalarını bizzat 
yerinde görmek ve bilgi almak için Rotterdam Mevlana 
Cami’ni ziyaret etti. Hollanda’da, Türkiye’deki depremzedeler 
için anma ve dayanışma günü düzenlendi Hollanda’da, 
Türkiye’deki depremzedeler için anma ve dayanışma günü 
düzenlendi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Rutte, Rotterdam 
Mevlana Cami’ni ziyaretinde titizlikle yürütülen çalışmaları 
takdir ettiğini ve Hollanda olarak her türlü yardım için hazır 
olduklarını söyledi. Mevlana Cami Yönetim Kurulu Başkanı 
Ceylan Kürk’ün kendisini kucaklama isteğine sarılarak 
cevap verdi. Kampanyaya katılan vatandaşların yoğun sevgi 
gösterileri ile uğurlandı.                                                          ---◄◄

Sortie Restoran’ın yöneticileri Burhan Yıldırım ve Hasan 
Hüseyin Ulupınarlı, almış oldukları kararla restoranda ve-

rilen sabah kahvaltısının tüm gelirini depremzedelere bağışla-
dılar. Bu çağrı, duyarlı vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi 
ile karşılandı. Burhan Yıldırım konu ile ilgili yapmış olduğu 
açıklamada şunları dile getirdi: “İslam dünyasındaki her yer 
bizim için vatan sayılır. O konuda hiçbir şekilde ayrım yapmı-
yorum ama ülkemizde gerçekleşen yüzyılın afeti büyük bir acı 
getirdi. Mesela ben o gece şok içerisinde kaldım. Türkiye’de 
olan çalışmaları, Afad’ı ve Kızılay’ı yakından takip ediyorum. 
Büyük bir mücadele içerisindeler ama çok büyük bir felaket 
olduğu için her yere zamanında yetişmek oldukça zor. Bu tür 
zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz ge-
rekiyor. Bu elim olaydan sonra hemen yardım çalışmaları yap-
maya başladık. İlk olarak nakdi yardımda bulunduk çünkü en 
hızlı bu şekilde yardımımızı ulaştırabilirdik. İHH Hollanda’nın 
kurucusu olduğum için yardım konusunda çok tecrübeliyim. 
Yardımda bulunurken ihtiyaca uygun malzemeler gönderil-
melidir. Bu konuda büyükelçiliğimizle birlikte çalışıyoruz. Şu 
anda daha akıllıca davranıp büyükelçiliğin vermiş olduğu ihti-
yaç listesine göre hareket ediyoruz. Yardım çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. Katılanlara teşekkürlerimi sunuyorum”

Kısa turlar

BAŞBAKAN RUTTE MEVLANA 
CAMİİ’Nİ ZİYARET ETTİ

      

O
nlarca, yüzlerce kelimeleri sıralayıp, 
dizi dizi cümleler yazıp “Çaresizlik” 
nedir, ne değildir anlatmaya çalışırım 
lakin şu yandaki fotoğraf karesi var 

ya, işte bu fotoğraf karesi kadar net bir şekilde 
“Çaresizliği” anlatamam...
Belki bir baba, belki bir eş, çökmüş binanın, 
enkazın altında kalmış eli tutuyor...
Çaresizlik...
.......
Devletimizden, Kızılay’dan, AFAD’dan, 
Hasene’den , Cansuyu’ndan,  IHH’dan,  
Diyanet’ten, Madencilerden, Türk İslam 
Kültür Vakfı’ndan, Ahbap’dan Hollanda Türk 
Gönüllüleri Vakfı’ndan, Hüdayi Vakfı’ndan, 
Hayrat Vakfı’ndan, bilmediğim yüzlerce 
vakıflardan, yardım kampanyası başlatıp para 
gönderenlerden, tek tek acil ihtiyaç yardım 
kolilerini yerleştirenlerden, manevî rehberlerden, 
itfaiye ekiplerinden, sağlık personellerinden, yurt 

içi, yurt dışı yardıma koşup gelenlerden,  kapı 
kapı para toplayanlardan,  enkaz arama çalışan 
her bir gönüllüden; 
Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Öz ve net olarak yardım eden herkesten Allah 
razı olsun. Fitne fesat ve provokasyon yapanları 
da Allah ıslah etsin, ıslah olmayacaklarsa belasını 
versin.
Ayrıca deprem sonrası bunca insanların emeğini, 
canı pahasına girdiği riski yok sayıp, evlerinde, 
işyerlerinde sıcak koltuğunda oturan, ortalığın 
dumanından faydalanarak siyaset  yapıp ülke 
sahipsiz, nerde bu “Devlet” diyenleri Allah’a 
havale ediyorum.

Ne demişti Mehmet Akif Ersoy:
“Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen 
sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”
.....

Bu kimin işi?
Bu hikâye Herkes, Birisi, Herhangibiri ve 
Hiçkimse adlı dört kişi hakkındadır.
Yapılacak önemli bir iş vardı ve
Herkes’den bunu yapması istenmişti. Herkes 
bu işi Birisi’nin yapacağından emindi. 

Herhangi biri onu yapabilirdi fakat Hiçkimse 
yapmadı. Birisi buna kızdı, çünkü bu Herkes’in 
işiydi. Herkes bunu Herhangi birinin 
yapabilecegini düşündü fakat Hiçkimse bu işi 
Herkes’in yapamayacağının farkına varamadı. 
Sonunda Herhangibiri’nin yapabileceği işi 
Hiçkimse yapmazken Herkes Birisi’ni suçladı.
........
Sonra?
Sonrası derin bir nefes,
Acı bir yutkunuş...                                   ---◄◄

      

O
ya, işte bu fotoğraf karesi kadar net bir şekilde 
“Çaresizliği” 
Belki bir baba, belki bir eş, çökmüş binanın, 
enkazın altında kalmış eli tutuyor...
Çaresizlik...
.......
Devletimizden, Kızılay’dan, AFAD’dan, 

Aciziz

kochavva@live.nlHavva Koç

Deprem sonrası bunca 
insanların emeğini, canı 
pahasına girdiği riski 
yok sayıp, evlerinde, 
işyerlerinde sıcak 
koltuğunda oturan, ortalığın 
dumanından faydalanarak 
siyaset  yapıp ülke sahipsiz, 
nerde bu “Devlet”  diyenleri 
Allah’a havale ediyorum.

   

DEPREM = 
ÇARESİZLİK

                          AYNA

PvdA ve GroenLinks, ekonomik geliri düşük olan vatandaş-
lar için toplu taşımanın ücretsiz olmasını istiyor.

AD.nl ın yaptığı habere göre GroenLinks ve PvdA, en düşük 
ücretlilerin toplu taşıma ile ücretsiz seyahat edebileceğini be-
lirtiyor. Ayrıca yüksek gelirli vatandaşlara ve şirketlere daha 
fazla vergi ödeterek fiyat artışlarını önlemek istiyorlar.
İki sol parti, ‘Iedereen stapt in’’ planlarını meclise sunacak.
Ulaşım için 400 milyon avro
İki sol parti ulaşım sorunu ile mücadele için 400 milyon avro 
ayırmayı teklif ediyorlar.
Toplu taşıma vatandaşların temel hakkı olmalı
Yeşil Sol milletvekili Bouchallikht: “Toplu taşıma birinci temel 
hak olmalı, para kazandıran bir yer olmamalı. Toplu taşımaya 
gerçekten ihtiyaç duyan küçük gruplar var. Tekerlekli sandal-
yedeki insanlar ve görme engelliler için bunlar temel ihtiyaç 
ama onlar unutuluyor.
‘Düşük gelirli insanların desteğe ihtiyacı var’
Bouchallikht ve PvdA milletvekili De Hoop, - neredeyse - üc-
retsiz toplu taşıma konusunda hevesli olduklarını belirten mil-
letvekilleri en son Almanya’da yapılan ayda sadece 9 avro 
olan bilet sistemini örnek verdiler. O biletin fiyatı şu anda 49 
avroya çıktı.                                                              ---◄◄                   

      perspective
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SORTIE RESTORAN’DAN  
DEPREMZEDELERE ANLAMLI YARDIM

 “GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK OLANLARIN 
 TOPLU TAŞIMASI ÜCRETSİZ OLMALI”  

DENK Partisi Genel Başkanı, avukat Ejder Köse’nin annesi Ayşe Köse (80) 10 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti. 
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olan Ayşe Köse birinci nesil göçmenlerden idi. Ayşe Köse’nin cenaze namazı 13 Şubat 

Pazartesi günü Alblasserdam Yunus Emre Camii’nde kılınarak, defnedilmek üzere memleketi Kayseri’ye gönderildi. Anne 
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Ejder Köse’yi parti ve çalışma arkadaşları, sevenleri yalnız bırakmadı. 
Doğuş Medya olarak, Ejder Köse ve Köse ailesinin acısını paylaşıyor, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.                                                                                                                                                                                         ---◄◄

Taziye

AVUKAT EJDER KÖSE’NİN ACI GÜNÜ

Anadolu’ya has türküleri 
Hollandacaya uyarlaya-

rak seslendiren ve binlerce ki-
şinin sevgisini kazanan Ozan 
Ömer Kadan, hayatını kay-
betti. Dört yaşında annesini 
ve ardından da görme yetki-
sini kaybetmesine rağmen 37 
yıldır Hollanda’da sazıyla ha-
yata tutunan ve Almelo ken-
tinde ikamet eden 59 yaşın-
daki Ozan Ömer Kadan’ın 
vefatı başta ailesi olmak 
üzere tüm sevenlerini yasa 
boğdu. Kadan, memleketi 
Kayseri’nin Özvatan ilçesinin 
Boğaziçi (Hayriye) köyünde 
toprağa verildi. Merhuma Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz. 
Dualarınızı bekliyoruz. --◄◄

 OZAN ÖMER KADAN HAYATINI KAYBETTİ                         
Taziye









nieuws24 haber

-Depremde yitirdiğimiz insanların anısına-

Bir gece vakti geldi misafirimiz
Usulcacık sokuldu mahallelerimizden içeri
Sessizce bir gece vakti usulca
Sokuldu aramıza kırk yıllık dost gibi
Haberimiz bile olmadı, uyuyorduk
Kapılarımız kapalı, yataklarımız sıcacık
Bizi derin acılar içinde bırakarak
Kederi, ayrılığı boynumuza takarak
Birkaç saniye içinde sessizce uzaklaştı misafirimiz
Sürükledi peşi sıra civan gibi gençleri
Sürükledi anaları, babaları, nineleri
Dümdüz etti ağaçları, evleri

Biz daha ne olduğunu bile anlamadan
Ecelle tanıştı birçokları
Tuz buz olmuş yıkıntıların altından
Sallanıyordu bacakları kolları 
Nasıl da yakalandık bir anda
Bir anda, hazırlıksız, eli kolu bağlı, çaresiz
Oysa mallarımız vardı, umutlarımız vardı
Fabrikalarımız, arabalarımız vardı
Şimdi bir kısmı suyun altında
Bir kısmı da taşların altında kaldı
Seçmedi hiçbirini
Çocuk, genç, yaşlı herkes
Kadın-erkek, dede, nine, torun, gelin
Varsıl-yoksul,amir, memur 
Hepsinden aynı çığlık, aynı ses
Şimdi herkes sessiz
Şimdi çoğu evsiz
Annesiz, babasız, eşsiz, dostsuz, sevgisiz
Anlamak zor, kabul etmek imkânsız
Dost değil ki yüreğine basasın
Düşman değil ki intikam alasın
Hangi kapıyı çalıp, kime şikayet edesin
Bir afet ki Allah kimseye göstermesin
-Ben Hasan; dört yaşındayım
Annemi,ablamı ve babamı
O her şeyden çok sevdiğim tahtadan arabamı
Deprem alıp götürmüş, öyle diyorlar 

Şimdi ne arabam var ne evim 
Annemi isterim
Annemi isterim
-Ben Muratpaşa İlkokulu öğretmeni Salih Kapusuz
Kendi ellerimle verdim yedi öğrencimi toprağa
Sesleri çınlıyor kulaklarımda hâlâ
Hâlâ gitmiyor gözlerimin önünden
O gülen gözleri, o sevimli yüzleri
Geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri
Doyamadan hayata ayrıldılar aramızdan
Karalar bağlamakta şimdi tanıyanları sevenleri

-Adımı sormayın bana
Adımı unuttum ben
Yaşayan bir ölüyüm artık
Üç çocuğumu ve eşimi
Evimi, eşyamı, her şeyimi
Kaybettim bir anda, kan akar gözlerimden
Issız bir adaya düşmüş gibi
Çaresiz, kimsesiz, sonsuz acılar içinde
Yaşa bundan sonra, yaşayabilirsen
-Gürhan benim adım, Şimşekspor’un oyun kurucusu
Bir bacağımı kaybettim taşların arasında
Kanatsız bir kuş gibiyim şimdi
Suları çekilmiş ırmak yatağı gibi
Gençliğim, aşklarım, umutlarım
Hayal oldu artık, yaşadığıma bile sevinemem
Gürhan benim adım, Şimşekspor’un şimşek futbolcusu
Bir gece vakti geldi misafirimiz
Usulcacık sokuldu yatak odalarımızdan içeri
Şimdi herkes sessiz, çocuklar annesiz, anneler bebesiz
Şimdi herkes evsiz
Şimdi herkes çaresiz
Yitirsek de her şeyimizi
Bir dost eli uzansın diye bekler ellerimiz
Dost değil ki yüreğine basasın
Düşman değil ki intikam alasın
Hangi kapıyı çalıp, kime şikâyet edesin
Bir afet ki Allah kimseye göstermesin!                ---◄◄       
  Erol Sanburkan Ankara, 05 Eylül 1999

DAVETSİZ  MİSAFİR
Kıpırdat gözlerini,
konuş benimle baba.
‘Elle gelen düğün bayram’
derdin ya hep
bu nasıl düğün,
bu nasıl bayram?
neden yerde yatıyor
teyzem,, halam, dayım, amcam?
ne olur birşeyler söyle
konuş benimle
hadi benim aslan babam...
====
İstemezsen bu sene
okula da gitmem,
eğer gidersem;
geçen seneki idare eder,
yeni önlükte istemem...
Bir kerecik ‘oğlum’ de yeter.
Bacaklarında kan var
kırıldı mı yoksa?
Alçıya alsınlar
duyuyor musun? ...
Geliyor ambulanslar...
Sen iyileşinceye kadar
ben su satar, simit satar
size bakarım;

Kaybettiğimiz canları rahmetle...

Annemin çamaşır ipleri
yine kopmuş,
sen üzülme ben takarım!..
====
Daha dün senin
kocaman adamındım;
berbere götürecektin hani,
uzadığı için saçlarım...
‘Yavrum’ de; okşa saçlarımı,
öp yanaklarımı
Babacığım ne olursun!..
Hadi kalk!
sen de bağır, sende çağır
her taraf yanıyor cayır cayır!..
=====
‘Erkekler ağlamaz’ dersin
ama
ağlamak istiyorsan ağla
vallahi kimseye söylemem baba...
Gözlerine toz dolmuş!
silsene baba!
Baba!.. Baba!..
yoksa?!. Baba!...
BABAAAAAAAAAA!..         ---◄◄        

       Yavuz Nufel 1999

DEPREM
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B ir şölen havasında gerçekleşen ve büyük 
bir coşkuyla düzenlenen açılış törenine 
Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. 

Haluk Songur, Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı 
Muhlis Koç, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi 
Kısacık, Breda Belediye Başkanı Paul Depla 
ve ekibi, HDV cami başkanları, din görevlileri, 
STK temsilcileri, cami cemaati, bölge sakinleri 
katıldı. Millî duygulara tercüman olan Hollanda 
Mehteran’ın verdiği konserin ardından okunan 
dua ve salavatlarla kurdelesi kesilerek hizmete 
açılan Yeni Camii uzun bir süredir yapım 
aşamasındaydı.
Cami Din Görevlisi Halil İbrahim Sali 
tarafından sunulan cami içerisindeki program, 
topluca okunan İstiklal Marşı ile başladı. 
Waalwijk Abdulkadir Geylani Camii Din 
Görevlisi Adem Furkan’ın Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin ardından Yeni Camii Dernek 
Başkanı Gıyaseddin Karakaya bir selamlama 
ve hoş geldiniz konuşması yaptı.
Karakaya konuşmasında şunları dile getirdi: 

“Uzun sayılabilecek bir zamandan sonra 
büyük emek ve gayretlerle meydana getirilen 
camimizi hizmete açmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Bizleri bu meşakkatli süreçte yalnız 
bırakmayan maddî ve manevî yardımlarıyla 
hep yanımızda duran kardeşlerimize, özellikle 
Kadın, Gençlik ve Kızlar Kollarımıza kalbi 
şükranlarımızı sunuyorum. Bu dikenli yolda 
benimle beraber yürüyen, bana tahammül ve 
sabır gösteren yönetim kurulu üyelerimize de 
sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum, haklarını 
da helal etmelerini beklerim. Bizim bu hâle 
gelmemizde çok büyük emek ve katkısı olan 
Erkan Yaman’a da özel olarak şükranlarımı 
sunuyorum.”
Konuşmanın ardından Hollandalı katılımcılar 
için cami yönetim kurulu üyesi Hakan 
Tek tarafından caminin tanıtımı ile alakalı 
Hollandaca kısa bir bilgilendirme yapıldı.
HDV Breda Yeni Camii hakkında Başkan 
Gıyaseddin Karakaya şu bilgileri verdi:
– Eski camimiz 1982 yılında yapıldı. Faslı 

kardeşlerimizle birlikte bir bina yapıldı. Yapılan 
bina ortadan bölünerek iki cami oluşturuldu. 
Bir tarafında Türkler namaz kılıyordu, diğer 
tarafında Faslı kardeşlerimiz namaz kılıyordu.
– Yeni cami projesine 2016 Nisan ayında 
başlanıldı. Bu aşamada mahkemeler 
tarafından iki defa ruhsatımız iptal edildi, 
üçüncü defasında Yüksek Mahkeme 2020 
Aralık ayında onayladı ve inşaatımıza başladık.
– Camii üye sayımız 430 kişidir.
– Cuma cemaatimizin sayısı yaklaşık 250 
kişidir, bay ve bayan birlikte.
– Hafta sonu dini eğitim alan öğrencilerimizin 
sayısı 105.
– Hafta içindeki günlerde yapılan aktiviteler 
şu şekildedir: İlkokul ve ortaokul öğrencilerine 
ev ödevi yardımı, CITO sınav alıştırma ve 
çalıştırması yapılmaktadır. Ayrıca zeka düzeyi 
düşük olan çocuklara özel öğretmen ders 
vermektedir. Kalite seviyemizi yükseltmek için 
ve hocaların işini daha da kolaylaştırmak için 
akıllı tahtalar alınmıştır.

– Gençlik Kolları çeşitli aktiviteler yapmaktadır.  
Mesela; seminerler düzenleniyor, dinî sohbetler, 
güncel gelişmeler konusunda toplantılar 
yapılıyor. Sportif faaliyetler yürütüyorlar.
– Genç Kızlar Kolları, ev ödevi yapan çocuklara 
yardımda bulunuyor, kendileri ayriyeten 
dinî eğitim dersleri alıyorlar, Hollandaca dinî 
sohbetler/dersler düzenleniyor ve ilkokul 
öğrenciler icin öğretici aktiviteler yapıyorlar.
– Bu aşamada şehrimizde bulunan Türk 
toplumuna yönelik yaşlı ve hastalara çeşitli 
aktiviteler yapılıyor. Haftanın belirli günleri 
onlar için özel programlar düzenlenip, sorunları 
dinlenip çözülmeye çalışılıyor. Onların 
toplumdan kopmamaları sağlanıyor. Sağlık 
merkezlerinden çeşitli uzmanlar getirilerek, 
seminerler düzenlenerek, yaşam kalitelerini 
yükseltmek için destek veriliyor. 
Programda, Prof. Dr. Haluk Songur ve Sevgi 
Kısacık da birer konuşma yaptılar. 
(Haberin tamamı dogus.nl’de)     DM    ---◄◄       

Gıyaseddin Karakaya:

HDV BreDa Yenİ Camİİ Yenİlenerek Hİzmete açılDı
Hollanda’nın Breda kentinde yapımı tamamlanan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Yeni Camii’nin resmî açılış töreni yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. 

Toplumun refahı için

Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, 
1 Ocak 2023 tarihinde göreve başlamasını 

müteakip gerçekleştirmekte olduğu nezaket zi-
yaretleri çerçevesinde 30 Ocak 2023 tarihinde 
Rotterdam Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmed 
Aboutaleb’le bir araya geldi. Rotterdam Belediye 
binasında gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren 
görüşmede Başkonsolos Kısacık, Rotterdam’ın 
ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğine önemli 
katkıda bulunan Türk toplumunun başarılarıyla 
gurur duyduğunu, sayıları 50 bin civarında 
olan Türk kökenli Rotterdamlıların Belediye ile 
Başkonsolosluk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
için güçlü bir temel teşkil ettiğini belirtti.
Belediye Başkanı Aboutaleb, günümüzde artık 
“göçmen” değil “Rotterdamlı” olan Türk 
toplumunun her alanda şehre önemli katkılarda 
bulunduğunu, kendisinin de Rotterdam’daki Türk 
toplumuyla ilişkilerini güçlendirmek için özellikle 
Ramazan ayında iftar programları ve benzeri 
vesilelerle vatandaşlarımızla bir araya geldiğini 
kaydetti.
Başkonsolos Kısacık ve Belediye Başkanı 
Aboutaleb, başta ticaret ve yatırım ilişkileri olmak 
üzere, eğitim, bilim, sanat, kültür ve turizm gibi 
pek çok alanda Rotterdam’la mevcut ikili ilişkile-
rin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bu-
lundular.

kısaCık Ve aBoutaleB BuluşmasınDa 
önemlİ konular ele alınDı

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, 
ülkemizde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ile genel seçimlerde Hollanda’da mukim 
vatandaşlarımızın oy kullanabilmelerine yönelik 
hazırlıklar da ele alındı.
Belediye Başkanı Aboutaleb vatandaşlarımızın 
anayasal hakları çerçevesinde Rotterdam’da 
huzur ve güven içinde oy kullanabilmelerini 
teminen, Belediye tarafından gerekli kolaylığın 
sağlanacağını ifade etti.                            ---◄◄       

Hayırlı olsun!

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, 
Hollanda Kralı Willem-Alexander’a güven 

mektubu sundu. Lahey kentinde bulunan Noor-
deinde Sarayı’nda Kral Alexander tarafından 
kabul edilen Büyükelçi Ünal, güven mektubunu 
sunmasının ardından resmen göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde geçtiğimiz 
yıl gerçekleşen kabulde Hollanda’nın Ankara 
Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mek-
tubu sunmuştu.

tÜrkİYe’nİn laHeY BÜYÜkelçİsİ 
selçuk Ünal resmen GöreVe BaşlaDı

Bu vesileyle gerçekleştirilen resmî törende İs-
tiklal Marşı’mız Kraliyet Sarayı’nda çalındı, 
Büyükelçi Selçuk Ünal Şeref Kıtası’nı teftiş etti.

Büyükelçi Selçuk Ünal,güven mektubunu 
sunmasının ardından şu açıklamayı yaptı: 
“Ülkemizde meydana gelen deprem fela-
keti için taziyelerini tekrarlayan Majes-
teleri Kral Willem-Alexander’a kendisi-
nin ifadeleri ile Hollanda makamları ve 
halkının bu zor dönemdeki desteği için 
teşekkürlerimizi sunduk”                 ---◄◄       

 “Bizleri bu meşakkatli süreçte yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun”
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“ Hristiyanlıktaki yaratıcı olgusu ile 
İslam’daki yaratıcı olgusu arasında 
bir karşılaştırma yaptım ve sonunda 
Müslümanların inancını Hristiyanların 

inancından daha mantıklı buldum.” dedi...   
Amsterdam’da 1979’da Kalvinist kiliseye bağlı 
dindar bir Protestan ailede dünyaya geldiğini 
aktaran Klaveren, üniversitede karşılaştırmalı 
dinler tarihi eğitimi aldığını, gençliğinden 
itibaren farklı inanç sistemlerine meraklı 
olduğunu söyledi.
Klaveren, ergenlik döneminde Hristiyanlığın 
teslis (Baba, Oğul, Kutsal Ruh), Hz. İsa’nın 
çarmıha gerilmesi ve ilk günah gibi bazı 
öğretilerini sorgulamaya başladığını belirterek, 
“Gençken Hristiyan teolojisiyle, teslis ile ilgili 
bazı şüphelerim oluşmaya başladı. Kafam 
karışıyordu. İsa Mesih’e mi dua ediyorduk? 
Tanrı’ya mı? yoksa Kutsal Ruh’a mı? 
bilmiyordum.” dedi.
Hristiyanlıkla ilgili sorularına yanıt ararken 
üniversiteye başladığını kaydeden Klaveren, 
“Üniversiteye gittiğim ilk gün 11 Eylül 
saldırıları oldu. Bu olay Müslüman karşıtı 
fikirlerimi doğruladı. Daha sonra ünlü film 
yapımcısı Theo van Gogh, kendisine ‘cihatçı’ 
diyen bir adam tarafından öldürüldü. İşte 
o zaman bu insanların ‘deli’ olduğunu 
düşündüm. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. 
Böylece Özgürlük Partisine katıldım.” diye 
konuştu.

“İslam düşmanlığım politikaya girmeme 
neden oldu”
Joram van Klaveren, 11 Eylül saldırıları 
sonrası İslam karşıtı hislerinin yoğunlaştığını 
dile getirerek, kendini “yalan” olarak 
tanımladığı İslam’la savaşmaya adadığını ve 
aşırı sağcı Geert Wilders’ın kurucusu olduğu 
Özgürlük Partisine bu hislerle katıldığını ifade 
etti.
İnsanları, Müslümanlara karşı uyarmak için 
2014’te kitap yazmaya karar verdiğini anlatan 
Klaveren, “Hem bize oy veren insanlara hem 
de diğerlerine, neden Özgürlük Partisinin ya 
da kişisel olarak benim İslam’ın Hollanda’da, 
Avrupa’da hatta tüm dünyada en büyük 
tehlike olduğunu açıklamak istiyordum.” diye 
konuştu.
Klaveren, Müslüman karşıtı pek çok tasarının 
yasalaşması için yoğun mesai harcadığını 
kaydederek, partiden ayrılma nedeniyle ilgili 
şu ifadeleri kullandı:

“İslam’la savaşmak için elimden gelen her 

Hidayet nasiptir

İslam karşıtı kİtap yazarken müslüman olan 
Joram van klaveren hİkâyesİnİ anlattı

şeyi yaptım ama 2014’te partiden ayrıldım. 
Parti lideri Geert Wilders, bir miting sırasında 
Hollanda’da daha az Faslı istediğini söyleyip 
kalabalığa şu soruyu sormuştu; ‘Ülkedeki 
Faslı sayısının azaltılmasını ister misiniz?’ ve 
herkes ‘Azaltılsın’ diye bağırmıştı. Ona bunun 
ne demek olduğunu sorduğumda ‘Her zaman 
söylediğimiz şey’ dedi. Ben de ‘Biz her zaman 
daha az İslam istediğimizi söylüyoruz daha 
az Faslı değil’ diyerek fikrini değiştirmesi 
gerektiğini, eğer değişiklik yapılmazsa partiden 
ayrılacağımı söyledim. O zamanlar hala İslam 
karşıtıydım ama Belçika, Kongo ya da Fas 
karşıtı değildim.”

“Müslümanların tevhit inancının, 
Hristiyanların teslis inancından mantıklı 
olduğunu anladım”
Hollanda’da Müslüman olmayan Faslı, Arap 
ya da diğer etnik kökenden nüfusun varlığına 
dikkati çeken Klaveren, Wilders’ın ırkçı 
bulduğu söylemlerini değiştirmemesi üzerine 
partiden ayrılarak kitap yazmaya daha fazla 
vakit ayırdığını ifade etti.
Klaveren, kitabını yazarken Hristiyanlıkla 
ilgili şüphelerinin tekrar ortaya çıktığını 
belirterek, “Hristiyanlık hakkında bildiğimi 
düşündüğüm şeyleri de tekrar okumam 
gerektiğini düşündüm ve Hristiyanlıktaki 
yaratıcı olgusu ile İslam’daki yaratıcı olgusu 
arasında bir karşılaştırma yaptım ve sonunda 
Müslümanların inancını (tevhit) Hristiyanların 
inancından (teslis) daha mantıklı buldum.” 
şeklinde konuştu.
İslam hakkında araştırma yaparken, eski adı 
Timothy John olan ve Müslüman olduktan 
sonra Abdül Hakim Murad ismini alan İslam 
üzerine araştırmalar yapan İngiliz profesörden 
destek istediğine değinen Klaveren, Murad’ın 
kendisini sürekli Batı kaynaklarını okumaması 
konusunda uyardığını söyledi.
Klaveren, “Araştırmalarım sonunda iki 
farklı İslam’la ilgili bilgi edindim. Tabii ki 
sadece bir İslam var ama ben İslam’ı önce 
oryantalistlerden, Batılılardan, Müslüman 
olmayanlardan okudum sonra da olduğu gibi 
gerçek İslam’ı tanıdım.” dedi.

“İslam’ın doğru olduğunu anlamıştım 
ama yine de kabul edemedim”
İslami kaynaklardan Hz. Muhammed ile ilgili 
edindiği bilgilerin kendisi için beklenmedik 
olduğunu kaydeden Klaveren, özellikle Hz. 
Muhammed’in Uhud Savaşı’nda amcası 
Hz. Hamza’yı öldüren Hind Bin Utbe’yi 

affetmesinden çok etkilendiğini dile getirdi.
Klaveren, “Müslümanların kitaplarını okurken 
Muhammed’i ilk kez bir baba, bir arkadaş, bir 
öğretmen ve bir devlet adamı olarak gördüm. 
Daha önce bildiğim tek şey onun bir ‘savaş 
ağası’ olduğuydu. O bir Hristiyan karşıtıydı. 
Dünyadaki ‘en korkunç insandı’ ama yazarken 
ve okurken bu yeni insanı keşfettim. Kulağa 
biraz çılgınca geliyor ama karaktere ve 
öğretilerle gelen her şeye neredeyse aşık 
oluyordum.” diye konuştu.
Bir süre sonra İslam’ın “yalan” olmadığını 
anladığını ama kabul etmekte zorlandığını 
ifade eden Klaveren, şöyle devam etti:

“Sonunda onun (Hz. Muhammed) karakteri ve 
peygamberliği hakkında ikna olmuştum. Kendi 
kendime düşündüm ki Allah’ın tek olduğunu 
ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğunu 
söylersem pratik olarak şehadet etmiş olurum 
ama ben Müslüman olmak istemiyordum bu 
yüzden tüm kitapları kapattım ve bir kenara 
koydum.”

“Müslüman olduğumu söylediğimde 
çevremde herkes delirdiğimi düşündü”
Klaveren, İslam’a geçişini hızlandıran olaya 
ilişkin, “Kulağa masal gibi gelecek ama 
gerçekten de öyle oldu. Kitapları kaldırdığım 
raftan bir sürü kitap düştü ve o kitaplardan 
biri Kur’an-ı Kerim’di ve onu aldığımda baş 
parmağım 22’nci surenin 46’ncı ayetindeydi. 
Bana özetle şunu söylüyordu ‘Kör olan 
gözler değil, kalplerdir’ ve kendi kendime 
düşündüm. Evet, benim sorunum gerçekten 
de buydu.” dedi.
Kendisiyle çok mücadele ettiğini dile getiren 
Klaveren, “Hristiyanların ya da Müslümanların 
tanrısı olması umurumda değildi bana bir 
işaret vermesini istedim ki doğru yolun bu 
olduğuna yüzde 100 emin olayım. Ertesi 
sabah uyandığımda çok güvendeydim. Sahip 
olduğum tüm şüpheler gitmişti. Karıma 
Müslüman olacağımı söyledim.” diye konuştu.
Klaveren, Müslüman olduğunu açıklamasıyla 
çevresinden çok fazla tepki aldığını aktararak, 
“Çevremdekiler gerçekten şok oldular. Buna 
inanamadıklarını söylediler. Bazıları beni 
hasta sandı. Bazıları gerçekten delirdiğimi 
düşündü. Bunca yıl onlara İslam’ın kötü ve 
yanlış olduğunu söylemiştim sonra birden 
bire değiştim. Tabii ki onlara bunca yıl 
anlattıklarımdan sonra bir günde değişmelerini 
beklemiyorum.” değerlendirmesini yaptı.
Çevresinin bu durumu onaylamasa da 

zamanla alıştığını ifade eden Klaveren, 
“Anneme ilk söylediğimde ağlamaya 
başlamıştı ama bir süre sonra bana ‘Hala 
Müslüman olman gerçeğinden hoşlanmasam 
da bir evlat olarak Hristiyan halindense 
Müslüman halini daha çok sevdim çünkü daha 
yumuşak başlısın.’ dedi.” ifadesini kullandı.

“Medya, Müslümanları olumsuz ve  kötü 
yansıtıyor”
Son yıllarda Avrupa’da artan Müslüman 
karşıtlığını da değerlendiren Klaveren, 
“Avrupalıların kendilerinden bahsettikleri en 
eski metinlerde ‘Biz Avrupalıyız’ dediklerini 
görüyoruz. ‘Bu ne demek?’ diye sorduğunuzda 
‘Yani biz Müslüman değiliz’ diyorlardı. 
Avrupalılar, kimliklerini Müslüman olmamakla 
açıklıyor.” dedi.
İslam düşmanlığını besleyen bir diğer 
unsurun kültürel öğeler olduğuna işaret eden 
Klaveren, özellikle Hollywood filmlerinde 
Arapların ve Müslümanların sürekli terörist 
olarak resmedildiğini anımsattı. Klaveren 
“Bugünlerde en büyük sorun medya. Medya, 
Müslümanları kötü yansıtıyor çünkü olumsuz 
haberler daha çok satıyor. Terörist saldırılar 
gibi olumsuz haberlerin sürekli tekrar ettiğini 
görüyoruz. Bu tekrar, zaten önyargılı olan 
birçok insanın zihnini şekillendiriyor.” 
değerlendirmesini yaptı.
Klaveren, Avrupa’nın daha seküler hale 
geldiğini kaydederek, sözlerini, “Dini konular, 
bir bakıma dini gerçeklik Batı’da özellikle de 
Hollanda ve İskandinavya’da kayboluyor. Dini 
duygularla ilişki kuramıyorlar. İnsanlar ‘Din, 
bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor, peri 
masalı gibi’ diyorlar. Bu yüzden Avrupa’daki 
Müslüman karşıtlığının özünde Batı’nın ahlaki 
çöküşü ve laikleşme olduğunu düşünüyorum.” 
diye tamamladı. 
Söyleşi: Gülçin Kazan Döger AA    ---◄◄

  Hollanda’da bir dönem Özgürlük Partisi (PVV) milletvekilliği yapan ve aşırı sağcı Geert Wilders’a en yakın isimlerden olan Joram van Klaveren,  
İslam karşıtı görüşlerinin nasıl değiştiğini ve Müslüman olma sürecinde yaşadıklarını anlattı. İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olan Joram van 

Klaveren, ”Hristiyanlıktaki yaratıcı olgusu ile İslam’daki yaratıcı olgusu arasında bir karşılaştırma yaptım ve sonunda Müslümanların inancını 
Hristiyanların inancından daha mantıklı buldum.” dedi. 

Gönülden gönüle giden yol

IGMG Teşkilatları koordinesinde deprem bölgesine Akif Başalan, Hasan Akdeniz, Yusuf Babyiğit ve 
Niyazi Köksal’dan oluşan arama kurtarma ekibi 10 günlük çalışmalarını tamamlayarak Hollanda’ya 

döndü. Güney Hollanda Bölge Başkanlığını ziyaret eden ekip, başkan Mustafa Aktalan ve yönetim ku-
ruluna çalışmaları hakkında bilgi verdi, yapılması gerekenler noktasında tavsiyelerde bulundu.  ---◄◄       

arama kUrtarma ekİBİnDen zİyaret

Yanan yüreklere su serpmek

Rotterdam Belediye Meclis Genel Kurulu’nda, Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için, iki 
dakika saygı duruşunda bulunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı, Meclis Azası Enes Yiğit’in ev 

sahipliğinde gerçekleşen merasime, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık ve çeşitli Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın temsilcileri iştirak ettiler.                                                                 ---◄◄       

kayBeDİlen canlar İÇİn saygı DUrUşU

“Müslümanların tevhit inancının, Hristiyanların teslis inancından mantıklı olduğunu anladım.”
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Allah’ım, afet bölgelerinde 
mahsur kalan 
kardeşlerimizin yâr ve 
yardımcısı ol!
Anavatanımızda 
gerçekleşen depremde 
canlarını kaybedenlere 
Allahtan rahmet, geride 
kalanlara ise sabır ve 
sağlık diliyorum.
“Cat, çat, çatır, güm 
güm, fırtına, sis, 
ışıkların sönmesi”, 
videolarda görüldüğü gibi 
olmuyor. Yaşayan bilir, o 
görüntülerin 10 kez, 100 
kez, 1000 kez daha mislini 
yaşadı Türkiye’m.
Kolay değil 500 km2 
alanda sarsıntı oluştu. 
Tir tir titredi tüm bölge, 
apartmanlar, 
rezidanslar, 
milyonlarca yürekler.

ahmethulya@live.nl           PUSULADrs. Ahmet Yıldırım

      

S on Yüzyılın Büyük Depremleri
The Ten Largest Earthquakes Since 
1900
Updated September 9, 2022 | 

Infoplease Staff
Below iş a list of the largest earthquakes on 
record ın the world. Magnitude, date, and 
location are also given.
Location  Date  Magnitude
1. Chile May 22, 1960  9.5
2. Prince William Sound, Alaska 
March 28, 1964   9.2
3. Andreanof Islands, 
Aleutian Islands March 9, 1957 9.1
4. Japan March 11, 2011  9.0
5. Kamçhatka Nov. 4, 1952 9.0
6. Off western coast of Sumatra, 
Indonesia Dec. 26, 2004  9.0
7. Off the coast of Ecuador 
Jan. 31, 1906   8.8
8. Offshore Maule, Chile 
Feb. 27, 2010   8.8
9. Rat Islands, Aleutian Islands 
Feb. 4, 1965   8.7
10. Northern Sumatra, Indonesia 
March 28, 2005   8.7

Son yüzyılın en büyük deprem bilançosu, 
üstteki şemada mevcut. Ölü sayısına göre değil 
richter ölçeğine, şiddetine göre yazılım, sıralama 
yapılmıştır.

Vatanımızda 7,6 ve 7,7 richter ölçeğine göre 
deprem meydana geldi.
Deprem bölgelerindeki farklılıklar, toprak 
altındaki sıvı, ısı ve derinlikten kaynaklanan 
faktörlerden oluşan doğamızda, tüm dünyada 
farklıdır. Her yörenin kendine ait, kendine has 
bir yapısı vardır. Allah’ım böyle buyurmuş.
Yaşadığımız Hollanda, De Nederlanden, yani su 
seviyesi altında anlamına gelen bu devletimiz, 
o kadar badireler atlatarak bu seviyeye geldi; 
inanılmaz mücadeleler vererek... 

1 Şubat 1953 yılında vuku bulan “Watersnood 
Su Afeti” 1853 Hollanda vatandaşının canına 
mal olmuştu.
O acılardan sonra hükûmet, tüm araştırmacılar 
ve mimarlarıyla birlikte, köprüler, üstgeçitler ve 
Dijkenbouw  Deltawerken adı altında su engel 
sistemi geliştirdi.
Sistem şu:  Okyanustan gelen su yükselmesi, 
felaketine karşı, etap etap yükselen ve kat kat 
oluşan demir çelik duvarlar yükseliyor. Resmen 
su afetini kısım kısım küçük parça, havuzlara 
alarak önlem alınmış ve hayata geçmiştir.

Allah büyük, biz elimizden geleni yapalım da, 
adamların mantığını düşüncesini görüyorsun 
değil mi? 
Azim ve sorumluluk isteyen bir durum bu!
Afetlerle mücadeleyi sistematik hâle getirmemiz 
gerek. Yolumuzda engel ne varsa kaldırıp atmalı. 
Yoksa Doğa Anamız, affetmez haberiniz olsun. 
Affetmedi de, 6 şubat 2023 tarihinde beklenen 
oldu.
Hollanda yaklaşık 50 tane yetkili, büyük ve 
profesyonel yetkili çalışan firmalar var:
BAM, Volker Wessels, Boskalıs, TBİ, Heijmans, 
Van Oord, Dura Vermeer Van Wijnen ve Ballast 
Nedam.
Ve bu büyük firmalar ihaleyle aldıkları inşaatlar 
için, tüm donanımları ve teknik bilgileri 
ölçülerek, fizibilite raporu çıkarılarak onay 
alıyorlar devlet kurumlarından.
Türkiye’de ise, 50’ye yakın büyük ve uluslararası 
çalışan, inşaat şirketlerimiz mevcut.
Millî gelirimizin %6’sı inşaat sektöründen oluşan 
ve 1,5 milyon işçimize ekmek kapısı olan bu 
sektör, çok büyük ve de gün geçtikçe büyümekte.
Türkiye Müteahhitler Birliği’ne kayıtlı ve denetim 
altında olan yaklaşın 153 şirket var.

Türkiye’de sistem şöyle: Bu şirketler Holding 
altında, değişik küçük çaplı şirketler açarak 
Türkiye genelinde iş yapmaya çalışıyor. Bunu 
bölgesel olarak dizayn ederek, nereye yakınsa 
oraya şirket açıyor.
Bu şirketler, bir de aracı şirketleri kullanıyor, 
yetişemediği zamanlar ve ekstra işçi gerektiğinde, 
diğer şirketlerden aktarma yapıyor.
Durum şöyle: Her eline çekiç, kürek, balta alan 
“müteahhidim, inşaatçıyım” diye piyasaya 
çıkıyor. Nerde ekmek oraya yerleş, mantalitesi!
N’olsun işte, tek ucuz olsun da, olsun!!!

Bu fotoğrafa lütfen iyi bakın, anlatmak istediğim 
tam da bu işte!
Kim ne yapıyor, kim gözüküyor, kim karar 
veriyor, kim finans ediyor, kim kazanıyor belli 
değil.

Kaotik durumdan medet ummak, sağlıklı değil.
Hollanda’da bir inşaat; 1 yıl hazırlık, alt yapı, 
çevre ve teknik heyetten geçtikten sonra 
başlatılıyor ve bir yıl sonra bitiyor. Ve de bu  
aşamalarda sürekli denetim yapılıyor.

Türkiye’de ise çok farklı. “Önce ne kadar 
para kazanırız, nereye inşaat yapalım, 
nasıl çabuk ve hızlı yapalım ve büyük 
tanıtımlarla satarım” mantalitesi uygulanıyor. 
İstisnalar hariç, o da kural bozmuyor zaten. 
Sözümüz meclisten dışarı gardaşım.

Önce sağlık, önce eğitim, önce güvenlik, önce 
mantık yarısı, önce kural, önce saygı, önce azim, 
önce disiplin, önce iletişim, önce sorumluluk 
kapasitesi, önce de öncülük yapmak.
Sen bunlara eğer riayet etmezsen, doğa affetmez.
İnşaat affıymış, suçlu affıymış, bunları bir kenara 
bırakalım, affedecek bir tek Allah var.
Bu sistem bozukluğuna “dur” diyelim, ele ele 
verelim!
Gerektiğinde eleştirelim, düzeltelim, ne var 
bunda?!
Tüm bu olanlardan ders çıkaralım emi....

Teşekkür AFAD, Kızılay, Yabancı Devlet Deprem 
Teşkilatları, teşekkür Les Pays Bas, la Hollandia, 
The Netherlands, Die Niederlande, Koningkrijk 
der Nederlanden...Dank voor alle steun!
Sesimi duyanlara,
Sesimi duymayanlara,
Sesimi duymak istemeyenlere, bu yazım hatıra 
olsun ! Saygılarımla,                            ---◄◄                                                                    

Bak Sen

ŞU İŞE!

“Müslümanların tevhit inancının, Hristiyanların teslis inancından mantıklı olduğunu anladım.”
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Modern Çağın 
Hastalığı:
FOMO
Çağımızın yeni hastalığı: 
FOMO (Fear of missing out). 
Türkçesi sürekli bir şeyleri 
kaçırmaktan, geride kalmaktan 
korkmak. Sosyal medya ve iletişim 
imkânlarıyla birlikte insanlar 
gittikleri yerleri, giyindikleri 
elbiseleri hatta yedikleri yemeklere 
varıncaya kadar her şeyi herkesle 
paylaşım imkânı buldu.

Takipçi olduğu medya kanallarında 
idealize edilen yaşamlara, 
günübirlik zevklere erişemeyen 
insanlar mutsuzluk, yalnızlık hissi, 
depresyon gibi psikolojik sorunlar 
yaşıyor. Bu durum aile hayatına da 
yansıyor, eşler arasında sorunlara 
neden olabiliyor; arkadaşlarının 
tatil yerlerinden paylaşımlarını 
takip eden insanlar eşlerinin 
kendilerini kısıtlandığı, hayatlarını 
özgürce yaşamasına engel olduğu 
düşüncelerine kapılarak aile 
müessesesine zarar verecek tutum 
ve davranışlar sergileyebiliyor.

İnsanı kendini beğenme, hırs, 
haset ve açgözlülük gibi hastalıklı 
düşüncelere sevk eden bu modern 
zaman hastalığın ilacı bilgelik, 
adalet, kanaat, şükür gibi İslâmî 
düşünce ve ahlâk prensiplerini 
özümsemekten geçiyor.

Bilgelik: insanın hayatı yaşamaya 
değer kılacak bir ideali inancı 
benimsedikten sonra bu uğurda 
kendini geliştirmeye, her gün yeni 
şeyler öğrenip hayatın anlamını 
keşfetme ve kâmil, olgun insan 
olma mücadelesidir.

Adalet; kişinin ilk önce 
yaratıcısına, kendine ve çevresine 
karşı sorumluluklarını bilerek 
hareket etmesi, duyguları, hazları 
ve nefsani hevesleri aklın kontrolü 
altında alarak İslam’ın mutlak 
ölçülerine bağlamasıdır.

Kanaat: Elinde olanların kıymetini 
bilme, onlarla mutlu olma Rabbinin 
kendisine verdiklerine razı olmaktır.

Şükür: Hayatının ve elinde olan 
her şeyin yegane sahibini bilmesi 
ve Ona minnet ve şükranını izhar 
edip kulluk ve ibadet şuuruna ve 
zevkine ulaşmasıdır.
Yukarıda bazılarını zikrettiğimiz 
İslâm’ın ulvi prensiplerini 
hayatımızın mihengi ve odak 
noktası hâline getirip ailelerimizden 
başlayarak çevremizi buna 
davet etmemiz Emr-i Bil Maruf 
Nehy-i Anıl munker “iyiliği 
emir, nasihat kötülükten 
uzaklaştırma” ölçülerine uygun 
olarak her Müslüman için bir 
vazifedir. 
Ancak böyle yaparak zamanımızın 
bütün hastalıklı düşünceleriyle 
mücadele edebiliriz. Rabbim bu 
yolda hepimizin yardımcısı olsun. 
Amin.                                 ---◄◄

M erkezi İstatistik Bürosu (CBS) verilerine 
göre ülke nüfusu 17 milyonu geçti. 1 Ekim 
itibariyle 17 milyon 801 bin 926 kişinin 4 
milyon 652 bin 927’si, başka bir değişle 

yüzde 26,2’si birinci ve ikinci nesil göçmenlerden 
oluşuyor.
CBS rakamları toplam nüfusunun yüzde 11,5’inin Batılı 
göçmenlerden yüzde 14,7’sinin ise Batılı olmayan 
göçmenlerden oluştuğunu gösteriyor. Göçmen kökenli 
kişilerin yüzde 44’ü ise Hollanda’da doğan yani ikinci 
nesil göçmenlerden oluşuyor.
Allecijfers.nl sitesinde yer alan istatistiki verilere göre, 
Hollanda’da yaşayan Türklerin sayısı 2013 yılında 335 
bin 591’ken 2020’de 416 bin 864’e ve 2022’de 429 
bin 978’e çıktı. 
Toplam nüfusun yüzde 9,4’ü (419 bin 272 bin) Fas, 
yüzde 8,1’i (359 bin 814 kişi) Surinam ve yüzde 
4’ü (176 bin 912 kişi) Hollanda Antillerinden gelen 
kişilerden oluşmakta. Toplumun yüzde 43’ü (1 milyon 
909 bin 408 kişi) Avrupa ülkeleri ve kuzey Amerika gibi 
ülkelerden gelen batılı göçmenlerden ve yüzde 25’i de 
diğer göçmenlerden oluşuyor.

Türk toplumunun yarısından fazlası 2. Nesil
Hollanda’daki Türk nüfusun yüzde 51,7’si ikinci nesil 
Türklerden oluşuyor. Başka bir değişle Hollanda’da 
doğan ve hayatını bu ülkede geçiren kişiler. Hollanda’da 
yaşayan Türk nüfusun yarısından fazlasının ikinci nesil 
kişilerden oluşması, Türk toplumu içerisinde eğitim 
düzeyinin de artmasında etkili oluyor.

Nüfus sayımı

Hollanda’da yaşayan 430 bİn 
Türk’ün şeHİrlere göre dağılımı

Hollanda’da yaşayan 430 bin Türk’ün şehirlere dağılımına bakıldığında, dört 
büyük şehir dikkat çekiyor. Peki en çok Türk nerede yaşıyor? işte cevabı...

Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) geçtiğimiz gülerde 
açıkladığı “Entegrasyon ve Birlikte Yaşam” raporu da 
Hollanda’da yetişen ikinci nesil Türk geçleri arasında, 
üniversite öncesi Yüksek Düzey Ortaöğretim (havo) 
ve Lise düzeyinde Üniversiteye Hazırlık Eğitimi (vwo) 
okullarına giden gençlerin sayısının arttığını gösterdi.

Şehirlere göre Türk nüfusu
Hollanda’da şehir nüfuslarına bakıldığında en fazla 
Türkün yaşadığı şehir 47 bin 750 ile Rotterdam olduğu 
görülüyor. Rotterdam’ın toplam nüfusu 655 bin 468 
kişi.
Türklerin yaşamak için tercih ettiği ikinci şehir ise 
başkent Amsterdam. Toplam 882 bin 633 kişinin 
yaşadığı Amsterdam’da, 44 bin 882 Türk bulunuyor.
Listenin üçüncü sırasında 553 bin 417 kişilik nüfusa 
sahip Den Haag kenti geliyor. Bu şehirde ikamet eden 
Türklerin sayısı 42 bin 148. 
Hollanda’nın 361 bin 699 kişilik nüfusu ile dördüncü 
büyük kenti Utrecht’te ise 14 bin 466 Türk yaşıyor. 
Dört büyük şehrin dışında en fazla Türk nüfusa sahip 
diğer şehirler ise şu şekilde sıralanıyor:
Zaanstad: 12 bin 848 kişi
Eindhoven: 11 bin 819 kişi
Enschede: 8 bin 812 kişi
Arnhem 8 bin 621
Tilburg 8 bin 431
Schiedam 8 bin 137
Deventer 6 bin 819
Gözden kaçırmayın                                  ---◄◄

IGMG Kuzey Hollanda Bölge Federasyonu’na bağlı olarak hiz-
met yürüten Haarlem Furkan cemiyetinde yapılan istişareler 

neticesinde Emrah Karadağ başkan olarak atandı. 
Bir önceki başkan Tevfik Turna da BYK üyesi Muhasebe Başkan 
Yardımcısı olarak atandı.                           ---◄◄

Hayırlı olsun!

ıgmg kUZey Hollanda bölgeSİ’nde göreV değİşİklİğİ yaşandı
Neredeyse göç tarihiyle yaşıt olan Millî Görüş Teşkilatları, bulundukları bölgelerde insanlarımıza dinî, millî, sosyal, kültürel ve eğitim alanında hiz-
met vermekte. Birinci neslin omuzlarında yükselen bu mücadele hareketi şimdi onların evlatları ve torunlarının gayretleriyle yeni bir boyut kazandı.

IGMG Kuzey Hollanda Bölge Federasyonu’na bağlı olarak 
hizmet yürüten Cafer-i Sadık cemiyetinde yapılan istişareler 

neticesinde Ahmet Eser başkan olarak atandı. İstişare sonucunu 
duyuran Bölge Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Duran “Bir önceki 
başkanımız Turan Aydın Bey’e hizmetlerinden dolayı teşekkür 
ediyor, Ahmet Eser başkanımıza da yeni görevinde muvaffaki-
yetler diliyoruz” diyerek, görevi tevdi etti.                  ---◄◄

İ slam Toplumu Millî Görüş Teşkilatlarının Kuzey Bölgesi’nin 
ilk şubelerinden olan Amsterdam Selimiye Camii yöneticileri, 

yeni bir mekâna taşınmak için gerekli imzaları attılar. 
Avrupa’da ilk hafızlık akademisini başlatan ve sayısız hatıralar 
barındıran mevcut binada çok değerli hatipler, âlimler vaazlar 
verdiler. Cami bu yönüyle tarihe kayıt edildi. Amsterdam Oud-
Zuid bölgesine taşınacak olan caminin buradaki imkânları çok 
daha rahat olacak. Yakın zamanda yeni yer için yardım kampan-
yaları başlatılacaktır.                                             ---◄◄
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Gelecek/ istikbal planları 
yaparken..
Bu yaşananlar bize, 
Allah’tan başka 
hiç fâniye bel 
bağlanmayacağını ve 
asıl istikbâlin -kısa 
dünya hayatında bir 
takım mal mülk ve 
kariyer tutkusu değil- 
büyük kıyamete hazır 
olmayı öğretiyor.
Bu kızıl kıyamette bile 
ibret almayanlar var. 
Şu hırsızlar ve 
yağmacılar bir yana
gerek devlet/hükûmet 
kanadından, gerek 
muhalif taraflardan 
bazıları hâlâ bir takım 
rantlar peşinde koşuyor. 
Bu can pazarında dahi 
utanmadan politik 
hesaplar ve oy derdine 
düşüp hırs ve ihtirasla 
diğerini suçlamakla 
uğraşıyorlar. Yazıklar 
olsun, yuh olsun!.. 
Zavallı insancıklar.

M erhaba değerli dostlar.
Öncelikle bu feci ve elim 
depremde vefat eden tüm 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet 

ve yakınlarına sabrı cemil dileriz. Tüm 
milletimizin başı sağ olsun. 

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi 
râciûn.”(Allah için varız, -Ondan 
geldik,- ve Ona dönücüyüz.)
Gün sabretme günü. Acımız büyük, zorlu 
bir imtihandan geçiyoruz fakat sabredenlere 
müjdeler var.
“Sizi mutlaka biraz korku ve açlık 
ile; biraz da mallardan, canlardan ve 
ürünlerden noksanlaştırmak suretiyle 
imtihan edeceğiz. Sabredenleri 
müjdele!” (Bakara 155.)
Kıyameti yaşamak gibi...
Herkesin kendi canının derdine düştüğü, 
şiddetli sarsıntının içindeki çaresizlik, korku 
ve üzerine düşen tonlarca ağırlığın altında 
ölüm-kalım mücadelesi..
Kur’an’da anlatılan kıyamet sahnelerinden 
farksız bir durum.
İki yüz küsur saat sonra bile enkaz altından 
çıkanların olağanüstü hayatta kalma 
mucizeleri ve canhıraş iğne ile dağı kazar 
gibi zor olan arama çalışmalarında gayret 
gösteren tüm insanlar var ya; onların sadece 
alnını değil, o mübarek ellerini; tırnaklarıyla 
kazdıkları ellerini öpmeli.
Yani bu olay, Çanakkale Harbi gibi asırlardır 
anlatılacak, üzerine ağıtlar, şiirler yazılıp 
türküler yakılacaktır. Çünkü onun kadar acı 
ve o kadar da kahramanlık destanlarıyla 
dolu. 
Milat alınacak kadar önemli olan bu 
hadiseden sonra depremzedeler, nasıl ki 
göçük altında ümitle günlerce sabrederek 
bekledilerse yine öylece tekrar hayata 
tutunacaklardır. Allah’ın yardımı ve 
ilerleyen zaman en güzel teselli ve ilaç 
olacaktır inşallah.
Bütün bir millet ve tüm dünya tek yürek 
oldu ve güzel bir insanlık sınavı verildi. 
Bu arada Charlie Hebdo’un hayasızca 

çizdiği karikatür moralimizi bozmasın, çünkü 
böyle bir günde/durumda bu saygısız ve 
aşağılık tavır prim yapmaz.
Biz işimize bakalım... 
Efendimiz (sav.) “Yarın kıyametin 
kopacağını bilseniz bile, bugün 
elinizdeki fidanı dikin!” (Buharî, el-
Edebül-Müfred s. 168,) buyuruyor. 
Bu hadis bizim moral ve ümit kaynağımız 
olmalı. Bitmeyi tükenmeyi değil şartlar 
ne nasıl olursa olsun elindeki imkânları 
kullanmayı öğütlüyor. 
Dolayısıyla ilahî planda “şer gibi görünen 
bu durum (bilemediğimiz bir sır 
olarak) hayır olabilir.” Çünkü Allah, 
“Diriden ölüyü çıkardığı gibi ölüden de 
diri çıkarır.” 

Peki ibret aldık mı, alıyor muyuz?
Bazen kutsal kitapların ve hikemî sözlerin 
fayda vermediği yerde tabiat olayları çok 
şey anlatır (çünkü o da bir ayettir.)
Acizliğini, çaresizliğini, hiçliğini öğretir 
insana. Arkadaşımızın bir akrabası 
(depremzede) kardeşimiz telefonda 
konuşurken ağlayarak durumunu şöyle ifade 
etmiş: “İki tane elbise dükkânım vardı 
yıkıldı ve şu an muhtardan üzerime 
giyecek bir elbise alıyorum…” Bu bizim 
dünyada emanetçi olduğumuzu bildiriyor.
Ve şimdi şu söyleniyor herkes tarafından: 
“Artık ev sahibinin kiracılara aşırı 
zamlarla vereceği bir evi kalmadı. İkisi 
de şimdi kiracı ve emanetçi oldu.” 
“Mülk Allah’ındır.” kelamı artık şimdi 
daha iyi anlaşılıyor.
Ve bizler de, “Ne oldum dememeli, ne 
olacağım demeli.” cümlesini zihnimizde 
daima tutmalıyız.
Gelecek/ istikbal planları yaparken..
Bu yaşananlar bize, Allah’tan başka 
hiç fâniye bel bağlanmayacağını ve asıl 
istikbâlin -kısa dünya hayatında bir takım 
mal mülk ve kariyer tutkusu değil- büyük 
kıyamete hazır olmayı öğretiyor.
Bu kızıl kıyamette bile ibret almayanlar var. 
Şu hırsızlar ve yağmacılar bir yana
gerek devlet/hükûmet kanadından, gerek 
muhalif taraflardan bazıları hâlâ bir takım 
rantlar peşinde koşuyor. Bu can pazarında 
dahi utanmadan politik hesaplar ve oy 
derdine düşüp hırs ve ihtirasla diğerini 
suçlamakla uğraşıyorlar. Yazıklar olsun, yuh 
olsun!.. Zavallı insancıklar.
Bu depremde işin kaderî boyutu var tabii.

Ama çimentodan, demirden vd. gerekli 
şeylerinden çalınarak yapılmış binaların 
yıkılması sunucu ise; onu yapan, yaptıran, 
izin veren tüm kişiler katil hükmündedir. 
Tedbirsiz tevekkülün olmayacağını 
Efendimiz ( sav.) bir çok farklı konular ve 
olaylarla uyarmıştır.
Bu yaşanan felaketler toplumların bozulması 
ve onlarca kötülüklerin yayılması sonucu 
ilahî bir ceza veya uyarı olabilir mi?.. 
“Biz nice ülkeleri helak edip batırdık. 
Geceleri uyurlarken ya da gündüzün 
dinlenirlerken Bizim zorlu azabımız 
onlara gelip-yakalayıp (yıkıma 
uğrattı).” (Araf 4.)
Bu 4. ayet bir durumun sonucunu bildiriyor. 
Bir önceki ayette sebebini bildiriyor:

“Rabbinizden size indirilene uyunuz, 
O’ndan (Allah’tan) başka “veli”lere 
(himaye edicilere ve bâtıl hüküm 
vericilere) tâbi olmayınız. (Kur’an’a ve 
Resulüllah’a bağlı olmayan rehberlerin 
peşine takılmayınız...) Ne de az 
tezekkür ediyor (çok az öğüt alıyor, ve 
pek az okuyup düşünüyor)sunuz!”
(Araf 3.)
Bu ayetleri bir tespit ve istikamet belirleme 
adına paylaşıyoruz. Değilse sürekli felaket 
tellallığı yapmak, negatif/olumsuz konuları 
konuşmak ve ümitsiz duyguları aşılamak 
sağlıklı bir ruh hâlini yansıtmıyor. 
Bu konuda, Ebu Hureyre -radıyallahu anh- 
anlatıyor: “Rasûlullah -sallallahu aleyhi 
ve sellem- buyurdular ki: Bir kimsenin 
‘İnsanlar helak oldu!’ dediğini 
duyarsanız, bilin ki o, herkesten çok 
helak olandır.” 
O hâlde, ceht ve gayretle yaralarımız 
sarılsın. Maddî-manevî her türlü yardımlar 
-yapılıyor zaten- yapılsın. Bu günler umutlar 
ekme ve fidanlar dikme günü olsun. Rabbim 
akıbetimizi hayırlı eylesin.                  ---◄◄

UMUTLA 
FİDANLARIMIZI DİKELİM

Çınarlarımız bir âfetle  yıkıldı

Rotterdam Başkonsolosluğunda, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb Başkonsolosluğu ziyaret 
ederek açılan taziye defterini imzaladı. Ülkemizin bu acı kayıplarından ötürü Zoetemeer Belediye Başkan Vekili Jan Iedama, Schiedam Belediye Başkanı Cor Lamers, Rijswijk Belediye Başkanı Huri 
Şahin, Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Enes Yiğit de Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık’ı makamında ziyaret ederek taziyelerini bildirdiler ve deftere taziye dileklerini yazdılar.   ---◄◄

Yaramız sarılsın...

ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞUNDA TAZİYE DEFTERİ İMZAYA AÇILDI

AHMED ABOUTALEB JAN IEDAMA COR LAMERS
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Birlik Camii önceki yöneticilerinden Sev-
gili Mustafa Adsalmış’ın Türkiye’de kalp 
krizi sonucu vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. 
Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Kocatepe Camii cemaatinden Sevgili 
Yaşar Karaman’ın biricik kerimesi, önce-
ki başkanlarından Ahmet Gündoğdu’nun 
yeğeni Dilara Karaman’ın vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Versaar Dernek üyelerinden 
Sevgili Pehlül Gümüş’ün vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Nesibe Kaya’nın yeğeni 
Ümit Kitir’in vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sabır ve başsağlığı di-
leriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Gülağa Kazankaya’nın 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz. 
Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Metin Çağlı’nın kayınva-
lidesi Nezahat Çağlı’nın vefatını teessür-
le öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Veghel sakinlerinden 
Sevgili Şaban Sünbül’ün (40) vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz. 
Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, Utrecht sakinlerinden iş 
kadını Sevgili Hava San’ın vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine sabır ve başsağlığı dileriz. Dualarınızı 
bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Abdullah Bulut’un kuze-
ni Umut Soysal’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Yasin Albayrak’ın eniş-
tesi Kazım Gündüz’ün vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve ODTÜ’de Devrimci 
Yol’a katılıp 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 
ardından Hollanda’ya gelen ve yurt dışın-
da uzun yıllar askeri rejime karşı kararlı bir 
mücadele yürüten Naci Kapan’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz. 

ons pagina30 bizim sayfa
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- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Başkonsolosluğu 
personelinden Sevgili Mehmet Reşat Çolak’ın, 
depremde kıymetli validesi ve yakınlarının vefatla-
rını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaybedilen 
canlara Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Versaar Cemiyeti 
önceki başkanlarından Sevgili Mustafa ve İsmail 
Elibol’un değerli babaları  İsrafil Elibol’un 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, yazarlarımızdan ve Rotterdam Anakent Belediye Başkanı Sev-
gili Enes Yiğit’in, depremde dayısı, yengesi ve kuzeninin vefatlarını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Kaybedilen canlara Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Cengiz Kurulay’ın amcası Muhlis Kurulay’ın vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve siyasetçilerimizden Sevgili Bülent Ünlü’nün, depremde 
kıymetli validesinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Dualarınızı 
bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Nesrin Düzgün’ün kıymetli 
babası, Osman Düzgün’ün kayınbabası Adil 
Öztürk’ün  vefatını teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekliyoruz.

- Tebrik...
Hoş geldin Yiğit... Yaşama sırası sende! 
Meslektaşlarımızdan, Güncel Haber Genel 
Müdürü Sevgili Mahmut ve Hatice Eröz-
türk’ün 29 Ocak 2023 tarihinde Yiğit adını 
verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç çifti 
tebrik ediyor, Yiğit’e hoş geldin diyor, hayır- l ı 
ve uzun ömürler diliyoruz...
- Tebrik...
Hoş geldin Halil İbrahim... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Muhammed ve Esra Baysaloğlu’nun 31 Ocak 2023 
tarihinde Halil İbrahim adını verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç çif-
ti ve dedelik ninelik makamına oturan İbrahim ve Mediha Baysaloğlu ile 
Yılmaz ve Fatma Bülbül’ü tebrik ediyor, Halil İbrahim’e hoş geldin diyor, 
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz...
- Tebrik...
Hoş geldin Rabia... 
Yaşama sırası sende! 
Yazarlarımızdan Elif Bayraktar ile Uden Mil-
lî Görüş Camii idarecilerinden Sevgili İbrahim 
Bayraktar’ın 17 Ocak 2023 tarihinde Rabia 
adını verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Genç 
çifti tebrik ediyor, Rabia’ya hoş geldin diyor, 
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz...
- Tebrik...
Okurlarımızdan Sevgili  İsmail ve Ayten Ayhan’ın mahdumu Gazi ile Yüksel 
ve Zülfiye Yavuzyiğit’in kerimesi Dilek’in  18 Ocak 2022 tarihinde düzen-
lenen bir merasimle sözlendiklerini öğrendik. Genç çifti tebrik ediyor, iki cihan 
saadeti diliyoruz.  

-Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve ASBİR Hollanda Başkanı Sevgili Göksel Soyugüzel’in, Adem 
Erdoğan’ın, Fazlı Erdoğan’ın ve Remzi Duran’ın rahatsızlıkları nedeniyle tedavi
gördüklerini ve büyük birer ameliyat geçirdiklerini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.









Ödüllü Bulmaca

Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen, soyadı Ersoy olan ve 15 Aralık 2022 tarihinde  göreve baş-
layan Amsterdam Başkonsolosumuz * Parlaklık, aydınlık. 2- Erdemleri bakımın-
dan çok büyük, yüce * Mutluluk * Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, 
askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için 
yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı. 3- İmge, hülya * Potasyum elementi-
nin simgesi * İl. 4- Kamer * Bir kış sebzesi * Ay * Potasyum elementinin simgesi. 
5- Bor elementinin simgesi *  Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir * Bal-
lıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, güzel 
kokulu, yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi * 
Beyaz renk * Bor elementinin simgesi. 6- Niğdede bir ilçe * Bir nota * Bozguncu-
luk * Yemekten emir. 7- Rütbesiz asker * Adale * Genişlik * Havalandırma aracı, 
pervane, pervane kanadı, vantilatör. 8- Katman * Anıt. 9- Birine karşı duyulan öç 
alma isteği, garaz * Bor elementinin simgesi * Kısa zaman parçası * Trityum ele-
mentinin simgesi * Potasyum elementinin simgesi. 10- İyot elementinin simgesi 
* Mert olmayan *  Hafif ıslaklık, rutubet *  Argon elementinin simgesi. 11- Har-
man savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı * Karşılıklı alıp 
verme * Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki 
ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. 12- Kuşatma * Fransiyum 
elementinin simgesi * Birlikte iş yapan. 13- Yemek * Ölçüt * Trityum elementinin 
simgesi * Kuzu sesi. 14- Sersem olan, budala, ebleh * Bir iş veya durumun sonu, 
sonuç * Kuzu sesi. 15- Nikel elementinin simgesi * Yeniden canlandırma, diriltme 
* Kedi-köpek yavrusu * Boru sesi. 
Yukarıdan aşağıya: 
1- Sevgi * Kötü olmayan * Kısa zaman parçası. 2- Askeri birlik * Yarım çember 
biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan 
ekin, ot vb. biçme aracı * Topluluk, halk. 3- Mizaç, tabiat * Türkiye’nin plaka 
işareti * Askerlikte bir rütbe. 4- Metre * Karışık renkli * Yetinme, doyum * Bir 
bağlaç. 5- Yadırganan, ayıplanan davranışlardan vazgeçmek, davranışlarına dü-
zen vermek * Metre * Beyaz renk * Hidrojen elementinin simgesi. 6- Uzaklık işaret 
eder * Hidrojen elementinin simgesi * Hedefi vurma * Demir yolu. 7- Hükûmet 
işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tara-
fından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, 
vekil, icra vekili, nazır *  Eş. 8- Utanma, sıkılma * Ekmek * Ağırlık. 9- Yumurta ve 
irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra üzerine şerbet dökülen bir tatlı türü 
* Trityum elementinin simgesi * Doğum yaptıran kadın. 10- Gelecek * Batı Ana-
dolu köy yiğidi * Birden bire * Bir tür geyik. 11- Potasyum elementinin simgesi * 
Bir nota * Gelenek * Oksijen elementinin simgesi * Boru sesi. 12- Bir kış sporu 
* Bor elementinin simgesi * Bir ay * Potasyum elementinin simgesi. 13- Kayaç 
kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık * Potasyum 
elementinin simgesi * Birini başkasına karşı kışkırtma * Köpek (lakap) Metre. 14- 
Eleme aleti * Yabancı * Belirti, işaret, iz, nişan. 15- Geri çevirme * Herhangi bir 
şey üzerindeki ufak leke, nokta * Yaşlı, kart * İyot elementinin simgesi.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen

puzzels - raadsels
31bilmece-bulmaca

BU SAYFA SOVA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN  DOĞRU 
CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA 1- -KOALİSYON * ATAMA. 2-UM-
MAK * EN * ADELE. 3-M * İ * RAMAK * İRADE. 
4-REYHAN * MEMLEKET. 5-USA * MOHAÇ * EK * 
Tİ. 6-ANA * NAKİT * ER * K. 7-EMEKLİ * AN * EFE. 
8-ME * SAM * NAMZET. 9-A * ŞAH * A * AR. 10-KA-
MARA * TATİL * B. 11-K * MANAVGAT * LEKE. 12-
İMA * ABA * RAŞİT *D. 13-ROTA * IRAK * AK * TA. 
14-LAM * TERAZİ * TAV. 15-TA * ANA * ANARŞİ * 
A.
AŞAĞIYA: 1- KUMRU * EMA * KİR * T. 2-OM * 
ESAME * K * MOLA. 3-AMİYANE * ŞAMATA. 4-LA 
* H * AKSAMA * AMA. 5- İKRAM * LAHANA * N. 
6-S * ANONİM * RABITA. 7-YEM * HA * AVARE. 
8-ONAMAK * G * ARA. 9-N * KEÇİ * TARKAN. 10-A 
* M * TAN * ATA * ZA. 11-ADİLE * NAAT * ŞAİR. 
12-TEREKE * M * İLİK * Ş.13-ALAK * REZALET * 
Tİ, 14-MEDET * FER * K * TA. 15-A * ETİKET * 
BEDAVA.
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