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   Üç aylarınızı ve Miraç Kandili’nizi tebrik ediyoruz...   

TEMSİLCİLER 
MECLİSİ 
SEÇİMLERİNE
DOĞRU

ÂLİM DEĞİL 
ÂLLÂME:
ÖMER NASUHİ
BİLMEN
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Kendini ispat eden kurum:
 “SIPOR”
SIPOR Müdürü Cihan Gerdan, belediyeye sunulan 
talebin yerine getirileceğine dair inancını yineliyor 
ve SIPOR olarak her tarafta kabul ediliyoruz, okul-
larımızın araştırma ve denetleme sonrasında müfet-
tişlik bile bize ‘kaliteli, en iyi’ unvanını verdi” diyor...

  O. Osman Elmacı:  “BİR OY 
GELECEĞİMİZİ  BELİRLER ”

17 Mart sonrası gelecek ilk seçimler için üyesi bulunduğun 
dernek, cemiyet ya da ulaşabildiğin STK’yı parti ve 
sendikalar ile irtibata geçmeleri için baskı kur, geleceğine 
sahip çık. “Zamanım yok” deme.. Haydi 17 Mart’ta, sana 
yakın bir partiye oy kullanmaya git… 

hukukburosu.nl - info@koselaw.nl - (0031) 10 - 486 45 64meram.nl
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Sevgiye, Özgürlüğe, Adalete, Barış’a Doğuş...

  >> S12

  >
> 

S 
19

SOSYAL 
GEÇİM
ÖDENEĞİ





.

DENK Adayı Tunahan Kuzu:
  
“Hollanda hepimizindir ve Hollanda’nın 
geleceğine beraber yön vermeliyiz”

NIDA Adayı Nurullah  Gerdan:
  
“Farklılıklarımız  zenginliktir...  Önce  ahlak 
ve  maneviyat  diye  yola  çıkıyoruz”

D66 Adayı Nazmi  Türkkol:
  
“Bozulan sistemi içeriden tamir etmek,  
bunun  için de mücadele  etmek  gerek”
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Şerife Süzen Akdemir Ergün Madak Talha Yıldız Ahmet Yıldırım

Murat Altun Enes Yiğit Nejat Sucu   Kültür ve Sanat

  >> S 10

  >> S 16-17

Hollandalı Müslümanlar ve Türkiye 
 Kökenlilerden İstihbarat Raporuna Tepki



redactie02 yayın odası
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B aşta Hollandalı olmak üzere bütün 
Batılı siyasilere çağrımızdır: Geçmişi 
karıştırmak size pek fayda sağlamaz... 
Tarih, sizlerin maskesiz hâlinizi apaçık 

ortaya belgelerle koymakta. Orada yaşananları 
günümüze taşıyarak halklar arasına kin ve 
düşmanlık ekmeyiniz!.. 
Yaşanılır bir dünya için, geçmişimizden elinizi ve 
dilinizi çekiniz!.. 
Keşke kısmet olsa da, hem bugünümüzden hem 
de geleceğimizden de elinizi ayağınızı çekseniz 
de bizleri bize bıraksanız...
Hollanda parlamentosunun seçim yatırımı olarak 
aldığı karar hükümsüzdür…  

Hollanda yeni bir seçim sürecine girdi. 
Pandeminin gölgesinde geçecek olan seçimler bir 
hayli önemli.
Vergi Dairesi’nde vuku bulan kurumsal ırkçılığın 
belgelenmesi ile istifa eden üçüncü Rutte 
hükûmetin ardından ülke, geçici hükûmet ile 
yönetiliyor.
Hollanda, ırkçılık ve ayrımcılığın her alanda 
kendini açıkça gösterdiği Avrupa ülkelerinin 
önünde gidiyor.
Partiler, her seçim öncesinde gücünü 
koruyabilmek için aklı zorlayan pek çok söylem 
ve eyleme kapı aralıyorlar.
Çoğunun seçim malzemesini de de ülke içinde 
yaşayan farklı etnik ve dinî kimlik sahibi olan 
insanlar oluşturuyor.
Kimileri ayrıştırıcı, nefret dilinden besleniyor, 
kimi kavgadan, kimi kinden, kimi de kandan.
Bu nedenle bizler, ülkenin sosyal, hukuk ve özgür 
devlet yapısını, dokusunu değiştirmeye çalışan 
bu tür akımlara meydan vermemek için sandığa 
gitmeli ve oyumuzu kullanmalıyız.
Hangi nedenlerle olursa olsun sandığa küsmek 
sorumluluk bilinci taşıyan hiçbir vatandaşa 
yakışmaz.

Ülke içerisinde faaliyet yürüten, temsil gücü 
bulunan düşünce ve hizmet kuruluşları da (STK) 
her seçim öncesi, partilerin bu gibi söylem ve 
eylemi karşısında durmalılar. Elbette herhangi bir 
partiyle isimlerinin, kurumlarının anılması doğru 
olmaz ama en azından bizleri seçim malzemesi 
olarak gören zihniyete karşı da bir bildiri 
yayımlayarak tepkilerini ve tavırlarını ortaya 
koymalıdır. 
Bu tavır bile zihni bulanık siyasilerin kendilerine 
gelmelerini sağlamaya yetecektir. 

Siyasi parti içinde yer alan yabancı kökenli 
Hollandalıların da bu manada üzerlerine çok 
büyük sorumluluk düşüyor. Onlarda partilerinin 
yaptıkları bu yanlışlarının karşısında durmalı 
ve düzelme yoluna gitmeliler. Bu onlara ağır 
bedeller ödetse de hakkı, hakikati söylemeliler.  

Sözde Ermeni meselesini yine seçim öncesi 
parlamentoya taşıyan, İslam’dan arındırma 
Bakanlığı kuracağını açıklayan, camilerde verilen 
hafta sonu eğitimini kaldırmayı planlayan, 
Türkiye’den gelecek olan siyasilere yasak 
koyan, her alanda ayrımcılık olduğu halde üç 
maymunu oynayan, yerli faşistlerin ülkeyi yakıp 
yıkmasına seyirci kalıp, birkaç göçmen çocuğunu 
vandallık yaptı diye diline dolayan, İslam ve 
Müslüman karşıtı her olay ve kişiye sahip çıkan 
siyasetçi görünümündeki bozgunculara karşı 
olduğumuzu ve bu düşüncede olanlara asla oy 
vermeyeceğimizi bildirmemiz gerekir. 

İnsanlarımızın seçimlere olan ilgisi gittikçe 
azalıyor. Bunlar hangi gerekçeyle olursa olsun 
mazur görülebilecek sebepler değildir. Zira bir 
oy bile bazen parlamentonun şekillenmesine 
vesile olabiliyor. “Ben oy vermesem de olur” 
mantığı maalesef bizlere acı bedeller ödetiyor. 
Hollanda’da yaşayan insanlarımızın, Türkiye 
seçimlerine katılımında gösterdikleri önem ve 
hassasiyeti göstermeleri gerek. Burası bizim 
ülkemiz, çocuklarımızın geleceği burada. Tam 
katılımlı ve organizeli bir seçim sonrasında 
kullandığımız oyların, belki de koalisyonu 
oluşturacak bir tablonun oluşmasına sebep 
olacağını bilmemiz gerekir.

Doğrudan “şu partiye oyunuzu kullanın” 
demiyorum. Sizler de en az bizler kadar 
Hollanda’nın gidişatını, gündemini takip 
ediyorsunuz. Partilerin bu ülkeye 60 yıla yakındır 
hizmet ve burada doğup büyüyen ve meslek 
sahibi olan insanlara nasıl baktıklarını, nasıl 
davrandıklarını, haklarını nasıl gasp ettiklerini, 
ayrımcılığa nasıl maruz bırakıldıklarını hep 
beraber görüyoruz. Bu nedenle  sizi ciddiye 
aldıracak, sesinizi duyuracak, söz sahibi hâline 
getirecek olan oyunuzu esirgemeyin.
Bu ülkeye yük olduğumuzu dillendirenlere, 
katılımcı olmadığımızı söyleyenlere bir ders 
verelim. “Bu ülkenin idaresinde bizler de 
varız” diyerek sandığa gidelim!  

Lüzum üzere… Ölümün soğuk yüzü...
Pandemi her alanda herkesi etkiledi. Bunlardan 
biri de bendenizim. Hem ağır bir hastalık dönemi 
geçirdim hem de aynı illet sebebiyle annemizi 
kaybettik. Bu gibi günlerde, dönemlerde insan 
kendisine uzanacak bir dost elini arıyor, yürek 

yangınına su serpecek tatlı bir dil arıyor. Dost 
ellerinden uzak kaldık ama tatlı dilleri ile 
yanımızda olan herkese kalbi şükranlarımızı 
sunuyorum. 

Çınar Cenaze Vakfı Sorumlusu Sevgili Feyzi 
Aksoy Bey kardeşimizin eşsiz gayret ve hizmeti 
ile annemizi sorunsuz bir şekilde sevdikleriyle 
buluşturduk. Mezarlıkta bizleri bekleyen 
jandarma ekibi de iyi niyetli, anlayışlı insanlardı. 
Cenaze namazının kılınmasına, evlatları olarak 
ellerimizle defin işlemini yapmamıza ve üzerine 
toprak atmamıza müsaade ettiler. Annemizin 
içimize bıraktığı yangın henüz şiddetini 
sürdürürken dedemizin son yadigârı olan Fatma 
Tamer halamızı da kaybettik.
Ölümün yeniden diriliş olduğu hakikatine olan 
inancımız bizim bu süreci daha metanetli olarak 
atlatmamıza vesile oluyor. Ne mutlu ki “iman” 
gibi bir nimete sahibiz. 
Ama anne ve baba gidince evlatların gözleri 
kör oluyor. Babam gidince omzuma bir dağın 
konduğunu hissettim. O ağırlık hep sırtımda 
sanki. Annem gidince de içimden bir şeyin 
koptuğunu ve âdeta içimin boşladığını hissettim. 
Onlar kaç yaşında olurlarsa olsun evlatların 
gözünde hiç yaşlanmıyorlar; tıpkı onların 
gözünde evlatların büyümedikleri gibi…  
Gidiş dönüşlerde yaşadıklarımızı da kısmet olursa 
başka bir sefere paylaşmaya çalışırız.   

Hollanda Bir Hukuk Devleti mi?
Yorumsuz olarak haberleri bilginize sunuyorum:
Hollanda Mahkemesi: “Sokağa çıkma 
yasağı derhal kaldırılmalı”
Hollanda’da bir mahkeme, hükûmetin 
Koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri 
kapsamında ülke genelinde akşam 21:00 
sabah 4:30 saatleri arasında uyguladığı sokağa 
çıkma yasağının derhal kaldırılması gerektiğine 
hükmetti. 
Lahey Bölge Mahkemesi, Koronavirüs önlemleri 
karşıtı olan “Virüs Gerçeği” (Virus Truht) adlı 
grubun açtığı davayı karara bağladığını duyurdu”

Temyiz mahkemesi kararı tersine çevirdi: 
Hollanda’da sokağa çıkma yasağı devam 
edecek
Lahey Temyiz Mahkemesi, acil(!) oturumda 
yerel mahkemenin “sokağa çıkma yasağının 
derhal kaldırılması gerektiği” yönündeki 
kararını askıya aldı.
Hükûmet tarafından yapılan temyiz 
başvurusunun esastan görüşüldüğü duruşmada 
Lahey Eyalet Savcılığı ve Hollanda Ulusal Halk 
Sağlığı Kurumu (RIVM), Koronavirüs salgınının 
yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağının 
önemli olduğunu savundu.                    ---◄◄

 BU ÜLKE BİZİM, ÜLKE
 İDARESİNDE VE 
SEÇİMİNDE BİZ DE VARIZ

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

ALIŞKANLIK...
Papazlardan biri, 
Shakespeare’in eserlerini 
değiştirerek bir eser yazmış 
ve incelmesi için tiyatro 
eleştirmenlerinden Şeridan’a 
göndermiş. Şeridan işi 
kavrayınca papaza şunları 
yazmış:
- “Sizin hissenize Tevrat ve 
İncil düşmüştür efendim. 
Onları istediğiniz gibi yazıp 
bozuyorsunuz. Tiyatro eserlerini 
de bırakınız biz tahrif edelim.”
İçinde yaşadığımız günü ve 
geleceğimizi bozmanın uğraşı 
içerisinde olan siyasiler, bu da 
yetmezmiş gibi artık tarihimizi 
de bozmanın çabası içerisine 
girdiler. Yüz yıl önce yaşanmış  
bir hadiseyi kullanarak halklar 
arasına kin ve düşmanlık 
ekmeye ve buradan çıkar elde 
etmeye çalışmakta. Suçlanan 
tarafın elindeki önemli 
belgelere itibar etmeden; 
“buyurun arşivlerimizi 
inceleyin!” çağrısına kulak 
asmadan bildiğini okumaya 
ve  her zaman yaptığı gibi 
ikiyüzlülüğünün arkasına 
sığınarak haksızın ve 
güçlünün yanında yer
almaya devam ediyor. 

Hollanda’nın 

Birikimleri...
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H ollanda’da Hz. Muhammed’e hakaret edilmesinin 
suç sayılması için 124 bin 170 imza toplandı.
Hollanda’da Müslümanların kurduğu NIDA Partisi, 
Hz. Muhammed’e hakaret edilmesinin suç sayılması 

ve cezalandırılması için toplanan 124 bin imzalı dilekçeyi, 
temsil eden bir panoyu Hollanda Parlamentosunun bulunduğu 
Binnenhof meydanındaki Şovalye salonunun kapısına astı. 
NIDA Partisi milletvekili adayı Nurullah Gerdan, yaptığı 
açıklamada, yaklaşık 50 kişi ile salavatlar getirerek dilekçeyi 
temsil eden pano ile birlikte 17 Mart genel seçimlerinden sonra 
gelecek yeni hükûmete çağrı yapmak ve dikkat çekmek için 
Binnenhof meydanına yürüdüklerini söyledi. 
Gerdan, Hz. Muhammed’e karşı hakaret edilmesinin suç 
sayılması ve cezalandırılması için toplanan 124 bin 170 imzalı 
dilekçeyi temsil eden ve Müslümanlara nefrete ve İslamofobiye 
karşı yapılan açıklamanın bulunduğu panonun Hollanda 
Parlamentosunun bulunduğu Binnenhof meydanındaki Şovalye 
salonunun kapısına sembolik olarak asıldığını belirtti.  
Geçen yıl Fransa’da Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed’e 
hakaretinden sonra Temsilciler Meclisinde oturum düzenlenip 
yasa çıkarılması için imza topladıklarını söyleyen Gerdan, 
şunları kaydetti.  “Genelde bir konu hakkında en az 40 bin imzalı 
dilekçe meclise sunulduğu zaman oturum düzenleniyor fakat biz 
yaklaşık 125 bin imza toplamamıza rağmen bu yapılmadı. 
Hatta dilekçe meclis tarafından kabul bile edilmedi.”        ---◄◄

Hz. Muhammed’e hakaret suç sayılsın!



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

      
B aşvurular internet üzerinden, ‘DigiD’, 

ile  UWV Werkbedrijf ’e ya da www.
werk.nl site adresinden  yapılabilir. 
Ödenek almanız için bir ikamet 

adresinizin ve yasal bir ikamet izninin olması 
gereklidir. Ayrıca vatandaşlık vergi ve hizmet 
numarasının (BSN-nummer) da bulunması 
gerekir. Başvurudan sonra gerekli olan ve istenen 
belgeleri belediyeye teslim etmek zorunluluğu 
vardır. Aksi takdirde başvurunuz işleme alınmaz.
 
Başvurudan sonra uyulması gereken yasal 
kurallar 
Ödenek başvurusu kabul edildikten sonra da 
uyulması gereken kurallar var. Bunlardan en 
önemlisi bilgi zorunluluğudur. Ödeneğinizi 
etkileyen her türlü bilgiyi paylaşmak 
zorundasınız. 
Bunun dışında iş arama, iş pazarına hazırlanma 
faaliyetlerine katılma ya da  alınan ödeneğin 
karşılığında bir kurumda hizmet, tecrübe edinme 
projelerine katılma, dil kurslarına katılım, 
meslek eğitimi gibi belirli bir süre ödenek alarak 
iş tecrübesinin sağlanması amacıyla bu tür 
faaliyetlere katılma zorunluluğu vardır. Kurallara 
uyulmadığı takdirde ödenek durdurulabilir veya 
ceza ödemeniz gerekebilir. 

Sosyal  Geçim  Ödeneği alanlar, 18’den 
67 yaşına kadar, bir yılda 4 haftalık yurt 
dışında izin kullanma hakkına sahiptirler. 
Yurt dışına çıkarken bunu bildirmek şarttır.                                                

Belediyelerin sunmuş olduğu bir çok ödenek 
çeşitleri vardır. 

Bunlar kısaca şunlardır: 
1- Sosyal Geçim Yardım Ödeneği 
(Participatieuitkering)
Bir sosyal geçim ödeneği alan aile ve çocuklu 
veli için asgari mal varlığının € 12.590,-  ve 
yalnız yaşayanların asgari mal varlıklarının  
€ 6.295,- kadar olması belirlenmiştir. 
Her yıl artış gösteren asgari ücrete göre endeksli 
olup belirli bir artış göstermektedir. Hollanda’da 
kendinizin içerisinde ikamet ettiği bir eviniz 
varsa, bu evin artı değeri € 53.100,- kadar mal 
varlığı olarak muaf tutulur.  

2-  Özel Yardım (Bijzondere Bijstand)
Beklenmeyen bir hastalık veya başka özel 
masraflarının meydana gelmesinden kaynaklanan 
giderler için, belediyelerin özel yardımları 
bulunmaktadır. Bunlar; diş, gözlük, kimlik kartı 
ve diğer sağlık giderleri, avukat masrafları (eigen 
bijdrage) olabilir. Ödenen miktar belediyeden 
belediye ye değişiklik göstermektedir. 
                                                                                                                                                  
3-Individuele Inkomenstoeslag                                             
3 yıldan daha fazla bir asgari gelirle yaşayan ve 
de bunu belgeleyen 18 ile 66/67 yaş arası dar 
gelirlilere belediyenin yılda bir seferlik ödediği 
yardım şeklidir.      
                                               
4- Yaşlılar ve İş Göremezler Gelir Yasası 
(Wet Inkomensvoorziening  ouderen en 
gehandicapten,  IAOW)
50 yaşından sonra işsiz kalan, 1 Ocak 1965 
tarihinden önce doğan, kısmen iş göremez 
olanlar, işsiz olanlar WW ödeneğini aldıktan 
sonra da bu uygulamadan faydalanabilir. Ayrıca 
toplam mal varlığı ve servet ödenek hakkının 
belirlenmesinde bir etkisi olmamaktadır.                                                                                                                                    

5 - Yaşlı ve Kısmen  Malul Olan Esnaflar 
Gelir Yasası (de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (IOAZ).)
Belediyelerin 55 yaşında iş göremez veya işini 
sona erdiren işveren ve esnaflar için kullandığı 
gelir sağlama uygulamasıdır. 

6- Yaşlılara Ek Sosyal Yardım Yasası 
(Aanvullende inkomensvoorzinig  ouderen/ 
AIO)
65/66 yaşını dolduran ve toplam 50 yıllık 
sigortalı süresi olmayanların Sociale 
Verzekeringsbank’tan aldıkları ek yardım 
ödeneğidir. Sosyal Yardım Ödeneği 
(Participatiewet) ile aynı olup, bir yılda toplam 
3 ay izin hakkı bulunmaktadır.

7-  Serbest meslek sahiplerine kredi 
yardımı (Het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz)
Kendine ait bir iş sahibi olanlar veya kendi 
başına bir iş başlamak isteyenler belediyelerin 
sosyal kasalarından kredi almaları mümkündür. 
Ayrıca kendi işinizi 1 yıl boyunca Sosyal geçim 
ödeneği (Participatieuitkering ) alarak da devam 
ettirmeniz bir  imkândır.

8.Yaşlı işsizlik ödeneği yasası (de Wet 
Inkomensvoorzieningen ouderen)
1 Ocak 2020’den itibaren 60 ve 4 ay yaşından 
daha büyük olan ve çalışanlar, işsizlik ödeneği 
(WW ) ve Geçici İş göremezlik ödeneği (WGA ) 
almış olanlar 1 Ocak 2026 tarihine kadar gelir, 
mal ve mülk varlığı dikkate alınmadan emeklilik 
yaşı 67’ye ulaşılana kadar alınan bir ödenektir.
Ödeneklerle ilgili her hangi bir karara yasal 
olarak 6 hafta içinde  itiraz etme hakkınız vardır. 
Daha fazla bilgi için bizi arayabilirsiniz. 
Adaletle ve sağlıkla kalın...                      ---◄◄

Kovid-19’un getirmiş 
olduğu ekonomik 
sorunlardan dolayı son 
zamanlarda  sosyal geçim 
ödeneği başvurularında 
büyük bir artış yaşandı. 
Geliriniz asgari 
ücretin altında, işsizlik 
ödeneğiniz bitmek üzere 
veya geçim zorluğu 
içindeyseniz veya düzenli 
bir geliriniz ve mal 
varlığınız yok ise, sosyal 
geçim ödeneği 
için başvuru 
yapabilirsiniz. 
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info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdmemir

ÖDENEĞİ

   HER  HAFTA   PAZAR  VE PERŞEMBE GÜNÜ  SAAT  19:00’DA  FARKLI  KONU  VE  
KONUKLARLA,   CANLI  YAYINDA  GÜNDEMİ  DEĞERLENDİRİYORUZ...   İzlemeye  değer!.. Hollanda’nın 

Birikimleri... Gazetemizin

Düşünce  Kaynakları 

sizlerle

doğuş  aylık gazete/maandblad
nr. 268-269 Şubat/Februari 2021 - Mart/Maart 2021  

   O6 398 28 987 numaralı telefona mesaj atın, yayınlarımızdan anında haberdar olun!









nieuws04 haber

Hollanda’da hayat

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Terk edilen veya yetimhanelere bırakılan bebeklere alışılan çağımızda, bir 
bebeği çöpe atabilecek insanlar(!) da çıkıyor!
Hollanda’nın Amsterdam kentinin güneydoğusunda, gece 23:00 sularında, 
bir yeraltı çöp konteynerinde, ağlama sesinin duyulmasıyla canlı bir bebek 
bulundu.
Meernhof bölgesinde bulunan bebek, polislerle itfaiye erlerinin ortak 
çalışması sonucu çöp konteynerinden sarı bir market poşetinde canlı olarak 
çıkarıldı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve yeni doğduğu bildirilirken, 
sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 
Bebeğin çöpte ne kadar süre kaldığı ve kim tarafından atıldığı da bilinmiyor.
Polis görgü tanıklarından ellerinde görüntü olanların kendileriyle 
paylaşılmasını istedi.                                                                     ---◄◄                 

Pandemi süreci...

Başbakan Rutte: ‘Risk almaya 
hazırlıklı olmamız gereken 
aşamadayız’

  

Hollanda geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, yeni tedbirleri 
açıkladı: Mevcut tedbirler 30 Mart’a kadar uzatıldı
Hollanda’da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sıkı tedbirler güncel-
lendi. Hollanda’da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma 

kısıtlaması 15 Mart’a kadar uzatıldı... Hollanda’da geçici hükümetin Baş-
bakanı Mark Rutte, yaptığı açıklamada, “Kovid-19’un mutasyona uğrayarak 
daha hızlı yayıldığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Son günlerdeki vaka 
artışı ise üçüncü dalganın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor” dedi.
Hollanda’da geçici hükûmetin Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo 
de Jonge ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, 21.00-04.30 saatleri 
arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uzatıldığını ve 
seyahat kısıtlamasının da 15 Nisan tarihine kadar devam edeceği duyurdular. 
Bu tarihe kadar tüm yurt dışı seyahatlerden kaçınma çağrısı yapıldı…
Başbakan Rutte, kısıtlamaların kaldırılmasını istemelerine rağmen Hollan-
da’nın Bilim Kurulu olan Salgın Yönetim Ekibi’nin (OMT) tavsiyeleri doğrul-
tusunda adım attıklarını bildirdi. AB üyesi olmayan bir ülkeden Hollanda 
havaalanlarına gelen yolcu, varıştan 72 saatten daha eski olmamak üzere, 
negatif bir Koronavirüs test sonucuna (standart bir PCR testi) sahip oldukla-
rını göstermeli ve sağlık beyanını imzalamalıdırlar.
Hollanda’da Covid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan 
seyahat kısıtlamaları 15 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Hollanda seyahat acen-
teleri birliği, bu uzatmaya karşı olmadıklarını, ancak hükûmetin artık bir tarih 
vermesi gerektiğini söylediler. Yapılan açıklamada, “Başbakanın, tedbirlerin 
ne zaman kalkacağını, insanların şimdiden yaz tatili planı yapabileceklerini 
açıklaması dahi sektöre ciddi bir canlılık getirecektir” denildi.
Hollanda gerekli olmadığı sürece Nisan ortasına kadar tüm yurt dışı seya-
hatlerden kaçınma çağrısı yaptı. AB üyesi olmayan bir ülkeden Hollanda 
havaalanlarına gelen yolcu, varıştan 72 saatten daha eski olmamak üzere, 
negatif bir Koronavirüs test sonucuna (standart bir PCR testi) sahip oldukla-
rını göstermeli ve sağlık beyanını imzalamalılar. Test gerekliliği, Hollanda ve 
AB vatandaşları, güvenli olduğu düşünülen ülkelerden kişiler, sınır çalışanları, 
transit yolcular ve Hollanda’da oturma izni olan kişiler için geçerli değildir. 
Askeri polis, varışta tüm belgeleri kontrol edecek ve doğru belgeleri olmayan-
ların girişi reddedilecek ve geri gönderilecektir.
8 Mart 2021 tarihli basın toplantısında Hollanda Hükûmetinin 
açıkladığı korona tedbirleri:
- 27 Mart gününden itibaren marketler 50 metre kareye kadar 2 kişilik 
müşteriyi randevuyla alabilecekler. Ondan sonra her 25 metre kareye ilave 1 
müşteri alabilecekler. Üst sınır 50 müşteri olacak. - 15 Nisan’a kadar yurt dışı 
seyahati mecburi durumlar dışında tavsiye edilmiyor. – 16 Mart gününden iti-
baren çocuklar yüzme dersi alabilecekler. - 27 yaş ve üstü yaş grubunda 4 kişi 
grup hâlinde spor tesislerinde spor yapabilecekler. - Akşam saati uygulaması 
3 hafta uzatıldı. Seçim günlerinde akşam saati uygulaması oy kullananlara ve 
seçim görevlilerine geçerli olmayacak. – Tamamen aşılama olan bakımevler-
inde 1 yerine 2 kişi misafir alınabilecek. - Muhtemelen 31 Mart gününden 
itibaren teraslar açılabilecek. Dükkânların ve yüksek eğitimin açılması mu-
htemelen de o zaman olacak. - Yaza kadar halkın büyük kısmının aşı olması 
beklenilmekte ve her yerde hızlı test imkânı olacak. 
Aşı olanlara serbestlik getirilecek. Normalleşme buna göre yapılacak.   ---◄◄                 

Hollanda polisi, maaşlarındaki artışın az tutulması üzerine pazartesi gününden iti-
baren küçük miktarlardaki para cezalarını kesmeme grevi başlattı. Hollanda’da polisler 
bu pazartesi sabah saat 07.00 itibariyle küçük miktarlardaki para cezalarını kesmeme 
ve bazı şikayetleri dikkate almama grevi başlattı. NPB, ACP, ANPV ve Equipe polis 
sendikalarının orta kararı ile alınan para cezası kesmeme grevi “Para cezası için 
daha fazla suç işlenmesi gerekli” manasına gelen ‘Voor bekeuren moet meer 
gebeuren’ isimli kampanya ile başlatıldı.
Sendikalar, polislerin, korona önlemleri ve hız sınırlaması gibi uygulamayanlara uyma-
yanlara ceza kesmeye devam edeceğini açıkladı.
Hollanda polisi, para cezası kesmeme grevini hükümetin polislerin maaş zamlarını 
düşük tutması üzerine aldı. Sendikalar yüzde 2,5 oranında bir artışın yanı sıra son 16 
ay için bir kereye mahsus olmak üzere 350 ve 300 Euro ek ödeme yapılmasını istiyor. Hükûmet ise sendikaların bu isteğine 
sadece yüzde 1,3 oranında bir maaş zammı ve sadece bir kereliğine 300 Euro ek ödeme yapmak istiyor.                  ---◄◄                 

Hollanda’da, bu sene 100 bin kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulunacağı belirtiliyor
UWV, bu yıl 386.000 kişinin işsizlik yardımı için WW’ ye başvurmasını bekliyor. Bu, 2020’ye göre 
100.000 daha fazla. Bu, 1,6 milyar avroluk bir miktar içeriyor.
CPB daha önce, çalışmak isteyen ve çalışabilecek işsiz işgücünün 2020’de 382.000’den bu yıl 
565.000’e çıkacağını hesaplamıştı.
“UWV için bu, 2020 sonunda 286.000 işsizlik yardımı, 2019’a kıyasla yaklaşık 62.000 kişi daha 
fazla işsizlik yardımı anlamına geliyor. İşsizlik yardımlarının sayısının 2021’de daha da artarak 
386.000’e çıkması bekleniyor.”
“İşsiz kalan herkesin yardım alma hakkı yoktur”
UWV bu yıl sosyal yardımlara toplamda 23,4 milyar Euro harcamayı planlıyor. Uzmanlar, hastalık ve bakım için engellilik 
yardımları alanların sayısının daha da artacağını öngörmekteler.
UWV’nin yönetim kurulu üyesi Nathalie van Berkel’in yaptığı açıklamada “Pandeminin Hollanda için eşi görülmemiş 
ekonomik etkileri olduğu açık, bu nedenle ekonomi ve işgücü piyasasının nasıl ve ne zaman iyileşeceği bilinmiyor. Mevcut 
işgücü piyasası çok belirsiz, örneğin bu ağır tedbirlerin ne kadar süreceğini bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.
UWV’ye göre, korona krizi nedeniyle bu yıl için tüm tahminler diğer yıllara göre daha belirsiz.                             ---◄◄                 

Geçen yıl, bir milyonun biraz üzerinde insan, düşük gelir 
eşiğinin altında yaşamak zorunda kaldı. Dahası, kabaca 
yüzde 40’ı (391.000) bu sınırın altında bir miktarla dört 
yıldan fazla bir süredir idare etmek zorunda kaldı. Bu sayı 
2017’den beri değişmedi. Hollanda ekonomisinin son 
altı yılda  büyüdüğü göz önüne alındığında, bu çarpıcı bir 
durum. Merkezi İstatistik Bürosu geçen yıl yoksulluk içinde 
yaşayan çocukların sayısına da baktı. 2019’da 251.000 
küçük çocuk (yüzde 7,8) yoksulluk sınırında yaşamak 
zorunda kalan bir ailenin parçasıydı. Bu, 2018’e göre 7.000 
daha az çocuk. Uzun süredir yoksulluk içinde yaşayan 
çocukların sayısında biraz azalma oldu.                     ---◄◄                                     
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

İlk ve ortaokul öğrencilerine hafta sonu ve yaz ders programları 
planlayan Hollanda, üniversite öğrenci harçlarını da yarıya in-
diriyor. Hollanda, koronavirüs salgını sebebiyle kaybolan dersleri 
telafi etmek üzere Ulusal Eğitim Planı hazırladı.
Eğitim Bakanları Ingrid van Engelshoven ve Arie Slob yaptıkları 
açıklamada, her öğrencinin normal sürede okullarını bitirme hakkı 
bulunduğunu, bunun için de okulların hafta sonu ve yaz program-
ları düzenlemelerini istedi.
Bakanların açıkladığı Ulusal Eğitim Planına göre, millî eğitime 8.5 
milyar Euro ek ödenek ayrılacak. Okulların, ayrılan bu ödeneklerden 
faydalanabilmeleri için bir eğitim programı sunmaları gerekiyor. 
Hafta sonu ve yaz eğitim programları sunan her okul ek bütçeden yararlanabilecek. Yüksek öğrenime giden öğrenciler de 
üniversite harçlarının yarısını ödeyecekler. İsteyen öğrencilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları da bir yıl 
daha uzatılacak. Dersler için daha çok öğretim üyesi atayan üniversite ve yüksek okullar daha fazla ek yardım alacak. Hollan-
da’da MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) denilen mesleki ve çıraklık eğitimine devam eden öğrenciler de bu uygulamadan 
yararlanacak. Çıraklık eğitimi veren okul ve iş yerleri de desteklenecek.                                                                            ---◄◄                                                               

Hollanda’da 2020’de otomobil satışları yüzde 20 azaldı
Geçtiğimiz yıl Hollanda’da 356.051 yeni binek otomobil 
tescil ettirildi ve bu bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı. 
Elektrikli otomobillerin satışlardaki payı 2020’de neredeyse 
yüzde 20’ye yükseldi.
Hollanda’da 2020 yılında 3.179 şirket iflas etti
CBS; Hollanda’da 2020 yılının son haftasında 32 şirket ve 
kurumun (tek kişilik işletmeler dahil) iflas ettiğini açıkladı, 
CBS’e göre, 2020 yılının 51. haftasında iflas edenlerin 
sayısından son haftada iflas eden 15 şirket daha az. 
2020’de toplam 3.179 şirket ve kurum iflas etti. Bu veri, 
2019’un aynı dönemine göre 606 daha az.                 ---◄◄                                                                  

Ekonomik krizin etkileri ile ilk kez alt gelir gruplarının faydasına önemli bir karar alındı ve kira zamları durduruldu. Korona 
salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizin etkileri nedeniyle, 2021 yılı 1 Temmuz için planlanan kira zammının iptal edilmesi 
kararlaştırıldı. Konu ile ilgili mecliste yapılan görüşmede sağlanan ortak karara uyan geçici hükümet, bu kararın aylık kirası 
752 euro altında olan sosyal kiralık konutlar için geçerli olduğunu açıkladı. Geçen hafta SP ve PvdA tarafından yapılan 
teklif beklenmedik bir şekilde hükümetin büyük ortağı VVD’den de destek buldu. Diğer ortak CDA ise seçimlere yaklaşılan 
zamanda böyle bir karar alınmasını fırsatçılık olarak isimlendirdi ve desteklemedi. D66 ve CU partileri de, yapılmayacak zam-
ların oluşturacağı bütçe açığını ev bürolarını karşılamak zorunda kalacağını belirterek kararı desteklemediler. Hükûmet yıllık 
200 milyon euro destekle ev bürolarının konut ihtiyacını karşılayacak yeni konut inşası veya restorasyon çalışmalarını devam 
ettirmelerini sağlıyordu. Alınan zam iptal kararı sonrası yapılacak desteğin ev bürolarının kayıplarına gideceği düşünülüyor.◄

Amsterdam’da çöp 
konteynerinde bebek bulundu

251 bin çocuk düşük 
gelir altında yaşadı

2020’de otomobil 
satışları yüzde 20 azaldı

maandblad/aylık gazete  doğuş
                             nr. 268-269 Şubat/Februari 2021 - Mart/Maart 2021  

Hollanda polisi, para cezası kesmeme grevi başlattı

UWV bu yıl 100.000 işsizlik ödeneği artışı bekliyor

Hollanda, Ulusal Eğitim Planı hazırladı

Ev kiralarına yapılması planlanan zam iptal edildi









      
17 Mart 2021, Hollanda’da yapılacak 

seçimlerin tarihi. Bir tarafta açıkça 
yabancı ve İslam karşıtı iki parti varken 
(FvD/PVV) diğer tarafta da yabancıları 

temsil eden partilerden diyebileceğimiz iki parti 
de karşı karşıya seçime girecekler (DENK/NIDA).
FvD/PVV: Forum içindeki ırkçı Whatsapp 
yazışmaları Elsevier’in deşifre etmesiyle basına 
yansıdı. Oy kaybına neden olur mu? Sanmam. 
Zaten sağ tandanslı seçmenlerden oy devşireceği 
için sonuçta aynı dünya görüşünün bir parçası 
hepsi. PVV? Hiç izlemiyorum, aynı havanda 
zaten hep aynı suyu dövüyor.

DENK/NIDA: Denk son dönemdeki genel, bölge 
ve AB seçimlerine kendi başına girdi. Nida 
ise belediyeler seviyesinden bir üst lig olan 
genel seçimler ligine yükseldi. Ne yapacaklar, 
göreceğiz. İki partinin genel seçimlere katılması 
bende şu düşüncelere yol açtı: DENK, 3 
milletvekili ile parlamentoya zar zor girebilmişti. 
Seçimlere yabancılar açısından katılımın 
dramatik seviyelerde olmasından hepimiz şikâyet 
ediyoruz. Şimdi ulusal arenaya NIDA da dahil 
oldu. Bir de son dönemde DENK’in içinde 

nahoş olaylar yaşandı. Bu çalkalanmalar oy 
oranlarına yansıyacak mı, oylar NIDA’ya kayacak 
mı, kayarsa meclise milletvekili girebilecek mi? 
Bunların hepsinin cevabını 17 Mart akşamı 
göreceğiz. Neymiş? Siyaset böyle bir şeymiş!

Kinderopvangtoeslağ affaire – Çocuk 
Bakım Devlet Desteği Skandalı
Takip etmeyenler için şöyle bir özet geçelim: 
Vergi Dairesi (BD), çalışan ailelerin gelir 
durumuna göre, çocuklarını bakım şirketlerine 
bırakanlara maddî destek sağlar. 2011 yılında 
BD, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle ödedikleri 
paraları geri alma sürecini başlatıyor ve aileler 
mağdur oluyorlar. 2020 yılına gelindiğinde ise 
konu meclise taşınıyor ve BD’nin, bakanların 
yaptığı usulsüzlükler sonucunda istifalar ve 
ardından hükûmetin düşmesi yaşanıyor.  
Bu yazı yazıldığında çok güzel bir gelişme 
oldu. Parlamento yaz öncesinde daha geniş 
bir meclis araştırmasına başlayacak. Sevindim, 
çünkü bu araştırmada şu sonucun tescil edilip 
edilmeyeceğiniz çok merak ediyorum: İnsanların 
Hollandalı olup olmadığına bakılarak ‘yolsuzluk 
yapıyordur kesin’ etiketi yapıştırılıp bir 
skandala imza atıldı mı atılmadı mı? Atıldıysa, 
bürokratlara kadar bu soruşturma yansıyıp 
sorumluları cezalandırılacak mı? Zembla, 
geçmişte BD’deki sorunlarla ilgili bir kaç yayın 
yapmış. Google’a sorduğumda ise bu konuda 
spesifik olarak bir araştırmasını göremedim 
Zembla’nın. Eğer yoksa, eli kulağındadır. 
Bekleyip göreceğiz.

Doğuş Nieuws
18 Kasım 2020’de Doğuş Nieuws çatısı altında, 
Doğuş Söyleşileri ve yeni program Doğuş 
Gündem  olarak, hepsi de gönüllü arkadaşlarla 
kolları sıvadık ve her hafta Perşembe/Pazar 
günleri kimi zaman canlı, kimi zaman da eski 
tabirle banttan yayın yapmaya başladık. Herkes 
hevesli, heyecanlı ve en önemlisi de zevk alıyor 
yaptığı işten. 
Kimler var ekipte? 
Kimler yok ki: Reji de Adnan abi, yayın ekibinde 
Zeynel, Behçet Ali, Ömer Atıf, Havva ve Elif 
Hanım, Murat, Raşit, Recep, Talha, Adem, Sezer 
(daha unutmuş da olabilirim). Yani elhamdülillah 
ekip sağlam. Kimse yüksünmüyor, özverili olarak 
seve seve çalışıyoruz. Böyle samimi ve değerli 
arkadaşlarla çalışma fırsatı veren Rabbime hamd 
ediyor ve hepsine gönülden teşekkür ediyorum. 
Laf olsun diye değil, sahiden: İyi ki varsınız.

Zeynel
Sevgili dost, Zeynel. Annenin rahatsız olduğunu, 
bir kaç gündür hastaneye taşındığınızı ve dua 
istediğini söylemiştin. Her sabah namazında dua 
ettim. Cuma akşamı seni iki kez aradım durumu 
sormak için ulaşamadım ve sana Whatsapp’dan 
‘annenin durumu nasıl oldu?’ diye yazmıştım. 
2 dk. sonra Behçet Ali mesaj attı ve üzücü haberi 
verdi. Ben de sana yazdığım mesajı silmek 
zorunda kaldım. Teyzemize Rabbim 90 yıl ömür 
nasip etmiş, sizin gibi evlatları yetiştirmiş. 
Ne mutlu ona. Allah ona rahmet size sabırlar 
versin Zeynelciğim.                                 ---◄◄                                                 
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DENK son dönemdeki 
genel, bölge ve AB 
seçimlerine kendi 
başına girdi. NIDA ise 
belediyeler seviyesinden 
bir üst lig olan genel 
seçimler ligine yükseldi. 
Ne yapacaklar, 
göreceğiz. 
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Jilpaq Holding BV 15 yıldır 
sadece restoran ve döner 

dükkânlarına toptan satış 
yaparak hizmet vermektedir. 

1 Nisan itibariyle geçici olarak 
Koronavirus nedeniyle bütün 

ürünlerimizi, halka özel satışlar 
yapma kararı almıştır. Tüm 

halkımız davetlidir
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Oyunuzun rengi belli mi?

H ollanda’da 17 
Mart 2021 tarihinde 
yapılacak Milletvekili 
Genel Seçimlerinde, hep 

birlikte sandığa giderek oyumuzu 
kullanacağız. Sandığa gitmek 
çok önemli çünkü seçimlerden 
sonra oluşacak hükümetin alacağı 
kararlar, buradaki hayatımızı 
yakından ilgilendiriyor. Sandığa 
gitmeden önce siyasi partiler 
arasında bir tercih yaparak, 
oyumuzun rengini belirleyeceğiz. 
Peki tercihimizi neye göre 
yapacağız? 
Bu konuda vatandaşlara yardımcı 
olabilmek için bazı sorular 
hazırladık. Son bir yıldır yaşamakta 
olduğumuz korona salgını ve 
alınan önlemlerden bazı toplumsal 
kesimler  daha fazla etkilendiler. 
Korona virüsü, evden çalışması 
mümkün olmayan insanlar 
arasında daha hızlı yayıldı. Küçük 
evlerde yaşamak zorunda olan 
kalabalık aile bireyleri arasında 
virüs daha çabuk ve daha fazla 
bulaştı. Başka hastalıkları olan 
yaşlıların, yoğun bakıma alınma 
ve hayatlarını kaybetme şansları 

daha yüksek oldu. Pandemi nedeniyle 
okulların kapatılması sonucu, evde 
dizüstü bilgisayarı olmayan ve zayıf 
internet bağlantısı olanlar büyük 
sorunlar yaşadılar. Özellikle düşük 
eğitimli veliler, çocuklarının dijital 
eğitimine yeterince destek olamadılar. 
Devletin işverenlere maddi desteğine 
rağmen, iş piyasasında konumu zayıf 
olanlar arasında işsizlik hızla yükseldi. 
Kısacası, Hollanda’da farklı kesimler 
arasındaki eşitsizlik daha da arttı 
uçurum büyüdü. Peki hangi parti bu 
haksızlığı, eşitsizliği düzeltebilecek? 
Bu haksızlık önemli ölçüde, eğitimdeki 
fırsat eşitsizliğinden kaynaklanıyor. 
Hangi parti eğitimdeki fırsat 
eşitsizliğini giderebilecek? 
Farklı toplumsal kesimlere eşit 
davranma ve eşit şans tanınması 
konusunda, bazı partiler aday listelerine 
aldıkları yabancı kökenlilerin sayısı ve 
kamu yönetimini işaret ederek konuya 
yaklaşmaya çalışıyorlar. 
Bu konuda hangi parti size daha 
inandırıcı geliyor? 
Son yıllarda gerçekleşen toplumsal 
protestolar sonunda ırkçılığın 
Hollanda’da ne kadar yaygın ve  
yapısal olduğu ve ne derecede 

kurumların işleyişine yansıdığı 
daha fazla kabul görmeye başladı. 
Hemen hemen tüm siyasi partiler 
seçim programlarında ayrımcılık 
ve ırkçılıkla mücadele konusuna  
değiniyorlar. 
Bu ilgi gerçekten ayrımcılığı 
azaltacak mı yoksa sembolik 
önlemler olarak kalacak mı? 
Son aylarda yaşanan çocuk parası 
skandallarını hepimiz biliyoruz. 
İnsanlara etnik kökenine göre 
nasıl muamele yapıldığı, ne gibi  
zorluklar yaşatıldığı ayrıntılarıyla 
ortaya çıktı. Yabancı kökenliyseniz 
vergi dairesi tarafından kontrol 
edilme ve haksız yere araştırmaya 
tabi tutulma şansınız yüksek 
oluyor. Ayrımcılığın sadece vergi 
dairesiyle sınırlı olmadığı ve diğer 
kurumlarda da etnik kökene dayalı 
ayrımcı uygulamaların olduğu 
yönünde sinyaller bulunuyor. 
Size göre bu haksız uygulamalara 
kim dur diyebilecek, kime 
güveniyorsunuz? İşte bu sorulara 
vereceğimiz yanıtlar, 17 Mart 
tarihinde yapılacak seçimlerdeki 
tercihlerimizi belirleyecek.  
Zeki Baran IOT Başkanı  ---◄◄                 

İ nsani yardım kuruluşu 
Hasene Hollanda, Millî 
Görüş  Teşkilatlarına 
bağlı Hollanda İslam 

Federasyonunun desteğiyle 
ülkede yaşayan evsizlere ve 
ihtiyaç sahiplerine 6 gün boyunca 
sıcak çorba dağıtacak.
Hollanda Hasene Derneği, 
Nico Adriaans Vakfı aracılığıyla 
soğuk kış şartlarında Rotterdam 
kentindeki evsiz ve ihtiyaç 
sahiplerine sıcak çorba ikramında 
bulundu.
Derneğin Güney Hollanda 
Temsilcisi Mustafa Doğan, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
dünyadaki birçok büyük şehirde 
olduğu gibi Rotterdam’da da 
çeşitli nedenlerle yaşamlarını 
sokaklarda sürdürmek zorunda 
kalan insanların olduğunu söyledi.
Hasene’nin dünyanın dört bir 
tarafında Afrika’dan Asya’ya 
kadar her yerde mazlum ve 
mağdurlara yardım dağıtan bir 
dernek olduğunu belirten Doğan, 
“Mevcut yaşadığımız ülkede 
de ihtiyaç sahibi olan insanlar 
var. Yurt dışından gelip burada 

yeri yurdu ve resmi evrakı olmayan, 
bakıma muhtaç, evsiz ve günlük 
yiyeceklerini temin edemeyen insanlar 
var.” dedi. 
Doğan, “Hollanda toplumuna da 
faydalı olabilmek için Müslümanlar 
ve Hasene derneği olarak onları da 
unutmadığımızı gösterip en azından 
midelerine sıcak çorba girmesi için 
bu çalışmayı yapıyoruz.” ifadesini 
kullandı.  
Çorba dağıtımının büyük bir ilgiyle 
karşılandığını ve çok olumlu geri 
dönüşler aldıklarını belirten Doğan, 
“Bugün, yarın ve pazar günü 
Rotterdam’da, önümüzdeki hafta 
da 3 gün Eindhoven kentinde 
evsiz ve ihtiyaç sahiplerine çorba 
dağıtacağız.” diye konuştu.     ---◄◄                 

Oylarımızı nasıl belirleyeceğiz?  Müslümanlardan evsizlere sıcak çorba









opinie06 görüş

Gündem

      
Son dönemde Hollanda’da maalesef 

adaletin ve insan haklarının ihlalinin 
“istisna” değil “kaide” olmaya 
başladığını görüyoruz. Doğuş gazetesi 

için bu yazdığım ikinci makalemde bu konu 
hakkında size üç örnek vermek istiyorum. 
Ondan sonra bu probleme karşılık vermek için iki 
tane çözüm önermek istiyorum:
Bu hususta sizinle paylaşmak istediğim birinci 
örneğim, Mark Rutte hükûmetinin bu yılın 
başındaki istifa nedeni. Hollanda’da çoğu çifte 
vatandaşlığa sahip göçmen kökenli yaklaşık 30 
bin ebeveynin kasıtlı bir şekilde dolandırıcılıkla 
suçlanarak, mağdur edildiğini ortaya çıkaran 
çocuk bakımı ödeneği skandalı sonrası 
suçlamalara hedef olan hükûmet, genel seçimlere 
iki ay kala istifa etti. 
Hollanda Meclis Soruşturma Komisyonu 
yayımladığı raporda devletin “eşi görülmemiş 
adaletsizlik”e bulaştığını belirtmişti. 
Bu komisyona göre vergi makamları, çifte 
vatandaşlığı, şüpheli olmak için bir neden 
olarak gördü. Vergi Dairesi, herhangi bir neden 
göstermeden, birçok ailenin ödeneğini kesti ve 
aldıkları yardımı geri ödemeye zorladı. Bunun 
sonucu ciddi mâli ve sosyal sorunlar ortaya çıktı. 
Hollanda Ulusal Kamu Denetçisi (Ombudsman) 
Reiner van Zutphen de çocuk bakımı ödeneği 
skandalı ile “suçsuz insanların devlet 
tarafından inanılmaz derecede sert şekilde 
kurban edildiğini” belirterek, “Bunun 
Hollanda’da olması çok kötü” demişti.

İkinci örneğim, hükûmetin ve parlamentonun 
bir süredir ülkede bulunan İslami kuruluşların 
yurt dışından maddî destek alması konusunu 
tartışıyor olması. 
Hükûmet daha önce Türkiye, Suudi Arabistan 
ve Körfez ülkelerinden, Hollanda’daki cami 
ve derneklere yapılan maddî yardımların 
yasaklanmasının mümkün olmadığını açıkladı. 
Sonra meclis bu amaç doğrultusunda “Özgür 
Olmayan Ülkelerden Gelen İstenmeyen 
Etkileri Soruşturma Komisyonu” raporu 
hazırladı. Konuyla ilgili Hollanda hükûmeti, 
camilere yurt dışından para akışının 
yasaklanmasının, yasal olarak mümkün 
olmadığını açıkladı. Hükûmet, ülkedeki cami ve 
derneklerde düzenlenen izinsiz Kur’an kurslarının 
denetlenmesi ve camilere istenmeyen yabancı 
para akışının önlenmesi için AB makamları 
ile iş birliği yapılması için daha çok çaba 
harcanacağını bildirdi. Soruşturma komisyonu 
üyesi, iktidar ortağı VVD Milletvekili Bente 
Becker, Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez 
ülkelerinden Hollanda’daki İslami kurum ve 
kuruluşlara olan para akışının yasaklanmasını 
istemişti. Becker, Kur’an kurslarında, kadın ve 
kız çocuklarının haklarının ihlali gibi sorunlu 
davranışlar varsa, bunların da hükûmet 
tarafından araştırılıp, yasaklanmasını talep 
ederken meclisteki siyasi partilerin çoğunluğu bu 
önerilere destek vermişti.
Üçüncü ve gelecek için belki de en 
önemli örnek, Hollanda’da siyasi partilerin 
seçim programlarının hemen hemen yarısının 
hukuk devleti ilkeleriyle doğrudan çelişiyor 
olması. Özellikle Müslümanların ve etnik 
azınlıkların temel hak ve özgürlükleri tehdit 
altında. Wilders’in PVV’i, Baudet’in Forum voor 
Democratie’si ve Eerdmans’in JA21 partisi ilk 
aklımıza gelen partiler olabilir. Bunlar açık açık 
ırkçılığı ve islamofobiyi öne süren partiler. 

Fakat onlardan hariç daha geleneksel olan 
partiler de gerçekten evrensel insan haklarını ve 
genel ilkeleri çiğnemekte. VVD Partisi mesela, 
işine gelmediği zaman uluslararası insan hakları 
antlaşmalarını devre dışı bırakmak istiyor. 
CDA Partisi yurt dışından gelen hatipleri kendi 
değerlerine uygun olmadığı takdirde ülkeye 
girmelerini engellemek istiyor. 
Daha konuşmadan yasaklamak istiyorlar!.. 
Bu şekilde ifade ve din özgürlüğü gibi önemli 
ilkeleri tehdit ediyorlar.  
Bu örneklere karşılık iki tane çözüm önerisinde 
bulunmak istiyorum. 
Birincisi, Hollanda’nın devlet ve hükûmet 
sistemiyle alakalı. Yukarıdaki gelişmeleri 
incelediğimiz zaman devletin eksileri olduğunu 
görüyoruz. Bunun için NIDA Partisinin 
programında yer alan yeni bir bakanlık 
önermek istiyorum: ‘Ministerie voor Mens- 
en Geloofwaardigheid’. Bu bakanlığın, 
anayasayı, insan haklarını, insanlığı ve adaleti 
esas alarak daha iyi bir şekilde güç dengesini 
sağlamasını lazım. Devlet sisteminde en güçlü 
bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır ve ne 
yazık ki çoğu siyasi önerilerin değerlendirmesi 
maddî perspektiften yapılıyor. Maddî veya 
siyasi yönden bir öneri kabul edilebilirse, bu 
bakanlık anayasaya aykırı olan siyasi eylemleri 
engellemesi lazım.   
İkinci çözüm önerim, güçlü bir şekilde 
haksızlıklara karşı direnmek ve sesimizi 
duyurmaktır. Yukarıda bahsettiğim örnekler 
umutsuzluğa değil hepimizin uyanmasına neden 
olmalı. Bizim de sesimiz var ve haklarımız var. 
Bunlara sahip çıkmamız ve sesimizi duyurmamız 
lazım.  Bunun için önemli bir fırsat olan genel 
seçimlerde önümüze gelecek. 
15, 16 ve 17 Mart’ta kesinlikle oyumuzu 
kullanalım ve çevremizi de oy kullanmaları için 
teşvik edelim.                                         ---◄◄ 

Vergi Dairesi, herhangi 
bir neden göstermeden, 
birçok ailenin ödeneğini 
kesti ve aldıkları yardımı 
geri ödemeye zorlandı. 
Bunun sonucu ciddi 
mâli ve sosyal sorunlar 
ortaya çıktı. Hollanda 
Ulusal Kamu Denetçisi 
(Ombudsman) Reiner van 
Zutphen de çocuk bakımı 
ödeneği skandalı ile 
“suçsuz insanların devlet 
tarafından inanılmaz 
derecede sert şekilde 
kurban edildiğini” 
belirtti...

Hukuk Devleti Elden Gidiyor

Haklarımıza
Sahip Çıkalım!..

 nurullahgerdan@gmail.com               YANKINurullah Gerdan
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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 halinde 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  
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Irkçılık, ayrımcılık yükselişte...

 Lahey’de emlak ofislerinin yüzde 57’si 
göçmen kökenlilere ayrımcılık yapıyor

L ahey kentindeki emlak ofislerinin 
yarısından çoğunun göçmen 
kökenlilere ayrımcılık yaptığı bildirildi.
Yerel medyada çıkan habere göre, 

Lahey’deki emlak bürolarının yüzde 57’si, 
müşterisi olan ev sahiplerinin talebi hâlinde 
göçmen kökenlilere ayrımcılık yapmayı kabul 
ediyor. Lahey Belediyesinin, RIGO şirketine 
yaptırdığı araştırmada emlakçılarla, gerçek 
olmayan ev sahipleri arasında göçmen 
kökenlilere karşı tutumlarını tespit için 
elektronik posta trafiği ve telefon görüşmeleri 
gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde hayali ev 
sahipleri, emlakçılardan göçmen kökenlilere 
yönelik ayrımcı taleplerde bulundu.
Emlak bürolarının yarısından fazlasının bu 
talepleri yerine getirmeye hazır olduğu, dörtte 

      

D
ünyanın neresinde yaşıyor olursa 
olsun, her insanın hayatı, doğum, 
yaşam ve ölümden ibarettir. Doğumla 
başlayan yaşam serüveninin çocukluk 

yıllarında, kişi, genellikle hayatın gerçeklerinden 
habersiz olur. Bu durum en azından refah 
seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde böyledir. 
Yaş ilerledikçe kişinin aklı birçok şeye ermeye 
başlar ve kişi çevresinden bağımsız olarak kendi 
iradesine dayanan eylemleriyle hayatına yön 
vermeye çalışır.
Ne var ki, günlük rutin eylemler dışında bilinçli 
bir eylemde bulunmak kolay bir davranış 
olmasa gerek. Çünkü geçmişte yaşanmış olan 
olaylar, bugün verilmesi gereken kararları etkiler. 
Mesela dün ticarette kazık yemiş birisi, bugün 
aynı hataya düşmemek için ticaretini ona göre 
yapar. Geçmişte yaşanmış olayların bugüne 
etkisine benzer bir şekilde, gelecekte yaşanması 
muhtemel olayların bugüne etkisi vardır. 
Örneğin gelecekte yaşanması muhtemel 
olan geçim sıkıntısı, bugün insanı kara kara 
düşündürmeye yeter.

Dünün ve yarının bugünü etkilemesine benzer 
bir şekilde, insan olarak kökenimiz ve sonumuza 
ilişkin inancımız, bu dünyadaki yaşamın anlamını 
verir. İhsan Fazlıoğlu’nun işaret ettiği üzere, her 
insan yaşamı boyunca üç sorunun peşinde koşar. 
Bunlar sırasıyla nereden geldim, neredeyim 

ve nereye gidiyorum sorularıdır. Nereden 
geldim sorusu kökenimize, nereye gidiyorum 
sorusu sonumuza ve neredeyim sorusu bu ikisi 
arasındaki bizzat idrak ettiğimiz dünyadaki 
yaşama işaret eder.

Peki bu sorular neden önemlidir? Cevabı aslında 
çok basit. Bu sorular evrenseldir de ondan!.. 
Sadettin Ökten’in dediği gibi, ‘nereden geldim’ 
sorusunun cevabını merak etmesek bile, ‘nereye 
gidiyorum’ sorusunun cevabını merak ederiz. 
Çünkü ölüm sorusu ürkütücüdür ve herkesin 
zihninde ölümden sonra ne olacağına dair bir 
inanç vardır. Ölümden sonrasına dair inanç, 
yaşama hâkim olan değer ve anlamı belirler. 
Bu durum ‘nereden geldim’ sorusunun cevabı 
için de geçerlidir.
Demem o ki, “bu dünya tesadüfen oluştu 
ve biz öldükten sonra börtü-böceğe yem 
olacağız” görüşü de, yukarıda belirttiğim 
sorulara verilmiş bir cevaptır ve yaşama belirli 
bir anlam katar. Konumuza İslam dini açısından 
yaklaştığımızda, bu sorulara farklı cevaplar 
verildiğini görebiliriz. Mesela halk Müslümanlığı 
açısından – ki bu inancın da sağlam ilmi 
dayanağı vardır – Allah bizi imtihan etmek için 
yaratmıştır ve bunun için helal ve haramları 
belirlemiştir. 
Öldükten sonra da bu dünyada yaptıklarımızdan 
ötürü hesap vereceğiz ve bu hesap neticesinde 
cenneti ya da cehennemi kazanacağız. 
Yunus Emre’nin,
“Neyise dirligün oldur ölümün
Bugünki gün durur yarıngı günün”
(Hal-i hayatında nasıl yaşadıysan ölümünden 
sonra bulacağın da odur. Yarınki günün/ahiret 
alemin, mahşer günün/bugünkü günündür) beyti, 
bu tasavvurun ifadesidir. 

Dolayısıyla halk Müslümanlığının köken ve 
sonumuza dair verdiği  cevaplar, yaşamın anlamı 
olarak dünyanın imtihan yeri olduğunu söyler.
Diğer taraftan aynı Yunus Emre’nin
“Cennet Cennet dedikleri
Bir ev ile birkaç Huri
İsteyene sen ver onu
Bana seni gerek seni” demesi bir önceki 
beyitle çelişir mi? 
Bu soruyu hayır cevabını verebiliriz. 
Çünkü Yunus Emre burada farklı bir mertebeden 
konuşmaktadır. Yunus’un mensup olduğu 
tasavvuf geleneğine göre, insanın haram ve 
helallere titizlikle riayet etmesi manevî tekamülün 
başlangıcını oluşturur. Buna “zahidlik” denilir. 
Fakat insanın bu mertebede kalması, iki tehlikeyi 
beraberinde getirir: 
Bunlardan birincisi, insanın kibre kapılması. 
İkincisi de, kişinin ibadet ve yaptığı hayırları 
âdeta matematik hesabına tabi tutması ve bunun 
neticesinde eylemlerine güvenip işini garantiye 
aldığını zannetmesidir.
Bu nedenle sufiler meseleye farklı bir açıdan 
yaklaşırlar: Menkıbeye göre büyük sufilerden 
olan Rabiatü’l Adeviyye, günün birinde bir 
elinde meşale diğer elinde de ibrikle yürür. 
Bunun nedenini soranlara ise şu cevabı verir:
“Cenneti ateşe vermek, cehennemi de 
söndürmek istiyorum; böylece iki engel 
ortadan kalkmış olacak ve cennet umudu 
veya cehennem korkusuyla değil, Allah 
sevgisiyle ibadet edenler ortaya çıkacak”.
Bu söz üzerine fazla bir şey söylememek 
zannımca en doğrusu. En azından sufilerin 
insanın kökeni ve sonuna dair bakışının hayata 
kattığı anlamın, halk Müslümanlığından epeyce 
farklı olduğunu söylemekle iktifa edelim.   ---◄◄ 

Rabiatü’l Adeviyye, günün 
birinde bir elinde meşale 
diğer elinde de ibrikle 
yürür. Bunun nedenini 
soranlara ise şu cevabı 
verir: “Cenneti ateşe 
vermek, cehennemi de 
söndürmek istiyorum; 
böylece iki engel ortadan 
kalkmış olacak ve cennet 
umudu veya cehennem 
korkusuyla değil, Allah 
sevgisiyle ibadet 
edenler ortaya çıkacak

 Dün, Bugün ve

YARIN

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

birinin ise talebe olumsuz karşılık vererek ayrım 
yapmanın yasalara aykırı olduğunu hatırlattığı 
kaydedildi. 
Lahey belediye meclisinin, söz konusu 
araştırmayı gelecekte benzer durumla 
karşılaşacak kiracı adaylarının daha kolay 
ve hızlı şekilde şikâyette bulunabilmesi için 
yaptırdığı belirtildi.
Emlak bürolarının ayrımcılığın kabul edilemez 
ve cezaya tabi bir durum olduğunu açıkça 
bilmeleri gerektiği ifade edilerek, belediye 
meclisinin bu konuda emlakçılarla görüşmeler 
yapacağı aktarıldı. Bu durumun daha önce 
başkent Amsterdam ve Utrecht’te de tespit 
edildiği ve emlak piyasasında ayrımcılıkla 
ilgili araştırmamın her yıl tekrarlanacağı bilgisi 
paylaşıldı.                                DM    ---◄◄ 
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Kurumsal ırkçılık şüphe ve suçlaması  
ile hükûmet istifa etti

Hollanda’da 4 partiden oluşan ko-
alisyon hükûmeti, vergi dairesinin 
gelir incelemesi sisteminde hukuka 
aykırılık yapıldığı gerekçesiyle isti-

fa etti.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Özgür-
lük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), 
Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demok-
ratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisinden 
(CU) oluşan koalisyon hükûmetinin istifa et-
tiği belirtildi. 
İstifa sebebinin, vergi dairesinin gelir incele-
mesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı ge-
rekçesiyle olduğu ifade edildi.
Koalisyon hükûmetinin, 17 Mart’ta yapılacak 
olan genel seçime kadar geçici hükûmet ola-
rak devam edeceği belirtildi. Ancak bu duru-
mun Kovid-19 ile ilgili alınan kararları etkile-
meyeceği kaydedildi.
Başbakan Mark Rutte’nin, Kral Alexander’a 

hükûmetin istifasını resmen sundu. Ekonomi 
Bakanı Eric Wiebes’in ise görevinden istifa et-
tiği ve geçici hükûmette de görev almayacağı 
bilgisi paylaşıldı.
Hükûmet haftalık bakanlar kurulu toplantı-
sında, Temsilciler Meclisi tarafından kurulan 
araştırma komisyonunun çocuk bakımı öde-
neğinde yapılan yanlışlıkları içeren “Benzeri 
görülmemiş adaletsizlik” başlığını verdiği ra-
porun siyasi sonuçlarını tartışmak için bir ara-
ya gelmişti.
Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan 
araştırma komisyonu 17 Aralık 2020’de, ço-
cuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, dev-
let görevlileri tarafından yanlışlıkla “sahtekâr” 
diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında iş-
lem yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Buna göre 
vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde 
hukuka aykırılık yapılmış, birçok aile hakkın-
da “sahtekarlık” soruşturması açılmıştı.---◄◄ 









 HABERLER...
Hollanda gündemini yakından takip eden ve bu gündemleri kendi sosyal medya hesaplarında yorumlarıyla paylaşan pek çok insanımız var. Bundan böyle gün-
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Bir süredir Hollanda’da, 4 şube olarak çalışmalarını yürüten 
MÜSİAD, yeni bir karar alarak MÜSİAD Hollanda çatısı altında 
birleştiler. Yeni yapılanmalarını tamamlamaya çalışan MÜSİAD 
Hollanda’nın konuğu TC Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli idi. 
Tedbirler dolayısıyla sınırlı davetlilerin katıldığı program 
MÜSİAD Hollanda’nın yeni yerinde yapıldı.
“İki profesyonel uzman ve 14 aktif komiteyle 250 m2’lik 
bu ofiste faaliyetlerimizi yürütüyoruz”
MÜSİAD Hollanda Başkanı Ümit Akbulut açılış konuşmasın-
da, sektörel ve kültürel komitelerden oluşan yeni şubenin iki 
profesyonel uzman ve 14 aktif komiteyle 250 m2’lik bu ofiste 
faaliyetlerine başladığını ve her ay yönetim kurulu toplantıları 
yaptıklarını bildirdi. Akbulut, Hollanda’daki Türk toplumunun 
sorunlarının yanı sıra temel hedeflerinin Hollanda ve Türkiye 
arasındaki ticareti geliştirmek olduğunu belirti.
“MÜSİAD Hollanda, ticari köprü olmalı”
TC. Lahey Büyükelçi Şaban Dişli, yeni ofisleri için MÜSİAD 
Hollanda ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Şaban Dişli, daha önce 4 şubeden oluşan MÜSİAD’ın tek çatı 
altında toplanmasınınisabetli bir karar olduğununu, MÜSİAD 
Hollanda, Türkiye ve Hollanda arasında ticari bir köprü ola-
bilmesi için gereken gayreti göstermesi gerektiğini ve  MÜSİ-
AD Hollanda’nın daha dışa açılarak Ticaret ile ilgili Hollandalı 
makamlarla ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Hollan-
da’nın Tarım’da 94 milyarlık ciro ile dünya ikincisi, tohum-
culukta dünya birincisi olduğunu söyleyen Büyükelçi Dişli, 
‘Hollanda-Türkiye Tarım ve Teknoloji Üniversitesi gibi eğitim 
kurumların oluşturulmasında fayda olduğunu belirtti.
Yönetim kurulu hazır bulundu
Ziyarette MÜSİAD Başkanı ve idarecilerin yanı sıra, Başkan 
yardımcısı, Seyfettin Güngör, Kobi Komitesi Başkanı Emin İs-
kender, Otomotiv Komitesi Başkanı Ali Kaya, İnşaat Komitesi 
Başkanı Murat Algan, Sağlık Komitesi Başkanı Esra Toprak, 
Uluslararası İlişkiler Başkanı Haluk Baştımar, Mali İşler Başkanı 
Zülküf Bildirici, İletişim Başkanı Yasin Yıldırım, Hukuk Komite 
Başkanı İsmet Özkara, Kadın Kolları MÜSİAD Başkan vekili Tü-
lin Taylan, komite üyeleri Hasan Koku, İsmail Yıldırım ve Murat 
Seven katıldı. Davetliler arasında 17 Mart seçimlerinde D66 
partisinden aday olan Av. Nazmi Türkkol’ da vardı. 
Türkkol, kısaca kendisini ve partisini tanıttı...                      ---◄◄                

HDV Kuzey Hollanda Camileri Komisyonunun daveti üzerine 
Kuzey Hollanda’daki HDV’ye bağlı cami yöneticileri ve başkan-
ları için bir toplantı düzenlendi. 

ISN Krommenie Anadolu Camii’nin yeni yapılacak olan cami 
inşaatı hakkında bilgi aldılar. Komisyon Kurulu Bakanı Selahattin 
Köse yaptığı konuşmada “zorda olsa camilerimize manevî destek 
vermek için toplandık buraya herhangi bir sorunlarını analize 
edip sorunlara çözüm aramalıyız” diye konuştu.,

Ev sahibi caminin Yönetim Kurulu Başkanı Resul Şahin toplan-
tıya katılan camilerin yönetim kurulu başkanlarına € 1.5 milyon 
euro’ya mal olacak olan yeni cami binası hakkında bilgiler 
sundu.
8 yıllık bir yönetim sürecinde yaptıkları çalışmalar sonucu ihti-
yaçları olan sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilecekleri cami 
binasına kavuşmalarına az kaldı
Son 4 yıl içerisinde yoğun çalışmalar sergileyerek cami yapımı 
için maddî kaynak sağlamaya başladılar ve belediyeye yapmak 
istedikleri inşaat projesini sundular. Uzun bir uğraşıdan sonra 
inşaat müsaadesini alıyorlar.
Ancak belediye bir ön koşul koyuyor müsaade aldığı tarihten 
itibaren 6 ay içerisinde inşaata başlamalarını önerdi ve inşaatın 
başlamadığı taktirde inşaat müsaadesini geri çekebileceklerini 
söylediler. Yönetim çalışmalarına daha çok hız vererek maddî 
destek aramaya başladılar.
Maliyetin 500.000 Euro’sunu kendileri tedarik etmişler 
500.000 Euro’sunu da HDV taahhüt etti, diğer kalanı da cemaa-
tin kendi aralarında tedarik etmeleri gerekecek. 
Amsterdam bölgesinden tecrübeli cami yöneticisi Ali Mercimek 
de bir konuşma yaparak tavsiyelerde bulundu. 

Yönetim kurulu olarak dört elden azimli bir şekilde çalışmalar 
yapıyoruz ve bu projeyi yüzümüzün akıyla çıkacağız dediler.
Krommenie HDV Anadolu Camii Yönetim Kurulu 
Başkan, Resul Şahin
Sekreter, Ali Kırıcı
Muhasip, Ali Baylan
Osman Şahin, Vezne
Krommenie / Sedat Tapan                 ---◄◄                

Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine son 
verilmek istenen Türk vatandaşı Selahattin Kandaz, tedavi-
sine devam edilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans 
uçakla Türkiye’ye gönderilmişti. Amsterdam’daki OLVG 
Oost Hastanesinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi son-
landırılmak istenen Kandaz, ailesinin buna karşı çıkması 
üzerine Amsterdam Schipol Havalimanı’ndan Ankara’ya 
gönderildi. Kandaz’ın tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde 
devam edildi ancak, bütün müdahelelere rağmen  Selahattin 
Kandaz kurtarılamadı, hayatını yitirdi.                        ---◄◄ 

TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN 
SELAHATTİN KANDAZ HAYATINI KAYBETTİ

HOLLANDA’DA
CEMİYET/SOSYAL HAYAT 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Hollanda’da hayat

nieuws08 haber

Hollanda Yozgatlılar Federasyonu Kadınlar Kolu, Dünya 
Yozgatlılar Federasyonu’nun başlattığı ihtiyaç sahibi çocuk-
lara yardım kampanyasına destek verdi.
Göreve yeni başlayan Hollanda Yozgatlılar Federasyonu 
Kadınlar kolu başkanı Döndü Batun konu ile ilgili olarak 
“Dünya Yozgatlılar Federasyonu tarafından başlatılan bu 
anlamlı organizeye bizlerde çevremizden topladığımız 3.600 
Euro’luk yardım ile katkıda bulunduk. Çocuklarımıza bu 
soğuk günlerde bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize.” 
dedi.
Hollanda Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Zeki Baran da 
konu ile ilgili olarak “Kadınlar Kolu’muzun bu anlamlı kam-
panyasına yürekten destek oluyoruz. Geleceğimizi emanet 
ettiğimiz çocuklarımıza bu soğuk kış günlerinde yardım 
edebildiğimizi düşünmek bile çok güzel. Elde edilen bu para 
Dünya Yozgatlılar Federasyonu’nun hesabına gönderilmiş-
tir. Sayın Başkanımız Döndü Batun ve ekibine, tüm hayır 
sahibi vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz”dedi.     ---◄◄ 

maandblad/aylık gazete  doğuş
                             nr. 268-269 Şubat/Februari 2021 - Mart/Maart 2021  

OKULLARIMIZIN  BAŞARI  GRAFİĞİ  HER  GEÇEN  GÜN  YÜKSELİYOR...

BİZİ  TANIMAK  İSTERSENİZ,  BİZLER   BURADAYIZ!..

BEKLERİZ...

“MÜSİAD, HOLLANDALI MAKAM-
LARLA İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRMELİ”

HDV CAMİ YÖNETİCİLERİ, CAMİLERİN 
SORUNLARINA ÇÖZÜM ARADILAR 

HOLLANDA YOZGATLILAR FEDERAS- 
YONU’NDAN ANLAMLI YARDIM









      

Y azı için seçtiğim başlığı, Abdullah 
Kibritçi kardeşimizden aldım. Seyyah 
bir kardeşimiz. Malavi’de bir hafızlık 
okulunu ve orada okuyan görme 

engelli çocukların belgeselini çekmiş. 
O çocuklardan biri de Tarık. Maç yapıyorlar ve 
Tarık kalede. Ortada içinde zil olan topları. 

Ve sürüp giden bir hayat. Bizim ve milyarlarca 
insanın sürüp giden hayatları yanında.

Karanlıklar içinde hafızlık yapmak için gayret 
sarf eden ve bunun yanında imkânsızlıklarla da 
mücadele etmek zorunda kalan bu insanların 
hâlleri yanında, kendi hâlimi düşündüm bir an. 
Düşündüm ve zihnimi başka istikamete çevirdim.  
Zira rahatsız olan vicdanın sesi ancak, bizatihi 
zihnin bilinçli bir şekilde başka bir istikamete 
çevrilmesiyle susturulabilinir.

Görme işi galiba baş gözünü aşan bir konu. 
“Basar” var ve bir de “basiret” var. İkisi de 
görmekle alakalı, lakin “basar” perdeli bir 
görme hâli ve çoğu defa kalbin merkez olmaktan 
uzak olduğu görme hâlidir. “Basiret” ise 
perdesiz  ve kalbin merkez alındığı görme hâlidir. 
Merkez olmadan görme olmuyor. Savrulabilir 
zihin. İşitmek de böyle anlaşılabilir. Miraç olayını 
herkes duydu. Sıddık Efendimiz perdesiz olarak 
işitti. 

‘Güzel’ kelimesinin aslı ‘gözel’miş. Zamanla 
güzel olmuş. Göz ile el’in birlikteliğinden 
doğmuş. Perdeli görme veya duymalarda el ile 
irtibat kurulamıyor. Dolayısıyla güzellik ortaya 
çıkmıyor. Güzel kelimesinin Arapça’da  karşılığı 
cemil. Cemil ve cemal var bizim dilimizde ve 

çok derin manaları var. Bağlantısı var göklerle. 
Arapça’da¸ güzellik anlamına gelen cemâl 
“cemîl” teriminin masdarıdır. Cemâl¸iki kısma 
ayrılır: Birincisi¸insana özgü olan¸insanın 
beden ve davranışlarının güzelliği; ikincisi ise 
insan eliyle insandan başka insanlara ulaştırılan 
eylemsel güzelliktir. Bu güzellik hem sûrette hem 
şekilde ve hem de form ve mânâda bulunur. 
Allah Resûlü’nün¸“Allah güzeldir¸ güzel 
olanı sever.” hadîsiyle söylemek istediği 
davranış planında ortaya konacak olan ahlâkî 
güzelliklerdir. 

Gözleri olduğu hâlde görmeyen insanların 
olabileceği bize haber ediliyor. Gözleri önünde 
perdeleri olan bu insanların, dünya üzerinde 
şu anda sözleri geçiyor maalesef. Ve onlar her 
tarafa gözler yerleştirerek insanları kontrol 
edebileceklerini düşünüyorlar. İnsanın bizatihi 
kendisini ele geçirmek istiyorlar. İndepent bir 
haber uçurdu insanlara. Amerika’da ‘insan 
gübreleştirme tesisi’ kurulmuş. Dirisine 
değer vermedikleri insanın ölüsünü ne 
yapsınlar. Akıllarına bu geldi. Akıllarına gelen 
bu muazzam buluşun, bakışlarının tersliğinden 
kaynaklandığını söylemeliyiz. Şimdi ne yapacağız 
bu haberden sonra. Üzerinde düşünmemiz 
gerekir.

Bazı insanlara biz, ‘basiretli’ deriz. 
Basiret, basardan farklı bir hâl. “Görme, idrak 
etme, bir şeyin iç yüzüne vâkıf olma, sezgi” 
gibi anlamlara gelen basîret kelimesi Kur’ân-ı 
Kerîm’de genel olarak “görme” yanında 
özellikle “hakikati keşfetme, doğru yolu 
tanıma, gerçeği yanlıştan ayırma yeteneği” 
mânalarında kullanılmış ve bu bakımdan mânevî 
körlük veya dalâletin zıddı olarak gösterilmiştir.”

“Kur’an’da kendilerinden ülü’l-ebsâr (el-
Haşr 59/2), ülü’l-elbâb (ez-Zümer 39/9), ülü’n-
nühâ (Tâhâ 20/54) diye söz edilen basîret 
sahipleri hislerine kapılmadıkları ve 
nefislerini günahlarla kirletmedikleri için 
maddî ve mânevî hakikatleri olduğu gibi 
görür ve ona göre hareket ederler.” 

Buradan anlıyoruz ki, güzelin gerçekleşmesi 
basiret sahibi insanların eliyle oluyor. Güzeli 
gerçekleştirmek için lazım gelen şartın çirkinin 
ne olduğunu bilmek ve ondan kaçınabilmek 
olduğunu hatırda tutarsak, basiret sahibi 
insanların sıradan insanlar olmadığı, inşa edici, 
ihya edici insanlar olduğunu anlayabiliriz.

Modern çağda basiretin en büyük düşmanı 
galiba sanallık. Alabildiğine gerçekle ilişkisi 
koparılmış görmelerimiz. Gördüğümüz şeyin 
(bu ne olursa olsun) gerçekte olup olmadığını, 
sanallığın keşmekeşliği içinde birileri bize dikte 
ediyor. Dolayısıyla gördüğünü zanneden ve fakat 
başkalarının gözü olan, kitle hâline getirilmiş 
insanlar oluyoruz. 
 
Burada  Efendimizin (as) görmesi, ashabının  
görmesi nasıl bir keyfiyete sahipti bunu 
anlayabilmek çok kıymetli olacaktır. Ama nasıl 
anlayacağız? 
Bakmamız gerekecek ama başkalarına ait 
gözlerle. Kitabı okurken, hadisleri okurken veya 
inşa edici bir metni okurken, olmadı tabiata 
bakarken bize intikal eden şeyin aslında, 
belirlenmiş veriler olduğunu görebilmemiz 
gerekir. Bunu da göz/el kelimesinde ki el’den 
anlayabiliriz. Elimizden çıkan işlerin keyfiyeti 
aslında nasıl baktığımızı/gördüğümüzü ele 
veriyor. 
Mesela bu ülkeye gelen bizlerin, Müslüman 
olarak zaman içinde yaşadığımız değişimi 
yakından incelediğimizde bazı şeyler daha 
netleşecektir. Din, aile, bilgi, kadın-erkek 
ilişkileri, düğünler, medya, eğitim vb. konularda 
yaşadığımız değişim bize çok şey anlatacaktır. 
 
Tarık hafızlık yapıyor. Gözleri görmüyor. Kendisi 
gibi olan arkadaşlarıyla top oynadığında kalecilik 
yapıyor. Nasıl bir dünyası var acaba. Karanlık 
mı? Bizden daha aydınlık olduğu kesin. 
En azından başkalarının gözü olmak yerine, 
kalbine akmış gözlere sahip. 
Bizde izlenme, beğeni sayılarının kutlu 
başarısıyla avunuyoruz. 
Tarık bakıyor ve görüyor vesselam.          ---◄◄                

Tarık hafızlık yapıyor. 
Gözleri görmüyor. 
Kendisi gibi olan 
arkadaşlarıyla top 
oynadığında kalecilik 
yapıyor. Nasıl bir 
dünyası var acaba. 
Karanlık mı? Bizden 
daha aydınlık olduğu 
kesin. 
En azından 
başkalarının gözü 
olmak yerine, kalbine 
akmış gözlere sahip. 
Bizde izlenme, beğeni 
sayılarının kutlu 
başarısıyla avunuyoruz. 
Tarık bakıyor ve 
görüyor vesselam.

GÖZÜ GÖRMEYEN

KALECİ

 oflaz-aliya@hotmail.com  KALEMDÂR 
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Mehmet Şükrü Oflaz

Oy’unla sesini duyur!

H ollanda genel seçimleri 17 Mart 2021 Çarşamba 
günü yapılacak. De Politieke Arena adı altında bir 
platform oluşturarak Müslümanları siyaset konusun-
da bilinçlendirmeyi amaçlayan Müslüman kuruluşlar 

5 parti temsilcisinin katıldığı bir panel düzenleyerek seçmenle 
siyasileri bir araya getirdi.

Hollandalı Müslümanların kurduğu De Politieke Arena platfor-
mu seçimlere katılım çağrısı yaptı.
Hollanda 17 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak olan genel 
seçimlerde yarışacak partiler seçim programlarını haftalar önce 
ilan etti. Seçimler sonucu yasama organı olan Temsilciler Mec-
lisi’nin 150 üyesini belirlenmiş olacak.

Ülkede Müslüman seçmeni bilinçlendirmek için kolları sıvayan 
Hollanda İslam Federasyonu (NIF), Hollanda İslam Federas-
yonu Üniversiteliler, İslam Color ve Rotterdam’daki İslami çatı 
kuruluşu olan SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organi-
saties Rijnmond) De Politieke Arena adlı bir platform kurdu. 
Platform geçtiğimiz günlerde düzenlediği siyaset panelinde 
bilhassa genç seçmene hitap etti.

Panelin ilk konuğu Hollanda’da, bir dönem aşırı sağcı Özgür-
lük Partisinde (PVV) milletvekili ve partinin ikinci adamı olan, 
bu süreçte de İslam karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçme-
si ile tanınan Joram van Klaveren oldu. Joram van Klaveren, 
oy vermenin önemi hakkında bir konuşma yaptı.
Panelin devamından siyasi partilerin temsilcileri daha sonra 
pandemi süreci, gençlerin eğitim kredisi sistemi ve ifade özgür-
lüğü gibi konuları ele aldıkları konuşmalar yaptı. Son oturum 
ise soru, cevap içeren müzakere şeklinde yapıldı.

5 Parti Temsilcisi Katıldı
Panele 5 partiden temsilciler katıldı. Nida Partisinden Nourdin 
el-Ouali, Denk Partisinden Doğukan Ergin, D66’den aday ve 

aynı zamanda hâlihazırda da milletvekili olan Salima Belhaj, 
SP Lieke von Ossum ve CDA’dan Herman Krul katıldı. Hol-
landa’nın tanınmış moderatör simalarından Karim Amghar’ın 
moderatörlüğünü yaptığı program zengin içeriği ile oldukça 
beğenildi.
Nourdin el-Ouali, Millî Görüş teşkilatının bu panel gibi 
topluma katkı sağlayan çalışmalarda bulunduğuna vurguda 
bulunarak tebrik etti. Müslümanların bu gibi siyasi konulara 
ilgi göstermesinin çok olumlu olduğunun altını çizen el-Oua-
li, Hollanda’daki siyasi partilerin de Müslümanlar tarafından 
düzenlenen bu gibi çalışmalara çok daha fazla duyarlı olması 
gerektiğini vurguladı.

17 Şubat’taki programda soruların çoğunluğu da gençler üze-
rine oldu. Yeni tip koronavirüs salgının gençleri nasıl etkilediği 
konuşuldu. Bilhassa Denk ve Nida partisi temsilcileri pandemi 
sürecinde hükûmetin gençlerin taleplerine karşı daha hassas 
olması gerektiğini ifade etti.  Hollanda’da gençlere sunulan 
sübvansiyonların birkaç sene önce kesilmesi ile birçok gencin 
okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldığı ifade edildi. Bunla 
alakalı partilerin görüşleri veya girişimleri olup olmayacağı gibi 
konular ele alındı.

Gençlerin Oy Verme Oranı Düşük
Panelle ilgili bilgi veren NIF Dış İlişkiler Başkanı Kenan Aslan 
“Hollanda’da 2017’de yapılan bir araştırma neticesinde 
gençlerin büyük bir kısmının seçimlerde oy kullanmadıkları 
ortaya çıkmıştı. Buna binaen seçimlere nasıl katkı sağlayabiliriz 
derken bir platform oluşturduk ve  17 Şubat’ta ilk panelimizi 
gerçekleştirdik. Amacımız gençleri seçimler konusunda bilgilen-
direrek oy vermeye teşvik etmekti.” dedi.
İlk panelin YouTube üzerinden binlerce izleyici sayısına ulaştı-
ğını belirten Aslan şunları söyledi: “Tabi bu sayı gün geçtikçe 
artacaktır. Paneli özellikle gençlerin takip ettiğini ve sadece 
Müslümanların değil gayrimüslim gençlerin de takip ettiğini 

tespit ettik. Bu panelle çalışmamız bitmiş olmadı. De Politieke 
Arena her seçim döneminde siyaset panellerini düzenleyerek 
insanları bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye devam edecek.”

Programla ilgili geri dönüşlerin de oldukça olumlu olduğunu 
belirten Aslan, siyasi parti temsilcilerinin de profesyonelce 
yapılan panelden dolayı beğenilerini ve takdirlerini ifade 
ettiklerini söyledi. İlk panelle birlikte iyi ve olumlu bir başlan-
gıç yapılmış olduğunu vurgulayan Aslan “Die Politieke Arena 
komisyonu dağılmadan çalışmalarına devam edecek. Ama-
cımız  her seçim dönemi bu şekilde bilgilendirici çalışmaları 
yapmak.” dedi.

De Politieke Arena; Jongeren Kiezen yani Gençler Seçiyor 
mottosuyla çalışmalarını yürütüyor. Siyasi Arena demek olan 
De Politieke Arena platformu; gençleri kişisel olarak etkileyen 
önemli konuları tartışarak gençlerin siyasi parti temsilcileriyle 
temasa geçebilecekleri bir platform işlevi görüyor. (ik)  ---◄◄                
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MÜSLÜMANLARDAN SEÇİMLERE KATILIM ÇAĞRISI
“De Politieke Arena her seçim döneminde siyaset panellerini düzenleyerek insanları bilinçlendirmeye devam edecek.”









Hollanda Saadet Partisi temsilcileri, 21 Şubat 2021 Pazar günü, merkezi 
Hollanda’nın Zeist kentinde bulunan Doğu Türkistan Maarif Vakfı’na bir 
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin amacı Maarif Vakfı’nın kısa bir süre 
önce aldığı olduğu eğitim binasını görmek ve Çin hükûmetinin Uygurlara 
uyguladığı işkencelerden duyulan üzüntüyü dile getirmekti.
Hollanda Saadet Başkanı Ali Yücel, Gençlik Başkanı Ahmet Bakan, önceki 
başkan Bayram Başalan, yönetim kurulu üyeleri ve bazı şehir temsilcilerinin 
hazır bulunduğu ziyaret oldukça verimli geçti. Maarif Vakfı’nın başkanlığını 
yapan Abdurrahman Abdullah, yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti ve sivil 
toplum örgütlerinin kendilerine daha fazla yardımcı olmasını istedi. Hâlâ 
işgal altındaki Doğu Türkistan’da kamplarda zulmün devam ettiğini, Türkiye 
ve Avrupa’da birçok Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin, Doğu Türkistan’daki 
yakınlarından birkaç yıldır haber alamadıklarına vurgu yaptı.
Abdurrahman Abdullah Hollanda’nın Zeist kentinde alınan ve  Avrupa’daki 
tüm  Doğu Türkistanlı Uygurlara hizmet verecek olan bina hakkında da 
bilgi verdi ve şunları söyledi: “Hollanda’ya iltica eden Uygurlar, Hollanda 
devleti tarafından Hollanda’nın değişik yerlerine yerleştiriliyor. Zeist 
Hollanda’nın ortasında bir yer olduğu için Zeist’te bulunan bu binayı aldık. 
Bizler de sizler gibi kendimizi kaybetmeyelim düşüncesi ile elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Bu eğitim binasını aldık üyelerimize burada eğitim 
vermek istiyoruz. Maalesef bizler henüz bulunduğumuz ülkelerin kanunlarını 
bilmiyoruz, dilini iyi konuşamıyoruz. Üyelerimizin birçoğunun henüz iyi bir 
işi olmadığı için fazla gelirleri yok. İşlerimizi zor şartlar ve imkânsızlıklar 
içinde yürütmeye çalışıyoruz. Sizlerden hem dil konusunda, hem de diğer 
konularda yardım bekliyoruz. Bize haftada birkaç saatliğine de olsa dil ve 
resmî kurumlarla görüşmelerde yardımcı olabilecek bir kardeşimiz olursa çok 
makbule geçecek” diyerek durumlarını gözler önüne serdi.
Türkiye’nin, Uygurları geri iade edeceği yönündeki söylentilerden rahatsız 
olup olmadıkları sorusuna ise, yönetim kurulu üyelerinden Ebul Kasım, 
şöyle cevapladı: “Doğu Türkistan’daki Uygurlar için Türkiye onların başının 
tacıdır. Uygur Türklerinin Türkiye’den öyle bir beklentisi var ki, ‘Türkiye’nin 
başında kim olursa olsun, gelip bizi kurtaracaklar’ diye inanıyorlar. ‘Türk 
halkı bizim hem kan hem de din kardeşimizdir’ diyorlar. İster imza atılsın ister 
anlaşma yapılsın; Türk halkının ellerinde bulunan Uygurları Çin hükümetine 
teslim etme ihtimalini aklımız almıyor. Türkiye’de ne olup bittiğini siz bizden 
daha iyi bilirsiniz. Bizim bildiğimiz tek şey, Türk halkı bizim her şeyimizdir, 
başımızın tacıdır.”
Saadet Hollanda Başkanı Ali Yücel de şunları ifade etti: “Doğu Türkistan 
bizim ata yurdumuz, Uygurlar da bizim hem kan, hem de din kardeşimiz. 
Siyaset çok farklı bir şey. Siyaseti bir kenara bırakıp insani açıdan baktığınız 
zaman, Türkiye’deki halkımızın da tıpkı bizim gibi düşündüğünü, Uygur 
kardeşlerimizin yanında olduğunu biliyoruz. Siyasi gelişimler şu anda 
maalesef hiç istemediğimiz bir yönde gidiyor. İade konusunun Türkiye’de 
masaya konulmuş olması, Endonezya hükûmetinin birkaç Uygur kardeşimizi 
geri iade etmiş olması, birçok Müslüman ülkenin bu konulara sessiz kalması 
bizleri derinden üzmektedir.”                                                                      ---◄◄  

Mazlumun yanında olmak

nieuws10 haber

Çamur at, izi kalsın...

Hollanda istihbaratının Türkiye kökenlilerle 
ilgili basına sızdırılan raporuna yönelik 
eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ülkede 
yaşayan Müslümanlar ve Türkiye kökenli 

siyasetçiler rapora tepki gösterdi.

“Ismarlama raporlarla, temelsiz araştırmalarla 
gençler damgalanıyor”

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele 
Kurumu (NCTV) tarafından hazırlanan ve Türkiye 
kökenlileri hedef gösteren rapora tepkiler büyüyor. 
Milli Görüş Kuzey Hollanda (MGNN) ile Hollanda 
İslam Federasyonu (NIF) konuya ilişkin ortak bir 
açıklama yaptı . Açıklamada, HP de Tijd gazetesinde 
yayımlanan ve rapora dayandırılarak yapılan 
değerlendirmelerdeki ciddi yanlışlıklardan endişe 
duyulduğu bildirildi.

“Damgalanan gençler suçlamaların psikolojik 
tesirinden kurtulamamıştır” 

Milli Görüş Kuzey Hollanda Başkanı Mustafa 
Hamurcu ile Hollanda İslam Federasyonu Başkanı 
Mustafa Aktalan imzası ile yapılan açıklamada, 
NCTV‘nin hazırladığı raporun basında yer alması, 
2015 yılında Türkiye kökenli gençleri damgalayan 
ve adına Motivaction denilen girişime benzetildi.
Açıklamada, “2015 yılındaki bu temelsiz araştırmada 
da, Türkiye kökenli gençler damgalanmış, aradan 
6 yıl geçmesine rağmen bu damgalanan gençler 
suçlamaların psikolojik tesirinden kurtulamamıştır” 
denildi.
Makalede Millî Görüş hakkında, kanıtlanmamış bir 
dizi varsayımda bulunulduğu, öne sürülen iddiaların 
ise gazetecinin kendi eklemesi mi yoksa NCTV’nin 
çıkarımları mı olduğu hususunun ise açık olmadığı 
ifade edildi. Bununla birlikte, makalede yer alan 
Kaplancılar ile selefi hareketlerle teşkilatlarının 
ilişkilendirilmesine karşı çıktıkları ifade edildi.
Açıklamada son olarak taslak aşamasında olan 
raporla ilgili olarak tüm araştırmacılar ve siyasilerden 
gerekli özenin göstermesini bekledikleri ifade edildi.

Hollanda’da Milletvekili Kuzu: “Her Seçimde 
Türkler Ve Müslümanlar Üzerinden Siyaset 
Yapılıyor”
Hollanda’da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden 
oluşan Denk Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, 
ülkede her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar 
ve İslam üzerinden siyaset yapıldığını söyledi.
Kuzu, sosyal medya hesabından Hollanda istihbaratı 
NCTV’nin 15 Şubat’ta basına sızan Türkiye, Türkler 
ve ülkede yaşayan Müslümanlar hakkında güvenlik 
bilgilerini içeren taslak raporla ilgili bir video paylaştı.
NCTV’nin yalan, eksik ve varsayımlarla dolu güvenlik 
raporunun basında yer aldığını belirten Kuzu, “Her 

Hollandalı MüslüManlar ve Türkİye 
kökenlİlerden İsTİHbaraT raporuna Tepkİ

Hollanda saadeT TeMsİlCİlİĞİnden doĞu 
TürkİsTan MaarİF vakFı’na ZİyareT

seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de Hollandalı 
Türklere, Türkiye’ye, Müslümanlara ve İslam’a yönelik 
takıntılar gün yüzüne çıkıyor ve artıyor.” ifadesini 
kullandı.
Kuzu, “Basına sızdırılan taslak raporun tamamlanması 
için en az iki bakanlık ve çeşitli uzmanların bu taslak 
rapora göz atması gerekiyor, fakat bütün siyasi 
partiler kınamak için hazır hâlde çoktan sıraya girmiş 
durumda.” diye konuştu.
Kuzu, Denk partisi olarak Hollanda parlamentosunda 
bu tür haksızlıklara karşı her zaman mücadele 
edeceklerine dikkati çekerek, “Etnik kökenine veya 
dinine bakmadan Hollanda’da yaşayan herkesi 
sahiplenerek ayağa kalkıyoruz ve adaletsizliğe karşı 
asla gözlerimizi kapatmıyoruz.” dedi.

NIDA Partisi, Hollanda Güvenlik ve Terörle 
Mücadele Kurumunu Şikâyet Etti
Hollanda’da Müslümanların kurduğu NIDA Partisi de 
Hollanda İstihbaratının güvenlik bilgilerinin basına 
sızdırılmasına tepki gösterdi. NIDA Partisi’nden 
konuyla ilgili yapılan açıklamada NCTV gizli bir 
belgeyi basına sızdırmakla suçlandı.

Açıklamada, NIDA Partisi’nin NCTV’yi bu konu 
hakkında ilgili kurumlara şikayet ettiği belirtildi. 15-
17 Mart’ta yapılacak Hollanda genel seçimlerinde 
NIDA Partisi’nden birinci sıra milletvekili adayı olan 
Nourdin El Ouali, siyasi bir kampanya yürütüldüğünü 
belirterek, “Bu raporu basına sızdıran kişi korku 
aşılıyor, kutuplaşmayı körüklüyor ve siyasi oyunlar 
oynuyor. İstihbarat servislerinin güvenilirliği için 
gerçekler ortaya çıkmalı.” şeklinde konuştu.

El Ouali’nin görüşlerine yer verilen açıklamada, 
siyasetçilerin ve medyanın bu tür “siyasi oyunlar” 
karşısında taraf olmaması gerektiği kaydedilerek, 
“Hiçbir siyasetçi böyle bir siyasi hassas bir bilginin 
seçimlere bir aya kala ortaya çıkmasını sorgulamıyor. 
Bu kabul edilemez. Bu kurumun devletin güvenliğinden 
ve terörle mücadeleden sorumlu olduğunun dikkate 
alınması lazım.” denildi.

Ülkedeki NCTV gibi istihbarat birimlerinin “yarı 
gerçek” olan belgelerinin daha önceleri de dışarıya 
sızdığı ifade edilen açıklamada, “Bu nedenle çarpık 
bir görüntü, korku, kutuplaşma ve siyasi yaygara 
oluşuyor. Geriye dönüp bakıldığında, çok da önemli 
bir şey olmadığı ortaya çıkıyor; fakat kötülük, 
korku ve kutuplaşma çoktan gerçekleşmiş oluyor.” 
değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Hollanda’da yaşayan Türkiye 
kökenlilerin ve İslami kuruluşların sırtından yürütülen 
bir günah keçisi siyaseti uygulandığı ve bunun bir 
kampanya modeli olduğu aktarıldı. (AA, P)        ---◄◄  
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NIF Başkanı  Mustafa  Aktalan

KHMG Başkanı  Mustafa  Hamurcu

NIDA  Lideri  Nourdin  El  Ouali

DENK Milletvekili  Tunahan  Kuzu









      
RANDSTAD PERSONENSCHADE 

BV SUNAR!
Randstad Personenschade BV
Bir firma sahibinin herhangi bir kazaya 

maruz kalması durumunda, firması zarara 
uğramış demektir. Bu durumda firma sahibinin 
bir çok hakları vardır.
Bir firma sahibi herhangi bir kazaya (trafik 
kazası, iş kazası ya da başka bir kaza) maruz 
kalmış ise; kısa ya da uzun bir süre iş göremez 
(arbeidsongeschikt) duruma düşebilir. Hatta 
kısmen ya da tamamen kalıcı iş göremez duruma 
düşebilir. Elbette öncelikle sağlığıyla ilgili gerekli 
tedavilerin uygulanması gerekir. 
Sigorta, ortaya çıkan zararın en aza 
indirgenebilmesi için, firma sahibi temsilcisi ile 
görüşerek bazı adımlar atmak ister. 
Firma sahibinin hızlı bir şekilde tekrar 
çalışmalarına geri dönmesini arzu eder. 
Bunun için sorumlu sigorta ile firma sahibi 
temsilcisi görüşerek hızlı çözümler üretirler. 
Örneğin: Etkin bir tedavi programı 
(multidisciplinair traject), iş uzmanı 

(arbeidsdeskundige) devreye konularak kaza 
sonrası firma sahibinin tedavisi ve işyerini doğru 
olarak yönetmesine yardımcı olur. Tedaviler 
devam ederken, firma sahibi  yerine bakacak 
personel bulmak zorunda kalabilir ya da kendi 
işini başkasına yaptırtabilir. 
Bütün bunların düzenli yürütülmesi için, firma 
sahibinin tecrübeli ve güvenilir bir kaza hukuku 
kurumunu temsilci olarak bir an önce devreye 
sokması gerekir.
Firma sahibinin eğer bir iş göremezlik ya da 
işyeri ile ilgili özel sigortası varsa (örneğin AOV), 
bu sigorta da devreye konulur. Bu sigorta zararın 
bir kısmını öder ve ödenmeyen kısmı ise sorumlu 
kaza sigortasından talep edilir. Çoğu kez bu 
sigortalar aralarında belirli bir koordinasyon 
içinde çalışırlar.
Bütün bu kaza hukuku çalışmalarını mağdur 
kişinin kendisinin yürütmesi mümkün değil. 
Temsilcisiz kendi başına bu işleri yürütmek, 
sorumlu sigortanın da işine gelir. Bu durumda 
şartlar eşit olmayıp ve süreç genelde mağdurun 
aleyhinde yürür. 
Çünkü buradaki mücadele bir kaza hukuku 
mücadelesidir ve uzman ve kaliteli bir kaza 
hukuku kurumu tarafından ele alınması gerekir. 
Biz, alanında lider bir kurum olan Randstad 
Kaza Hukuku Kurumu olarak, Hollanda’da 16 
yılı aşkın bir süredir,  Hollanda genelindeki 5 
ofisimizden, kaza hukuku hizmetlerimizi artırarak 
devam etmekteyiz.                                  ---◄◄  

Hizmetlerimiz ÜCRETSİZDİR. 
Çünkü hizmet masrafları 
sorumlu sigortadan talep 
edilmektedir. 
Herhangi bir kazaya (trafik, 
iş ve diğer) maruz kalmış, 
bedensel ya da psikolojik 
zarar mı gördünüz? Hemen 
bugün bizimle iletişim 
kurunuz. 

   ON ALTI YILLIK TECRÜBE 

 GÜVENİNİZİN ESERİ
RANDSTAD BV

e.emre@letseladvies.nl  HAKLARIMIZ

spotlight
11spotlar

Ethem Emre 

 İŞ İLANI/VACATURE
Wij zijn op zoek naar een 
medewerker voor onze vestiging 
in Amsterdam. Naast een 
hecht team van professionele 
medewerkers bieden wij je 
een brede functie met ruime 
verantwoordelijkheid en een 
grote mate van zelfstandigheid. 
Ben jij een gedreven jurist in 
de letselschade? Zou je graag 
gebruik maken van je talen en 
cultuurkennis?  Een baan met veel 
afwisseling, waar je echt wat kunt 
bijdragen? Dan maken wij graag 
kennis met jou! 

Contact
Ben je na het lezen van deze 
vacature geïnteresseerd, stuur 
dan je CV en je motivatie naar  
e.emre@letseladvies.nl. Voor meer 
informatie over ons bedrijf kan je 
kijken op onze website: 
www.letseladvies.nl
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Temcit pilavı hazır...

Hollanda parlamentosu, 
1915 olaylarıyla ilgili 
Ermeni iddialarını 
kabul etti

Tasarıya DENK partisi hariç 
parlamentodaki tüm partiler 
destek verdi.
Hollanda Parlamentosu, Hristiyan 
Birlik Partisi (CU) Milletvekili Joel 
Voordewind’in önerisiyle 1915 
olayları ile ilgili Ermeni iddialarını 
kabul etti.
Hollanda Parlamentosunda 
gerçekleşen dış ilişkiler 
oturumunda görüşülen tasarıya 
DENK partisi hariç parlamentodaki 
tüm partiler destek verdi.
Tasarıda 1915 olaylarının 
uluslararası alanda daha fazla 
tanınması gerektiği belirtildi.
Söz konusu tasarıda sözde 
soykırımın Ermenilerin yanı 
sıra Aramilere, Süryanilere ve 
Yunanlılara karşı yapıldığı iddia 
edildi.

Tasarının görüşüldüğü sırada konuşma 
yapan DENK partisi milletvekili 
Tunahan Kuzu, “Sözde Ermeni 
soykırımı iddialarının araştırılması 
için Taşnak Partisinin arşivlerinin 
uzmanlara açılması gerekir.” ifadelerini 
kullandı.
Tunahan Kuzu, tasarının kabul 
edilmesinden sonra, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 1915 olaylarının 
her seçim öncesinde özellikle 
gündeme getirildiğini ve bu durumun 
Hollanda’da toplumunda bölünmeye 
sebep olduğunu belirtti.

Kuzu, konunun parlamentoda 
sıklıkla gelmesine rağmen 
hükümet tarafından karşılık 
görmediğini kaydetti.

2017’deki seçimlerden önce 
de diplomatik kriz çıkarıldığını 
hatırlatan Kuzu: “Önce 
Erdoğan’ın radikalleşmeye 
sebep olduğuyla ilgili 
istihbarat raporlarını, 
şimdi de 1915 olaylarını 
seçimlerden önce gündeme 
getirdiler” dedi.              ---◄◄                 

Ho l l a n d a 
p a r l a m e n t o s u n d a 
yapılan oturumda 
Çin’deki Uygur 

Müslüman azınlığa yönelik 
uygulamaları soykırım olarak 
tanımlayan ve bağlayıcı olmayan 
önerge kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Sjoerd 
Wiemer Sjoerdsma’nın meclise 
taşıdığı önergede ‘Çin’de Uygur 
azınlığa yönelik bir soykırım 
yaşanıyor” ifadesi bulunuyor ancak 
doğrudan Pekin hükümeti sorumlu 
ilan edilmiyor.
Önergede, ‘doğumları önlemeye 
yönelik tedbirler’ ve “ceza kampları’ 
gibi uygulamaların, Birleşmiş 
Milletler’iin soykırım sözleşmesi 
olarak da bilinen 260. Kararı 
kapsamına girdiğini belirtildi.

Başbakan Mark Rutte’nin lideri 
olduğu muhafazakar VVD (Özgürlük 

ve Demokrasi için Halk Partisı) önergeye 
karşı red oyu kullandı.
Hollanda, Uygur azınlığına yapılan 
uygulamaları soykırım olarak tanımlayan 
ilk Avrupa ülkesi oldu.
Kanada Federal Parlamentosu salı 
günü, Çin’in Uygur Türklerine yönelik 
uygulamalarını ‘soykırım’ olarak 
tanımlayan yasayı onaylamıştı.

Kanada Parlamentosunun kararı 
Pekin yönetimi tarafından kınanmış 
ve bağlayıcılığı olmayan bu kararın 
reddedildiği açıklanmıştı.               ---◄◄                           
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SIPOR, Rotterdam’ın doğu-
sunda veya Capelle’de bir 
İslam İlkokulu daha açmak 
istiyor. Rijnmond İslami 

İlköğretim Vakfı’nın (SIPOR) Rotter-
dam-Prins Alexander ve Capelle aan 
den IJssel’de yeni bir İslami ilköğretim 
okulu kurma planları devam ediyor. 
Belediyeye sunulan dilekçe onay 
alırsa eğitim kurumunun, Ağustos 
2022’de açılması bekleniyor. 
Bu sonbaharda, İslam okullarının 
sayılarının artıp artmayacağı belli 
olacak.
Yeni okul talebi, Rotterdam Rijnmond 
İslami İlköğretim Vakfı (SIPOR) tara-
fından bu hafta Rotterdam belediye 
meclisine sunulan mektup ile yapıldı. 
SIPOR, sunduğu projenin 2022-2024 
dönemi okul planına dahil edilmesini 
istemekte.
Açılması için talepte bulunulan İslam 
okulunun 1 Ağustos 2022 gibi bir 
tarihte başlaması isteniyor. Zira o böl-
gelerde ikamet eden yüzlerce öğrenci 
kayıt için bekleme sırasında bulunu-
yor. SIPOR Müdürü Cihan Gerdan, 
“Kurulacak okulun Rotterdam-
Prins Alexander ve Capelle aan 
den IJssel bölgesinde olmasını 
istiyoruz. Başvuru talebimizin bu 
yılın 1 Nisan’ına kadar değerlen-
dirileceğini umuyoruz” dedi.

Büyük bekleme listeleri...
Rotterdam’da yeni bir İslami ilkokul 
ile, bekleme listeleri de azaltılabilir. 
SIPOR Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Gerdan, “Bekleme listesinde toplam-
da yaklaşık 550 ila 600 öğrencimiz 
var. Bu, özellikle 417 çocuğun bekle-
mek zorunda olduğu Crooswijk’teki 
Noen lokasyonumuz için geçerli.

Prins Alexander veya Capelle’deki 
fazladan bir okul, bu sayısı azal-
tır. Capelle’den, Crooswijk’e gelen 
talebelerimiz var. Bu bölgede açılacak 
yeni bir okul ile trafik yoğunluğu da 
sınırlayabiliriz.”

“Bekleme listesinde toplamda 
yaklaşık 550 ila 600 öğrencimiz 
var”
SIPOR’un, kendisine bağlı şu anda 
Rotterdam bölgesinde altı okulu var: 
Şehrin kuzey tarafında IBS Noen 
(Crooswijk), Al Ghazali (Delfshaven) 
ve Isra (Schiebroek), güney kıyısında 
Ibn-i Sina (Charlois) ve IBS Maas 
Risala (Feijenoord). Dordrecht’te Ikra 
adlı bir İslami okul daha var.
Bütün okullara yoğun bir talebe 
kaydı için müracaat olduğuna dikkat 
çeken Gerdan “En yeni okulumuz 
Schiebroek’te. Bina olmadığı için 
orada bir yıl beklemek zorunda 
kaldık. Şu anda 98 çocuğumuz 
var ve 33 öğrencilik bir bekleme 
listemiz var. Mevcut 6 okulu-
muzun öğrenci sayısı da 2200’e 
yaklaştı” dedi.

“Belediye meclisi talebi değerlen-
direcek”
SIPOR’un talebi önümüzdeki aylarda 
Rotterdam belediye meclisi tarafından 
değerlendirilecek. Konsey, en geç 1 
Ağustos’a kadar Eğitim Bakanlığı’na 
bir tavsiye yayınlayacak. 
Bu yılın sonunda - 1 Aralık’tan önce – 
karar vermek zorundalar. 
Gerdan, “Hala eski düzeni kulla-
nabiliriz. Ancak ilgililer, Temmuz 
itibariyle, 75 ebeveynin bir oku-
lun talebini yazılı olarak onayla-
ması gerekiyor.”

“SIPOR olarak bizler saygı görüyoruz, müfettişlik bize “kaliteli/en iyi” unvanını verdi”

Kendini ispat eden kurum: “SIPOR”

SIPOR Müdürü Cihan Gerdan:
“SIPOR olarak bizler saygı görüyoruz, müfet-

tişlik bize “kaliteli/en iyi” unvanını verdi”
SIPOR Müdürü Cihan Gerdan, belediyeye 
sunulan talebin yerine getirileceğine dair 

inancını yineleyerek “SIPOR olarak her tarafta 
kabul ediliyoruz, okullarımızın araştırma ve 
denetleme sonrasında müfettişlik bile bize 

‘kaliteli, en iyi’ unvanını verdi. SIPOR’un 
kendisinden beklenilen kriterleri sayısal 

olarak karşılamakta. Tahminlerimize göre 
yakında yeni okul için 423 öğrenci gerekecek, 

bu sayının 303’ü şimdiden hazır” dedi.

“SIPOR olarak bizler saygı görü-
yoruz, müfettişlik bize “kaliteli/en 
iyi” unvanını verdi”
SIOPR Müdürü Cihan Gerdan, beledi-
yeye sunulan talebin yerine getirilece-
ğine dair inancını yineleyerek “SIPOR 
olarak her tarafta kabul ediliyo-
ruz, okullarımızın araştırma ve 
denetleme sonrasında müfettişlik 
bile bize ‘kaliteli, en iyi’ unvanını 
verdi.” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Gerdan, 
SIPOR’un kendisinden beklenilen 
kriterleri sayısal olarak karşıladığını ek-
liyor ve “Tahminlerimize göre yakında 
yeni okul için 423 öğrenci gerekecek, 
bu sayının 303’ü şimdiden hazır. Yani 
istenilenden daha fazlasıyız.” dedi.

Uygun yer arayışı sürüyor…
Yeni okulun nerede olacağını söyleme-
nin henüz erken olduğunu dile getiren 
Gerdan şunları ekledi: “Bunu söylemek 
için çok erken. Prens Alexander’ı veya 
Capelle aan den IJssel’i hedefliyoruz, 
ancak bunun Heptatlon mu yoksa 
Schollevaar mı semtlerinde olacağını 
henüz bilmiyoruz. 
Rotterdam Belediyesi ile birlikte uygun 
konut arıyoruz. Bu, iyi bir istişare 
içinde yapılır.
SIPOR olarak yeni bir inşaat olmasını 
beklemiyoruz. Rotterdam’da şu anda 
yeterince boş bina var, bu yüzden mev-
cut bir binanın verileceğine inanıyoruz. 
Vakfın bu genişleme ve büyümeden 
sonra personel ihtiyacı da oluşacak. Bu 
yüzden, Ağustos 2022’de beş grupla 
başlamak istiyoruz. Öğretmen sıkıntısı 
var ama farklı girişimlerle çözmek için 
meşgulüz. Yani bu da olacak ve iyi ve 
güzel olacak”                            ---◄◄

Cihan Gerdan:

Hollanda hükûmeti, Türki-
ye de dahil Avrupa Birliği 
üyesi olmayan ülkelerin 
politikacı ve bürokratlarının 

seçim dönemlerinde propaganda yap-
masını yasakladı.
Yasak kararı, Avrupa Birliği (AB) üye-
si olmayan ülkelerden gelen siyasileri 
kapsayacak. Bu karar, Mart 2017’de 
anayasa değişikliği referandumu ön-
cesi Türk hükümet üyelerine Hollan-
da’da kampanya izni verilmemesi üze-
rine çıkan olayların tekrarlanmaması 
için alındı. Türkiye kökenli örgütler, 
“kendilerinin seçim malzemesi hâline 
getirildiği” gerekçesiyle, Hollanda’daki 
seçimler öncesi alınan bu karara tepki 
gösteriyor.
Hollanda’da istifa eden hükûmetin bü-
yük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin 
Halk Partisi (VVD) tarafından 2018 
yılında gündeme getirilen ve meclisin 
çoğunluğu tarafından da desteklenen, 
“Türkiye gibi demokratik ve özgür ol-
mayan ülkelerden gelen istenmeyen 
dış etkiyle mücadele” önerisi, hükümet 
tarafından kabul edildi. Geçici hükü-
metin Dışişleri Bakanı Stef Blok, bu 
hafta temsilciler meclisine gönderdiği 
mektupta, AB dışındaki politikacılara, 
ülkelerindeki seçimlere 3 ay kala Hol-
landa’da propaganda yapmalarına izin 

verilmeyeceğini bildirdi. Hollandalı 
bakana göre, yasak kararı tüm bakan-
lar, milletvekilleri, belediye başkanları 
ve üst düzey bürokratlar için geçerli 
olacak.AB üyesi olmayan ülkelerden 
gelen politikacıların, seçim dönemle-
ri dışında siyasi çalışma yapmak için 
Hollanda’ya gelebilmesi için dışişleri 
bakanlığına bildirimde bulunmaları 
gerekecek. Lahey hükümeti, Türkiye 
ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerden 
gelen siyasilerin, 3 aylık seçim döne-
mi dışında Hollanda’da “istenmeyen 
propaganda” yapmaları durumunda 
müdahale edebilecek. Benzer bir ya-
sak kararı, 2017 yılındaki anayasa 
değişikliği referandumu sürecinde Tür-
kiye’den gelen politikacılarla gerilim 
yaşanması sonrası Almanya tarafından 
da hayata geçirilmişti.
AB dışındaki ülkelerden gelen politi-
kacıların, üç aylık seçim sürecinde Al-
manya’da kampanya yürütmesi yasak. 
Ayrıca seçim dönemi dışında Alman-
ya’da siyasi faaliyet yürütmek isteyen 
yabancı politikacılar, Berlin hüküme-
tinden izin istemek zorunda. Hollan-
da’daki öneriyi 2018 yılında gündeme 
getiren VVD Milletvekili Bente Becker, 
hükümetin kararından memnun. Bec-
ker, sosyal medya aracılığıyla paylaş-
tığı video mesajında, “Türkiye ve 

Hollanda’dan AB dışındaki ülkelerin politikacılarına seçim propagandası yasağı geldi

“Türk toplumunu seçim malzemesi hâline getiren talihsiz bir karar” 
Yassah hemşerim!

Eritre gibi özgür ve demokratik olmayan rejimlerin uzun 
süredir Hollanda’daki özgürlük ortamından yararlanarak 
kampanya yürüttüklerini” söyleyerek propaganda yasağını bu 
nedenle istediklerini belirtti.
Becker, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada da, istenmeyen dış 
etkiler konusundaki kaygıların uzun süredir devam ettiğini belirte-
rek, yeni düzenleme ile huzursuzluğa neden olan yabancı siyaset-
çilerin sınır dışı edilmesinin bir prensip haline getirildiğine işaret 
etti. Hollandalı parlamenter, böylece dış ülkelerdeki sorunların, 
Hollanda’nın uyum politikalarına zarar vermesine karşı mücadele 
edilebileceğini vurguladı. 
Hollanda hükümetinin resmi danışma organı olan Türkler İçin Da-
nışma Kurulu (IOT), 17 Mart’taki seçimler öncesi alınan bu karara 
tepki gösterdi. Türkiye kökenli kuruluşların çatı örgütü olan IOT 
Başkanı Zeki Baran düzenlemeyi, “Bu, Hollanda Türk toplumu-
nu yine seçim malzemesi hâline getiren talihsiz bir karar” 
sözleriyle eleştirdi.

Hollanda’daki Türkiye kökenli göçmen-
lerin, toplumun birer parçası olduğunu 
söyleyen Baran, BBC Türkçe’ye şunları 
söyledi: “Bu tür önemli kararlar, seçim 
zamanı değil, daha geniş bir dönemde 
salim kafayla oturulup konuşulur. Ülke-
nin çıkarları neyi gerektiriyorsa, yaygara 
yapılmadan, her kesimin bilgisi alınarak 
o yapılır. Biz Hollanda’da bunu böy-
le öğrendik. 500 binden fazla Türkiye 
kökenli Hollandalıyı, seçim malzemesi 
yapmaktan vazgeçsinler.” 
Hollanda’nın 2017 yılında Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dönemin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya’ya referandum pro-
pagandası izni vermemesi, iki ülke iliş-
kilerinde siyasi gerilime neden olmuştu. 
Hollanda’nın “Gelmeyin” uyarısına 
rağmen Almanya’dan karayoluyla Rot-
terdam’a gelen Bakan Sayan Kaya, 11 
Mart 2017’de polis nezaretinde sınır dışı 
edilmişti. Türkiye’nin Lahey Büyükelçi-
liği Maslahatgüzarı Aslan Alper Yüksel 
ile bazı Türk yetkililer, diplomatik do-
kunulmazlıkları bulunmalarına rağmen 
gözaltına alınarak nezarette tutuldu. 
Bu olayın ardından her iki ülke de, bü-
yükelçilerini karşılıklı olarak bir süre 
geri çekmişti. 
Fotoğraf: COMEO/shutterstock.com     
  BBCTurkce  ---◄◄









Ancak biriken dosyalar, 
gecikmeli olsa da yine 
komisyonlarda çalışırken, 
Toeslagenaffaire 
denilen (Vergi ve çocuk 
bakımı ek yardımı, 
kinderopvangtoeslag) 
büyük eksikliklerden 
kaynaklanan ve 
kişilerde ekonomik zarar 
gördüklerinden ötürü, 
yetkili ve sorumlu 
Bakan, birden istifa 
ediverdi…. 

ahmethulya@live.nl           PUSULADrs. Ahmet Yıldırım
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Beklentiler, yani umut edilenler ve 

gerçekleşenin arasındaki, yani pratikte 
olan ile, icra edenlerin arasındadır 
ekonomimizin tümü.

“Expeçtations, thats economy!”
Parça parça ele alınmaya çalışılsa da, aynı 
domino taşları gibi, birbirlerine yakın ve 
etkileyici duruyorlar ve mutlaka etkileniyorlar. 
Hani bir fotoğrafın detayına bakakalırsınız, 
orayı inceleyip durursunuz ya, veya orası size 
enteresan gelmiş, gözünüze takılmış ve diğer 
insanlar da başka detayına takılır da aynı 
fotoğrafta başka bir detayla ilgilenir ya, işte 
ekonomi de tam böyle bir şey!..

Bir büyük fotoğraf var ve o fotoğrafın içinde o 
kadar çok detaylar var ki, görmek isteyene...  
Kişi veya kurumlar bu detayların içinde kalırsa 
ve inadına burada boğulursa, büyük fotoğraftan 
yoksun, tüm mekanizmadan da uzak, habersiz, 
eksik kalır.
İnsan bazen bu fotoğraftaki gibi, bu şekilde 
çaresiz kalabiliyor işte!
Sadece seyirci kalıyoruz…gibi!

Korona periyodunda, Hollanda’da, sağlık 
sektörünün öne çıkması doğaldı.
Ancak biriken dosyalar, gecikmeli olsa da yine 
komisyonlarda çalışırken, Toeslagenaffaire 
denilen (Vergi ve Çocuk Bakımı Ek Yardımı, 
Kinderopvangtoeslag) büyük eksikliklerden 
kaynaklanan ve kişilerde ekonomik zarar 
gördüklerinden ötürü, yetkili ve sorumlu Bakan, 
birdengörevinden ayrıldı…
Sorular cevapsız kalınca, hatayı başkasında 
değil, kendi yetersizliğinde görünce, ekonomiden 
sorumlu Bakan Wiebes istifa etti. 

Helal olsun, en azından “ben sorumlu 
olduğum işi gereği gibi yapamadım” dedi 
ve koltuk sevdasıyla değil, olması gerektiği gibi 
hareket etti ve çekip gitti. 
Ve Rutte III Hükûmeti seçimlere iki ay kala
düştü, istifa etti. Şu bir gerçek, hükûmet devam 
etse de etmese de Hollanda’daki bu sistemli çark 
devam ediyor ve edecek de. Bu dengeli ve asırlar 
öncesi inşa edilmiş bu sistem, otomatik, tık tık 
tık (pili) bitmemiş saat gibi işleyecek, yönetim 
devam edecek. Helal sana!

Yeni bir hükûmet kurulana dek, Mark Rutte ve 
Hugo de Jonge, koronadan dolayı ilgi çeken 
ve periyodik olarak Salı günleri düzenli olarak 
yapılan basın toplantılarında yeniden boy 
gösterecekler.  “Yeni virüs, nasıl ve niçin, 
nerede, ne zaman mutasyona uğradı?” diye 
sürekli bizleri meşgul edecekler... 
Mutasyonmuş (değişim anlamında). İnfluenza, 
grip; zaten binlerce çeşidi yok muydu?
Bilinmiyorsa, yok anlamına gelmez ki!
Hadi bakalım artık yeter, insanları, işçilerimizi, 
gençlerimiz, yaşlılarımızı bir an önce aşıla da, 
bitsin artık bu tüneldeki icraatlar. 
Yakıver ışığı Rabbim!..
Sizlere Korona periyodunda fazla bilgi ve 
araştırma konuları ele alıp da aktaramadım, 
kısmet olmadı. 
Tekrar Doğuş gazetemiz aracılığıyla zaman 
bulduğumuz sürece ve konuları seçerek sizlere 
aktarmaya devam edeceğim...
Sözüm olsun siz değerli okurlarımıza. 
Takdir ediyorsunuz, bunun haberini alıyorum.
Sağlıcakla kalın...                                ---◄◄                                  

KIRILGAN

EKONOMİ

doğuş  aylık gazete/maandblad
nr. 268-269 Şubat/Februari 2021 - Mart/Maart 2021  









interview14 söyleşi

Hollanda tarihinde sanı-
rım bir ilk… Göçmen-
lerin kurduğu bir parti 
bu kadar başarı sağladı. 

Bunu neye bağlıyorsunuz? 
Tunahan Kuzu: Sadece Hollanda’da 
değil, Avrupa’da bir ilki gerçekleştir-
dik. Başarımızın sırrını öncelikle bura-
daki yasayan azınlık toplumlarının güç 
birliği sağlaması ve ötekileştirilmeye 
karşı durmasından kaynaklanıyor. 
Parti olarak toplumun dertleriyle 
ilgileniyor, meclisteki yoğun tempo 
esnasında bulunduğumuz bütün boş 
vakitleri insanlarla hasbıhal etmek 
ile geçirmeye çalışıyoruz. Mümkün 
olabildiğince vatandaşın sorunlarına 
yönelik çözüm üretmeye çalışıyor ve 
insanlarla anlaşır dilde konuşuyor ve 
bize ulaşmak isteyen herkes kolaylıkla 
ulaşabiliyor. 

DENK Partisini mecliste 3 vekil 
ile temsil ediyorsunuz. Yapılacak 
seçimde bu başarıyı koruyacağı-
nıza inanıyor musunuz? 
Dört sene boyunca vatandaşlarımı-
zın haklarını savunmak ve Hollanda 
siyasetine yeni bir perspektif ve ivme 
kazandırmak için kıyasıya mücadele 
ettik. Bize dört sene önce güven du-
yan insanlar, bizden başı dik bir şekil-
de siyaset yapabileceğimizi görmüş
durumda. Dostta düşman da DENK’in 
çeşitli konulardaki duruşunu biliyor. 
Bunun üzerine dört sene önce oy hak-
kı olmayan ve seçimlerde 18 yaşında 
olan gençlerimizin seçme hakkını 
eklediğimizde DENK’in rahatlıkla 5 
sandalye çıkarabileceği anlamına 
geliyor. Ben inanıyorum ki ‘Hollanda 
hepimizindir’ ve ‘Hollanda’nın ge-
leceğine beraber yön vermeliyiz’ 
mesajının seçmende karşılığı en az 5 
milletvekili yönündedir. Potansiyelimiz 
ise bu sayıdan çok daha fazla. 
Kısacası: DENK önümüzdeki se-
çim ve daha sonraki yıllarda git-
gide büyüyecek ve Hollanda’nın 
merkezine oturacak bir partidir. 

DENK Partisi karşıtları tarafın-
dan popülist politika uygula-
makla eleştiriliyorsunuz, buna 
katılıyor musunuz? 
Elbette rakiplerin eleştirmek için bir 
şey bulmaları gerekiyor. Şayet toplu-
mumuzun uğradığı ayrımcılık, ırkçılık 
ve Müslüman düşmanlığına karşı tepki 
göstermek popülist tavırsa, razıyım. 
Şayet Hollanda’da sağlık sigorta prim-
leri ödenemez hâle geldiyse ve sistem-
de değişiklik yapılmak istenmiyorsa 
ve biz buna karşı müdahale etmek 
istiyorsak, bu suçlamalara razıyım. 
Bizim mücadelemiz ırkçılığa maruz 
kalan ve her alanda ötekileştirilen 
insanların sesi olmak. 
2016 yılında DENK “Vergi Daire-
sindeki ırkçılığın araştırılması 
lazım” dediğinde diğer siyasi partiler 
gülüp geçti. “DENK’in iddiaları po-
pülist suçlamalar” denildi. 4 sene 
sonra yine DENK’in etkin siyaseti ve 
yoğun Mücadele’si ile hükümet vergi 
dairesindeki ırkçılık yüzünden dostu 
ve Hollanda devleti özür dilemek 
durumunda kaldı. 

“Bizim diğer partilerden farkı-
mız; yeni Hollanda’yı içerimizde 
barındırmamız ve âdeta yeni 
Hollanda’nın ilk temel taşlarını 
döşeyen pozisyonda olmamızdan 
kaynaklanmaktır”

Diğer partilerden DENK Partisini 
ayıran en önemli faktör nedir? 
Bizim partimiz çok renkliliği içinde 
barındıran ve toplumsal hareket ile 
şekillenmiş bir partidir. Toplumsal bir 
hareketin sonucu olarak partimiz doğ-
muş ve Hollanda meclisinde gündeme 
gelmeyen ve konuşulmak istenmeyen 
konuları dillendirmiş bir partidir. 
DENK Partisi, korkusuz ve cesur bir 
şekilde mağdur insanların hakkını 
savunurken prensiplerinden asla taviz 
vermeyen ve toplumun her alanında-
ki insanlarla birebir irtibatta olan ve 
dolayısıyla haberdar olan bir partidir. 
Bizim diğer partilerden farkımız, yeni 
Hollanda’yı içerimizde barındırmamız 
ve âdeta yeni Hollanda’nın ilk temel 
taşlarını döşeyen pozisyonda olma-
mızdan kaynaklanmaktır. 

Partiniz, özellikle Türkiye 
kökenli seçmenlerden büyük 
destek alıyor. Aynı desteği 
Faslılardan alamıyorsunuz. 
Fas kökenli bir liderle, Faslıların 
desteğini alabilecek misiniz? 
Öncelikle belirtmek isterim ki Hollan-
da’da çeşitli toplumlardan partimiz 
destek alıyor. Bizim partimiz de 
yabancı uyruğu olan insanlar olduğu 
gibi ‘Hollanda hepimizindir’ 
mesajına inanan ve yabancı kökeni 
olmayan insanlarda var. Doğal olarak 
Hollanda’da en büyük yabancı köken-
li grubun Türkiye kökenli seçmenin 
olmasının partimizde de tesiri var. 
Son aylarda yaptığımız görüşmelerde 
net bir şekilde diğer yabancı kökenli 
grupların yığınla DENK Partisine akın 
ettiği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu 
gelişmeyi Fas kökenli Hollandalılarda 
da kesinlikle görüyorum. 

“Önümüzdeki yıllarda bütün 
devlet dairelerindeki ırkçılığı 
teker teker gündeme getireceğiz”

Hükûmetin istifasında büyük et-
ken olan Vergi Dairesi’nin yaptığı 
ayrımcılık hususunda bir şeyler 
söylemek ister misiniz? 
DENK olarak 2016’da dile getirdiği-
miz Vergi Dairesi’nde yapılan ırkçılık 
yıllar boyunca özellikle milletvekilimiz 
Azarkan’ın verdiği büyük mücadelenin 
neticesinde gözler önüne serildi. Bunu 
ilk dillendirdiğimizde bize uzaydan ge-
liyormuş gibi muamele eden, popülist 
politikayla suçlayanlara en bariz ör-
nek bu olsa gerek. Artık Hollanda’da 
yeni bir dönem başladı. Toplumdaki 
var olan ırkçılık artık devlet dairelerin-
de de kanıtlandı. DENK bu değişime 
ön ayak oldu ve önümüzdeki yıllarda 
bütün devlet dairelerindeki ırkçılığı 
teker teker gündeme getireceğiz.

Hollanda’da son dönemde İslam 
karşıtlığı ve ırkçılığının arttığı-
nı görüyoruz. Hatta çok sayıda 
camiye saldırılar oluyor. Wilders 
dışında diğer partilerin bu konu-
da duruşları nasıl? 
Maalesef diğer partilerin sesi çok cılız. 
İnsanlarımızın oy kullandığı partilerin 
bazılarının seçim programında “İslam 
düşmanlığı” kelimesi geçmiyor bile. 
Maalesef geçtiğimiz yıllarda camilere 
yapılan çirkin saldırıların neticesinde 
çok az siyasi parti bu konunun önemi-
ni bilerek veya bilmeyerek kavramış 
durumda değil. Maalesef ülke çapında 
verdiğimiz önergeler kabul edilmese 
bile, yerel belediyelerde DENK tem-

“On binlerce mağdur ailenin haklarını savunmak ve tazminat almasını sağlamak için uzun soluklu mücadele verdik” 

“Hollanda hepimizindir ve Hollanda’nın 
geleceğine beraber yön vermeliyiz”

 Tunahan Kuzu Kimdir: 
5 Haziran 1981 İstanbul doğumluyum. Rahmetli 

dedem 1960’lı yılların sonunda kendine ve kendinden 
sonra gelenlere daha iyi bir gelecek sunmak için 

Hollanda’ya göç etmiş. Küçüklüğüm Maassluis 
şehrinde geçti. Küçük yaşlardan itibaren doktora, 

belediyeye ve resmi kurumlara çevirmenlik yaparken, 
toplumumuzun yaşadığı sıkıntılarla tanıştım. Rotter-

dam Erasmus Üniversitesi Kamu Yönetimi dalında 
Mastırımı aldım. Uluslararası bir şirket olan PwC’de 

çalıştıktan sonra 2008-2012 yıllarında Rotterdam ana 
kent belediye meclisinde vazife yaptım. 2012 yılından 

itibaren milletvekili olarak bize güven veren insan-
ların haklarını savunmak için mücadele ediyorum. 

2014 yılında DENK partisinin kurucu üyelerindenim. 

Tunahan Kuzu:
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silcilerin verdiği önergelerin neticesinde bu meseleler gündemde. 
Biz tabii ki ülkesel çapta bu konunun üzerine durmaya devam 
edeceğiz ve devletin en temel vazifesi olan vatandaşını koruma 
vazifesini yerine getirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. 

Diğer partilerde ön sıralarda olmasa da çok sayıda Türkiye 
kökenli adayların olması, seçimlerde sizi etkiler mi? 
Öncelikle adayların hepsine başarılar diliyorum. Herkes istediği 
partide siyaset yapmakta özgür. 2017 yılındaki seçimlerde de aynı 
durum söz konusu idi ve diğer partilerden çokça yabancı kökenli 
aday vardı. Bu durum DENK’in Avrupa tarihinde siyasi bir ilki 
gerçekleştirmesine engel olmadı. Bu seçimde de olmayacağına 
inanıyor, DENK’in daha fazla milletvekili çıkaracağına canı gönül-
den inanıyorum. 

“On binlerce mağdur ailenin haklarını savunan ve tazmi-
nat almasını sağlamak için uzun soluklu mücadele verdik”
DENK Partisi’nin, şu ana kadar çok şey yaptığına inanıyor 
musunuz? Yaptığınız önemli çalışmalardan birkaç örnek 
verir misiniz? 
Daha önce bahsettiğim üzere Vergi Dairesi’ndeki ırkçılık skandalını 
ortaya atan ve mecliste sürekli gündeme getiren DENK Partisidir. 
On binlerce mağdur ailenin haklarını savunan ve tazminat alma-
sını sağlamak için uzun soluklu mücadele verdik. Gençlerimizin 
staj yeri sıkıntısı, üniversite diplomasını alanların diplomalı işsiz 
olmamaları ve konut arayan vatandaşlarımızın sırf yabancı kökeni 
olduğu için konut ırkçılığına uğramaması için çeşitli öneriler sun-
duk. Adil bir dış politika için de çeşitli önerilerimiz oldu. 
Bizzat bendenizin sunmuş olduğum öneriden dolayı Myanmar’da 
soykırıma maruz kalan Arakanlılara her yıl milyonlarca Euro ekstra 
maddî destek gönderiliyor. 
Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin durumunu ilk olarak mec-
liste biz gündeme getirdik. Amacımız Hollanda devletinin Uygur 
Türklerinin özgürlüğüne kavuşuncaya dek Çin devletine yaptırım 
uygulaması yönündedir. 
DENK’in daha birçok başarısından bahsetmek isterim lakin vakti-
miz kısıtlı. İlgi duyan okurlarınızı sitemize yönlendirmek istiyorum. 
Seçim programımızın ilk sayfalarında neyi amaçladığımızı değil 
neyi icra ettiğimizi yazdık. 

Bir ara politikaya ara vereceğiniz 
söz konusuydu, daha sonra gelen 
büyük olumlu tepki neticesinde 
devam etmeye karar verdiniz. 
Türkiye kökenli vatandaşlarımızın 
size karşı olan bu sevgisini neye 
bağlıyorsunuz? 
Sağ olsunlar. Mesele Tunahan Kuzu’yu 
sevmek veya sevmemek değil. Burada 
benim şahsım kesinlikle önemli değil. 
Sevenlerimiz ve sevmeyenlerimiz için 
en önemlisi DENK’in misyonu ve yaptı-
ğı çalışmalara baktıktan sonra DENK’e 
gönül vermemelerinin imkânsız olduğu 
kanaatindeyim. 

Türkiye İslam karşıtı ırkçı parti 
lideri Wilders, İslam’ın önlenmesi-
ne yönelik bakanlık oluşturacağını 
belirtiyor. mecliste karşılıklı tar-
tışmalarınız oluyor mu, seçimlerde 
de anketlere  göre büyük başarı 
sağlayacağı da gözüküyor. 
Bu konuda bir şeyler söylemek 
ister misiniz? 
Wilders söylemleriyle Hollanda siyase-
tinin ve kamuoyunun algısına yön veri-
yor. Asıl mesele bu. Wilders’in 10 sene 
önce iddia ettiği konular artık diğer 
partiler tarafından uygulanıyor. Belki 
şu anda okuyanlarımıza Wilders’in 
söylemleri komik gelebilir ama korkum 
o ki, 10 yıl sonra Wilders’in yerine aynı 
teklifleri başka partiler yapsın. Bundan 
dolayı diğer bütün partileri Wilders’ten 
uzaklaştırıp ve Hollanda’ya göçmen 
olarak gelen çalışanların çocukları ve 
torunlarının bu ülkeyi sevdikleri ve bu 
ülkeye katkı değer olduklarını anlatan 
bir partinin olması toplumsal geleceği-
miz açısından çok önemlidir. Bu görevi 
şu anda DENK üstleniyor ve diğer 
partiler kendilerine çekidüzen vermek 
zorunda kalıyorlar. DENK partisi Hol-
landa siyasetine yeni argümanlar su-
nuyor ve toplumsal meselelere yönelik 
çoğulcu ve yeni bir vizyon sunuyor. 

“Partimizin içerisinde 80 ırka 
mensup olan arkadaşlarımız var”
 
Seçmenlerinizin ve adaylarınızın 
büyük çoğunluğu göçmenlerden 
oluşmakta. Bu seçimlerde Hollan-
dalılara ulaşabilecek misiniz? 
Yabancı kökenli insanlara kolay ulaş-
tığımız bir gerçek. Aynı zamanda son 
zamanlarda bir çok yabancı olmayan 
insanlara da ulaşıyoruz. Partimizin 
içerisinde 80 ırka mensup olan kıymetli 
arkadaşlarımız var. Polonyalısından, 
Türk’e, Faslısından, Somaliliye ve aynı 
zamanda Hollandalılar dahil olmak 
üzere herkese ulaşabiliyoruz. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
husus var mı? 
Pandemi sürecinden dolayı maalesef 
istediğimiz düzeyde insanlarımızla bulu-
şamıyor ve seçim çalışmasını gerçekleş-
tiremiyoruz. Bundan dolayı okuyanları-
nızdan ricam DENK’i desteklemeleri ve 
çevrelerinde bulunan herkesin sandığa 
yönlendirmeleri yönünde olacaktır. 
                     Söyleşi PM      ---◄◄   
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Türkiye hedefte...

Geçtiğimiz günlerde Virüs Gerçeği (Viruswaarheid) Vakfı’nın 
Hollanda devletine açmış olduğu dava sonucunda hâkim, sokağa 
çıkma yasağının yasal olmadığını ve hükûmetin yeterli ve gerekli 
gerekçeleri öne süremediğini belirtip, sokağa çıkma yasağını iptal 
etmişti. Mahkeme duruşmasında sadece birkaç saat sonra yüksek 
mahkemenin kararı bozması kafalarda soru işareti oluşturmuştur. 
Mahkeme kararı dolayısıyla oluşan siyasi yaygaradan dolayı 
seçim tatilinde olan meclis, tatili iptal edip genel kurul ile sokağa 
çıkma yasağını görüştü. Yaptığı konuşmada hükûmetin kararlarına 
tepki ile yaklaşan Kuzu, ‘Başbakan Rutte yasaları çiğneyerek ve 
kendi kafasına göre kararlar alarak sokağa çıkma yasağı diktatörü 
olmuştur’ diyerek meclisteki diğer partilerin tepkisi ile karşılaştı. 
Sosyal medyada ise günün konusu olan Kuzu’nun açıklamalarına 
Hollanda’nın çeşitli kesimlerinden destek geldi ve takdir topladı.

Milletvekili Kuzu: “Her seçimde Türkler, Türkiye, 
Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapılıyor”
Denk Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, ülkede her seçimde Türkler, 
Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapıldığını 
söyledi. Kuzu, sosyal medya hesabından Hollanda Güvenlik 
ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) 15 Şubat’ta basına 
sızan Türkiye, Türkler ve ülkede yaşayan Müslümanlar hakkında 
güvenlik bilgilerini içeren taslak raporla ilgili video paylaştı. 
NCTV’nin yalan, eksik ve varsayımlarla dolu güvenlik raporunun 
basında yer aldığını belirten Kuzu, “Her seçimde olduğu 
gibi bu seçimlerde de Hollandalı Türklere, Türkiye’ye, 
Müslümanlara ve İslam’a yönelik takıntılar gün yüzüne 
çıkıyor ve artıyor.” ifadesini kullandı. 
Kuzu, “Basına sızdırılan taslak raporun tamamlanması için 
en az iki bakanlık ve çeşitli uzmanların bu taslak rapora 
göz atması gerekiyor fakat bütün siyasi partiler kınamak 
için hazır halde sıraya çoktan girmiş durumda.” diye 
konuştu. 
Siyasi partilerin tek amacının basına sızan rapor üzerinden oy 
toplamak olduğunu ifade eden Kuzu, “Seçim zamanında alışmış 
olduğumuz manzaralar. Gerçek olan ise dünya genelinde 
terörden en fazla zarar gören ve can kaybeden ülkelerin 
başında Türkiye’nin gelmesidir. Alçak terör saldırıları ile 
onlarca değil yüzlerce vatandaşını şehit veren bir ülkeyi bu 
denli suçlamalara maruz bırakmak ucuz siyasetten başka 
hiçbir şey değildir.” değerlendirmesinde bulundu. 
Kuzu, Denk partisi olarak Hollanda parlamentosunda bu tür 
haksızlıklara karşı her zaman mücadele edeceklerine dikkati 
çekerek, “Etnik kökenine veya dinine bakmadan Hollanda’da 
yaşayan herkesi sahiplenerek ayağa kalkıyoruz ve 
adaletsizliğe karşı asla gözlerimizi kapatmıyoruz.” dedi. 
Ülkede 15-17 Mart’ta genel seçimler yapılacak.                       ---◄◄
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DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu: 
“Rutte diktatördür!”

      
Z ihnimizin inanılmaz gücünü anlamak 

için maalesef acı tecrübeler gerekiyor. 
Bunu en iyi ikili ilişkilerde anlıyoruz. 
Bedenimizdeki en çıkarcı organın 

beynimizin olduğunu anlıyoruz, çünkü bize, 
olaya, insana ve ana göre ne görmek ve ne 
anlamak istiyorsak, onu gösteriyor. Bildiğimiz 
hemen hiçbir şey işe yaramıyor; çünkü kalbiniz 
“evet” demiş oluyor. Rüzgâr kökünden sökeceği 
ağaca önce tatlı tatlı esiyor.

İnsanlar ne kadar uzun süre birbirlerini 
tanıdıklarını düşünseler bile, duygusal bir ikili 
ilişkiye girene kadar, asıl tanışma olmuyor. 
Bunun en önemli sebebi, kişiliklerin ancak ve 
ancak duygusal ilişki yaşadığınız ve hayatınızı 
birleştirdiğiniz anda ortaya çıkması. 
Uzun yıllar sözlü veya nişanlı kalıp, evlilik 
yaptıktan bir kaç ay içinde olan boşanmaların en 
büyük sebebi bu oluyor.
Neredeyse istediğimiz her şeyin 24 saat içinde 
ayağımıza kadar getirilen bir zamanda, buna 
çözüm bulamıyoruz. Sürekli “senden adam 
olmaz” veya “paşam” diye yetişenler, bedenleri 
büyüse bile çocuk kalıyorlar. 
Bu çocukların yetişkin dönüşümü oluşmuyor, 
yetişkin ruhu gelişmiyor, ruhunu ve duygularını 

yönetmeyi öğrenmemiş oluyor. Bununla 
yüzleşmek ise ancak ve ancak evlilik sonrasına 
kalıyor. Ve maske düşüyor. Gardını düşürmemek 
için ise yıllarca biriktirilen ve önemli bir 
savunma mekanizması hâlini alan bir bahaneler 
koleksiyonu ortaya çıkıyor. Annenin babanın 
evladına yakıştıramadığı, çevrenin karışmadığı 
ve kendinin kabullenemediği durumun bedelini 
çoğunlukla eşler ödüyor.

Çocukları yetiştirirken hangi zihniyet ile 
yetiştirdiğimizin önemi bu vesileyle tekrar 
ortaya çıkmış oluyor. Çocukluğunda çok 
yıpratılmış, bundan dolayı duygu dünyasını 
kapatmış çocuklar, olgunlaşmıyorlar. Ve onlardan 
ileriki yaşlarda beklenen adamlık, çocuğu 
iyileştirmeden ortaya çıkmıyor.
Bunun zorlukları ise çiftler için ayrı bir 
mutsuzluk, ayrı bir feryat, ayrı bir umutsuzluk 
oluyor. Eşler affetmek, vazgeçmek veya susmak 
gibi ağır bir yükün altına giriyorlar. Kimi bu 
yükü yükleniyor, kimi altında kalıyor. Yazlar kışa 
dönüyor.
İçinde bulunduğumuz pandeminin küresel olduğu 
gibi, ikili ilişkilerde yaşanan bu tür sorunların da 
kesinlikle bir evrensel yönü var ve kadın-erkek 
boyutunu aşıp, insan olmakla alakalı bir konu. 
Bu sıkıntılı zamanlarda ve tabi ki 14 Şubat 
çerçevesinde kendinize, eşinizden özür 
dileyebilmeyi, teşekkür etmeyi, takdir 
etmeyi ve değer bilmeyi ilke edinin lütfen. 
Öğrenmediyseniz, bilmiyorsanız, zor geliyorsa 
yardım isteyin ve yardım kabul edin. 
Mutluluğu kendi dışınızda aramayın. 
Allah bizi seviyor.                                   ---◄◄ 

Bunun zorlukları ise çiftler 
için ayrı bir mutsuzluk, 
ayrı bir feryat, ayrı bir 
umutsuzluk oluyor. 
Eşler affetmek, vazgeçmek 
veya susmak gibi ağır bir 
yükün altına giriyorlar. 
Kimi bu yükü yükleniyor, 
kimi altında kalıyor.
 Yazlar kışa dönüyor.

Çocuğu iyileştir

Adamı bul!..

dogus@dogus.nlHatice Döne



dossier16 dosya

6. Seçim sonrası Hollanda’yı 
neler bekliyor?

Bunun cevabı için partilerin prog-
ramlarına bakmak gerek. Burada 
37 partiyi incelemek mümkün değil 
lakin Türk kökenli seçmenler ile 
geçmişte yakın ilişkileri olan partile-
re bir göz atalım. 
“İklim ve sürdürülebilirlik”, 
GroenLinks, D66 ve Hayvanlar Par-
tisi seçmenleri arasında bir numara. 
D66 insanı, eşitsizliğe daha değer 
vererek diğer ikisinden ayrılıyor. 
Hayvan Sevenleri Partisi ise eğitimi 
diğer gruplardan daha az önemli 
buluyor.
PvdA ve soldaki SP seçmenleri 
arasında ilk ondaki benzerlikler 

de çarpıcı. Sağlık, eşitsizlik ve 
konut piyasası her ikisinin de ilk 
üçünde. İklim, PvdA seçmenleri için 
SP üyelerinden biraz daha önemli 
gözüküyor. Bakım/sağlık, norm-
lar ve değerler, CDA ve PVV 
seçmenleri için nispeten önemli 
temalar. Ancak CDA seçmenleri 
göçmenliği ve güvenliği çok daha 
az önemli görüyor. Konut piyasası 
ve korona ile mücadele, normlar ve 
değerlerden sonra, PVV seçmen-
lerinden daha fazla dikkat ettikleri 
konulardır. Dolayısıyla bu seçimler, 
Korona ile mücadele/sağlık, öz-
gürlük, fazla ulusalcı takılma, 

konut sıkıntısı  temaları üzerin-
de kurulmuş vaziyette. Son 2017 
seçimleri islamofobi ve anti Türkiye 
– Erdoğan üzerine kurulmuştu.  
2017 seçim sonuçları. VVD partisi 
2017 yılında 33 milletvekili almış-
ken, kamuoyu yoklaması yine 9 
fazla alarak 42 milletvekili ile en 
büyük parti olacağını gösteriyordu.  
Seçim sonrası yukarıdaki konuları 
önemseyen partiler yine VVD’li bir 
Rutte başbakanlığında bir koalisyon 
beklemekte. 
Kesin olan ulusalcı sağcı PVV ve 
Forum voor Demokrasi koalisyon 
için zorlayacak ama, işleri zor.

 “Geleceğine sahip çık. Zamanın mı yok? O zaman birine vekalet ver.    Haydi 17 Mart’ta,  sana yakın bir parti için oy kullanmaya git… “ 

“Sakın Bir çiviyi küçüm-
seme. Bir çivi bir nalı, 
bir nal bir atı, bir at bir 
komutanı,bir komutan bir 

orduyu, bir ordu koca bir ülkeyi 
kurtarır”  (Atasözü)
2017’deki seçimlerde, 15 yeni parti 
için bir kutuyu kırmızıya boyadığı-
nız seçmen listesini karalayıp atabi-
liyordunuz. Hollanda seçim kurulu 
raporlarına göre bu sefer tam 37 
partiye oy verebilirsiniz. 
Bu sayı, 2. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana en fazla parti ile katılım seçimi 
olacak. Bu arada, 1922’de parti sa-
yısı 53 iken, 2017’de 28 siyasi parti 
seçimlere katılmıştı. Yazı notumda 
Hollanda Türk seçmenini ilgilendi-
ren partilerin ana mesajlarını size 
vermek istiyorum. Amaç bilgilendi-
rip, 17 Mart’ta oy kullanırken parti 
seçmeye yardımcı olmak. 

10 adımda 15, 16 ve 17 Mart 
seçimlerine ısınma notları:
1. Dikkat: “Hollanda’da Devlet 
eliyle ayrımcılık var” 

Hollanda hükûmeti, ayrımcılık 
yaptığını kabul ederek, bünyesinde 
ayrımcılık virüsü taşıdığını resmen 
kabul etti.  

Ne oldu?
Hollanda’da 2009 – 2019 arası, 
tahmini 26.000 anne-baba, çocuk 
bakımı ödeneği ile ilgili yanlış 
dolandırıcılık şüphelerinin kurbanı 
oldu. Vergi Daireleri tarafından 
dolandırıcılığa karşı kullanılan 
sistematik algoritmalar yüzünden 
sırf Hollandalı olmadıkları için 
ayrımcılığa uğradı. 
Sen oy verirsen virüse ilaç olursun. 
Vermezsen virüs çoğalır.
  
2. Hollanda siyaseti katılımcı 
toplumu seviyor
Bu hastalığı iyileştirmek için bünye-
sindeki virüs temizleme mekanizma-
sını harekete geçirdi. Hükûmet istifa 

etti. Şayet oy kullanmaya gidersen 
gelecek ilk seçimde senin isteklerine 
kulak verecek. Katılımcı ol.
3. Hükûmet genelde tüm 
Hollanda’dan, özelde 
yabancılardan özür diledi. 

Yapılan hatadan geri adım attı. 
2009 - 2019 arası çocuk parası 
müracaatında bulunan ve alamayan 
herkesten  özür diledi. 
Çok oy kullanmadığın hâlde senden 
özür diliyorsa oy kullanırsan neler 
olacağını sen bir düşün.  

4. Duyduk duymadık demeyin.  
€ 30.000 Euro’luk bonus var!

Hükûmet özrün yanı sıra mağdur 
olan herkese € 30.000 ile tazminat 
verdi. Sen oy kullanmaya devam 
edersen ekonomik ve sosyal imkân-
ların genişlemesine katkı sağlarsın. 
Oy kullanmayı son kez bir düşün!
 
5. Bir oy geleceğimizi belirler.  
Soru: Benim oyumdan ne çıkar?

El cevap: Sakın bir çiviyi küçüm-
seme. Bir çivi bir nalı, nal bir atı, at 
bir komutanı, komutan bir orduyu, 
ordu koca bir ülkeyi kurtarır.
Sen oyunu bir çivi gibi edasında 
kullan ki çocuklarımızın geleceğini 
sen belirle. 
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Hollanda Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi
Hollanda Açık Öğretim İmam Hatip 

Lisesi Programı; İslam Toplumu Millî 
Görüş Eğitim Başkanlığının çabaları 
ve Hollanda İslam Federasyonu (NIF) 

Eğitim Başkanlığının katkılarıyla, Belçika İbn-i 
Sina Enstitüsü’ne bağlı olarak 2017-2018 eğitim 
yılında Schiedam Yıldız Eğitim Merkezi’nde 
başlamıştır. 2020 yılı itibariyle 25 öğrencimiz 
diplomasını almıştır. Şu an 47 öğrenci ile 
eğitimimiz devam etmektedir. 
Niçin İmam Hatip Lisesi?
Şu an için Hollanda’da İmam-Hatip eğitimi 
veren bir kurum bulunmamaktadır. Halbuki 
gün geçtikçe ve Müslüman nüfus çoğaldıkça 
bu konudaki açık ortaya çıkmakta ve 
doldurulamamaktadır. Bundan dolayıdır ki; 
Hollanda’da yetişen, buranın kültürünü bilen, 
gelenek ve göreneklerine aşina, Hollandacanın 
inceliklerine sahip ve bu dilin kodlarını bilen 
imamlar yetiştirmek istiyoruz. 

AÖİHL’nin İçeriği Nedir?
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi dersleri yüz yüze 
dersler ve uzaktan eğitimle alınan derslerden 

oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim, Arapça, Hadis, 
Tefsir ve Hitabet dersleri yüz yüze sınıflarda, 
alanında uzman eğitimciler tarafından 
verilmektedir. Diğer alan dersleri (Osmanlıca, 
Fıkıh, Kelam gibi) ise uzaktan eğitimle 
verilmektedir. Yüz yüze derslerin sınavları 
ders veren hocalar tarafından, alan derslerinin 
sınavları ise merkezi sistemle yapılmaktadır. 

AÖİHL Kaç Yıl Sürüyor?
Açık Öğretim İmam Hatip Programı Yüz 
Yüze dersleri 2 yılda alınabilmektedir. Alan 
dersleri öğrencinin durumuna göre 2 ile 4 yıl 
sürebilmektedir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?
Açık Öğretim İ mam Hatip Lisesine; sağlık 
durumu ve Okul/Kurum tarafından belirlenecek 
diğ er ş artları uygun olanlardan; 
1. Ortaokul (VMBO/MAVO/MBO/HAVO ve 
VWO)/imam hatip orta okulu mezunu olanlar  
2. Orta ö ğretim (VMBO/MAVO/MBO/HAVO 
ve VWO) dü zeyindeki okullardan ayrılanlar 
(tasdikname alanlar) 

3. Orta ö ğ retim ve imam hatip orta okulu 
mezunu olanlar (VMBO/MAVO/MBO/HAVO ve 
VWO) (lise diplomalı) 
4. Denklik belgelerinde belirtilen ö ğ retim 
dü zeylerinin yukarıdaki ş artlardan birisini 
taş ıması durumunda, yurt dış ında ö ğ renim 
gö rmü ş  olanlar baş vurabilirler. 

Diploma ve Sonrası?
Açık Öğretim İmam Hatip Programını başarıyla 
bitiren öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti 
Milli Eğitim Bakanlığın’dan AÖHL Diplomasını 
alacaktır. Bu diploma Türkiye’de verilen İmam 
Hatip Lisesi Diploması ile aynıdır. Öğrenci 
diplomasını aldıktan sonra istediği takdirde 
Türkiye’de Üniversite sınavlarına girebileceği 
gibi Hollanda’da İslam Üniversitelerine, HBO 
ve Hogeschool´a  kayıt yaptırabilmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
HOLLANDA SCHİEDAM
imamhatip@yildizegitim.nl 
+ 31 06 45 10 38 45
BELÇİKA  ibnisinamaol@hotmail.com
00 32 48 51 03 236                          ---◄◄

IGMG Eğitim Başkanı 
Abdulhalim İnam, 
Açık Öğretim İmam 
Hatip Lisesi alanında
2020 yılında bölgeler 
arasında en fazla kayıt 
yaptıran Güney 
Hollanda Millî Görüş 
(NIF) Eğitim Başkanı 
İsmail Kızılırmak’a 
teşekkür plaketi verdi.

 BİR OY GELECEĞİMİZİ 
 BELİRLER 

O. Osman Elmacı - Siyasetçi
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 “Geleceğine sahip çık. Zamanın mı yok? O zaman birine vekalet ver.    Haydi 17 Mart’ta,  sana yakın bir parti için oy kullanmaya git… “ 

7. Aşırı sağcı PVV Partisi 
yabancı ve Müslümanları seçim 
malzemesi yaptığı için PVV’nin 
parti programına bakılması 
gerek.  
PVV Partisi...

Geert Wilders’ın PVV’si, Mart ayın-
daki parlamento seçimleri için parti 
programına Göçmenlik ve İsla-
miyet’ten Çıkarma Bakanlığı’nı 
dahil etti. Buna ek olarak, Avrupa 
Birliği’nden ayrılmayı vadediyor. 
PVV, özellikle Fas’tan gelen göç-
men kökenli insanlara doğrudan 
saldırıyor. Parti, “Göçmen sokak 
teröristleri, çoğu zaman Faslılar, 
Hollandalıları her yerde terörize 
ediyorlar” diye yazıyor.

PVV programının birkaç finansal 
sürprizi de var. Örneğin, kira fiyat-
ları ve enerji faturası gibi bakkaliye 
KDV’si de düşürülmelidir diyor. 
Aynı zamanda, asgari ücret yüksel-
tilmesi ve devlet emeklilik yaşının 
65’e geri dönmesini de istiyor

8. Türk ve Müslümanların  ku-
ruculuğunu yaptığı partiler var.  
Bunlar ne durumda? Bu partiler ne 
vadediyor ve  nasıl bir geleceği var. 
Burada DENK Partisi ve NIDA 
Partisi göze çarpmakta. 

Denk partisi... 

Parti lideri: Farid Azarkan. Önceki 
lideri Türk kökenli. Tunahan Kuzu. 

Seçim programına göre, DENK 
partisi ayrımcılıkla mücadele için 
bir milyar Euro tahsis etmek istiyor 
ve Zwarte Piet’in kamusal alan-
da yasal olarak yasaklanmasını 
savunuyor. Program kapsayıcılığa 
(toplumda her kişinin hak ettiği 
yere sahip olması)  ve ayrımcı-
lıkla mücadeleye odaklanıyor. 
Ayrımcılıkla mücadele etmek için 
parti ispat yükünü tersine çevirmek 
istiyor. Partiye göre, Vergi Daireleri 
gibi organların bekle ve gör tavrı 
yerine ayrımcılık yapmadıklarını 
“önden” göstermeleri gerekiyor.

‘Irkçılık dedektörü’
Hükûmette örneğin “opak al-
goritmalar” tarafından yapılan 
ayrımcılık, “Dijital Ayrımcılıkla 
Mücadele Görev Gücü” ve 
“ırkçılık detektörü” tarafından 
da ele alınmalıdır diyor. Hollanda 
Veri Koruma Kurumu’nun daha 
önce bildirdiğine göre, Vergi ve 
Gümrük İdaresi, çocuk bakımı öde-
neği ile dolandırıcılığı tespit etmek 
için ayrımcı algoritmalar kullanılıp 
binlerce ebeveyni sıkıntıya soktu-
ğunu ifade ediyor DENK partisi. 
DENK, “Kurumlarımızda ayrım-
cılık olduğu için, bu yetkilileri 
bu kurumlardan temizleme-
liyiz” diyor. Ayrıca toplamda, 
ayrımcılığı azaltma konusunda 
uzmanlaşmış 500 ek polis memuru 
olmasını istiyor parti.
 
NIDA partisi..

DENK partisini zorlayacak so-
kaklarda zikredilen diğer parti de 
NIDA partisi.  İlham aldığı kaynak 
İslam. 
Parti lideri: Nourdin El Ouali. 
“İslam” ve “çeşitlilikle 
büyümek” diye bir sloganı var.
NIDA’nın İslami bir temeli üzerine 
kurulduğunu ifade ediyor. 
Misyonu:
“Bizim neslimiz, İslam’ı ve çok 

kültürlü olmayı sorun olarak gö-
ren bir siyaset içinde büyüdü. 
Çözüm için ilham kaynağı olarak 
İslam ve çok kültürlülükle büyü-
yen yeni bir nesle inanıyoruz.”

Parti olarak 5 çarpıcı vaadi şöyle 
sıralanabilir:
* İnsan ve Güvenilirlik Bakanlığı’nın 
kurulması. 
* Tren istasyonları ve toplu taşıma 
dahil kamusal alanlarda daha az 
reklam.
* (Alışveriş) merkezlerinde ibadetha-
ne imkânlarının yapılması. 
* Dünya dinleri ve felsefesi okullarda 
herkes için bir sınav dersi olması. 
* Millî bir buluşma ayı. (Müslümanla-
rın Ramazan ayına vurgu)
Denk ve Nida partisinin ayrıştıran 
en belirgin özelliği, Denk partisinin 
etnik kökene NIDA partisinin ise dini 
temele vurgu yapmasıdır.
Temel noktası ise aynı kitleden oy 
almak istemeleridir. Bu da  pastanın 
küçülmesi ve ikisinde seçimlerde 
istediği sonuca ulaşamayacakları 
anlamına gelebilir. 

9. 300 bin Türk kökenli Hollan-
da seçmeni sandığa götürmenin 
yolları nedir?

Hollanda’da son 10 yılda parlamen-
to seçimlere katılım ortalama % 77 
lakin bu oran Türklerde % 40’lerde. 
Bu durum 180.000 oyun çöpe gittiği 
anlamına gelir.

2017 yılında yapılan parlamento 
seçimlerinde 10.516.041 geçerli oy 
kullanıldı. Bu da 150 kişilik par-
lamentoda vekile düşen oy sayısı  
(10,516,041: 150 koltuk) = 70,107 
dur.

Yani Türk kökenli seçmen % 40  ka-
tılımla doğrudan bir vekil seçebiliyor. 
% 77 katılımla 2 vekilin çıkartılması-
na katkı sağlayabiliyor.

Stratejik anlamda STK liderleri bir 
araya gelip ortak paydalarda buluşup 
parti desteklemeleri durumunda batılı 
olmayan yabancı kökenli 1 milyon 
300 bin oy mevcut olduğunu (Devlet 
İstatistik Kurumu verilerine göre) göz 
önünde bulundurursak, yine sadece 
% 40’lık oy kullanımı durumunda 
bile 520.000 oy; 70,107 = 7 millet-
vekili çıkartabilir.  
Hollanda meclisine, CU partisi (Hris-
tiyan Birliği) ortalama 5 vekil vererek 
sürekli koalisyon partisi olmaktadır.
5 vekili olmanın gücünün etkisin 
varın siz düşünün. 

10. Bu anlamda  Sivil Toplum 
Kuruluşların (STK) bu konudaki 
hareket kabiliyet ve etki güçleri-
ni gözden geçirmeli

Sonuçta Hollanda’da ortak sorunlar 
ancak ortak hareket ederek halle-
dedilebilir. Bunun dışında seçimler 
dışında yerel ve ulusal partiler ile 
düzenli ilişkiler kurulmalı ki parti 
programlarına bu ortak sorunla-
rın çözümleri girmeli. Ayrıca yine 
STK’lar derhal Hollanda’nın en 
büyük sendikaları olan FNV ve CNV 
ile işsizlik, eğitim ve ayrımcılık gibi 
ortak sorunları beraber çözme çabası 
ve pratikliğini ortaya koymalılar. 
Göreceksiniz sırf sorunlara sahip 
çıkıldığı için el üzerinde tutulacaklar-
dır. Ayrıca sendika ve siyasi partilere 
üye olmayı ihmal etme.. 

Sonuç.
17 dakikanı ayır, 17 Mart’ta 
oyunu kullan!.. 
17 Mart sonrası gelecek ilk seçimler 
için üyesi bulunduğun dernek cemi-
yet ya da ulaşabildiğin STK’yı parti 
ve sendikalar ile irtibata geçmeleri 
için baskı kur, geleceğine sahip çık. 
Zamanın mı yok? O zaman bir kişi 
3 vekalet alabildiğine göre bir kişiye 
vekalet ver. 
Haydi 17 Mart’ta, sana yakın bir
partiye oy kullanmaya git…    ---◄◄   
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Başarılı olanlar ödüllendiriliyor...
Schiedam Yıldız Eğitim Merkezi, Avrupa’da Açık Öğretim İmam 
Hatip Lisesi yüz yüze dersler  ve Sınav Merkezi alanında en 
başarılı Eğitim Merkezi olarak seçildi. NIF Bölge Eğitim Başkanı 
İsmail Kızılırmak tarafından Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa 
Yüce’ye teşekkür plaketi verildi. Bölge Eğitim Başkanı İsmail 
Kızılırmak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti ve
bu başarının örnek olması dileğinde bulundu. 

 BİR OY GELECEĞİMİZİ  
 BELİRLER 



      

D eğerlerin yer değiştirdiği dünyamızda 
insan ilişkileri, farklı boyutların esiri 
olmaktan kendini kurtaramamıştır. 
Halbuki insan eşrefi mahlukattır. Tarih 

sürecinde insanlıkla birlikte şartların ve fiziki 
mekânların meydana getirdiği değerler, bütün 
insanlığın ortak malıdır. Olay sadece bundan 
ibaret değildir. 

Bireylerin birbirine karşı sorulukları, hayatın 
devamlılığı açısından daha da önemlidir. 
Birbirine karşı tahammül, inançlara saygılı ve 
ortak hürriyet anlayışını kabul etmektir.
Her sanatkâr ürettiği ürünün insanlar tarafından 
beğenilmesini ister ki, toplumun gönlünde yer 
etsin. Müminlerin özelde muhataplarına karşı 
kaba olmaksızın nezaketi ve nezaheti adab-ı 
muaşeret ölçeğinde ağızdan çıkan sözlerinde 
insanların nezdinde nasıl karşılık bulacağını 
düşünülmelidir. Zira ağızdan çıkan her söz 
hemen yerini bulur. Her söz sahibini tanımlar ve 
toplumdaki konumunu ortaya koyar.

Her nefes alıp vermede şükrümüzü eda 
ediyorsak, bir çok şeyin bilincindeyiz demektir. 
Bu hâl bilgi ve Allah’a karşı acziyetimizi müdrik 
ve kulluğumuzun bilincinde ilanı hakikat 
demektir. Bir anlık nefes alamadığınızı veya 
veremediğinizi düşünün, insanlara karşı aynı 
tavrı göstermeniz mümkün değildir. 
Bu değerin bilincinde olan kul, ne kadar büyük 
nimete sahip olduğunu anlar ve muhataplarına 
kıymet vermeyi insan ve mümin olmanın erdemi 
sayar.

Bütün bunlar birbirini takıp eden ve destekleyen 
merdiven basamakları gibidir. 
Mesela soru sorma adabı, oldukça önemli ve 
içtimai hayatın bütünlüğü ve devamlılığı ile ilgili 
bireylerin huzuru için olmazsa olmaz şartıdır. 
Hem soru yöneltmek ve arkasından 
beklemeksizin cevap vermek, muhataba karşı son 
derece kaba bir davranıştır. Mütevazi olmayı ve 
nezaket kurallarına uymayı bir vazifi-i insaniye  
olduğunu bilmek, dinin ve aklın müşterek 
yüklediği bir mesuliyettir.

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. 
Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Mümin, 
bir delikten iki kere sokulmaz.” 
(Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63)
Aynı hataları tekrarlamak, iman ve amel 
bağlamında sıkıntıya yol açacağını bilmek 
gerekir. Hadisi-i Şerif ’in işaret ettiği mümin 
tipolojisini ortaya koyarak, olaylara karşı uyanık 
ve hataları işlemeyi ahlâk hâline getirmemesini 
ifade etmektedir.
 
Çoğu zaman şahit olduğumuz bu nevi şahısların, 
kendi kaprislerine kapılıp diğer insanları da 
oraya çekmek için  çalışmaktadır. Bunun anlamı, 
müzmin hâle gelen hastalığın bir an önce tedavi 
olması elzem hâle gelmiş demektir. Normal ruh 
hâliyle anormallik arasında konunun uzmanları 
kesin çizgiyi çekmekle mükelleftir. Böylelikle bu 
insanların başkalarına zarar vermeleri önlenmiş 
ve kendileri adına bir çözüm bulmuş ve huzurun 
hâkim olması sağlanmış olsun.

Tepki alacağını bile bile: “Ben doğruyu 
konuştuktan sonra, istediğim her yerde 
hakkı haykırırım” demek, sosyolojiyi ve 
toplum psikolojisini bilmemektir. Konuşmanın 
zamanını mekânını bilmek bir sanattır. İnsanların 
kalplerini söylediklerimizle kırıyor ve sonra 
pişman oluyorsak, tövbeyle bundan sonraki 
hayat için yeni sayfayı açıyoruz demektir.

Tarih, toplumların hafızası gibidir. 
Tarih okumalar yaparken, tarihî vesikaları ve bu 
tür olayları incelerken, nasıl meydana geldiklerini 
şahıslar üzerinden sosyolojik yapıyı ve şartları 
göz önünde bulundurmak akıllıca bir okumadır. 
Yoksa önümüze gelen her tarih kitabını gerçek 
bilip yanlış bilgi  vererek insanların düşünce 
dünyalarına virüs mikrobunu enjekte etmiş ve 
büyük vebal altına girmiş oluruz. 

Tarihte ve günümüzde halkların orta sınıfını teşkil 
eden böyle İnsanlar bulunmakla birlikte, hayırda 
öncülük yapmış tarihi şahsiyetlerin çoğunlukta 
olduklarını unutmamak, ruhumuzun ve düşünce 
hayatımızın diriliğine katkısı olacaktır. insanların 
nazarında ve fikriyatında unutulmaz bir yer 
edindikleri bir hakikattir. 
İnsanların zaman zaman geriye dönük tarih 
kitaplarını okurlarken onlara özlem duyduklarını 
her fırsatta dile getirirler. 
Bunun anlamı “ahde vefa”dır...

Hakkı söylemekten çekinmeyenler, zaman, 
mekân ve mevzu bağlamını iyi hesaplayanlardır. 
Muhatapları tanımadan uluorta aklına gelenleri 
gerçek varsayarak usulsüz söyleyenler, izah 
etmeye çalıştığımız ve vasıflarıyla ma’ruf kişilerin 
davranışlarıyla mahcup olmaları muhtemeldir. 
Atalarımız ne demişler: “Her doğru her yerde 
söylenmez” ilkesi, İslami anlamda da kabul 
gören ve muhatabın bilgi seviyesine göre bir 
metotla istenen neticeye varmak esastır.

Kabalığın ve insanlara değer vermemenin bireye 
kazandıracağı hiç bir şey yoktur. İnsanları bir 
araya tutan ve onlara güven veren değerlerin 
içselleştirilmesi, istikbalde daha müreffeh 
dünyanın kurulması anlamına geliyor demektir. 
Hoyratlık ve değer arasındaki bağlamın 
bilinmesiyle insan hayatında önemli ayırım 
olduğunu kavramakla, mütevazı olmanın kıymeti 
anlaşılacaktır...                                        ---◄◄    

Tepki alacağını bile 
bile: “Ben doğruyu 
konuştuktan sonra, 
istediğim her yerde 
hakkı haykırırım” 
demek, sosyolojiyi ve 
toplum pisikolojisini 
bilmemektir. Konuşmanın 
zamanını mekânınını 
bilmek bir sanattır. 
İnsanların kalplerini 
söylediklerimizle 
kırıyor ve sonra pişman 
oluyorsak, tevbeyle 
bundan sonraki hayat 
için yeni sayfayı 
açıyoruz demektir.

HOYRATLIĞIN DİLİ ve

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

DEĞER
ANLAYIŞIMIZ...

uitzicht18 panorama

İbrahim Turgut
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Merhaba sevgili 
dostlar!..
Şu kısacık ömrümüzün 
hayırlı ve bereketli 
geçmesini yüce 
Hak’tan niyaz ederek 
söze başlayalım 
inşallah.
Bu yazımızın 
konusu, anne-
babaların kıymeti ve 
üzerimizdeki hakları 
olacaktır.
Çünkü bizim için 
analar ve babalar 
senede bir kere 
yaldızlı sözlerle 
anılacak birileri değil, 
varlığımızın vesilesi, 
yetişmemizin sebebi, 
her şeyimizle borçlu 
olduğumuz yegâne 
değerlerimizdir.

O nun için senede bir gün değil, 
her gün ibadetimizde:
“Rabbenağfirlî ve li 
vâlideyye..- Rabbim beni 

ve ana-babamı mağfiret eyle.” diye 
günde en az on beş kere dua eder Allah’tan 
bağışlanmalarını dileriz.

Her türlü teknolojik imkânı, ilerlemeyi(!) 
sağlayan insan, ana-baba konusunda ise 
maalesef sınıfta kaldı.
Onları bir nimet, bir minnet ve cennetin 
anahtarı olarak bilmesi gerekirken; ayağına 
bir bağ, toplumun sırtında bir kambur 
olarak gördü çağımızın insanı.
Rabbimiz ayetinde ubûdiyetini hatırlatıp 
hemen ardından vâlide hakkını vurgulaması 
ve devamında bırakın sövmek, dövmek, 
kovmak gibi kötü davranışı; “öf yâ” demeyi 
bile yasaklaması bu vazifenin ehemmiyetini 
göstermektedir.

“Rabbin, kendisinden başkasına asla 
ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi 
davranmanızı kesin olarak emretti. 
Eğer onlardan biri, ya da her ikisi 
senin yanında ihtiyarlık çağına 
ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; 
onları azarlama; onlara tatlı ve güzel 
söz söyle. 
Onlara merhamet ederek tevazu 
kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı 
beni küçükken koruyup yetiştirdikleri 
gibi sen de onlara acı.” (İsra 23-24.)

Bir ana düşünün ki, yavrusunu dokuz 
ay zahmetle taşıyor, canı/ kanıyla 
besliyor ve sancılar içinde doğuruyor. 
(Bak.Ahkaf 15.)
Gece-gündüzüyle hizmetinde, ömründen 

alıp ona veriyor, adam ediyor ve sonra..
Tam onun maddî-manevî desteğine ihtiyacı 
varken huzur veya bakım evlerine -özel 
durumlar olabilir.- terkediliyor. 

Evlendiği kişi âile, ana- babası ise el oluyor.
Asr-ı saadette Alkame adında bir genç vardı. 
Çok kötü bir hastalığa tutulmuştu. Öleceği 
anlaşılınca, “La ilâhe illallah” sözünü 
telkin ettiler ama bir türlü söyleyemedi. 
Meğer Alkame hanımını annesine tercih 
etmiş, annesi de hakkını helal etmemişti. 
Rasulullah (sav.) anasını ikna edip hakkını 
helal ettirince, Alkame kelimey-i tevhid’i 
söyledi ve vefat etti. Efendimiz (sav.) 
Alkame’nin kabri başında şöyle buyurdu: 
- “Ey Muhacir ve Ensar topluluğu, her 
kim karısını anasından üstün tutarsa 
ona Allah’ın lâneti vardır. Onun ne 
farz ne de nafile ibadeti makbuldür.”

Efendimiz’in (sav.) kıyamet alameti olarak 
verdiği haberlerden biri de, “Cariyenin 
efendisini doğurması.” hadisiydi.
Bunun manası, anne, dünyaya gelmesine 
neden olduğu çocuğundan gerekli hizmet, 
hürmet ve saygıyı beklerken, aksine anne 
çocuğuna hizmet etmektedir. Böylece anne 
hizmetkâr, çocuğu ise efendi konumuna 
girmiş olmaktadır. Sanırım günümüzde 
çocuklarımıza baktığımızda bu hadis bize hiç 
de garip gelmeyecek.

Şu son devirde dikkat çeken önemli 
meselelerden biri de babaların evdeki hak 
ve yetkisi. Ömrünün çoğunu ailesi için 
ağır iş şartlarında geçiren babaların bu 
fedakârlığına karşılık gördüğü hürmet ve 
evdeki otoritesi nerdeyse yok gibi.
“İstanbul sözleşmesi” ve bizimde 
yaşadığımız Avrupa ülkeleri dahil, erkeği 
ezdiren bu yasaların kanunla çıkması hukûki 
olduğu anlamına gelmez; çünkü ahlâki 
olması gerekir.

Kendisi için bir şey alacağı zaman evin 
masrafını hesaplayıp ucuzunu alan; fakat 
çocukları için en iyisi ve pahalısını

almaktan çekinmeyen bir ebeveynin muhtaç 
olduğu zaman çocuklarının yeterli ilgi ve 
yardım göstermemesi büyük bir günah ve 
nankörlüktür.

Hani “saçlarını süpürge” etmek tabiri var 
ya... Saçlarını süpürge etmiş ve yavrularının 
derdiyle o saçları ağartmış bir ana için ne 
söylenir?...
Belki ağaran her bir telini yıldıza benzetip 
şairin dediği gibi: “Saçlarına yıldız 
düşmüş koparma anne.” diyebiliriz, eğer 
öyle bir gönüle sahip isek.

Yakın zaman önce değerli annesini 
kaybeden Doğuş Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Zeynel Abidin Kılıç abi ile 
birlikte, gerek gurbet veya vefatıyla ana 
hasreti çeken tüm dostlarımıza bu dizeler 
ithaf olunur.

Ağlasam...
Gözlerimden yaş yerine kan revan olsa sana 
sezâdır anam!
Karnında dokuz ay zahmetle,
kucağında ak sütünle büyüttün,
kalbindense hiç çıkarmadın yıllarca taşıdın 
anam!.

Artık tadı yok gurbette yemeklerin,/
Bir garib havası sensiz günlerin,/
Acıdır nâmesi bahçede bülbüllerin;/
gezemem bağlarını sensiz neylerim anam!..

“Cennet anaların ayağı altındadır.” 
buyurmuş, peygamberim Efendim;
cennetlerden yüksek anam öpeyim!
ayağının altı senin. 
Yedi gül getirdin âleme gülistan eyledin,/
dalında iki de diken katlandın senelerdir;/
incindin, incitmedin..
Gün geldi ana-baba ocağını da neyledin...
Garip anam, ‘helal et’ desem de hakkın 
tükenmez,/ Sırtımda taşısam tâkâtım 
yetmez;/ Sana hörmet edemedim affet 
n’olursun,/
(Hörmet) etmeden de aman aman;
Ne olur ölme, ölme anam!..              ---◄◄                                                                                                                           

UNUTULAN VELÎNÎMET:

“ANA - BABA HAKKI”

Koyma su ile değirmen dönmez...

Hollanda’da, işletmelere ödenecek ‘korona tazminatı’ arttırılıyor

H ollanda’nın geçici hükümeti, 
korona krizi nedeniyle oluşturulan 
bir program olan Sabit Maliyet 
Ödeneği için maksimum tutarları 

artırma kararı aldı. Aslında miktarlar Ocak 
ayında zaten artmıştı ancak geçici Bakan Van 
‘t Wout ve Dışişleri Bakanı Keijzer şimdi küçük 
ve orta ölçekli işletmeler için her çeyrekte 
550.000 euro (330.000 euro idi) ve büyük 
şirketler için 600.000 euro (400.000 euro idi) 
önlem paketi düşünüyor. Önlem, bu yılın ilk iki 
çeyreği için geçerli. Buna ek olarak, kapılarını 
kapatmak zorunda kalan perakendeciler için 
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stok sübvansiyonu maksimum 200.000’den 300.000 Euro’ya çıkacak. Kabine, genişleme için 
toplam 335 milyon avro ayırıyor.
UZUN PLANLAMA YOK
Van t ‘Wout ve Keijzer uzun planlama yapmadan mevcut şemada böyle bir değişiklik yapmayı 
tercih ederek, tamamen yeni bir plan oluşturmanın aylar sürebileceğini söylediler. Bu da 
girişimcilerin paralarını daha uzun süre beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyordu. Yeni bir 
program ayrıca daha fazla uygulama maliyeti de oluşturacaktı.
Özellikle büyük catering şirketleri ve 50’ye kadar mağazası olan perakende zincirleri gibi orta 
ölçekli şirketlerin genişlemeden yararlanması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde, Ekonomi işleri 
mağazalar zincirinde tam olarak hangi sorunların ortaya çıkacağını ve bu sektörün finansal olarak 
nasıl gittiğini ortaya koyacak.
Sabit Maliyet Ödeneğinde yapılan değişikliklerin Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanması 
gerekiyor. Bu onay henüz gerçekleşmedi.                                              UM      ---◄◄                                                     

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

  www.sws-simtronic. com   info@sws-simtronic.com 

Hamit Karakuş senatör oldu
Hollanda siyasetinin tanınan isimlerinden, 

Rotterdam belediye başkan eski yardımcısı 
Hamit Karakuş (56) Senatör oldu. 

İşçi Partili (Pvda) siyasetçi, iki yıl önce 
kaçırdığı senatörlüğe partisinden Jopie 
Nooren’nin görevini bırakmasıyla geldi. 
Yemin ederek göreve başlayan Karakuş, 

senatoda sosyal ağırlıklı yasalardan 
sorumlu olacak.  Karakuş, sekiz yıl Rotter-

dam’da imar iskandan sorumlu belediye 
başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. 

Hamit Karakuş, Hollanda Birinci Meclisine 
seçilen ikinci Türk kökenli Hollandalıdır. 

Daha önce Sosyalist Parti üyesi olan Türk 
kökenli Düzgün Yıldırım  seçilmişti.









introduction20 tanıtım

 YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR

Hollanda ve Türkiye 
Ticaret Odası Derneği 
(CNNT) Başkan 
Yardımcısı Peter 

Wolters, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının sağlam, 
dayanıklı ve kısa tedarik 
zincirlerinin gerekliliğini artırdığını 
belirterek, “Özellikle yakında 
üretim (nearshoring), Türkiye 
ve Hollanda arasındaki 
ekonomik ilişkilerin 
gelişiminde yeni bir teşvik 
oluşturacak. 2021’de insan 
kaynağı noktasında Türk 
yetenekleri ile Hollandalı 
girişimcilerin yakın olması 
bekleniyor.” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
verilerine göre Hollanda, 
Türkiye’ye 2002-Ekim 2020 
döneminde en çok uluslararası 
doğrudan yatırım yapan ülke 
konumunda bulunuyor.
Wolters, AA muhabirine, 
Hollandalı yatırımcıların 
Türkiye’deki yatırımlarına ilişkin 
bilgi verdi, iki ülke ekonomik 
ilişkilerini değerlendirdi.
Hollanda’nın Türkiye’ye 
uluslararası doğrudan yatırım 
tutarının halen 26 milyon dolar 
seviyesinde olduğunu ifade 
eden Wolters, bunun Türkiye’ye 
gerçekleştirilen toplam yabancı 

yatırım tutarının yüzde 16’sına tekabül 
ettiğini söyledi.
Wolters, Türkiye’deki Hollandalı 
yatırımcı sayısının artmasında 
sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine yönelik taahhütlerin 
gerçekleştirilmesinin etkili olduğuna 
işaret ederek, “Diğer ülkelerde de 
olması gerektiği gibi Türkiye’de GSYH 
ile sera gazı emisyonları aynı anda 
artmamalı. Bu, yenilenebilir enerjinin 
elektrikteki payının artırılması ve enerji 
verimli çözümlere yatırım yapılmasıyla 
sağlanabilir.” diye konuştu.
“KOBİ’lerin finansman 
kullanmalarına yardımcı 
oluyoruz”
Hollandalı yatırımcıların Türkiye’deki 
yatırımlarının detaylarına ilişkin bilgi 
veren Wolters, Hollanda kalkınma 
bankalarının Türkiye’deki kiralama 
şirketleriyle çalışma konusunda güçlü 
bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.
Wolters, bu alanda KOBİ’lerin 

verimli enerji ekipmanlarına 
yatırım yapmalarını sağlamak 
için finansman kullanmalarına 
yardımcı olduklarını ve böylece 
yenilenebilir enerji teşvik 
edilirken, endüstriyel operasyon 
maliyetlerinin düşürüldüğü dile 
getirdi.
Aralık 2020’de Hollanda’dan bir 
kalkınma bankasının bir Türk 
kiralama kuruluşuyla yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği 
projelerini finanse etmek 
amacıyla 25 milyon dolarlık kredi 
anlaşması imzaladığını belirten 
Wolters, “Yatırım, güneş enerjisi 
projelerine verilen krediler için 
planlandı. 
Yatırımın çevresel etkisiyle 
yılda yaklaşık 3 bin otomobil 
emisyonuna karşılık gelen 12 
bin ton sera gazı emisyonunun 
önlenmesi hedefleniyor.” 
ifadelerini kullandı.            ---◄◄   

Hollanda’nın Türkiye’ye yatırımlarını 
“yakında üretim” trendi artıracak

H ocalı Katliamı: Dağlık 
Karabağ Savaşı’nda 
insanlığın kaybettiği 
gece

Hollanda Azerbaycan Türk kültür 
Derneği, kurulduğu 1990’dan beri 
her zaman halkın millî ve manevî 
değerlerine önem vermiş, vermeye 
de devam etmektedir.
Bunlardan en önemlisi 26 Şubat 
1992 yılında Azerbaycan’ın Hocalı 
şehrinde Ermeni ve Rus işgalcileri 
tarafından hunharca katledilen, 
yüzlerce masum vatandaşlarımızın 
anısına 2007 yılında dikmiş olduğu, 
Hocalı soykırım anıtı idi.
Dernek, hem yeni yerinin açılışını 
yaptı hem de Hocalı şehitlerinin 29. 
yıl dönümünü -korona kurallarına 
uyarak- büyük bir kalabalıkla andı.
Düzenlenen program iki bölümden 
oluştu.
Birinci bölümde, anıtın açılışı 
yapıldı, Kur’an-ı Kerim okundu ve 
şehit çocukların adlarının yazılı 
olduğu balonlar uçuruldu.
İkinci bölüm salonda gerçekleştirildi.
T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban 
Dişli, Azerbaycan Hollanda 
Büyükelçisi Fikret Axundov, DENK 
Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, 
Hollanda Azerbaycanlılar Anavatan 
Kadınlar Derneği Başkanı Mayise 
Agamirzayeva ve Linda Jansen ve 
Hollanda Azerbaycan Türk kültür 

Derneği Başkanı İlhan Aşkın katıldılar 
ve birer konuşma yaparak Hocalı’da 
yaşanan vahşeti kınadılar.
Daha sonra Hocalı anıtının taşınmasında 
emeği geçenlere teşekkür edilerek, 
çiçekler ve Karabağ Savaşı’nda hayatını 
kaybeden şehitlerin sembolü olan Xari 
Bülbül Çiçeği”nin rozetleri dağıtıldı.
Hocalı Katliamı: Dağlık Karabağ 
Savaşı’nda insanlığın kaybettiği gece

1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a 
bağlayan gece, Dağlık Karabağ’ın 
Hocalı kentinde yüzlerce kadın, yaşlı ve 
çocuk, Ermeni ablukasındaki şehri terk 
etmeye çalışırken vurularak ve donarak 
hayatını kaybetti.
New York merkezli insan hakları kuruluşu 
Human Rights Watch (İnsan Hakları 
İzleme Örgütü), hazırladığı raporda o 
gece en az 161 sivilin öldüğünü bildirdi.
Raporda geçen resmî Azerbaycan 
kaynaklarına göre ise bu rakam 800.-                                                                                                                                            
                                                  ---◄◄   

Hocalı Katliamı Anıtı yeni 
yerinde açıldı, şehitler anıldı

Hollanda ve Türkiye 
Ticaret Odası Derneği
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Daha önceki yıllarda yerel 
seçimlerde Rotterdam’da 
büyük başarı sağlayan 
NIDA Partisi, Mart ayında 

yapılacak genel seçimlere ilk defa 
katılıyor. Bu ayki kapak konuğumuz 
NIDA Partisi’nin 3.sıra Türk kökenli 
adayı Nurullah Gerdan...

Biraz kendinizden bahseder 
misiniz?
Adım Nurullah Gerdan, 1989 Rot-
terdam doğumluyum. Evliyim ve 2 
yaşında bir oğlum var. Dedelerim 
70’li yıllarda Sivas ve İstanbul’dan 
çalışmak için Rotterdam’a gelmişler. 
Rotterdam ve çevresinde yaşayan 
büyük bir ailenin parçasıyım. Erasmus 
Üniversitesi’nde kamu yönetimi oku-
dum ve iş olarak büyük bir belediyede 
stratejik danışmanlık yapıyorum. 
Bunun yanı sıra uzun yıllar NIDA 
Partisini yönettim. Hollanda genel 
seçimleri için NIDA Partisi listesinden 
3. sıra adayıyım.

Politikaya atılmaya nasıl karar 
verdiniz?
Nurullah Gerdan: İyi bir iş ve güzel 
bir aile hayaliyle büyüdüm. 11 Eylül 
faciasından sonra dünyanın gidişatı 
değişti. Hollanda’da yükselen popülist 
ve aşırı sağcı siyaset, zaman geçtikçe 
zıvanadan çıkmaya başladı. Sıradan 
bir hayat yaşayamayacağımı anladım. 
Hayatımın amacının sadece mutlu bir 
yuva, güzel bir ev ve kapımın önünde 
bir arabadan ibaret olamayacağını 
anladım. Bu ülkedeki düzenin alt 
tabakasında olan göçmen çocukları 
olarak bu düzeni anlayıp, onun içinde 
hareket etmeyi öğrenmemiz gerektiği-
ni anladım ve bu alanda eğitim haya-
tımı sürdürdüm. Öğrencilik yıllarımda 
camilerde gönüllü hizmet yaptım. 
Önce cemaatimizin çocuklarının eğiti-
mi ile ilgilendim sonra Hollanda İslam 
Federasyonu’nda göreve başladım. 
Bu görevlerden biri kurumsal iletişim 
ile ilgiliydi. Örnek verecek olursak bu 
görevde toplumsal meselelerde kamu 
görevlileri ile görüşüyorduk. Yaptığım 
işler mevcut siyasi partilerin dikka-
tini çekmişti ve çeşitli görevler teklif 
edildi. Hiç birinin çizgisine yakınlık 
hissetmedim. 2013’te yeni oluşan bir 
hareketten davet geldi. Bu toplantıya 
katıldıktan sonra NIDA Partisini ku-
racak insanlarla tanıştım. Neredeyse 
kimseyi tanımama rağmen çoğu ile 
aramda bir ünsiyet oluştu. 
Toplum hakkındaki düşüncelerim-
de gençliğimde kendimi bir yere ait 
hissetmedim. Bu harekete katıldıktan 

sonra kendimi hemfikirler arasında 
buldum. Aynı benim gibi kendini şu 
an anlaşılmamış hisseden çocuklara 
ve gençlere umut vermek için politika-
ya girmeye karar verdim.

Neden NİDA partisi?
Yıldır bu ülkede İslam ile alakalı olan 
her şey problem olarak algılandı. 
Biz İslam’ı, açık açık problem 
olarak değil, çözüm olarak gören 
tek siyasi partiyiz. İlk kez Hollan-
da’da NIDA ayrımcılık, ırkçılık, 
islamafobi ve eşitlik mücadelesi 
gibi temaları gündeme getirdi. 
Farklılıklarımızı problem olarak değil, 
zenginlik olarak gördüğümüz zaman 
bu ülkede imkânların artacağına 
inanıyoruz.

Sizi diğer partilerden ayıran en 
önemli faktör nedir?
İnsanlardan oy almak, onların güve-
nini almak demektir. Ne yazık ki son 
senelerde özellikle Türk, Fas, Surinam 
ve diğer ‘batılı’ sayılmayan Hollan-
dalı vatandaşlar gittikçe güvenlerini 
sadece hükûmete değil tüm politika-
cılara yönelik kaybetti. Onları çok iyi 
anlıyorum. Çünkü partiler her seçim 
geldiğinde caminin önünde beklerken, 
biz toplumun içinden çıkıp, cemaatle-
rin desteği ile kendi gücümüzle parti 
kurduk. 
Güvenden ziyade bizi diğer partiler-
den ayıran unsurlardan biri farklılık-
larımızın problem olarak değil, bunu 
zenginlik olarak görmemizdir. 
Biz insanların nereli olduğuna değil, 
fikirlerine ve davranışlarına bakarız.

Partinizin içeriği nedir NIDA 
Partisi bir İslam partisi midir?
NIDA, İslam’ın toplumsal değerlerini 
siyasete taşıyor. Ve buna bağlı olarak 
partimizin vizyonunun temeli 
aklın, canın, neslin, malın ve 
dinin korunmasını amaçlıyor. 
Bunlar evrensel haklar ve tüm toplum 
için önemli değerler. İnsanın doğuştan 
gelen haklarıyla sonradan kazanılmış 
olan haklarının İslam dinince hem fert 
hem toplum hem de devlet tarafından 
korunması gereken haklar olduğuna 
inanıyoruz. Ve bu saydığım beş alan-
da bütün toplumla ilgili olan planları-
mız mevcut. 
Mesela sağlık, güvenlik, ekonomi, 
eğitim ve diğer tüm toplumsal 
konular ve sorunlar partimizin 
seçim programı içinde yer alır.

Hollanda’nın içinde bulunduğu 
sıkıntılardan bahseder misiniz?

NIDA Partisi’nin Hollanda siyasetine en önemli mesajı: 

“Önce ahlâk ve merhamet!..”

Nurullah Gerdan:
 “Biz toplumun içinden çıkıp, cemaatlerin 
desteği ile kendi gücümüzle parti kurduk. 

Güvenden ziyade bizi diğer partilerden ayıran 
unsurlardan biri farklılıklarımızı problem 

olarak değil, bunu zenginlik olarak görmemiz. 
Biz insanların nereli olduğuna değil, fikirlerine 

ve hareketlerine bakarız.”

Nurullah Gerdan:

Bütün dünyada olduğu gibi Hollanda, Korona yüzünden kaynakla-
nan sağlık ve ekonomik kriz ile mücadele ediyor. Bu pandemiden 
dolayı sadece toplumun sağlığı ile alakalı sorunlar değil, ayrımcı-
lığın da çoğaldığını görüyoruz. Bunu mesela eğitimde görüyoruz. 
Maalesef ebeveynlerinin yeterli imkânları olmayan çocukların 
durumu gittikçe kötüye gidiyor. Diğer yandan işini kaybeden veya 
staj yeri bulamayanların çoğu Türk ve Faslılardan oluşmaktadır. 
Fakat Korona’dan ziyade uzun yıllardan beri en büyük sıkıntımız 
Hollanda’da siyaset ve medya arenasında ahlâkî bilinç ve davranış 
bozukluğu yaşanıyor. 
O eksiklikten dolayı zor anlarda vatandaşlarla yan yana duraca-
ğına, karşı karşıya duruyorlar. Ve bu ayrımcılık insanların yaptık-
larından dolayı değil, varlığından dolayı ve bizce bu insanoğluna 
yapabileceğin en büyük suçlardan biri. 
Hükûmetin istifası da tam bununla alakalı. Aslında Hollanda 
devleti, insan haklarını ve Hollanda’nın kendi anayasasının birinci 
maddesini çiğnemiştir. 

Bunun için NIDA’nın Hollanda 
siyasetine en önemli mesajı: 
“Önce Ahlâk ve maneviyattır!”

Hollanda Türkiye ilişkileri 
hakkında partinizin ne düşünüyor?
Partimizde birçok Türk kökenli kişi aktif 
ve hepsini ayrı ayrı çok seviyorum, 
çünkü hepsi topluma çok değer katıyor. 
Ne kadar Hollanda’yı kendi ülkemiz 
olarak görüyor olsak da, Türkiye ile 
gönül bağımız var ve çoğumuzun 
akrabaları orada. O bizim kimliğimizin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Biz parti 
olarak yerel seviyede başladığımız 
için şu ana kadar fazla dış politika ile 
alakamız olmadı. Ama zaman zaman 
Türkiye-Hollanda ilişkisinde katkımız 
oldu. Mesela 15 Temmuz darbe girişimi 
gecesinde Rotterdam Türk konsoloslu-
ğu önünde durup, safımızı belli eden 
tek siyasi parti biz idik. Parti liderimiz 
Nourdin el Ouali orada “Türkiye’nin 
demokrasisi için endişe ettiğini 
dile getirerek, bu darbe girişimin 
hiçbir şekilde kabul edilmemesi 
gerektiğini” beyan etti ve Türkiye’nin 
demokrasisine sahip çıktı. Bunun yanı 
sıra Hollanda’nın Türkiye ile diploma-
tik ilişkisinin sağlıklı ve saygılı olma-
sını istiyoruz, çünkü burada yaşayan 
toplumun huzuru için çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. NIDA olarak 
biz, inanarak bu yola çıktık. Kesinlikle 
başarılı olacağımıza inanıyoruz
 
Partiniz daha çok göçmenlerden 
oluşuyor. Hollandalılardan da oy 
alacağınızı düşünüyor musunuz?
Biz göçmen değiliz. Üyelerimizin ve 
seçmenlerimizin çoğu burada doğdu, 
büyüdü. Biz Türk kökenli, Fas kökenli, 
Surinam kökenli vatandaşlarımızı zaten 
Hollandalı olarak görüyoruz. Hepimiz 
Hollandalıyız, fakat soru ‘Hollandalı-
Hollandalılar’ hakkındaysa, kesinlikle 
o taraftan da oy alacağımızı bekliyoruz. 
Parti içerisinde her türlü insan aktif ve 
parti programımızı beğenen ve dolay-
sıyla bize oy vermek isteyenler mevcut.

NIDA, Rotterdam meclisine 
girerek tarih yazdı, Bu seçimlerde 
de başarılı olacağınıza inanıyor 
musunuz?
Biz tarih yazmaya değil, geleceğimizi 
inşa etmeye çalışıyoruz. NIDA olarak 
biz inanarak bu yola çıktık. Başarılı ola-
cağımıza inanıyoruz, fakat bunu yalnız 
başaramayız. Bizi destekleyen, bizim 
ahlâk ve hak davamızı paylaşan ve bize 
güvenen vatandaşlarımızın oyları ve 
güveni lazım. Onların gönüllerini ka-
zanmak için daha çok çalışacağız. -◄◄   
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ons rechten22 haklarımız

Gündem

      
D eğerli Okurlarım,

Geçen haftalarda hukuksal 
haklarımızla ilgili  faydalı olacağını 
düşündüğüm ve hepimizi ilgilendiren 

önemli bilgiler paylaşmıştım. 

Bu hafta da Sayın İçişleri Bakanımızın İller 
İdaresine gönderdiği, yurda giriş tedbirleri 
hakkındaki bildiriyi aynen paylaşmak istiyorum.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Sayı: E-89780865-153-3281 
Tarih:  26.02.2021
Konu: Yurda Giriş Tedbirleri
ilgi   a) 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı 
Genelgemiz.
b) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 
26.02.2021 tarihli ve 149 sayılı yazısı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
(Covid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz 

etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanının talimatları 
doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı 
alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

İlgi (a) Genelgemiz ile Covid-19 virüsünün yeni 
bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi 
amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, 
deniz ve hava sınır kapılarından ülkemize giriş 
yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde 
yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz 
etme zorunluluğu getirilmiş ve negatif SARS-
CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerle 
ilgili olarak uygulanacak karantina koşulları 
belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısında dünyayı 
tehdit etmeye devam eden Covid-I9 salgınının 
ülkemizde kontrol altında tutulmasına yönelik 
çalışmalar yürütüldüğünden bahisle ülkemize 
yeni vaka gelişini kontrol etmek amacıyla 
uygulanmakta olan, kara, hava ve deniz yolu 
ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye 
girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat 
içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR 
testlerini ibraz etmeleri gerekliliğinin yeni bir 
karar alınıncaya kadar devam etmesi talep 
edilmektedir.

Bu çerçevede ülkemizde vaka sayılarında 
yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve 
yeni vakaların ülkemize girişinin önlenmesi 
amacıyla ilgi (a) Genelgemiz ile getirilen 
ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 
72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 
PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif 
sonucu ibraz edemeyen kişilere ilgili uygulanacak 
karantina koşullarının yeni bir karar alınıncaya 
kadar ilgi (a) Genelgemizle belirlendiği hâliyle 
devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Vali/
Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki idare Amirleri 
tarafından başta il sağlık müdürlükleri olmak 
üzere sınır kapılarında görevli tüm kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili 
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli 
kararların (Hıfzıssıhha Kurul kararlara dahil) 
alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, 
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi hususunda; bilgi ve gereğini 
arz ve rica ederim. 
T.C. İşişleri Bakanlığı Bildirisi  
    
Konsoloslukta kayıtlı yeminli tercüman ve 
emeklilik uzmanı 

Doç. Mehmet Yamaç  
06 222 056 33                                        ---◄◄

Türkiye’ye giriş 
yapacak kişilerin ülkeye 
girişlerinden önceki 
son yetmiş iki (72) 
saat içerisinde yapılmış 
negatif SARS-CoV-2 PCR 
testlerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir

Türkiye'ye giriş yapacak olanların

DİKKATİNE!

info@ibco.nl    UZMAN GÖZÜYLEMehmet Yamaç

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları 
teşvik etmek ve bu alanındaki yetenekleri keşfetmek için “YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel” yarışması 
düzenliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların anadil 
konusundaki yetkinliklerini, ifade kabiliyetlerini artırmaları ve Türkçeyi hayatlarının her alanında etkin bir şekilde 
kullanmaları için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda YTB, Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında 
yeni açılımları teşvik etmek ve bu alanındaki yetenekleri keşfetmek için her yıl “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması 
düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus 
Emre’nin vefatının 700’üncü yılı nedeniyle 2021 yılını “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan etmesinin ardından 
YTB, bu yılki Türkçe ödülleri yarışmasını “YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel” ismiyle düzenliyor.
Türkçe’nin doğru, düzgün, güzel ve yaygın bir şekilde kullanılması hedefiyle farklı alanlarda ilana çıkan program, 
“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı”na anlam ve heyecan katıyor. Program ismini, kurduğu şiir iklimi ile insana 
dair sevgi ve inancın remzi olan Türk şiirinin baş tacı Yunus Emre ile şereflendiriyor ve 2021 yılında “YTB Türkçe 
Ödülleri Yunus Emre Özel” ismi ile ilana çıkıyor. YTB Türkçe Ödülleri yarışması; öykü, şiir, deneme ve kitap 
desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenlenecek olup her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak. 
Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla 
kurallarına uygunluk, başvuru yapılan kategorinin şeklî ve teknik özelliklerine asgarî düzeyde uygunluk, özgünlük 
ile üslup olacak.  Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi 
ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşıyor.
BİRİNCİYE 20 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK  
Öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin TL, ikincilik ödülü ola-
rak 15 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin TL verilecek. Bunun yanında ise seçilen bir esere 10 bin TL Yunus 
Emre Özel Ödülü takdim edilecek. Kitap desteği kategorisinde ise ilk 5’e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği 
olarak 20 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.
Bununla birlikte tüm kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek olup 
YTB Yazarlık Akademisi Programına da ücretsiz olarak katılma imkânı sunulacak. Kitap seti kazananlara hediyesi 
YTB Türkçe Ödülleri Ödül Gecesi ya da Yazarlık Akademisi programı akabinde takdim edilecek.
BAŞVURULAR 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SON BULUYOR
 Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlenen yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar eserlerini istenilen 
belgelerle birlikte YTB tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla 
(turkceodulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri gerekiyor. Yarışmaya başvurmak için gerekli olan başvuru formu, 
özgeçmiş şablonu ve şartname ise  www.ytb.gov.tr adresindeki YTB Türkçe Ödülleri ilan sayfasından indirilebilecek. 
Başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecek..                                            ---◄◄                

Haydi kalemlere sarılın! Avrupa’ya İşçi Göçünün Anıtı 
Sirkeci’ye dikilecek
Yaklaşık 60 yıl önce başlayan 
Avrupa’ya İşçi Göçü Sirkeci’ye diki-
lecek bir anıt ile ölümsüzleşecek. 
“UMUDA YOLCULUK” adını taşıyan 
anıtın çalışması Hollanda’da yaşayan 
Türkler tarafından başlatıldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda 
Büyükelçiliği tarafından sahiplenilen 
proje başta Hollanda Türk İş Adamları 
Derneği HOTİAD üyeleri ve diğer 
girişimciler tarafından finans ediliyor.
IOT Başkanı Zeki Baran, UMUDA 
YOLCULUK anıtının resmî açılışının 21 
Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu.

Hollanda süpermarket ve eczanelerinde hızlı test satışı başlıyor
Sağlık Bakanı Hugo De Jonge Nisan ayında ülkenin 
süpermarketlerinde ve eczanelerinde hızlı testlerin 
satışının mümkün olacağını duyurdu.
Kabine, tıbbi gözetim altında yapılması gerekmeyen 
hızlı korona testlerinin kısa vadede piyasaya sürülmesini 
istiyor. Bu kendi kendine testler, örneğin iş veya eğitimi 
daha güvenli hale getirmek isteyen işverenler, okullar 
ve üniversiteler tarafından kullanılabilir olacak.
Bakan De Jonge, nihayetinde, süpermarketlere ve 
eczanelere de yerleştirilmeleri istenen bu testlerin ilk 
aşamasına Nisan ayında başlanabileceğine inanıyor.
PRO GÖZETİM ŞARTI
Şu an elde edilen hızlı testlerde profesyoneller tarafından 
ve profesyonel tıbbi gözetim altında uygulanma şartı 
var. Bakan De Jonge bu şartı  sözleşmelerden çıkarmak 
istiyor ve ilk kendi kendine testlerin önümüzdeki ay 
yapılabileceğini düşünerek, “Bu bir söz değil, gerçekçi 

bir beklenti” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.
DAHA AZ GÜVENİLİR
De Jonge, kendi kendine testlerin, test caddelerinde 
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen testlerden 
biraz daha az güvenilir olduğuna da dikkat çekiyor. 
Olumlu bir sonuç aldıklarında veya test olmadan 
şikâyetleri varsa, insanların yine de GGD tarafından 
test edilmesi gerektiğini söylüyor.
De Volkskrant gazetesi, Hollanda’nın kullanılmayan 
test kapasitesi için aylardır milyonlarca euro ödediğini 
bildirdi. Gazete, hükûmetin geçen sonbaharda günde 
120.000 test işleyebilecek sekiz büyük laboratuvarla 
sözleşme imzaladığını söyledi. Ancak bu sayıya 
ulaşmaya henüz yakın değiller. 
Bu sabah çok sayıda uzman örneğin okulların ve 
kültür kurumlarının daha hızlı açılmasına katkıda 
bulunabilecek bir çözüm arandığını söyledi.       ---◄◄                

YTB “Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel” 
yarışması düzenliyor
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H ollanda’da 15-17 
Mart’ta yapılacak genel 
seçimler yaklaşırken her 
seçim öncesinde olduğu 

gibi siyasi partilerin Türkiye’yi, 
Türkleri, Müslümanları ve İslam’ı 
seçim malzemesi olarak kullandığı 
açıkça görülüyor. 

Ekonomiden sağlık sektörü ve 
eğitime, ayrımcılıktan ırkçılık ve 
İslamofobiye kadar birçok alanda 
sorunların bulunduğu ülkede 
seçim kampanyalarında, sosyal 
medyada, televizyon kanallarında 
ve medyada yapılan tartışmalarda 
bu sorunların konuşulması yerine 
Hollanda’da yaşayan Türkler ve 
Müslümanlar üzerinden siyaset 
yapılıyor.

Seçim malzemesi olarak kullana-
bilmek veya siyasette gündemi 
değiştirebilmek için bazı kurumlara 
herhangi bir toplumsal karşılığı 
olmayan anketler yaptırılıyor ve 
oradan çıkan sonuçlar ile Müslü-
manlar ve Türklerin geneli hakkın-
da hükümler veriliyor.  

Ülkede siyasi partiler, son yıllarda 
genel, yerel ve eyalet seçimleri 
öncesi aşırı sağ kesimin oylarını 
kazanabilmek için âdeta yarışıyor 
ve anketlerde oy kaybı yaşadık-
larında özellikle ülkedeki Türkle-
rin ve Müslümanların üzerinden 
siyaset yapıyor. 
Hollanda’da siyasetin giderek aşırı 
sağa kayması ve aşırı sağ partilerin 
ve oylarının artmasından dolayı en 
soldaki parti bile aşırı sağ oylarını 
alabilmek için bu tür kirli siyasete 
başvuruyor. 

- Basına sızdırılan istihbarat 
raporu
15 Şubat pazartesi günü çok 
amatörce, devletin en önemli ve 
güvenli kurumlarından biri olan 
Hollanda Güvenlik ve Terörle Mü-
cadele Kurumu (NCTV) tarafından 
basına çok gizli bir taslak rapor 
sızdırıldı.
Seçimlere bir ay kala dışarıya 
sızan taslak raporda, Hollanda’da-
ki Türk kurumlarının “cihatçı 
örgütler” ile bağlantısı olduğu 
ve bunların ve Selefîlerin Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından desteklendiği 
iddia ediliyor. Raporda ayrıca, 
Erdoğan’ın Hollanda’da yaşayan 
Türkler ve Müslümanlar üzerinde 
etkisi olduğu ve onları yönlendir-
diği öne sürülüyor. 
Hollanda Parlamentosu’ndaki 
milletvekilleri, sözde yanlışlıkla 
dışarıya sızdırılan, en az iki bakan 
ve çeşitli uzmanlar tarafından 
değerlendirilmesi ve onaylanması 
gereken gizli istihbarat taslak rapo-
ru üzerinden siyaset yaptı ve bunu 
seçim malzemesi olarak kullandı.  

“Ülkede Türkiye ve Türklerin seçim malzemesi olarak kullanıldığı diğer bir konu ise sözde Ermeni soykırımı iddiaları. 
Neredeyse her yıl ve özellikle her seçim öncesi bu iddialar Hollanda meclisine taşınıyor, meclis önergesi sunularak kabul ediliyor”

Hollanda’nın seçim malzemeleri: Türkiye ve Müslümanlar
Selefîlik suçlaması
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Geçici Başbakan Mark Rutte’nin 
liderliğindeki Özgürlük ve Demok-
rasi İçin Halk Partisi (VVD) başta 
olmak üzere, Demokrat 66 Partisi, 
İşçi Partisi, Sosyalist Parti ve Yeşil 
Sol Partisinin, gerçeklerden çok 
uzak ve henüz onaylanmamış 
taslak raporla ilgili hükümet tara-
fından acilen açıklama yapılmasını 
istemesi Türklerin ve Müslümanla-
rın seçim malzemesi olarak kulla-
nıldığını apaçık gösteriyor. 

Koalisyon ortağı olan D66 Partisi 
Milletvekili Paternotte, “Şim-
diye kadar konu Türkiye ile 
olan bağın güçlendirilmesiy-
le ilgiliydi. Rapor hakkında 
söylenenler doğruysa, bu sefer 
ilk kez güvenliğimizi de tehdit 
eden bir çaba ile ilgili olacak” 
ifadelerini kullandı. 
Hollanda’da “Türkiye’nin etki-
sinden dolayı büyük endişe” 
duyulması gerektiğini belirten 
diğer koalisyon ortağı Hristi-
yan Birlik Partisi (CU) lideri Jan 
Segers ise Avrupa Birliği’nin (AB) 
Türkiye’nin adaylık sürecine son 

vermesi gerektiğini savundu. 
İşçi Partisi Attje Kuiken da, 
demokrasinin korunması için 
hükümetin sert davranması gerek-
tiğine ifade ederek, örnek olarak 
İslami kurumlarda verilen yaygın 
eğitimin daha sıkı denetlenmesi ve 
çevrimiçi nefret söylemlerine ve 
“radikal imamlara” daha sert 
bir yaklaşımla müdahale edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Irkçı milletvekilinin Türkiye ile 
ilgili sosyal medya paylaşımları 
NCTV taslak raporunun basına 
sızmasının ardından neredeyse 
her gün İslam’a ve Müslümanlara 
saldıran aşırı sağcı Özgürlükler 
Partisi’nin ırkçı lideri Geert Wil-
ders da, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın, Türk bayrağının ve DEAŞ 
bayrağının bulunduğu bir karikatür 
ile birlikte “Erdoğan terörist” 
yazısını paylaştı. 
Ülkede Türkiye ve Türklerin seçim 
malzemesi olarak kullanıldığı 
diğer bir konu ise sözde Ermeni 
soykırımı iddiaları. Neredeyse her 
yıl ve özellikle her seçim öncesi bu 
iddialar Hollanda meclisine taşını-
yor, oturum düzenleniyor, meclis 
önergesi sunularak kabul ediliyor. 
Bu yıl da bir hafta sonra genel se-
çim öncesinde mecliste düzenlene-
cek oturumda sözkonusu iddialar 
tekrar gündeme getirilecek. 

- Türklerin selefi akımlara 
yöneldiği iddiası
Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı 
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) 
Dış İlişkiler Başkanı Kenan Aslan, 
yaklaşan genel seçimle birlikte 
Hollanda siyasetinin maalesef 
Türkler ve Müslümanlar üzerinden 

kirli oyunlar yürüttüklerine şahit 
olduklarını söyledi. 

NCTV’nin basına sızdırılan taslak 
raporunda Hollanda’da topluma 
yönelik faaliyetler ve çalışmalar 
yapan Millî Görüş’ün aslı astarı 
olmayan iddialarla siyaset malze-
mesi yapıldığını dile getiren Aslan, 
“Türkiye üzerinden Millî Görüş’ün 
Selefî akıma alan açtığı asılsız bir 
şekilde iddia ediliyor. Bu raporu 
gören özellikle aşırı sağcı partiler 
bu konuyu hemen sahiplenerek 
ortamı germeye çalışıyorlar” dedi. 
Hollanda Türk Federasyonu 
Başkanı Murat Gedik de, NCTV 
tarafından hazırlanan gizli raporda 
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ve 
Hollanda’da yaşayan Türk top-
lumunun zan altında bırakıldığını 
ifade ederek, “Her ne kadar taslak 
bir rapor olsa da içinde yazılan 
asılsız iddialar kabul edilecek 
cinsten değil. Türk toplumunun 
genelinde selefi akımı sorunu yok 
ve bu mümkün de değil. Seçimler 
yaklaştıkça Türklerle ilgili ortaya 
atılan bu tür asılsız iddialar çoğal-
makta. Daha önceki seçimlerde 
de buna benzer içerikle bir anket 
hazırlanmıştı.” ifadesini kullandı.  

Ülkede 15-17 Mart’ta genel seçim 
yapılacak. Dört partinin koalisyo-
nundan oluşan geçici hükümetin 
bulunduğu ülkede bu yıl seçimlere 
rekor bir sayı ile 37 siyasi parti 
katılıyor. Bunların arasında Müslü-
manların kurduğu NIDA Partisi ve 
Hollanda’da üyelerinin çoğu Türk 
ve göçmenlerden oluşan DENK 
Partisi de bulunuyor.
    ABDULLAH AŞIRAN  ---◄◄

Şimdi oy kullanma vakti...

H ollanda’da yapılan 
anketlere göre 
(Peilingwijzer) Mark 
Rutte’nin Özgürlükler 

için Demokrasi (VVD) partisi 
açık ara önde olmasına rağmen, 
sandalye kaybetmeye de devam 
ediyor.
Ülkede 17 Mart’ta yapılacak 
parlamento seçimlerine iki hafta 
kala VVD, anket çalışmalarında 

liderliği elinde tutuyor, ancak Mark 
Rutte’nin partisi geçen ay yaklaşık 
üç sandalye kaybetti. 3 ayrı büronun 
siyasi anket çalışmalarında elde edilen 
son verilere göre en büyük parti 38 
ila 42 arası sandalye elde edebiliyor. 
Bunun arkasında, tablo değişmeden 
kalıyor: PVV (17-21 sandalye), CDA 
(18-20), D66 (13 -15), PvdA (12-14), 
GroenLinks (11-13) ve SP (9-11).
Seçmen çok dikkatli

Hollanda’da anketler Rutte’nin önde olduğunu gösteriyor
Peilingwijzer’in kurucusu olan 
siyaset bilimci Tom Louwerse, 
VVD’nin kaybı ile alakalı Ipsos 
ve I&O Research bürolar ile 
analizlerde bulundu. Her iki kurum 
da yaptıkları araştırmalardan, 
korona zamanında başbakanın 
Rutte’nin oylarını yaklaşık on 
sandalye yükselttiğini ancak 
bunun seçmenlerin bir kriz 
sırasında liderlik ihtiyacından 

kaynaklandığı  sonucuna vardılar. 
Analizlere göre ama şimdi seçim günü 
yaklaşıyor ve insanlar partilerin plan 
ve programlarıyla daha çok yakından 
ilgileniyorlar. I&O Research’ten Peter 
Kanne’ye göre mesela bazı seçmenler 
aniden şu sonuca varıyor: “VVD 
aslında benim için çok sağcı. Ya 
da yeterince sağcı değil.”
Ipsos’tan Sjoerd van Heck ve Kanne’ye 
göre, istikrarlı ve net liderliğe duyulan 

ihtiyaç azalmadı. Ancak kabineye 
olan güvenin bir şekilde yıpranmaya 
başladığı anlaşılıyor. Başbakan 
Rutte’nin notu da yavaşça düşüş 
gösteriyor.       Ufuk Media      ---◄◄  

Oylarınızla ceza ve mükafatlandırın!

H ollandda’da, 15 -16 
- 17- Mart günlerinde 
yapılması beklenilen 
genel seçimlerde 33 

Türk kökenli aday yarışacak.

Hollanda’da 33 Türk kökenlinin 
milletvekili adaylıkları açıklanınca 
akıllara, “kim hangi partiden 
adaylığını koydu” soruları geldi.

İşte 33 Türk kökenli adayların 
listesi ve sıraları:
- Tunahan KUZU - DENK Partisi 
2. sıra 

- Ahmet ERDOĞAN - DENK Partisi 
7. sıra 
- Nur İCAR - DENK Partisi 8. sıra 
- Enes SARIAKÇE - DENK Partisi 9. 
sıra 
- Gürcü POLAT - DENK Partisi 10. 
sıra 
- Doğukan ERGİN - DENK Partisi 
12. sıra 
- Ahmet KAYA - DENK Partisi 13. 
sıra 
- Taha ÇOBAN - DENK Partisi 20. 
sıra 
- NURULLAH GERDAN - NİDA 3. 
sıra 

- Alihan UZUN - NİDA 16. sıra 
- Emre ŞAHİN - NİDA 18. sıra 
- Önder DURAN - NİDA 20. sıra 
- Aytaç ALPDOĞU - NİDA 23. 
sıra 
- Leyla ÇAKIR - NİDA 26. sıra 
- Halil KARAASLAN - NİDA 31. 
sıra 
- Zeliha GÜNDEM - Birlik Partisi 
2. sıra 
- Şener ASLAN - Birlik Partisi 9. 
sıra 
- Hülya KAT - Demokratlar66 
17. sıra 
-Nazmi TÜRKKOL 

Demokratlar66 30. sıra 
- Meryem ÇİMEN - Demokratlar66 
34.sıra 
- Suat KUTLU - Demokratlar66 49. 
sıra 
- Yasin ELMACI - Demokratlar66 
70. sıra 
- Fatma KOŞER KAYA - 
Demokratlar66 75. sıra 
- Mahir ALKAYA - Sosyalist Parti 3. 
sıra 
- Murat MEMİŞ - Sosyalist Parti 14. 
sıra 
- Songül MUTLUER - İşçi Partisi 10. 
sıra 

- Alptekin AKDOĞAN - İşçi Partisi 
25. sıra 
- Yasin TORUNOĞLU - İşçi Partisi 
40. sıra 

- Nevin ÖZÜTOK - Yeşil Sol 17. sıra 
- Serpil ATEŞ - Yeşil Sol 24. sıra 
- Ufuk KAHYA - Yeşil Sol 43. sıra 

- Dilan YEŞİLGÖZ ZEGERİUS 
- Özgürlük ve Demokrasi için Halk 
Partisi 5. sıra 

- Mustafa BAL - Hıristiyan Demokrat 
Parti 33. sıra                            ---◄◄  

Hollanda’daki seçimlerde 33 Türk aday yarışacak

Her seçim öncesi olduğu gibi kamuoyu anketlerle yönlendiriliyor... DENK ve NIDA da iddialı
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Hollanda Türk toplumu 
olarak, 1986 yılından 
itibaren yerel yönetim-
lerde seçme ve seçilme 

hakkı verildikten sonra, onlarca 
seçim yaşadık. 

Hollanda’da 1980’li yılların sonları 
ve 1990’lı yıllar, Türklerin siyasi 
katılım açısından en hareketli yıl-
larıydı. O yıllarda, hemen hemen 
her siyasi partide, lokal-eyalet-
parlamento ve Avrupa Birliği 
seviyesinde Türk kökenli temsilci-
lerimiz vardı. Türkler olarak, siyasi 
katılım sürecine sanki çok hızlı 
giriş yapmıştık. Bu girişimimiz bir 
müddet devam etti.

Sonraki yıllarda, Türk kökenli 
vekiller ve vekil adayları, sözde 
Ermeni soykırımını tanıma da-
yatmasıyla karşı karşıya kaldılar. 
Ayrıca, farklı şekillerde geleneksel 
siyasi partilerde sorunlu bir süreç 
yaşandı. 
Seçim dönemlerinde, gerek liste-
lerin hazırlanmasında, gerek bazı 
siyasi partilerin kongrelerinde, 
gerekse seçilen bazı Türk kökenli-
lerin davranışlarında, Türkler sanki 
hayal kırıklığı yaşadılar. Yaşanan-
lar, Türklerin yavaş yavaş siyasi 
katılım sürecinde gerilemelerini 
beraberinde getirdi. 
Buna rağmen, Türk kökenli aday-
lar, siyasi katılımın her düzeyinde, 
farklı siyasi parti listelerinde yer 
aldılar.
Böylece, 35 yıldır, Hollanda 
Temsilciler Meclisinde, her dönem, 
seçilen Türk kökenli milletvekilleri 
oldu.

Önümüzdeki günlerde, 15, 16, 
17 Mart tarihlerinde yapılacak 
olan Hollanda Temsilciler Meclisi 
seçimleri için de, farklı siyasi 
partilerde, bir çoğu tercihli oylarla 
seçilebilecek Türk kökenli adaylar 
var. Vekil adayları, zamanın ruhu 
gereği, genellikle sosyal medya-
dan, Hollanda Türk toplumunun 
oylarına talip oluyorlar. Türk 
kökenlilerin seçilmesi, Türklerin 
sandığa gitmesi, belki de stratejik 
olarak oylarını kullanmalarıyla 
olacak. Bu süreçte, siyaset-medya-
sivil toplum/gönüllü kuruluşların 
ortak çalışması ve gayret göster-
mesi önem arz ediyor.
Türklerin siyasi katılım sürecinde, 
eskiden yapılan seçim kampan-
yalarında, bu üçlünün büyük bir 
dayanışma içinde çalıştıklarına 
şahit olmuştuk. Türk toplumunun 
sandığa gitmesi, oy kullanması 
yani siyasi hareketlilik, seçimlerin 
olmazsa olmazıdır. Elbette, vekil 
adaylarının, seçmenlerle sıcak 
ilişkileri, kampanya sürecinde 
yapılan televizyonlarda yapılan 
tartışma ve tanıtım programları, 
Türkçe medyanın ilgisi, siyasi 

Hollanda seçimlerinde 
oyumuzun yönünü neler belirleyecek?
Veyis Güngör

katılımın için önemlidir. Yaklaşan 
seçimler için, eski yıllardaki gibi 
olmasa bile, söz konusu üçlü çalış-
ma, şartlara göre yapılıyor elbette.
Siyasi katılım süreci, her ne kadar 
seçimden seçime, basın bildirisi 
yayınlayıp, Türk toplumunun 
sandığa gitmesi için çağrı ile sınırlı 
olmasa da, bazı çatı kuruluşları, 
son seçimler için de açıklama 
yaptılar.

Bunlardan bir tanesi, kısa adı 
IOT olan Türkler için Danışma 
Kurulu’nun “17 Mart seçimlerinde 
oylarımızı nasıl belirleyeceğiz, han-
gi sorulara yanıt arayacağız?” baş-
lıklı bildirisidir. IOT, Hollanda’da 
son yıllarda yaşanan sorunlar ve 
farklı kesimler arasındaki eşitsizliğe 
dikkat çekiyor. IOT : “Son aylarda 
yaşanan çocuk parası skandallarını 
hepimiz biliyoruz. İnsanlara etnik 
kökenine göre nasıl muamele ya-
pıldığı, ne gibi zorluklar yaşatıldığı 
ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Yabancı 
kökenliyseniz vergi dairesi tarafın-
dan kontrol edilme ve haksız yere 
araştırmaya tabi tutulma şansınız 
yüksek oluyor. Ayrımcılığın sadece 
vergi dairesiyle sınırlı olmadığı ve 
diğer kurumlarda da etnik kökene 
dayalı ayrımcı uygulamaların oldu-
ğu yönünde sinyaller bulunuyor.” 
diyor.

Diğer taraftan, Hollanda’da 30 
yıla yakın siyasi tecrübesiyle, 
Türkevi Topluluğu sekreteri Ahmet 
Suat Arı ise, “Analizlerden 
çıkan sonuç: Eğitim, sağlık ve 
alım gücü öncelik” başlıklı köşe 
yazısıyla, siyasi partilerin öncele-

dikleri konulara dikkat çekiyor.
Arı: “Programları analiz edilen 10 
partinin hepsinin devlet giderlerini 
önümüzdeki iktidar döneminde 
artıracakları anlaşılmaktadır. Özel-
likle eğitim ve sağlık sektöründe 
büyük bütçe artışlarının olacağı 
ve alım gücünün ciddi manada 
iyileştirileceği analiz sonuçlarında 
görülmektedir. Hemen hemen 
bütün partilerin ekonomik yatı-
rımların ağırlıkta olduğu maliye 
politikalarıyla bütçe açığını daha 
da büyütmeyi hedefledikleri tespit 
edilirken, bütün bu planların 
korona kaynaklanan derin kriz yü-
zünden oldukça belirsiz olduğuna 
işaret edilmektedir.” yorumunda 
bulunuyor.

Dolayısıyla, Hollanda Türk 
toplumunun, 17 Mart Temsilciler 
Meclisi seçimlerinde, dikkat etme-
leri gereken iki genel konu ortaya 
çıkıyor. Yani seçim programlarını 
incelerken göz önünde bulundura-
cağımız konular arasında, yabancı 
kökenli Hollandalıların karşı kar-
şıya kaldıkları ırkçılık ve ayırımcı-
lık, önemli bir kriter oluşturuyor. 
Ayrıca, Hollanda’nın karşı karşıya 
kaldığı devlet giderleri, vatandaşın 
alım gücü ve işletmelere getirilecek 
ilave yükler de bir diğer konu. 

Seçimlere günler kala, siyasi par-
tilerin her iki konudaki politikaları 
çok daha belirgin olacak. Bu da 
bize, hangi siyasi partiyi tercih 
edeceğimiz hususunda bir fikir 
verecek.
Kaynak: 
www.eurovizyon.co.uk/      ---◄◄

       Veyis Güngör

Kısa haberler
Hollanda’da seçmeninin 
yüzde 20’si kararsız

Hollanda’da seçmeninin yüzde 
20’si kararsız ve yüzde 23‘ü ise 
başka bir seçim yapmayı düşünü-
yor. Anketlerde “17 Mart Hollanda 
Temsilciler Meclisi seçimlerinde 
seçmenin seçim tercihi nedir?” 
diye soruldu ve Vrije Universiteit 
Amsterdam ve Araştırma Enstitüsü 
Kieskompas sonucu şu açıkladı: 
Seçmenin yüzde 54’ü 2017 oy 
kullanma seçeneklerini değiştir-
meyeceklerini, 2017 seçimlerinde 
verdikleri partilere yine oylarını 
kullanacaklarını, seçmenin yüzde 
20’si ise; seçenekleri konusun-
da bir kesinlik kazanmadığını, 
seçeneklerinde kararsız olduklarını 
belirtmişlerdir. Yüzde 23 oranında 
seçmen ise, 4 yıl öncesine göre bir 
diğer partiye oylarını vereceklerini 
ve tercihlerini değiştireceklerini 
belirtmiş bulunmaktadırlar.
Partisine bağlı ve sadık seçmen
Partisine bağlı ve oy vermede 
değişim daha az olacağı beklenen 
partiler Başbakanın Partisi VVD, 
Wilders’ın partisi PVV en SGP 
gelmekte. Seçmenin en az bağlı 
olduğu partiler ise; Sosyalist Parti 
(SP), Form ve Yaşlıların Partisi 
50Plus olarak tespit edilmiştir.
Eğitim düzeyi en yüksek parti ola-
rak D66 ve eğitim düzeyi en düşük 
partiler ise GL, SP, PVV ve PvdA 
tespit edilmiştir. Başbakan Mark 
Rutte‘nın Partisi VVD‘nin seçmeni 
orta yaş grubu, esnaf, işveren ve 
gelir düzeyi iyi (modaal)beyaz 
yakalı olan orta yaş grubu olarak 
belirlenmiştir. Seçimlerde, seçme-
nin tercihlerini değiştirecek ve yeni 
koalisyonun oluşumu sağlayacak 
yaşanacak toplumsal gelişmeler, 
dinamiklerin, yüzde 20 kararsız ve 
yüzde 23 başka bir partiye oy ver-
meyi düşünen seçmenin tercihleri-
ni de etkileyeceği kesindir.N.Sucu

info@veyisgungor.com

      

Hollanda devlet televizyonu NPO yakın 
tarihte çocukları bilgilendirme amaçlı 
program yayına sunacaklarını açıkladı. 
Peki nasıl bir program bu? 

5 yetişkin çıplak bir şekilde podyumda 
vücutlarını sergilerken, çocuklar da ergenlikte 
değişime uğrayacak vücutları hakkında 
istedikleri soruyu sorabilecekler. Peki neden 
böyle bir program yapma gereği duyuldu acaba? 
Ebeveynler bu konuda zayıf mı kalıyor? Kendi 
çocuklarına en temel bilgileri bile vermekten aciz 
mi? Okullarda biyoloji dersleri yok mu?
Neyi normalleştirmeye çalışıyorlar acaba? 
Hollanda’da faaliyet yapan pedofil partinin 
varlığını kabullenememişken bu ne şimdi?
Dünyanın bir çok yerinde çocuk istismarı 
ayyuka çıkmışken, kimse bu programın masum 
olduğundan dem vurmasın. Hazır seçimler 
yaklaşıyorken tüm STK bu konu hakkında 
siyasilere gereken yaptırım için girişimlerde 
bulunmalı.

Ah biz kadınlar
Her şeyin asıl kalıbından çıkartıp farklı yerlere 
oturttuğumuz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü de farklı kalıplara oturtup çiçeklerle, 
böceklerle geçiştiriyoruz. Açıp bakın televizyon 
kanallarını boy boy erkek profiller göreceksiniz. 
Ellerinde mikrofonla kadınların haklarını 
savunurlar. Toplum içerisinde kadının yeri, 

İslam’ın kadına verdiği değer günümüzde 
yaşanan “Kadın!” cinayetleri vs... 
Arkadaşlar bir kere kadın cinayeti olmaz, 
insan cinayeti olur. Kadın erkek kategorilerine 
girmeden önce insanı işleyelim. İnsanın adaletini, 
insanın merhametini, insanın vicdanını, insanın 
insanlığını oturup konuşalım. Bugünün çocukları, 
yarının gençleri. Bugünün gençleri, yarının 
toplumunu inşa eden bireyleri. Bu bilinçte olup; 
sağlam karakterli, adaletli, vicdanlı, merhametli 
insanlar yetiştirmek zorundayız. Çocuklarımızı 
yetiştirirken emek vermeliyiz, vakit harcamalıyız. 
(Geçen sene “Doğuş Panelleri” adı altında 
bayanlarla, bayanlara özel düzenlemek 
istediğimiz tesettür programına canlı yayın 
olacağı nedeni ile katılmak istemeyen hoca 
hanımlara da buradan sitemlerimi iletmek 
istiyorum. 
Hoca hanımların hem tesettürün gidişatından 
şikâyetçi olup hem de kendi çevresi dışından 
başka bir yerde konuşmak istememesi de?!…) 

Aşı pasaportu
Ufacık bir virüs nerdeyse tüm dünyayı dize 
getirdi. Sen hâlâ Fil Vakası’na, Ebabil Kuşları’na, 
Nemrud’un burnuna giren sineğe şüpheyle bak.
Hadi gözünüz aydın, aşı pasaportunuz da çıktı. 
“Aşı mecbur olmayacak, komplo teorileri 
yaymayın” diyenlere buradan selamlar. 
Aşı doğrudan mecbur olamayabilir lakin 
göründüğü gibi aşı yaptırmak istemeyenler de 
mecbur bırakılıyor. Hadi sinemayı, çarşıyı, spor 
salonlarını geçtim, Sudi Arabistan, hac ibadeti 
için aşı şartının getirdiğini ilan ederken, aşı 
yaptırmayanlara vize verilmeyeceğini açıkladı.
Bu nasıl bir zihniyet? Vücuduma ne olduğu belli 
olmayan ve vücudumun içine girdiğinde ne 
gibi durumlar meydana getireceği bilinmeyen 

maddeyi kullanmamız -zoraki olmasa da dolaylı 
yollardan- mecburi kılınıyor. 
Bu, insan temel haklarına tecavüzdür. 
İnsanların vicdanını kullanarak, “sana 
bir şey olmayabilir ama karşındakine 
bulaştırdığında ölmesine sebep olursun” 
sözleri ile uzaklaşıyoruz. Koptuk bir birimizden, 
kopuyoruz, isteyerek ya da istemeyerek.
Kaplumbağa kabuğu içinden çıktığı zaman 
özgürleştiğini sanıyordu. Fakat kendisini koruyup 
kollayan, muhafaza eden şeyi kaybettiğinin 
farkında bile değildi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti 
ile Saadet Hollanda Bölgesi Kadın Kolları 
Başkanlığı tarafından “Hayata Değer Katan 
Kadınlar” programı düzenlendi.
Organizasyona ev sahipliği yapan Saadet 
Hollanda Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Betül 
Bakan ve Hollanda Bölge Başkanı Ali Yücel birer 
konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından her 
biri kendi alanında hayata değer katan; yayın 
kurul üyemiz ve yazarımız Havva Koç ile Zeynep 
Akhan’a plaket takdim edildi. Böyle güzel bir 
organizasyona imza atan Saadet Hollanda 
temsilciliğini ve plaket ile ödüllendirilen Havva 
Koç ile Zeynep Akhan’ı tebrik ediyor, hayata 
kattıkları değerleri çoğaltmalarını diliyoruz.   
Haberin tam metni dogus.nl’de)         ---◄◄

      

H
5 yetişkin çıplak bir şekilde podyumda 
vücutlarını sergilerken, çocuklar da ergenlikte 
değişime uğrayacak vücutları hakkında 
istedikleri soruyu sorabilecekler. Peki neden 
böyle bir program yapma gereği duyuldu acaba? 
Ebeveynler bu konuda zayıf mı kalıyor? Kendi 
çocuklarına en temel bilgileri bile vermekten aciz 

Peki nasıl bir program 
bu? 
5 yetişkin çıplak bir 
şekilde podyumda 
vücutlarını 
sergilerken, çocuklar 
da ergenlikte değişime 
uğrayacak vücutları 
hakkında istedikleri 
soruyu sorabilecekler. 
Peki neden böyle bir 
program yapma gereği 
duyuldu acaba?

 SANSÜRSÜZ TELEVİZYON

PROGRAMLARI

kochavva@live.nl              AYNAHavva Koç

Hayata Değer Katan Kadınlar
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S elamün Aleyküm değerli 

kardeşlerim,
Bildiğiniz gibi Meclis Genel Seçimleri 
yaklaşmakta. Partimize gönül vermiş 

bütün kardeşlerimiz yağmur yaş, kar kış, soğuk 
demeden sizlerin sesini daha gür duyurabilmek 
için, devraldığımız bu bayrağı daha ötelere 
taşıyabilmek ve Hollanda’da gelecek nesillerimize 
daha güzel bir gelecek hazırlamak için ellerinden 
ne geliyorsa yapmaktalar ve yapmaya her daim 
devam edeceklerdir.
Ama bunu başarmak için sizlerin her daim 
desteğinize ihtiyacımız var. DENK olarak 
sizin oylarınıza talibiz. Sizler bizim arkamızda 
durdukça, büyüklerimiz de başımızda oldukça 
bizim belimiz yere gelmez inşallah.
Bu nedenle, 15, 16 ve 17 Mart’ta hepinizi seçim 
sandıklarına davet ediyorum. Bu seçimden 
çıkacak sonucun tüm vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

“Yardım Paketini ihtiyaç sahipleri için 
açıverdik”
Bizler, seçim olsun olmasın her daim Rotterdam 
belediye meclisindeki çalışmalarımıza tüm hızıyla 
devam etmekteyiz. 
Bildiğiniz gibi Rotterdam’da dar gelirli aileler 
ve yoksul çocuklar için belediyenin “AOW- ve 
Jeugdtegoed” diye bir yardım paketi vardır. 

Bu paketten, Rotterdam kamu toplumuna 
sosyal katılımı arttırmak için çeşitli ürünler 
alınabilmekte. Bu ürünler arasında okul 
malzemeleri, spor ekipmanları, giyim, kitap, 
tablet, laptop, bisiklet, yol parası ve ayakkabılar 
bulunmakta.

Bizler bu ürünler arasında belediye tarafından 
mecburi kılınan belgelerinde ödenebilmesi için 
çeşitli önergelerde bulunduk. 
Geçen sene bizim önergemiz sayesinde, kimlik 
ve pasaport için gereken ücretin bu yardım 
paketinden ödenmesini sağladık. Son meclis 
toplantısında ise ehliyet ve diğer belgelerinde 
bu yardım paketinden ödenmesi için verdiğimiz 
önerge kabul edilmiştir. Belediye bu önergemiz 
üzerine ehliyet ve diğer belgelerinin ücretini bu 
yardım paketinden karşılayacaklar.

Bu önergemizin kabul edilmesi ile DENK 
Rotterdam olarak tekrar yeni bir rekora imza 
atmış olduk. Çünkü bu bizim, sadece üç yıl gibi 
kısa bir zaman diliminde kabul edilen tam tamına 
155’inci önergedir. Bu uzun zamandır en ön 
safta verdiğimizin mücadelenin bir göstergesidir. 
Rotterdam’daki bütün partiler arasında en 
çok kabul edilen önergeler bizim tarafımızdan 
verilmiştir. 

“Gençlerimiz için ücretsiz etiğim görme 
hakkı”
Bunun dışında öğrenci gençlerimize büyük bir 
müjdem olacak: Rotterdam’da başlattığımız 
gayretler ile, meslek okulundan üniversiteye 
kadar eğitimi uzayan bütün öğrencilerimiz 
için gelecek sene ücretsiz eğitim görme hakkı 
verilmiştir. 

Yani gelecek sene kolej parası ödemek zorunda 
kalmayacaklar. Uzun zamandır sarf ettiğimiz bu 
uğraşların bir sonuca varması bizi çok sevindirdi. 
Çünkü düşünebiliyor musunuz, öğrenci 
gençlerimizin onca zahmete rağmen ellerinde 
olmayan nedenlerden dolayı eğitimleri gecikti. 
Ne ders çalışabilecekleri yerleri var ne okullarda 
ders görebiliyorlar ne de uygun bir şekilde 
imtihanlarını yapabiliyorlar. Bu kadar zorluk 
içinde eğitimlerinin gecikmemesini düşünmek 
elde değil. Bu şekilde en azından gençlerimizin 
yükünü az bile olsa hafifletmek istedik.
Öğrenci gençlerimizin yükünü daha çok 
hafifletmek için alternatifli eğitim görme 
konusunda çeşitli soru önergeleri verdik.
Bildiğiniz gibi hükûmet tarafından verilen karar 
neticesinde okullarımız maalesef kapalı kalmak 
zorunda. 
Okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrenciler bu 
durumdan çok şikâyetçi çünkü eğitimleri sekteye 
uğramakta. 
Bunun yanı sıra korona krizi yüzünden hükûmet 
tarafından mecburi kapalı tutulan tiyatro, 
sinema ve diğer kültür merkezleri şu an boş. 
Hiçbir şekilde kullanılamıyor. Gençlerimizin 
eğitimlerinden geri kalmamaları ve derslerine 
çalışabilmeleri için bu salonların bir şekilde 
sınıf niteliğinde kullanılması için soru önergeleri 
verdik. 

Bu ve buna benzer daha nice çalışmalarımız için 
gece gündüz demeden sizler için elimizden geleni 
her zaman yapmaya devam edeceğiz. 
Sizlerin sorularınız veya önerileriniz var ise 
benimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. 
Ben sizlerin görüşlerinize her zaman açığım. 
Sağlıcakla kalın, selametle,                      ---◄◄

Bildiğiniz gibi 
Rotterdam’da dar 
gelirli aileler ve 
yoksul çocuklar için 
belediyenin “AOW” ve 
“Jeugdtegoed” diye 
bir yardım paketi 
vardır. Bu paketten, 
Rotterdam kamu 
toplumuna sosyal 
katılımı arttırmak 
için çeşitli ürünler 
alınabilmekte. 

Gençlerimize ücretsiz

 Eğitim görme
hakkı verilecek

 e.yigit@raadrotterdam.nl  SİYASET ÜSTÜEnes Yiğit
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Necat Sucu

17 Mart Hollanda Temsilciler Meclisi 
Seçimlerine Doğru Giderken...

H ollanda’nın devrik 
Başbakanı Mark 
Rutte’nin VVD’de seçim 
posteri ve posterdeki 

kendi fotoğrafı bir Nazi subayına 
benzetilmeye çalışılmış.
Benim konum aslında bu değil. 
Başbakan Rutte’nin seçim 
posterinde bir slogan dikkatimi 
çekmekte  “Güçlü ve beraber 
ileri/Samen Sterker Verder”.
Bunu sloganı görünce,  Hollanda İşçi 
Partisi PvdA’nın geçen seçimlerdeki 
sloganı Güçlü ve sosyal “Sterk en 
Sociaal” olduğu aklıma geldi.

Mark Rutte’nın Liberal VVD Partisi 
sol politikalara yaklaştığını ve Rutte 
III  Kabinesi’ndeki ileri ve yenilikçi 
politikaları, D66 Partisi’nin, 
koalisyon ortağı olma rolünü küçük 
görmemek gerek.
Bu arada Rutte III Kabinesi’nin 
2020 yılında uyguladığı Korona 
tedbirleri, önlemleri ve ekonomiye 
desteklere olumsuz tepkilerin 
yanında olumlu görüş bildirenler 
çoğunlukta olduğunu kamu oyu 
yoklamalarında görmekteyiz.

Kendimi sorgulamam gerek!..
Ben son günlerde var olan 
Hollanda tedbir, önlemler ve destek 
politikalarının geneline destek 
verdim. Burada kedime çıkardığım 
sonuç ise; “Ya benim düşüncem 
Liberal politikalar yakınlaştı, yada 
Hollanda Liberal kabine politikaları 
sola, yeşile ve doğaya yaklaştı”?

Seçmenin tercihi
Seçmen gelecek seçimlerde 
seçeceği parti ve parti programında 
oldukça zorlanacağa benziyor. 

Geçen seçimlerde PvdA en VVD 
iki karşı kutup parti gibi seçimlere 
katılmışlar ve VVD üç dönemde 
kıl payı ile birinci parti olmayı 
bilmişti. Hollanda, büyük ve birinci 
parti koalisyonlarda Başbakan 
çıkarmakta.
Oldukça zor
İki partinin seçim sloganlarının 
birbirlerine çok yaklaştığı bir politik 
kültür ve yönetim programlarını 
gözlemekteyiz. Onun içindir 
eskilerde dar gelirlinin ve çalışanın 
haklarını savunacak yeni bir ortak 
ve koalisyona katılacak yeni bir 
parti ufukta gözükmüyor.

Yine seçmek gerek... 
Ben, sen biz sandığa gitmez isek, 
bizim yerimize başkaları  bizi 
yönetenleri belirleyeceklerdir. 
Bizde 15, 16 ve 17 Mart Hollanda 
Temsilciler Meclisi (Tweede Kamer) 
seçimlerinde vatandaşlık görevimizi 
yerine getirelim. 
Saygı ve sevgilerimle.   PM   ---◄◄

Pandemi süreci...

Hollanda’da yüzde yüz (%100) iş garantili meslek 
eğitimi
Hollanda Uzun Süreli Kullanımlı Enerji Derneği’nin yaptırmış bulunduğu bir araştırmaya göre; Hollanda’da gelecek 
yıllarda 23 bin ile 28 bin arasında kalifiyeli elektrik teknisyenine ihtiyaç var. Gençlerin Orta Dereceli Teknik Öğretim 
Okullarına (ROC/MBO–Techniek) yeterli ilgi göstermedikleri ve Teknik Meslekler Yüksekokullarında (HBO – Techniek) 
eğitim gören öğrenci sayısının düştüğü dikkatini çekmiş bulunmaktadır.
Yeterli kalifiyeli eleman olmadığı için, Hollanda’nın da taraf olduğu Paris İklim Sözleşmesi çerçevesinde anlaşma 
hedeflerine de ulaşılamayacağı da belirtilmiştir.
Uzun Süreli Kullanımlı Enerji Derneği NVDE bu konuda ekstra çalışmaların yapılması gerektiğini, Orta Dereceli Teknik 
Öğretim Okullarının (ROC / MBO Techniek) Eğitim katılım harçlarının (Het collegegeld voor MBO) kaldırılmasını ve 
eğitime katılacak olan bayanlara ilave teşvik finans desteğinin sağlanmasını istemiş bulunmaktadır.
Ayrıca Korona pandemisinden dolayı işlerini kaybedenlerin, yeniden elektrik tekniğinde bir eğitim görmelerinin, 
kurulacak bir yeni bir eğitim fonu ile (Omscholingsfonds) desteklenmesini istemiş bulunmaktadır.  Nejat SUCU---◄◄

Dijital korona aşı pasaportu yolda mı?
25 Şubat 2021 tarihli Avrupa Birliği hükûmet liderlerinin Korona politika ve uygulamaları ile yaptıkları görüşmelerden 
sonra, Almanya Devlet Başkanı Angela Merkel “Dijital Korona Avrupa Pasaportu” uygulamasına taraftar olduklarını 
belirtmiştir.
Toplantı sonrası görüşlerini belirten Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, bu uygulamaya sıcak bakmadığını, erken 
olduğunu, Korona aşısının koruyucu etkisinin bilinmediğini belirtmiş ve bu konuda görüşmelerin yapılması gerektiğini 
bildirmiştir. Yaz başından itibaren verilmeye başlanılması istenen “Dijital Korona Aşı Pasaportuna sahip olanlara, AB 
ülkelerinde serbest dolaşım hakkını vermesi beklenmekte.
Fransa Devlet Başkanı Makron ise, Dijital Aşı Pasaportuna sahip olmayanlar ile olanlar arasında ayrımcılığa sebep vere-
ceğini belirtmiş bulunmaktadır. Gençlerin aşı olmada son sırada olduklarını belirtmiştir.
İspanya, İtalya ve Portekiz gibi turizmden kazanç sağlayan ülkeler ise, bir an önce uygulamanın başlanmasını istemiş 
bulunmaktadırlar. Şakamız gerçek mi olacak? Ben aşı oldum hanım, sen olmayacaksın ama sen bu izinde Türkiye’ye 
gidebilecek misin? Geçen haftalarda yaptığımız şaka gerçek mi oluyor acaba?   Nejat SUCU/Platformmedia  ---◄◄                 

Hollanda’da ödenek alanların sayısında artış
Ekonomik krizin neden olduğu işsizler ordusu büyüyor!
Hollanda’da, korona salgınının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle sosyal yardım ödeneği almaya ihtiyaç duyanların 
sayısı 2016 yılından bu yana ilk artışa geçti.
Merkezi İstatistik Bürosu (CBS) verilerine göre, 2020 yılı sonunda sosyal yardım ödeneği alanların sayısı 429 bin kişi 
oldu ve bir önceki yıla göre 14 bin artış görüldü. Bu sayıya kriz dönemi nedeniyle özel olarak verilen ödeneklerin dahil 
edilmediği de açıklandı.
Genel olarak % 3 oranında görülen sosyal yardım ödeneği alanlardaki artışın en yükse oranının 27 yaş altı gençlerde 
olduğu ve bu grupta % 12’lik bir oranın tespit edildiği belirtildi. 27 ile 45 yaş arası grupta artış ise % 4 olurken, 45 yaş 
üstünde % 2 oldu. Ayrıca göçmen kökenli Hollandalılar arasında artış yerlilere göre oldukça yüksek oldu. 
Yerlilerde artış % 2 olurken, göçmenlerde bu oran % 4 olarak tespit edildi.                                                 Ufuk.nl     ---◄◄                 
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interview26 röportaj

A vukatlık sürecinizden 
bahseder misiniz, çok 
önemli hakların kaza-
nımında etkin bir rol 

üstlendiniz. Nelerdi onlar?
Ankara Antlaşması’na uyulmadığı 
için Hollanda devletine bazı davalar 
açtık. Pek çok vatandaşımız, özellikle 
Türkiye’ye kesin dönüş yapan 4000 
civarında insanımız bu kanundan 
istifade etti ve ödeneklerini aldılar. 
Anadilde eğitim için açtığımız davada, 
İnsan Hakları Mahkemesi olumsuz 
cevap verdi. 
Hollanda’nın Türk kökenli ilk avukatı 
olduğum için bu belli avantaj ve so-
rumlulukları da beraberinde getirdi. 
Amsterdam’daki “Witte İllegalen” de-
dikleri grubun açlık grevine verdiğim 
destek ve oturumu olmayan insanların 
ödenek alma haklarını savunduğum 
için Türkiye Cumhuriyeti devleti-
nin de dikkatini çekti. 2000 yılında 
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 
başlatılan müzakerelerin hemen 
ardından İnsan hakları Komisyonunda 
aday olarak Türkiye’yi temsil etmem 
istendi. 4 yıl Ankara’da İnsan Hakları 
Komisyonu’nda çalıştım. 
2007’den 2017’ye kadar da Rotter-
dam Başkonsolosluğunda her Cuma 
günleri ücretsiz hukuk danışmanı ola-
rak görev yaptım. Bu çalışmalarımız 
Hollanda’nın da gözünden kaçmadı 
ve onlardan da Hâkim Eleme Komis-
yonuna girmem için teklif geldi. 4 yıl 
boyunca aday hâkimleri seçebilme 
görevinin, ilk Türk olarak bize tevdi 
edilmesi çok gurur verici bir görev idi.
Şu anda da 5900 avukatı temsil etmek 
amacıyla Amsterdam Barolar Birliği 
toplantılarına katılıyorum.
Çeşitli siyaset eğitimi aldıktan sonra 
da 2013 yılından itibaren de D66 
partisinde aktif olarak görev almaya 
başladım.

Üzerinizde bunca ağır ve zorlu 
görevler varken neden siyasete 
atıldınız?
(Söyleşimiz Hollanda’daki Rutte 
III Hükûmetinin istifasının 
sunulduğu gün gerçekleşti) 
Siyasete neden atıldığımın en güzel 
cevabı bugün yaşanan hükûmetin is-
tifasıdır. Özellikle 2000 yılından sonra 
Hollanda’da politik bir değişiklik oldu. 
İstisnasız bütün partilerde sağa doğru 
bir eksen kayması var ve bununla bir-
likte var olan hakları kırpma gibi bir 
anlayışla hareket edildi. Sağa kayma 
ve hakları kırpma o gün bu gündür 
devam ediyor. Bu hak gasbına karşı 
mücadele eden de yine bendim. 
Ek Ödenekler davasını lehimize so-
nuçlandırmak için tam 11 yıl uğraş-
tım. Adalet Divanı haklılığımıza karar 
verdi ve Hollanda devleti ödemeleri 
yaptı. Ama ondan sonra şunu gör-
düm: Sistem bizi bozmaya başladı. 
Devlet, vatandaşın avukatlık bedelini 
ödediği için bizim adli yardımlarımızı 
kırpmaya başladı. Bu tutumla adaletin 
sistemi bozuluyor. Hem avukatlar hem 
de hâkimler olarak.  2008’den sonra 
aşırı tasarruf yapıldı bu alanda. Bir 
şekilde haklının değil güçlünün tara-
fında olunması isteniyor. Şu yaşanan 
vergi meselesi de bu sistemin bozul-
masından kaynaklanıyor. Ve sistem 
çökmek üzere.

Peki sizin partinizin bu alanda 
yapacağı şey olacak mı?
Parti Başkanımız Sigrid Kaag gibi 

birinin bu kaypak zeminde dik duruşlu 
birinin olması umut verici. Onun 
duruşu, söylemi, düşünceleri bozulan 
bu sisteme bir alternatif oluşturuyor. 
Hayata farklı bakıyor, sistemdeki 
tıkanıklığın farkında ve bu tıkanıklığı 
çözecek donanım, birikim ve heyeca-
na sahip biri. 
Ben de bireysel olarak yapabilecekle-
rim ancak bu kadar; bu yetmiyor ve 
bu sadece bir yere kadar. Bu nedenle 
siyasete girmem gerektiğine inandım. 
Geçmişimizi inkâr etmiyoruz ama biz 
50 yılı aşkındır Hollanda’da yaşıyoruz 
ve bu toplumun bir parçası olarak ar-
tık Hollandalıyız. Bu gerçeği Hollanda 
da, biz de kabul etmeliyiz. Biz buralı 
olduğumuzu göstermedikçe Hollan-
da bizi asla kabul etmeyecektir. Biz 
buralı olduğumuzu her hâlimizle, her 
alanda göstermeliyiz. Kabuğumuzdan 
çıkmamız gerek. Hayatın her alanında 
yer almak zorundayız. Bu böyle olursa 
Hollanda bizi göçmen ya da farklı bir 
etnik gruba dahil olarak değil kendi 
vatandaşı olarak görmeye ve kabul-
lenmeye başlayacaktır. Biz ancak bu 
gerçekleştiğinde başarılı olabiliriz. 
Topluma katılım önceliğimiz olmalı. 
Ayrımcılığa, eşitsizliğe karşıyız, Ana-
yasa’nın birinci maddesi böyle derken 
Hollanda’da her alanda ayrımcılık 
yaşanmakta. Eğitimde, iş pazarında, 
sağlıkta, ev bulmada yaşanan skandal 
ayrımcılıkla her geçen gün artmakta. 
Bizim parti bu gidişatın tam da kar-
şısında. “Hayır! Herkese eşit şans 
vereceksin” diyor. Çocuk nerede 
doğmuş olursa olsun, zengin fakir fark 
etmez hepsine aynı eşit eğitim hakkı 
vereceksin. İşte partimizin bu duruşu 
ve söylemleri benim siyasete girmeme 
vesile oldu. 

Aday sıranız hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz, tercihli oylara 
ihtiyacınız var değil mi?
700 kişilik aday adayı içerisinde 
–politikacı olamam rağmen- 30’uncu 
sıradan aday gösterilmem benim için 
bir onur vesilesidir. Evet, partimizin 
şu anki sandalye sayısı benim doğru-
dan seçilmeme yeterli değil. Tercihli 
oya ihtiyacım var ve bunu da alacağı-
ma inanıyorum. Çünkü Hollanda’nın 
seçmen sayısı 10 milyon civarında. 
150 sandalye sayısı var. Bu da benim 
seçilebilmem için aşağı yukarı 18 bin 
oya ihtiyacım var demektir. 
Hiçbir parti sizin istediğiniz gibi 
olamaz. Ancak bir parti, insan hakları, 
özgürlükler, adalet, eşitlik ve düşün-
ce anlamında sizinle ortak paydayı 
paylaşıyorsa siz o partide kendinizi 
bulursunuz, ifade edebilirsiniz ve o 
parti içerisinde yapmak istediklerinizi 
yapabilirsiniz. 
Lobi çalışması önemli. Herkesin bir 
parti bünyesinde görev alması da hoş 
değil. Mesela, İslamiyet’i, Kur’an eğiti-
mini yasaklamak isteyenler var. Eğer 
farklı partilerde bulunan Türk kökenli 
diğer insanlarımız kendi partileri 
içerisinde bunun mümkün olamaya-
cağını lobicilik anlayışıyla dillendirse, 
parti üyeleri de onun düşüncelerine 
önem verirler. Yeter ki insanlarımız oy 
verme bilinciyle hareket etsinler. Tam 
katılımlı ve organize bir oy dağılımıyla 
en az 8 milletvekili çıkaracak potansi-
yele sahibiz. 
Oy vermeyenin şikâyet etmeye hakkı 
yoktur. Ayıracağın sadece 15 dakikalık 
bir vakit ile geleceğini belirliyorsun. 
Vermediğim oyunun, senin eleştirdi-

“Adı ‘yabancı’ diye okulda hak ettiği yere yönlendirilmiyor, staj yeri bulamıyor, işe alınmıyor veya ev bulamıyorsa bu büyük bir 
yanlış ve devlet için büyük bir ayıptır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi, ayıbın giderilmesi ve bozulan bu sistemin tamir edilmesi gerekir”

“Bozulan sistemi 
içeriden tamir etmek gerek”

 Nazmi Türkkol Kimdir?
1969 yılında Ürgüplü bir işçi ailesinin çocuğu olarak 
Amsterdam’da doğdu. Çocukluk arkadaşı Sylvia’nın 

“insanlara yardım etmek için doktor olacağını” 
söylemesinin ardından, babasından, avukatların da 
insanlara yardım ettiğini ve sorunlarını çözdüğünü 
duyduğunda bunu önüne bir hedef olarak koydu.  

Çocukluğundan beri avukat olmak hayaliydi.
İnsanlara yardımcı olmak ve sorunlara çözüm bulmak 
onun tek arzusuydu. Amsterdam Vrij Üniversitesi’nde 

Hollanda hukuku okudu. 1993 yılından beri avukat 
olarak görev yapıyor. İlk zamanlarda insanlarımızın en 
büyük sorunu oturum haklarıyla alakalı idi, dolayısıyla 

onlarla ilgilendi. Ve ardından da sosyal ödenekler, 
boşanmalar gibi davalara baktı.  

Nazmi Türkkol:
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ğin ya da iktidardaki büyük partilere gittiğini unutma. İktidarın da 
bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları da ortada. 

Biyografinizi içeren bir kitap yayımlandı. Neden böyle bir 
kitaba ihtiyaç duyuldu?
Avukatlığımın 25’inci yıldönümünde arkadaşlar bir sürpriz kutlama 
partisi düzenlemişler. O gün arkadaşım olan gazeteci yazar Tuncay 
Çinibulak da bizimleydi. Oradaki atmosferden etkilenmiş olmalı ki 
bana “Nazmi, senin hakkında neden bir kitap yazılmadı?” 
diye sordu. Ben de “bir insan ölür de onun ardından kitap yazılır” 
diye karşılık verdim. Tuncay, benim kendi önem ve değerimi 
bilmediğimi, yazılan kitapla gençlere iyi bir rol modeli olacağımı 
söyledi ve beni ikna etti. Ve beni ve hayatımı anlatan bir kitap 
yazdı, yayımlandı. Ben çok mütevazi biriyim ama kurban rolüne 
girmek istemiyorum. Hayat kolay değil, ayrımcılık da olacak, hak 
gasbı da yaşanacak ancak mücadele etmekten asla vazgeçmeyece-
ğiz. Mücadeleni verirsen, Allah’ın izniyle her işi başarırsın. 

Bir hukukçu olarak Hollanda’nın nereye doğru gittiğini 
düşünüyorsunuz?
Avukat olduğum yıllarda Hollanda her yönüyle güvendiğim bir 
ülke idi. Demokrasisi, insan hakları, sosyal devlet yapısı ile örnek 
bir ülke idi. Hollanda yasa çıkaracaksa, bu asla özgürlükleri 
kısıtlayacak, hakları gasbedecek, demokrasi dışında bir şey olacak 

diye düşünmezdik. Ancak bugünlerde 
bunu söylemek çok zor. Sistemin içirişi-
ne girdikçe, mahkemelere, duruşmalara 
gittikçe büyük bir değişiklik olduğunu 
ve bir çözülme yaşandığını, adaletin 
nasıl da yön değiştirdiğini görüyorsu-
nuz. 2000 yılı sonrası esen aşırı sağ ve 
kapitalizmin katı rüzgârı Hollanda’yı da 
etkisi altına almış bulunmakta. 
Bu dönemler aslında insanların en 
çok refah gördüğü, en az hastalıklar 
yaşadığı ve en hızlı büyüme sağladığı 
zamanlardı. Kapitalizme güvenmek 
böyle bir boşluğun yaşanmasına zemin 
hazırladı. 
Bu nedenle üç gücün birbirini kontrol 
altına alması gerekiyor. Bunlar kontrol 
edilmediği müddetçe kaybeden insanlık 
olacaktır. Yasama, Yürütme ve Yargı. 
Eğer yasamanın aldığı yanlış karara hâ-
kimler, yargıçlar karşı çıkmazsa, onlar 
bu yanlışın doğru olduğuna inanır ve 
yanlışlığın arkası gelir. Bu üç sac ayağı 
birbirini denetleyecek, kontrol edecek 
ki adalet sağlansın, kaos ortamı sona 
ersin. Devletin uyguladığı haksızlığa 
karşı duran hâkimler olduğu müddetçe 
adalet hep yerinde durur ve toplum 
huzur bulur. 
Emekli olan Hollandalı bir hâkimin 
Ankara Antlaşması’na yüklediği anlam 
çok önemli. Birkaç avukatın talebiyle 
bu antlaşmayı inceledik ve Türklerin 
büyük haklarla donatıldığını gördük. 
Bu antlaşmadan dolayı ek ödenekler de 
kesintiye bile gidilemedi. 
Bugün bu kafa yapısıyla bu antlaşma-
nın sağladığı haklar bile görmezden 
geliniyor ve kırpılmaya çalışılıyor; işte 
sırf bu sistem bozukluğundan dolayı 
bunları yaşıyoruz. 

Seçildikten sonra neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Ben hukuk alanında 28 yıldır adaletsiz-
likler, hukuksuzluklar karşısında müca-
dele diyorum. Seçilirsem hem partimi-
zin hem de parlamentonun toplumsal 
yüzü olacağım. Yaşanan sorunları ve 
çözümünü çok iyi biliyorum. Sorun ve 
çözüm arasında köprü olmak istiyorum. 
Bazı uluslararası anlaşmaların nasıl 
okunması gerektiğini ve nasıl uygulana-
cağını çok iyi biliyorum. 
Yapmak istediğim diğer bir konu da 
evden alınan çocuklarla alakalı olacak. 
Çocuk hakları hususu kanayan bir yara 
olarak devam ediyor. Bu sorunun çözü-
mü için de uğraşacağım.
Diğer bir mesele de halklar arasındaki 
eşitsizliği giderecek önlemler ve çalış-
malar yapmak. 
Gettolaştırılmış bir mahallede doğan 
çocuk eğitime, diğer mahallede doğan 
çocukla, sahaya 3 -0 mağlup olarak 
çıkıyor. Bu eşitsizlik açısı iş pazarına 
varana kadar daha da büyüyor. Ben 
bu haksızlığı, eşitsizliği, adaletsizliği ka-
bullenemiyorum. Adı “yabancı” diye 
okulda hak ettiği yere yönlendirilmiyor, 
staj yeri bulamıyor, işe alınmıyor veya 
ev bulamıyorsa bu büyük bir yanlış ve 
devlet için büyük bir ayıptır. Bu yanlış-
lığın düzeltilmesi ve ayıbın giderilmesi 
gerekir. O yüzden bozulan bu sistemi 
içeriden tamir etmek gerekir. 
Benim yapım itibariyle insanlar beni 
hep uysal bilirler ancak haksızlıklar kar-
şısında susamam. Sistemdeki bozuklu-
ğun tamirini içeriden yapabilmem için 
sizin oyunuza ihtiyacım var. Sadece 5 
dakikanızı ayırarak geleceğinizi, özgür-
lükler, adalet, eşit paylaşım ve rafah 
üzerine oylayın...
Söyleşi Doğuş Medya/Z.A      ---◄◄   

“Nazmi Türkkol,  kendi   biyografisini  içeren 
“Op  Wisselspoor”  adlı  kitabın  yazarı

Tuncay  Çinibulak   ile...
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Din; daha çok aciz, güçsüz, fakir 

insanların sığınağı, umudu ve 
beklentisidir. Aynı kişi güçlenince, 
ihtiyaçlarını yeterince karşılayınca, 

sigortaların güvencesine girince dine de, tanrıya 
da ihtiyacı kalmaz. Doğru bir söz müdür?
Pek çok sosyoloğun iddia ettiği gibi: “Dinler 
artık işlevini tamamladı. İnsana ve topluma 
bundan sonra bilim yön verecektir” iddiası 
haklı mı? Ya da İslam’ın (şeriatın) ilkeleri hem bu 
çağa uymuyor, hem de çok zor. Öyle değil mi?
Sorular uzatılabilir. Burada sosyologların 
iddialarını, insanların genelde dinler hakkında 
düşündüklerini tartışmayacağız. Ama İslam’ın 
ölçüleri bu zamana uymuyor ve çok zor. 
Dolaysıyla Hollanda’da İslam’a uygun, 
Müslümanca yaşamak kolay değil iddiası 
üzerinde durmak istiyoruz. Şöyle ki:
1- İslâm insanlar tarafından uydurulmuş/
geliştirilmiş bir din değil. Allah tarafından 
insanların dünya hayatlarını düzenlemek, 
iyi olmalarını sağlamak, onlara iki dünya 
mutluluğu kazandırmak için gönderilmiş ilahî 
hayat programıdır (Mâide 5/3) İslam’ın ilkeleri 
evrenseldir. Yani ilk insandan beri insanlığın 
kabul ettiği doğrulardır, değerlerdir. Zaman 
değişse de bu doğrular ve bu değerler değişmez. 
(Altın yere düşmekle değer kaybetmez) Bu 
doğruları ve değerleri kabul etmek, onlara uymak 
herkes için mümkündür. Üstelik çok büyük bir 
kazançtır.  
2- İnsan Allah’ın kuludur. Kim ne derse 
desin, kim neyin kulu olursa olsun... Ve kul 
olarak Rabbine karşı sorumludur, görevleri vardır 
ve borçludur. Allah insanı kendisinin ölçülerine 
göre yaşasın, kulluk görevini yapsın diye yarattı. 
(Zariyât 51/56) 
3- Bir gerçek daha var. İnsanlar inanma, 
ibadet etme ihtiyacı ile doğarlar. Âlemlerin Rabbi 
Allah’a kulluk etmeyenler, tapınacak başka 

tanrılar bulurlar. İnsana düşen uydurma tanrılara 
değil, kendisini yaratana kulluk etmesidir. 
4- İslâm fıtrat dinidir. Yani insan yapısına 
uygundur. İnsanı fıtrat üzere (bilinen yapıda) 
yaratan Allah o yapıya uygun bir hayat programı 
(İslam’ı) gönderdi. Bu nedenle İslam’ı yaşamak 
insanüstü bir şey değil; bilakis tabii, normal bir 
şeydir. 
5 -İslâm’ın emrettiği şeyler, ilkeler ve kulluk 
görevleri insan ve toplum için mutlaka yararlı 
şeylerdir. Bunların insana ve topluma zararlı 
olduğunu kimse iddia edemez. Mesela; İslâm 
temiz olmayı, doğruluğu emreder. Kim der ki 
“temiz ve doğru olmak zararlıdır”?
6- İslâm’ın yasakları, yani haramlar kişi ve 
toplum için mutlaka zararlıdır. Zararlı, kötü 
ve pis oldukları için İslâm bunları güzel yaradılışlı 
insanlara uygun görmüyor. “Yapmayın, 
yemeyin, içmeyin, konuşmayın” diyor. 
Mesela; hırsızlık haramdır. Hırsızlığın iyi bir şey 
olduğunu hırsızlardan başka kimse ileri sürmez.
7- İslâmi ölçülerin, ibadetlerin, sınırların 
(haramların) amacı Allah’a kulluk görevi ise, 
bir amacı da insanların daha iyi olmasını 
sağlamaktır. İyi insan olmak her toplumda, 
bugün Hollanda’da bile istenen bir şey değil mi? 
Toplumda iyi insanların çok olması o toplum için 
kazanç, barış ve huzur değil mi?
8- İslâm’ın ilkeleri, ölçüleri (hükümleri), 
önerdiği şeyler hem fıtrata uygundur, hem de 
kolaydır. Bazıları zor zannetse de… Mesela; 
başkasını hangi şekilde olursa olsun rahatsız 
etmek İslam’da istenmeyen bir şeydir. Başkasını 
rahatsız etmek, bu yaramaz adamların görevi mi, 
mecburlar mı bunu yapmaya? Sonra da “yahu 
‘İslam’ın ‘başkasını rahatsız etmeyin’ 
emrine uymak bu devirde, Hollanda’da 
çok zor” desinler. İçkinin zararını herkes bilir. 
İslam’da içki içmek haramdır. Birisi “yani 
bu devirde içki içmemek imkânsız, zor. 
Baksanıza herkes içiyor. Ben de içmek 
zorundayım” dese, haklı sayılır mı?
İslâm’ın sahibi Allah (cc) onunla kullarına güçlük 
dilemediğini söylüyor: 
“(Ey Müslümanlar) Allah uğrunda hakkıyla 
çaba gösterin. O, sizi seçti ve dinde 
üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi...” 
(Hacc 22/78)

İslam’da güçlük olmadığı bir kaç açıdan 
görülebilir: 
- Kur’an’ı anlamanın önünde hiç bir engel, 
sağduyu ile çelişen, doğmatik ve mistik unsurlar 
yoktur.
- İslâm insanı günlük hayatı gereksiz şeylerle 
sınırlamıyor. Onda biçimsel törenler ve tabular 
yoktur.
- Onda insan fıtratına ters çileci, eziyet edici 
bir yaklaşım ve ruhbanlık (dünya işlerinden 
uzaklaşmak) yoktur. 
- İslâm zayıf yaratılan insanın bu 
durumunu hesaba katar. Onu kendi 
kapasitesi ve gücü kadar sorumlu tutar. 
(Esed, M. Kur’an Mesajı, 2/686) 
Allah (cc) abdest âyetinin sonunda; “..Allah, 
size herhangi bir güçlük çıkarmak 
istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve 
üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki 
şükredesiniz” (Mâide 5/6) buyuruyor. 
Yaratıcı kullarına bırakın zorluk yüklemeyi, 
onlara iyilik yapmak, onları madden ve manen 
temizlemek istiyor. Ama bunu kulların kendi 
çabalarıyla hak etmeleri gerekir. Bu da İslâm’a 
her yerde ve her durumda yaşamaktır.
Oruçla ilgili âyetinin sonunda da benzer bir 
müjde var: “... Allah, size kolaylık diler, 
zorluk dilemez...” (Bakara 2/185)
Bütün bu gerekçeler ve gerçekler gösteriyor 
ki İslam’ı her yerde, yani Müslümanca her 
yerde yaşamak mümkündür. Böyle temiz, 
doğru, huzurlu, başkalarına faydalı olacak 
şekilde yaşamanın ülkesi ve zamanı olmaz. Bu 
zordur diyenler kendi nefislerinden bahane 
uyduranlardır. Üstelik Allah (cc) kullarına; 
“... Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, 
Allah ona işinde bir kolaylık verir” (Talak 
65/4) şeklinde söz veriyor.
Yani kim Allah’ın gönderdiklerine iman ederse, 
O’nu hesaba katarak yaşarsa, onun ilkelerine/
ölçülerine uyarsa, kim iyi bir insan olursa; Allah 
ona bütün işlerinde, hayatında kolaylıklar yaratır. 
Ayrıca İslam’ı yaşamayı da ona kolaylaştırır.
Sözün özü: Diğer dinleri bilmem ama İslam’ın 
miadı dolmadı, dolmayacak. İslam’a uygun 
yaşamak her yerde ve her zaman mümkündür. 
Bu aynı zamanda bütün insanlar için bir 
görevdir.                                           ---◄◄   

Belki bir çok insanın 
aklına şöyle sorular 
gelebilir: “Bu zamanda 
bir dinin kurallara uygun 
yaşamak mümkün mü? 
Hollanda’da Müslümanca 
yaşamak, İslam’ın 
kurallarına uymak 
mümkün mü?
Modern toplumlarda, 
geri toplumların kültürü 
olan dinî kurallar artık 
geçerli değil. 
“Mekân değişince 
hayat biçimi de 
değişmeli. Kişi yaşadığı 
topluma ve zamana 
ayak uydurmalı” 
diyenler doğru mu 
söylüyorlar?

BU DEVİRDE İSLAM'A UYGUN

YAŞAMAK:
 ZOR (mu)?
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Spotlar

Her ne kadar sosyal bir varlık 
olsa da insan, aslında yapa-
yalnız. Yığınlar arasında ya-
payalnız. Aile, çevre, cemiyet 
ile çevrelenmiş olsa bile, bir 
an geliyor insan içine düşü-
yor. İçine dönüyor değil, içine 
düşüyor. Kendi iç sesi yardı-
mına koşuyor. Konuşuyor, öl-
çüyor, biçiyor. Kendi iç sesini 
kaybeden hayatını kaybetmiş 
oluyor. Dengeyi sağlayan en 
kuvvetli dayanak edebiyat. 
Yazabilmek.

‘Pandemi süreci’ cümlesi artık 
ekmek gibi ağzımıza yapıştı 
maalesef. Bunaldık. İnsan yö-
nümüzü, korkularımızı daha 
yakın görme imkanımız oldu. 
İnanmanın ne büyük nimet ol-
duğunu iliklerimize kadar his-
sedebildik.
Büyüklerimiz var. Onlar örnek 
bize. Hayatlarına baktığımız-
da göze çarpan ilk ve bence 
en önemli özellik sakin olma-
ları. Telaşsız. Hiçbir şeyi ka-
çırmıyorlar. Çağın insanı ola-
rak ya bizler! 
Kitap okumadan, gökyüzüne 
abd olarak bakmadan göçen-
ler  var bu dünyadan.
O büyüklerden Ömer Nasuhi 
Bilmen hazretleri misafirimiz. 
Her evde yazdığı ilmihalle za-
ten misafirimiz. Hayatını oku-
yacağız. Daha yakından tanı-
mak isteyenlere bir başlangıç 
olur.
Doğu Türkistan’da olanların 
ve bizim hayatımızda bulduğu 
karşılığı hatırlatmak istedik. 
Ne olacak belli. Zalimler ye-
nilecek ve nara sürülecekler. 
Zalimleri sürüleceği o nardan 
bizim payımıza düşmesin diye 
bilerek ve isteyerek maskesiz 
‘suratımızı asıyoruz’.  
Diri kalabilmek için.

Hay olan Allah’a sığınıyoruz.
Dua ediyoruz. Zalimlere, zul-
me ses çıkarmayanlara, eko-
nomilerine halel gelir diye 
zulmü görmezlikten gelenlere 
‘suratımızı asıyoruz’. 
İyi okumalar dileriz. 

HURAFATTAN
HAKİKATE...

                       “Gırnata düştü ama
                Kaşgar hâlâ direniyor...”

cultuur & kunst28 sanat ve kültür

Gâle sâhîbü’s-Sadâkâti
Aleyhi salâtü’l-Musaddikati
Mudârâtü’n-nâsi sadakatün

            40  HADİS  -  (34)

“İnsanlarla iyi geçinmek ve 
İslâm’a bir zarar gelmemesi 

için onları koruyup kollamak 
sadakadır. Müdâra et ki 
geçinesin, uyarına git.”
  İnsanları güler yüzle idâre etme, 

onlara yumuşak davranma ne güzeldir. 
Meşrû sûrette yapılan müdârâ 

memduhtur, muvaffakiyete sebeptir. 
Bu hadis-i şerifte, “İnsanlara 

müdârâ bir sadakadır” bir başka 
hadis-i şerifte “Allah (z.c.hz.) 

Bana, insanlara müdara etmeyi 
(aşağıdan almak) emretti. Farzları 
yerine getirmeyi emrettiği gibi.” 

buyrulmuştur.  ---◄◄

 AY’IN  KİTABI Sabah  Yıldızı  -  Sezai  Karakoç  ve  Diriliş’e  Dair BÜYÜYEN AY  YAYINLARIMustafa  Kirenci

ARKA KAPAK
Üstad Sezai Karakoç ve Diriliş hakkındaki bu çalışmanın adı Sabah 
Yıldızı. Bu isim Sezai Karakoç’un şiirlerinin 7. kitabı Alınyazısı 
Saati’nden mülhem. Şiir 1979-1988 yılları arasında, İslâm dünyası 
ve Müslümanlara uygulanan kıyımların ve zulümlerin günbegün gelen 
haberleri ve şahitlikleriyle kaleme alınmıştır. 
Kudüs, Şam, Bağdat, Beyrut, Afganistan, Afrika, Kafkaslar, Azerbaycan, 
Türkistan’ın hâli hazırdaki içler acısı durumları anlatılmaktadır. Şiirin 
bazı bölümlerinde Şair, Sabah Yıldızı’yla aynı bilgiye ve bilince sahip 
iki dost olarak konuşmaktadır. Sabah Yıldızı’nı Şair’in mısralarından 
tanıyoruz: “O, alınyazımızın tek ak noktası gibi parlayan, gecenin 
(karanlığın) eremediği saf, lekesiz, masûm ve tertemiz olandır. 
O kendi gönül sırrına gündüzden önce ulaşan, günün soluğuyla 
sararmayan, parçalanmaz aydınlık ve bölünmez ışıktır. O, 
diriliş yıldızıdır ve Tanrı’ya inanmanın büyük tanığıdır…”
Her sabah Şair, Sabah Yıldızı’na içini dökmekte, üzüntülerini 
paylaşmaktadır. Bunun belki de başlıca sebebini bize şiir söylemekte: 
“Bütün dünya mahkûm, bizim kolumuz ve kanadımız, her yanımız 
zincirle bağlı olmasına rağmen, yalnız sabah yıldızı özgürdür.” 
Dünyadakiler mahkûmdur kimi mazlumların hayatını kararttıkları ve 
kimi de karanlıklarla mücadele etmedikleri için. O ise özgürdür, ışıklarını 

Alfred Guillou’nun
1892 yılında 

yaptığı “Adieu/
Elveda” adlı 

eserinde, denizci 
bir babanın, 

oğluna verdiği 
son öpücük...                           

---◄◄

“Adieu/Elveda

saçabildiği, her sabah sadakatle insanlara şafağı haber verdiği için. Nasıl Şair, dünya 
yüzündeki işgallere, katliamlara, zulümlere üzülüyorsa Sabah Yıldızı da üzülmektedir. 
Ama Şair’in gönlü, Sabah Yıldızı’nın üzülmesine razı değildir. O üzülmemelidir; çünkü 
masumdur, görevini her sabah mütemadiyen yerine getirmektedir. Şair, masumluğuna 
halel gelmemesi için Sabah Yıldızı’nı aziz bir dost olarak teselli etmektedir. 
Aslında şiir boyunca her şey bizlere söylenmektedir. Şiirin sanatla ortaya koyduğu şey, 
Attar’ın Simurg’u gibi bize kendimizi göstermekte, insanları işaret etmektedir. 
Değil mi ki şair onu bizim için kaleme almıştır, bütün anlatılanların asıl muhatabı biziz, 
biz insanlar. Bütün yazılanlar bizlerin farkına varması, görev ve sorumluluklarımızın 
bilincine ermemiz içindir. Çünkü bütün bu olanlar, asıl farkında olmayanlar yüzünden 
meydana gelmiştir. Eğer farkında olunsaydı önlem alınacak, örneğin Müslümanlar 
birlik olacaklar, yapılması gereken yapılacaktı. Bu açıklamadan sonra diyebiliriz ki: 
Üstad Sezai Karakoç’un, şiirden düşünceye bütün eserleriyle dile getirdikleri, bizler 
adına, hep sabah yıldızıyla konuşmadır. 
Taze sabahın habercisi, parlak ışığıyla gecenin karanlığını delen sabah yıldızı, nasıl 
karanlıkların şafakla birlikte aydınlığa dönüşeceğinin delili ise Üstad Sezai Karakoç’un 
eserlerinin de görevinin bu olduğunu düşünüyorum: Bilinçlerdeki, zihinlerdeki, 
ruhlardaki karanlıkları aydınlığa kavuşturmak. 
Aslında insanlığın hayrına olacak her söz, her eylem karanlıkları delen bir ışıktır. Sezai 
Karakoç bunu bütün bir külliyatıyla ortaya koymuş, sabah yıldızı gibi aydınlığın, 
şafağın habercisi olma sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmıştır.  ---◄◄
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H ayat Hikâyesi...
1883’te Erzurum’un 
Salasar köyünde 
doğdu. Babası Hacı 

Ahmed Efendi, annesi Muhîbe 
Hanım’dır. Küçük yaşta iken 
babasının vefatı üzerine Erzurum 
Ahmediyye Medresesi müderrisi 
ve nakîbüleşraf kaymakamı 
olan amcası Abdürrezzak İlmî 
Efendi’nin himayesinde yetişti. 
Amcasından ve Erzurum müftüsü 
Narmanlı Hüseyin Efendi’den 
ders okudu. İki hocası da yakın 
aralıklarla ölünce İstanbul’a gitti 
(1908) ve Fatih dersiâmlarından 
Tokatlı Şâkir Efendi’nin derslerine 
devam edip icâzet aldı (1909). 
Ayrıca Ders Vekâleti’nce açılan 
imtihanı kazanarak dersiâmlık 
şehâdetnâmesi aldı (1912). 
Bu arada okumakta olduğu 
Medresetü’l-kudât’ı da bitirdi 
(1913). Arapça ve Farsça’yı çok iyi 
bilen, Türkçe ile birlikte üç dilde şiir 
yazabilen Ömer Nasuhi Bilmen bir 
ara Fransızca’ya da merak sarmış 
ve bu dili de tercüme yapacak 
kadar öğrenmişti.

Eylül 1912’de Beyazıt dersiâmı 
olarak göreve başladı. Temmuz 
1913’te Fetvâhâne-i Âlî müsevvid 
mülâzımlığına tayin edildi. Bir 
yıl sonra başmülâzımlığa terfi 
edip Ağustos 1915’te Hey’et-i 
Te’lîfiyye üyesi oldu. 1922 yılında 
Meclis-i Tedkîkât-ı Şer‘iyye 
üyeliğine nakledildi ve aynı yıl 
bu dairenin kaldırılması üzerine 
dersiâmlığa devam etti. 1923’te 
Sahn Medresesi kelâm müderrisi 
oldu; fakat bu medrese de bir yıl 
sonra kapatıldı. 14 Şubat 1926’da 
İstanbul Mütfülüğü müsevvidliğine, 
16 Haziran 1943’te de İstanbul 
mütfülüğüne getirildi. 30 Haziran 
1960 tarihinde Diyanet İşleri 
başkanlığına tayin edildi ve 
henüz bir yılını doldurmadan 6 
Nisan 1961’de emekliye ayrıldı. 
Uzun memuriyet hayatı boyunca 
öğretmenlik hizmetinde de bulunan 
Ömer Nasuhi Bilmen, Dârüşşafaka 
Lisesi’nde yirmi yıla yakın bir süre 
ahlâk ve yurttaşlık dersleri okuttu. 
İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda 
ve Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 
usûl-i fıkıh ve kelâm dersleri verdi. 
Hayatının sonuna kadar ilmî 
çalışmalarını sürdürdü ve sekiz 
ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra 
yazdı. 12 Ekim 1971’de İstanbul’da 
vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen 
Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ne 
defnedildi.

İlmî Duruşu:
Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul 
müftülüğüne tayin edildiği tarihten 
itibaren vefat edinceye kadar gerek 
ilmî ve ahlâkî otoritesi, gerekse 
samimi dindarlığı ve tevazuu 

ile dinî konularda Türkiye’de 
Müslüman halkın başlıca güven 
kaynağı olmuştur. İnançta, ibadet 
ve ahlâkta Ehl-i sünnet mezhebini 
şahsında tam bir liyakatle temsil 
ettiği için herkesin saygı ve sevgisini 
kazanmıştı. Şüphesiz bunda 
yaşadığı sürece aktif politikanın 
dışında kalmasının da önemli 
rolü vardır. Aslında Diyanet İşleri 
başkanlığından on ay gibi çok 
kısa bir süre içinde ayrılmasının 
gerçek sebebi, o günkü yönetimin 
Türkçe ezan ve benzeri konularda 
Ömer Nasuhi Bilmen’i kendi 
politik amaçlarına alet etmeye 
kalkışmasıdır. Zira Bilmen de 
selefleri gibi dinî meseleler söz 
konusu olunca asla taviz vermeyen 
bir yapıya sahipti. Nitekim 1960’lı 
yıllarda dinde reform imajını 
Türkiye’nin gündeminde tutmak 
için büyük çaba gösteren çevrelere 
karşı, “Bozulmayan bir dinde 
reform mu olur” diyor ve İslâm’ın 
ortaya koyduğu iman, ahlâk ve 
hukuk ilkelerinin orijinalliğini, 
evrenselliğini kendinden beklenen 
liyakat ve cesaretle savunuyordu.

Beş yıl süreyle bulunduğu Hey’et-i 
Te’lîfiyye üyeliği Ömer Nasuhi 
Bilmen’e tam bir hukuk formasyonu 
kazandırmıştır. Burada derleyip 
tanzim ettiği malzemeyi Hukûk-ı 
İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye 
Kâmûsu adlı eserinde değerlendirdi. 
Bu kitap yayımlandığı zaman 
akademik çevrelerde büyük bir 
yankı uyandırmıştı. Onun Türkiye 
çapında tanınmasını sağlayan diğer 
önemli bir eseri de Büyük İslâm 
İlmihali’dir. Ömer Nasuhi Bilmen, 
eski dersiâmlardan Cumhuriyet 
döneminde telifle meşgul olan 
birkaç âlimden biridir. Kendisi 
Erzurum ağzı ile konuştuğu halde 
eserlerinde kullandığı üslûp ağdalı 
fakat mükemmel denecek kadar 
sağlamdır. Gençlik döneminde 
yazdığı Türkçe ve Farsça şiirlerinde 
de duygu, düşünce ve ölçü 
açısından oldukça başarılıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Görevi 
ve Emekliliği
Ömer Nasuhi Bilmen, daha önce 
yapılan teklifleri reddetmesine 
rağmen 27 Mayıs 1960 İhtilali 
sonrasında Milli Birlik Komitesi 
Başkanı ve aynı zamanda hemşerisi 
olan Orgeneral Cemal Gürsel’in 
Diyanet İşleri Başkanlığı teklifini 
kabul eder. Bir müddet vekâleten 
yürüttüğü bu görevi daha sonra 
asaleten de devam ettirerek, beşinci 
Diyanet İşleri Başkanı unvanım 
alır. Daha önceki tarihlerde yapılan 
Başkanlık teklifini kabul etmeyip 
bu kez kabul etmesi oldukça 
manidardır. Aslında Diyanet İşleri 
Başkanlığı görevinden on ay 
gibi çok kısa bir süre içerisinde 

ayrılmasının gerçek sebebi, o günkü 
yönetimin Türkçe ezan, Kur’an-ı 
Kerim’in namazlarda Türkçe 
okunması, Türkçe ibadet ve dinde 
reform gibi konularda Diyanet İşleri 
Başkanlığı üzerinde baskı kurmaya 
çalışmasıdır. Bilmen de selefleri gibi 
dini meseleler söz konusu olunca 
asla taviz vermeyen bir yapıya 
sahipti. O günün şartlarında bu 
görevi kabul etmekle Türkiye’de 
olabilecek menfi birçok değişikliği 
önlemeye çalışmış, sonrasında da 
emekliliğini isteyerek kendisini 
ilmi çalışmalara vermiştir. Bilmen, 
ezanın tekrar orijinal şekliyle 
Arapça okunacağı kararı 16 
Haziran 1950 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclis’inde kabul 
edilince uygulamanın bir an önce 
başlaması konusundaki titizliği ile 
bu hassasiyetini ortaya koymuştur. 
Meclis’in kararı, sabaha karşı 
kendisine ulaşan İstanbul Müftüsü 
Ömer Nasuhi Hoca, erken saatte 
Fatih Camii’ne gitmiş, yakın cami 
ve mescidlere de haber göndererek 
Ezan-ı Muhammedi’nin o sabahtan 
itibaren Arapça okunmasını 
istemiştir. Hizmet hayatı boyunca 
üç aylık hac dışında uzun süreli izin 
kullanmadığı bilinen Ömer Nası1hi 
Bilmen, 24 Temmuz 1913 tarihinde 
başladığı memuriyet hayatını 5 
Nisan 1961’de emekliye ayrılarak 
sonlandırır.

Emekliye ayrıldıktan sonra kendisini 
tamamen ilmi çalışmalara adayan 
Ömer Nasuhi Bilmen; allame 
yani bütün dini ilimlere vakıf âlim 
modelinin son temsilcilerinden 
birisi olarak fıkıh, kelam, hadis, 
tefsir ve hatta edebiyat alanında 
eserler kaleme almış tır: Bilhassa 
fıkıh ilmindeki vukufiyeti oldukça 
yüksek bir seviyeyi temsil eder. 
Bilmen, dört yaşında okumaya 
başladığı Kur’an-ı Kerim’e âdeta 
âşıktır. Her gün mutadı olduğu 
üzere Kur’an-ı Kerim’den bir cüz 
bitirince kendisini ilmi çalışmalara 
verirdi. Son yıllarını tefsirini telife 
hasreden Ömer Nasuhi Bilmen, 
yatağında, yorganına sarılmış 
vaziyette, yazı yazarken kendisini 

ziyarete gelen eski bir öğrencisine 
son arzusunu şöyle ifade eder: 
“Şu tefsiri bitirip öyle öleyim, 
duam budur.” Duası kabul edilen 
Ömer Nasuhi Bilmen, 80 yaşında 
başladığı eserini 85 yaşında 
tamamladıktan üç yıl sonra 12 Ekim 
1971 Salı sabahı Fatih’teki evinde 
Hakk’ın rahmetine kavuşur. 
Ertesi gün ikindi namazını 
müteakip, Fatih Camii’nde dönemin 
Diyanet İşleri Başkan yardımcısı 
Dr. Lütfi Doğan’ın kıldırdığı cenaze 
namazından sonra büyük bir 
kalabalık eşliğinde, cemaatin elleri 
üzerinde Edirnekapı Sakızağacı 
Mezarlığı’na defnedilir. Vefatından 
sonra gazetelerde çıkan yazılarda 
bir ilim güneşinin battığı ifade 
edilmiş, “büyük âlim” şeklinde 
isimlendirilmesi için sadece Büyük 
İslam İlmihali’ni yazmış olmasının 
bile yeterli olacağı belirtilmiştir. 
Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul 
Müftülüğü’ne tayin edildiği tarihten 
vefatına kadar gerek ilmi ve ahlaki 
otoritesi, gerekse samimi dindarlığı 
ve tevazuu ile dini konularda 
Türkiye’de müslüman halkın başlıca 
güven kaynağı olmuştur ilminin, 
dini ve hukuki dehasının derinliğine 
rağmen alçak gönüllülüğü onu bir 
kat daha yüceltmiştir. En kolay 
meselelerde dahi kitaba bakmadan 
ve soru sorana kaynak eserlerden 
yerini göstermeden fetva vermeyen 
bir ilmi disipline sahiptir.

Eserleri:
Hayatının büyük bir kısmını telifle 
geçiren ve temel İslâmî ilimler 
alanında çok sayıda eser veren 
Ömer Nasuhi Bilmen’in başlıca 
eserleri şunlardır:
1. Hukûk-ı İslâmiyye ve 
Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu. 
Mezhepler arası mukayeseli 
sistematik bir İslâm hukuku kitabı 
olup Latin harflerinin kabulünden 
sonra Türkiye’de İslâm hukuku 
sahasında kaleme alınmış ilk ve en 
muhtevalı eserdir

2. Büyük İslâm İlmihali. 
Akaid hakkında özet bilgilerle 
başlayan kitapta ibadetle ilgili 
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Âlim değil Allâme:
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konulara geniş yer verilmiş ve 
fıkıh kitaplarında “Kerâhiyyet ve 
İstihsan” başlığı altında ele alınan 
yeme, içme, giyim ve alışverişle 
ilgili dinî hükümler açıklanmıştır. 
Eserin son kısmı İslâm ahlâkına ve 
siyere ayrılmıştır. 

3. Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe 
Meâl-i Âlîsi ve Tefsiri (I-VIII, 
İstanbul 1963-1966). 
Eserde önce sûreler ve muhtevaları 
hakkında kısa bilgi verildikten 
sonra âyetlerin meâli yer almakta, 
ardından her âyetin sade bir 
üslûpla izah ve tefsiri yapılmaktadır. 
Tefsirin daha sonra çeşitli baskıları 
yapılmıştır.

4. Büyük Tefsir Tarihi (I-II, 
Ankara 1955-1961). 
İki kısımdan oluşan eserin birinci 
kısmı (I, 9-176) usûl-i tefsire, ikinci 
kısmı ise tefsir tarihine ayrılmıştır. 
Bu kısımda önce “mümtaz tabaka” 
diye adlandırdığı ashabı ele 
alan müellif, daha sonra, vefat 
tarihlerine göre on dört tabakaya 
ayırdığı müfessirler hakkında bilgi 
vermektedir. II. cildin sonunda 663 
tefsir kitabıyla bunların müelliflerini 
ihtiva eden alfabetik bir liste vardır.
 
5. Kur’ân-ı Kerîm’den Dersler 
ve Öğütler (İstanbul 1947).

6. Sûre-i Fethin Türkçe Tefsiri 
İ‘tilâ-yı İslâm ile İstanbul 
Tarihçesi (İstanbul 1953, 1972).

7. Hikmet Goncaları. 
500 hadisin tercüme ve izahını 
ihtiva etmektedir (İstanbul 1963).

8. Muvazzah İlm-i Kelâm 
(İstanbul 1955). Geniş bir girişle 
altı bölüm ve sonuç kısmından 
oluşan ve yeni ilm-i kelâm çığırında 
yazılmış olan eserde başlıca itikadî 
ve kelâmî konuların ele alınması 
yanında İslâm inançlarına ters 
düşen bazı modern felsefî akımlar 
da tenkit edilmeye çalışılmıştır.

9. Mülehhas İlm-i Tevhid 
Akaid-i İslâmiye 
(İstanbul 1962, 1973).

10. Yüksek İslâm Ahlâkı 
(İstanbul 1949, 1964).

11. Dinî Bilgiler (Ankara 1959). 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli 
görevler için yapılan imtihanlara 
girecek kimseler için sorulu cevaplı 
olarak hazırlanmış bir eser olup 
tefsir, hadis, kelâm, usûl-i fıkıh, 
vakıf, ferâiz ve siyer konularını ele 
almaktadır. Eserin daha sonra da 
birçok baskısı yapılmıştır.
(Not: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisinden yararlanılarak 
hazırlanmıştır.)                     ---◄◄

Üryan geldim gene üryan giderim
Ölmemeğe elde fermanım mı var
Azrail gelmiş de can talep eyler

Benim can vermeğe dermanım mı var

Dirilirler dirilirler gelirler
Huzur-ı mahşerde divan dururlar

Harami var diye korku verirler
Benim ipek yüklü kervanım mı var

            TÜRK(Ü)  -  ŞİİR -  MEMLEKET

Er isen erliğin meydana getir
Kadir Mevlâm noksanımı sen yetir
Bana derler gam yükünü sen götür

Benim yük götürür dermanım mı var

Karac’oğlan der ki ismim öğerler
Ağu oldu bildiğimiz şekerler

Güzel sever diye isnad ederler
Benim Hak’tan özge sevdiğim mi var

           ÜRYAN  GELDİM            KARACAOĞLAN
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ÜÇLER, 

YEDİLER, 

KIRKLAR...









 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Kocatepe Camii üyelerinden, 
Halit Öztürkoğlu’nun ağabe-
yi, Hüseyin ve Mustafa 
Öztürkoğlu’nun babaları, 
Ömer Öztürkoğlu’nun kayın-
babası Sevgili Osman Öztür-
koğlu’nun  vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Aile ve sevenlerinin acısını yü-
rekten paylaşıyor, merhuma 
Allah’tan rahmet, gözü yaşlı, 
gönlü yaslı kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz

- Taziye...
UID Hollanda Başkanı Turan 
Atmaca’nın babası Sevgili 
Ahmet Atmaca’nın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili İdris ve İsa Kandemir’in 
amcaoğlunun vefatını teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan  ve Laleli 
Camii cemaatinden Ahmet 
Kılıç’ın annesi Kamile 
Kılıç’ın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan  ve Laleli 
Camii cemaatinden Sevgili 
Salim Saral’ın vefatını tees-
sürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Saadet Hollanda yöneticileirin-
den Sevgili Selahattin Salman’ın halakızı Hörmet 
Gökçe’nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
merhumeye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve HTF Federasyon’u Denetleme 
Kurulu Üyesi, Mustafa Kalın’ın eşinin vefatını üzün-
tüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Taziye...
Okurlarımızdan ve CMO 
önceki başkanlarından Sevgili 
Ayhan Tonca’nın kayınva-
lidesinin vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağ-
lığı diliyoruz.
- Taziye...

Kocatepe Camii cemaatinden 
Mustafa Şimşek, Mustafa 
Koçak, Cafer Kaya’nın ve-
fatlarını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumlara 
Allah’tan rahmet, ailelere sabır 
ve başsağlığı diliyoruz.

Taziye...
Okurlarımızdan Erol 
Soylu’nun kayınbabası, 
Muhterem Çopur’un kıymetli 
babası Hasan Çopur’un  
vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aile-
ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

- Taziye...
Osman Koçer’in eşi, Mustafa, Binnaz, Özcan, 
Şener, Birsen ve Soner Koçer’in  anneleri, Yalçın 
Aktaş’ın halası Gülhanım Koçer’in vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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- Taziye...
İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç’ın, Psikolog-Yazar 
Doğan Cüceloğlu’nun ve Elazığlı kanaat önderi Hafız 
Abdullah Nazırlı’nın (107) vefatlarını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailele-
rine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Tebrik... 
Hoş geldin Umeyr... Yaşama sırası sende! 
NIF Gençlik Teşkilatı Yıldız Gençlik Kurs Müdürü Sevgi-
li Necmettin Aydın’ın 2 Şubat tarihinde Umeyr adını 
verdiği bir evladı dünyaya geldi. Genç çifti tebrik ediyor, 
Umeyr’e hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
- Tebrik... 
Hoş geldin İlya... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Burak ve Büşra Turan’ın 6 Şubat 
2021 tarihinde İlya adını verdiği bir evladı dünyaya geldi. 
Genç çifti ve dedelik-ninelik makamına oturan Zülfikar ve 
Fevziye Turan’ı tebrik ediyor, İlya’ya hayırlı ve uzun ömür-
ler diliyoruz.
- Tebrik...
Hoş geldin Tolga Efe... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Rıdvan Sanal’ın  9 Şubat 2021 
tarihinde Tolga Efe adını verdiği bir evladı dünyaya geldi. 
Genç çifti tebrik ediyor, Tolga Efe’ye hayırlı ve uzun ömür-
ler diliyoruz.
- Tebrik... 
Okurlarımızdan ve Türk İslam 
Kültür Vakfı Başkanı Sevgili 
Tahsin Çetinkaya’ın evladı 
Fatih Çetinkaya’nın Merve 
Dursun ile sözlendiğini duy-
duk. Genç çifti tebrik ediyor, iki 
cihan saadeti diliyoruz
- Tebrik... 
Okurlarımızdan ve Şahan 
Marketler ortaklarından Sevgili 
Erdal Şahan’ın evladı Halis 
Şahan’ın Beyza ile sözlendiği-
ni duyduk. Genç çifti tebrik edi-
yor, iki cihan saadeti diliyoruz
- Tebrik... 
Hoş geldin Nilay... Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Ersin ve 
Necla Toy’un 5 Şubat’ta Nilay 
adını verdikleri bir evladı dünyaya 
geldi. Genç çifti ve dedelik-ninelik 
makamına oturan Ahmet ve Mela-
hat Arıkan’ı tebrik ediyor, Nilay’a 
hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan  ve Maastricht  
Tevhid Camii Başkanı Sevgili 
Hacı İsmet Usta’nın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız.Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve başsağlı-
ğı dileriz.

- Taziye...
Rotterdam Anadolu Camii Başka-
nı Sevgili Fehmi Karaaslan’ın 
kıymetli validesi Mefaret Kara-
aslan’ın vefatını teessürle öğren-
miş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Ufuk Medya yazarlarından 
Muhammed Hanefi Köse’nin muhterem babaları 
Mehmet Hayri Köse’nin vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. 
- Taziye...
Birlik Camii üyelerinden Sevgili Ali Toker’in annesinin 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Birlik Camii üyelerinden Sevgili Hasan Teker’in 
ablasının vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Recorzorg şirket sahibi Sevgili 
Resul Özdemir’in halasının 
vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.

Taziye...
Okurlarımızdan, Kadir Çiftçi’nin 
kızı Sara Çiftçi’nin (1996) 
vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.

Taziye...
Okurlarımızdan, Beverwijk 
Akşemseddin Camii cemaatinden 
Ahmet Akdeniz’in kızı Ayşe 
Akdeniz’in genç yaşta vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan  ve Amsterdam 
Saadet üyelerinden
Nevzat Öztaş’ın kardeşi Cengiz 
Öztaş’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Birlik Camii Kadınlar Teşkilatı Başkanının kayınvalide-
si, Muammer ve Abdülkadir Bostancı’nın kıymetli 
validelerinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Gazeteci, şair, yazar Sevgili Yavuz Nufel’in eniştesi 
Bert’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
HDV Ulu Camii cemaatinden ve Köksal Kök’ün 
babası Küççük Kök’ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam İslam Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sevgili Ahmet 
Akgündüz’ün kıymetli eşi Saime 
Belkız Hanımefendi’nin vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
âlime, fâzıla ve takvâ sahibesi 
olan merhumeye Allah’tan rahmet, 
başta kıymetli eşi Ahmet Akgündüz olmak üzere ke-
derli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.
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Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Middelburg kentinden 
İsmet Çelik,Rotterdam kentinden Döne Kılıç, Silvolde 
kentinden Mehmet Reşat Kaya ve Rotterdam kentinden 
Selahattin Yılmaz’ın vefatlarını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhum ve merhumelere  Allah’tan rahmet, 
kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.

TAZİYE...

Doğuş Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Sevgili 
Zeynel Abidin Kılıç’ın 
kıymetli valideleri  
Döne Kılıç’ın 
vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye 
Allah’tan rahmet, evlatları, Radife, Abidin, 
Hayriye, Hulüsi, Abdulmuttalib olmak 
üzere kederli aile ve sevenlerine sabır ve 
başsağlığı diler, dualarınızı bekleriz.

TAZİYE...









Bulmaca

Soldan sağa:
1- Fotoğrafta görülen, Avrupa’da Millî Görüş Teşkilatları-
nın öncülerinden olan ve 14 Aralık 2020 tarihinde korona 
virüsünden dolayı vefat eden İlahiyatçı * Gece kıyafeti. 
2- Mektup * Ekmek *  En yüksek devlet otoritesini, bütün 
devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme 
yoluyla elinde bulunduran kimse * Metre. 3- Bir göz rengi 
* Binek hayvanı * Açgözlü. 4- Manevi şeyler * Bir nota * 
(Tersi) ulamak. 5- Kükürdün simgesi * Genişlik * Sıkıntılı 
ve korkulu düş, kâbus. 6- Sahte aydın * Et, ekmek, peynir 
vb.nde parça, lokma, dilim * Bir tür geyik. 7- Kuzu sesi * 
Yasaklama * Kalın ve dar tahta * Oksijenin simgesi. 8- Es-
nemek işi * Onay, onaylama. 9- Bir bağlaç * Masal dağı * 
Kötü, fena * Eski dilde su. 10- Bir nota * Soluk * Metre * 
Helyumun simgesi. 11- İyodun simgesi * Bir nota * Su taş-
kını * Metre * Bir kadın ismi . 12- Dönüştürücü * İncelik, 
naziklik * Azotun simgesi. 13- Dili tutulmuş, konuşamaz 
duruma gelmiş * Kısa  yazı * İslam inanışına göre, kıyamet 
günü bütün ölülerin dirilip toplanacakları yer. 14- Sayı 
farkı * Güç, dermen, kuvvet * Binek hayvanı. 15-  Birisini 
başka birine karşı kışkırtma * Hayvan yiyeceği * Vantilatör 
* Avuç içi.

Yukarıdan aşağıya: 
1- Kullanılmaya Önem vermek, saymak * Öldürme, yok 
etme, telef etme. 2- Sıvacı aleti * Kuşak * Hz. Peygam-
berden duyduğu hadisleri aktaran kimse. 3- İnam, vedia 
* Azotun simgesi * Hakkı gözetme. 4- Bir nota * İğdiş * 
Trabzon’da bir ilçe * Alfabemizde yirmi birinci harf. 
5- Borun simgesi * Yabani hayvan avlama işi * Bir kadın 
adı * İcazet, izin. 6- İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski 
Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan * Soluk * Tırnak 
cilası. 7- Bir nota * Özel gezinti gemisi * Düzen, hile * 
Metre. 8- Genellikle tek parçalı kadın giyeceği * Elemek-
ten emir * Trityumun simgesi. 9- Alfabemizde yirmi birinci 
harf * Cüretkâr * Kükürdün simgesi * İrade zayıflığı. 
10- Kilometre * Saç örgüsü * Tanınmış ürün, saygın kişi 
vb. 11- Bulmaya çalışma * Klasik Türk müziğinde mi no-
tasına yakın bir perde * Tarihte Çin ve Moğol hükümdarla-
rına verilen ad. 12- Üzerinde konuşulan şey, konu * Eksik 
olmayan *  Beklenmedik iyi davranış. 13- Zaman, sıra, yer 
ve önem bakımından ötekilerden önce gelen * Belirtiler * 
Yanlış * argonun simgesi. 14- İtriyumun simgesi * Sivilce * 
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek * Atın yavrusu. 
15- Bir erkek adı *  Bir müzik sesini belirtmeye yarayan 
işaret * Genişlik * Uzaklık işaret eder.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen

puzzels - raadsels
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“Sofa   Bedding 
Boxspringpro   ailesi
olarak hayırlı bir çalışma ve 
eğitim sezonu diliyoruz...

BU SAYFA SOFA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...

BULMACANIN  DOĞRU CEVAPLARI
SOLDAN SAĞA:1- ÖMER BALER *ABİYE. 2-NAME * 
NAN * KRAL * M. 3-ELA * AT * TAMAHKAR. 4-MANEVİ-
YAT * Mİ * KE. 5-S * EN * KARABASAN. 6-ENTEL * TİKE 
* REN. 7-ME * MEN * LATA * O. 8-ESNEME * İCAZET. 9-Kİ 
* KAF * KEM * MA. 10-LA * NEFES * M * HE. 11-İ * DO 
* SEL * M * JALE. 12- TRAFO * NEZAKET * N. 13-LAL * 
NOT * ARASAT. 14-AVERAJ * TAKAT * AT. 15-FİT * YEM 
* FAN * AYA.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- ÖNEMSEMEK * İTLAF. 
2-MALA * NESİL * RAVİ. 3-EMANET * N * ADALET. 4-RE 
* ENEMEK * OF * R. 5-B * AV * LEMAN * ONAY. 6-ANTİK 
* NEFES * OJE. 7-LA * YAT * FENT * M. 8-ENTARİ * ELE 
* T. 9-R * ATAK * S * ZAAF. 10-KM * BELİK * MARKA. 
11-ARAMA * ACEM * KAAN. 12-BAHİS * TAM * JEST. 13-
İLK * ARAZ * HATA * A. 14-Y * AKNE * EMEL * TAY. 15-
EMRE * NOTA * EN * TA.
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