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(!) HAYRAN 
KALDIĞIMIZ 
HOLLANDA...
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Ortaya koydukları her belalı, musibetli oyunun arkasından
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Dilara Bilgiç, 
Başbakan Rutte’nin misafiriydi
  
Hollanda’da yaşayan başarılı öğrenci Dilara Bilgiç, 
demokrasi hakkında yazdığı kitap sonrası Baş-
bakanlık’ta ağırlandı. Hollanda’da yaşayan 18 yaşın-
daki Dilara Bilgiç, demokrasi hakkında 112 sayfalık 
“Kara Kutu Demokrasi” adlı bir kitap yazdı.

 Mehmet Keskin’den “Son bir haftayı iyi 
değerlendirin, sigortanızı iyi belirleyin”

BM Sigortam olarak, sigorta şirketleri ile yaptığımız anlaşma 
gereği insanlarımıza en uygun primi sunmak için çalışma-

larımız sürüyor. Sigorta şirketlerinizin size sundukları teklif 
ile bizim sizlere sunacağımız teklifi mukayese ederek seçi-
minizi yapmanızı tavsiye ediyorum. BM Sigortam, özellikle 

Achmea grubunda ve Zilveren Kruis’de tek sigorta şirketiyiz. 

hukukburosu.nl - info@koselaw.nl - (0031) 10 - 486 45 64meram.nl

VOEL DE GASTVRIJHEID VAN TURKIJE

TÜRKLERİN DİNÎ 
PRATİKLERİ VE 
MECLİSİN
ŞAŞILIĞI...
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EGOSANTRİK 
RUH HÂLİ 
VE ANLAMA 
PROBLEMİ

ARACIMIZ 
GÜZEL 
AHLÂKIMIZDIR
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Sevgiye, Özgürlüğe, Adalete, Barış’a Doğuş...
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Bizleri teker teker avlamak 
isteyenler var...
Bir süre sonra aslanlar aynı yöntemi 
kullanarak öküzleri tekrar ziyarete 

gelmiş ve “sizi çok severiz fakat şu uzun 
kuyruklu öküz kuyruğunu salladıkça 
öfkeye kapılıyor ve size saldırma 
ihtiyacı hissediyoruz. Aslında sizinle 
hiç sorunumuz yok, sorun uzun kuyruklu 
öküzde, onu verin kurtulun” demişler.
Öküzler benekli öküzün karşı çıkmasına rağmen 
uzun kuyruklu öküzü aslanlara vermişler.
Her seferinde bir bahane ile gelip aralarından 
birini alan aslanlar gittikçe güçlenirken, öküzler 
iyice zayıflamış.
Aslanlar artık hiçbir bahane ileri sürmeden 
“şunu bize verin” deyip geri kalanları tek tek 
almaya başlamışlar.
Aralarından biri “ne oldu bize, nerede hata 
yaptık?” diye sormuş. Boz öküz “biz savaşı 
benekli öküzü dinlemeyip,  sarı öküzü 
verdiğimiz gün kaybettik” demiş birlikte çare 
aramaya başlamışlar...
Aşağıdaki haberi okuyunca bu kıssayı yeniden 
hatırladım...
Fransa’da Ülkü Ocakları yasaklandı...
“Kendilerini Bozkurtlar olarak tarif eden 
ve sokak olaylarına karıştıkları iddia 
edilen, Ülkü Ocakları (Grey Wolves) halkı 
kine ve ayrımcılığa teşvik ettiği ve şiddet 
olaylarına karıştığı gerekçe gösterilerek 
Fransa’da yasaklandı.” (HaberTürk)

Bu haber sonrası Türk toplumunun vereceği 
tepki kendi geleceğini de belirleyecektir. Ya, bu 
oyunu bozacağız ya da sarı öküzü sırtlanlara 
verip bizler de çakallara yem olacağız.
Biz bize bu  gibi zamanlarda sahip çıkmaz, 
birbirimizin yanında olmaz, arkasında durmaz 
isek, o hikâyedeki gibi önce Sarı Öküz’ü 
ardından da ala ve beyaz öküzü elimizden alırlar, 
biz de onların bizi nasıl parça parça edip yok 
ettiklerini seyrederiz. 
Fransa’nın ardından Hollanda da aynı 
düşünceyle yola çıkarak ülkedeki İslami kurum 
ve cemaatlere yönelik baskı unsuru oluşturacak 
eylemlere başladı.

Fransa’nın genlerinde var olan İslam 
düşmanlığı…
Fransa’dan akla ziyan, insan haklarını hiçe sayan 
açıklamalar gelmeye devam ediyor. 

Peygamber Efendimize hakareti “fikir ve 
ifade özgürlüğü” olarak gören, bu alçak; 
seviyesiz, insanlık dışı hezeyanlara karşı çıkanları 
“hürriyet ve demokrasi düşmanı” ilan 
edenlerin nasıl bir ikileme düştüklerini görünce, 
oyunun perde arkasındaki maksat ve niyetin ne 
olduğunu anlayıveriyorsunuz.
Avrupa’nın farklı kentlerinde aynı anda düğmeye 
basılmış gibi İslam ve Müslümanları töhmet 
altında bırakacak olaylar gerçekleştiriliyor. 
İslam ve Müslümanlarla en küçük bir ilişkisi 
dahi olmayan bu kirli, kanlı olayların hepsinden 
biriyiz ve kınıyorum.
Herkes de biliyor ki, bu olaylarla İslam ve 
Müslümanların ilişkilendirilmesi abesle iştigal 
etmektir. Zira yarım yüzyılını bu coğrafyalarda 
geçirmiş, bu ülkeye ömürlerini âdeta vakfetmiş, 
bulunduğu ülkeyi kendine yurt edinmiş ve 
tabiri caiz ise rüştünü ispat etmiş bir toplumdan 
bahsediyoruz. Zaman zaman uygulamaya 
konulan bu gibi provoke girişimlerin altında 
yatan sebepler, bazen seçimler olmuş, bazen 
ekonomik kaygılar kimi zaman da içlerinden bir 
türlü atamadıkları “üstkültür” anlayışın ürünü 
olan “ırkçılık” ve “islamofobi” olmuştur.

Hollanda parlamentosunun, Hollanda’daki 
dinî kuruluşları araştırma sonucunda Diyanet 
Vakfı’na yönelik suçlamalara seyirci kalınmaması 
gerektiğini, İslami kurumların ve cemaatlerin 
ya da, çatı platformu olan CMO’nun bu süreçte 
Hollanda Diyanet Vakfının yanında olduğunu, 
durduğunu belirtmesi gerektiğini yazmıştım. 
Bu düşüncemi ilgili kişilerle de paylaşmıştım.
Şimdi de aynı tezgâh kuruldu ve kurum, kuruluş, 
cemaat ve vakıflar teker teker suçlanarak, 
faaliyetlerini sekteye uğratacaklar.

İki yüzlülük ve çifte standardın belgesi...
Şu an aynı plan Fransa’da devreye sokuldu.
Önce oyunu kurgulayanlar en uygun figüranı 
seçtiler. Onun kanlı eliyle işlenen cinayetleri 
İslam’a ve Müslümanlara fatura ettiler. 
Kendilerini haklı çıkarmak ve bir taşla bir kaç 
kuş vurmak için oyunu dünya kamuoyunun gözü 
önünde vahşice sergilenmesine göz yumdular.
Tıpkı 11 Eylül hadisesi gibi...
Afganistan ve Irak’ı, ardından Ortadoğu’yu işgal 
etmek için kendi halkını bile feda eden kanlı, 
kirli, emperyalist bir zihniyet her türlü zulmü, hile 
ve oyunu yapabilir, sahneye koyabilir. Fransa bu 
tepkilerin ardından İslam okullarının ve camilerin 
kapatılmasını bile dillendirdi. Daha sonra ülkücü 
harekete kafayı taktı ve derneklerinin kapatılması 
istendi.
Hollanda tecrübesini yaşayan biri olarak 
şunu söylemeliyim:  Biz bu gidişatta -düşünce 
farklılığından dolayı- eğer ülkücülerin yanında 

olmaz isek, onlar için yapılması düşünülen bu 
haksızlık karşısında durmaz, seyirci kalır isek, 
bizim de akıbetimiz gidişine seyirci kaldığımız 
Sarı Öküzden farksız olur. Bu krizi fırsata 
çevirmenin tam vakti. Birlik, beraberlik içerisinde 
tek vücut olarak hareket etme ve kucaklaşma 
zamanıdır. Bir yandan hakaret etmeyi düşünce 
ve ifade özgürlüğü olarak niteleyeceksin, diğer 
yandan da her faaliyetini yasal olarak hukuk 
çerçevesi içerisinde yürüten bir derneğin kapısına 
kilit vurmaya kalkacaksın. 
Ey Fransa! Madem özgürlük yanlısısın, bu 
istibdat, bu kısıtlama, bu baskı neyin nesi? İndir 
de maskeni tanıyalım seni… Ama bizi seni çok 
iyi tanıyoruz. Biz senin Cemaziyülevvelini de 
biliriz…
“Fikirlerinize katılmıyorum ama 
fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı 
bile veririm” 
(Fransız yazar ve filozof Voltaire’e ait olduğu 
söylenen bu söz bence başkasına aittir, zira bu 
söz Fransa’nın şu sıralar yaptıklarını kökten 
reddediyor) 

Virüs oyunu ve aşı bilmecesi... 
Virüsün Avrupa’ya göçünün hemen ardından 
bunun küresel güçler tarafından ortaya konulan 
bir oyun olduğuna dikkat çekmiştik. 
“Dünya Yeniden Şekilleniyor” manşetiyle 
duyurduğumuz oyunu 4 sac ayağına oturtmuş 
idik. Daha virüsün ilk yayılmaya başladığı 
günlerde küresel güçlerin aktörleri “Eylül 
ayında ikinci dalganın başlayacağını” 
duyurmuşlar ve hedeflerine ulaşmanın keyfini 
yaşayarak kahvelerini yudumlamışlardı.
Eylül sayımızda da “Büyük Oyunun İkinci 
Perdesi Açılıyor” manşetiyle bu tezgaha 
yeniden dikkat çekmiştik.
Bugüne kadar dünya genelinde 100 milyon 
kişide görülen ve 2 milyona yakın insanın 
hayatını kaybetmesine sebep olan virüs için 
geliştirilen aşılarda da büyük şüphe ve endişeler 
var.  
Tanıdığım bazı gençler inisiyatif alarak aşı 
konusunda insanlarımızı bilgilendirmek için 
girişimde bulunuyorlar. Ancak kukla ülkeler, 
rüşvet karşılığında bile kendi insanının hayatını 
hiçe sayarak aşı almayı hüner sayıyor. Virüsün 
günlük değişime/mutasyona uğradığı gerçeğinden 
hareketle, o anki insan bünyesinde oluşan 
virüs için üretilen aşılar, belli bir süre sonra 
etkisini insan vücudunda yan tesir olarak diğer 
organlarına zarar vererek gösteriyor. 
İnsanları korkuyla, psikolojik baskılarla 
kendilerine köle etmeye çalışan efendiler(!) 
karşısında dik duracak şahsiyetli insanlar 
olmadıkça, onlar sadece bedenimizi değil 
ruhumuzu da esir alacaklardır...               ---◄◄

Bugün sana değmeyen yılan

 Anlarsın Yarın, Sana
Dokunduğu Zaman

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

“Sarı Öküz” 
hikayesini 
bilirsiniz...

Rivayet olunur ki yedikleri 
içtikleri ayrı gitmeyen 
birkaç öküz otlaklıkta 
birlikte otlarlarmış.
Çevrede yaşayan aslanlar 
ne zaman öküzlere 
saldırmaya yeltense hepsi 
bir araya gelir ve aslanları 
alt ederlermiş. Bunun 
üzerine aslanlar çare 
aramaya koyulmuşlar ve 
boz öküzü “piyon” olarak 
seçmişler.
Hepsi birlikte boz öküze 
yanaşmış ve “Size zarar 
verdiysek özür dileriz fakat 
bu bizim değil sarı öküzün 
suçuydu. Sarı öküzün 
rengi gözümüzü alıyor ve 
dayanamayıp saldırıyoruz. 
Sizinle hiçbir sorunumuz 
yok, onu bize verin rahat 
edin” demiş ve boz öküzü 
ikna etmeye çalışmışlar.
Boz öküz aslanların 
fikrini arkadaşlarıyla 
değerlendirmiş ve sarı 
öküzü aslanlara teslim 
etmeye karar vermişler.

Hollanda’nın 

Birikimleri...

Yeni yılınızı kutluyor, 
sağlık, esenlik, huzur dolu

 bir yıl diliyoruz...
25 Kasım tarihinde başlayan rahatsızlığım, 11 gün ev 
karantinasında kalarak, 12 gün de hastanede, yoğun 
bakımda (Kovid-19) tedavi görerek bugün en önemli 
bölümünü geçirerek hastaneden taburcu oldum, evimize 
geldim.  Üç haftadır evdeyim. Çok şükür kendimi daha 
iyi hissediyorum. İçten, samimi, yürekten edilen bütün 
dualarınız şifa niyetiyle sağanak olup, üzerimden yağdı. 
Hepinizin bu yüce gönüllülüğünü her an yanımda hissettim.  
Ve karşılıklı dualarda bulundum.
Derdi veren O, şifayı veren O... Yaşatan, öldüren O.
Ne ilaçtır hastaya şifa veren, ne de zehirdir insanı öldüren. 
Hepsi bir tek O güce bağlı.
Böyle bir teslimiyet ile günlerimizi tamamladık.
Dostlarım, Elhamdülillah iyiyim. Dualarınız için sağ olun. 
Eksik etmeyin. Dualarınızın gücü, Rabbimin izni şifasıyla 
daha iyi olacağız inşallah. 
Rabbim hepinizi bu ve benzer illetlerden uzak etsin.  
Kendinize iyi bakın, önemseyin. 
10 gün sonra ilk kez ayağa kalktığımda bastığım yerin 
neresi olduğunu anlayamadım.  Adım atmayı, yürümeyi 
beceremedim.  10 gün sonra gökyüzünü gördüm, güneş ile 
beraber. O ruh halini anlatmam mümkün değil. 
Hep “gri” olduğundan şikâyet ettiğim gökyüzüne hasret 
kalkmak neymiş öğrendim... Umarım unutmam..
Sizler de unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Sahip 
olduğumuz nimet ve değerlere dört elle sarılın. 
Dualarım şu an hasta olup şifa bekleyenlerle ve sizinle. 
Not: Yaşadığım bu zorlu süreç anlarında tuttuğum notlarını 
da, -nasip olursa- paylaşmaya çalışacağım.     Zeynel Abidin

TEŞEKKÜRLER...  İYİ  Kİ  VARSINIZ!..



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. M. Gümüş 

mr. T. Erdal
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Hollanda vatandaşı olarak 

aşağıdaki haklara sahip 
olacaksınız:
- Hollanda’da ve Avrupa Birliği 

içerisinde serbest dolaşım ve ikamet etme hakkı; 
- Hollanda ulusal ve eyalet seçimlerinde oy 
kullanma ve seçime katılma hakkı;
- Hollanda silahlı kuvvetlerine katılma hakkı;
- Avrupa Parlamentosu’nda oy verme hakkı;
Hollanda vatandaşı olmanın en önemli avantajı 
ise uzun süre yurt dışında ikamet edebilme hakkı 
olması. Oturma izin kartı ile bu süre en fazla 6 
aydır. Ve tabi ki her beş senede bir oturma izin 
kartı değiştirmekten de  kurtulmuş olmak.

Hollanda vatandaşlığı almanın üç yolu vardır. 
İlk olarak ‘naturalisatie’ dediğimiz 
vatandaşlığa geçiş yolu, en yaygın yöntemdir. 
İkinci  yöntem ‘optieprocedure’ yani opsiyon 
prosedürü aracılığıyla. 
Üçüncü yöntem de ‘van rechtswege’, yani  
yasaya göre, doğum veya aile ilişkilerinden 
doğan bir haktır.  Doğumdan veya çocukluktan 
beri Hollanda’da sürekli yaşıyorsanız  ve anne 
veya babanız Hollanda vatandaşı ise, otomatik 
olarak sizde Hollanda vatandaşı olursunuz. 

Naturalisatie
Naturalisatie için beş yıl boyunca Hollanda’da 
yaşadıysanız ve aşağıda belirtilen koşulları 
karşılarsanız başvuruda bulunabilirsiniz.  

Bunun için aşağıdaki şartlara uymanız gerekir:  
- 18 yaşından büyük olmanız; 
- Hollanda’da veya Hollanda Karayiplerinde 
(Bonaire, Saint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao 
veya Saint Martin) yasal olarak kesintisiz beş 
yıllık bir süre boyunca yaşamış olmanız (bazı 
istisnalar geçerlidir);
- Geçerli bir Hollanda oturma iznine veya geçici 
olmayan bir amaç için oturma iznine sahip 
olmanız lazım;
- Hollandaca konuşabiliyor, okuyabiliyor, 
yazabiliyor ve anlayabiliyorsanız. 
Bunu kanıtlamak için Hollanda Sivil Entegrasyon 
Sınavını geçmiş olmanız gerekir. NT2 Devlet 
Sınavı gibi eşdeğer bir diploma aldıysanız, bu 
gereksinimin istisnaları mümkündür;
- Son 5 yıl içinde hapis cezası, topluluk eğitimi 
veya € 810,-  veya daha fazla para cezası 
almamış olmanız gerekmektedir.
- Mevcut uyruğunuzdan vazgeçmeye hazırsınız; 
(bazı istisnalar geçerlidir). 

Vatandaşlığa geçiş için beş yıllık ikamet şartının 
bazı istisnaları vardır. 
Aşağıdakilerden biri geçerliyse, Hollanda’da 
beş yıllık bir süre boyunca yaşamak zorunda 
değilsiniz:
- Hollanda vatandaşı biriyle evlisiniz ve 
Hollanda’da veya yurtdışında en az üç yıldır 
sürekli birlikte yaşıyorsunuz. Bu istisna, 
evli olmayıp birlikte yasayan eşler için de 
mümkündür.
- Resmî olarak vatansızsınız ve yasal olarak üç 
yıldır Hollanda’da yaşıyorsunuz.
- Hollanda’da, son iki yılı sürekli olan, geçerli bir 
oturma izniyle 10 yıl yaşadınız.
- Daha önce Hollanda vatandaşlığına sahiptiniz.

Hollanda vatandaşlığına geçerken, çoğu 

zaman Hollanda vatandaşları orijinal 
vatandaşlıklarından vazgeçmek zorundadırlar 
(afstand doen) çünkü çoğu durumda Hollanda 
çifte vatandaşlığa izin vermez. Bununla birlikte, 
çifte vatandaşlığın mümkün olduğu bu kuralın bir 
takım istisnaları vardır.

Aşağıdakilerden biri geçerliyse, mevcut 
vatandaşlığınızdan vazgeçmenize gerek yoktur:
- Hollanda vatandaşıyla evli veya kayıtlı bir 
ortağınız varsa (gerigistreerd partnerschap);
- Menşe ülkeniz vatandaşlığınızı iptal etmenize 
izin vermiyorsa;
- Resmî olarak mülteci olarak tanınıyorsanız.
- Vatandaşlığınızdan vazgeçmek için menşe 
ülkenizdeki yetkililere çok para ödemek 
zorundaysanız  ve ağır şartları varsa (kanıt 
gereklidir).
- Menşe ülkeniz Hollanda tarafından 
tanınmıyorsa.
Yukarıdaki kategorilerden biri sizin için 
geçerliyse, başvurunuzu gönderdiğinizde bunu 
belirtmek önemlidir. Hollanda vatandaşlığına 
geçtikten sonra istisnalardan birini talep etmek 
mümkün değildir.

Hollanda vatandaşlığına başvurmak istiyorsanız 
ve gerekli şartları yerine getiriyorsanız, başvuru 
yapmak ve başvuru ücretini ödemek için 
belediyenizden randevu alabilirsiniz. 
Başvurunuz belediye tarafından incelenecek 
ve daha sonra bir öneri ile birlikte IND’ye  
iletilecektir. Başvurunuz başarılı olursa, IND 
vatandaşlığınızın onayını gönderecektir.  
Eğer şartlara uymazsanız, IND vatandaşlık 
başvurunuzu reddedebilir. Yasal olarak 6 hafta 
icinde karara itiraz edebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi icin bizi arayabilirsiniz. 
Adaletle ve sağlıkla kalın.                    ---◄◄

Bu yazımızda sizleri 
Hollanda vatandaşlığı 
hakkında bilgilendirmek 
istiyorum. Her ne 
kadar oturma izin kartı 
Hollanda’da ikamet 
etmek için yeterli 
olsa da, ben yine de, 
Hollanda vatandaşlığının  
vermiş olduğu haklardan 
dolayı, şartlara uyan  
herkesin  vatandaşlığa 
geçmesini tavsiye 
ediyorum.   

Hollanda Vatandaşlığı

info@erasmusak.nl HUKUKŞerife Süzen-Akdmemir

ve
ŞARTLARI...

   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

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...
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Hollanda’da hayat
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Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 Aralık’tan itibaren bir 
çok Avrupa ülkesinden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişilere PCR Negatif 
Testi zorunluluğu getiren Türkiye, cenaze için Türkiye’ye getirmek isteyen 
gurbetçilere de PCR test kolaylığı getirdi.

Konu hakkında Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklam-
ada, “Yurt dışından cenazeyle birlikte Türkiye’ye gidecek olan yolcular ile 
Türkiye’de cenazesi olduğunu beyan eden yolcuların uçağa binmeden önce 
negatif PCR test sonucu ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır. Söz konusu 
vatandaşlarımız testlerini Türkiye’ye girişte yaptıracaklardır. Aynı uygulama 
mavi kart sahibi ve Türkiye’de oturum iznine sahip şahıslar için de geçerlidir” 
ifadeleri kullanıldı.                                                                            ---◄◄                                                 

Özür dilemek, erdemdir...

Başbakan, aşılama stratejisinde 
hata yaptıklarını itiraf etti
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 
hükümetin aşılama stratejisinde birtakım 
hatalar yaptığını itiraf ederek, “Diğer 
ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için 
gerçekten kendimi çok kötü hissediyo-
rum.” dedi.
Ülkede Temsilciler Meclisi’nde, mu-
halefetin yanı sıra koalisyon partilerinin 
de eleştirdiği, hükümetin aşı politikasını 
tartışmak üzere oturum düzenlendi.
Mark Rutte, oturumda, hükümetin aşı politikasına yönelik eleştirilere karşı 
açıklamalarda bulundu.
Hükümetin aşılama stratejisinde yanlış aşı firması üzerinden plan yaptığını 
söyleyen Rutte, “Kasım ayının sonunda başka bir aşının daha erken 
hazır olacağını düşündük ve buna güvendik. Pfizer aşısının daha 
erken hazır olduğu ortaya çıktığında, Hollanda buna hazırlıklı 
değildi.” diye konuştu.
Rutte, aşılamaya planlanan tarihten daha önce başlanmasının daha iyi ola-
cağını belirterek, diğer ülkelerden gelen aşılama görüntülerini gördüğünde 
birçok kişi gibi üzüntüden “dudaklarını ısırdığını” dile getirdi ve “Diğer 
ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü 
hissediyorum.” ifadelerini kullandı.
Hollanda’da ilk aşılama daha önce planlanan 8 Ocak tarihinden iki gün 
önce başlayacak.
Aşı, 6 Ocak’ta, ilk olarak bazı kentlerdeki hastane çalışanlarına uygulanacak.
Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da dün yaptığı açıklamada, Hol-
landa’nın aslında aşılamaya daha erken başlayabileceğini fakat yanlış aşıya 
odaklanıldığını itiraf ederek, “Yanlış yapıldıysa bunu itiraf ediyoruz.” 
ifadesini kullanmıştı.                                                                        ---◄◄                                                 

Hollanda’da aşı yapılmaya başlandı... İlk aşı Elkadiri’ye
Hollanda’da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 39 yaşındaki hemşire Sanna 
Elkadiri’ye yapıldı.
Toplu aşılamanın 8 Ocak’ta başlayacağı açıklanan ülkede, uygulamada geç kalındığı 
eleştirileri üzerine işlemler 2 gün erkene alındı. Ülkede ilk, Boxtel kentindeki yaşlı 
bakım merkezinde çalışan hemşire Elkadiri’ye Pfizer/Biontech şirketinin ürettiği 
Kovid-19 aşısı uygulandı. Elkadiri, yerel basına açıklamasında, biraz tedirgin ol-
masına rağmen çok iyi hissettiğini belirterek, “Sonunda aşılama başladı ve yakında 
normale döneceğiz” dedi.
Televizyonlardan canlı yayınlanan aşılama hakkında konuşan Sağlık Bakanı Hugo 
de Jonge, toplu aşılamaya öncelikle yaşlı bakım merkezi çalışanlarından başladıkla-
rını söyledi. Aşılamada önceliği virüsün ilk görüldüğü yer olan Brabant bölgesine 
verdiklerini belirten de Jonge, “Virüsü tamamen arkada bırakmak biraz vakit alacak” ifadesini kullandı. Hollanda’da sağlık 
personeli ve yaşlı bakımevlerinde çalışanların aşı önceliği bulunuyor.                                                                       ---◄◄                                                 

Hükûmet, yoğun bakımda gençlere öncelik verilmesini 
yasaklıyor
Hollanda hükümeti, doktorların tıbbi olmayan nedenlerle yoğun bakımda gençlere yaşlılara göre 
öncelik vermesini yasayla yasaklıyor. Çok az yatak varsa ve tüm tıbbi argümanlar kullanılmışsa, 
sadece çekilişe izin verileceğine karar verildiği bildirildi. Tıp Uzmanları Federasyonu ve Doktorlar 
federasyonunun tavsiyesi, diğer tüm kriterler aynı ise, yaşın bir rol oynamasına izin verilmesini 
istemişlerdi. Kabine buna daha önce itiraz etmişti ve şimdi Temsilciler Meclisi çoğunluğunun yaşa 
göre seçimi yasaklaması isteğini kesin olarak yerine getiriyor. Kesinlikle IC’lerin kapısında bir nesil 
mücadelesi istemiyor. Yatak sıkıntısı olsa bile, yaşa göre seçim şimdilik mümkün olmayacak.
Tıbbi tartışmalar belirleyicidir: iyi bir iyileşme için en iyi şans kimde var? 
Bir sonraki adım, yatma süresine dayalı seçimdir: nispeten kısa bir IC yatışına ihtiyaç duyması 
beklenen hastalar daha sonra öncelik alacak. 
Pratikte, örneğin bir kazadan, kan zehirlenmesinden veya bir beyin bozukluğundan kurtulmak zorunda olan kişiler, yoğun 
bakımda nispeten uzun bir süre geçiren korona hastalarından önce gelecek. Sonuç, en kötü durumda kura çekilmesi gerek-
tiğidir. “Bu, ne kadar trajik olursa olsun, en adil, nihai seçim kriteridir.” denildi.                                ---◄◄                                                 

DigiD’de oturum açmak için kullanılabilecek çipli kimlik kartı 
artık pek yakında kullanıma girecek. Pazartesi gününden iti-
baren hükümet, sahiplerinin DigiD’ye giriş yapmak için kul-
lanabilecekleri çipli yeni bir kimlik kartı çıkaracak. 
Hükûmet sözcüsü, oturum açma seçeneğinin 11 Ocak’ta 
DigiD web sitesine ekleneceğini söyledi. DigiD kullanıcıları 
şu anda bir kullanıcı adı ve parola ile veya akıllı telefonlar 
için DigiD uygulamasıyla oturum açabiliyor. 
Yeni kimlik kartının sahipleri karttaki çipi akıllı telefonlarına 
yükledikten sonra işlevi etkinleştirmek için yeni kimlik kartı 
için başvurduktan birkaç gün sonra posta kutularına alacak-
ları bir kod ile girmeleri gerekecek.                                  ---◄◄                                                 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dries van Agt: “Müslümanların hassasiyetini daha 
çok dikkate almalıyız”
Hollanda eski Başbakanlarından ve Hristiyan Demokrat 
Parti (CDA) önceki liderlerinden Dries van Agt, Hz. Peyg-
amber’e hakaret içerikli görüntüler karşısında rahatsız olan 
Müslümanların hassasiyetlerinin daha fazla dikkate alınması 
gerektiğini savundu.

Hollanda’da 6 yıllık adalet bakanlığı görevinin ardından 
1977 – 1982 yılları arasında başbakanlık koltuğuna oturan 
89 yaşındaki muhafazakâr van Agt, Gelderlander gazetesine 
konuştu.
Petrol krizi, kürtaj tartışmaları ve dünyada yükselen sol 
hareketler gibi konuların gündemde olduğu dönemde 
hükümette yer alan muhafazakâr politikacı van Agt’a göre, 
Hollanda şu anda giderek daha sağcı hâle geldi.
Kendisinin artık Yeşil Sol Parti’ye oy verdiğini söyleyen eski Hristiyan Demokrat Parti lideri, Hz. Peygambere hakaret içeren 
karikatürler konusunda Müslümanların gösterdiği duyarlılığın daha fazla dikkate alınmasını istedi.

‘Müslümanların hassasiyetini hesaba katamaz mıyız?’
Fransa’da sınıfta Hz. Peygamber’e hakaret içerikli karikatürü gösterdiği için boğazı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen 
öğretmen Samuel Paty’nin katilini asla anlayışla karşılamadığını vurgulayan eski başbakan, şunları söyledi: “Ama bura-
daki sorun şu: Kutsal peygamberin rahatsız edici bir şekilde hakaret içeren görüntüleri görünce aşırı derecede etkilenen 
Müslümanların hassasiyetini hesaba katamaz mıyız? Birçok insan buna kızacak şimdi ama bence birinin bu soruyu sormaya 
cesaret ermesi önemli. Benzer şok edici hakaretlere kendimiz nasıl tepki veririz?” Öte yandan, İsrail’i eleştirdiği için sık sık 
saldırıya uğradığını belirten Dries van Agt, “Ben anti-Semitist değilim. İsrail’in var olma hakkını inkâr etmiyorum. Ancak bu 
ülke ciddi ve sıklıkla uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile İşkence Sözleşmesi’ni ihlal 
ediyor” diye konuştu.
“Dünyada zenginliğin dağılımı konusunda endişeli olduğuna” da dikkat çeken Hollanda eski Başbakanı, “Nüfusun küçük 
bir kısmı neredeyse tüm refahı tüketiyor. Bu şaşırtıcı ve korkutucu” ifadelerini kullandı.                           Timeturk  ---◄◄                                                 

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 du-
rum. Merkezi İstatistik Bürosu geçen yıl yoksulluk içinde 
yaşayan çocukların sayısına da baktı. 2019’da 251.000 
küçük çocuk (yüzde 7,8) yoksulluk sınırında yaşamak zo-
runda kalan bir ailenin parçasıydı. Bu, 2018’e göre 7.000 
daha az çocuk. Uzun süredir yoksulluk içinde yaşayan 
çocukların sayısında biraz azalma oldu.                    ---◄◄                                                 

WhatsApp gizlilik kuralları değişti! 
8  Şubat’tan itibaren büyük bir değişim 
beklenirken kullanıcılara da WhatsApp’tan 
uyarı gidiyor ve kuralı kabul etmeyen 
WhatsApp kullanamayacak. WhatsApp, 
bugün mesajlaşmak için uygulamaya girenlere 
önemli bir gizlilik uyarısı yayınladı. Yayınlanan 
uyarıda, WhatsApp’ın gizlilik ilkesi için önemli 
bir değişim yaşanacağı söylendi. Kullanıcının 
uygulamaya girerken kabul etmesi istenen 
gizlilik ilkesi 8 Şubat’ta büyük bir değişimin 
yaşanmasına neden olabilir.
YENİ GİZLİLİK KURALLARI NELER İÇERİYOR
Whatsapp, uyarısında şu ifadeleri kullandı:  “Üçüncü taraf hizmetleri. siz veya 
başkaları üçüncü taraf hizmetlerini veya hizmetlerimizle entegre olan diğer 
Facebook şirketi ürünlerini kullandığınızda, bu üçüncü taraf hizmetleri sizin 
veya başkalarının onlarla paylaştıkları hakkında bilgi alabilir. 
Örneğin, iCloud veya Google Drive gibi, hizmetlerimize entegre olan bir veri 
yedekleme hizmeti kullanırsanız bu hizmetler Whatsapp mesajlarınız gibi 
kendileriyle paylaştığınız bilgilere sahip olur”
Bunun anlamı şudur; Whatsapp size ait özel ve kişisel bilgilerin bulunduğu 
mesajları paylaşmaz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle özel bilgileriniz herhangi 
bir üçüncü taraf ile paylaşılmamaktadır. Fakat Whatsapp‘ın bağlı bulunduğu 
Facebook şirketi, reklam amacıyla bazı bilgilerinizi paylaşabiliyor. Telefon 
numaranız, arkadaşlarınızın telefon numarası, profil fotoğrafınız, durum 
bildirimleriniz bunların içerisinde…
BUNU YAPMAYAN WHATSAPP KULLANAMAYACAK
Whatsapp’ın Avrupa Bölgesi’ndeki yasalara binaen aldığı bu karar, tüm 
kullanıcılara bugün itibari ile sunulmaya başlandı. WhatsApp gizlilik ilkesi 
uyarısını kabul etmeyen 8 Şubat’tan sonra Whatsapp kullanamayacak. 
WhatsApp’ın ‘zorunlu güncellemesi’ AB ülkelerindeki kullanıcıları 
etkilemeyecek.                                                                     ---◄◄                                                                                                  

Cenaze için Türkiye’ye gide-
ceklere PCR test kolaylığı

DigiD’i çipli kimlik kartınız 
ile kullanabileceksiniz

251 bin çocuk düşük 
gelir altında yaşadı
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E şimle, otelde kahvaltı yapıp, arka 

sokağa; yayınevlerinin olduğu Cağaloğlu 
yokuşuna doğru, yayınevlerini 
gezmeye başlamıştık. İlk durağımız 

Kültür Bakanlığı’nın yayınlarının satıldığı 
mekândı. Çok değerli kitapları okuyucuyla 
buluşturmuşlar. Örneğin; Ehmede Xani’nin 
MemuZin, Maturidi’ nin Düşünce Dünyası 
(Editör Şaban Ali Düzgün), Süleymaniye 
Külliyesi Katoloğu gibi kitaplar dikkatimi 
çekenlerdi. Fakat en çok ilgimi çeken Osmanlıca 
kitapların latin harfleri ile basımı yapılmış 
olması, örneğin Kınalızade’nin kitabı. Kitabı 
elime aldım, sayfalarını çevirdim ama anlamak 
ne mümkün. Osmanlıca bir lügat olmadan 
anlamak hak getire. Osmanlıcayı okumayı 
sökmek yetmiyor aynı zamanda bilmediğiniz bir 
çok kelimeyi de lügatten öğrenmek gerekiyor.  
Kapağını görüp iç sayfalarını çevirdiğimde hayal 
kırıklığına uğradığımdan hiç bir kitap alamadan  
yayınevinden yüreğim buruk ayrıldık.

Karşı binada İşaret ve Beyan Yayınları’nın 
olduğunu akşamları eşimle geçerken görmüştük. 
Şimdi ise sabah 10:00 ve yayınevi binasının 
önünde yüzünde maske olmasına rağmen eşime: 
‘Karşıdaki İhsan Hoca olmasın sakın?’ dedim 
ve hocaya doğru yürüdük. Hoca da Yayınevi’ne 
kargo getiren kargocu ile konuşuyordu. Kendimi 
tutamadım:
-İhsan hocam?
-Evet, benim. Siz?
Kendimizi tanıttık. Hoca, tahminim 1995/1996 
yıllarında Leerdam’a gelmiş, bizim akrabalarla 
misafir etmiş, bir gün sabah kahvaltıya, 
bir başka gün de beraber Zeeland’daki 
Oosterscheldekering’e götürüp, dünyada ender 
görülebilecek suyla mücadelenin önemli bir 
parçası olan mühendislik harikasını göstermiştik. 
Akşam 2 yerde konuşması vardı ve biz ilk 
konuşmaya, Arnhem’deki  konuşmasına 
yetiştirememiş ve Arnhem başkanından zılgıt 
yemiştik.
Tabii hocamın 25 yıl önceki olayı hatırlaması 
mümkün değil. Bizi yukarıya, kendi ofisine 
davet etti. Hayatını İslam üzerine bina eden 
samimi, ahlâklı ve prensipli insanları görünce bir 
mutluluk kaplar her zaman ruhumu. 
Hocayı ilk gördüğüm andan itibaren yeryüzü ile 
vedalaşıp bir anda kendimi bulutların üstünde 
hissettim.  Nedense böyle anlarda, aklıma hep 
Allah Rasulu ve Hz. Ebubekir gelir. Birbirleri 
ile hiç bir akrabalık bağı olmayan insanların 
dostluklarının tarifi yok. Böyle bir şey işte.
O anın bir anda uçup gitmesine gönlüm razı 
olmadı ve kendisinden izin isteyerek video kaydı 
yapmaya başladım.

Eşime bir kitap imzaladı ve bana da güzel bir 
tesbih hediye etti. Bir yandan da önümüze 
kitaplar yığıyor, hediye üstüne hediye edince biz 
de ezilmeye başladık açıkçası. Hem hocaya hem 
de kitaplara doyamıyorduk bir türlü.
Alt katta Beyan Yayınları varken, üst kat 

ise aynı yayınevi tarafından hocaya tahsis 
edilmiş. Manzara ise karşımızda tarihi İstanbul 
Valiliği binası, daha ilerisinde Ayasofya, 
solumuzda ise Eminönü ve boğaz vardı. Hoca, 
kütüphanesindeki değerli kitapları, koltuğunun  
üstünde ise Güney Afrika’da kendisine hediye 
edilen antilop derisini bize gösterdi. Konu 
konuyu açıyor ve ben saatin durmasını isterken, 
bir yandan da ‘acaba hocayı işinden alıkoyuyor 
muyuz’ diye düşünmekten kendimi alamadım. 
Bize vermek istediği bazı kitaplar Beyan’da 
olduğu için, alt kata beraber indik. Yayınevi 
sahibi Ali Kemal Bey’i 30 yıl önce görmüştüm.  
Eşim, İhsan hocaya böyle bir ofis tahsis edildiği 
için Ali Kemal Bey’e çok teşekkür etti. Ali Kemal 
Bey de, ‘hocamız için seve seve yaptık, az 
bile’ dedi.

Yayınevinde çalışan ve en son Köln/IGMG kitap 
fuarında görüştüğüm Tevfik kardeşim ise ‘kesin 
ayrılmıştır’ diye düşünürken hocama sordum:  
O da ‘burada’ demez mi? Tevfik çıkageldi  ama 
ne Ergun 30 yıl önceki Ergün ne de Tevfik 
aynı Tevfik. Birbirimizi biraz süzdükten, tekrar 
kendimi tanıttıktan sonra gülüştük ve ayaküstü 
sohbet ettik. Birbirimizin bilgilerini alırken sevgili 
Tevfik bizi ertesi sabah saat 09:00’da ofiste 
kahvaltıya davet etti. 
Pandemi çok tuhaflaştırdı açıkçası her şeyi. Ne 
kucaklaşabiliyor, ne el sıkışabiliyor, soğuk soğuk 
ayrılmak zorunda kalıyorsun. “Aslında tam 
batılılara göre bir şey” diyeceğim ama iş 
hayatında duyuyorum, onlar da şikâyet ediyor 
bu durumdan.
Neyse; oradan sevinç ve üzüntü ile karışık 
duygularla ayrılmıştık ki telefonum çaldı. 
Rotterdam’dan Ramazan abi. O da gençlik 
yıllarında Cağaloğlu’nda çalışmış, hatta Tevfik 
ile de bir dönem çalışmış birisi. E bu kadar olur 
yani. Sevincimi hemen onunla paylaştım ve sanki  
benimle aynı mutluluğu yaşıyordu. Dostluk böyle 
bir sevinci de beraberinde getiriyor anlaşılan.

Ertesi Gün
Otelimiz yayınevine çok yakındı ve sabah saat 
09:00’da zile bastık. Sevgili Tevfik bizi karşıladı. 
Zeytin şuradan, zahter buradan, peynir su 
şehirden, derken sanki önümüzdeki sofra Van 
kahvaltı sofrası gibiydi. Biz de bir şeyler alıp 
geldik ama önümüzdekilere bakınca solda 
sıfır kaldı. Türkiye’deki yaşam mı yoksa bizim 
yaşadığımız mı ‘hayat’ benim için biraz daha 
netleşti açıkçası. Daldan dala konulara atlarken, 
hayat içerisinde yaşadığımız bazı ortak noktaları 
da paylaşmak, dertleşmek ruhumuza çok iyi 
gelmişti. Yine dakikalar dur durak bilmiyordu. 

Bir süre sonra İhsan Hocam da çıka geldi:
-Yahu siz bugün gitmiyor muydunuz?
- Yok hocam, daha yarın gidiyoruz.
Yine konu konuyu açtı. Yayınevine gelenler, 
giderken derken, fazla kalabalık etmeyelim diye 
düşünerek demir aldık benim bulunmaktan en 
çok zevk aldığım ortamdan.

İhsan hocama görüşme esnasında da hatıratını 
yazma planı olup olmadığını sorduğumda 
yazacağını söyledi. Döndükten sonra kendisine 
mail atıp “15 günde bir, cuma/cumartesi 
günleri internet üzerinden kendisine 
sekreterlik yapmayı” teklif ettim. 
Sebebi de hatırat yazmanın çok uzun zaman 

aldığını bildiğimden bu süreci hızlandırmak 
istememdi. Fakat hoca, yazı yazmanın ‘ha’ 
deyince olmadığını söyledi.
Hollanda’ya geri dönünce eşimle beraber 
İhsan Hocanın kısmi hatıratı diyeceğimiz 
Pervari’den Paris’e kitabını okumaya 
başladık. Bir anda bitiverdi ve hemen  bizim 
gibi otobiyografi ve tarih kitaplarını okumayı 
çok seven Rotterdam’daki Sıtkı Hocama 
götürdük. Büyük bir zevkle okuduk. Kitabı 
okuduktan sonra hocayı nasıl tarif edebiliriz? 
Sizin de okuyacağınızı düşünerek fazla bir şey 
ifşa etmek istemiyorum ancak genel olarak 
şunları paylaşmak isterim: okuma aşkı yüksek, 
dil öğrenmeyi seven, prensiplerinden, bildiği 
doğrulardan taviz vermeyen, disiplinli ama 
bir o kadar da sevecen bir kişilik. Hele en 
çok sevdiğim yanı randevularına çok sadık ve 
prensipli olması. 10-15 dakika ile limit koyup, 
randevusuna sadık kalmayanlara müsamaha 
göstermiyor hoca. Hatta şöyle sordum:
“Hocam bu Paris’te doktora yapmış 
olmanızdan mı kaynaklanıyor?”
“Yok zannetmiyorum. Ben hep öyleydim.”
Bu kitaptan sonra  elimde yarım kalan “Yemen 
İsyanları” kitabını peşinden bitirdim. İnşallah 
sırada ise bize hediye ettiği Viyana’dayken 
yazdığı Müslümanların Tarihi serisi var.
Kasım ayı sonu gibi hocaya virüs bulaştığını , 
hastaneye yatıp çıktığını bir vesile ile öğrendim. 
Yine mail atıp geçmiş olsun dileğimi iletip şu 
anki durumunun iyi olduğunu duyduğumda ise 
çok sevindim.
Tekrar çok geçmiş olsun sevgili İhsan Hocam. 
Allah size ve eşinize, sağlık, mutluluk ve huzur 
bahşetsin. Ellerinizden öpüyorum.            ---◄◄                                                 
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 DATA Recovery
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24/7 bellen!
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Hayatını İslam üzerine 
bina eden samimi, 
ahlâklı ve prensipli 
insanları görünce bir 
mutluluk kaplar her 
zaman ruhumu. 
Hocayı ilk gördüğüm 
andan itibaren yeryüzü 
ile vedalaşıp bir anda 
kendimi bulutların 
üstünde hissettim.  
Nedense böyle anlarda, 
aklıma hep Allah 
Rasulu ve Hz. Ebubekir 
gelir. Birbirleri ile hiç 
bir akrabalık bağı 
olmayan insanların 
dostluklarının tarifi yok. 
Böyle bir şey işte.
O anın bir anda uçup 
gitmesine gönlüm razı 
olmadı ve kendisinden 
izin isteyerek video 
kaydı yapmaya 
başladım.

 Bir İstanbul hatırası ve
 Dostlarla buluşmak
kucaklaşmak

 ergunmadak@hotmail.com  ANALİZ Ergün Madak

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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Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, 

esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...









opinie06 görüş

Gündem

      
H ollanda’da 2002 yılında öldürülen aşırı 

sağcı lider Pim Fortuyn’ın siyasi ve 
toplumsal etkisi maalesef hâlâ sürüyor. 
Bütün dünyada olduğu gibi Hollanda, 

Korona pandemisi yüzünden kaynaklanan sağlık 
ve ekonomik kriz ile mücadele ederken Pim 
Fortuyn’ı, “fikri liderleri” olarak kabul eden 
siyasetçiler ve basın mensupları hâlâ İslam ve 
Müslümanları gündeme getirmeyi başarıyorlar. 
Fransa’da vahşice öldürülen öğretmen Samuel 
Paty olayından sonra Avrupa’da bu tür 
siyasetçiler ve gazeteciler bütün Müslümanları 
zan altında bırakmaya çalışıyor. Parlamentoda 
nerdeyse bütün siyasi partiler bu tür görüşleri ve 
düşünceleri başka bir dilde tekrarlıyor. 
Bu nedenle açık açık, İslam’ı “problem” olarak 
değil, “çözüm” olarak gören siyasetçilere 
ihtiyacımız var. 

Son zamanlar Hollanda’nın siyasi gündeminde 
Thierry Baudet’in ‘Forum voor Democratie’ 
partisi var. Geçmişte birçok aşırı sağcı partide 
de olduğu gibi bu partide de kaos, kavga ve 
dağılma başladı. Bunun başlangıç sebebi ise, 
bu partinin gençlik teşkilatının WhatsApp 
gruplarında paylaşılan antisemitizm ve İkinci 
Dünya Savaşındaki “Yahudi katliamı” 
güzellemeleri yapılıyor olmasıydı. Tabii ki bu 
nefret söylemleri kabul edilemez, ama burada 
dikkat çeken bir konu unutuluyor veya kasten 
göz ardı ediliyor. 

Aynı gruplarda “Yahudi nefreti” yanı sıra 
Müslümanlara karşı da “nefret söylemleri” var. 
Bunların hiçbiri gündemde yerini almadı, çünkü 
bu durum, maalesef artık normal olarak kabul 
ediliyor. Müslümanlar hakkında yirmi senedir 
nefret içeren söylemler “ifade özgürlüğü” 
olarak kabul ediliyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür?

Hollanda anayasasının ilk maddesi “eşit 
muamele ve ayrımcılık yasağı” hakkındadır. 
Bu ülkede nerdeyse gelenek hâline gelen görüş 
Müslümanların ve yabancı kökenli insanların 
Hollanda’nın ilkelerine aykırı yaşam tarzları 
olduğudur. “İslam dinî Hollanda kimliğine 
ve kültürüne tehdit oluşturuyor” diyorlar. 
Fakat kendileri 1815’de temeli atılan anayasayı 
ciddiye almıyorlar ve hatta birinci maddesini 
değiştirmek istiyorlar. Bu yüzden Hollanda’nın 
temel ilkelerine karşı tehdit oluşturacak siyasi 
görüşler, kendilerinin görüşleridir. 

Mart 2021’de yeniden Hollanda’nın 
parlamentosunda sesimizi duyurmak için bir 
şansımız var. Ve bu sefer Avrupa’da bir ilk 
gerçekleşecek: İslami ilkelere dayanan NIDA 
Partisi ulusal seçimlere katılacak. 
2013’te, yeni nesil siyasetçiler olarak geleneksel 
partilerden ayrılıp kendi ayaklarımız üzerine 
durma kararı almıştık. 
2014’de kurulup, Rotterdam, Lahey ve Almere 
şehirlerindeki başarılardan sonra yeni bir 
aşamaya girecek. Hollanda’da ilk kez ayrımcılık 
ve ırkçılık konularını gündeme getirdik. 
Farklılıklarımızı problem olarak değil, zenginlik 
olarak gördüğümüz zaman bu ülkede imkânların 
artacağına inanıyoruz. 
Bu kendimiz için ve hitap ettiğimiz kitle için de 
geçerli. Hepimiz Âdemoğluyuz ve birbirimizin 
kardeşiyiz. 

Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Veda 
Hutbesinde bize böyle buyurdu: “Arabın Arap 
olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine 
üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin 
siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli 
üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük 
ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır.” 
Onun için siyasi görüşlerimizi hangi memleketten 
geldiğimize göre değil, ilkelerimize, değerlerimize 
ve adalet anlayışımıza göre belirlememiz lazım. 

Toplumsal barış ve huzur için birbirimizi 
farklılıklarımız ile kabullenmemiz lazım. Bunun 
için bizim siyasi vizyonumuz, sadece aşırı sağcı 
partilere karşılık vermek değildir ve olmamalı 
bence. 
Popülistlere popülist cevap verirsek sadece 
kutuplaşmayı büyütürüz. Nefrete nefretle karşılık 
verip kendimizi bozarsak polemikten başka 
bir şey olmaz. Farklı bir yol çiziyoruz. Adil ve 
dürüst siyasi eylemlerde bulunarak kamuoyu 
tartışmalarına değer katmamız lazım. İnsanların 
korkuları ve kaygılarına hitap ederek kolay 
politika yapılabilir ama biz kolay yolu değil 
uzun vadeyi seçmeyi tercih ediyoruz. İnsanların 
hayalleri, umutları ve ilkelerine hitap ederek 
karşılıklı güveni ve saygıyı artırmamız gerek. 

Nurullah Gerdan Kimdir?
Nurullah Gerdan, 31 yaşında, 
Rotterdam’da doğdu. Politika ve 
kamu yönetimi uzmanı, stratejik 
danışman olarak çalışıyor. 
Evli ve bir çocuk sahibi. 
NİDA partisinin kurucularından ve 
eski Genel Başkanı.                       ---◄◄ 

Toplumsal barış ve 
huzur için birbirimizi 
farklılıklarımız ile 
kabullenmemiz lazım. 
Bunun için bizim 
siyasi vizyonumuz, 
sadece aşırı sağcı 
partilere karşılık 
vermek değil ve 
olmamalı bence. 
Popülistlere popülist 
cevap verirsek 
sadece kutuplaşmayı 
büyütürüz. 

 İslam'ı problem olarak değil

 çözüm olarak  gören
siyasetçiler lazım

 nurullahgerdan@gmail.com BAKIŞ AÇISINurullah Gerdan
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NIF yönetiminden Tilburg cemiyeti ziyareti
Hollanda İslam Federasyonu kendi bünyesinde hizmet veren 
cami ve teşkilatları ziyaret etmeye devam ediyor.
NIF Başkanı Mustafa Aktalan ve beraberindeki heyet önce

Tilburg Camii’ni ziyaret etti.
Cami Başkanı Recep Alakuş ve ekibi tarafından karşılanan NIF heyeti, 
cami çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Rotterdam Ayasofya Cemiyeti ziyareti
Aynı heyet, Rotterdam’ın batı yakasında hizmet veren Ayasofya Camii’ni 
ziyaret ederek, yeniden görev verilen başkan ve ekibini tebrik ettiler.
Başkan Mustafa Aktalan ve beraberindeki heyet, Ayasofya Camii’nin 
bölgedeki en ihtiyaç duyulan yerde hizmet vermesinin büyük bir şans 
olduğuna ve bu sorumluluğu başkan Mustafa Azmaz ve ekibinin layıkıyla 
yerine getireceklerine inandıklarını ifade etti.

MGT Ede Cemiyeti ziyareti
Hollanda İslam Federasyonu ziyaret komisyonu tarafından yürütülen 
cemiyet ziyaretleri devam ediyor.
NIF başkanlık divanı, Ede MGT Camii ziyaretinde başkan Halit Millet, cami 
imamı İbrahim Turgut ve ekibi tarafından karşılandı.
Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette, gündemdeki sorunlar da 
ele alındı.

Uden Süleymaniye Cemiyeti ziyareti
NIF yönetimi, federasyona bağlı olarak hizmet veren cemiyetlere yapılan 
ziyaretleri sürdürüyor.
Ziyaret heyetinde NIF Başkanı Mustafa Aktalan, İrşad Başkanı Uğur 
Demirci ve Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak hazır bulundular.
Uden Süleymaniye Camii Başkanı Bilal Haznedar ve ekibi tarafından 
ağırlanan heyet, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Arnhem Ayasofya Cemiyeti ziyareti
NIF yönetimi, federasyona bağlı olarak hizmet veren cemiyetlere yapılan 
ziyaretler çerçevesinde geçenlerde başkanlık değişimi yaşanan Arnhem 
Ayasofya cemiyetini de ziyaret ederek, yeni seçilen başkan Bahaeddin 
Budak’ı tebrik edip başarılar diledi.
Ziyaret heyetinde NIF Başkanı Mustafa Aktalan, İrşad Başkanı Uğur 
Demirci ve Eğitim Başkanı İsmail Kızılırmak hazır bulundular.
Arnhem Ayasofya Camii Başkanı Bahaeddin Budak ve ekibi tarafından 
ağırlanan heyet, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.
                                                                 DogusNieuws    ---◄◄ 

Güney Hollanda Millî Görüş Teşkilatları ziyaretlerini sürdürüyor

          Tilburg MGT Cemiyeti      Arnhem  Ayasofya Camii

                           Ede MGT Camii Uden Süleymaniye Camii

Rotterdam Ayasofya Camii
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Gönüllülük, inşa ve ihya hareketidir...

Oktay Ünlü: “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır”

Y ukarıdaki Hadis-i Şerifi kendilerine 
yol haritası olarak belirleyen 
pek çok insanımız, hayatlarını 
insanlığın huzur, refah ve selametine 

vakfediyorlar.
İşte onlardan biri de, siyasetçi, iş adamı ve 
yönetici olan Oktay Ünlü.
Özellikle son zamanlarda bu alanda yaptığı 
çalışmalarla gündeme gelen Oktay Ünlü’den 
kamuoyuna bir çağrı var.
Ünlü, özellikle bu zorlu süreçte en çok ihtiyaç 
hissedilen gönüllü hizmet edebilecek insanların 
“www.rodekruis.nl” adlı siteden kendilerine 
ulaşmalarını istedi.

Oktay Ünlü’nün çağrısı:
“Bulunduğumuz ortam sanki savaş ortamı 
gibi”
Öyle bir yılı geride bırakıyoruz ki bütün dünya 
sanki sessiz bir ova gibiydi!
Sokaklar birden boşaldı, hayat durdu 
insanların mutluluğu, çocukların sesi bile yok 
oldu birden.
Korku bastı üstümüze yarınların nasıl olacağını 
mutsuzluklar başladı, iş yerleri kapandı bir 

      

P andemi süreciyle birlikte eğitim 
kurumlarının online eğitime geçtiğini 
biliyoruz. Aslında pandemi öncesinde 
de özellikle üniversiteler bazı dersleri 

online olarak öğrencilerine sunmaktaydı. Hatta 
son yıllarda gelecekte eğitimin tamamen online 
olacağına dair haberleri okuma fırsatı bulduk. 
Fakat bugün zorunluluk nedeniyle kimi ülkelerde 
eğitimin tamamı, kimi ülkelerde de eğitimin 
büyük bir kısmı sanal ortama taşındı.

Bununla beraber pandemi sürecinde sadece 
dersler değil, hayatın her alanında online 
buluşmalar yapılmakta ve bu buluşmaları 
optimalize etmek adına yeni teknikler 
geliştirilmektedir. 
Bugün, daha önceleri sıcak bakılmayan hatta 
yadırganan online toplantı, sempozyum, seminer, 
konferans, söyleşi, sohbet vs. normale dönüştü. 
Bu süreçte edindiğimiz alışkanlıkların pandemi 
sonrasında da devam edeceği de şimdiden 
dillendiriliyor. 
Bu imkânları kullanan biri olarak, online 

platformun birçok faydasının olduğunu 
samimiyetle söyleyebilirim. Örneğin, yolculuk 
yapmadan akıllı telefon ile oturduğum yerden 
bir toplantıya katılabilmek ya da bir konferansı 
dinleyebilmek, zaman kazanmak adına önemli 
bir kazanım.

Öte yandan bilhassa online eğitimin de ciddi 
eksikleri var kanaatimce. Bu bağlamda bilgi 
aktarımı hususunda ciddi problemler meydana 
geldiğini düşünüyorum. Konumuzu netleştirmek 
adına içinde yaşadığımız teknoloji çağının bilgiye 
olan bakışımızı nasıl dönüştürdüğüne kısaca 
değinmek icap eder. 
Hepimizin yakından deneyimlediği üzere, 
akıllı telefonlar sayesinde farklı verilere bir 
tuşla ulaşmaktayız. Bu durum kanaatimce, 
teknoloji sayesinde kimsenin rehberliğine ihtiyaç 
duymadan tek başına bilgi sahibi olabileceğimiz 
yanılgısına yol açtı. Burada “yanılgı” kelimesini 
bilerek seçtim. Zira teknoloji sayesinde, veri ile 
bilgiyi birbirine karıştırır hâle geldik.

İhsan Fazlıoğlu’nun ilim ve bilgi kelimelerinin 
kökenine ilişkin açıklamaları bizi bu konuda 
aydınlatabilir. 
Buna göre Arapça bir kelime olan ilim, 
çölde yolunu bulmak için bedevi tarafından 
konulan alametlerin birleştirmesini ifade eder. 
Türkçe bir kelime olan bilgi ise, bozkırda 
yolunu kaybetmemek için konulan işaretlerin 

birleştirilmesini ve bir araya getirilmesine 
dayanır. 
Bu açıklamaları bugüne taşıdığımızda, şu sonuca 
varabiliriz: İnternette herhangi bir konuyla ilgili 
ulaştıklarımız “bilgi” değil, “veri”dir. O verileri 
belirli bir düzen dahilinde bir araya getirilmesi 
bilgiyi oluşturur. 
Demem o ki veri bilginin bir parçası iken, bilgi 
büyük resimdir. Nasıl ki bir insanın hayatında ilk 
defa kendi başına çöl ya da bozkırda yolculuk 
yapması beklenemez ise, aynı şekilde de bir 
bilenin yardımı olmadan sanal ortam üzerinden 
eğitimin takip edilmesi sağlıklı değildir. Zira çöl 
veya bozkır, daha önce o yollardan geçmiş bir 
bilenin rehberliğiyle aşılır.

Bununla birlikte online eğitim yoluyla bilgi 
aktarımı problemi çözülse bile, bu sefer eğitimin 
bir başka yönü eksik kalır. Nitekim eğitim yalnız 
bilgi sahibi olmayı değil, hocanın örnek yaşamı 
ışığında ondan feyiz almayı da kapsar. 
Bir başka ifadeyle eğitim, bir bilen rehberliğinde 
insanı ahlaki olgunluğa ulaştıran bir süreçtir. 
Bu bakış açısı en azından geleneksel eğitim 
açısından böyledir. 
Mesela medrese eğitimi için kullanılan ‘hocanın 
önünde diz çökme’ deyimi, tam da bu bakış 
açısını ifade eder. 

Bunu başarmanın yolu da yüz yüze eğitimden 
geçer.…                                                ---◄◄ 

Arapça bir kelime olan ilim, 
çölde yolunu bulmak için 
bedevi tarafından konulan 
alametlerin birleştirmesini 
ifade eder. Türkçe bir kelime 
olan bilgi ise, bozkırda 
yolunu kaybetmemek 
için konulan işaretlerin 
birleştirilmesini ve bir araya 
getirilmesine dayanır. 

 Bir Bilene

Sormak Gerek

       talhayildiz_@hotmail.nl GENÇ GÖZÜYLETalha Yıldız

çok kısıtlamalar geldi yaşadığımız evler birden 
atmosferi değişti yine korku ve panik üstümüze 
çığ gibi geldi..
TV’lerde değişik ülkelerde sokaklarda ölmüş 
insanlar, bakım evlerinde kimsenin sahip 
çıkmadığı cesetler ve bulunduğumuz ülkedeki 
ortam…
Birden çığ gibi hastanlerdeki acil bölümler 
dolup taşmaya başladı ve bir kez daha 
umutsuzluklar başladı nasıl oldu da dünya 
bu hâle geldi, nasıl oldu da yaşadığımız ülke 
Hollanda’da hayat durdu; artık kuşlar bile 
uçmuyordu sanki biran…

Ben de alınan önlemlerden dolayı iş yerimi 
kapatmıştım.
Zaten gönüllü olarak bir kaç yerde görev 
alıyordum.
Örneğin, Gıda Bankası’nda haftalık dağıtım 
yerinde yardımda bulunuyordum.
Bu konu, zaten çok tartışmamız gereken 
bir konu. Zira, hastaneler dolup taştığı için 
gönüllülere ihtiyaç daha da fazlalaştı.
Ben zaten “Ready2 Help”de(Kızıl Haç’ın 
bir yan bölümü) görevliydim. Oraya Mart 
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ayı başında ben de görev almak istediğimi 
bildirdim ve ilk haftalardan itibaren bir çok aile 
doktorları muayenehanelerinde, hastanelerde 
ve benzeri kurumlarda görev aldım ve hâlâ da 
görev alıyorum.
Şu an sadece Rotterdam ve çevresinde 16 bin 
gönüllü var.
Bu süre içinde çalışma alanımı daha da 
genişletebilmek için ilk yardım belgesi için kurs 
aldım.
Riziko gurubunda oldukları için bir çok gönüllü 
arkadaş/görevli, görev alamıyorlar ve bu da bir 
çok yapılması gereken işlerin gönüllü olmadığı 
için yapılamadığı ortam oluşturuyor.
Örnegin, yaşlı veya hastalar ya da engellilerin 
taşınmasında soför eksikliğinden dolayı bu 
vatandaşlara servis verilemiyor.
Bundan dolayı da hastaneye, bakımevine veya 
başka bir yere gidemiyorlar.
Değerli okurlar, sizin de mutlaka yapabileceği 
veya görev alabileceği bir ortam vardır.
Başbakanın da dediği gibi “bulunduğumuz 
ortam sanki savaş ortamı gibi.”
Ve bizler bu ülkede yaşıyoruz neden bizler de 
bir yardıma ihtiyacı olana el uzatmayalım ki…

Bizim dinimizin ve kültürümüzün bizlere 
buyurduğu bu değil mi?
Gönüllü olarak görev almak isterseniz “www.
rodekruis.nl” adlı siteden gereken bilgileri 
alabilirsiniz.                              DM    ---◄◄ 

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...









 HABERLER...
Hollanda gündemini yakından takip eden ve bu gündemleri kendi sosyal medya hesaplarında yorumlarıyla paylaşan pek çok insanımız var. 

Bundan böyle gündeme ilişkin paylaşımları gazetemizde de değerlendireceğiz. Sizlerden de bu konuda katkı bekliyoruz... 
Gazetemizde yayımlanan haberlerin tamamını dogus.nl sitemizden dijital olarak okuyabilir, paylaşabilir ve arşivinize ekleyebilirsiniz...

Hollanda’da yaşayan başarılı öğrenci Dilara Bilgiç, demokrasi 
hakkında yazdığı kitap sonrası Başbakanlık’ta ağırlandı.

Hollanda’da yaşayan 18 yaşındaki başarılı öğrenci Dilara Bil-
giç, demokrasi hakkında 112 sayfalık “kara kutu demokrasi” 
adlı bir kitap yazdı. Başarılı öğrencinin Hollanda siyasetindeki 
problemlerle alakalı yazdığı Hollandaca kitap, Hollanda siya-
setinin de dikkatini çekti. Buna göre Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte, Bilgiç’i Başbakanlık’ta ağırladı.
“Başbakan Rutte’nin kitabıma ilgi duyması çok hoşuma gitti”

Camia Haber’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dilara Bil-
giç, Başbakan Rutte’nin kitabına ilgi duyup, değer vermesinin 
çok hoşuna gittiğini belirtirken, aralarında güzel bir konuşma 
geçtiğini ifade etti. Başbakanın kendisine, “Yarın bir gün seni 
eleştiren olacaktır, önemli değil. Beni de eleştiren oluyor. Git 
sor, konuş, eleştiren kişiyi anlamaya çalış.” dediğini ve bu nasi-
hatın da kendisinin çok hoşuna gittiğinin altını çizdi.
“İkinci kitapta kendi hikâyemi yazmayı planlıyorum”

İlk kitabının bu kadar ses getireceğini ummadığını da belirten 
Bilgiç, “Toplumsal sorunlara ve demokrasi çıkmazlarına çözüm-
ler üretme konusundaki denememe bir ikinci kitap daha ek-
lemeyi düşünüyorum. İkinci kitapta hikâyeyi kendime çevirip, 
kendi hikâyemi yazmayı planlıyorum. Kitapta farklı kültürlerin 
buluşmasını ve tanışmasını okuyabileceksiniz.” diye kaydetti.
“Herkesin kendine ait kaliteli yetenekleri vardır”

Her zaman, “Yaşadığım topluma kimliğimi nasıl tanıtabilir ve 
katkıda bulunabilirim” gibi sorulara kafa yorduğunu belirten 
Bilgiç, Avrupa’daki Türkiye kökenli gençlere de önemli öneri-
lerde bulundu: “Azimli olunursa, buradaki iki kültürün barışık 
olduğu bir şekilde yaşanabileceğine ve bir çok başarıya imza 
atılabileceğine inanıyorum. Herkesin kendine ait kaliteli yete-
nekleri vardır, önemli olan bence o kaliteyi keşfetmek.”

Söz konusu kitapta Dilara Bilgiç, “demokrasimizi nasıl iyi-
leştirebiliriz?”,  “verimliliğini nasıl arttırabiliriz” ve 
“siyasi sistemimizi nasıl daha adil ve çoğulcu hâle geti-
rebiliriz” gibi sorulara cevaplar arıyor..                         ---◄◄

MüSLüMAn ÖğREncİdEn 
GuRuRLAndıRAn BAşARı

Hollanda Diyanet Vakfı yeryüzünde iyiliğin hakim olması misyo-
nuyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın her tarafına ulaş-
maya çalışmakta ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek 
konusunda öncü ve örnek bir tavır sergilemektedir.
Son yıllarda gelişmiş ülkelerde de ekonomik sıkıntıların yaşan-
ması, içinde bulunduğumuz Hollanda devletinde de ihtiyaç 
sahiplerinin artmasına ve Voedselbank denilen gıda yardımı 
kurumlarına başvuranların sayısının büyük miktarda artmasına 
neden olmuştur. Bu kurumların bir çoğunda helal konusuna 
dikkat edilmemesi ve yardımın en yakınından başlayarak yapıl-
masını tavsiye eden dinimiz (Nisa Suresi 36.) HDV Kadın ve Aile 
olarak bu konuya el atmamızın gerekliliğini ortaya koymuştur. 
Hollanda’da çok zor durumda olan insanlarımıza yardımda bu-
lunmak için Gıda Yardımı projesi başlatılmıştır. Bu konuda daha 
önce farklılık arzetse de, bir çalışma başlatmış olan Rotterdam 
HDV Laleli camisi Gençlik bu projede bizimle işbirliği yapmak 
istediğini bildirmiş ve projenin kalan kısmı HDV Laleli camisi 
gençlik kollarıyla birlikte yürütülmüştür.
HDV camileri kadın kollarıyla irtibata geçildikten sonra, cami 
tarafından bilinip tespit edilmiş olan ihtiyaç sahiplerine başvuru 
formu doldurtulmuş ve oradaki bilgiler ve öngörüşmeler netice-
sinde ihtiyaç sahiplerine bu yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştır. 
Gıda alışverişi et, süt, yumurta gibi tüm temel ihtiyaçlar dikkate 
alarak yapılıp, ailenin yapısı ve kişi sayısı da alışverişin içeriğinde 
değişikliğe sebep olacaktır. Yardımlar bir defalık değil her ayın 
son haftası camilerle istişare ile belirlenen gün ve saatlerde ger-
çekleştirilecektir.                                                           ---◄◄

HdV’dEn İHtİyAç SAHİpLERİnE
 GıdA yARdıMı

Hidayeti sonrası bildiklerini samimi bir şekilde yaşayan ve 
kendisini Kur’an ilmine ve projesine adayan Mousa (Kees) 
Hoek, 4 Ocak tarihinde son yolculuğuna uğurlandı. Schi-
edam’daki Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına eş-
dost,  tanıdıkları katıldı. Kur’an tercümelerinde birlikte ça-
lıştığı mesai arkadaşı Prof. Dr. Özcan Hıdır kısa bir konuşma 
yaparak, Moussa Hoek hakkındaki düşüncelerini paylaştı. 
Moussa Hoek’ın cenazesi kılınan namazın ardından Zuider-
beg mezarlığına defnedildi. Kardeşimize Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.--◄◄

MouSSA (KEES) HoEK 
EBEdıyEtE uğuRLAndı

HoLLAndA’dA
cEMİyEt/SoSyAL HAyAt 
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Adalet Diva-
nının dinî usullerle hayvan kesimi yasağıyla ilgili verdiği 
kararı “din özgürlüğüne saldırı” olarak değerlendirdi. 
Macaristan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada 
Orban’ın, Avrupa Birliği’nin (AB) en üst mahkemesi olan 
Avrupa Adalet Divanının kararı ile ilgili Yahudi Ajansı 
Başkanı Isaac Herzog’a mektup yazdığı ve karara tepki 
gösterdiği kaydedildi.
“Avrupa, din özgürlüğünü sağlamalı”
Mektubunda, AB mahkemesi kararının çok derin hayal 
kırıklığı yarattığını belirten Orban, “(Mahkemenin yasak 
kararı) Din özgürlüğüne, Yahudi-Hristiyan mirası ve AB’de 
yaşayan Yahudi toplumlarına karşı saldırıdır. Avrupa, din 
özgürlüğünü sağlamalı ve Yahudi-Hristiyan mirasına sahip 
çıkmalı.” ifadesini kullandı. Avrupa Adalet Divanı, 17 Ara-
lık’ta verdiği kararda, Belçika’da uygulanan dini usullerle 
hayvan kesimi yasağının uygun olduğunu belirtmişti.
Müslümanların “helal”, Musevilerin ise “koşer” olarak 
adlandırdığı standarda göre hayvanların kesilmeden önce 
sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor. Kesimden 
önce hayvanların şoklanması ise buna mani teşkil ederek 
Müslüman ve Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer 
ürünlerin elde edilmesini engelliyor.(AA,C)              ---◄◄

MAcARİStAn’dAn AdALEt dİVAnının 
HELAL KESİM yASAğı KARARınA tEpKİ
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Başbakan Mark Rutte ile dilara Bilgiç

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...









      

Eskiden sokaklarda ve evlerin dış 
kapılarının sağında ve solunda taştan 
yükseltiler yapılırmış. İhtiyarlar 
soluklansın, yükü olanlar yükünü 

koyabilsin, bineğine binmek isteyen binebilsin 
diye. Bu yükseltiler 200-300 kg. ağırlığında 
taştan yapılırmış. Soluk taşı, nefes taşı, binek 
taşı olarak adlandırılırmış.  Ne kadar güzel 
değil mi? Yani düşünün, bir insan ev yapıyor, 
evinin giriş kapısının sağına ve soluna insanların 
nefeslenmesi için taştan yükseltiler yapıyor. 
Bununla birlikte, yaptığı bu ‘nefes taşı’ hem ev 
ile ve hem sokak ile olabildiğince uyumlu.
Bir an düşünelim. Neden bir insan yapacağı evin 
dış kapısının sağına ve soluna nefes taşı yapar? 
Hem bunu yapan, hem de bu işe imkân tanıyan 
sokak, o sokağın sakinleri nasıl bir iklimin 
mensuplarıdır? Soruları çoğaltmamız mümkün ve 
daha çok soru sormalıyız.

Bu tür konulardan bahsederken aslında 
endişeleniyorum. Neden mi? Aklıma gelen iki 
sebebi söyleyeyim şimdilik. Hollanda’da bu 
söylediklerimizin bir karşılığının olmadığını 
düşündüren aramızda arsızca gezen ve bizi 
tahakkümü altına alan vurdumduymazlık hâli, 
bir de böyle konulardan bahsetmekle acaba 
insanımızı manipüle mi ediyorum korkusu.

Hayat kelimesi ‘hay’dan gelir. Hay “diri” 
demek. Yaşam sürenler ölürler. Hayat sürenler 
diridirler, ölmezler. Hayat sürenler vefat 
ederler. Vefat ‘vefa’dan geliyor. Ölüler vefa 
gösteremezler. Ancak diriler vefalı olabilirler. 
Terkip şöyle, ‘dünya ve ahiret hayatı’. 
Bu terkipte ‘ve’ bağlacı müştereklik ifade ediyor. 
Dolayısıyla hayat burada devamlılığı ifade 

ediyor. Bütünü ifade eden bir terkip. Bu bütünü 
gören en başta Efendimiz (as) ve sırasıyla ulu 
büyüklerimiz. Dolayısıyla bu bakışla hayatın 
içinde yol alan insanın imar faaliyeti - ama her 
bakımdan – daha nitelikli oluyor. Tabi burada 
nitelikten murat fıtrat üzere olmak. 

Tekrar başa dönersek, ‘nefes taşı’  nefeslenmek 
için yapılıyordu. Akan hayatın içinde 
nefeslenmek için. Sakin şehirlerin insanları bunu 
hesaba katıyorlardı. Sükunete ermiş insanların 
yürüdükleri sokaklar ve sükunetin içlerinde yer 
bulacağı sahici insanlar. 
Bu zamanda her şeyin hız ve haz üzerine 
kurgulandığı bu zamanlarda bizim soluklanmaya 
ve insanlığa soluklanması için ‘nefes taşları’ 
imar etmemiz gerekiyor galiba. Nefeslenmeliyiz. 
İşler sarpa sarıyor hızlandıkça. Kalp krizinden 
öleceğiz hepimiz ansızın.

-----
Bu yazıyı yazarken Sivas ilinin meşhur sanatçısı 
Zaralı Halil’in ‘Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim’ 
türküsünü dinliyorum. 
Türkünün hikâyesi şöyle: Zaralı Halil Söyler ile 
Diyarbekirli Celal Güzelses çok yakın dostlar 
imiş... Malum Celal Güzelses Diyarbakır’da, 
Halil  Söyler ismiyle müsemma Zara’da... 
Zaralı Halil duyar ki Celal Güzelses çok hasta, 
hemen gider, Diyarbakır valiliğine bir telgraf 
çeker, Celal Güzelses’in durumunu sormak için, 
telgrafhaneden dönüşte de bu türküyü yakar.  
Türkünün sözleri ise şöyle:
“Ezim ezim eziliyor yüreğim (vay)
Çok yalvardım kabul olmaz dileğim (vay)

Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldu(m) yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ah ne güzel bağlar

Telg(ı)rafın direkleri dört olur (vay)
Sen ağlama yüreğime dert olur (vay)

Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldu(m) yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ah ne güzel bağlar

Bir tel vurdum Diyarbekir valiye (vay)
Haber gelir çarşambaya salıya (vay)

Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldu(m) yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ah ne güzel bağlar.

Bana ağabeyliğiyle mihmandarlık eden sevgili 
Zeynel Abidin Ağabeyime bu vesileyle, Cenab-ı 
Hak’tan acil şifalar dua ediyorum. Tez zamanda 
sağlık ve afiyetle aramıza dönmesini niyaz 
ediyorum. Amin.                                     ---◄◄

Hayat kelimesi ‘hay’dan 
gelir. Hay “diri” demek. 
Yaşam sürenler 
ölürler. Hayat sürenler 
diridirler, ölmezler. 
Hayat sürenler vefat 
ederler. Vefat ‘vefa’dan 
geliyor. Ölüler vefa 
gösteremezler. Ancak 
diriler vefalı olabilirler. 
Terkip şöyle, ‘dünya ve 
ahiret hayatı’. 
Bu terkipte ‘ve’ bağlacı 
müştereklik ifade 
ediyor. Dolayısıyla 
hayat burada 
devamlılığı ifade 
ediyor. Bütünü ifade 
eden bir terkip.
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Misafir Kalem
Sema Ağcahan Aktaş

 nevinagcahan@hotmail.com

K ültür geniş bir yaşam felsefesidir. Asırlardır var olan 
yaşanmışlık olarak bilinen ve uygulanan yaşam 
biçimidir. Kültür ve medeniyet farklı algılansa da bir 
bütündür. 

İkisi de ayrı kavram ama birbirini tanımlayan ayrılmaz ikilidir. 
Ayırt edilemiyor, aynı içeriği barındırıyor, çoğu zaman.

Batılılar “şehir” kelimesini de kullanıyorlar. Biz 
de geniş ifade ediliyor. Kültürümüz kimliğimizi 

belirler ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Maddî 
ve manevî  anlamda toplumun özellikleri-

ni belirler.               
Her konuda, konuşmada öne sürü-
len iki kelime/kavram, konuyla ilgisi 
alakası olmasa da sıkça konuşuluyor. 
Medenî olmak için batıya uymak mı 
gerek yoksa bizim medeniyetimizi 
görmemiz mi lazım?. 

“Medeniyet” her alanda laf olsun diye 
rast gele söylenen şahıs kişiyle alakası 

olmaksızın, iltifat olarak da nitelendiriliyor. 
Farklı kültüre özentiye hiç bir zaman anlam 

verememişimdir.
Kültür, insanı diğer toplumlardan ayrı ve farklı kılar. Kültür, 
yaşayış, uygulama ve düşünme tarzıdır. Maalesef gerçekleri 
görüyoruz, yaş farkı gözetmeksizin yaşadığımız ülkenin kültürü-
nü yaşamayı saygınlık, modernlik sayanlarda var. Yaşadığımız 
ülkeye saygılı olalım, dilini, tarihini, bilimini, sanatını, müzele-
rini, görmek, bilmek, uygulamak çok güzel. Asla kültürünü ya-
şamayalım, kültürünü örnek almayalım. İmrenmeyelim, özenti 
duymayalım. Kendimiz olmalıyız, bizler olmalıyız. 
Özenti aldı başını gidiyor. Gelecek nesillere örnek teşkil etme-
liyiz. Kendi kültür ve medeniyetimizi görüp bilip, bunları da 

görmezden gelemeyiz. Hiç bir  zaman taklit etmeyelim, takdir 
edilelim. Kültürümüzü hakkıyla yaşamıyoruz yaşatmıyoruz. 
Kültür ve medeniyetimizde var olan ilim, terbiye, fazileti yaşa-
yalım; insanlığa saygılı, topluma duyarlı, nazik, görgülü İslam’ı 
yaşamı sürdüren bizim medeniyetimizdir. 

Dinî ve Millî değerli olan bayramlarımızı yaşayalım yaşatalım. 
Çocuklarımız, gençlerimiz iki kültür arasında yetişiyorlar. Ai-
leler baskın olarak kendi tercihleri doğrultusunda yaşıyorlarsa 
Çocuk da o kültürde yetişiyor büyüyor. Sonrasında beklentimiz 
çok oluyor. Sonrası asosyal yaşamayı tercih ediyorlar. “Biz bize 
yeteriz” misali.
Gelenek görenekten haberdar olmayan, çevreye ihtiyaç duy-
mayan, seçtikleri yaşam tarzı yapacak bir şey yok değiştireme-
yiz.
Kültürümüzü yok saymayalım. Bilmiyormuş gibi yapmayalım. 
Geldiği yeri unutan geleceğine yön veremez. Kültürümüzü 
yaşamak, yaşatmak kabalık değildir, bilakis öz değerlerimizi 
yaşatmaktır, uygulamaktır.
Kültürümüzü abartmadan, örf ve âdet, gelenek  ve görenek-
lerimize sahip çıkmalıyız. Özenti, farklı kültürü taklit etmek, 
bencillik, cimrilik, liyakatsizliktir. Ayrıca kültürsüzlüğü “kara 
cehalet” olarak da kabul edebiliriz.
Kültür, terbiye, kültür, ahlâktır. Kültürümüzü hiçe sayanlar 
küçük insanların gölgesidir.
Yıllar öncesi bir söyleşide, “kültürümüzün, âdetlerimizin 
saçma olduğunu, kalkması gerektiğini ve uygulanması-
nın anlamsız olduğunu” söylemişlerdi.
Şatolardan, saraylardan gelmişler. “normal” ne diyelim farklı 
beyin yapısı. Özentini taklidîni farklı alanlarda uygula. Yaşa-
dığın ülkenin sanatıyla, tarihiyle ilgilen. Senin neyine lazım, 
aile ve yaşam kültürü. Bunu modernlikten sanıyorsan çok 
yanılıyorsun çok. Yaşadığım ülkenin millî, dinî bayramlarında 
bulundum. Belediyenin düzenlediği Kurtuluş Günü’nde anıta 

çiçekte bıraktım. Bu, benim bu kültüre hayranlık duyduğum 
anlamına gelmez Sadece görmek, bilmek ve  saygı duyduğumu 
göstermek adına idi.  Neymiş efendim, “kınalar, düğünler, 
bayramlarımız kabalık topluluktan ibaretmiş”. 
O senin basit görüşün. Hangi psikoloji ile algılıyorsun? Olmadı 
düğünleri farklı konsepte dönüştürelim Özel resmî tören, 
açılış konuşması sonrası gelsin halaylar. Aslımızı, benliğimizi, 
kimliğimizi kaybetmeyelim. Tutarlı olmalıyız. Bir kaç yakinen 
tanıdığım; doğma büyüme buralılar. Eğitimini burada tamam-
lamış, kendini iki kültür arasında o kadar güzel bir dengeye 
koymuşlar ki, yeri ve zamanına göre uyum sağlıyorlar. 
Bulunduğumuz ülkede STK’lara bağlı dernek, kurum ve kuru-
luşlar da farklı sosyal etkinlikler yapılıyor da, kültürümüz canlı 
tutuluyor. En azından gençlik, Türk kültürünü biliyor, tanıyor,  
benimsiyorlar. Bu mesele, çok konuşulacak, tartışılacak detaylı 
bir konu. Yüzeysel olarak kaleme aldım.                                      
Not: Yazımın, Korona öncesi şimdiki kısıtlamalar faaliyetler 
Düğünlerle alakası yoktur.   Sağlıkla mutlu kalın.           ---◄◄                

KÜLTÜR VE MEDENİYET BİR BÜTÜNDÜR...









Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı tarafından 31 Aralık gecesi 
“Mekke’nin Fethi” ekseninde düzenenlenen “Gençlik Gecesi”nde yapılan 
yarışma sonrasında Kudüs gezisini kazanan talihli, Tilburg şube gençliğinden 
Hamza Mert Erol oldu. Hamza Mert Erol hediyesini, NIF Gençlik Teşkilatları  
Başkanı Ömer Kıraç’ın ellerinden teslim aldı. 
Hayli mutlu olduğu gözlenen Hamza Mert Erol’un, Küdüs’ü görme hayali de 
gerçek oldu.                                                                                    ---◄◄  

Gençlere rol modeller...

nieuws10 haber

Hollanda’ya yeni atanan T.C. Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk 
Songur’un onur konuğu olarak katıldığı toplantıya Kuzey Bölgesinden 21 
cami başkanı iştirak etti. 
Komisyon Başkanlığını yürüten Selahattin Köse toplandı öncesi katılımcıları 
gelişmeler ve gündemle alakalı bilgilendirdi.  Akmaar Hacı Bayram Cami’nde 
gerçekleştirilen yılın son komisyon toplantısında, Prof. Dr. Haluk Songur da 
başkanlarla tanıştı, onları dinledi.                                                               ---◄◄  

Kısa haberler

PVV, resmî internet sayfasından 17 Mart’ta 
yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı parti 
programını açıkladı.
Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve 

İslam’dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam’ın 
totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi.
Özgürlük Partisi, “Hollanda bize aittir” sloganı 
altında sert bir geri dönüş politikası istiyor.
İslam ülkelerinden gelen tüm sığınmacılara sınırlar 
kapatılacak, “suçluların” tüm oturma izinleri ve tüm 
Suriyelilerin ikamet hakkı geri çekilecek: Suriye’ye 
veya diğer ülkelere gönderilecek. Bu yaptırımlar, 
PVV lideri Wilders’ın sunduğu seçim programında 
öne çıkan bazı maddeler.
Wilders, sınır dışı edilecek olanların “İslami kuralları 
Hollanda kanunlarından daha önemli gören tüm 
Hollandalı Müslümanlar için de geçerli olacağını 
deklare ediyor parti programında.

“İslam ve şeriat kurallarına göre yaşamak 
istiyorsanız İslam ülkesine gidebilirsiniz!”
“İslami ideolojiyi yaymak” da yasaklanacak.
Wilders, ‘insanların ihtiyaç duydukları bakımın 
devlet tarafından sağlanacağını, sokaklarımızın 
tekrar güvenli olacağını, paramızın kendi halkımız 
için kullanılacağı, başörtüsü olmadan, ancak tipik 
Hollanda rahatlığı ve yaşlılara saygılı olduğu bir ülke 
hayal ediyor.

“Yabancılar kayırılmayacak, kendi halkımıza 
ayrımcılık yapılmayacak”
Wilders böylece 2004’te VVD’den ayrıldığında 
belirlediği yola sadık kalıyor. 2017’de bir A4 sayfasına 
yazdığı parti programını bu sefer 51 sayfaya çıkardı. 
Hayal etği ülkede Sinterklaas’ın yanında yürüyen 
Zwarte Piet var. Hollanda ürünleri için kırmızı, beyaz 
ve mavi bir işaret olacak, ‘çokkültürlülük için bir 
araç olarak’. Kamu yayıncılığı kaldırılacak ve artık 
paha biçilmez üyeliğe yer olmayacak. Ve “yozlaşmış 
siyasi birlik” olarak adlandırdığı Avrupa Birliği’nden 
ülkesini ayıracak.
Wilders: “İngilizlerin yapabildiğini yapabiliriz. Kendi 
ülkemizin, kendi yasalarımızın, paramızın ve kendi 
göç politikamızın kontrolünü yeniden kazanırız. 
AB’den ayrıldığımız gün millî bayram olur. ” diye bu 
konudaki düşüncelerini ifade ediyor.

Sosyo-ekonomik açıdan Wilders, Temsilciler 
Meclisi’nin sol kanadı olan partilerle açıkça rekabet 
etmek istiyor.

WİLDERS ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP… İLK ICRAATINI DA 
AÇIKLADI: “ÜLKEDEKİ SURİYELİLER SINIR DIŞI EDİLECEK”

GENÇLİK GECESİ’NDE KUDÜS ÇEKİLİŞİ 
HAMZA MERT EROL’A ÇIKTI

HDV KUZEY HOLLANDA KOMİSYONU TOPLANDI

HOLLANDA’DA KORONADAN 246 TÜRK ÖLDÜ
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı 
esir alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
Hollanda’da yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı 
246’ya yükseldi. Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban 
Dişli, yaptığı açıklamada, 2 Aralık 2020 tarihinden 
bu yana 54 vatandaşımızın daha koronavirüse 
karşı verdikleri yaşam mücadelesini kaybettiklerini 
duyurdu. 27 Şubat tarihinde ilk vakanın görüldüğü 
Hollanda’da koronavirüsten yaşamını yitiren 
vatandaşlarımızın sayısı toplam 246 oldu. Aşılamanın 
başlandığı Hollanda’da bakalım virüsün yayılmasına 
ne kadar etken olacak ileriki tarihlerde göreceğiz.   

Hollanda’da 2020 yılında 3.179 şirket iflas etti
CBS; Hollanda’da 2020 yılının 52. 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.
 2020’de otomobil satışları yüzde 20 azaldı
2020’de otomobil satışları yüzde 20 azaldı, elektrikli 
arabalar popüler. Geçtiğimiz yıl Hollanda’da 356.051 
yeni binek otomobil tescil ettirildi ve bu bir önceki 
yıla göre yüzde 20 azaldı. BOVAG, RAI Derneği ve 
veri sağlayıcısı RDC bunu Cuma günü duyurdu. 
Elektrikli otomobillerin satışlardaki payı 2020’de 
neredeyse yüzde 20’ye yükseldi.
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İşte Wilders’in sosyal alanda yapmak istedikleri:
Tüm Hollandalılar için hayat çok daha ucuz olacak.
Enerji faturaları, marketlerde KDV ve kiralar düşerken 
asgari ücret yükselecek. 
Devlet emeklilik yaşı 65’e geri dönecek, mevcut 
emeklilik sistemi var olmaya devam edecek, ancak 
emeklilik indirimleri olmayacak. 
Tüm bunların ne için ödenmesi gerektiği belirsizliğini 
koruyor (Wilders’ın programı genellikle Merkez 
Planlama Kurulu tarafından hesaplanmıyor), ancak 
iklim politikasında ve ilgili tüm sübvansiyonlarda 
kesintiler yapıldığı açık: “Milyarlarca yutan CO2 
azaltımını durduracağız. Rüzgâr türbinleri, güneş 
parkları ve diğer peyzajı tahrip eden çılgınlıklar yok.” 
Wilders ayrıca önerilen Nexit’ten para kazanabileceğini 
düşünüyor.

Wilders ayrıca, seçilmiş belediye başkanının 
getirilmesinden ve Senato’nun kaldırılmasından 
referanduma kadar kapsamlı idari reform yapmak 
istiyor. Ayrıca tüm bakanlar, devlet sekreterleri ve 
milletvekilleri için yüzde 20 maaş kesintisi istiyor.

Binnenhof ’taki çoğu partinin hükûmete katılım 
konusunda Wilders ile müzakere etmeyi yıllardır 
reddettiği göz önüne alındığında, bir öneri öne çıkıyor: 
PVV, yeni bir kabine için seçimlerden sonra en büyük 
üç partinin birbirleriyle müzakere etmek zorunda 
olduğunu tespit etmek istiyor. 
Mevcut Temsilciler Meclisi’nde ve tüm kamuoyu 
araştırmalarında PVV, Başbakan Rutte’nin VVD’sinden 
sonra ikinci parti olarak yerini koruyor.            ---◄◄  

Nüfus artışı 2020’de seyahat kısıtlamaları ve 
yüksek ölüm oranı nedeniyle yarı yarıya azaldı
Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) bildirdiğine 
göre, 2020’de Hollanda nüfusu 63.000 kişi artarak 
2019’dakinin yarısı kadar arttı. 2020’nin sonunda, 
Hollanda’nın yaklaşık 17,5 milyon nüfusu vardı...
Hollanda İstatistiklerine göre, özellikle ilkbaharda 
korona salgınının ilk dalgası, nüfus artışı üzerinde 
büyük bir etkiye sahipti. Çocukların doğduğundan 
daha fazla insan öldü ve yurtdışından gelen göç 
nedeniyle yaşanan büyüme tamamen durdu.   ---◄◄                                                  

Hollanda İslam 
Federasyonu önceki 
başkanlarından 
Sevgili

Ömer Baler 
Hoca’mızın 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, eş-dost, camia-
mıza ve kederli ailelerine sabır ve başsağlığı 
diler, dualarınızı bekleriz.

TAZİYE...

  WILDERS, “İSLAM’DAN ARINDIRMA BAKANLIĞI” KURACAKMIŞ...  
  DEDELERİN DE  “SÖMÜRÜ BAKANLIĞI”  KURMUŞTU  









      
RANDSTAD PERSONENSCHADE 

BV SUNAR!

Randstad Personenschade BV
Randstad Değerli okurlarımız,
2020 yılı sonuna geldik. Koronavirus (Covid 19) 
nedeniyle çok farklı bir yıl geride bıraktık. Ne 
kadar daha devam eder bilinmez. 
Aşıların devreye girmesi ve salgının azalması 
mümkün olduğunda, belki de 2021 yaz 
aylarına kadar toparlanma söz konusu olabilir. 
Koranavirüs herkesi olumsuz yönde etkilemiştir 
bildiğiniz gibi.

Biz Randstad Kaza Hukuku Kurumu olarak 
her zaman ulaşılabilir kaldık ve kaza hukuku 
konusunda hep müşterilerimizin yanlarında 
olmaya çalıştık.

2021 yılında da trafik kazası, iş kazası ve 
diğer kazalar konularında hep kazazedelerin 
yanlarında olmaya devam edeceğiz. 

Hollanda genelindeki ofislerimizden ve dijital 
erişimlerle bize her zaman ulaşmak mümkündür.

Bu yazımızda kaza hukuku ile özel bir tema 
seçmedik. Ancak, bütün okurlarımıza, 
kazazedelere şöyle bir tavsiyede bulunmak 
isteriz: 
Kaza olduğunda, kime sorarsanız herkesin 
mutlaka bir fikri olacak ya da geçmişte olumlu ya 
da olumsuz bir tecrübesini sizinle paylaşacaktır. 
Nereye ya da kime başvurursanız dosyanızı 
almam demeyecek, çünkü yeni bir iş almış 
olacaktır. O yüzden ilk baştan iyi araştırarak 
temsilcinizi seçmenizi önemle tavsiye ediyoruz.  

Biz “Randstad Personenschade BV” olarak 
15 yılı aşkın Hollanda ve 10 yıldır da Türkiye 
tecrübesi olan Hollanda’da kültürlerarası kaza 
hukuku hizmeti sunan lider bir kurum olarak, 
hep sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. 

Ayrıca bizim bir çok kardeş kuruluşumuz ile 
hizmet alanımız geniştir. 
Türkiye kazalarını, Türkiye’deki tüm hukuk 
işlerinizi buradan da Türkiye’ye gitmeden, 
Hollanda’da hizmet veren Türk Hukuku 
avukatlarımız ile halletmeniz mümkündür. 
Geniş bilgi için www.turkhukuku.nl sayfamızı 
inceleyiniz. 
Bize ulaşmanız sandığınızdan da çok kolaydır.
                                                             ---◄◄  

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 BEŞ YILLIK TECRÜBE 
 GÜVENİNİZİN ESERİ
RANDSTAD BV

e.emre@letseladvies.nl  HAKLARIMIZ

Ziyaretler sürüyor...

Kuzey Hollanda Millî 
Görüş Federasyonu, 
T.C. Lahey Büyükelçisi 
Şaban Dişli’ye, 

makamında iade-i ziyarette 
bulundu.
Sıcak bir ortamda gerçekleşen 
görüşmede Büyükelçi Dişli, 
Sivil Toplum Kuruluşları’nın 
toplumla iç içe olmaları ve 
resmî kurumlarla irtibat hâlinde 
olmaları tavsiyesinde bulundu.
Ziyareti değerlendiren, Kuzey 
Hollanda Millî Görüş Bölge 

Başkanı Mustafa Hamurcu, 
“Ayasofya Camii’ne yapılan 
menfur saldırıyı haber alır 
almaz ziyarette bulunan 
Sayın Büyükelçimize teşekkür 
ziyaretinde bulunduk. Çok 
verimli bir görüşme oldu. 
Büyükelçimize göstermiş olduğu 
yakın ilgiden dolayı teşekkür 
ediyoruz.” dedi.
Görüşmede Bölge Başkanı ve heyeti 
hazır bulunarak çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.               
      Doğuş Haber Merkezi    ---◄◄  

K. H. Millî Görüş yönetimi Şaban Dişli’ye iade-i ziyarette bulundu

spotlight
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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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K HMG’den Başkonsolos Engin Arıkan’a ziyaret
Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu yönetimi, Ayasofya 
Camii’ne yönelik saldırı girişimi sebebiyle ziyarette bulunan 
Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’a iade-i ziyarette bulundu.

Görüşmede Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu ve ekibi hazır bulunarak 
Başkonsolosa son durum hakkında bilgi verdiler.
Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile 
İrtibatlı olduklarını belirterek ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

KHMG’den Prof. Dr. Haluk Songur’a ziyaret
Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu Başkanı ve heyeti T.C. Lahey 
Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur’a da iade-i 
ziyarette bulundu, hayırlı ve bereketli çalışmalar temennisinde bulundular.

KHMG Teşkilatları’ndan Hollanda Diyanet Vakfı’na ziyaret
Millî Görüş Bölge heyeti olarak Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhsin 
Koç’a iade-i ziyarette bulundu. Muhsin Koç, Ayasofya Camii saldırısında 
cami yönetimine ve federasyona geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, 
üzüntülerini dile getirmişti.

Görüşmede Bölge Başkanı ve heyeti hazır bulunarak ortak çalışmalarla ilgili 
bilgi alışverişinde bulunuldu.  Ayrıca Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu bu 
tür ziyaretlerin sık sık yapılarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesine 
dikkat çekti.                                                   DogusNieuws     ---◄◄  

Kuzey Hollanda Millî Görüş Teşkilatları ziyaretlerini sürdürüyor

    Başkonsolos Engin Arıkan ziyareti             Hollanda Diyanet Vakfı ziyareti

Prof. Dr. Haluk Songur ziyareti
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HANZADE B.V.
LogiflexTransport

Fırat İşçi
+31 (0) 6 41 21 90 32
M. Neven Lyutov
+31 (0) 6 19 55 79 44

Schoterweg 44
2021 HN Haarlem, Holland

+ 31 (0) 23 78 50 336

hanzadetransport@outlook.com

KARLIOĞLU TİCARET
Lojistik Dış Ticaret

Uluslararası Taşımacılık

Fırat İşçi
Mehmet N. Lyutov

İncili Mah. Fevzi Çakmak Cad.
No: 19 03600 Emirdağ/AFYON

+90 (0) 539 529 02 55
+31 (0) 6 41 21 90 32

hanzadetransport@outlook.com

 Avrupa'dan Türkiye'ye
Türkiye'den Avrupa'ya hızlı taşımacılık...

 Her türlü ev eşyası, kargo ve diğer pakatlerinizi hızlı ve
güvenli bir şekilde adresinizden adrese teslim ediyoruz

YENİ YILINIZI KUTLUYOR, SAĞLIK, ESENLİK, HUZUR DOLU BİR YIL DİLİYORUZ...









Hollanda hükûmetinin 
Temsilciler Meclisi’ne 
gönderdiği iki mektupta 
da hükûmetin, Türkiye 
ve HDV hakkında 
tutumu tam da bu 
yönde. Ne Hollanda 
toplumunun ne 
de resmî devlet 
kuruluşlarının HDV 
ve ona bağlı camileri 
ile bir problemi ve 
gerilimi var. Yerel 
düzeyde 148 cami ve 
cemiyetleri istisnasız 
çevreleri ile ve resmî 
belediye kurumları 
ile oldukça uyumlu 
çalışmaktadırlar. 
Toplumsal problemlerin 
çözüme kavuşmasında 
öncülük etmektedirler. 
Yerli dinî geleneklerin 
temsilcileri ile en iyi 
ve yakın çalışan kesim 
de onlar. Türkiye’den 
burada görev yapmak 
için gelen imamlar, 
görevlerinin ve 
sorumluluklarını 
bilincindeler. Dinî 
hizmet vermek 
onların en temel 
görevleri. Üstelik bu 
hizmet, hiçbir fark 
gözetmeksizin yaygın 
dinî pratiği esas alarak 
vermekteler. 

 balrasit@gmail.com           YAZI-YORUM Raşit Bal

agenda
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B ilindiği gibi, 2020 yılının başında, 

Hollanda Temsilciler Meclisi, 
‘özgür olmayan ülkelerden dinî 
kuruluşlara yönelik istenmeyen 

mali yardım’ konusunu araştırmak üzere bir 
sorgulama komisyonu kurmuştu. Bu komisyon 
yaz tatilinden önce raporunu meclise sunduktan 
sonra kendisini fes eti. Geçtiğimiz aylarda 
raporun mecliste tartışılmasını bekliyorduk. 
Rapor, Selefî kesim ve İslamcı gruplar hakkında 
oldukça olumsuz ifadeleri içeriyordu. Üstelik 
rapor, AK Parti hükûmeti ve Hollanda Diyanet 
Vakfı hakkında da eleştirel bir tutum sergiliyordu. 

Rapor, mecliste gündeme alınmadan hükûmet 
konu ile ilgili meclise iki mektup gönderdi. 
Her iki mektupta da hükûmet, bu raporun 
içeriğine binaen görüşlerini ve politikasını ortaya 
koymakta idi. Hollanda Temsilciler Meclis’i yıl 
sonu tatiline girmeden hemen önce POCOB 
Raporunu gündeme almıştı. Ancak, o gün 
gelmeden bir gün önce gündemini değiştirdi ve 
bu konuyu gelecek bir tarihe tehir etti.
Bu iptal ve tehir biraz garip oldu. Anlaşılan 
meclis, bu dönemde başka konuları daha önemli 
buluyordu.

Rapor, birbiri ile hiç ilgisi olmayan ve birbirine 
zıt olan iki hususu yan yana getiriyor. Böylece 
‘vasat’ olanın ‘aşırı’ olana feda edilmesine 
neden oluyor. Bir taraftan İslami kesimde 
belirgin olarak öne çıkan Selefî kesimden 
bahsediyor. Rapora göre bu kesim çok büyük 
olmamakla beraber oldukça belirgin ve etkinler. 
Hollanda’daki İslam etrafında yürüyen toplumsal 
tartışmalar genelde bu kesim üzerinden yürüyor. 
İslam dinini yaşama adına, kendi vatandaşlarının 
özgürlükleri kısıtlayan, bir takım Orta Doğu Arap 
ülkeleri ise, bu selefi gruplara el altından yardım 
etmekte oldukları öne çıkıyor. 
Rapor hem Selefî kesimi ve hem de bu Arap 
ülkelerini bir güvenlik sorunu olarak ele alıyor. 
Diğer taraftan ise, Hollanda Diyanet Vakfı’nı 
(HDV) ve ona bağlı camilerini Türkiye AK Parti 
hükûmetinin politik etkisi altına olduğu iddiasını 
gündeme getiriyor. Halbuki,  Selefî kesim İslam 
dininde ‘aşırı’ olarak nitelenen grupları temsil 
ederken, HDV ve Türkiye dindarlığı ‘orta’ ve 
‘uyumlu’ olan dindarlığı temsil ediyor. Orta 
Doğu Arap ülkeleri  Selefî ve politik İslamcı 
kesimi maddi olarak desteklerken, toplumsal 
olarak yabancılaşmayı ve uyumsuzluğu 
destekliyorlar. Ve bu tutumlarını dinî bir zemine 
oturtuyorlar. Güya bu tutum daha İslami ve 
meşru. 

Türkiye’deki hükûmetlerin, AK Parti hükûmetleri 
de dahil, ise hiçbir zaman bu yönde bir politikası 

olmamıştır. Türkiye’nin dindarlığı ‘orta’ ve 
‘uyumlu’ olmasının nasıl önemli ise, Hollanda 
için de bu böyledir. Bu, dinî yaşantının toplumda 
yaygın olan tutum, davranış, politik ve hukuki 
yapı ile uyumlu olması anlamına gelmektedir. 
Hem Osmanlı döneminde ve hem de Türkiye 
Cumhuriyeti döneminde dinî pratiklerin 
‘uyumlu’ ve dinî kuruluşların ‘kapsayıcı’ 
olmasını önemi iyice yerleşmiştir. Aksi durumun 
bir ‘fitne’ olduğunu deneyimlemiştir. Ehl-i 
Sünnet vel Cemaat dinî geleneği de bunu 
pekiştirmiştir ve meşru olarak nitelemiştir. Bu 
sonuç ve tutum Hollanda’daki dindarlık için de 
geçerlidir. Bundan dolayı, Türkiye hükûmetleri 
burada bulunan diaspora Türklerini her zaman 
içinde yaşadığımız topluma ‘entegre’ ve 
‘uyumlu’ olmaya çağırmışlardır. Türkiye ve 
Hollanda açık ‘diaspora politikaları’ olan 
ülkeler. Yurt dışında bulunan vatandaşlarına 
yönelik bir politikası var. Tabi ki, Türkiye’nin 
buradaki vatandaşları ile ilişkileri olur, onları 
destekler ve onlara hizmet götürür. Bunun için 
de, kültürel hizmet olduğu gibi, dinî hizmetler 
de olur. Hollanda politik partilerinin bu hususu 
yadırgamaları garip bir tutumdur. Üstelik, 
sömürge geçmişi olan bir ülkenin meclisi olarak. 

Hollanda hükûmetinin Temsilciler Meclisi’ne 
gönderdiği iki mektupta da hükûmetin Türkiye 
ve HDV hakkında tutumu tam da bu yönde. 
Ne Hollanda toplumunun ne de resmî devlet 
kuruluşlarının HDV ve ona bağlı camileri ile 
bir problemi ve gerilimi var. Yerel düzeyde 148 
cami ve cemiyetleri istisnasız çevreleri ile ve 
resmî belediye kurumları ile oldukça uyumlu 
çalışmaktalar. Toplumsal problemlerin çözüme 
kavuşmasında öncülük etmektedirler. Yerli 
dinî geleneklerin temsilcileri ile en iyi ve yakın 
çalışan kesim de onlar. Türkiye’den burada 
görev yapmak için gelen imamlar, görevlerinin 
ve sorumluluklarını bilincindeler. Dinî hizmet 
vermek onların en temel görevleri. Üstelik bu 
hizmet, hiçbir fark gözetmeksizin yaygın dinî 
pratiği esas alarak vermekteler. Şii olana da 
Sünni olana da kadına da erkeğe de, Türk 
olana da, Kürt olana da, Faslı olana da, dönme 
Müslüman olana da hizmet verebilecek dinî 
donanıma ve sosyal beceriye sahipler. Üstelik, 
herhangi bir ideolojinin veya dinî geleneğin 
propagandasını yapmadan. Tamamen hizmet 
odaklı. Bu anlamı ile HDV imamları tam olarak 
‘manevi rehber’ olarak hizmet vermektedirler. 

Şimdi POCOB Raporu’nun ifade ettiği, 
Türkiye’den gelen politik etki ne olabilir ki? 
Bunun için hiçbir şekilde gerekçesi olmadığı gibi 
bunun imkânı da yoktur. 

Raporun Türkiye ve Hollanda Türkleri hakkında 
oluşturduğu olumsuz imaj Prof. Dr. Zurcher 
ve milletvekili K. Yücel’in anlattıkları ile 
oluşmuştur. Belli ki her ikisi de objektif değil, 
ideolojik davranmışlardır. Zurcher’in Türkiye 
ve AKP Hükûmetlerine karşı öfkesini daha 
önceden biliyorduk. Güya Türkiye modernleşme 
hususunda yüzünü Batı’dan başka yönlere 
çevirmiştir. Keklik Yücel ise, HDV ve Hollanda 
Türklerinin dinî pratikleri ile hiç alakası 
olmamıştır. Katkısının, kulaktan dolma bilgileri, 
politik ideolojisi ile harmanlayıp oldukça 
yüzeysel bir şekilde yaptığı çok açık. 

Hükûmetin meclise gönderdiği mektupta 
ortaya koymaktadır ki, problem ‘Selefî’ kesimin 
pratik hayatta uyumsuz olmaları ve özde ise 
toplumun üzerine bina edildiği düzenleyici 
ilkeleri (demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, 
temel özgürlükler ve bireysel otonomi gibi) 
kabul etmemeleridir. Bu tutuma dayalı olarak,  
Selefî kesimin diğer kesimlerle müşterek hiçbir 
zeminleri oluşmamaktadır.  Bundan dolayı da 
sürekli toplumun düzenini bozucu eylemlerde 
bulunmalarıdır. 
Türk dindarlığında bu ortak zeminin oluştuğu 
çok açıktır. Türkiye’nin demokratik ve hukuk 
devletini yıkmaya yönelik darbe girişimini 
(2016) Türk halkı engellemiştir. İslam Toplumu 
Millî Görüş Başkanı Kemal Ergun, ‘biz 
artık Avrupalıyız’ demenin yanında, diğer 
kesimlerle ‘demokrasi, hukuk devleti, 
adalet, eşitlik, özgürlükler ve insan hakları 
müştereklerimizdir’ demektedir. 
Geçtiğimiz 50 senenin pratikleri de bu tutumu 
teyit etmektedir. Neyse ki, Hollanda hükîmetleri 
bunun daha çok farkında olmuşlardır.

Ancak, bu hususu daha iyi anlatmamız gerektiği 
de açıktır. mecliste temsilcileri bulunan partilerin 
bunun farkında olmadıkları görünmektedir. 
Buna dayalı olarak oldukça çok yanlış 
anlaşılmalar ve hayal kırıklıkları ortaya 
çıkmaktadır. Hatta Hollanda’nın en üst idari 
kurumu bizimle ilgili olarak ciddi bir ‘şaşılığı’ 
vardır. Bunun ne kadar büyük olduğunu, meclis 
konuyu tartıştığında, göreceğiz.                ---◄◄                                      
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Programda beni ilk şaşırtan olay, 
programı beraber sunduğumuz 
Raşit Bal kardeşimin kendisi ile 
olan geniş hatıraları idi. 

Programda kendisinden Ömer Baler 
Hoca’nın ilk olarak Hollanda’nın 
Arnhem şehrine imam olarak geldiğini 
öğrendim. Raşit Bal, Ömer Baler Hoca ile 
kahvehanelere, üniversitelere gittiklerini 
ve kendisinin birçok kere tercümanlığını 
yaptığını anlattı. Onun bir “aksiyon adamı” 
olduğuna ve teşkilatçı yanına vurgu yaptı.

Programa katılan diğer konukların 
aktardıkları ise şöyle:
Bayram Başalan: “Ömer Hoca’yı 1989 
yılından beri tanıyorum. O yıl Rotterdam’a 
gelmişti. Onun yeri doldurulamaz. 
İlkelerinden ve davasından en ufak bir 
şekilde taviz vermemiştir. Çok sosyal bir 
insandı, her kesime rahatlıkla girebiliyordu. 
Büyük hizmetler yapmıştır, her gittiği 
yerde sevilen, sayılan birisidir. Cenab-ı 
Hak mekânını cennet eylesin. Bu programı 
yaptığınız için size teşekkür ediyorum. 
Bu bir vefa göstergesidir. Bu insanların 
bugüne kadar yaptıklarının bir şekilde 
aktarılması gerekir. Hayatta olan ve hizmet 
etmiş olanları da analım ve onları ön plana 
çıkaralım derim.”

Ferruh Pınar: “Sevdiğimiz, saydığımız bir 
büyüğümüz idi. 1990 yılında otobüslerle 
Hollanda’dan onun kafile başkanlığında 
hacca gitmek nasip oldu. Uzun bir yolculuk 
idi. Konya’ya, Urfa’ya uğrayarak 4 otobüsle 
gitmiştik. Türkiye’den de hacılar katılmıştı. 
Onunla olan hatıram, 1990 yılında yaşanan 
tünel faciasından sonra yaşananlar ile 
başlar. Bildiğiniz gibi o yıl  1500 kişiden 
fazla kişi tünel faciası sonucu vefat etmişti. 
Faciadan sonra Ömer Baler Hoca’dan 7 
gün haber alamadık ve kendisinden herkes 
ümidini kesti. Ailesi telaş içinde, fakat o 
7 gün sonra sağ salim çıktı geldi. Meğerse 
kendisi, ölen ve yaralanan hacılarla 7 
gün boyunca ilgilenmiş, fakat ailesine 
haber vermek bile aklına gelmemişti. 
Umudumuzu kestiğimiz bir anda çıkıp 
geldiğimizde hepimiz sevinçten gözyaşımızı 
tutamamıştık.”

Çelebi Sarıbek: “15 yıldan beri sık sık 
görüşüyorduk. Namazlarına çok dikkat 
eden birisi idi. Sol el ile yemek yiyenleri 
önce nazik sonra çok sert uyarırdı. Geçmiş 
ile ilgili hatıralarını anlatırken mutlaka 
geçmişten örnek verir ve Erbakan hoca ile 
olan hatırasından anlatır ve gözleri dolardı. 
Yardım sever bir insandı. Problemi olanlarla 
ilgilenir özel aile problemlerini çözmeye 
çalışırdı. Duygusal bir insandı. Türkiye’ye 
gitmeden bazı numaralar verdi ve ‘bana 
birşey olursa bu numaraları arayın’ 
dedi. Âdeta başına gelecekleri hissetti. 
Bizden, öldüğünde mezar taşına ‘gülerken 
ağlayan adam’ yazdırın dedi. Biz kendisini 
iyi tanıdık ve ondan razı idik Allah da 
ondan razı olsun.”

Adnan Mutlu: “Ömer Hocamız Erbakan 
hocamızın talimatı ile Hollanda’ya gelmiş 
ve burada görev yapmıştır. Kendisi çözüm 
insanı idi. Kendisinden yardım istenen 
problemleri unutmaz çözüm sonuçlanıncaya 
kadar takip ederdi. Çok sosyal bir insandı. 
Telefonu âdeta bir telefon rehberi gibiydi, 
binlerce kayıtlı insan vardı. Kime ulaşmaya 
çalışsa, bakar ve bulurdu. Kendisine 
bizim şirketten bir numara tahsis ettik ve 
o numarayı kardeşlerimizin problemlerini 
çözmek için kullanırdı. Bu numaraya da 
‘Ümmeti Muhammed’ numarası adı 

vermişti. Öldükten sonra telefonu ile 
ilgilenen şahısla bir görüşmem oldu ve 
bana ‘ben böyle bir insan görmedim. 
Dünyanın her tarafından arayan soran, 
mesaj atan oldu âdeta telefon çöktü’ 
dedi.”

Programımızın bir başka konuğu Doğuş 
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeynel 
Abidin Kılıç ağabeyimizdi. Kendisi de 
Korona’dan hastanede yatan ve henüz tam 
iyileşememiş olan Kılıç ise şunları aktardı: 
“Nefes almakta zorlandığım için programa 
fazla katılamayacağım. Öncelikle sevgili 
Ömer Hocamıza rahmet diliyorum. Eş-dost 
ve camiamıza başsağlığı diliyorum.
Hocamız nevi şahsına münhasır çok özel 
ve çok güzel bir insandı. Onun yanında 
kendimi güvende hissederdim. Davaya olan 
inancımın, aşkımın, sadakatimin zirveye 
çıktığını hissederdim. Hocamızı böyle acı bir 
ayrılıkla uğurlamak bizi derinden yaraladı. 
Onu görememek, yanında olamamak 
hüznümüzü kat kat artırdı. İyi bir insan, 
samimi bir mümin, sadık bir dava eri 
olduğuna şahidiz. İyi bir yol azığı ile ahiret 
yolculuğuna çıktığına inanıyorum.
Mekânı cennet olsun.
Bir de insanlar hayattayken kendileriyle 
alakalı düşüncelerimizi duyurabilsek, bu 
hem gidenler hem de kalanlar için değerli 
olacak, anlamlı olacak, önem arzedecektir.”

Murat Altun: “Vefatı biraz duygulandırdı. 
Biraz garip geldi garip gitti sanki. Kendisini 
20 yıldır tanırım. Son bir görüşme 
planlıyorduk fakat nasip olmadı. Onun 
birçok kişinin bilmediği bir yönü daha vardı, 
iyi rüya tabir ederdi. Son olarak bizim Ulft 
Cemiyeti Başkanı Mehmet Şükrü Alakay 
ağabeyin bir rüyasını tabir ettirmek için 
aramıştık; o zaman görüşmüştük.”

Ahmet Şengönül: “Ömer Hoca herkesin 
görüşüne çok önem verirdi. Herkesle 
iletişim kurmaya özen gösterir, hiç kimsenin 
görüşüne düşüncesine bakmadan yardıma 
ihtiyacı olan herkese yardım ederdi. 
Yardım yaparken hiç kimsenin partisine, 
düşüncesine bakmazdı. Ticari alanda olsun, 
fikir alanında olsun. Allah kendisinden 
razı olsun. İnanın burada onun boşluğunu 
hissediyoruz. Vefat ettiğini duyduğumuzda 
çok duygulandık. Hâlâ da anlatırken çok 
duygulanıyorum.”

Hasan Koç: “Üzüldüğüm şey; şu bizim 
teşkilatlarımızda, en büyük eksiğimiz 
yetiştirdiğimiz, ciddi bilgi ve tecrübeye 
sahip insanların, Ömer Hocamız gibi 
bu değerlerin hayattayken kıymetinin 
bilinmemesi ve anlaşılmamasıdır. Hani 
bizde bir söz vardır, ‘kör ölünce badem 
gözlü, kel ölünce sırma saçlı olur’ 
diye. Bundan sonra Ömer Hoca hakkında 
söyleyeceğimiz her şey buruk bir hatıra 
olarak kalacaktır. Gönül isterdi ki onun 
bilgi ve tecrübelerinden bu teşkilat çok 
daha fazla faydalansın. O hayattayken 
mümkün olmadı. Hollanda’ya geldiğimde 
ilk tanıştığım kişi Ömer Hocamdı, çünkü 
kendisi ben geldiğimde 1 ay gibi bir süre 
olmuştu Bölge Başkanı olarak tayin edileli. 

İlk günden itibaren uzun yıllar beraber 
çalışma fırsatımız oldu. Benim için en dikkat 
çeken yönü, Erbakan hocamıza sıkı sıkıya 
bağlı, tam bağlı bir dava adamı olması idi. 
Tedavi süreçleri ile alakalı konuşulacak 
çok şey var. Hastaneye gideceği gün bizzat 
aradı. “Kendisine hastanenden biran önce 
çık eve geç” diyemedik çünkü aslında 
hastalığı yaşayanların  akıbeti kullanılan bu 
ilaçlardır. Ömer Hocam kendisine verilen 
ilaçların ismini gönderdi, biz burada doktor 
arkadaşlarla ilaçları inceledik ve doktorlar 
‘Hocam derhal hastaneden çıksın’ 
dediler. Biz tabi ‘hocam hastaneden 
derhal çıkın diyemedik’ bu da ayrı bir 
riziko tabi. Oradaki doktorların da bizzat 
ifadesi, ‘kullanılan bu ağır ilaçların normal 
bünyenin bile zor kaldırılabileceği ilaçlar 
olduğu’ yönünde idi. Vefat etti, Allah 
rahmet etsin benim için teselli kaynağı 
kendisi ile helalleşmiş olmam. Mekânı 
cennet olsun.”

Programdan sonra gelen mesajlardan 
bazıları ise şöyle:
Mikail Güneş: “Allah rahmet eylesin, 
güzel insandı. Sevdiğim, saydığım bir 
büyüğümüzdü. Ara sıra telefonla konuşur 
muhabbet ederdik. Yüreği ve dünyası çok 
genişti. Allah tekrar rahmet etsin.

Mehmet Salih Kaya: “Gönüllere hitap 
eden, sadık dava adamıydı. Kendisiyle 
tanışma ve karşılıklı etkilenme söz 
konusuydu. Allah gani gani rahmet eylesin. 
Mekânı cennet, makamı âlî olsun.”

Veyis Güngör: Ömer Baler Hoca, rahmeti 
Rahmana ulaşmadan bir ay önce, Haber 
Gazetesinden İbrahim Karaman’la birlikte 
Türkevi’ni ziyaret ettiler. Dernekte beş altı 
kişilik bir grup vardı.
Ömer Hoca sohbetinde açıldıkça açıldı. 
Askerlik hatırları, memurluk hatıraları, 
Hollanda Millî Görüş hatıraları, rahmetli 
Erbakan Hocayla katıldığı Libya toplantısı 
gibi, bir çok konu üzerinde iki saati aşkın 
sohbet etti.
Gaziantep’te askerlik hatıraları arasında, 12 
Eylül askeri ihtilali sonrası, asker elbisesiyle 
gittiği cuma namazında Diyanet İşleri eski 
Başkanı Mehmet Görmez ile nasıl tanıştığını, 
askeriyede önayak olarak yaptırdığı caminin 
inşa hikâyesini anlattı.
Konya’da görev yaparken, minaresiz olan 
İplikçi Camii’ne bir hafta sonu 48 saat 
durmadan mesai yaparak uzun bir Minareyi 
nasıl yaptırdıklarını da anlattı.
Libya’da, yapılan uluslararası bir toplantıda, 
rahmetli Erbakan Hocanın, toplantı 
salonunda Ömer Hocayı yanına çağırıp, 
odasının anahtarını verip, evrak çantasını 
getirmesini istediğini anlattı. Ömer Baler 
Hoca, Erbakan’ın odasından çantayı alırken, 
Erbakan Hocanın yastığına düşen saç telini 
aldığını ve onu bir kağıt içinde sakladığını 
da anlattı.
Aynı akşam, Prof. Dr. Mehmet Görmez 
Hocayı da arayıp, hâl hatır sorup, kısa bir 
sohbet yaptı Ömer Hoca.
Bu vesileyle, Ömer Baler hocayı rahmetle 
ve minnetle anar, makamının âlî olmasını 
dilerim. Size de ahde vefa örneğinden 
dolayı ayrıca teşekkür ederim. Selam ile,

Böyle bir programa katkımdan dolayı 
çok mutlu oldum. Bir anlamda sağlığında 
gereken önemi, değeri veremediğimiz Ömer 
Baler Hocaya karşı görevimizi yapmıştık.
Program esnasında katılımcıların 
dillendirdikleri öne çıkan iki başlık vardı: 
Ahde vefa gösterdiğimizden dolayı bize 
teşekkür ediyorlardı. 
Bir diğeri ise, hayatta olan büyüklerimize 
gereken önemi vermek ve onlara karşı 
görevimizi geç olmadan yapmak idi.
Yayın kurulunda da programı 
değerlendiğimizde bu iki vurgu sürekli öne 
çıkmıştı.

Allah’a şükürler olsun, iyi ki böyle bir 
program yaptık.                                ---◄◄                                                                     

2020 Şubat ayı 
ortalarından beri 
Korona salgını ile 
yaşıyoruz. Önceleri pek 
önemsemediğimiz bu 
hastalık zamanla âdeta 
hayatımızın bir parçası 
oldu.
Tam bitti dediğimiz 
anda, ikinci dalga ile 
geldi. Ya yakın bir 
arkadaşımızın öldüğünü 
ya da yoğun bakımda 
olduğunu duyduk.

Son darbesini de 
Hollanda’da birçok 
kesimle yakından irtibat 
içinde olan, herkesin 
sevip saydığı Ömer Baler 
Hocamızı kurban olarak 
alması ile vurdu. Bize 
bir anlamda kendisinin 
hafife alınmayacağını 
göstermiş oldu.
Ömer Baler Hocamızın 
ani vefatı birçok 
kardeşimiz gibi beni 
de derinden üzdü. 
Birkaç gün kendime 
gelemedim. Kendisi ile 
son olarak nisan ayında 
görüşmüştük. Bir daha 
da görüşmek nasip 
olmadı. İnşallah cennette 
görüşmek nasip olur...
Hollanda Millî Görüş 
Federasyonu’nun 
1990’larda başkanlığını 
yapmış bu büyüğümüze 
‘Doğuş Yayın Kurulu’ 
olarak bir vefa 
gösterisinde bulunmak 
istedik ve 27 Aralık 
2020 Pazar günkü canlı 
yayınımızı ona ayırdık.

‘Doğuş Söyleşileri Özel’ 
adı altında yaptığımız 
bu program Hollanda’da 
hayli ses getirdi. 
Youtube kanalımızda 
kısa zamanda en çok 
izlenen videolardan birisi 
oldu. Yayın esnasında 
birçok cevap yazanlar 
olduğu gibi yayından 
sonra da birçok mesaj 
aldım. Mesajların bir 
kısmını yazımın sonunda 
paylaşacağım 
inşallah.

GÜLERKEN AĞLAYAN ADAM:

“ÖMER BALER”
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Gündem

      
H ollanda’ya geldiğim 1967 yılından bu 

yana tam 53 yıl geçti. Demokrasisine 
(!), lalesine, yel değirmenine, 
futboluna ve de sarışınlarına hayran 

kaldığım Hollanda’da, ‘bir gün gelecek, tüm 
bu hayranlıklarımız sona erecek’ diye hiç 
düşünmemiştim. Ne yazık ki o düşünmediklerim, 
şimdilerde başımıza bela oldu.
Parlamentoya, medyaya ve düşünürlere kulak 
verdiğimiz zaman, çok demokrat olduklarını 
sandığımız yukarıda sözünü ettiğim unsurların, 
aslında gizli güçler tarafından pompalandığını 
yeni yeni öğrenmeye başladık.

Hollanda belki de, yukarıdaki unsurlar ile 
övülmeye değer bir ülkeydi. Dünya’daki bazı 
gelişmeler, halklar üzerinde korkutucu izler 
bırakmaya başlayınca, Hollanda’da değişim 
rüzgârlarının etkisinde kalmış olabilir.
Öyle ya, bir zamanlar Glimmerveen ve 
Janmaat gibi faşist ırkçılara hiç yüz vermeyen 
Hollandalılar, 11 Eylül sendromu ile kabuk 
değiştirdiler ve Wilders gibi ırkçılara puan 
vermeye başladılar.

Çok güvendiğimiz sosyal demokrat görüşlü 
siyasi partiler de Hollanda’daki değişime ayak 
uydurdular ve hiç beklemediğimiz kararlar alarak 
bizleri hayal kırıklığına uğrattılar.
Önceleri, sözde “Ermeni Soykırımı” 
konusunda bizi sıkıştırmaya başlayan siyasi 
partiler, sözde soykırımı tanımadıkları için 

Türkleri seçim listelerinden attılar.
Gerçekleri belgeleri ile önlerine attığımız 
politikacılar, bu girişimlerimizi hiç kale almadılar.
Eskiden Türk kökenli insanları seçim listelerinde 
aday gösteren siyasi partiler, şimdilerde sadece 
ayrılıkçı Türk kökenlileri ayıklayarak listelere 
koymaya başladılar.
İşte ondan sonra Hollanda ile Türkiye ve Türkler 
arasında bir sürtüşme yaşanır oldu. 

Aslında bu sürtüşme 2014 Kasım ayında başladı. 
Zamanın Dışişleri Bakanı Bert Koenders,
Tunahan Kuzu ile Selçuk Öztürk’ün İşçi 
Partisinden ayrılışı sırasında, Din Hizmetleri 
Müşaviri Mustafa Ünver’in bir beyanatına çok 
kızmıştı. 
Hem ‘Din Hizmetleri Müşavirliğini’ hem de 
‘Hollanda Diyanet Vakfı Başkanlığını’ yürütmekte 
olan Ünver,  kendi Twitter hesabından ingilizce 
olarak şöyle yazmıştı:  ‘I would like to 
congratulate Mr. Tunahan Kuzu and 
Mr. Selçuk Öztürk on their honest and 
courageous stances’ (‘Tunahan Kuzu ve 
Selçuk Öztürk’ün bu cesur tavrını tebrik 
ediyorum’)  
Bakan Koenders da buna çok kızmış ve herkesin 
Twitter’de görüş belirtebileceğini ama bu 
konunun Türkiye ile alakası olmadığını, konunun 
sadece Hollanda’yı ilgilendirdiğini belirtmişti.

Daha sonra, Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler 
Bakanı olan İşçi Partili Lodewijk Asscher, ortada 
hiçbir neden yokken, 5 Türk kuruluşu hakkında 
soruşturma yaptıracağını açıkladı. Hükûmetin 
entegrasyon politikasını beğenmediklerini 
açıklayan milletvekilleri Tunahan Kuzu ile Selçuk 
Öztürk, bu konuda Asscher ile anlaşamayınca 
partilerinden ihraç edildiler. Bunun üzerine, Kuzu 
ile Öztürk DENK Partisi’ni kurdular.
Kuzu ile Öztürk’ün oluşturdukları DENK Partisi,

yapılan ilk seçimde 3 sandalye kazanınca siyaset 
arenasında bir çalkalanma oldu. Ondan sonra 
bu partiye ‘Erdoğan’ın partisi’ damgasını 
vurdular.

Sosyal İşler Bakanı Ascher’in, ‘soruşturma 
yapacağım’ dediği 5 Türk kuruluşundan biri
olan Hollanda Diyanet Vakfı, geçen yılın 
sonunda Meclis Soruşturması’na tabi tutuldu.
Üzerinde çok tartıştığımız bu soruşturmadan 
sonra hazırlanan rapor, bu yılın 25 haziranında
Meclis Başkanı Arib’e sunuldu.

Konu, yurt dışından sağlanan bağış paraları ile 
karanlık işlerin yapılmasını kapsıyordu.
Diyanet Vakfı için, yurt dışından para yardımı 
aldığına dair hiçbir belirti bulamayanlar, Türk
devletinin yardımları ile suçluluk aramaya 
çalıştılar.
Tabii ki asıl niyet, Diyanet Vakfı’nı kapatmaktı.

Diyanet Vakfı’na yapılan utanmazlık ile 
demokrasisi yaralanan Hollanda, şimdi de
‘Bozkurtlar’ dedikleri Ülkücüler ile ‘Milli 
Görüş’e gönül verenlere karşı cephe aldılar.
Hollanda medyasının son haftalardaki ana 
konularından biri bu oldu.

‘Bozkurtlar’ diye adlandırılan Ülkücüler ile, 
‘Millî Görüşçüler’ diye adlandırılan dinî 
cemaatlere neden yasak getirilmek istendiğine 
gelince: Ne yapacağını şaşıran Hollandalılar, 
Almanların ne yaptığına bakmaya başladılar ve
bukalemun gibi kopyacılığa tevessül etmeye 
başladılar. Ortada hiçbir neden yokken, sırf
Türkiye’ye sevdalısı oldukları için yasak 
getirilerek kapatılmaya çalışılan bu iki kuruluş 
için, daha ne gibi suçlamaların yapılacağını 
merak ediyorum. Şaşıran ve şaşırtan Hollanda’da 
bekleyeceğiz ve göreceğiz.                      ---◄◄

‘Bozkurtlar’ diye 
adlandırılan Ülkücüler 
ile, ‘Millî Görüşçüler’ 
diye adlandırılan dinî 
cemaatlere neden yasak 
getirilmek istendiğine 
gelince: Ne yapacağını 
şaşıran Hollandalılar, 
Almanların ne yaptığına 
bakmaya başladılar ve
bukalemun gibi 
kopyacılığa tevessül 
etmeye başladılar. Ortada 
hiçbir neden yokken, sırf
Türkiye’ye sevdalı 
oldukları için yasak 
getirilerek kapatılmaya 
üzerlerinde oyun 
oynanmakta...

Demokrasisine (!) hayran kaldığımız

 Hollanda’daki
tabular ve yasaklar...

ilhan@karacay.nl GÖRÜŞİlhan Karaçay
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Uzun bir aradan son-
ra, Avrupa’da tekrar 
Bozkurt avı başladı. 
Önce Fransa’da, sonra 

Hollanda ve Almanya’da, Bozkurt-
ların yasaklanması için harekete 
geçildi. Yasaklanma kararlarının 
alındığı günlerde dikkati çeken 
önemli bir gelişme gözlerden 
kaçmadı. Almanya’da bazı Türk 
kökenli milletvekilleri Bozkurtlarla 
ilgili bayatlamış, eski ideolojik 
açıklamalarda bulundular. Vekiller 
âdeta kin kustular. Vekillerin açık-
lamaları bize biran, 1980’li yılların 
Avrupa’sını hatırlattı.

1980’li yılları Avrupa’da yaşayan-
lar mutlaka hatırlayacaklardır. O 
yıllarda, özellikle Türk solunun 
kara propagandasıyla, Bozkurtlar 
hakkında akla hayale gelemeyecek 
yayınlar ve açıklamalar yapıl-
dı. Çoğu yalan olan haberlerle, 
Avrupa halkları başta olmak üzere, 
Avrupalı karar vericiler, yönetici-
ler, medya, bilim insanları ve araş-
tırmacılar hedeflenmişti. Avrupa 
dillerinde yayın yaptıranlar, o yıl-
larda hedeflerine kısmen ulaşmış-
lardı. Zira, yerel karar vericiler ve 
belediye memurlarından tutun da, 
Avrupalı sivil toplum kuruluşları-
nın yöneticilerine varıncaya kadar, 
bir çok kurum ve kuruluş yöne-
ticisi, Bozkurtları “ırkçı, faşist, 
vahşi, vampir” ve “öcü” olarak 
görmeye başlamışlardı. 

1990’lı yıllarda ise yeni bir süreç 
yaşandı. Bu süreçte, Hollanda, 
Almanya ve Belçika siyasi partile-
rinde yükselmek isteyen bazı Türk 
gençleri, sadece sol düşünceden 
olmadıkları için Bozkurt suçla-
masıyla karşı karşıya gelmişlerdi. 
Yüksek okullara devam eden ve 
okulda Türkiye Gazetesi okudu-
ğu için, “Bozkurt” ve “faşist” 
suçlamasıyla karşılaşmıştı bazı 
gençler. Türk solu, topladığı çoğu 
sahte imza ve isimlerden oluşan 
dilekçelerle belediyelere müracaat 
ederek, o belediye sınırları içindeki 
Türk derneğinin Bozkurt olma ih-
timalinin olduğunu belirtmişler ve 
belediyenin o dernekle ilişkisini ve 
yardımı kesmesini istemişlerdi.    

Hem 1980 hem de 1990’lı yıl-
larda yaşananlarda, hiç şüphesiz 
Bozkurtlarla ilgili Almanca ve 
Hollandaca yayınlanan gazete 
yazıları, video yayınları, dergiler-

deki makaleler etkili olmuştu. Bu 
yayınları kitaplar takip etti. Böyle-
ce, Bozkurtlarla ilgili olumsuz algı 
neredeyse pekişmişti. 

Bu çerçevede, örneğin Hollan-
da’da yayınlanan ve tartışılan 
kitap, 1997 yılında Stella Braam 
ve Mehmet Ülger tarafından yazı-
lan, “Bozkurtlar: Bir Türk Aşırı 
Sağ Arayışı” adlı kitap oldu. 
Kitap, Hollanda’da Türk milliyet-
çilerinin faaliyetlerini anlatırken, 
ısrarla belediyelerin bu faaliyetlere 
para yardımı yaptığını ve bunun 
sonlandırılmasını işliyordu. Ancak, 
kitap içeriğinden daha fazla, 
yazarlarının Bozkurtlar tarafından 
ölümle tehdit edildiği ve yazarları-
nın saklanmak zorunda kalmalarıy-
la gündeme gelmişti. Sol partiler, 
konuyla ilgili parlamentoda soru 
önergeleri vermişti.
Durum öyle bir hâl almıştı ki; 
siyasetçilerin, medya ve yerli STK 
temsilcilerinin, bilim insanlarının, 
yöneticilerin gözünde artık her 
Türk ‘potansiyel bir Bozkurt’tu. 
Ama, aynı zamanda tehlikeliydi. 
Çünkü yıllardır Bozkurtlar “çok 
tehlikeli, faşist, ırkçı” olarak 
anlatılmıştı.

Şüphesiz tüm bu propagandadan 
etkilenmeyen, bunun bir yalan 
ve düzmece olduğuna inanan 
aklıselim, vicdanlı Hollandalı 
düşünürler, gazeteciler, yöneticiler 
de vardı. Önemli olan bu aklıse-
lim isimlere ulaşmak ve ortak bir 
şeyler yapmaktı. Öyle de oldu. 
Aklıselimlere ulaşıldı ve mesele 
müzakere edildi. Bozkurtlarla 
ilgili önce Amsterdam Üniversitesi 
Psikoloji bölümüyle bir alan araş-
tırması yapılacaktı. Araştırma so-
nuçları farklı kesimlerin katılımıyla 
Hollanda’nın en prestijli tartışma 
merkezlerinden ‘de Rode Hoed’ 

“Yasaklama,, Fransa’da yaşanan şu gelişmelerle başladı: Dağlık Karabağ’daki çatışmalar devam ederken, Fransa’nın Lyon kentin-
deki Ermenilerin yoğun yaşadığı mahallede, bir grup Fransa Türkü, korna çalarak, Türk bayrakları eşliğinde sloganlar attılar”

 1980’ler ve  1990’larda  Hollanda’da  “Bozkurtlar”  algısı
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salonunda açıklanacak ve tartışı-
lacaktı. Son olarak araştırma ve 
tartışma sonuçları bir kitap olarak 
yayınlanacaktı. Bu üç ayrı faaliyet 
sırasıyla yerine getirildi. 

1998 yılında Mohamed El Fers ve 
Chris Nibbering tarafından, “Hoe 
gevaarlijk zijn de Turken; on-
derzocht en besproken” (Türk-
ler ne kadar tehlikeli; araştırıldı 
ve tartışıldı) adlı kitap piyasaya 
sürüldü. Kitap, 1997 yılında Bra-
am ve Ülger tarafından yayınlanan 
kitaptaki iddialarını alt üst etmişti.  

Mohamed El Fers ve Chris Nib-
bering’in, “Türkler ne kadar 
tehlikeli” adlı kitabı, o güne 
kadar Hollanda kamuoyunda 
Bozkurtlarla ilgili algıyı sarsmıştı. 
Hollanda tarihinde ilk defa, derli 
toplu, anlaşılabilir bir metotla, 
Bozkurt’un Türk mitolojisinde 
ve tarihindeki yeri anlatılmıştı. 
Kitap yayınlanınca, bir çırpıda 
tüm Hollanda kütüphanelerine 
konulmak üzere toplam 840 kitap 
sipariş edilmişti. Artık, Bozkurtlara 
ilgi duyan, merak eden Hollan-
dalılar yıllardır yapıldığı gibi tek 
taraflı bilgiye sahip değillerdi. İki 
farklı bilgiyle, mukayese yapabilir, 
Bozkurt veya Bozkurtlar hakkında 
bir fikir yürütebilirlerdi. 
 
Böylece, Bozkurtlarla ilgili yeni bir 
dönem başlamıştı. Hollandalı ga-
zetecilerle, ‘hey Bozkurt’ şakası 
yapılabiliyor, Hollandalı yazarlar 
Bozkurt işaret yapabiliyorlar, bele-
diye memurları Türk kuruluşlarına 
önyargısız yaklaşabiliyor, Hollan-
dalı siyasetçiler Türk derneklerinde 
çekinmeden seçim kampanyaları 
yapabiliyorlardı.

Uzun süre devam eden bu 
durum, son yıllarda değişmeye 

yüz tutmuştu. Örneğin, son altı 
ayda, Viyana’da 27, 28 Hazi-
ran tarihlerinde meydana gelen 
olaylar, Temmuz ayında ‘Alman 
Ordusu’nda ülkücü soruşturması’ 
gibi haberlerle Bozkurtlar tekrar 
Avrupa gündemine taşındı. Buna 
ek olarak, Almanya Anayasayı Ko-
ruma Teşkilatı’nın yayınladığı son 
rapor ile Bozkurtlar ve ülkücüler 
gündeme taşındı. 

Bozkurtlarla ilgili yayınlar, Avus-
turya Başbakanı Sebastian Kurz 
ve İçişleri Bakanı Karl Nehammer 
başta olmak üzere, ‘Uluslararası 
Fransız Siyasi Araştırmalar ve 
Analiz Merkezi (CFRP)’ gibi 
merkezlerce de desteklenmişti. 
Bu çerçevede yapılan açıklamalar 
Bozkurtlarla sınırlı değildi tabii ki. 
İddia, AK Parti ve MHP’nin, 
‘Müslüman Kardeşler, Millî 
Görüş ve Bozkurtlar gibi aşırı 
İslamcı ve sağcı kesimlerle 
ittifak hâlinde olduğu’ yönün-
deydi. 

Medya, siyaset, araştırma ve 
politika üreten kuruluşların bu 
açıklamaları, ‘Perşembenin gelişi 
çarşambadan bellidir’ atasözünü 
hatırlatıyordu. 
Bütün bu yayınlar ve açıklamalar 
devam ederken, Azerbaycan-
Ermeni çatışmasının yaşandığı 
günlerde, Avrupa sokaklarında ya-
pılan gösterilerde, Bozkurtlar yine 
gündeme geldi. Gösterilerde bazı 
Türk gençleri ‘Bozkurt’ işareti 
yapmışlardı. 
Peki bardağı taşıran son damla 
ne olmuştu? Yani neden Fransa 
başta olmak üzere, Hollanda ve 
Almanya bir anda harekete geçip, 
Bozkurtların yasaklanması için 
karar almışlardı? Zaten Avusturya 
2019 yılında Bozkurt bayrakları ve 
işaretlerini yasaklamıştı. 

Yasaklama, bazı Hollanda ga-
zetecilerinin yorumların göre, 
Fransa’da yaşanan şu gelişmelerle 
başladı: Ekim ayının son günlerin-
de, Dağlık Karabağ’daki çatışmalar 
devam ederken, Fransa’nın Lyon 
kentindeki Ermenilerin yoğun 
yaşadığı mahallede, bir grup 
Fransa Türkü, korna çalarak, Türk 
bayrakları eşliğinde sloganlar at-
tılar. Ermenilerle Türkler arasında 
arbede yaşandı. Dört kişi yaralan-
dı. Aynı mahallede, bir gün sonra, 
Ermeni anıtının yer aldığı duvara 

“RTE, Loup Gris” (Recep Tayyip 
Erdoğan, Bozkurtlar) sloganı 
yazıldı.

Fransa’nın yasaklama girişimini 
Almanya ve Hollanda takip etti. 
Ortaya sürülen yasaklama gerek-
çeleri elle tutulur cinsten değildi. 
İddiaya göre: “Bozkurtlar, ırkçı, 
Yahudi düşmanı ve demok-
rasi karşıtıdır, Avrupa’nın iç 
güvenliğini de tehdit etmekte-
dirler. Milliyetçi ve aşırı sağcı 
ideolojinin taşıyıcısı ve yayı-
cısıdırlar. Dışlayıcı ve nefret 
körükleyici olup bazı şiddet 
olaylarına karışmışlardır. Hal-
kı birbirine düşüren faaliyetler 
içindeler. Bozkurtlar Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile ittifak halinde olan Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) 
ile de sıkı bir ilişki içinde 
bulunuyorlar”.

Gerekçelerden de anlaşılacağı 
üzere, Bozkurtlarla ilgili parla-
mentolarda alınan kararlardan 
herhangi bir şey çıkmaz. Bu tür 
kararlar ne ilk ne de son olacak. 
Bunu karar vericiler de biliyorlar. 
Hatta, bu tür kararlar, Avrupa’daki 
Türk gençleri arasında Bozkurt 
işaretinin daha fazla yayılmasını 
beraberinde getirir. Ancak, buna 
rağmen, Avrupa’da Bozkurt avı 
ile ne yapılmak isteniyor sorusu-
nun cevabı, bizi Avrupalı karar 
vericilerin şu iddiasına götürüyor: 
“AK Parti ve MHP’nin, Müslü-
man Kardeşler, Millî Görüş ve 
Bozkurtlar gibi aşırı İslamcı 
ve sağcı kesimlerle ittifak hâ-
linde olması”.                    ---◄◄

       Veyis Güngör
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Islam adına konuşanlar, bu dine bağlı 
müminleri rencide edecek sözleri sarf 
etmeleri ve alaysı tavırlarla inandıkları 
Kitabın ayetlerine dil uzatmaları, çok üzücü 

ve düşündürücüdür.
Hiç bir insanın Müslim olsun veya olmasın 
inancına hakaret etmesinin, insanlıkla bağdaşır 
bir tarafı yoktur. Şiddet dilini kullanarak rant 
elde etmenin, hem bu dünyada ve hem ukbada 
mutlak bir karşılığı olacaktır. 
Bu tür eylem ve söylemlerden uzak kalarak 
“sevgi dili”ni kullanmanın insanlığa faydası ve 
artısı olacağını unutmamak gerekir.

İslam’ın referansları (Kur’an ve Sünnet) 
ortadayken, kendi düşüncelerini başkalarına 
dayatarak her hangi dünyevî amaca ulaşmak için 
gayret sarf etmek, makul bir davranış değildir. 
İslam, inanmak ve ya inanmamakta insanları 
iradesine ve tercihine  bırakmıştır. 
Kur’an bu mevzuda şöyle buyurur: “Ve de ki: 
Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman 
etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf.29). 
İlahiyat Hocası olmasına rağmen bu kadar açık 
olan Kur’an ayetlerini inkâra yeltenerek kendi 
emellerine alet etmesi, kendisini sevenlerin 
dahi nefretine mucib olmuştur. Burada durup 
düşünmek gerekir...

Zorla birinin Müslüman olmasını gerçekleştirmek 
İslam’a aykırı olmakla birlikte iradesine ipotek 
koymak gibidir. İman, sözle ikrâr ve kalb ile 
tasdikten ibarettir. Zoraki iman, muteber değildir. 

İnsan ihtiyacı kadar düşünür ve fazlasını tahsil 
etmezse, başkalarına maddî manevî yem 
olmaktan kendini kurtaramaz. Zira ihtiyacını elde 
ettikten sonra muhtaç hâle gelmesi iki kere iki 
dört eder derecesinde bir hakikattir. 

İnsan hayatı kendi ihtiyacıyla sınırlı değildir. 
Müslüman başkası için yaşar hakikati, burada 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü o ihsan ehlidir ve 
iyilik yolcusudur.

“Edep bir taç imiş Bari Huda’dan, gey 
ol Taci emin ol her beladan” diyen Arif ’in 
verdiği ders, Allah’a ve mahlukatına karşı nasıl 
bir ilişki biçimini ortaya koymaktadır. Edep 
yoksa hedef yoktur. Edep varsa hile yoktur. 
Sözün azında bereket, çoğunda masiyetten hâli 
değildir.

Bir mevzunun önünü arkasını bilmeden 
konuşmanın, gevezelik anlamına geldiğini ve bir 
faydasının olmadığını herkes bilir. Bu duruma 
düşmemek için aklın yerinde kullanılması 
hata yapmaktan kurtulmanın tek yoludur. İşte 
sağlam iradeye sahip olmak buna derler. Günlük 
muhasebeye devam edersek, başkalarının 
düştüğü acıklı durumdan kurtulmuş, faydalı birey 
hâline gelmiş oluruz.

Kendini ıslah edemeyenin başkalarını hizaya 
çekmeye çalışması, ifsada kapı açıyor demektir. 
İnsan önce kendi eksikliklerini gözden geçirerek 
nefsinde inkılap ve değişimi sağlaması ve daha 
sonra başkalarıyla iletişimi geliştirerek ne kadar 
yol aldığını merak etmesi, yaradılış hikmetine 
uyumlu hâle gelip gelmediğine bağlıdır.

Bu bağlamda kıskançlık kavramı, bir başkasının 
elindeki maddî, manevî imkânların veya 
vasıfların kendinde olmasını istemesinden 
kaynaklı bir tür ruh hastalığı olarak tarif etmek 
mümkündür. Temel nedeni, özgüven eksikliği 
ve arzuladığı şeyi elde edememe hırsıdır. Oysa 
mümin bir başkasının varlığını kıskanmaz!..

Düşündüğün veya aklına gelen her şeyi 
anlayacağın veya hakkında akıl yürüteceğin ve 
nihayet hakkında hükme varacağın mahiyet ve 
anlam, sana meçhul kavramların izini sürme 
isteğini kazandıracaktır... 
Gücün yettiği ve aklın erdiği sınırlara dayanman, 
ufkunu açacak ve olayları aydınlık penceresinden 
müşahede etmeyi Allah sana lütfedecektir... 

Orada bekçilerin olduğunu unutmayarak tercihini 
doğru  kullanman, akıl nimetini ve yaradılış 
hikmetini doğru kavraman demektir. 

Bu arada şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim: 
Olgu ile görüş arasında mantıklı davranmayanlar, 
zaman içerisinde bunları birbirine karıştıran 
ve dolayısıyla kullandığı kavramlara yanlış 
mana yükleyen; kendince insanlara bir şeyleri 
kabullendirdiğini zannetmesi, egosunu tatmin 
etmekten başka bir anlam ifade etmemektedir.
Enjekte edilmek istenen İslam kılıfı altındaki 
düşüncenin yanlışlığı, aklını doğru kullananlarca 
fark edilmesi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
Unutmayalım! Doğrunun kendini kabul ettirme 
gücü, yanlışın sırıtan yüzü vardır!

Evet, varlıkla yokluk arasında dengesini 
kaybeden kendine gelmesi için, zaman israfından 
uzaklaşarak varlığın hikmetini kavramakla alakalı 
şartlara dönerek kendini güncelleyerek hayatını 
inşaya başlaması, bilmek, olmak ve kavuşmakla 
alakalı olduğunu bilmeli değil midir? 
Hayat boşluk kabul etmez! 
Ne olursa olsun yapacağınız en küçük iyiliğin 
nelere sebep olacağını önceden kestirmeniz 
mümkün olmayabilir. Ancak daha sonra 
karşılığını aldığınız manevî ecirle, hayatınız boyu 
sizin mutlu olmanıza yetecektir. Zira Rabbimizin 
rahmetine muhatap varlık oluşumuz bunu 
göstermektedir.

Nihayet aklıselim olmak için; her duyduğumuz 
sözün neye tekabül ettiğinin bilincini 
yakalamak için bol bol okumaktan geçtiğini 
unutmamamızdır. Kul olarak bize düşen 
görev, yaradılış hikmetine uygun bir bilinçle 
sorumluluğumuzu yerine getirmektir. İnsanlara 
hidayeti ancak Allah verecektir. Mümin, 
hakimiyetin mutlak galibi olan Allah’a mahsus 
olduğunu bilir. 
Ayette: “Şüphesiz ki sen sevdiğin kişiyi 
hidayete erdiremezsin…” buyurulur. 
(Kasas,56)

Allah’ım! Bizleri doğru yolda ve doğrunun 
yanında sabit kadem eyle...         ---◄◄                                                     

İslami ilimlerle felsefeyi 
birbirine karıştıranlar, 
Egosantrik (Ben 
Merkezci) hayat tarzını  
ahlâk hâline getirmeleri 
ve içinden çıkılmaz yola 
girmeleri dolayısıyla 
başkalarına doğru 
model olmaları mümkün 
değildir. Onlardan sahih 
özveri beklemek safdillik 
olur.  Son zamanlarda 
sosyal medyada videosu 
düşen ve konuşmalarıyla 
maruf olan fakat bu 
sefer baltayı taşa vurarak 
büsbütün deşifre olan bir 
zatın ne hâle geldiğini 
üzülerek haberlerde 
izledik.

EGOSANTRİK RUH HÂLİ

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENK

VE 
ANLAMA PROBLEMİ
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İbrahim Turgut
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Yeni yılınızı kutluyor, 
sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...
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murat.7701@hotmail.com  MUŞTULARMurat Altun

Aslında çok küçük 
şeylerle insanların 
gönlünü kazanabiliriz. 
Yeter ki samimi ve 
vefalı olalım. Artık 
sürekli tarihteki 
insanlardan örnek 
vermiyor, her ders 
ve sohbetlerimizde, 
yakınımızda ve şimdi 
yaşayan insanların 
ürettiği değerlerden 
bahsederek, hem 
o güzel insanları 
takdir ediyor hem de 
onların örnekliğinde 
herkesin o güzellikleri 
yapabileceğini 
anlatmış oluyoruz.

M erhaba sevgili dostlar!..
Sağlık, afiyet içinde hayırlı ve 
huzurlu bir ömür dileriz.
Ve yakın zamanda kaybettiğimiz 

Ömer Baler Hocamızla birlikte gerek korona 
hastalığı veya başka sebepten vefat eden 
tüm geçmişlerimize de Allah’tan rahmet 
dileriz.

Geçtiğimiz hafta Doğuş gazetemiz Ömer 
Baler Hocamız için bir ‘vefâ’ programı 
yaptı. O programda herhangi bir ön 
görüşme olmadığı ve konukların birbirini 
-ikişer kişi hariç- görmediği hâlde sanki 
öğütleşmiş gibi vurgulanan şey; “insanlara 
hayattayken değer vermek ve bunu ona 
hissettirmek” konusu oldu.

Evet doğru, isabetli ve insanî bir serzenişti 
bu. Sevgili dostlar, vefâ sadece ağızlarda 
dolaşan kuru bir söz ve bir sokağa konulmuş 
isim olmamalı. Kadir kıymet bilmek ve 
ahu-vah etmek bir dostumuzu kaybedince 
de olmamalı. Ona hayattayken değer verip 
bu değeri hissettirmeli ve açıkça onu sevip 
takdir ettiğimizi de söylemeliyiz.

Allah Kur’an’da insanın gerek 
Kendine,(Allah’a) gerek aile, akraba 
gibi yakınlarına olan bağını kesenlerin 
vefasızlığını lanetlik bir ihanet olarak 
yargılıyor: “Allah’a verdikleri sözü, 
onu kesin olarak onayladıktan sonra 
bozanlar, Allah’ın ulaştırılmasını 
emrettiği şeyi (akrabalık ve Hakk 

davayla alakadarlık münasebetini) 
kesip-koparanlar ve yeryüzünde 
bozgunculuk çıkaranlar (var ya); işte 
onlar lanet onlar içindir ve yurdun 
kötü olanı da onlar içindir.” (Ra’d 25.)

Sohbetin, zikrin, göz göze diz dize 
oturmanın yerini, diz üstü bilgisayarların 
ve dijital oyuncakların aldığı şu günlerde, 
aslında herkesin bir selama, bir tatlı 
muhabbete ihtiyacı var.
Cennetin yolu belki de küçük gördüğümüz/ 
umursamadığımız şeylerden geçiyor.
Ve öyle değerli insanlarımız var ki, biz 
kıymet bilmeyenlerin yanında bir ömür 
yaşıyor da, dünyaya dalan/bakan gözlerimiz 
kör gibi onları görmüyor. 
Yaşlılarımız da çocuk gibi gözlerimize 
bakıyor bir-iki kelam etmek için. Çocukların 
eline verilen yiyecek ve oyuncaklar gibi 
onlarında ellerine uzattığımız yiyecek-
içecekle işimizi hallettiğimizi zannediyoruz. 
Küçük, gönül alıcı bir söze ihtiyaçları 
varken, onları kendi yalnızlığına terk 
ediyoruz.

Anlaşılan o ki, yalnızın hâlinden yalnız, 
dertlinin hâlinden dertli, aşığın hâlinden de 
âşık ve yüce insanların değerini de yine o 
değerde olanlar anlar.
“Âsâf’ın mikdârını bilmez Süleyman 
olmayan, Bilmez insan kadrini âlemde 
insan olmayan Zülfüne dil vermeyen 
bilmez gönül ahvâlini, Anlamaz hâl-i 
perişanı perişan olmayan.” (Ziya Paşa.)

Efendimiz (sav.), İslam’ı Medineli (Ensar) 
sahabeden yardım alarak yaydı. Medineliler 
bütün imkânlarını Ona amade eylediler. 
Buna karşı da Efendimiz (sav.) öyle bir vefâ 
örneği gösterdi ki sadece Ensar-ı kiramı 
değil, bizi bile duygulandırıyor. Onları 
emanet ederek, olası bir yanlışlarında da 
onları affetmelerini isteyerek vasiyet etti ve 

kendi doğduğu memleketi olan Mekke’ye 
üstelik Allah’ın evi Kabe de orada olmasına 
rağmen fethettikten sonra veda etmek 
zorunda kaldı. Tekrar Medine’ye döndü ve 
oradan hiç ayrılmadı.

Dinin, dindarlığın ölçüsü sadece bir takım 
ibadetleri yapmakla değil; selamı yaymak, 
insanlara tebessüm edip hâl-hatırını sormak; 
çok basit bir şeyde olsa yardıma ihtiyacı 
olanlara yardım etmek, dost ve akrabaları 
aramak- sormak, ziyaret etmek; cami-
cemiyet gibi toplum merkezlerini ziyaret 
edip çay kahve içmek, espri/şaka yaparak 
gönül almak vs... işte insanlık bu değil mi?..

Aslında çok küçük şeylerle insanların 
gönlünü kazanabiliriz. Yeter ki samimi ve 
vefalı olalım. 
Artık sürekli tarihteki insanlardan örnek 
vermiyor, her ders ve sohbetlerimizde, 
yakınımızda ve şimdi yaşayan insanların 
ürettiği değerlerden bahsederek, hem 
o güzel insanları takdir ediyor hem de 
onların örnekliğinde herkesin o güzellikleri 
yapabileceğini anlatmış oluyoruz inşallah.

Eğer hem hayatta hem de vefatımızdan 
sonra çok sevilen ve sayılan biri olmak 
istiyorsak, önce menfaatsiz/şartsız riyasız 
sevmeyi ve saymayı bileceğiz.
İnsanlara yardım etmeyi ve onların derdiyle 
dertlenmeyi bileceğiz. O zaman derdimizin 
de, sevincimizin de paylaşıldığını görür; 
sevilen ve sayılan bir insan oluruz.
Ve bu dünyadan ayrıldığımızda büyük bir iz 
ve boşluk bırakarak gitmiş oluruz.
“Yâdında mı doğduğun günler? Sen 
ağlar idin, gülerdi âlem... Bir öyle 
ömür geçir ki, olsun Mevtin sana 
hande, halka mâtem...”

Allah cc. bizleri vefalı, samimi, seven ve 
sevilen kullarından eylesin.                    ---◄◄                                                                                                                           

SORARLAR SANA VEFÂ’DAN

ÂSAF’IN MİKTARINI BİLMEZ 
SÜLEYMAN OLMAYAN
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Hollanda Millî Görüş, gençlere emanet

Hollanda İslam Federasyonu’ndan Mustafa Hamurcu’ya  ziyaret

Hollanda İslam Federasyonu 
başkanlık divanı, Millî Görüş Kuzey 
Hollanda Bölgesinde yapılan 
başkanlık istişaresi sonucunda Oktay 

Dalmaz’ın yerine atanan yeni Bölge Başkanı 
Mustafa Hamurcu’yu bölge binasında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Kuzey Hollanda Millî Görüş Başkanı 
Mustafa Hamurcu ve ekibi tarafından 
karşılanan NIF Başkanı Mustafa Aktalan, 
birlik ve beraberlik içerisinde hayırlı 
hizmet etme temennisinde bulundu.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, 
pandemi sürecinde yaşananlar ve  önümüzdeki 
dönemde birlikte yapılacak çalışmalar da 
değerlendirildi.           DM      ---◄◄                                                     

Uzun yıllardır toptan ve perakende mobilya üzerine hizmet veren Benyamin 
Furniture yeni yerinde sizleri bekliyor. Kaliteli ve zengin çeşit ürünüyle, 
uygun fiyatıyla ve güleryüzlü ekibiyle Bünyamin Doğan “bize uğramanız 
menfaatiniz gereğidir” diyor  Adres: Industrieweg 30, 3133 EE Vlaardingen
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Spor dünyası, yılın ilk ayı ocakta ABD’li efsane 
basketbolcu Kobe Bryant’ın ölümüyle sarsıldı. 
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T ÜRKİYE’DEKİ HESAP 

BİLGİLERİNİN -VERGİ 
KONULARINDA- ÜLKELER 
ARASINDA KARŞILIKLI OLARAK 

OTOMATİK DEĞİŞİM STANDARDI

Geçen sayıda, hukuksal haklarımızla ilgili sizlere 
de faydalı olacağını düşündüğüm Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 
yayınlanan Otomatik Bilgi Değişiminin Arka 
planı hakkında hepimizi ilgilendiren önemli 
bilgiler paylaşmıştım.   

Bu sayıda, özellikle bizi ilgilendiren noktalara 
değinmek istiyorum. 
Özellikle geçenlerde, Lahey Büyükelçimizin 
katılımlarıyla yapılan DTİK Avrupa Bölge Komite 
toplantımızda konuyu konuştuk. 
2021 başlangıcı itibariyle bu konu artık 
netleşecek gibi görünüyor. Devletimiz bazen özel 
bilgilerimizi paylaşıyor. 

Hangi ülkelerle bilgi değişimi yapılacaktır?
Türkiye’nin ilk otomatik bilgi değişimi, 2018 
yılında Norveç ve Letonya ile başlamıştır. 2020 
yılında Türkiye’nin otomatik bilgi göndermesi 
(ve karşılıklılık temelinde bilgi alması) söz konusu 
olan 54 ülke ile anlaşılmıştır.
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve 
Avusturya Türkiye’nin (2019 yılına ait 
bilgilerin paylaşılacağı) 2020 yılı bilgi değişimi 
takvimine alınamamıştır. Ancak 2021 yılında bu 
başlatılacaktır. 

Otomatik Bilgi Değişimi kural olarak karşılıklı 
şekilde, mütekabiliyet esasında yapılmaktadır. 
Bununla birlikte, bilgi değişimi yapılacağı gün 

itibarıyla veri güvenliği noktasında OECD 
sekretaryası tarafından sorun tespit edilen 
ülkelere bilgi gönderilmeyecektir. Ayrıca, bazı 
ülkeler tek taraflı bilgi göndereceğinden bu 
ülkelere bilgi gönderilmesi söz konusu değildir. 
Otomatik bilgi değişimi yapılacak ülke listenin 
önümüzdeki yıllarda da değişiklik gösterebilmesi, 
yeni ülkelerin eklenmesi ya da çıkması söz 
konusu olabilecektir. Otomatik bilgi değişimi 
süreci zaman içerisinde Anlaşmaya taraf tüm 
ülkeleri kapsayacak şekilde ilerleyecektir.

Sistem nasıl işleyecek?
Türkiye’de bulunan finansal kuruluşlar, örneğin 
bankalar, tespit ettikleri hesaplara ilişkin 
bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığına bildirecek ve Başkanlık bu bilgileri 
güvenli bir elektronik ağ üzerinden ilgili ülkelere 
gönderecektir. Benzer şekilde karşılıklı olarak 
(mütekabiliyet esası ile)Türkiye’nin anlaşması 
bulunan ülkelerde bulunan hesaplara ilişkin 
bilgiler söz konusu ülkelerin vergi idareleri 
tarafından ülkemize gönderilecektir. 
İki ülke arasında bilgi değişimi, hesabın 31 Aralık 
tarihindeki durumu ile toplanan bilgilere ilişkin 
olarak bir sonraki yılın Eylül ayının sonuna kadar 
yapılabilmektedir. 
Bu kapsama giren bir ülkeye yalnızca o 
ülke yerleşiklerinin (mukimlerinin) bilgisi 
gönderilecektir. Bir finansal kuruluşun yurtdışına 
doğrudan bilgi göndermesi söz konusu değildir. 
Örneğin, Türkiye’deki ABC bankasının Norveç’e 
doğrudan bilgi göndermesi mümkün değildir. 
Kapsama giren bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından bankalardan alınacak ve ilgili 
ülkelerle paylaşılacaktır. Aynı şekilde, Türkiye 
yerleşiklerinin (Türkiye mukimi) diğer ülkelerde 
sahip oldukları finansal hesap bilgileri de bu 
ülkelerden Türkiye’ye (Gelir İdaresi Başkanlığı) 
gönderilecektir.

Hangi dönemin bilgileri paylaşılacaktır? 
Otomatik bilgi değişimi geçmiş yılları 
kapsamakta mıdır?
Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve 

Belçika hariç, 2019 yılına ilişkin bilgiler 
karşılıklılık sağlanan ülkelere 2020 yılında 
gönderilecektir. Bu tarihlerden önceki yıllara 
ilişkin otomatik bilgi değişimi yapılması söz 
konusu değildir. 2020 yılında bilgi alınacak ve 
gönderilecek ülkelerin listesi ekte (EK 3) yer 
almaktadır. Otomatik bilgi değişimi kapsamında 
olmamakla birlikte, talep üzerine bilgi paylaşımı 
uzun yıllardır çifte vergilendirmenin önlenmesi 
anlaşmaları çerçevesinde geçmiş yıllara ilişkin 
sürdürülmektedir.

Kimlerin bilgileri değişime tabi 
tutulacaktır?
Anlaşma kapsamında, ilgili ülkelerde yerleşik 
(mukim)kişi ve kurumların yanı sıra, bu ülkelerde 
yerleşik kişilerin kontrol ettikleri Türkiye’de 
yerleşik olan bazı kurumların (örneğin; faiz, 
temettü gibi pasif gelir elde eden ya da bu 
amaçla varlık tutan fakat finansal kuruluş 
olmayan kurumlar) bilgileri paylaşılacaktır.
Bir ülkede yerleşik (mukim) olmak ne demektir?
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince 
ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya 
benzer yapıda diğer herhangi bir kıstas nedeniyle 
vergi mükellefiyeti altına giren kişi ya da 
kurumun o ülkede yerleşik (mukim) olduğu kabul 
edilir. 

Örneğin; Hollanda vatandaşı bir kişi sürekli 
olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa vergisel 
açıdan Türkiye’de yerleşik (Türkiye mukimi) 
sayılır ve bu kişinin Hollanda’da bulunan 
finansal hesaplarına ilişkin bilgiler Hollanda 
Vergi İdaresi tarafından Türkiye ile paylaşılır.
Bir kişi iki ülkenin mevzuatına göre aynı 
zamanda iki ülkede de yerleşiklik (mukimlik) 
statüsü kazandıysa, Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının ilgili maddesine göre çifte 
mukimlik sorunu çözülür.

Önümüzdeki sayıda bu konuyu işlemeye  devam 
edelim. 

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

Hollanda vatandaşı bir kişi 
sürekli olarak Türkiye’de 
ikamet ediyorsa vergisel 
açıdan Türkiye’de yerleşik 
(Türkiye mukimi) sayılır 
ve bu kişinin Hollanda’da 
bulunan finansal 
hesaplarına ilişkin bilgiler 
Hollanda Vergi İdaresi 
tarafından Türkiye ile 
paylaşılır.
Bir kişi iki ülkenin 
mevzuatına göre aynı 
zamanda iki ülkede de 
yerleşiklik (mukimlik) 
statüsü kazandıysa, Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının ilgili 
maddesine göre 
çifte mukimlik 
sorunu çözülür.

Ülkeler Arasındaki

info@ibco.com        UZMAN GÖZÜYLEMehmet Yamaç

Bilgi Değişimi (2)

ons rechten
21haklarımız

Bütçenizi  düşünerek  hazırlanan  özel  indirim kampanyamızdan  mutlaka  yararlanın!

Marketlerimize uğramanız menfaatinizedir...
Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...

We hebben weer nieuwe winnaars
Regelmatig verloten wij leuke 

cadeaus aan willekeurige klanten 
die boodschappen komen doen 
bij een van onze vestigingen of 

online bestellen. 
Kom uw boodschappen doen of 
bestel gemakkelijk online en wie 

weet wint u volgende keer.

AMSTERDAM ŞUBEMİZLE
HİZMETİNİZDEYİZ!..
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Ahde Vefa...

GECMIS ZAMAN OLUR KI...O O

  Hazırlayan: Osman (Pala) Turan

‘Selâm’ sizlere sevgili yârenler!..
Yüreğimin taaa derinliklerinden, 

Gençliğini gurbet diyarında bitirenler,
Bataklıkta gül yetiştirenler, 

Umut filizleyenler,
Sevmesini bilenler, dostça geçinenler, 

Paylaşmayı, dayanışmayı meslek 
edinenler, 

Selâm sizlere, özgürlük, aydınlık, bilim severler, 
Barışsever, insan sever, hak ve adalet sevenler

Hepinize selâm, selâm, vesselâm!....
Yazılarınızı, dogus@dogus.nl adresine bekliyoruz...

Almancının gurbette elli küsur yılı...
takip edilirdi. İki haftada bir 
Alman televizyon kanalı ZDF’de 
yayınlanan “Türkiye Mektubu” 
hasretle beklenir, her akşam saat 
21.00 de WDR Köln radyosunda 
solcuların sunduğu yarım saatlik 
haber programı dinlenirdi.
****
O yıllarda gurbet hakikaten 
gurbetti. Yıllar geçti, ilk önce video 
filmleri girdi gurbetçinin hayatına.
Daha sonra cemaatleşme ve 
teşkilatlanmalar başladı. Daha 
organize hizmetler yapılmaya 
başlandı. Paralel olarak Türkler 
ticarete atılmaya başladı. Türk 
marketleri, Türk lokantaları her 
köşe başında hizmet vermeye 
başladı. Aradan bir kaç yıl daha 
geçtikten sonra uydu vasıtasıyla 
Türk televizyonları evlere girdi.

Gurbete geldiğinde yeni doğmuş 
olan çocuklar, birer birer evlenmeye 
başladılar. Bir karı koca olarak 
gurbete gelen Türkler sonraki 
yıllarda kocaman birer aile oldular.
****
İlk önceleri her köylü kendi 
köylüsünden kız alıp verme yoluna 
gittiler. Daha sonra ithal damat ithal 
gelin getirdiler. Çok acı hikâyeler 
yaşandı.
Sonra Ankaralı Ankaralıya 
Samsunlu Samsunluya kız vermeye 
başladı. Daha sonra sadece “Türk 
olsun da nereli olursa olsun” 
dendi. En son gelinen nokta ise 
“Müslüman olsun da kim olursa 
olsun” noktasına gelindi. Maalesef 
arkasından “insan olsun da kim 
olursa olsun” noktasına gelindi. 
Şimdi ise “kiminle olduğunu bilelim 
yeter noktasına” gelindi. Bir nesil 
böyle yavaş yavaş kaybedildi
****
Ülkesinde para makinesi olarak 
görülen bu insanlar, belki para 
kazananlarda oldu fakat o parayı 
kazanırken, sağlığını kaybetti, 
evladını kaybetti, gençliğini ve 
ardından da umudunu kaybetti. 
Bununla birlikte hidayetini bulan, 
ömrünü İslam’a ve ülkesine feda 
eden fedakâr ve cefakâr insanlar da 
yetişti.
****
Gurbetçi ilk önce bütün yatırımını 
ülkesine yaptı. Ev aldı. Evi kira 
olarak kayınbiraderi istedi, kardeşi 
veya eniştesi istedi. Lakin ne kira 
alabildi, ne de verdiği gibi evini 

sapa sağlam geri alabildi. Üstüne 
bir de bir sürü hakaret sitem ve 
kahır işitti.
****
Yakınları gurbetçinin yolunu dört 
gözle bekledi, borç para istediler. 
“Kardeşim” dedi, “akrabam” dedi, 
“eniştem” dedi verdi, verdi, verdi. 
Lakin iki üç aylığına alınan paralar 
bir daha geri gelmedi.
Sılada işi oldu izin alıp gidemedi. 
Yakınlarına güvendi ama hep kazık 
yedi.
****
Sanayici de dört gözle gurbetçinin 
yolunu bekledi. Arabasını sanayiye 
götürdü. Beş liralık tamire elli lira 
aldılar. Arabanın arızası bitmedi, 
daha başka yerlerini de bozdular.
Müteahhitler de yolunu bekledi. 
Öyle hazin olaylar yaşandı ki 
aldığı dairenin iki üç kişiye daha 
satıldığını sonradan öğrendi. On 
beş yirmi yıl mahkeme kapılarında 
süründü.
Çarşı esnafı yaz aylarını Almancı 
mevsimi, tokatlama ayı ilan ettiler. 
Dükkanından kazık yiyerek çıkan 
gurbetçi ile alay ettiler. Seninkiler 
gene düştü dediler.
****
Bir de holdingciler dönemi oldu. 
Cami cami ellerinde çanta, 
yanlarında birer imam, kapı kapı 
dolaştılar. Gurbetçinin tam otuz-
kırk yıllık birikimini tokatladılar 
gittiler. Üzüntüsünden kalp krizi 
geçirenler, felç olanlar, eşinden 
boşananlar nice dramatik hazin 
hazin hikayeler yaşandı.
****
Eskiden bin özlemle gidilen 
memleket, artık eski cazibesini 
kaybetti. Çünkü önce sevdikleri 
birer birer Dünya’yı terk ettiler. 
Daha sonra kendileri gurbet ellerde 
ev bark sahibi oldular.
Damatları gelinleri torunları 
oldu. Acı gurbet, anavatan haline 
dönüştü. Uzun süre memlekete 
gidenler, gelince gurbeti 
özlediklerini söyler hâle geldiler.
****
Aradan koca elli küsur geçti. 
Birinci kuşak dünyayı terk etti. 
İkinci kuşak yaşadığı acı olaylardan 

biraz olsun ders çıkarttı. Şimdi 
hedefe çocuklarının eğitimini 
koydular. Benim yaşadıklarımı 
evlatlarım yaşamasın diyor. Türk 
gençleri Avrupa’da artık avukat 
oluyor, doktor oluyor, mimar 
mühendis oluyor.
Yatırımlarını da Türkiye ye değil 
de, yaşadığı ülkeye yapıyor. Çünkü 
onlar da anladı ki artık Türkiye, 
gidip de devamlı yaşayacağı ülke 
değil. Sadece tatilini geçireceği bir 
ülke durumunda.
****
Değişen sadece Avrupa mı oldu.
Hayır.
Türkiye’de bu değişimden nasibini 
aldı.
Şimdi ülkenin sokaklarında göbeği 
açık kızlar, kulağı küpeli gençler, 
Lutilik, her türlü menfi deyişimi 
bizim ülkemize de taşıdı.
Eskiden izine gittiğimde ezan sesini 
duyduğum zaman tüylerim diken 
diken olur gözyaşlarıma hâkim 
olamazdım. Artık şimdi o heyecan 
duyulmuyor. Çünkü her şey 
değişti…

             Yusuf İpek        ---◄◄

“Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, 
değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın.” 

N. Fazıl Kısakürek

  dogus@dogus.nl

                     Fotoğraf: gençdergisi

Yakınları gurbetçinin yolunu dört gözle bekledi, borç para 
istediler. “Kardeşim” dedi, “akrabam” dedi, “eniştem” dedi verdi, 

verdi, verdi.

Al-Ghazali
Van Lennepstraat 17
3027 SP  Rotterdam

Tel. (010) - 415 21 67
E-mail nbelah@sipor.nl 

www.al-ghazali.nl  

Ibn-i Sina
Zegenstraat 120 

3082 XZ  Rotterdam
Tel. (010) - 428 25 90 

E-mail adurmus@sipor.nl  
www.ibn-i-sina.nl  

Ikra
Spirea 3

3317 JP  Dordrecht
Tel. (078) - 639 01 51
E-mail ssalem@sipor.nl   

www.ikra.nl

Noen

E-mail fkocak@sipor.nl  
www.ibsnoen.nl

De Stichting Islamitisch 
Primair Onderwijs Rijnmond

 
Bezoekadres: Paradijsplein 1 - 3034 SL  Rotterdam   www. sipor nl - T. (010) - 240 94 46
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raştırtma sonucu:

“İslam 
okulları 

Cito’da en 
başarılı, 
en iyiler”

Risala
Hollandsestraat 74

3074 TM Rotterdam
Tel. (010) - 448 48 750

          www.ibsrisala.nl
 

       Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam

Tel. (010) - 240 94 46
E-mail aarabou@sipor.nl  

IBS Isra
Wilgenlei 149

3053 CG  Rotterdam
010-7660080

Nieuwe school
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İ stisnalar hariç, hiç kimse kolay kolay bir sebep olmaksızın kendi 
memleketini bırakıp da gurbet ellere gitmez. Gurbetin nasıl bir şey 
olduğunu anlamak için şu iki olaya bakmak yeterli olur kanaatindeyim. 
Hz. Bilal-i Habeşi (ra), Medine’ye Hicret’ten sonra, zaman zaman 

Mekke’nin yollarına çıkar, derin derin nefes alır, böylece Mekke’ye olan 
özlemini giderirmiş. Allah Rasulü (sav) hicrette Sevr Dağı’nın tepesine çıkar ve 
oradan Mekke’ye bakarak: “Mekke ey Mekke, eğer şu insanların zulmü 
olmasaydı vallahi ben senden ayrılmazdım” dermiş.
Karacaoğlan da şöyle demiş:
“Ölüm ile ayrılığı tartmışlar/Elli dirhem ağır gelmiş ayrılık.”
****
Ta iki binli yıllara kadar, memlekete izine gittiğim zaman, izinden dönmeye 
bir hafta kalınca, yavaş yavaş kalbime bir hançer sokulmaya başlar ve sıladan 
ayrılık, sanki bedenin bir uzvundan ayrılması gibi acı gelirdi. Daha sonra bitip 
tükenmeyen o gurbet yollarına düşülürdü.
Bin bir heyecan ve zevkle gittiğim üç bin km’lik yol, dönüşte tam on beş yirmi 
bin km’lik yol hâline gelir, bir işkenceye dönüşürdü. Zaten bir işkence olan o 
yollar, daha da çekilmez bir hâl alırdı.
****
Seksenli yıllarda Türkiye’de çıkan gazeteler bir gün aradan sonra Avrupa’da 
çıkar ve onları büyük bir heyecanla alır okurduk. Hafta sonları ellerde 
radyolar, kısa dalgadan Türkiye’nin sesi radyosunda Türkiye’deki maçlar 

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz... Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...









      

Ara ara etrafımdaki insanlar korona 
nedeni ile yapılan basın toplantılarını 
değerlendirmemi istiyorlar. Aslında 
konunun çok basit olduğunu 

düşünüyorum...

Üniversitelerin birinde profesör bir öğrenciyi 
kürsüye çağırıp:
“Anlat dersi” demiş.
Öğrenci başlamış dersi anlatmaya.
Profesör: “Şimdi kürsünün üzerine çık ve 
dersi anlatmaya devam et” demiş.
Öğrenci kürsüye çıkıp devam etmiş. 
Profesör: “Kürsünün üzerine bir sandalye 

koy ve dersi anlatmaya devam et” demiş.
Öğrenci hocasından gelen talimatı yerine 
getirmiş.
Profesör:  “Şimdi sandalye üzerine şu 
tabureyi koy ve devam et” demiş.
Öğrenci artık bulunduğu yerden düşmemek 
için dengesini kontrol ederek konuştukça 
dediklerinde tutarsızlıklar başlamış. 
Profesör dersi bitirirken: “İnsan yükseldikçe 
dediklerinde tutarsızlıklar olur. Çünkü 
artık beyin söyleneni değil, bulunduğu 
yerden düşmemeyi önceler.”

………………………..
Sahi neydi huzur?
Arasak bulabilir miyiz; iyice köşe bucak arasak...
Nerede arasak da, nerede bulabiliriz?
Oysa huzur insanın kendinden razı olması değil 
midir?

Kendimizden razı mıyız? 
Şöyle elimize kağıt kalem alsak dicem de, ne 
gerek var. 

Elimizin altında akıllı telefonların not yazma yeri 
varken.
Hazırsak başlayabiliriz.
Özümüze doğru bir yolculuk yapıp kendimizi 
tanıyalım... 
Özümüz o kadar güzel ki; her bir köşesi sevgiyle, 
muhabbetle, aşkla dolu... 
Şartlar ne olursa olsun, zorluklar elbet olacak. 
Unutma imtihandayız. Şu içinde bulunduğumuz 
girdap imtihan değil de ne? 
Hangimiz ne kadar özgürüz? Her adımımız 
kısıtlanmışken, düşünce melekelerimizi işleve 
sokma zamanı. Tam da şimdi.

Biz kimiz? Niçin dünyadayız? Bu koşuşturma ne 
için, nereye kadar???
Kuş, karnını doyurduktan sonra döndü ve gitti. 
Kalanın da gözü kalmadı...
“Yanıma alırım, saklarım, yarın yerim” 
demedi. “Her yer karlı, bir daha acıkınca 
yiyecek bulur muyum” 
Endişesine düşmedi.
Çünkü rızkın sahibinden şüphesi yoktu!... ---◄◄

      

A
düşünüyorum...

Üniversitelerin birinde profesör bir öğrenciyi 
kürsüye çağırıp:
“Anlat dersi”
Öğrenci başlamış dersi anlatmaya.Çünkü rızkın 

sahibinden 
şüphesi
 yoktu!..

DÜŞÜNMEK

UMUDU İLE

perspective
23perspektif

kochavva@live.nl              AYNAHavva Koç
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Grafiklerin dili...
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 91 milyon 322 bini aştı. 
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 91 milyon 322 bini aştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya 
genelinde 1 milyon 952 bin 979 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 91 milyon 322 bin 850’ye çıkarken, virüs saptanan 65 milyon 317 bin 636 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve 
ölümün görüldüğü ABD’de 23 milyon 143 bin 197 kişide Kovid-19 tespit edildi, 385 bin 249 kişi ise öldü.
ABD’nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:
“Hindistan (10 milyon 479 bin 913), Brezilya (8 milyon 133 bin 833), Rusya (3 milyon 425 bin 269), İngiltere (3 milyon 118 bin 518), Fransa (2 milyon 786 bin 838), Türkiye (2 milyon 336 
bin 476), İtalya (2 milyon 289 bin 21), İspanya (2 milyon 111 bin 782), Almanya (1 milyon 941 bin 119), Kolombiya (1 milyon 801 bin 903), Arjantin (1 milyon 730 bin 921), Meksika (1 
milyon 541 bin 633), Polonya (1 milyon 390 bin 385), İran (1 milyon 292 bin 614), Güney Afrika (1 milyon 246 bin 643), Ukrayna (1 milyon 119 bin 314) ve Peru (1 milyon 37 bin 350).”
ABD’nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:
“Brezilya (203 bin 614), Hindistan (151 bin 364), Meksika (134 bin 368), İngiltere (81 bin 960), İtalya (79 bin 203), Fransa (68 bin 60), Rusya (62 bin 273), İran (56 bin 262), İspanya (52 
bin 275), Kolombiya (46 bin 451), Arjantin (44 bin 654), Almanya (42 bin 97),  Peru (38 bin 335), Güney Afrika (33 bin 579), Polonya (31 bin 264), Endonezya (24 bin 343), Türkiye (22 
bin 981), Belçika (20 bin 122), Ukrayna (19 bin 835), Şili (17 bin 162), Kanada (17 bin 86), Romanya (16 bin 725), Ekvador (14 bin 184), Çekya (13 bin 272), Irak (12 bin 906), 
Hollanda (12 bin 411), Macaristan (10 bin 725) ve Pakistan (10 bin 717).                        Kaynak: Worldometer









      
S elamün Aleyküm değerli kardeşlerim,

maalesef hepimiz zor bir dönemden 
geçmekteyiz. Koronavirüs salgını tüm 
hızıyla yayılmaya devam etmekte. 

Bu virüs salgınını durdurmak için önümüzdeki ay 
aşı uygulamasına başlanılacaktır. 
Aşı uygulaması ilk önce sağlık sektöründe 
çalışanlara uygulanacaktır. Daha sonra 
yaşlılara ve kronik hastalara aşı uygulaması 
gerçekleştirilecektir. Muhtemelen aşı uygulaması 
önümüzdeki sene sonuna kadar devam edecektir.
Biz meclis üyeleri olarak bu zor süreçte sizler 
için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 
Sizlerle meclisteki çalışmalarımızın birkaçını 
paylaşmak isterim...
Çoğunuz Semra’nın içler acısı durumundan 
haberdardır. Geçen sene babasını kaybettikten 
sonra, konut şirketi onu evden atmak istedi. 
Buna gerekçe olarak ise rahmetli babasının kira 
anlaşmasında Semra’nın isminin yazılmaması ve 
eve katkı yapmaması gösterildi. Halbuki Semra 
babasının her türlü ihtiyacına yardımcı olmuş ve 
sosyal bakıcılığını yapmıştır. 
Düşünebiliyor musunuz? Allah korusun, siz vefat 
edince, konut şirketlerinin çocuklarınıza bu 
sorumluluğa yüklemeleri ne kadar doğru olabilir? 
Çoğu gencimiz zaten okul bursu veya küçük bir 
ek gelir ile öğrencilik hayatlarını sürdürmeye 
çalışıyorlar. Bu gençlerimiz böyle bir durumda 
nereye gidebilirler? Nasıl kendilerine bir yer 
bulabilirler? 
Semra gibi nice gençlerimiz Rotterdam’da aynı 
tehlikeler ile karşılaşmakta. Bunu ve buna benzer 
olayları önlemek için meclise soru önergeleri 

verdik. Bu soru önergelerimizde gençlerimizin 
korunmasını istedik. Zor zamanlarda gidecek 
başka yerleri olmadığı ve sokağa düşmelerini 
önlemek için çalışmalar yaptık. Gençlerimizin 
sorunları sadece bununla sınırlı değil. Bunun 
dışında eğitim alanında çeşitli sorunlar ile 
karşılaşıyorlar. Öğrencilerimiz az sayıdaki ders 
alanlarından ve staj yetersizliğinden şikâyetçi. 
Rotterdam’daki ‘Centrale Bibliotheek’ 
önümüzdeki beş sene kapalı olacaktır. 
Bu kütüphanede tam 1100 ders alanı için imkân 
verilmekteydi. Bu imkânların çoğu kaybolacak. 
Öğrencilerimizin bu ders alanlarına çok ihtiyacı 
var. Her öğrencimiz büyük evlerde oturmayabilir, 
kendisine ait bir odası, bilgisayarı veya interneti 
olmayabilir. Gençlerimiz bu durumdan ötürü 
dikkatlerini derslerine veremiyorlar.
“Öğrencilerimiz kütüphanenin verdiği 
imkânlardan yararlanabilsinler” diye okullar 
ile iş birliği yapılması ve hafta sonu ders alanları 
oluşturulması için meclise sunduğumuz önerge 
kabul edilmiştir.
Bunun dışında gençlerimize staj bulma 
konusunda belediyenin yardım etmesi için soru 
önergeleri verdik. Önergelerimizin sonucunda 
belediyedeki staj yerleri arttırıldı ve bunun yanı 
sıra Rotterdam’daki büyük hallerde staj imkânları 
oluşturulmasını istedik.
Meclisteki çalışmalarımızın dışında toplumsal 
olarak gelişen bazı olayları da mercek altına 
aldık. Maalesef okullardaki dezenformasyon 
hâlâ devam etmekte. Ders kitaplarında algı veya 
yanlış olan bilgilere sıkça rastlamaya başladık.
Kısa bir zaman önce İslam hakkında bazı 
önyargıların bir okulda ders niteliğinde 
okutulduğunun duyumunu aldık. Bu 
derslerde, “Müslümanların şiddete meyilli 
olabileceğini ima eden” bölümlerle karşılaştık. 
Bu soruların bazıları ise şöyle: “Terörist 
saldırısı yapan müslümanlar için din 
özgürlüğü ne demektir? İnsanlar nasıl bu 
kadar çok şiddet üreten bir dine inanırlar?”

Ders müfredatında bu ve buna benzer daha 
nice sorulara rastladık. Biz okula bu soruların 
çocuklara okutulmasının ne kadar uygun 
olduğunu sorduk. Bu ikazımız üzerine okul özür 
diledi, müfredata katılmadıklarını ve bir daha 
okullarında okutmayacaklarını açıkladılar.
Meslek okuluna giden bir genç kardeşimiz bir 
derste Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmüş bir 
haritasına rastladı. Türkiye’nin sözde kuzey 
doğusunun Ermenistan ve güney doğusunun ise 
Kürdistan topraklarına ait olduğunu gösteren bir 
fotoğraf kullanılmaktaydı. 
Bu olay bizi şoka uğrattı ve okuldan bu konu 
hakkında bir açıklama istedik. Okul, uyarımız 
üzere çok derinden üzüldüklerini ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yanlış bir haritası kullanıldığı 
için kitabi okul müfredatından çıkardıklarını ve 
bir daha asla bu fotoğrafı kullanmayacaklarına 
dair bildiri yayınladılar.
Son olarak GroenLinks partisinden bir 
hanımefendinin Millî Görüş hakkında yaptığı 
açıklamalar bizi ve toplumdaki birçok kardeşimizi 
derinden üzdü. GroenLinks partisinden Katar 
Bouchallikht adındaki hanımefendi “bir daha 
Millî Görüş camilerine gitmeyeceğini” dile 
getirdi. Bu açıklamaların toplumu ayrıştırdığını 
düşünüyorum ve kesinlikle katılmıyorum. Sosyal 
sayfamdan belirttiğim gibi bizler her daim çeşitli 
camilerimizi van derneklerimize ziyaret etmemiz 
gerekir. 
Ben kişisel olarak “Hallo, wij zijn moslim” 
kampanyasında o kadar insan ile görüştüm. 
Bu gibi güzel çalışmalar ile Hollanda’daki 
vatandaşların yüzüne bir gülücük verdik, çeşitli 
diyaloglara girdik ve güzel sohbetler yaptık. 
Hollanda’da oturan bütün insanların kalbini 
ısıtacak kim güzel bir iş yaparsa ben sonuna 
kadar onun arkasında olurum. Elimden gelen 
desteği gösteririm. Sizlerin sorularınız veya 
önerileriniz var ise benimle iletişime geçmekten 
lütfen çekinmeyin. Ben sizlerin görüşlerinize her 
zaman açığım. Sağlıcakla kalın,                ---◄◄

Çoğunuz Semra’nın 
içler acısı durumundan 
haberdardır. Geçen sene 
babasını kaybettikten 
sonra, konut şirketi onu 
evden atmak istedi. 
Buna gerekçe olarak ise 
rahmetli babasının kira 
anlaşmasında Semra’nın 
isminin yazılmaması ve 
eve katkı yapmaması 
gösterildi. 
Halbuki Semra babasının 
her türlü ihtiyacına 
yardımcı olmuş 
ve sosyal bakıcılığını 
yapmıştır. 

Eğitim Müfredatlarındaki

 Ayrıştırıcı Dili
Engelledik

 e.yigit@raadrotterdam.nl  SİYASET ÜSTÜEnes Yiğit

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

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

doğuş  aylık gazete/maandblad
 nr. 266-267 Aralık/December 2020 - Ocak/Januari 2021  

Amsterdam Belediye Başkanı Halsema:

“Müslüman toplumumuza saygılı davranın.”

“İslami cemaatimize saygılı davranın”
Belediye Başkanı Halsema, bu hafta 
Westermoskee’nin penceresinden yapılan 
taşlı saldırıdan sonra, AT5’te bu sözlerle 

vatandaşlara seslendi ve “Müslümanlar 
şehrimize aittir.” dedi.

De Baarsjes’deki Piri Reïsplein’deki cami 
imamı, Salı sabahı mescide atılan taşı bulmuştu. 
Caminin diğer pencereleri de hasar görmüştü.
Belediye Başkanı Halsema Cuma günü 
cami yönetim kurulu ile görüştü. Halsema 
toplantı sonrasında “Oldukça şok oldular 
ve şehrimizdeki Müslüman cemaatin 
tehditlerle ilk karşılaşması değil. Cami ile 
birlikte ek güvenlik önlemlerine ihtiyaç 
olup olmadığı incelenecek. Amsterdam’da 
birbirinden farklı olan insanlara saygılı 
davranmalıyız” açıklamasında bulundu.
Halsema konuşmasında şunlara dikkat çekti: 
“Söz konusu olduğunda, Westermoskee’nin 

yıkımı tek başına geçerli değildir. Bu hafta, 
Amsterdam’a pek yakışmayan, yumurtalı 
gökkuşağı bayrakları da vardı. Amsterdam’da 
birbirinden farklı olan insanlara saygılı 
davranmalıyız.
Hoşgörü bizim işimiz ve şu anda, hepimiz 
mücadele ederken, lütfen birbirimize biraz nazik 
davranalım.”                                 DM     ---◄◄

Rotterdam ona emanet...

Belediye Başkanı Aboutaleb
üçüncü dönem için yemin etti

R otterdam Anakent Belediye 
Başkanı Ahmed Aboutaleb, 
Belediye Başkanı olarak üçüncü 
dönem görevinin başlaması için 4 

Ocak Pazartesi günü imza attı.

Aboutaleb, Güney Hollanda Kraliyet 
Komiseri Jaap Smit’in huzurunda belediye 
başkanı olmaya yemin etti.

Ahmed Aboutaleb, 5 Ocak 2009’dan beri 
Rotterdam Belediye Başkanı olarak görev 
yapmakta.
İkinci altı yıllık görev süresi 2015 
yılında başlayan Aboutaleb’in Belediye 
Başkanlığının üçüncü dönemi resmî olarak 5 
Ocak Salı günü başlıyor.             DM    ---◄◄

Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...









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

BEKLERİZ...
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“ Bizler kimiz ve kimler 
için varız?” gibi sorular son 
aylarda gündeme oturmuş gibi. 
Elli yıllık bir geçmişi olan Türk 

milletinin bu sorularla muhatap ol-
ması aslında çok ayıptır. Büyüklerimiz 
gelmiş buralara yerleşmişler ve bugün 
dördüncü kuşağa kavuşmuşuz. Avrupa 
Türklüğü bir gerçek olmuş ve hâlen 
bunu anlamamak isteyenler var.

Uyum hayali bir kavram mıdır, ona 
bile bir türlü cevap bulamadık. En 
ufak konuda bile uyum sağlayama-
makla suçlanır olduk. Her yerden bir 
psikolojik baskı aldı başını gidiyor. 
Basın ve medya âdeta bunun için el 
ele vermiş ve her yerde dillendirmek-
te.
Hele son senelerde, özellikle 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası bu 
saldırıların arttığını görmekteyiz. 
Türk STK’ları suçlanıp durulmaktalar. 
Yok efendim “uyuma engeller, yok 
Ankara’nın uzun kolu bunlar, dış 
ülkelerden para yardımı almak-
talar” gibi altı doldurulamayan 
yaklaşımlar.

Baskı altına alınması istenen kuruluş-
ları göz önüne getirirseniz, bunların 
toplamı Türk toplumunun büyük bir 
bölümüne hitap etmektedirler. ,
Bu kuruluşlar bir de cami ya da mes-
cit gibi görevleri de yerine getirdikleri 
için, toplumun büyük bir bölümüne 
hitap ettiklerini rahatlıkla söyleyebili-
riz. Bunun için herhangi bir istatistik-
sel rakamlara gerek yoktur.
Bu baskılara, daha doğrusu artan 
saldırılara, elbette yükselen ırkçılık 
ve popülizm temel oluşturmaktadır. 
Fakat, bir konuyu da unutmamak 
lazım: Türkiye’nin bölgesinde stratejik 
adımlar atmasının hesabı da bizler-
den sorulur oldu. Özellikle Fransa bu 
konuda açık bir örnektir. Bu ülkenin, 
Libya’da, Akdeniz’de, Karabağ’da 
almış olduğu darbeler âdeta dışa vur-
muştur ve bunun üzerinden ülkesinde-
ki Türk kuruluşlarını kapatmak ile teh-
dit etmektedir. Tabi bu ülkeyi de diğer 
bazı ülkeler takip etmekte. Türkiye ile 
var olan gizli bir savaş bizler üzerin-
den oynanmakta. Oysa bizler yaşamış 
olduğumuz ülkelerin vatandaşlarıyız, 

siyasiler kavgalarını Türkiye’deki 
siyasiler ile yapsınlar. Durup dururken 
neden Türkiye siyasetini buralara ithal 
ederler ki?

Son iki senedir üç Türk kuruluşu Hol-
landa parlamentosunun ve medyanın 
gündeminde. Bu güzide kuruluşlar 
demokratik olmayan ülkelerden finans 
sağlayanlar potasına alınıp sözde 
araştırılmakta ve sorgulanmakta. 
Oysa şu ana kadar böyle bir somut 
delil ile kimse gelemedi, tabi “böyle 
bir şey yok” da diyemiyorlar. 
Bunlar yetmedi, Fransa’nın jeopolitik 
olarak yemiş olduğu şamarlar sonrası 
‘Bozkurtlar Örgütü’nü yasaklama 
girişimleri buralara da sıçradı. 
Gerçi Fransa bu örgütü yasakladı 
ama, nereler kapatıldı kimse bilmiyor. 
Irkçı Le Pen gerçi söylemişti, “böyle 
bir örgüt yok” diye ve hedefinde var 
olan bir başka Türk kuruluşunu ortaya 
atmıştı. 
Fransa yapar da Hollanda geri kalır 
mı? Popülizm bu ülkemizde de maale-
sef tavan yapmakta ve Hollanda par-
lamentosu ‘Bozkurtlar Örgütü’nün 
kapatılabilme imkânının araştırılma-
sını istedi. Bekleyip göreceğiz bunun 
cevabı ne olacaktır. Kriminal bir yapı-
yı dahi kapatamayan Hollanda, ismi 
var olup kendi olmayan bu örgüt için 
ne kararlar alabilecek merak konusu.

Öyle bir hâle gelindi ki, Azerbaycan’ın 
işgal edilmiş toprakları tekrar geri al-
masının hesabı bile bizlerden sorulur 
oldu. Birleşmiş Milletler bile “Kara-
bağ Azerbaycan’ındır, Ermenistan 
tarafından işgal edilmiş ve derhal 
terk etmeli” demiyor muydu? Neyse 
buna gerek kalmadı ve Azerbaycan 
işgali sonlandırdı. Bunun hesabı bile 
neden bizlerden sorulur oldu?
Neyse, kim ne derse desin. Kimler ne 
yaparsa yapsın. Bizler Hollanda’nın 
insanlarıyız ve bu tür saldırılara karşı 
soğukkanlılıkla cevaplarımızı verme-
liyiz. 
Her şeyden evvel Hollanda bir hukuk 
devletidir ve bununla gurur duymak-
tayız. Adalete ve mensubu olduğumuz 
bu devlete güvenmekteyiz. Bu değer-
lere kimse halel getiremez. İlginçtir ki, 
saldıranlar ile bir araya gelemiyoruz, 

“En ufak konuda bile uyum sağlayamamakla suçlanır olduk. Her yerden bir psikolojik baskı aldı 
başını gidiyor. Basın ve medya âdeta bunun için el ele vermiş ve her yerde dillendirmekte.”

“Kendi dünyamıza çekilmeyeceğiz!”

Hollanda Türk Federasyon Başkanı Murat Gedik:
 “Kim ne derse desin. Kimler ne yaparsa yapsın. Bizler 

Hollanda’nın insanlarıyız ve bu tür saldırılara karşı 
soğukkanlılıkla cevaplarımızı vermeliyiz. 

Her şeyden evvel Hollanda bir hukuk devletidir ve 
bununla gurur duymaktayız. Adalete ve mensubu 

olduğumuz bu devlete güvenmekteyiz. 
Bu değerlere kimse halel getiremez. İlginçtir ki, 

saldıranlar ile bir araya gelemiyoruz, kendimizi onlara 
tanıtamıyoruz. Bu imkânları bizlere vermiyorlar. 

Pes etmek yok, azimle kendimizi anlatmaya devam 
edeceğiz.”

kendimizi onlara tanıtamıyoruz. Bu 
imkânları bizlere vermiyorlar. 
Pes etmek yok, azimle kendimizi an-
latmaya devam edeceğiz. Gerçi çok iyi 
biliyorlar ama, olsun biz pes etmeyece-
ğiz. Türk milleti olarak, kendi değerle-
rimiz ve kuruluşlarımız ile bu ülkenin 
kaderine ortağız. Gereken yerler bizi 
biliyorlar, onun için de saldırılar siyaset 
ve medya arasında gidip geliyor. Hatta 
beraber yürütülüyor. 

Kendimizi anlatırken de vazgeçilmez 
olan konu nedir diye kendimize sorma-
mız lazım. Bunun cevabı ‘şeffaflıktır’. 
Ne isek o, şükür gizleyecek hiçbir şeyi-
miz yok. Hamd olsun, içimiz ve dışımız 
birdir. Hepimiz Türk milletine ve bu-
lunduğumuz ülkeye hizmet etmekteyiz. 
Bu hizmette yollarımızda ayrı yönler ya 
da metotlar olabilir, ki bunlar vardır ve 
doğaldır. Fakat hiçbir Türk kuruluşunun 
da yaşamış olduğu bu ülkeye kin ya da 
nefreti yoktur, olamaz da zaten. Onun 
için her baskı bizler için ders niteli-
ğindedir ve kendimizin muhasebesini 
yapmak için doğal bir imkândır. Bunları 
iyi değerlendirmemiz lazım.

Şu konu da çok önemlidir: Herhangi 
birey ya da kuruluş yanlış yaparsa 
elbette kanun karşısında hesabını ver-
melidir. Hukuka güvenimiz tamdır.

Geçen asrın başlarında Kırım Türk’ü, 
büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı mil-
leti için bakın ne diyor: “Müslüman-
lar Ruslardan habersizdir, onları 
tanımıyor, dilini bilmiyor, şehrini 
tanımıyor, bilimini öğrenmiyor, 
basınını izlemiyor. Böyle olduğu 
için Müslüman kendi karanlık dün-
yasına çekiliyor, kendini kaderine 
teslim ediyor…” 
Şimdi Gaspıralı’nın bu sözlerindeki 
Müslüman’ı Türk ile ve Ruslardan keli-
mesini Hollandalılar ile değiştirelim. 
Rahmetli sanki bizler için demiş, değil 
mi? 
Fakat bizler kendi dünyamıza çekilme-
yeceğiz ve tedbirleri almadan kendimizi 
kaderimize teslim etmeyeceğiz. 
Yürüyecek çok yolumuz var. 
Gün olacak bizler de olduğumuz gibi 
kabul göreceğiz, fakat bunun için bol 
sabır tüketeceğiz.                      ---◄◄   

Murat Gedik:
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Birisi diğeri kızdığı, beğenmediği ya da 

küçümsediği için mesela ‘alçak’ dese, 
bu durumda kim ‘alçak’ olur? Hakaret 
eden mi, edilen mi? Birisi başkası için 

“gerici, geri kültür mensubu, falanca etnik 
kökenden” diyerek alay etse, küçümsese, bu 
durumda kim küçümsenmiş olur? 

Alay eden bir rütbe, bir makam, bir üstünlük mü 
kazanır? Hakaret, sövme karşıdakine ulaşır mı; 
yoksa sahibine geri mi döner? Atalar ne güzel 
demişler: “Kem söz sahibinindir” 
Bazıları niçin başkasının değerlerine söver, 
hakaret eder? Bilmiyorum. Bunu, ahlâka, 
olgun kişiliğe, uygar ve efendi insana 
yakıştıramıyorum.

Hakaret eden, karşıdaki gerçeği mi söylemiş olur, 
yoksa içindeki kini, yüreğindeki kiri, dilindeki 
çirkinliği, niyetindeki fesadı, inandığı yanlış 
düşünceyi mı dile getirmiş olur? Böyle şeyler 
erdem mi, ahlâk mı, saygı mı, sosyal barışa 
katkı mı? Yoksa yüreklerdeki kin ve nefret, içteki 
çöplük ve şeytanî dürtüler mi?  

İslam’ın geldiği, Kur’an indirilmeye başlandığı 
günden beri onlara hakaret eden, sövüp sayan, 
aşırı düşmanlık besleyen, onları ortadan 
kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapan kişi 
ve topluluklar oldu. Günümüzde de bunlar var, 
gelecekte de olacak. Şeytan gibi herkes görevini 
yaptı, yapacak. Bu kötülerin aşağılık sözleri 
ve yaptıkları İslam’a ve Kur’an’a zarar 
veremedi, veremez. Böyleleri sadece kendi 
hüsranlarını artırır. (Bkz: Kur’an; İsrâ 17/82) 

Hollanda’da seçim öncesinde genelde 
yabancılar, özelde Müslümanlar seçim malzemesi 
yapılır. Onların üzerinden oy devşirmeye çalışır 
politikacılar. Onları sorun olarak görürler, günah 
keçisi ilan ederler. 

Kimileri de işi onlara ve onların değerlerine 
hakarete kadar götürür.

Avrupa’da son yıllarda İslamafobi yükseliyor. 
İslâm ve Müslümanlar karşıtı söylemler ve 
çabalar destek buluyor. Müslümanları ve dinleri 
aşağılamanın dozu giderek artıyor. İslam’a 
“geri din”, Kur’an’a “faşist kitap” söylemleri, 
Kur’an yakmaya, farklı yöntemlerle Peygamber’e 
hakarete, Müslümanları radikallikle suçlamaya, 
potansiyel terörist olarak yaftalamaya kadar iş 
uzuyor. Bunun elbette kişilerin hayatına, sosyal 
ilişkilerine, ötekine bakışına ve topluma bir 
şekilde olumsuz yansımaları olmaktadır. 
Ne yapmalı? “Baksana adamlar iyice 
azıttılar, Peygamberimize hakaret 
ediyorlar. Kur’an’ımızı yerlere atıp 
çiğniyorlar, yakıyorlar, camilerimize domuz 
kafası atıyorlar, sokaklarda sataşıyorlar… 
Sessiz mi kalalım?” denilebilir.  

Bu durumda bir kaç şeyi hatırlamak istiyorum: 
1- Yel kayadan bir şey götüremez. Kim ne 
yaparsa yapsın, kim ne derse desin Allah’ın 
nurunu (İslam’ı ve Kur’an’ı) söndüremez. 
(Bkz: Saff 60/8. Tevbe 9/32)
2- İslâm’a, Kur’an’a, Peygamber’e hakaret 
edenlere ceza vermek tek kişinin kararı olamaz. 
Kızdıklarını öldürmeye kalkışanlar İslam’a 
fayda vermiyorlar. Bilakis Müslümanların işini 
zorlaştırıyorlar, kurulan tuzağa düşüyorlar. 
Bu aynı zamanda bir sinek öldürmeye benzer. 
Bataklık olduğu sürece bir sineği öldürmek 
sineklerin sonunu getirmez. 
3- Müslüman olarak bizim bunlara karşı 
en önemli savunma aracımız “güzel 
ahlâkımızdır”. Evet, ısrarla söylüyorum; 
bu kötü adamlara, kötülüklere karşı en etkili 
savunmamız (isterseniz buna silahımız deyin), 
İslam’a uygun yaşamak, iyi insan olmaktır. 
Güzel ahlâkın önemiyle ilgili pek çok hadis var. 
Bir tanesi şöyle: “Sizin en hayırlılarınız, 
ahlâkça en güzel olanınızdır.” 
(Riyâzu’s-Sâlihîn, 2/51 no: 627)
Mü’min kelimesinin iki anlamı vardır: 
Birincisi; inandığı şeylerden, yani İslam’da 
inanılması gereken esasların doğruluğundan 
emin olan, iman eden, ikincisi; dininden aldığı 
anlayışla kendisi ‘emin-güvenilir-örnek’ olan. 

Peygamber iyi Müslümanı şöyle tanımlıyor: 
“Elinden ve dilinden diğer insanların 
güvende olduğu kimsedir.” 
(Buhârî, İman/4)
“Mü’min, başkasıyla hoş geçinen ve 
kendisiyle hoş geçinilen kişidir. İnsanlarla 
güzel geçinmeyen ve kendisiyle güzel 
geçinilmeyen kimsede hayır yoktur.” 
(Ahmed b. Hanbel, 2/400, 5/225)
“Komşusu kendisinden emin olmayan 
kimse (tam) iman etmiş olamaz!” 
(Müslim, İman/18. Buhârî, Edeb/29. Ahmed b. 
Hanbel, 1/387)
Biz, hepimiz güzel ahlâklı olursak hem değer 
kazanırız, hem İslam’ı iyi temsil etmiş oluruz. 
O zaman bize, İslam’a kötü diyenlerin elindeki 
kozlar azalır. Unutmayalım, tarihte İslâm güzel 
ahlâklı Müslümanların sayesinde yayıldı, kılıç 
zoruyla ve baskıyla değil.
4- Şu hadisi de hatırlayalım: “Kim bir 
kötülük (münker) görürse, onu eliyle 
değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye 
gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle 
değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle 
ondan hoşlanmasın. Ki bu imanın en zayıf 
derecesidir.” (Müslim, Îmân/78. Tirmizî, 
Fiten/11. Nesâî, Îmân/17)
Kur’an’a, Peygamber’e hakaret, İslâm’a sövüp-
saymak kötülük mü? Evet, hem de çirkin ve 
incitici. 
Elimiz kolumuz bağlı mı kalalım? Hayır, 
üzerimize düşeni yapalım. 
5- Ama unutmayalım kötülüklere el ile engel 
olmak veya ceza vermek mevcut otoritenin işidir. 
Müslümanlar otorite değillerse, ancak dil ile 
mücadele ederler. Bu da yazıyla, bilgiyle, medya 
ile, neşriyatla, siyasetle, kurumlaşma ile, ikna 
ve güzel tanıtımla olur. Ha, bir de güzel ahlâkla, 
güzel örneklikle, hüsn-ü muamele ile (güzel ilişki 
ile) olur. Hiç bir şey yapamayan Müslüman, en 
azından böyle kötülükleri, haksızlıkları kalbiyle/
zihniyle onaylamaz. 
6- İyi insan-güzel ahlâklı Müslüman olmak, bu 
dönemde, bu coğrafyada en iyi mücadele aracı, 
en iyi savunmadır. Bu hem münkerle mücadele, 
onları tasvip etmeme; hem de güzele, doğru 
olana, insana yakışana destek olmadır.
Ve şair demiş ki: 
“Aşktan başka silahım yok”.             ---◄◄   

Tarihten beri her 
toplum başkasına 
hakaret, aşağılama, 
küçük görme 
olagelmiştir. Maalesef  
kabilecilik, grupçuluk, 
tarafgirlik yapmak, 
boş övünmeler ve bu 
yüzden başkalarını 
küçümseme 
kaybolmadı. İlim, 
teknoloji ve insan 
hakları anlayışı 
gelişse bu kötü ahlak 
düzelmedi. Üzücü 
ama gerçek, birileri 
başkasına, başkalarının 
değerlerine sövüp 
saymaya, hakaret 
etmeye devam ediyor; 
farklı toplumlarda, 
farklı şekillerde. 

EN İYİ SAVUNMA ARACIMIZ

 GÜZEL
AHLÂKIMIZDIR

 kerimece@hotmail.com  HİKMET PINARI Hüseyin Kerim Ece
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Pandemi süreci...

Başbakan Rutte ve Sağlık Bakanı De Jonge tara-
fından düzenlenen basın toplantısında yasakların 
devam edeceği duyuruldu. Dolayısıyla aynı ted-
birler 9 Şubat’a kadar uzatıldı. Önümüzdeki gün-
lerde okulların açılması düşünülüyor. Okulların 
açılma tarihini prensip olarak 25 Ocak’ı belirle-
yen kabine, açılış için kesin bir bilgi vermedi.
Toplantıda, yurt dışı seyahatlerine mecbur 
kalmadıkça Mart ayının sonuna kadar gidilmemesi 
tavsiye edildi.
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi 
de aşı idi. Hükûmet yetkilileri konuyla ilgili şu 
bilgileri verdiler… Aşılama 8 Ocak tarihinde 
sağlık sektöründe çalışanlar ile başlamıştı.
Önümüzdeki haftalarda ise, yaşlılar ve kronik 
hastalar ile devam edecek ve daha sonra diğer 
vatandaşlar aşı için davet edilecekler.
Aşı vurulmasının kişisel tercih olduğunu belirten 
başbakan aşının mecburi olmadığının da altını 
çizdi. Önümüzdeki hafta, akşam saatlerinde 
dışarı çıkma yasağının söz konusu olacağına da 
değinen başbakan, durum kesinleştiğinde tarihin 
bildirileceğini ifade etti.
Maddî zarar gören işyeri sahiplerinin gelişmiş 
ekonomik paket başvurusunda bulunabileceklerini 
belirten Rutte, bu durumda olanları https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
f i nanc i e l e - rege l i ngen /ove r z i ch t - f i nanc i e l e -
regelingen sayfasına yönlendirdi.
Eğitim
# İlk ve orta öğretim öğrencileri uzaktan eğitim 
almaya devam edecekler. Hassas durumda olan 
çocuklar ve ebeveynleri hayati öneme taşıyan 
meslek sahiplerin çocukları okulları sığınak olarak 
kullanabilecekler.
# Son senesinde olan öğrenciler okula 
gidebilecekler.
# Okula gidecek olan orta öğretim öğrenciler için 

tedbir  amaçlı mesafeyi koruma şartı getirildi.
# Uygulamalı eğitim açık olacak.
# Sınavlar ve imtihanlar okulda yapabilecek.
# Kreş gibi çocuk barınma yerleri sadece hassas 
durumda olan çocuklara ve ebeveynleri hayati 
öneme taşıyan meslek sahiplerin çocuklarına açık 
olacaklar.
SPOR ve temas gerektiren meslekler
# Berber ve güzellik uzmanları gibi temas 
gerektiren meslekler icra etmek yasak. Dişçi ve 
fizyoterapist gibi sağlıkla ilgili temas gerektiren 
meslekler serbest.
# Hamam, yüzme havuzu ve spor merkezleri 
kapalı kalacak.
# Dışarda sosyal mesafeye bağlı kalarak en 
fazla 2 kişi beraber spor yapabilecekler. Grup 
çalışmaları ve ligler iptal.
# Açık havada spor yerleri 18 yaştan küçük 
olanlar için açık olacaklar.
Evde ve dışarda
# Zorunlu olmadıkça evde kal. Sadece alış veriş, 
köpeği dışarıya çıkartmak ve temiz hava almak 
gibi durumlarda dışarıya çık.
# Hastalık belirtilerde evde kal, test sonucunu 
beklesen bile. Test sonucu pozitif ise bütün hane 
mensupları evde kalmalı.
# Sadece zorunlu durumlarda evde misafir 
ağırlanacak ve bütün gün 2 kişiyi geçmeme 
şartıyla.
# Dışarda sadece 2 kişi yan yana gelebilirler. 
Aynı haneden olan kişiler için kısıtlama yok.
Çarşı, kültür merkezleri ve ibadet yerleri
# Hayatı önem taşımayan dükkânlar kapalı 
kalacaklar. Marketler, kasaplar, fırınlar, eczaneler, 
akar yakıt istasyonları ve optisyenler açık 
kalabilecekler.
# Geçiş lokasyonları kapalı kalacaklar. 
# Cami ve kiliseler açık kalabilecekler.       ---◄◄
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Hükûmet, karantinayı üç hafta daha uzattı



 
       Mehmet Şükrü Oflaz  

  oflaz-aliya@hotmail.com   

Spotlar

“Ente Şâfî, Lâ Şâfî İlla Ente” 
Allah kulunu unutmaz. Gönül 
eri garip olmaz. Yunus Emre 
(ks) ne güzel buyurmuş ;”... 
Bu dünya bir gelindir yeşil kı-
zıl donanmış, / Kişi yeni geli-
ne bakıbanı doyamaz./ Ey nice 
arslanları alır aktarır ölüm,/ 
Azrâil pençesine bir yoksulca 
duyamaz./ Var şimdi miskin 
Yunus, uryân olup gir yola,/ 
Yüz çukallı gelirse yalıncağı 
soyamaz.” 
Yüz zırhlı adem bir yalıncağın 
üzerine gelse ne olur, neyi var 
ki alabilsin.  Neyimiz yok ki? 
Sahip olduklarımız sırtımızda 
yük. Kazanmak için didindik, 
kaybetmemek için didiniyo-
ruz. Konforuna, rahatına do-
kunana kaş eğer oldu insanlar. 
Nasihat kelimesi ne kadar ya-
bancı bize artık. Allah kulunu 
unutmaz. Allah bizi unutmadı. 
Hesap değişmedi. Sağımızda 
ve solumuzda ki melekler hala 
varlar ve ettiklerimizi yazıyor-
lar. 
Zor zamanlarda, mesela salgın 
gibi, büyüklerimiz Şifa-i Şerif 
okurlarmış. Şifa olsun diye. 
Kitap okumayı, Efendimizi 
(AS) anlatan bu kitabı okuma-
yı şifa sebebi sayarlarmış. 
Ne saadet. Ne kadar sahici ve 
insani. Bu sayımızda kısada 
olsa bu geleneğimizi hatırlat-
mak istedik.
Mustafa Asım Köksal büyüğü-
müzü misafir diyoruz bu sayı-
mızda. 
Rahmet olsun. Süzüle süzüle 
hayatın içinde bir insan nasıl 
yetişir ve yine hayatın imti-
hanları içinde nasıl istikamet 
üzere kalınır onun müstesna 
örneği olarak karşımızda.
Ve diğerleri... Salgın hala de-
vam ediyor. Hastalarımıza acil 
şifalar dua ediyoruz. 
Perde ardına geçen sevdikleri-
mize sonsuz rahmetler olsun. 
Kendinize iyi bakın. 
Temizliğe, mesafe kuralına ve 
yapılan uyarılara lütfen dik-
kat edin. Ve en önemlisi dua 
edelim birbirimize. Sağlıcakla 
kalın. İyi okumalar... 

HURAFATTAN
HAKİKATE...

S ifâ-i Şerîf nasıl bir 
eserdir?
Tam adı “eş-Şifâ bi-ta’rî-
fi hukuki’l-Mustafâ” olan 

eser, Türk-İslâm dünyasında Şifâ-i 
Şerîf diye şöhret bulmuştur. Kadî 
İyâz, dünyaca ünlü bu eserini 
Peygamber muhabbetini güçlen-
dirmek ve Resûl-i Ekrem’in Müslü-
manlar üzerindeki haklarına belir-
lemek maksadıyla kaleme almıştır.

Müellifimizin İslamî ilimlerdeki üs-
tünlüğünü bilenler, ondan Resûl-i 
Ekrem’in yüceliğini, ona gösteril-
mesi gereken saygıyı, bu saygıda 
kusur edenlerin durumunu orta-
ya koyan ve İslâm ulemasının bu 
konulardaki görüşlerini bir araya 
getiren bir kitap yazmasını ısrarla 
istemiş, o da bunun üzerine Hic-
rî 535 (Milâdi 1140) yılında Şifâ-
i Şerîf ’i kaleme almaya başlamış, 
bu eserde Fahr-i Âlem Efendimizin 
Müslümanlar üzerindeki haklarını 
göstermiş, Müslümanların onu en 
derin duygularla sevip ona en üs-
tün saygıyı göstermekle mükellef 
olduğunu ortaya koymuştur.
Şifâ, yazıldığı tarihten itibaren İs-
lâm dünyasında büyük ilgi görmüş 
bu sebeple, üzerinde şerh, hâşiye, 
ihtisâr ve muhtelif dillere tercüme 
şeklinde pek çok çalışma yapılmış, 
medreselerde öğrencilere, câmiler-
de halka okutulmuştur.

Şifa-i Şerif okuma geleneği
Özellikle kuzey Afrika ülkelerinde 
Şifâ-i Şerif ’e ayrı bir önem veril-
miş, düşman tehlikesi veya müz-
min bir hastalık korkusu hissedil-
diği zaman Şifâ-i Şerif ’i okuma 
gelenek hâlini almıştır. Faslı hadis 
âlimi Muhammed ibni Ca’fer el-
Kettâni, er-Risâletü’l-müstetrafe 
adlı eserinde Şifâ-i Şerif ’in bu 
faydasının tecrübe edildiğini söy-
lemektedir. İşte bu sebeple Kuzey 
Afrika’da, amansız hastalıklardan 
ve âfetlerden korunmak için ev-
lerde Şifâ-i Şerif bulundurulması 
âdet olmuştur.

Tehlike zamanında Şifâ-i Şerif ’i 
okuma âdetinin diğer İslâm ülke-
lerinde de mevcut olduğu anla-
şılmaktadır. Nitekim Sultan Ab-
dülhamid’in sürgünde bulunduğu 
günlerde, Çanakkale savaşlarında 
zafer kazanılması için Şifâ-i Şerif ’i 
okuduğu ve bundan dolayı etrafta 
tarif edilemeyecek kadar latîf ko-
kular hissettiğini söylediği, bunu 

da düşmanın Çanakkale’yi geçemeye-
ceğine işâret olduğunu belirttiği görül-
mektedir.

Eserin Mağrib’de, kolayca okunabil-
mesi için, tıpkı hatim cüzleri gibi otuz 
cüz hâlinde yayımlandığı, Cezayir’de 
askerlik görevini yapacak olanların 
Sahih-i Buhari ve Şifâ-i Şerif üzerine 
yemin etme geleneğinin devam ettiği 
belirtilmektedir.

Osmanlıların Şifâ-i Şerif’e İlgisi
Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki pek 
çok belgede görüleceği üzere Osman-
lı ülkesinde Şifâ-i Şerif adıyla bilinen 
esere hem devlet hem halk tarafından 
büyük ilgi gösterilmiş, Şifâhan adıyla 
Şifâ-i Şerif müderrisleri tâyin edilip on-
lara maaş bağlanmış, biri vefat edince 
yerine yenisi atanmış, bunların zaman 
zaman maaşları yükseltilip, ayrıca dev-
letin ve vakıfların desteğiyle Asâkir-i 
Şâhâne ve  Donanmâ-yı Hümayun’un 
selâmeti için Ravza-i Mutahhara başta 
olmak üzere, Bâb-ı Seraskeri, Bâb-
ı Fetvâ, Fâtih Câmii gibi Türkiye’nin 
pek çok câmiinde Şifâ-i Şerif kırâat 
edilip Şifâ hatimleri yapılmıştır. Hattâ 
eşkıyâ ile karşılaşan Osman Paşa’nın 
zafer elde etmesi için bazı dergâh-
larda kelime-i tevhid ve Şifâ-i Şerif 
okutturulmuş, bunun Enderun’da da 
tertiplenmesine karar verilmiştir. Eser, 
günümüzde de muhtelif İslâm ülkele-
rinde ve Türkiye’de camilerde halka 
okutulmaktadır.

(Alıntı:Kadî İyaz’ın ünlü Şifa-i Şerif 
adlı eserini tercüme ve şerh eden hadis 
âlimi Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, bu 
müstesna eser hakkında bilgi veriyor. 

Eserin girişinde yer alan açıklamalar-
dan kısa bir bölümdür.)             ---◄◄

                        İslâm dünyası yüzyıllardır
                Şifa-i Şerif okuyor

cultuur & kunst28 sanat ve kültür

Gâle’n-Nebiyyü’l-Muhtâr ملسو هيلع هللا ىلص
Aleyhi salâtü’l-ahyâr
Küllü mü’zin fi’n-nâr
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“Her eza verici 
cehennemdedir.” 

Bu Eziyet, sıkıntı veren, insanları üzmeyi alışkanlık 
haline getiren, cevr ü cefâ eden ateştedir.

Fıkhın yani dinde keskin bir görüş, ince bir anlayışın 
azı, ibadetin çoğundan hayırlıdır. Kul, Allah’a halis 

olarak ibadet ederse, fıkıh ona öğretilir. Cehalet 
olarak da kişiye, aklını beğenmek yeter. İnsanlar iki 
sınıftır: Mü’min ve cahil. Öyle ise sen mü’mine ezâ 
etme, cahillerle de beraber bulunma.          ---◄◄

 AY’IN KİTABI Transhümanizm İnsansız Dünya ELİS YAYINLARI Ahmet Dağ

ARKA KAPAK
Teknik-sanayi-teknoloji süreçlerini yaşayan insanlık, bu süreçlerin devamı 
ve toplamı olan siber-teknolojikleşmeyi yaşamaktadır. İçinde; yapay 
zekâ uygulamaları ve otomasyon çalışmalarını barındıran bu sürecin adı 
transhümanizmdir. Darwinci evrimcilik, evrimci biyoloji ve psikolojiden 
beslenen ikinci bir Aydınlanma türü olarak kabul edilen transhümanizm, 
insanı yalnızca nöro-biyo/fizyolojik ve genomik çalışmalarla biyolojik’ten 
biyonik’liğe evriltmekle kalmayan, insanın içinde yaşadığı çevreyi de 
dönüştüren bir harekettir.

Transhümanizmle akıllı şehirlerin, sürücüsüz arabaların ve robotik aletlerin 
var olduğu hatta egemen olduğu bir dünya inşa edilme amacındadır. 
Yalnızca bununla yetinilmeyen bu süreç, uzaya yolculuk ve uzayda koloni 
oluşturma gibi amaçlar da barındırmaktadır. 21. yy.’da insanlık, daha önce 
hiç yaşamadığı bir tecrübeyi yaşayacak gibi görünmektedir. Yapay zekânın 
katalizör olduğu transhümanizm, evrimciliği de arkasına alarak dünyayı ve 
insanı ciddi dönüştürme hareketi olma özelliğini taşımaktadır.

Yaşlanmaya, hastalığa, biyolojik kusurlara karşı üstün gelme çabası içinde 
olan insan, acısız ve mutlu bir varlık kılmak amacı taşıdığı kendi nesli için 
yalıtılmış ve acısız bir dünya inşa etme amacındadır.                         ---◄◄

Urfa’da “Soluk Taşları”, 
hayrat amacıyla konulurmuş. 200-300 kg 
ağırlığındaki bu taşlar sokakların uygun 
yerlerine yerleştirilirmiş. Ev sahipleri de 
girişe soluk/nefes taşı yerleştirerek bu 
geleneğe katkıda bulunmuş ve binek için 
de kullanmış olmalılar.                           ---◄◄

 RESİMLER/FOTOĞRAFLAR  DİLE GELSE

NEFES TAŞI
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H ayat Hikâyesi...
M. Âsım Köksal, 1913’te, 
Anadolu’nun ortasında, 
imkânları kısıtlı bir 

memlekette, Develi’de dünyaya 
geldi. Fakir bir aileye mensuptu. 
Daha kendisi birkaç aylıkken 
iken Arjantin’e, Buenos Aires’e 
çalışmaya giden babasını 22 yaşına 
kadar hiç görmedi. Küçüklüğü 1. 
Dünya Savaşı ve ardından gelen 
İstiklâl Mücadelesi yıllarında 
geçti. İlk tahsilini Develi Merkez 
Nümûne Mektebi’nde aliyyü’l-âlâ 
derecede tamamladı ve 27 Haziran 
1927’de buradan mezun oldu. 
Fakat ne klasik, ne de modern 
mânasıyla yüksek bir tahsil imkânı 
bulamadı. Medreseler, o henüz 
medresede okuma çağına gelmeden 
önce kapanmıştı. İmkansızlıklar 
sebebiyle modern okullarda da 
okuyamadı. Memleketinde yalnız 
Develi müftüsü İzzet Efendi’den 
İslâmî ilimlere başlangıç seviyesinde 
“mukaddimât-ı ulûm” dersleri 
gördü, onun dışında büyük azmi 
sayesinde kendini yetiştirmek için 
devamlı ve ne bulabilirse okudu.

Dinî ilimler sahasında yüksek 
tahsil yapmak için Mısır’a gitmek 
istediyse de muvaffak olamadı. 
1933’te Ankara’ya gitti. Aynı yıl 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı 
kâtiplik imtihanını kazandı. Emekli 
olduğu 1964 yılına kadar Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nda Evrak Kitâbeti 
memurluğu, Tahsis memurluğu, 
Sicil şefliği, Yazı İşleri müdürlüğü, 
Yayın müdürlüğü, Hayrat Hademesi 
İşleri müdürlüğü, Zat İşleri müdür 
vekilliği, Müşâvere ve Dinî Eserleri 
İnceleme Kurulu üye başmuavinliği 
görevlerinde bulundu. Hamzavî 
Melâmî kutbu Seyyid Abdülkâdir-i 
Belhî’nin mensuplarından 
Fazlullah Rahîmî Efendi’den ders 
ve feyiz alan son dönem Kâdirî 
şeyhlerinden İskilipli İbrahim Ethem 
Gerçekoğlu’nun talebesi oldu. 
Uzun yıllar bu hocasının derslerine 
devam etti ve kendisinden icâzet 
aldı. 28 Kasım 1998’de Ankara’da 
vefat etti ve Bağlum Kabristanı’na 
defnedildi.

İlmi hayatına baktığımızda, onun 
İslâmî ilimlerden siyer üzerinde 
uzmanlaştığını görüyoruz. Onu bu 
alana yönlendiren sâikler üzerinde 
dikkatle durduğumuz zaman 
kendisinden günümüze intikal eden 
ilk manzum eserlerinde dahi açıkça 
müşahede edilen Peygamber sevgisi 
haricinde, İslâm’ı ilk kaynağından, 
yani suyu pınarın ilk kaynadığı 
noktadan içme arzusunu görebiliriz. 
Siyer-i Nebevî, Peygamberimiz’in 
vefatından kısa bir süre sonrasından 
itibaren başlayıp gelişen bir İslâmî 
ilimdir. 
Müslümanlar İslâm’ı bütün 
boyutlarıyla Peygamberimizin 
hayatından ve sözlerinden öğrenmiş 
oldukları, Allah kelâmı olan Kur’an’ı 
dahi onun vasıtasıyla tebellüğ 
ettikleri için, Resulullah’ın hayatını 
bütün boyutlarıyla inceleyen bu 
ilmin değeri büyüktür.

Tarihçilik Anlayışı
 İslâm tarihçilerinin umumiyetle 
en baştan itibaren takip ettikleri 
esasların şunlar olduğu söylenebilir: 
Hadiseleri gerçekçi ve yalın bir 
tarzda nakletmek, doğru nakli 
esas almakla birlikte zayıf görünen 
rivayetleri de resen elememek, 
bu suretle bunların kaybolmasını 
önlemek (bilhassa Taberî’de 
bu açıkça görülür), tarihi ve 
tarihî hadiseleri kendi devir ve 
anlayışlarına ait bir zaviyeden 
çarpıtmamak. Batıda yaklaşık 18. 
yüzyıl ortalarından etkileri yakın 
tarihlere kadar uzanan bir devirde 
hakim olduğu söylenebilecek 
anlayış, tarihte tenkit fikrine ve 
belli bazı kıstaslara uymayan 
rivayetlerin elenmesine ve belirli 
bir şekilde yorumlanmasına önem 
veriyordu. Günümüzde ise tarihî 
olay ve olguların bize bütün 
muhtemel yollarıyla ulaşmasına 
önem verildiği, her türlü anlatının 
belli açılardan kıymet ifade ettiğinin 
düşünüldüğü söylenebilir. Bu 
anlayış klasik İslâm tarihçiliğine 
ilkinden daha yakındı
İslâm âlimleri, bir İslâm tarihçisinde 
bulunması gerekli özellikleri tespit 
ederken, akademik titizlikle ahlâkî 
olgunluğu birlikte ele almışlardır. 
Takiyyüddin b. Sübkî bir tarihçinin 
şu vasıflara sahip olması gerektiğini 
söyler: 
1. Sıdk {doğruluk/adalet} 
2. Bir şey naklederken mânadan 
ziyade lafzı dikkate almak 
3. Naklettiği hususu, şifahi bir 
müzakereye dayanarak anlatmamak 
4. Kendisinden naklettiği kişiyi 
zikretmek. Bunlardan başka 
tarihçinin lafızların anlamlarına 
vâkıf, güzel bir ifadeye sahip 
olması, nakil yolunu iyi bilmesi ve 
makbul ile merdud arasını ayırt 
edebilmesi, ilimlerin mertebelerine 
vakıf olması, takva ehli olması, 
kişilerin biyografisini yazarken 
olumlu veya olumsuz yönde aşırıya 
kaçmayıp taassup göstermemesi 
gerektiği de ifade edilmiştir.

Müslüman Topluma Karşı 
Sorumluluk Duygusu
 M. Âsım Köksal, ilmî şahsiyeti 
dışında sahip olduğu ahlakî 
olgunluk, siyasî çalkantılardan uzak 
bir zühd hayatı, İslâmı kişiliğinde 
samîmî bir şekilde temsil edebilmesi 
sebebiyle Türkiye müslümanlarının 
son devirde güvendikleri ve 
kendisine başvurdukları bir İslâm 
âlimi konumunda bulunmuştur. 
Özellikle emekli olduğu dönemde 
herkese açık olan kapısı sayesinde 
tebliğ ve irşad faaliyetini vefatına 
kadar sürdürmüştür. 
1964-1998 arasındaki uzun 
yıllar boyunca pek fazla dışarı 
çıkmadan bir inziva hayatı 
yaşayan M. Âsım Köksal’ın 
sayısız ziyaretçisi olmuştur. Bu 
ziyaretçiler vasıtasıyla Müslüman 
toplumla olan irtibatını devam 
ettirmiş, insanların müşküllerine 
çare, sorularına cevap bulmaya 
çalışmıştır. Emekli olduğu ve büyük 
eserlerini yazmaya başladığı 1964 

yılından îtibaren, günlük hayatının 
seyrini büyük ölçüde çalışmaları 
belirliyordu. Özellikle emekliliğinin 
ilk senelerinde zarûrî ihtiyaçları 
haricindeki zamanının tümünü 
çalışmalarına ve ibadete ayırırdı. 
Bu yoğun tempoyu –yaşlılığının 
ilerlemesiyle bir miktar azaltarak- 
ömrünün sonuna kadar büyük 
ölçüde korumuştur. Emekli olduğu 
tarihten îtibaren sosyal hayattan 
büyük ölçüde kendini tecrid etmiş 
ve –eserlerini yazabilmek için- bir 
nevi inzivaya çekilmiştir. Bu sebeple 
dışarıya gerekmedikçe çıkmazdı. 
İnsanlarla görüşmesi, daha ziyade 
kendisini ziyarete gelenlerle 
görüşmek suretiyle olurdu. 
Günün her vakti gelen misafirlerle 
ilgilenmekten başka, her ayın ilk 
Pazar günü buluşma ve sohbet günü 
vardı. Bu günlerde sevenleriyle 
görüşür, konuşur ve sorularını 
cevaplardı. Kendisini ziyarete gelen 
kim olursa olsun geri çevirmez, 
çalışmasını yarıda bırakarak kimi 
zaman saatlerce ziyaretçinin 
sorularına cevap verirdi. Cuma 
namazı için bir camiye gittiği 
zaman eğer sohbet eden bir vaiz 
yoksa cemaate kendisi sohbet eder, 
mümkün olan her fırsatı insanlara 
yararlı olmaya çalışmakla geçirirdi.

İlmiyle Amil Bir Âlim
İlmi yalnız bir entelektüel meşgale 
olarak görmeyen Mustafa Asım 
Köksal, bildiğiyle âmil ve âbid 
bir insandı. İskilipli İbrahim 
Edhem Gerçekoğlu’ndan tasavvuf 
terbiyesi almış, ilim ve irfan 
yollarını kendinde birleştirmişti. 
Sohbetlerinde sık sık Allah’a ibadet 
şevk ve neş’esinden bahseden, 
Allah’a kul olmayı hissetmenin 
zevkini tattırmaya çalışan Mustafa 
Asım Köksal, namazlarını hep 
ilk vakitlerinde kılardı. Her gece 
sabah namazından bir-iki saat 
evvel kalkar, teheccüd namazıyla 
ve evrad ü ezkârıyla meşgul olurdu. 
Gerek gecenin bu saatlerinde, 
gerek gündüz vakitlerinde çok 
Kur’ân okurdu. Genellikle sabah 
ilk işi Kur’ân okumak olurdu. 
Kur’ân’ı sesli okur, böyle okumanın 
daha tesirli olduğunu belirtirdi. 
Kur’ân okurken duygulanır ve 
bazen ağlardı. Sık sık hatmederdi. 
Kuşluk vaktinde 4 rekât kılardı. 
Akşam namazından sonra 6 rekât 
evvabin namazı kılar, sonra da 
20 rekâtlık ayrı bir nâfile namaz 

ÜÇLER, 

YEDİLER, 

KIRKLAR...

kılardı. Bu namazı kendisine 
mürşidi İbrahim Edhem Efendi’nin 
tavsiye ve emrettiğini söylerdi. 
Bu tavsiye ve emirden başka, bu 
namaz için sünnetten de bir destek 
bulmayı arzulamış ve araştırmaları 
sonucu bunu teşvik eden bir hadis 
bulmaktan ötürü çok memnun 
olmuştu. Böyle her hareket ve 
âdetini sünnete dayandırmayı sever 
ve arzulardı.

Sonuç...
20. yüzyılın meşakkatli 
zamanlarında yaşamış, ilk 
gençlik yıllarındaki maddî 
yoksunlukların yansıra kendisine 
yol gösterici insanlardan da 
mahrum olmasına rağmen azmi 
ve samimiyeti sayesinde kendi 
yolunu bulmuş bir âlim portresi 
olarak M. Asım Köksal’ın hayatı ve 
örnekliği, günümüz Türkiye’sinin 
Müslümanları için çeşitli yönleriyle 
örnek alınabilecek özellikler 
taşımaktadır.

Eserleri.
1. İslâm Tarihi-Hz. Muhammed 
(a.s.) ve İslâmiyet. En önemli 
ve en hacimli eseridir. 1964 
yılından itibaren üzerinde 
çalışmaya başladığı eseri bir cildi 
Mekke, bir cildi Medine devri 
olmak üzere iki cilt hâlinde yazıp 
ardından bunu genişletmeyi 
tasarlamış, ancak Mekke devrini 
yayımladıktan (Ankara 1966) sonra 
bu düşüncesinden vazgeçerek 
Medine dönemini Hz. Peygamber’in 
Medine’de kaldığı her bir yıl için bir 
cilt olmak üzere on bir cilt hâlinde 
kaleme almıştır (İstanbul 1980, 
1981). İslâm Tarihi’nin 1983’te 
Pakistan’da açılan milletlerarası 
sîretü’n-nebî yarışmasında dünya 
birinciliğini kazanması eserin 
tanınması ve yaygınlaşmasında 
önemli rol oynamıştır. Köksal 
daha sonra Mekke devrini de altı 
cilt halinde neşretmiştir (İstanbul 
1987). Hayatının son yıllarında 
bütün ciltleri gözden geçirerek sekiz 
cilt olarak yeniden kaleme almıştır. 
Bu eser, İslâm Tarihi Peygamberler 
Peygamberi Hz. Muhammed 
Aleyhisselâm ve İslâmiyet adıyla 
vefatından sonra yayımlanmıştır 
(İstanbul 1999). Hz. Peygamber 
dönemini ana kaynaklara 
dayanarak bütün ayrıntılarıyla ele 
alan ve Asr-ı saâdet’te İslâm’ın 
yayılış ve hukuk tarihini akıcı bir 
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üslûpla anlatan bu eser Türkçe’deki 
en geniş siyer kitabıdır. 
2. Müsteşrik Caetani’nin Yazdığı 
İslâm Tarihi’ndeki İsnad ve 
İftiralara Reddiye (Ankara 1961, 
1986; İstanbul 1987). İtalyan 
şarkiyatçısı Leone Caetani’nin 
kaleme aldığı Annali dell’Islam 
adlı eserin Hüseyin Cahit Yalçın 
tarafından yapılan tercümesine 
(İstanbul 1924-1927) reddiyedir. 
1955-1960 yılları arasında kaleme 
alınan eser Caetani’nin özellikle 
İslâm’da hadis ve isnad müessesesi, 
Ebû Hüreyre ve İbn Abbas gibi 
bazı sahâbîlerin şahsiyeti, Kur’an’ın 
menşei, Hz. Peygamber’in şahsı ve 
İslâmiyet’in teşekkülündeki rolü 
gibi konularda iddia ve iftiralarına 
cevap vermektedir. 
3. Peygamberler Tarihi (Ankara 
1990). Hz. Âdem’den Hz. 
Peygamber’e kadar otuz beş 
peygamberin hayat ve mücadelesini 
anlatan bir kitaptır. 
4. Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası 
(Ankara 1979). 
5. Peygamberimiz (Ankara 1944, 
1978; İstanbul 1999). Manzum bir 
eserdir.

Mustafa Âsım Köksal’ın diğer 
bazı çalışmaları da şunlardır: 
Armağan (Ankara 1939), 
Peygamberler (Ankara 1941; 
İstanbul 1999), Ezanlar (Ankara 
1946), Gençlere Din Kılavuzu 
(Ankara 1946, 1950, 1952; İstanbul 
1999), Din Bilgisi I-II (ilkokul 
dördüncü sınıflar için; Ankara 
1949), İslâm İlmihali (Ankara 
1954, 1957, 1977; İstanbul 1993), 
Bir Amerikalının 23 Sorusuna 
Cevaplar (Ankara 1956), Tevbe 
(Ankara 1958, 1966), Hıristiyanlık 
Propagandası Münasebetiyle 
Açıklama (Ankara 1963, 1982), 
Dînî ve Ahlâkî Sohbetler (İstanbul 
1981; I-III, Ankara 1994), Hak 
Âşıkı, Büyük Mürşid Ahmed 
Kuddûsî (k.s) (Bor-Niğde 1983), 
İslâm’da İki Ana Kaynak Kitab ve 
Sünnet (Ankara 1994; İstanbul 
1999), Pakistan Konferansları 
(İstanbul 1999)

Not: Bu yazı, A. Cüneyd 
Köksal’ın “Bir İslam Âlimi 
Olarak Mustafa Asım Köksal” 
isimli yazısından ve TDV İslam 
Ansiklopedisinin ilgili maddesinden 
özetlenerek hazırlanmıştır.     ---◄◄

İstiklal Marşı şairi Mehmet 
Akif Ersoy’u, 

vefatının 84. yılında rahmetle, 
sevgiyle anıyoruz...
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 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Doğuş emektarlarından Sevgili Mustafa Oğuz ve 
Mehmet Şahit, Havva Oğuz Pekçıkmaz’ın kıymetli 
valideleri, Fadim Koçak’ın vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Yaralı ailesinin acısını yürekten paylaşı-
yor, merhumeye Allah’tan rahmet, gözü yaşlı, gönlü yaslı 
kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz

- Taziye...
Hollanda Mehteran Koordina-
törü Sevgili Ünal Fırat’ın kısa 
süre aralıklarla amcası Halit 
Fırat ve genç yaşta iki kuzenini 
vefatlarını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumlara ve 
merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz. 

- Taziye...
Birlik Camii üyelerinden Sev-
gili Ömer Demir’in kısa süre 
aralıklarla abisi Ali Demir’in, 
kız kardeşi ve yeğeninin vefat-
larını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhumlara ve 
merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine sabır ve baş-
sağlığı dileriz. 
- Taziye...
Doğuş emektarlarından ve NAVY TRACK GPS takip 
sistemleri yetkililerinden  Sevgili Eyyüp Gülnar’ın kıy-
metli babasının vefatını teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Kenan Koçyiğit’in kıymetli 
babası Mustafa Koçyiğit’in vefatını teessürle öğren-
miş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan  ve Hollanda İslam Federasyonu önceki 
başkanlarından Sevgili Hüseyin Bündar’ın kıymetli 
ağabeyi Yaşar Bündar’ın vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan  Sevgili Kasım Akdemir’in kısa 
aralıklarla ablası Nevin Akdemir Altun ve eniştesi 
Feramuz Altun’un vefatlarını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhume ve merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve Rotterdam Versaam Derneği Bakanı 
Sevgili Mustafa Şenyürek’in yeğeninin genç yaşta 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Ayşe Güneş’in anneannesinin 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. merhume-
ye Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve Doğuş emektarlarından gazeteci 
Sevgili İffet Subaşı’nın dayısının vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...

Kocatepe Camii cemaatinden 
cami yöneticilerinden Bahri 
Soytürk’ün, babası Ali Soy-
türk’ün, Selim Sevdi’nin, 
Yusuf Ünlü’nün, Mahmut 
Gürbulak’ın eşi Fatma Gür-
bulak’ın, Erol Yıldırım’ın ve 
Halil Kütük, Cafer Kaya ve 
Mustafa Koçak’ın vefatlarını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhumlara Allah’tan 
rahmet, ailelere sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz.
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- Şifa Dileği...
Okurlarımızdan, Doğuş emektar ve yazarlarından Sevgili 
Bayram Altıntaş’ın, Hollanda Kırım Vakfı yöneticilerinden  
Sevgili Mehmet Pekcan’ın ve Kocatepe Camii üyelerinden 
Sevgili Osman Düzgün’ün rahatsızlıkları nedeniyle hasta-
nede müşahede altında bulunduklarını, tedavi gördüklerini 
öğrenmiş bulunmaktayız. Hastalarımıza ve yakınlarına, 
geçmiş olsun diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyor, dualarınızı 
bekliyoruz.

- Şifa Dileği...
Okurlarımızdan ve Hollanda İslam 
Federasyonu önceki başkanlarından 
Sevgili Sebahattin Uçar’ın rahat-
sızlığı nedeniyle hastanede müşahede 
altında bulunduğunu öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Hastamıza ve yakınlarına, 
geçmiş olsun diyor, acil ve  hayırlı şifa-
lar diliyor, dualarınızı bekliyoruz.

- Şifa Dileği...
Okurlarımızdan Sevgili Zeynep 
Karataş’ın rahatsızlığı nedeniyle has-
tanede müşahede altında bulunduğu-
nu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hastamıza ve yakınlarına, geçmiş ol-
sun diyor, acil ve  hayırlı şifalar diliyor, 
dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Ulft Selahâdin-î Eyyûbî camii kurucu üyelerinden Sevgili 
Mehmet Sünnetçi’nin vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır 
ve başsağlığı dileriz.
- Tebrik. 
Hoş geldin Muhammed Alparslan, 
Yaşama sırası sende! 
Hollanda Mehteran ekibinden Sevgili Rıdvan Balaban’ın  
3 Ocak 2021 tarihinde Muhammed Alparslan’a adını ver-
diği bir evladı dünyaya geldi. Genç çifti tebrik ediyor, 
Muhammed Alparslan’a hayırlı ve uzun ömürler
diliyoruz.
- Tebrik.. Hoş geldin Dilâ Su...Yaşama sırası sende! 
SİM üyelerinden ve siyasetçilerimizden Sevgili Mahmut ve 
Emine Erdem’in Dilâ Su adını verdiği bir evladı dünyaya 
geldi. Genç çifti tebrik ediyor, Dilâ Su’ya hayırlı ve uzun 
ömürler diliyoruz.

- Taziye...
NIF Eğitim Bakan yardımcısı 
Sevgili Yılmaz Bilgiç’in kıymet-
li babası Hacı İsmail Bilgiç’i 
vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Siyasetçilerimizden Süleyman 
Koyuncu’nun kıymetli babası 
Ünsal Koyuncu’nun vefatını te-
essürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz. 
- Taziye...
Uzun yıllar Hollanda’da yaşayan 
ve sonrasında Türkiye’ye dönüş 
yapan işadamı Gürsel Kan’ın 
vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Schiedam Muradiye Camii cema-
at ve üyelerinden Merhum Turan 
Akdağ’ın eşi Rabia Akdağ 
Serim’in, eski camii yöneticiler-
den Süleyman Karatepe’nin 
Gazi Kondu’nun eşi Fatma 
Kondu’nun, Ali Osman Baş-
kaya’nın, Necmettin Eşsiz’in 
eşi Fatma Eşsiz’in, Necdet Ak-
kurt’un eşi Necla Akkurt’un, 
Hasan Aykal’ın vefatlarını te-
essürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhum ve merhumelere 
Allah’tan rahmet, kederli aileleri-
ne sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Gazeteci, şair, yazar Sevgili Yavuz Nufel’in halaoğlu 
Nihat Şengül’ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli aileye 
sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Benjamin Mobilya sahibi Sevgili Bünyamin Doğan’ın 
amcası Hacı Doğan’ın vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Hollanda Kayserililer Federasyonu yöneticilerinden  
Sevgili Mehmet Safrantı’nın annesi ve babaannesinin 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume-
lere Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
- Taziye...
Rotterdam Versaar Türk İslam kültür merkezinin din 
görevlisi Sevgili Ensar Kalemli anesinin vefatını üzün-
tüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- Taziye...
Hollanda Yozgatlılar Federasyonu yöneticilerinden  
Sevgili Tahsin Özer’in annesinin vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili İbrahim Emili’in ağabeyi 
Ahmet (Mulla) Emili’nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Schiedam İslam Merkezi üyelerinden Sevgili Seyit 
Karabıyık’ın kıymetli babasının vefatını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Okurlarımızdan ve Saadet Hollanda yöneticilerinden  
Sevgili Selahattin Salman’ın yengesinin vefatını 
üzüntüyle duyduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Taziye...
Hollanda Sivaslılar Birliği yöneticilerinden Sevgili 
Siyami Demir’in amcası Selahattin Demir’in 
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli aileye sabır ve başsağlığı 
diliyoruz.
- Taziye...
İskender Paşa Camii Eğitim Başkanı  Sevgili Ali 
Göbel’in annesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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Çınar Cenaze Fonu üyelerinden, Hoogezand kentinden 
Nur Sevgi Çırağan, Schidam kentinden Ayşe Göker 
Özsoy, Amsterdam kentinden Asija Jasarevic, 
Rotterdam kentinden Halit Kayak, Rotterdam kentinden 
Ahmet Ekici, Tiel kentinden Ali Rıza Çolaklı, Arnhem 
kentinden Talat Aydemir, Den Haag kentinden 
Nazmiye Keskin, Rijssen kentinden Hikmet Yaşar, 
vefatlarını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhum ve merhumelere  Allah’tan rahmet, 
kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.

TAZİYE...

Hollanda İslam 
Federasyonu 
Hac-Umre 
sorumlusu 
Sevgili 
Mustafa Kayak’ın ağabeyi 
Halit Kayak’ın 
vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailelerine 
sabır ve başsağlığı diler, dualarınızı bekleriz.

TAZİYE...









Bulmaca
Soldan sağa:
1- Malların teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satılmasına dayanan satış 
biçimi * Bir haber ajansımız * Beyaz renk. 2- Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey 
arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo *  Oyunculardan bi-
rinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu. 3- 
Araştırıp bulma, sağlama, elde etme * Baston * Kısaca metre * Trityumun simgesi. 4- Ağabey 
* Bir şeyin geri tarafı * Argonun simgesi * Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri 
beyaz veya menekşe renginde, güzel kokulu, yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık 
ve otsu bir kültür bitkisi. 5- Azodun simgesi * Bir nota * Ölü yıkama yeri. 6- Bir nota * Çocuk 
yuvası * Bir tür cetvel * Asmaktan emir * Kısaca metre. 7- İnsanı istenmeyen seçeneklerden 
birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, durum * Otomobil, tren, 
gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta. 8- Yeniden, 
tekrardan * İtriyumun simgesi *  Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi. 9- Erbiyumun simgesi 
* (Tersi) dolaylı anlatım  * Valide * (Tersi)Beyaz renk. 10- (Tersi) Türlü metallerden yapılmış, 
kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne * Fotoğrafta görülen futbol takımımız. 
11- Kısaca metre * Potasyumun simgesi *Atların ağzına takılan  şey * Argonun simgesi * 
Üstün zıttı. 12- Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin 
özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye * Sarmaktan emir * Erbiyumun simgesi. 
13- Sermaye *  Hz. Muhammed’in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazı-
lan kaside * Kurucusu Hub van Doorne’nin önderliğinde kamyon kasası üretimine başlayan 
şirket, 1932 yılında adını “Van Doornes Aanhangwagenfabriek” olarak değiştirmiştir. Ürettiği 
sağlam ve kullanışlı metal kamyon kasaları ile kısa sürede adını duyuran Hollanda merkezli 
üretici, 1936 yılında dünyanın ilk TIR konteynerini üreterek alanında adını tarihe kazımayı 
başardığı marka. 14- Pişmanlık * Milimetre * Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 
15- Binek hayvanı * Sodyumun simgesi * Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun en 
ileri bölümünde bulunan ve nişan alırken gezle birlikte göz ile hedef arasında aynı çizgi üze-
rine getirilen küçük çıkıntı * Oksijenin simgesi.
Yukarıdan aşağıya: 
1- Kullanılmaya hazır (güç, yetenek). * Anlam. 2- Amaç, gaye, hedef * Bir sayı *  Birine ge-
çici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb., inam, vedia. 
3- Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle 
uçak ve gemilerde kullanılan cihaz * Ayak diretme * Lezzet. 4- Valide * Vücut kemiklerinin 
uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal * Dört teli olan, çenenin altına dayaya-
rak çalınan yaylı saz. 5- Potasyumun simgesi * Radyumun simgesi *  Son dönem Osmanlı 
ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er * Bebek yemeği. 6- Koruma, 
himaye, vikaye * Bir rekoru yenilemek. 7- Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan 
usta, bezekçi *  Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen 
* Uzaklık işaret eder. 8- Danimarkanın plaka işareti * Asmaktan emir * Güvenli * Alfabe-
mizde yirmi birinci harf. 9- Bir göz rengi * Köpek (lakap) * Alfabemizde yirmi birinci harf * 
Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak. 10- Soyluluk * Kalın kumaş 
* Gözleri görmeyen. 11- Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, 
amma, lakin * Hidrojenin simgesi * Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı 
cam, gözgü, mirat * (Tersi) Bir spor kulübümüz * Karbon’un simgesi.12- Eski dilde su * Ölen 
insanın vücudu * İlenme, beddua * Argonun simgesi * İşaret zamiri. 13- Acımasız, cana kıyıcı 
* Tarla, bahçe vb. yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak. 14- Tok olmayan * Neonun 
simgesi * Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, mono-
pol * Bir binek hayvanı. 15- Potasyumun simgesi  *Bir tür cetvel * Kısaca metre * Eski dilde 
su * Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı * Oksijenin simgesi.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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“Sofa   Bedding 
Boxspringpro   ailesi
olarak hayırlı bir çalışma ve 
eğitim sezonu diliyoruz...

BU SAYFA SOFA BEDDING/BOXSPRINGPRO KATKILARIYLA HAZIRLANMIŞTIR...
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Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, esenlik, huzur dolu bir yıl diliyoruz...
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