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Süper çeşitlilik ve demokrasi
60’lı yılların maden işçisi göçü şu günlerde yerini globalleşen dünyada yeni bir göç dalgasına 

terkederken, artık dünyanın her yerinden çok değişik dil, kültür ve millyetlerden yeni göçmenler 
süper çeşitliliği oluşturuyor. Ico Maly, Joachim Ben Yakoub, Jan Blommaert süper çeşitli top-
lumların olduğu dünyada demokrasiyi sorguluyorlar. 
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N-VA gerçeğe tosladı
Federal koalisyonun en büyük par-

tisi olan Flaman Milliyetçileri N-VA 
çoğu zaman geri adım atmak ve kendi 
istediğinden çok farklı uygulamala-
ra imza atmak durumunda kalıyor.  
Flaman bölgesi düzeyinde U-place 
tartışmasında ve bütçe dengeleme ko-
nusunda yalnız kalan parti vaatlerinin 
hiçbirini tutamıyor. Federal düzeyde 
de aynı durum söz konusu. Tasarruf 
tedbirlerini uygulamak, işsizlik öde-
neğini zamanla sınırlamak ve güçlü 
reformlar yapmak sanıldığından çok 
daha zor.  N-VA hükümetteki uy-
gulamaları ile seçimi kazanmadan 
önceki N-VA’dan bambaşka bir parti 
oldu. İktidar N-VA’yı sıradanlaştır-
dı ve verdiği ödünlerle diğer merkez 
partilerinden biri haline getirdi. N-VA ülke yöneten bir halk partisi haline geldi. Deyim yerindeyse “N-VA,  CD&V’leşti”. 
Gent Üniversitesi Siayaset Bilim Profesörü Carl Devos’a ait olan bu sözlerin yanında Devos,  “N-VA’nın hayatın gerçekle-
rin sınırlarına tosladığını” düşünüyor. N-VA’nın bu duruma düşmesinde Federal Çalışma Bakanı Kris Peeters’in(CD&V) 
başarısı yadsınamaz. Zaten partisi de tamamen Peeters’in arkasında duruyor. CD&V, iktidarın sosyal yüzünü temsil ederken 
suskunlaşan N-VA sayesinde Open VLD hiç olmadığı kadar kendisi kalabiliyor. N-VA gerçekle yüzleşerek kendi kimliğini 
sorgulamak zorunda kalırken partinin önemli isimlerinden Zuhal Demir de erkek dergisine poz vererek dikkatleri başka 
yöne çekmeyi başarıyor. Muhalefetteki sosyalistlerin ve yeşillerin fazlaca sesinin çıkmadığı Belçika’da muhalefet yapmak da 
sendikalara düşüyor.

www.binfikir.be

Hocalı’yı unutturmadılar
Belçika Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ile 
Azerbaycanlılar ve Diğer Türk Halkları 
Kardeşlik Merkezi  21-25 Şubat tarihleri 
arasında bir dizi etkinlikleHocalı’yı andı.

Şiir ve Edebiyat Gecesi’ne yoğun ilgi
Belçika Türk dernekler Birliği’nin 8. Şiir 
ve Edebiyat Gecesi her yıl daha da yoğun 
ilgiyle karşılanıyor

Metin Edeer yeniden EYAD Başkanı
Emirdağ Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği (EYAD)geçtiğimiz günlerde yapılan 
genel kurul ile yeni yönetimini belirledi.

Spor’da iz bırakanlar kitaplaştı
Schaerbeek Belediyesi spordan sorumlu 
Başkan Yardımcısı Sait Köse, Belçika’da 
spora katkı sunan Türk ve Faslı sporuna kat-
kı sağlayanları anlatan bir kitap hazırlattı.

11
’d

e
15

’t
e

17
’d

e
2

3
’t

e

5. sayfaya bakınız

Cafer Bağseven Artfikir’de

7’de

Tesbih ve eşeğinin kuyruğundan sonra şimdi de 
Nasrettin Hoca’nın kolu kopartıldı.
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Adres: Place de la Reine 20, 1030 Brüksel

Kenan Erciyas: 0 475 491 791
Umut Kaygısız:0 478 305 783

FAİZLER DÜŞTÜ! 

YÜKSEK FAİZLİ ev kredilerinizi 
DÜŞÜK FAİZLİ kredilerle 
  DEĞİŞTİRİYORUZ !

Kredi Uzmanlık İşidir!
 25 Yıllık ANADOLU KREDİ 
uzmanlığıyla hizmetinizdeyiz

Türkiye’den ev alımlarını da
 finanse ediyoruz

SİZ de FAYDALANIN!

“Yaşasın Boşanıyoruz”un hazırlıklarına başladılar
Anton Çehov’un kadın-erkek ilişkileri üzerine kurulu kısa güldürüleri “Bir Evlenme Teklifi” ve “Ayı”yı amatör bir ruhla işleyerek “Kadın-Erkek Komedya-

sı”  adı altında şimdiye kadar 4 kez sahneleyen Binfikir Tiyatro Topluluğu bir yandan da yeni oyununun hazırlıklarına başladı.

Tiyatro Antract’tan 
gala gecesi

Brüksel’de Çağdaş Dernekler Federasyo-
nu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Ti-
yatro Antract 1 Mart’ta Diva Salonu’nda Gala 

Gecesi organize ediyor.

Tiyatro gösterisi, mü-
zik, Dj ve dans gösterile-
rinin bulunduğu gala ge-
cesinde meze tabağı ve bir 
meşrubat dahil omak üze-
re girişin 15 Euro olduğu 
bildirildi.  1 Mart Pazar 
günü Rue de jeruselam 36, 
1030 Scaherbeek adresin-
deki Candan marketin ya-
nında bulunan Diva salo-
nunda gerçekleşecek olan 
Gala için 0485 057 963 
nolu telefon ve antractasbl@outlook.com elektronik 
posta adresinden bilgi alınabilecek.

Binfikir Tiyatro Toplulu-
ğu’nun deneyimli oyuncuları 
ve ekibe katılan yeni yete-
neklerle hazırladığı yeni ka-
baresi “Yaşasın Boşanıyoruz” 
10 Mayıs’ta Brüksel’de sanat-
severlerle buluşacak. Erdinç 
Utku’nun yazıp-yönettiği 
oyunda “moda haline gelen” 
boşanma hicvediliyor.

 “Artize ihtiyacımız yok, ciddi oyuncu 
adaylarına her zaman kapımız açık”

Yeni oyuncu başvuruları konusunda bir 
açıklama yapan Binfikir Genel Sanat Di-
rektörü Erdinç Utku “Artize ihtiyacımız yok 
ama tiyatroya gönlünü kaptıran, yetenekli ve 
oyunculuğa ciddi bir şekilde zaman ayıracak 
olan  7’den 77’ye ciddi oyuncu adaylarına her 
zaman kapımız açık. Erol Günaydın ya da 
Haldun Taner’in izinden gidip “Bizim Ti-
yatro”yu adımızın nasıl telaffuz edildiğinin 
bilinmediği yaban ellerde yaşatmaya gönül 
vereceklere hayır demek mümkün mü?” şek-
linde konuştu. Utku “ biz tiyatroya toplum-

sal eleştiri ve komedi tiyatrosu olarak başladık. 
Çarpıklıkları ve yanlışlıkları skeçlerle sahneye taşıdık. 
Fakat son 2 yıldır tiyatro klasiklerini sahneliyorduk. 
Artık tekrar  kabare tarzına dönüyoruz” dedi.

Minikleri 23 Nisan’a yetiştirecekler
T.C. Brük-

sel Eğitim 
Müşavirliği ile 
işbirliği içeri-
sinde  oluştu-
rulan Binfikir 

Çocuk Tiyatrosu’nun, miniklerle, “Küçük Prensesin 

Yolculuğu” 
adlı çocuk 
o y u n u n u 
sahneleme 
çalışmaları 
da sürü-
yor. Ayhan 
K a p l a n’ ı n 
y ö n e t e c e ğ i 

oyunun ilk gösterisinin 23 Nisan’a yetiştirilmesi plan-
lanıyor.

2008-2010 yıllarında Binfikir çatısı altında çocuk-
lara tiyatro dersleri verilmiş ve minik oyuncular “Saint 
Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen kız” ve “Minik 
Nicolas ve Minik Nasrettin Çevre Canavarı Petman’e 
Karşı” oyunlarında oynamışlardı.

Haber Merkezi

   Subat 2015

TGT ve Kardeşlik Tiyatrosu 
Çanakkale Destanı ile sahnede

Limburg Bölgesi’nin iki köklü Amatör Tiyat-
rosu Kardeşlik ve Türk Gençlik Tiyatrosu-TGT 
Çanakkale Destanı’nın 100. Yılını anmak için 

ortak bir Çanakkale gösterisi hazırladılar.

İki tiyatro grubunun birlikte sahneleyeceği 
oyunla ilgili açıklama yapan TGT ve Kardeşlik 
tiyatrosu yönetmenleri Veli Arslan ve Ayhan Ali 
Ustaoğlu, oyunla ilgili olarak “hem tarihimizi ya-

şayacağız hem de gençlerimizle tiyatro yapa-
cağız” dediler.

İlk olarak 18 Mart 
Çarşamba günü  saat 
20:00’de André Du-
montlaan 2, 3600 
Genk Waterschei 
adresindeki Casino 
Shouwburg’de sah-
nelenecek olan oyun 

daha sonra 19-20-21 
ve 22 Mart tarihlerinde de 
sahnelenecek. Ön satışın 8 Euro olduğunu kay-
deden TGT ve Kardeşlik Tiyatrosu Çanakkale 
Destanı oyunu için kasadan bilet satışı 10 Euro 
olacak.

Haber Merkezi

Haber Merkezi
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Geçtiğimiz günlerde bir matbaa sahibi değerli bir 
işadamımız,  kendisine dergi bastıran, ancak parasını 
ödemeyen hatta dergilerin sadece ilan verenlerre gös-
terilmek üzere olan bir kısmını alıp kalanları da yine 
matbaada bırakarak dağıtmayan, bu üçkağıtçıları (işa-
damımzın kendi ifadesi)  deşifre edeceğini facebokta  
açıkladı.  

Bu açıklama nedeniyle  facebookta Türkçe medya 
üzerinden  yapılan tartışmayı önemsediğim için siz 
gazete okurlarımızla da paylaşmak istedim. Zira bu 
tartışma spetteki iyi elmalarla, kötü elmaları  ayırdet-
mek ve bu ayrımı ifade edebilmek açısından önem 
arzediyor. Yoksa Türkçe medya diyerek herkes aynı 
kefeye konursa sektörde  dürüst  ve özveri ile çalışan 
diğer yayıncıların da motivasyonu kalmaz ki göçmen 
toplumda gazetecilik para kazanma değil, toplumu 
hizmet işidir.

İşadamımız  Belçika’daki Türkçe medyayı da takip 
eden biri olarak sektörde  kimlerin ne yaptığını da iyi 
bilir. Belli ki yapılan üçkağıt hem işadamı olarak ken-
disine zarar vermiş hem de toplumun kandırılmasına 
alet edilmiş.,  Kendisine parasını ödemezlerse facebo-
ok’ta isimlerini açıklayacağını yazdı. Ancak bu  iş sade-
ce kendisinin dolandırılması değil koca bir toplumun 
da dolandırılmasıdır. O nedenle de kendisine borçla-
rını   ödeseler de ödemeseler de bu kişileri açıklaması 
gerektiğini düşünüyorum.

Binfikir olarak  10 yıldır, yeterli ilanımız olsa da ol-
masa da okura verdiğimiz sözü tutarak her ay gazete-
mizi çıkardık. Bunu da hiç bir ilan verene haber yapma 
sözü vermeden, hatta bunun gazetecilik ilkelerine uy-
madığını bizzat anlatarak , haber-reklam konularının 
ne kadar hassa olduğunu  bilmeyenlere de öğretme 
görevi de üstlenmiş olduk.  Gazeetmizi çıkardığımız 
ilk sayılardan son yıllara kadar sayısız örnek verebilirm. 
Bunlardan bir tanesi: 24 sayılık ilan anlaşması yapan ve 
bu ilanı veren işadamının Ramazan çadırı sponsorluğu 
ya da bir kuruma destek olduğu haberlerini yapmadı-
ğımız için anlaşmanın geri çekilmesine hiç tereddüt 
etmeden ‘bu haberleri yapmayacağız, ilanı çekebilirsi-
niz ‘ diyerek cevap verdik. 2 yıl boyunca tam sayfa ilan 
gelirini gazetecilik ahlak ve onuru için  tereddütsüz 
geri çevirmiş  bir yayın organınını temsil eden kişi ola-
rak ; “ Haber/reklam kavramlarını berraklaştıramayan 
yerel basınımızın dayanılmaz hafifliği..” diye  isim ver-
meden  yapılan ve herkesi aynı  sepete koyan yorumları 
da  büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyorum.

Yerel basın nedir? Türkçe medya kendi içine mi 
kapalı? Kavramları tartışıldı. Yerel basın ifadesi  Bel-
çika’daki Türk Toplumu’na yönelik Türkçe olarak çı-
karılan yayınları anlatmakta doğru bir kavram değil.  
Yerel basın sadece belli bir coğrafi sınır içinde, o sı-
nırlarda yaşayanlarla ilgi ve orada olanlarla ilgili haber 
yapan gazetedir, dergidir. Belçika’da basılan ve Belçika 
ile ilgili haber yapan Türkçe gazeteler YEREL BASIN 
değil, tüm ülke çapında haber yaptığı için aslında ULU-
SAL ( Belçika için federal demek lazım) ama sadece bu 
ülkedeki Türk toplumuna yönelik ve Türkçe haber yap-
tığı içinde TÜRKÇE TOPLULUK GAZETESİdir.

Kendi içine dönüklük de biraz Türkçe dilinin kulla-
nılıyor olması ile ilgili bir sorundur. Fakat kendi içine 
dönüklük konusundaki en büyük handikap, gazetenin 
içeriğidir. Biz Binfikir olarak bu sorunu Belçika ile 
ilgili olayları takip ederek ve Belçikalı yetkililerle bu 
olaylara ilşkin iletişim kurup, bilgi alarak hatta her ay 
orta sayfamızda Belçikalı bakanlar, başbakanlar, özel 
kurum temsilcileri vs. gündemdeki konuları röportaj-
larla derinlemesine tartışarak asmaya çalışıyoruz. Ay-
rıca köşe yazarlarımız ülkede olup bitenleri, bunların 
kendi toplumumuza olan etkilerini analiz ediyorlar. 
Ama sadece Türk toplumu, düğün, nişan, dernek ve sa-
dece Türk kökenli siyasilerin haberlerini yaparak tabii 
ki kendi içimize kapanırız. Zaten Binfikir de, düğün, 
nişan, reklam karşılığı ya da beklentisi ile iş yeri açılışı 
haberleri yapılmasına karşı olarak çıkmış bir gazetedir. 
Bu ilkeyi yaşatmanın ortaya çıkardığı haksız rekabete 
rağmen 10 yıl boyunca her ay kesintisiz sadece reklam 
gelirleriyle ayakta durabilmiş bir gazeteyiz. Konuyla 
ilgili değerlendirmeler  tüm bunlar gözönünde bulun-
durularak yapılırsa sanırım bir haksızlığın daha önüne 
geçilmiş olur.

serpilaygun@binfikir.be

Temizlik şirketlerinin yüzde 60’ı ayrımcı
Flaman Bölgesi’nde hizmet çekleri ile temizlik elemanı sağlayan şirketlerin yüzde 60’ının ayrımcılık 

yaptığının saptanması anonim denetimler uygulanmasını tekrar gündeme taşıdı.

Haber Merkezi

Flaman Çalışma Bakanı Philippe Muyters 
(N-VA) temizlik ve benzeri işler yapmak için eleman 
sağlayan hizmet çeki (titre-services/dienstencheque) 
şirketlerinde ayrımcılığa karşı tepdili kıyafet (ano-
nim) denetim uygulaması seçeneğinin değerlendirile-
bileceğini açıkladı.  “Partim gibi ben de uygulamanın 
taftarı değilim ama konuyu değerlendirebilirim” diyen 
Bakan hukuki olarak bunun mümkün olduğunu dü-
şünüyor. Anonim denetimlerde şirketlere müşteri gibi 
telefon edip eleman isteniyor ve şirketlerin ayrımcı 
davranıp davranmadıkları tespit ediliyor.

Azıklıklar Forum’u (Minderhedenforum) yaptı-
ğı araştırma sonunda Flaman Bölgesi’nde “özellikle 

yerli Belçikalı istendiğinde” temizlik şirketle-
rinin çoğunun buna olumlu yanıt verdiği tes-
pit edilmişti.  Aranan 251 şirketten 165’inin 
(yüzde 60’dan fazlasının)  ayrımcılık yaptığının 
belirlendiği araştırma ile ilgili görüntüler Fla-
man Devlet Televizyonu VRT’de yayınlanan 
“Volt” programında da gösterilmiş ve tepkiyle 
karşılanmıştı. Flaman partilerinden ırkçı Vla-
ams Belang “Flamanların Flaman temizlikçi 
istemesinin gayet normal olduğunu” söylerken,  
sp.a, Groen, Open VLD ve CD&V ayrımcılıkla 

mücadele için tepdili kıyafet (anonim) denetim uygu-
laması getirilmesini istemişlerdi. Talepleri olumlu kar-
şılayan Flaman Hükümeti temizlik şirketlerini anonim 
olarak arayarak Flaman Temizlikçi isteyecek ve bu şir-
ketlerin ayrımcılık yapıp-yapmadığını kontrol edecek.

Sp.a “ırkçılığın tespitinin tesadüflere bırakılamaya-
cağını “anonim denetimlerin kesinlikle gerekli oldu-
ğunu” belirtirken Groen “Anonim denetimlerle elde 
edilen verilerin ayrımcılık yapanlara yaptırım uygu-
lamak için kullanılabileceğini” açıkladı.  Uygulamayı 
savunan CD&V de ayrımcılık karşıtı politikaların 
“önleme ve farkındalık” ağırlıklı olması gerektiğini 
açıkladı ve “Ayrımcılık cezalandırılan bir suç ve ay-
rımcılık karşıtı politikaların uygulanması için bu iyi 
bir araç” şeklinde görüş bildirdi.

Belçika’nın ilk erkek sığınma evi
Evde aşırı şiddete maruz kalan Belçikalı erkekler Mart ayı başından itibaren erkek sığınma evinden yararlana-

bilecekler. Belçika’da yıllardır Kadın Sığınma Evleri vardı ancak  Belçika’nın ilk erkek sığınma evi Mechelen’de 
açılıyor.  Belçika’da 20 erkekten 1’nin evde şiddet kurbanı olduğu belirtiliyor. Kadınlarda bu rakam 10’da 1.

Konuyla ilgili konuşan Mechelen Sosyal Hizmetler 
Sorumlusu Yolanda Switten “Çoğunlukla artık sevilme-
yen erkekler şiddet görüyor. Bazen kadının ailesi kadın 
için yeni bir partner bulmuş oluyor. Şiddete maruz kalan 
erkekler arasında eşcinseller de var” şeklinde konuştu. 
Sam Huis adıyla Mechelen’de açılan sığınma evi Belçi-
ka’da türünün ilk örneği ve şiddete maruz kalanlara reh-
berlik hizmeti ve destek verecek.

Helen Blow ise “Geleneksel olarak erkeklere sığınma 
olanağı sadece evsiz erkeklere sağlanıyordu. Yeni sığın-
ma evinde şiddete maruz kalan erkeklere güvenlik ve iş 
sağlayacağız” dedi. Mechelen’deki erkek sığınma evinin 
yeri saklı tutuluyor. Şiddet göreb erkeklerin 3 ay boyun-
cakalabileceği Sam Sığınma Evi 2 apartman dairesinden 
oluşacak. Zamanla da bunun yeterli olup olmadığı gö-
rülecek.

Flaman Sağlık Bakanı  Jo Vandeurzen ise  erkeklerin 

şiddete maruz kalmasının önemli bir sorun olduğunu 
ancak bunun açıkça tartışılamadığını” ifade etti.

Hollanda’da 2003 yılından beri varolan erkek sığınma 
evinin Belçika’da daha geç açılmasını, maddi imkanlar ve 
konunun halen bir tabu oluşuna bağlayan yetkililer, top-
lumda erkekelerin de şiddet gördüğünü ancak şiddet gö-
ren erkeğin bunu çabucak dışavuramadığını kaydettiler.

Haber Merkezi

Demir, erkek dergisi için poz verdi
P-Magazine erkek dergisinin kapağını tarihinde ilk kez bir politikacı süslüyor. Derginin mart sa-

yısında Anversli Federal Milletvekili Zuhal Demir poz verdi ve 9 sayfayı fotoğrafları ile doldurdu.. 
Demir’in fotoğraf çekimleri ise parlamentoda yapıldı.

Mart sayısı ile gurur duyan derginin Genel Yayın 
Yönetmeni  Jeroen Denaeghel “Zuhal güzel bir ka-
dın. Bu tarihi bir olay: ilk kez kapağımızda bir kadın 
politikacıya yer veriyoruz. Çekimlerin parlamentoda 
yapılması fotoğraf çekimlerini çok özel kıldı. İç ça-
maşırı ya da bikinili fotoğraflar yok ancak düzeyli bir 
şekilde seksi fotoğraflar ortaya çıktı.” şeklinde konuş-
tu. Zuhal’in poz vermesinin diğer kadın politikacıları 
cesaretlendirmesini beklediğini belirten Denaeghel 
“Freya Van den Bossche, Özlem Özen,  Eva Daele-
man ve Sabine Hagedören”in isterlerse kendisini ara-
yabileceğini” söyledi.

Politikacı ya da değil, sonuçta P-Magazine bir er-
kek dergisi. Derginin kapağı Zuhal Demir’in dergi 
içerisinde seksi pozlarının olacağı beklentisi içerisine 
giriyor. Demir’in pozlarına kıskanç tepkiler beklediği 
öğrenildi. Dergi Zuhal Demir fotolarına 9 sayfa ayırdı.

Haber Merkezi

Türkçe medya ve üçkağıtçılar

   Subat 2015
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Frankofon kesimde PS, CDH ve MR’de,  Flamanlarda 
N-VA, CD&V ve Open VLD’de güçlü başkanlar  devri ya-
şanırken Flaman yeşilleri Groen’da Meyrem Almacı başla-
yan değişim rüzgarı Sp.a, FDF ve Ecolo’ya da yansıyor.

Flaman Bölgesi’nde, Flaman Sosyalist Partisi (Sp.a) baş-
kanlığı için adaylığını daha önce açıklayan John Crombez 
karşısında tekrar aday olup olmayacağı merak edilen şimdiki 
başkan  Bruno Tobback da 7 Şubat’ta yapılan parti kongre-
sinde yarışa katılacağını ilan etti. Ancak Tobback destek bul-
makta zorlanıyor. Tobback’ın resmen aday olabilmesi için 13 
Mart’a kadar en az 2 eyaletten toplam 5000 üyeye sahip 10 
teşkilatı arkasına alması gerekiyor. Leuven, Maasmechelen 
ve Geetbets’ten sonra Londerzeel de Tobback’ı destekleye-
ceğini açıklarken adaylık ön koşullarını yerine getirip getire-
meyeceği hala belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz federal ko-
alisyon döneminde Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı’ndaki 
başarısı ile parlayan sp.a’nın yeni yıldızı John Crombez’nin 
öyle bir sorunu yok. Brüksel, Hasselt, Gent, Brugge, Kort-
rijk, Roeselare, Mechelen ve Oostende çok önceden Crom-
bez demişti. Duffel, Kuurne ve Nevele de Crombez’den yana 
tavır koyuyor. Sp.a Haziran ayında yapacağı genel başkanlık 
seçiminde genç ve yenilikçi başkan adayı John Crombez ile 

yerinde saymaya 
son verip deği-
şim rüzgarı estir-
mek istiyor.  Za-
ten Crombez de 
“partinin özüne, 
kendi değerlerine” 
dönmesini istiyor. 

Aşırı solcu PVDA ile ılımlı Sp.a çizgisi arasında kendini 
konumlandıran Flaman yeşiller partisi Groen’un başarısı 3 
yıldır başkanlığı yürüten  Tobback’ı koltuğundan edeceğe 
benziyor.

Peki Frankofon partilerde durum farklı mı?  Frankofon 
federalistleri FDF ( Fédéralistes démocrates francopho-
nes) benzeri bir tercihi 8 Mart’ta yapacak. Bakalım FDF 20 
yıldır partinin başında bulunan ve hala koltuğu bırakmak 
istemeyen Olivier Maingain’den kurtulabilecek mi? Karşı-
sında güçlü bir aday var: Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
Schaerbeek belediyesinin Türkler tarafından da çok sevilen 
belediye başkanı Bernard Clerfayt! Clerfayt, “Maingain’in 
zamanının dolduğunu” düşünüyor ve “tek kişilik şov yapmak 
yerine takım oyunu oynatacak bir lidere ihtiyaç olduğunu” 
söylüyor. Maingain’in partideki diğer sesleri susturduğuna 
inanan Clerfayt, daha demokratik bir parti için adaylığa 
soyundu. Oudergem’da vekaleten belediye başkanlığı yapan 
Christophe Magdelijns de üçüncü aday olarak yarışa katı-
lıyor. Tiyatro diliyle özetleyecek olursak: Maingain or not 
Maingain, that’s the question! FDF seçimlerinin sürprizi ise 
parti genel sekreterliği için yarışa katılan Filiz Güles olabilir. 
Güles’in seçilme şansının oldukça fazla olduğu belirtiliyor.

Emily Hoyos ve Olivier Deleuze’ün 2014 seçim yenil-
gisi nedeniyle eşbaşkanlığı bıraktığı Frankofon yeşilleri 
Ecolo’da durum biraz farklı ve karmaşık. Eşbaşkan sistemi 
bulunan partide başkanlardan biri kadın diğeri erkek, biri 
Brüksel’den diğeri Valon Bölgesi’nden olmak zorunda. 22 
Mart’ta partiyi yönetecek ikiliyi seçecek olan Ecolo üyeleri 
Zakia Khattabi ve Patrick Dupriez ile Christos Doulkeri-
dis ve  Chloé Deltour ikilileri arasında tercih yapacaklar. 
İlk ikili “Ecolo herkesindir” diyerek açılımdan yana tavır 
sergilerken ikinci ikili “partinin açık ve net bir mesaj vere-
mediğini ve öncelikler arasında tercih yapılması gerektiği-
ni” düşünüyor.

Her yeni lider yeni bir umut demek. Ancak kişilere en-
deksli siyasetle takım oyunu arasındaki farkı bilenler için ki-
şilerden daha önemlisi “partinin kişiliği”! Başkanlığa soyu-
nan yeni isimler,  yeni seçenekler sunarak Belçika siyasetini 
canlandırabilir. Ya da koltuk sevdası bulunan eski isimlerle 
“eski tas eski hamam” yola devam edilir. Siyasette değişim ve 
yenilik isteyenlerin tası değiştirmekle yetinmeyip hamamı 
hatta keseciyi de değiştirme zamanıdır şimdi!

erdincutku@binfikir.be

İsviçre gizli hesapları sorgulanıyor

Maggie, Bart’ı solladı

Brüksel Savcısı Michel Claise İsviçre’deki HSBC bankasının eski ve yeni yönetcileri için ulus-
larası tutuklama emri çıkartmaya hazırlanıyor. İsviçre bankalarında gizli hesapları bulunan Bel-
çikalıların  bilgilerini isteyen Brüksel Savcılığı, bu bilgilerin verilmemesi halinde geçtiğimiz gün-
lerde yaklaşık 3000 Belçikalı’nın da aralarında bulunduğu gizli hesapların ortaya çıktığı HSCB 

Bankası eski ve yeni yöneticileri hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartacağını açıkladı.

Bundan 2 ay önce İsviçre Hükümeti’nden 
bankalarında gizli hesapları olan Belçikalıla-
rın listesini ve detaylı bilgilerini isteyen Brük-
sel savcılığı henüz bir yanıt alamadı. Bu arada 
HSCB Bankası ile de iletişim haline geçen Sav-
cılık, bankaların bu bilgileri gönüllü olarak ver-
memesi halinde yasal yollarla temin edileceğini 
açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde aralarında 3000 Bel-

çikalı’nın yaklaşık 5,50 milyar 
Euro’luk gizli hesabının bu-
lunduğunun ortaya çıkmasıyla 
açıklama yapan HSCB Bankası 
Müdürü, 2008 yılından itibaren 
banka olarak aldıkları yeni ted-
birlerle gizli hesaplar aracılığıyla 
vergi kaçırma ya da kara para ak-
lama işlemlerinin önlenmesi için 
çalıştıklarını kaydetti. Medyaya 
sızan son gizli hesaplar 2007 yı-
lına kadar uzanıyor.

Brüksel Savcılığı, HSCB bankasını yıllardır 
yolsuzluk ve vergi kaçakçılığını desteklemek ve 
hatta özendirmekle suçluyor. HSCB Bankası 
özellikle Panama ve Virjin adalarındaki  offsho-
re şirketleri aracılığıyla  zenginlerin vergi kaçır-
malarına yardımcı olmakla suçlanıyor. Savcılığa 
göre binlerce Belçikalı bu olanaktan faydalana-
rak vergi kaçırıyor. Olağanüstü Vergi Müfettiş-
leri (BBI), yakalanan bu vergi kaçakçılarından 
434 milyon Euro’nun ülkeye vergi olarak dön-
mesini istiyor.

Maggie De Block Brükselliler ve Valonların %61’nin 
oyunu alırken, eski başbakan ve dönemin popüler poli-
tikacısı Elio Di Rupo (PS-%48-46)’u ve  Flaman Böl-
gesi’nde %69 oyla yine yıllardır en popülerliği kimseye 

bırakmayan Bart De Wever (NV-A- %59)’ı solladı.

Valon bölgesinde Di Rupo 
2. Sıraya düşerken, cdH Başkanı Benoît Lutgen 
3. en popüler politikacı oldu.  Brüksel Bölgesi’n-
de  ise Didier Reynders (MR), geçtiğimiz yıllarda 

kaybettiği 2.liği tekrar kazanırken, Di Rupo 3. Sı-
raya düştü.

Flaman Bölgesinin de  bir süredir en popüler po-
likacısı olan Maggie De Block (%69)burada da pek 
çok polikacıyı yerinden etti. İkinciliği Çalışma Ba-
kanı Kris Peeters %63 ile alırken, 3. Sırada %61 ile 
Başbakan Charles Michel yer aldı. Başbakan Michel 
Valon Bölgesi’nde 9 sıra yükselerek 7.,  ve Brüksel’de 
de 7 sıra yükselerek 4. En popüler politikacı oldu.

Haber Merkezi

Sp.a, FDF ve Ecolo’da 
değişim rüzgârı
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Haber Merkezi

Federal Hükümet’e anti-kadın ödülü
Flaman Kadınlar Komisyonu, 1. Michel  Hükümeti’ne  Anti- Kadın- Kaktüs  ödülü ver-

di. Anti- Kadın- Kaktüs  Ödülü Flaman Kadınlar Komisyonu  tarafından kadın sorunlarına 
dikkati çekmek üzere,  2011 yılından beri, kadınlara karşı önyargılı ya da ayrımcı ifadelerde 
bulunan, mesajlar veren ya da önlemler alan kişi, kurum ya da şirketlere veriliyor.  Bir kaktüs 

olan ödül   Auwch Award adını taşıyor.

Flaman Kadınlar Komis-
yonu bugün açıkladığı ödülle 
ilgili olarak “kadınların Fede-
ral Hükümet’te son derece az 
temsil edilmesini  ve hüküme-

tin aldığı sert tasarruf önlemlerinin kadınları daha 
kötü etkilediğini” gerekçe olarak gösterdi. Flaman 
Kadınlar Komisyonu  “Federal Hükümette şu an 
14 bakandan 3’ü ve 4 devlet sekreterinden sadece 
1’i kadın. Haftalık olarak biraraya gelen  başbakan 
ve yardımcılarından oluşan çekirdek kabinede ise 
hiç bir bayan yok.  Bunun yanında esnek çalış-
ma saatleri, emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi 
önlemler yarım zamanlı çalışanların cezalandırıl-
ması anlamına geliyor ki bu da ev  ve i ş yaşamını 
birlikte yürütmeye çalışan kadınlara daha çok za-
rar veriyor “dedi.

Komisyon bu ödülle hükümetin kabinede  ka-
dın- erkek dengesi  kurmak  ve sosyal politikalar 
üretmesi için dikkatini çekmek  istiyor. Anti- Ka-
dın- Kaktüs  ödülünü bizzat vermek isteyen Kadın-
lar Komisyonu’nu kabul etmeyen hükümet yetkili-
lerine dijital olarak kaktüs gönderildiği bildirildi.

Haber Merkezi

Her yeni lider yeni bir umut 
demek. Ancak kişilere en-
deksli siyasetle takım oyu-
nu arasındaki farkı bilenler 
için kişilerden daha önemlisi 

“partinin kişiliği”!
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Gırgır Dergisi’nin gelmiş geçmiş en büyük çizer-
lerinden, Avanak Avni’nin yaratıcısı Oğuz Aral  80’li 
yılların sonunda karikatür sergisi ve mizah söyleşisi 
etkinliklerinin birinde  “ben Avrupa’da nereye gitsem 
Türkleri tanırım. Giyiminden mi, bıyığından mı?... 
Hhayır suratından! Çünkü bizim milletin suratı hep 
asıktır, oradan tanırım” demişti.

Eskiden, annelerimiz düğünlerde oynarken bile 
fazla gülümsemez, erkeklerimiz gerdan kırmaz, gö-
bek atmazlardı. Herkesin yanında bacak bacak üstüne 
atılmazdı, özgüvenimiz var diye ukalalık edilmezdi.

Burada yaşayan Türkler bu özelliklere daha katı bir 
şekilde riayet ederlerdi. Bunun sosyolojik açıklama-
ları var tabi. Kendini korumak isteyen toplulukta bir 
takım tutuculuk oluşuyor buna kristalleşme diyoruz. 
Tutuculuk yeme içmeye olduğu kadar, giyime, kuşa-
ma, yaşam tarzına da yansıyordu.

Avrupa’da ki Türklerin de bir çok ortak noktası ol-
masına rağmen herkesin göç hikayesi kendine özel. 
Ancak Belçika’da yaşayan Türklerin bir çoğu aynı 
bölgelerden gelip topluca aynı yerlere yerleştikleri 
için benzerlik ve aidiyet belirlemesi de kolay belir-
lenirdi.

Kız kısmının kot pantolonu giymesini, okul kan-
tininden yemek yemeyi, restorana gitmeyi ayıplayan 
toplumumuz,  kızını bir çocukla yakaladığında he-
men memlekete götürüp evlendirip getirirdi. Oğlu 
gönül eğlendirebilse  bile bir ölçüde aman bir gavur 
kızına takılır kalır diye genç delikanlı  memleketten 
evlendirilirdi.

Bunları niye mi anlatıyorum? Geçen gün yaban-
cı bir arkadaşım, oğlunun bir Türk kızla çıktığını ve 
kızın ailesinin,  aileler tanışsın diye bir istekte bulun-

duklarını söyledi. Arkadaş bu duruma hem sevinmiş 
hem de endişelenmiş. Çünkü oğlunun da kızın da ya-
şının evliliğe bir adım atmak için erken olduğunu dü-
şünüyor. Kız tarafı bu tanışma faslını gençlerin daha 
rahat görüşmesi için diye açıklamış. Ne diyeceğimi 
bilemedim. Eğer onlara gidersem bu sadece ‘tanış-
mak mı sayılır yoksa ilişkinin adını koymak olarak mı 
algılanır’ diyor. 20 yıl önce bu tür durumlarda daha 
kolay açıklayabilirdik. Tek tipe yakın bir topluluktuk.

Nişanlanmadan kimseyle gezilmezdi, hatta bazı 
düğünlerde kadınlar ve erkekleri ayıran bölme için 
perde gererlerdi, kadınlar restorana gitmezdi... Şimdi 
bakıyorum da restoranlar çoğaldı, hepsi tıklım tık-
lım, herkes tanışıp buluşup evleniyor, hatta 30 yaş altı 
gençlerimizin ikinci, üçüncü evliliği. Artık düğünler-
de erkekler bel kıvırıp gerdan kırıyor, kızlarımız şık 
tuvaletler giyip, topuzlar yaptırıp, kaşıkla dabandan 
oynuyorlar.

Değişmeyen tek şey değişimdir. Türk toplumu bü-
yük ölçüde kabuğunu kırmıştır. Bazı şeyler bir uçtan 
öbürüne abartılı gibi olsa da bu evrelerden geçmek 
gerekli gibi görünüyor.  Bu görüntüler bize zihniyet-
lerin tutuculuğundan kurtulduğumuzu kanıtlamıyor. 
Tutuculuğumuz Türk toplumunun güzel özelliklerini 
süzgeçten geçirip korumak olsun, gericilik değil.

leylaertorun@binfikir.be

Maaşlara zam yok ama kiralara var

Sharia4Belgium’a terörist örgüt kararı

AB Anti-terör eylem planını onayladı
Avrupa Birliği Ülkeleri  Başbakanları Brüksel’de yapılan 

liderler zirvesinde, AB Anti -Terör Eylem Planı’nı onayladı. 
Plana göre AB ülkeleri gizli servisleri birbirleri ile bilgi 

paylaşımını daha verimli yapabilecek.

Maaşların enflasyona göre endekslenmesi ola-
rak adlandırılan ve maşın enflasyon oranında her 
ay artırılması sistemi yerine yılda bir kez artırıl-
ması sistemini (indekssprong) şubat ayı sonunda 
onaylama hazırlanan I. Michel Federal Hükümeti, 
ev kiralarında eski sistemi koruyacak.  Böylece ev 
kiraları kontratın yapıldığı tarihte her yıl enflas-
yona göre artarken, maaşlar hükümetin belirlediği 
oranda (enflasyondan daha az) yılda bir kez ara-
tacak. Böylece maaşı enflasyona göre çok geride 
kalan çalışan bir de maaşının büyük bölümünü 
enflasyona göre artan ev kirasına ayırmak zorunda 
kalacak.

Hükümet çifte standart uyguluyor
Katolik sendika CSC/ACV sosyal medyada 

yaptığı eleştiride  “ maaşlar ve sosyal yardımlar 
endekslenmezken, kiralar endeksleniyor. Tam bir 
çifte standart.  Hükümetin cimri eli sabit gelirliler 
ve  sosyal yardım alanlar için,  cömert eli ise di-
ğer gelir grupları için” sesleri yükseldi. CSC/ACV  
Hükümetin,  1996 yılında çıkarılan ve girişimciler, 
serbest meslek sahipleri, temettü  ve kira gelirleri 
sahiplerinin rekabet güçlerinin ılımlılaştırılması 

yasasından feragat edebilirdi ama  hayır hükümet  
özellikle soyal yardım alanları ve çalışanları se-
çiyor.  Bunlar dışındaki her şey endekslenebilir 
yani. Sigorta pirimleri, enerji fiyatları, hatta kira 
gelirleri!” dedi.  

Sosyalist Sendika FGTB/ABVV üst yöne-
ticlerinden Caroline Copers hükümetin zengini 
daha zengin, kiracıyı da daha yoksullaştırdığını 
söylerken,’ bu federal  hükümetin kimi temsil et-
tiğininden hala şüphelenenler  için bir gösterge 
olmalı’ dedi.

Hükümet yeni bir paylaşım sistemi istiyor
Groen-Flaman Yeşiller Meclis Grup Başkanı 

Kristof Calvo da  hükümeti eleştirirken, “ N-VA, 
MR, CD&V  ve  Open VLD,  en zayıf olanların 
iki kere kurban oldukları, tamamen tersi bir pay-
laşım sistemi istiyor” dedi.   

Flaman Sosylaist Partisi-Sp.a’lı John Crom-
bez ise “maaşları enflasyona endekslemeyeceksi-
niz ama  ama kiraları endeksleyeceksiniz. Bunun 
üstüne artan otobüs bileti fiyatları, artan üni-
versite kayıt ücretleri ve diğer önlemler… Kiracı 
grubu yalnız yaşayanlar, uzun süreli hasta olanlar 
vs. çok çeşitli gruplardan oluşuyor ve bunların bir 
de tasarrufları yoksa bu önlemlerle onları tama-
men köşeye sıkıştıryorsunuz” dedi.

AB eyleme planı,  AB üyesi hükümet yetkili-
leriyle Suriye savaşçıları, İsid üyeleri hakkındaki 
bilgileri paylaşmak ve  uluslarararı yolcu verileri 
gibi bilgileri paylaşarak Şengen Bilgi Sistemi’nin 
kullanımı iyileştirmeyi hedefliyor.  Bunun yanın-
da AB ülkeleri sınırlarında daha ciddi güvenik 
kontrolleri yapmak, ortak değerlendirmeler için 
Avrupa Polis Teşkilatı’na bilgi aktarımı yapılacak. 
Radikal  yayın yapan websitelerini  daha iyi izle-
yip, gerekirse yayınları durdurulacak.

AB radikalleşme ve terörizm sorununa önleyici 

tedbir-
ler de 
almayı 
planlı-
yor. AB içinde toplumlar arası diyaloğun, karşı-
lıklı hoşgörü ve  saygının geliştirilmesi, temel hak 
ve özgürlüklerin korunarak dayanışmanın artı-
rılması için çalışmalar yapacak. Bunun yanında 
mesleki eğitim vei ş fırsatları, soysal rehabilitas-
yonun sağlanması ile cezaevlerinde radikaleşme-
nin önüne geçlmesi gibi önlemler  de yer alıyor.  

Federal Hükümet tasarruf paketi çer-
çevesinde maaşların enflasyona göre en-
dekslenmesi sistemini kaldırıyor ancak 
kiraların enflasyona göre endekslenmesi 
sistemine dokunmuyor. Böylece kirada 
oturan ve maaşı enflasyona göre artma-
yacak olan çalışanlar bir de kira artışı 

ile karşı karşıya kalacak.

Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve 
“Terörzim Davası” olarak adlandırılan 
Sharia4Belgium davasında  Anvers 4. Ceza 
Mahkemesi , Sharia4Belgium’u  terörist bir 
grup olarak nitelerken, lideri Fouad Belka-
cem’i 12 yıl  olmak üzere toplam 45 kişiyi 
terörist gruba liderlik ve üye olmaktan ha-

pis  ve para cezası ile yargıladı.
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Mahkeme Sharia4Belgium’u her nekadar he-
nüz teörist eylem gerçekleştirmese de ülke içinde 
ve dışında bombalı eylemler planladığı ve özel-
likle Suriye cihadistleri olarak nitelendirilen ve 
gençlerin Belçika’dan Suriye’ye savaşmaya gitme 
kararında aktif rol aldığı için suçlu buldu. Mah-
keme Fouad Belkacem’i 12 yıl hapis cezası ve 30 
bin Euro para cezası ile yargılarken bir çoğu halen 

Suriye’de olan  44 üyesine de 15 yıldan başlayan 
hapis cezası ve 24 -30 bin euro arasında değişen 
ağır para cezası verdi.  

Suriye’ye giderek orda savaşan ve daha sonra Bel-
çika’ya dönen Jejoen Bontinck  ise soruşturmaya yar-
dımcı olan tutumu nedeniyle  en hafif ceza olan 40 
ay şartlı hapis cezası aldı. Bontinck  ayrıca Suriye’de 
diğer Suriye savaşçıları tarafından alıkonulduğu için  
5000 Euro tazminat hakkı da elde etti. Jejoen Botin-
ck’in aldığı ceza ile hapiste yatması gerekmiyor.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

Haber Merkezi

Değişmeyen tek şey 
değişimdir

 Türk toplumu büyük ölçüde kabuğunu kırmış-
tır. Bazı şeyler bir uçtan öbürüne abartılı gibi olsa 
da bu evrelerden geçmek gerekli gibi görünüyor.  Bu 
görüntüler bize zihniyetlerin tutuculuğundan kurtul-

duğumuzu kanıtlamıyor.
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Brüksel’de Nasrettin Hoca’ya rahat yok
Brüksel’in Schaerbeek semtine 2006 yılında yerleştirilen Nasrettin Hoca heykelinin başına gelmedik kalmadı. Altında ateş yakılan, tesbihi  ve kuyruğu 

kırılan heykel yıllardır tamir edilmeyi beklerken 18 Şubat’ta  da kolunun kırıldı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve sembolü de 
eşek olan Schaerbeek’te  Rue Gallait caddesi üzerinde 
bulunan 3,70 metre boyundaki Nasrettin Hoca hey-
keli,  Belediye Başkanı  Bernard Clerfayt ve Başkan 
Yardımcısı Sait Köse’nin girişimleri ile 2006 yılında 
dikilmişti.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hey-
keltraş Hakan Atalay’a yaptırdığı heykel gelmeden 
önce de aylarca bir hangarda bekletilmiş sonunda bir 
tırla Brüksel’e ulaşmıştı.  Heykelin gelişinden bir süre 
sonra altında ateş yakılmış ve islerden kapkara olmuş 
Nasrettin Hoca’nın eşeğinin de kuyruğu ile tespihi de 

koparılmıştı. Son olarak da 18 Şubat sabahı  kolunun 
kırılarak yere atıldığı görülen, heykel için vatandaşlar 
bir süredir tamir talebinde bulunuyor.

Vatandaş Nasrettin Hoca heykeline sahip çıkıl-
masını istiyor

Sembolü zaten eşek olan ve Türk göçü ile birlikte 
Türk mahallesi olarak da özel bir yeri olan Schaerbe-
ek’e Nasrettin Hoca heykelinin dikilmesi Brükselli ol-
makz üzere Belçika’daki tüm Türkleri mutlu etti. An-
cak heykelin gelme sürecinden başlayan aksaklıklar 
Nasrettin Hoca’nın yakasını bırakmıyor. Zaten Bel-
çika hava koşullarına uygun olmayan bir materyalden 
yapılan heyekel, doğal olarak daha çabuk aşınırken, 
bir de vandalizmin kurbanı oluyor. Sürekli bir yerle-
ri kırılan heykel için vatandaşlar ciddi bir koruma ve 
bakım istiyor. 

Ramazan Ertem: 
Toplum olarak değer-
lerimize sahip çıkmı-
yoruz

 Türk toplumunun 
yoğun olarak yaşadı-
ğı bir yerde Nasrettin 
Hoca gibi mizahi bir 
figürün varlığı bizlere 
guru veriyor.  Sadece 
Türkiye’de değil başka 
ülkelerde de tanınan 
ve sevilen  Nasrettin 

Hoca hoşgörünün sembolü. Ama malesef bizler sa-
dece Nasrettin Hoca değil bir çok değerimize sahip 
öıkmadığımız gibi, tabii nasrettin Hocamıza da sa-
hip çıkamıyoruz. Bizim ülkemize, kültürümüze ait bir 
eser olduğu için korunmasını da yine bizim sağlama-
mız gerektiğini düşünüyorum. 

Cengiz Şahbaz: Bir Türk Filozofu’nun heykeline 
yapılanlardan icap duyuyorum

Ben bu olayda art 
niyet aramıyorum. 
Bu mahallede otur-
duğum için bura-
da alkolik, serseri, 
boş gezen bir sürü 
insan dolaşıyor ve 
onlardan birinin bu 
işi yaptığına ina-
nıyorum. Ama bir 
Türk Filozofu olan 

nasrettin Hoca’nın heykeline de böyle zarar verilmesinden 
icap duyuyorum. Bence bunun için yetkililer buraya çift 
taraflı bir kamera yerleştirip, zarar verilmesine caydırıcı 
önlem alabilirler.

Cihan Çakmak: Heykel ilk yapıldığında bile özen 
gösterilmemiş za-
ten

Bu heykel yak-
laşık 10 yılıdr 
burda. Zaten gelir 
gelmez hemen bir 
zarar verdiler. Ateş 
yaktılar, eşeğin 
kuyruğu kırdılar. 

Şimdi de Nasrettin Hoca’ın kolunu kırıdılar. Bu heykeli 
yaptılar, buraya getirip koydular ama  ondan sonra iş bitti. 
Sahip çıkmıyorlar. Yetkilierin heykele sahip çıkmasını is-
tiyoruz ama gelirken daha önem vermediklerini düşünü-
yorum. Çünkü bu heykel burda ma bu heykelin Türkiye’ye 
ait bir esr olduğu anlaşılır bir şekilde yazılmamış. Burda 
bir takım yazılar var 3 dilde ama doğru dürüst okunmuyor 
bile. Tüm yazılar arasında Türkçeyi ben zor seçtim. 

Serpil Aygün
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Türk köyü Faymonville’de karnaval eskisi gibi değil
Belçika’nın Türk Köyü olarak bilinen Faymonville Köyü, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağlı olduğu Waimes Belediyesi Karnavalı’na at üstünde Türk Bayrağı 

taşıyan sipahiler ve mehter takımı benzeri bando  ile katıldı. Karnaval’a bu yıl yine Belçika ve çevre ülkelerden Türk vatandaşları da katıldı.

Belçika’nın içinde hiç Türk yaşamayan ancak her 
yıl karnavala Türk motifleri ile katılan Faymonville’de 
karnavlı her yıl takip eden Music Clup Başkanı İsmail 
Erdoğdu izlenilerini Binfikir’e anlattı. Erdğdu bu yıl 

karnavalın sönük 
geçtiğini aktarırken 
şunları ifade etti: 
2003 Yılından beri 
her sene Faymon-
ville’de gerçekleş-
tirilen karnavalı bu 
izlemeye geliyorum. 
Ancak  son yıllarda 
karnavalın eski can-
lılığını kaybettiğini 

üzülerek gözlemliyorum. Eskiden hava soğuk 
olsun, kar, yağmur, çamur olsun hiç farket-
mezdi, eğlenceli geçerdi. Türk Bayrağmızı 
açarlardı, evlerinin camlarına asarlardı . Bi 
karnavala gelip  onlardan çok bayrak açınca, 
bayrak sayısını düşürdüler. Biz karnaval kor-
tejini seyretmek yerine  onlarla beraber yü-
rüyünce, tersine döndü her şey. Biz yürüdük, 
onlar baktı! Eh haliyle seyirci sayısı düştü, 
kortej sayısı düştü. Malesef Türk köyünde 
karnaval her sene kan kaybeden hasta gibi di-
yebiliriz. Yakında belediye yollarda tadilat ya-
par da, Faymonville karnavalının korteji için  
yürüyecek yol bulamazsak, hadi gözümüz ay-
dın! El birliği ile buyurun cenaze namazına 
bir fatiha okuyalım.” 

Türk bayrağını simge olarak sahiplenen, ‘’Turkenb-
lut’’ (Türk kanı) adında likör üretilen, gençlerinin 
derneklerine ‘’Genç Birleşmiş Türkler’’ adını verdiği, 
Atatürk’ e saygı duyan ve ay-yıldızlı formasıyla ‘’Tur-
kania’’ isimli bir 
futbol takımına 
sahip olan kö-
yün şu an kü-
tüphane olarak 
kullanılan eski 
belediye bina-
sında çok sayıda 
Türk Bayrağı, 
Atatürk posteri, 
Türkiye’den (İs-
tanbul Üniver-
sitesi, Denizli 

Belediye Başkanı, Anka-
ra Anadolu Lisesi vb.) ve 
Belçikalı Türklerden gelen 
hediyeler, eski flamalar var.

Türk köyü olarak ad-
landrılmanın hikayesi

Anlatılanlara göre 17. ve 18. yüzyılda Türk işgalin-
den zarar gören bölgelere yardım amacıyla para top-
lanırken Faymonville kasabası sakinleri para vermeyi 
reddetmiş ve bu sebeple ‘’Barbar Türklerin dostu ve 
Hristiyan toplumunun düşmanı’’ olarak anılmış-
lar. Kendilerini cezalandıran Liege Prensi’ne kızan 
köylüler, kilise çanlarını susturup dua çağrısını ezan 
takliti yaparak gerçekleştirmeye başlamışlar. Köyün 
tanıtım belgelerine göre ise 716 yılında Faymonvil-
le köylüleri Haçlı seferlerine katılmayı reddettikleri 
için tarafsız kalmalarının bedelini ‘’Türk’’ damgası 
yiyerek ödemişler. Ayrıca 2. dünya savaşında Nazi 
ordularının Türk bayrağı olan yerlere dokunmadık-
ları da rivayet ediliyor.

Haber Merkezi
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Hedef: Cam!
Bir çok kez farklı konularda “cam tavan” mesele-

sinden bahsetmiştik. Ancak durumumuzu çok güzel 
ifade ettiği için daha detaylı konuşmakta fayda var.

Cam duvar, adından da anlaşılacağı gibi şeffaf, 
kendini belli etmeyen ancak “duvar” olma özelliğini 
muhafaza eden yapıdır. Örneğin; kadınlar başbakan 
olabilir, engelliler kritik görevleri îfâ edebilir ve 18 ya-
şından büyük herkes “seçilme” hakkı dolayısıyla yaşa-
dığı toplumu temsil edebilir. Bunların hepsi yasalarla 
korunur ve hatta pozitif ayrımcılıklarla teşvikler ger-
çekleştirilir. Peki, hangi yüksek bir mevkide bir engelli 
biliyorsunuz? Kaç kadın başbakan ya da bakan var? 18-20 
yaş arası kaç kişi belediyede ya da mecliste görev yapıyor?

İşte; otoritenin işlediğini varsaydığı -ve hatta öyle ol-
duğuna ikna etmeye çalıştığı- ancak pratikte hiç de öyle 
olmayan bu vakâların müsebbibine “cam tavan” diyoruz.

Etnik unsurumuzun farklı olmasından ötürü, eği-
timde ayrımcılığa uğruyoruz. İş bulmada ayrımcılığa 
uğruyoruz. Ticarette ayrımcılığa uğruyoruz. Sosyal 
ilişkilerde ayrımcılığa uğruyoruz. Biz bunları sayarken 
eminim ki aklınızdaki örnekler teker teker sıralanma-
ya başlıyor. Önümüze konulan engeller ustaca, garan-
tili, sistemli ve görünmez.

Görünmez olduğundan mütevellit, bu sorunları, 
diğerlerine anlatmakta da zorluk çekiyoruz. Biz oku-
mamakla, çalışmamakla, işsizlik parasının keneleri ol-
makla itham ediliyoruz ve “e okuyun!”, “e çalışın!” ni-

dâları ardında, 
önümüzdeki 
g ö r ü n m e z 
engelleri -an 
geliyor- ken-

dimiz dâhi far-
kedemiyoruz. Kaldı ki; cam tavanın uygulanmadığı 
birine kendimizi anlatmamız çok daha zor. O Tavanı 
göremeyenler de, aradaki camı görmez de, yanımıza ge-
lemiyor diye bizi miskin îlân eder.

Psikolojik Test
Psikolojik bir test var. (Bunun için psikolog arka-

daşım Yusuf Özgüneş’e selam!). Soru: “yolda yürür-
ken bir böceği, cam bir taşa kapatır gibi seni bir cam 
kaba kapatsalar ne yapardın?”. Cevaba göre, insanların 
karşılaştıkları zorluklarla nasıl mücadele ettiği ölçülür. 
Bittabi, Türklerin çoğunun klasik cevabı: “yumrukla-
rım, kırmaya çalışırım!” oluyor. Bu, zorluklardan kaç-
madan onunla mücadele etme isteğini ele veriyor.

Zayıflığımız ise bu mücadeleyi, sadece kişisel bazda 
yapabilmemiz. Mâmâfih, gerçek hayatımızdaki o bü-
yük cam tavan, bir yumrukla yıkılası değil. İkiyle de, 
üçle de… Bu engeli kırmanın yegâne yolu ise, daha 
büyük, daha kuvvetli, daha sıkı bir birleşme.

Ortak noktalarımıza odaklanmalı
Fizikteki gibi, zıt kutuplar birbirini çekmez gerçek 

hayatta. Karşındakinde ne kadar görebilirsen kendini 
(ya da idealinde olan kendini), o kadar yakın hisseder-
sin. Bizlerin de bu kadar paylaştığı, dil gibi, din gibi, 
geniş ve canlı kültürümüz gibi, alışkanlıklarımız gibi 
ortaklıklarımız varken, birbirimizden bu kadar uzak 
durmamız ziyadesiyle şaşırtıcı.

Daha somut olarak: okul hayatında arkadaşlarımıza 
destek vermeli. Derneklerle, aktivitelerle, ders çalışma 
günleriyle eğitime ve eğitimi bitirmeye teşvik etmeli. 
İş hayatında -ocu bucu demeden- ticareti genişleterek, 
birbirimizin mallarını alarak, kıskanmayarak, “ben”i de-
ğil “biz”i düşünerek, iş vererek, teşvik fonları oluşturarak 
karşılıklı dayanışmayı etkin bir şekilde hayata geçirmeli. 
Bu cam tavanı delmenin, tek yolu bu olarak görünüyor.

Kısacası seçim bizim. Tam olarak bu yazıyı okuyan 
sizin! Bu cami kırmak da, cama sinek misali yapışmak 
da kendi seçiminiz.

Okullarda başörtüsü yasağı tekrar gündemde
Eğitimin Bölge ve Topluluk hükümetlerine ait bir yetki olduğu Belçika’da 2009 (Flaman Bölgesi’nde) yılından 

beri tartışma konusu olan okullarda başörtüsü yasağı, Flaman Katolik Okulları Yönetimi tarafından tekrar tartış-
maya açılıyor. Flaman Katolik Okulları Yönetimi, okullarda başörtüsünü de kapsayan dini semboller yasağının 
tamamen ortadan kaldırılması önerisini sunarken, 2013 yılından beri  kendisine bağlı okullarda başörtüsü yasağı 

uygulayan Flaman Topluluk Okulları yasağın olumlu sonuçlarını aldıklarını ve gerekliliğini savundu.

   Subat 2015

Flaman Katolik Okulları Genel Müdürü Lieven 
Boeve, tüm okul gruplarına yaptığı başörtüsü yasağı-
nı kaldırma çağrısı ile konuyu tekrar gündeme taşıdı. 
Lieven Boeve,” konuyu toplumsal bir tartışmaya aç-
mak istiyorum. Çünkü bu konu bizim nötrlükten  ne 
anladığımız, kamuya açık alanlarda dini sembollerin 

görünür bir şekilde taşınmasına ne kadar izin verdiği-
miz ve sonuçta gelecekte nasıl bir toplumda yaşamak 
istediğimizle ilgili bir konu. Okullar olarak da bu ko-
nuya nasıl bir katkı yapacağımızı ortaya koyacak bir 
konu” dedi.

Flaman Topluluk Okulları –GO! Adına Raymon-
da Verdyck yaptığı açıklamada 2013 yılından beri 
başörtüsü yasağı uygulanan kendi okullarında  dini 
semboller yasağının pozitif sonuçlarını aldıklarını 
vurgularken, tartışmaya da açık olduklarını kaydetti. 
Raymonda Verdyck “ Sembollerin yasaklanması ile 
birlikte herkesin birbirine saygı ile yaklaştığı açık bir 
tartışma ortamı oluştu” dedi.

VTM, Het Laatste Nieuws, Le Soir ve RTL-
TV’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Sosyal 
işler ve Sağlık Bakanı Maggie De Block (Open Vld) 
Flaman Bölgesi’nden sonra Brüksel ve Valon Bölge-
si’nde de en popüler politikacı oldu. NV-A Başkanı 
ve Anvers Belediye başkanı Bart De Wever ise yıllar 
sonra ilk defa 4. sıraya düştü.

Ayda 600 kişi dinleniyor
La Dernière Heure  Gazetesi’nin elde ettiği rakamlara göre  2014 yılında aylık 600 Belçikalı’nın 

telefonu dinlendi. Bu rakam 2010 yılında 450 idi.

Son 7 yıl için-
de adli makamların 
kararı ile telefonu 
dinlenen kişi sayı-
sı iki katına çıkar-
ken, 2007 yılında 

3603, 2010’da 5390 ve 
2014’te de 7200’den fazla kişinin telefonunun dinlen-

diği bildirildi. Telefon dinleme sayılarındaki artışın 
cihad bağlantılı terör dosyalarının artışı ile ilgili ol-
duğu kaydedildi.

Telefon dinlemenin mahkemelere oluşturdu-
ğu maliyet ise 2011 yılında 12,9 milyon Euro 
iken, 2013 yılında 14 milyon Euro oldu. 2015 
Yılında ise mahkemelerin telekom şirketlerine 
dinleme için 15 milyondan fazla para ödemesi 
bekleniyor.

Haber Merkezi

Vergi indirimi yardımsever sayısını artırdı
Belçika’da yardım amaçlı yapılan bağışların gelir vergi-

sinden düşülebilmesi, bağış yapan Belçikalı sayısının artır-
masında önemli bir etken olarak dikkat çekiyor. 

Federal Devlet Finans Hizmetleri biriminin 2013 yılı 
rakamlarına göre bör önceki yıla göre bağış miktarı 160 
milyon Euro’dan 172,5 milyon Euro’ya yükseldi. Yakla-
şık 78 milyon Euro ise vergi indirimi olarak düşüldü.

 2011 Yılında alınan bir kararla vergiden düşü-
rebilecek minumum bağış miktarı 30 Euro’dan 40 

Euro’ya 
çıkartıl-
dı.  Son 
y ı l d a 
v e r g i -
den dü-
şülen bağış miktarı ise  %37 oranında arttı.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

Almacı: Kaybedecek zamanımız yok
Geçtiğimiz kasım ayında Flaman Yeşiller 

Partisi Groen’un Başkanlık görevini devrealan  
Meyrem Almacı, parti başkanlığı görevine yo-
ğunlaşmak için Anvers Belediyesi’ndeki grup 
başkanlığı ve meclis üyeliği görevinden istifa 
ettiç Almacı’nın yerine başkanlık görevini de-

valdığı  Wouter Van Besien  geçti.

Groen Partisi,  tüm kademelerdeki politik görev-
lerin en verimli şekilde yürütülmesi için bir kaç siyasi 
görevin aynı anda yürütülmesine sıcak bakmıyor. Bu 
ilkeden yola çıkarak Almacı yaptığı açıklmada “ ulusal 
düzeyde başkanlık görevime yoğunlaşmabilmem için 
Anvers Belediyesi’ndeki görevimi bırakıyorum. Çün-
kü Anvers kenti bu işi tam zamanlı olarak yürütecek 
bir grup  başkanını hakediyor” şeklinde açıklarken, 
görevi devrealan eski başkan Wouter Van Besien  de 

Anvers Belediye Meclisi Groen Grup Başkanlığı gö-
revini yürütebilmek için ulusal düzeyde Senatörlük 
görevinden ayrıldı.

Almacı parti yönecileri ile birlikte gerçekleştirdiği 
basın toplantısında “ Groen olarak ne Anvers’te ne de 
ulusal düzeyde  yarım zamanlı  görev almayı uygun 
görmüyoruz.  İddialı hedefler tam zamanlı çalışan 
bir başkan olmayı gerektiriyor. 2015 vergi adaletinin 
yaşandığı yıl olmalı. Vergi yükünün nihayet adail bir 
şekilde  zenginlere ve çevreyi en çok kirletenlere kay-
dırılması gereken bir yıl olamlı. Aynı zamanda 2015 
iklim konusunda daha çok harekete geçilen bir yıl ol-
malı. Artık boşa geçirecek vakit yok” dedi.

Haber Merkezi Kısacası seçim bizim. Tam 
olarak bu yazıyı okuyan si-
zin! Bu cami kırmak da, 
cama sinek misali yapışmak 

da kendi seçiminiz.
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Siyasi iktidarlar hayal kuranlardan korkarlar. Kuş-
kuculuğu değil kararlılığı yeğlerler. Tanımlayama-
mazlıktan ziyade etiketlendirmeyi önemsedikleri gibi 
belirsizliğe de dayanamazlar. Ve fakat tüm bu “olum-
suz” ögeler ise aynı zamanda gerçek sanatın içinde 
barındırdığı elzem kavramlardır.

İktidar sahipleri kendilerini popüler sanata ya-
kın duyabilir, belediyeler halkı memnun etmek için 
halkın beğenilerine hitap etmek zorunda olabilirler, 
bunu anlayabilirim. Lakin devlet söz konusu oldu-
ğunda halkın beklentisi veya beğenisi nazara alına-
maz, alınmamalı. Alınırsa “Piyasanat” cirit atmaya, 
akbabalar üşüşmeğe başlar.

Devlet kavramının, aklın tecessüm etmiş hali ol-
duğuna inanırım; yani bedenlenmiş aklın. O sebeple 
ancak gerçek sanat devletin yanında olmalı ki o katır 
kutur akıl, yüksek sanatın haysiyetiyle dengelenebil-
sin. Sulh seviyesi yüksek toplumlarda bu denli denge-
lenmeye mutlak suretle gereksinim vardır. Siyasetin 
ve beraberindeki güç dengelerinin, düşünce ve sanat 
alanına edep ve hassasiyet ile yaklaşması gerekirken 
maalesef bir arifin devlete olan katkısıyla âlimin kat-
kısı arasında uçurum vardır. Yani hukukçuların devlet 

içindeki rolü ile entel 
dantel diye aşağıla-
nan sanatçıların kat-
kısını düşünsenize. 
Yazık! Kullandıkları 
terimler ve kavram-
lar anlaşılmadığı için 
entel dantel diye kü-

çümsenen bu nadide 
insanlar kendi olanak ve tutkularıyla var olmaya çalı-
şıyorlar. Çünkü bunlar piyasa bahçelerinde yetişmez-
ler. Yetişmediği gibi salt kendi içsel mağaralarından 
fışkıran haysiyetleriyle var olarak, civar filizlere ışık 
olup varoluş saçmaktalar. Siyaset, düşünenleri korku-
tacak kadar büyümemeli: Büyütmemeliyiz!

Şöhret, itibar ve haysiyet…
Şöhret halkın verdiği değerdir. İtibar halkın değil, 

işin erbabının verdiği değerdir. Her iki halde de in-
sanın elinden şöhretini de alırlar itibarını da. Çünkü 
verilmiştir, başkalarınca geri alınabilinir. Haysiyet ise 
insanın kendi kendine verdiği değerdir. Ancak insan 
kendi haysiyetini kendi kaybedebilir. Başka hiçbir 
kimse kendi haysiyetini insandan alamaz. Günümüz-
de sanat, mutlak suretle haysiyetini tekrar kazanmak 
zorundadır. Piyasanın veya siyasi pazarın ona atfettiği 
şöhret ve itibar ile değil! Sanat tutkunlarının gözleri 
ufukları ve yetenekleri, haysiyet sahibi usta sanatçılar 
tarafından eğitimden geçirilmelidir. Buna bağlı ola-
rak önce haysiyet akabinde itibar ve dileyene ise en 
son durağa şöhret gelmeli.

Umarım piyasanın siyasi ve ekonomik iktidarın dı-
şında sanat ve düşünce kendi haysiyetinden hareketle 
var olmayı seçecektir. Bu yazıyı okuyan herkes kendi 
mesleklerinin adabına ve etiğine riayet eder ise bu in-
leme çığlığa dönüşür.

Siyasetin ezdiği korkuttuğu kenara itip manipüle 
etmekten asla yorulmadığı düşünce ve sanatın, özerk 
olması gereken kendi alanları güç kazanıp çoğaldığı 
takdirde geleceğini ufka döken herkesin daha rahat 
tahayyül etmesine sebebiyet verecektir.

Geleceğimizin, bugünümüzden daha fazla tahayyül 
edebileceğinin fikriyatı bile beni daha engin düşünce-
lere ve sonsuz yaratıcılığa teşvik etmeye yetebiliyor.

Virgül.
Yolluk
…Dilimizde akşamdan kalma bir küfür
Salonlar piyasalar sanat sevicileri… (Can Yücel)

Yasin Okutan 
info@binfikir.be

Piyasanat

Yazık! Kullandıkları 
terimler ve kavramlar 

anlaşılmadığı için entel 
dantel diye küçümsenen 
bu nadide insanlar kendi 
olanak ve tutkularıyla var 
olmaya çalışıyorlar. Çünkü 
bunlar piyasa bahçelerinde 

yetişmezler.
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Belçika Filistin’i tanımayı şartlara bağladı
Belçika Federal Meclisi, Filistin’in devlet olarak tanınması yönündeki koalisyon ortaklarının sunduğu öner-

geyi kabul etti. 52 Hayır oya karşılık  75 evet oyuyla kabul edilen önergeye muhalefetten sert eleştiriler geldi.

20 Şubat’ta Federal Parlamento’nun onayladığı yasa 
tasarısı Filistin’i devlet olarak tanımayı bazı şartlara 
bağlıyor.  Önceliikle İsrail ile Filistin arasındaki barış 
sürecine bağımlı hareket edilmesi gerektiğini kayde-
den koalisyon ortakları, Filistin’in kendi topraklarına  
da tamamen  hakim olması   gerektiğini düşünüyor. 
Muhaleftin sert tepkisini alan yasa tasarısı mecliste 
32 saat görüşüldü. Konuyla ilgili parlamentoda tepki-

sini dile getiren Saint Josse 
Belediye başkanı ve Fede-

ral Milletvekili Emir Kır 
(PS) hükümetin Filis-
tin’i İsrail’in kucağına 
ittiğini kaydetti.

Emir Kır : Hükümet 
Filistin’i İsrail’in kuca-
ğına itiyor

Emir Kır mecliste yaptığı konuşmada, « Zaten 
İsrail’in Filistin’i tanımaması sorunun temelini 
teşkil ederken, bir de öncelikle İsrail’le Filistin’i 
tanıma konusudna müzakere istenmesi  İsrail’in 
kucağına itilmesi demek oluyor. Bugün AB Fi-
listin’i tanımay giderken, İngiltere, Fransa, İsveç 
Filistin’i tanırken, Belçika’nın bu kararı kabul 
edilemez. Artık Dünya’da Filistin’in Devlet ola-
rak tanınması yönünde bir ortak fikir de oluşmuş 
durumda. Filistin’de akan kanın durması için de 
bizim önerimiz bir an evvel tanınma kararının 

verilmesi idi. Ancak Hükümet muhalefetin daha önce 
verdiği bir an evvel tanıma yönündeki önergeyi bir ta-
raf itip şartlı bir önerge ile geldi » dedi.

Fatma Pehlivan :Bu önerge hükümetin konu 
hakkındaki samimiyetsizliğini gösteriyor

Konuyla ilgili olarak Binfikir’e ayrıca açıklama yapan 
Federal Parlamento Mil-
letvekili Fatma Pehlivan 
da kararı samiyetsiz ola-
rak nitelerken şunları ifa-
de etti : Hükümetin ka-
rarı son derece anlaşılmaz. 
Muhalefetin Filistin’i 
tanıma yönünde bir öner-
gesi varken, kendileri yeni 
bir önerge ile geliyorlar ve 

bizim önerdiğimizin tersine tanımayı şartlara bağlıyor-
lar. Zaten İsraille yıllardır süren barış görüşmeleri varken 
tanımayı bu sürece bağlamak samimiyetsizlik» dedi.

Filiz Güles FDF genel sekreterliğine aday
Schaerbeek Belediye Meclis Üyesi Filiz Güles FDf Genel sekreterliğine adaylığını koydu.

Frankofon De-
mokratik Federalist-
leri- FDF 8 Mart’ta 
yapılacak olan parti 
yönetimi seçimlerin-
de Parti Genel Baş-
kanlığına Scaherbeek 
Belediyesi Başkanı 
Bernard Clerfayt’ın  
ve Genel sekreterliğe 
de Schaerbeek Bele-
diyesi Meclis Üyesi 
Filiz Güles’in aday 
olduğu öğrenildi.

 Federal, Valon, 
Brüksel ve Brüksel 

çevresi olmak üzere 4 ayrı başkan seçileceği FDF parti 
yönetimi seçimlerinde; Brüksel’in Türk mahallesi olarak 
bilinen Schaerbeek’in sevilen Başkanı Bernard Cler-
fayt 8 Mart’ta şimdiki Başkan Olivier Maingain’a karşı 
yarışacak.   Ouderghem Belediye Başkanı Christophe 
Magdalijns de Genel Başkanlığa adaylığını koyarken, 
Clerfayt’nin Mangain’in egemenliğini kırmaya çalıştı-
ğı kaydedildi. FDF Yönetim kadrosuna bir adaylık da 
yine Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyesi Filiz Güles’ten 
geldi. Güles 2006 Yılından beri Schaerbeek Belediye 
Meclis üyeliği yaparken, Brugman Hastaneleri Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Polis Konsey üyeliği 
görevlerini de yürütüyor. Güles, Genel sekreterlik için  
Brüksel Milletvekili Marc Loewenstein ile yarışacak.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

9 Dilli temizlik broşürü hazırlattı
Schaerbeek Belediyesi Kamusal alanların temizliğinden so-

rumlu Başkan Yardımcısı Sadık Köksal, temizlikle ilgili yürüttüğü 
bir dizi projelerinden biri olan ‘9 dilli broşürü’ basına tanıttı.

Broşür sayesinde belediye halkına temizlik konu-
sunda uyarılarda bulunduklarını dile getiren Başkan 
Yardımcısı, kurallara uymayanları ağır cezaların bek-
lediğini ifade etti. Köksal,  » Hedefimiz elbette sadece 
ceza kesmek değil. Ama bunun yanı sıra halkımızın 
uyguladığı ve saygı gösterdiği çevre temizlik kuralları-
nı yerine getirenlere “Haklınız ve belediyemizi temiz 
tutmaya devam edin” mesajını veriyoruz. 2014 yılında 
Belediyemizde sadece temizlik cezaları yaklaşık 500 
bin Euro’yu buldu” dedi.

Flamanca, Fransızca ve İngilizce’nin yanı sıra Bul-
garca, Romence, Türkçe, Arapça, Polonyaca ve İspan-
yolca gibi dillerin kullanıldığı broşürde, kurallar kısa 
kısa hatırlatılırken, işaretlere de yer verildi ve suçların 
ağırlığına göre rakamlar yer aldı.

Broşürde yer alan bilgilere göre, çöp saklarını yan-
lış çıkarmanın cezası 160 euro, sokaklarda graffiti 

yapmanın 
cezası 350 
euro, kana-
lizasyon ız-
garasından 
yağ gibi 
a t ı k l a r ı n 
dökülme-
sine 160 
euro, sokak 
ortasında id-
rar yapmanın cezası 115 euro, kaçak çöp yığını atma-
nın cezası metre küp başına 415 euro, çöp seperine 
ev çöpü atmanın cezası 115 euro, ağaç kenarına çöp 
sakı atmanın cezası 350 euro, köpeğin bıraktığı pisli-
ğin cezası 115 euro ve kuşları beslemek üzere yiyecek 
atmanın cezası 115 euro olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Her ay yeni bir araştırma Avrupalı 
Müslümanların inançları, tercihleri ve 
tutumları hakkında akıl almaz sonuçlar 
açıklıyor. Bunun bir ilk örneği Hollan-
da’da Türklerin yüzde seksenini İŞİD 
destekçisi olduğunu savunan Motivac-
tion araştırması oldu. Birkaç hafta önce 
de Profesör Ruud Koopmans Avrupalı 
Müslümanların çoğunun köktendinci 
(fundamentalist) olduğunu iddia etti 
ve hatta önemli bir azınlığın da şiddete 
ters bakmadığını savundu.

Bu verileri tamamen uydurmuyorlar 

tabi, yapılan anket sonuç-
larından derliyorlar. Peki, 
insanlar bu araştırmalara 
neden katılıyor? Akade-
misyenler yararlı bilgi top-
lansın, yetkililere yardımcı 
olsun diye. 
Belki de insan-
larımız yaşadığı 
ayrımcılığı ve 

haksızlıkları anlatmak istiyor.
Ama asıl niyet daha son-

ra gazetede okunan manşet ile 
ortaya çıkıyor. Ne yazıyor bu manşet-
lerde? “Müslümanların çoğu homofo-
bik, köktendinci, entegre olmamış,…”. 
Bildiğimiz hikâyeler yani. Aslında bu 
araştırmalar Avrupalı Müslümanların 
görüşlerinden ziyade o araştırmayı ya-
panların önyargılarını anlatıyor bize.

Bunu anlamak için o anketlerdeki 
sorulara bakmak yeter. Örneğin Ruud 
Koopmans’ın yaptığı köktendincilik 

araştırması. Sormuşlar: “Sizin için Ku-
ran ayetleri Belçika devletinin yasala-
rından daha mı önemli?”. “Evet” veya 
“Hayır” seçenekleriniz var. Derler ya, 
aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen 
bıyık. Yüzde 70 “evet” demişiz ve bu 

yüzden fundamentalist ilan edilmişiz. 
Araştırmacı adam bir Müslüman-

la konuşsa anlayacak fundamentalist 
olmadığımızı. Çünkü bizim Kuran ve 
din anlayışımızda devletin yasalarına 
uymak vardır. Yani asıl sorun soruyu 
sorma şeklinde. Sizi köşeye sıkıştırmak 
isteyen, gerçek hayatla alakası olmayan 
bir soru. Belki o araştırmacı da biliyor 
bunu. Soruyu “Belçika devletinin ya-

saları sizin için önemli mi?” diye sorsa 
yüzde 95’in evet diyeceğini biliyor, ama 
belki de soru böyle sormak işine gelmi-
yor. Yasalara uyan Müslüman gazeteye 
manşet olmuyor çünkü.

Bu gibi araştırmalar böyle devam 
ederse, anket doldurmak is-
teyen Avrupalı Müslüman 
da kalmayacak yakında. 
Niye doldursunlar ki? Tek 

kuruş para almadıkları 
ve iyi niyetle katıldıkları 
araştırmalardan sayesin-

de yeni yaftalar ve damgalar yiyorlar. 
İşin vahim tarafı, kurunun yanında 

yaşta yanıyor. Örneğin, eğitim siste-
mindeki eşitsizlikleri ve haksızlıklar 
gidermek için yaptığımız araştırmalara 
katılmak isteyen veli sayısının azaldığı-
nı görüyoruz. Bu tabi ki toplum için iyi 
değil. Tavsiyem araştırmaya katılırken 
ve anket doldururken dikkatli olunma-
sı. Çünkü kötü araştırmalara verilebile-
cek en iyi cevap iyi araştırmalardır. 

Dikkat Anket Çıkabilir

50.yılı geride bırakıp, 51.yıla adım 
attık. Ancak ben bizi taaa 50 yıl geriye, 
son 50 yıl içerisinde olanlara, 50.yıla ve 
önümüzdeki yıllara taşımak istiyorum. 
Makro düzeyde ülkeler arası anlaşma-
lardan, ırkçılık, fakirlik, işsizlik ve ayrım-
cılık gibi konulardan bahsetmeyeceğim. 
Brüksel’de bulunan Sima derneğinin 
yaptığı kıymetli bir çalışmadan yola çı-
kacağım. Malumunuz 50.yılda türlü 
türlü etkinliğe tanıklık ettik. Düşündük, 
güldük, eğlendik, ağladık, öğrendik. 50 
yılımızı kutladık. Eleştirilecek şeyler 
oldu tabii. O zaman yazıldı çizildi. Ben 
burada projelerden birinden özellikle 
bahsetmek ve emeği geçen tüm ekibe 
şükranlarımı sunmak istiyorum. 6 Şubat 
Cuma günü 
Brüksel Sima 
ASBL (www.
simaasbl.be) göç 
hikâyeleri konu-
lu kitabının tanı-
tımı ve dağıtımı-
nı yaptı. Farklı 
köken ve kimlik-
leri olan insanları bir araya toplayan ve 
dernek başkanı Ali Çiçek beyin sunduğu 
program mütevazı ve samimi bir prog-
ramdı. “Hikâyem yok olmasın” adlı bu 
kitapta, göç eden Türk(iyeli)ler ve evlat-
larından oluşan 25’i kadın 25’i erkekten 
toplam 50 insanımızın hayat hikâyeleri 
mevcut. Türlü zorluklar ve güzellikler 
yaşayan bu insanlar hayatlarının özel 
bölümlerini ölümsüzleştirmek ve toplu-
mun faydasına sunmak istediler. Tozlu/
tozsuz gönül defterlerini açtılar diyebi-
liriz. Hepsini teker teker selamlıyorum. 
Benim hikâyem de bu kitaba girdi. Bel-
çika, Türkiye, Fransa ve Polonya kökenli 
arkadaşlarım davetimi geri çevirmedi ve 
programa katıldılar. Aralarından birinin 
yabancılara yönelik endişeleri var. “Bel-
çika kimliğinin elden gittiğini” düşünen 
– öyle hisseden – bu arkadaş giderken 

çok etkilendiğini, ilk defa 
göçmen kökenli insanları 
grup olarak değil birey ola-
rak, hikâyeleri çerçevesinde 
değerlendirebileceği için bu 
projeyi çok beğendiğini, oku-
yup değerlendireceğini söyle-
di. Bu kitap henüz tanıtıldığı 
gün bir gönlü fethetti belki 

de. Bilinmeyen, duyulmayan çok şey var. 
1960’ların başından bu yana Belçika’ya 
akan insanlarımız hikâyeleriyle geldiler. 
Acılarıyla. Umutlarıyla. Sevgileri ve kor-
kularıyla. 50 yıl boyunca feleğin çembe-
rinden geçtiler, birçok başarıya imza 
attılar. Çocukları ve torunları da halen 
feleğin çemberinden geçmekte ve başa-
rılara imza atmakta. 50 yıllık geçmişimiz 
ve bugünümüz özetle bu. Simdi gelece-
ğe bakalım. Bu kitap okunup, “vay beee” 
deyip rafa kaldırılacak bir kitap değil. 
Bu kitap, Polonya kökenli arkadaşımın 
teklif ettiği gibi, okullarda okutulmalı. 
Yıllardır göç tarihi okullarda okutulmalı 
diye bas bas bağırıyoruz. Ben buradan 
Sima’yı okullarla bağlantıya geçip kitabı 
tanıtmaya davet ediyorum. Bu kitap tüm 
derneklere dağıtıl- malı. Bu kitap 

bakanlıklara ve-
rilmeli. İçindeki 
hikâyeler çocuk-
larımıza okun-
malı ve okutul-
malı. Göç tarihi, 
coğrafi, ekono-

mik ve siyasi 
bir gerçekten 

ibaret değil. Rakamlar değil, insanlar göç 
etti. Etten, kemikten, kalpten, ruhtan, 
zihinden oluşan insanlar bir şeyler yaşa-
dılar. Bu kitap özellikle Türk dernekleri 
dışındaki derneklere verilmeli, Türkiye 
kökenli olmayan insanlara verilmeli, he-
diye edilmeli. Sahi, tanıyor muyuz onla-
rı, arkadaşlık ediyor muyuz? Mahalleden 
çıkıyor muyuz? “Türk Türk’ün dostudur 
gerisi yalan” diye düşünenler varsa onları 
zihinlerine format atmaya davet ediyo-
rum. Veya bu konuyu önemsiyor muyuz? 
Biz buralıyız. Buraya da aidiz. Çift kök-
lü ağaçlarız. Bu güzel kitabı alalım, da-
ğıtalım, mahallemizin sınırlarını aşalım. 
Birlikte yaşamak birbirini tanımaktan 
geçer. Hikâyelerimizin bizleri birbiri-
mize yaklaştırmasını ve daha mutlu bir 
dünyada yaşamaya vesile olmasını te-
menni ediyorum.

Wolinski,  dessinateur de Charlie 
tombé le 7 janvier à Paris, avait exposé 
à Istanbul en 2004, en coopération 
avec le journal satirique Leman. Il 
écrivait (Paris-Match, 21 décembre 
2004) : « La présence de ce journal 
d’humour et son succès me donnent 
confiance dans l’avenir de la Turqu-
ie. L’indépendance, la liberté, l’ironie 
sont les remèdes au conformisme et 
à l’abrutissement des existences ryth-
mées par le foot et la fatigue, et puis 
une Turquie européenne sera exemp-
laire pour les pays musulmans ». Il éc-
rivait encore dans Charlie-Hebdo, en 
avril 2010 : « J’aime ce pays ». 

En 2012, nous avons organisé à 
Istanbul, Bruxelles (Yunus Emre 
Merkezi) et à Paris, une exposition 
« Uzun, Ince bir Yol, Karikatürlerle 
Türkiye-AB ilişkileri » (voir dessin). 
Côté européen, le promoteur était 
Plantu, le dessinateur du journal Le 
Monde, qui avait lancé en 2006 à la 
suite des critiques portées contre les 
caricatures de Mahomet publiées par 
un dessinateur danois,  l’organisati-
on mondiale Cartooning for Peace /
Dessins pour la paix avec le soutien 
du Secrétaire Général des Nations 
Unies, Kofi Annan, « afin de pro-
mouvoir une meilleure compréhen-
sion et un respect mutuel entre des 
populations de différentes croyances 
ou cultures, avec le dessin ».

Dans ma France natale, la critique 
de l’Eglise catholique est une très vie-
ille tradition, liberté réprimée sous les 
régimes monarchiques, gagnée par les 
révolutions, confirmée par l’adoption 
de la loi de 1881 supprimant toute 
censure. Les tribunaux ont cherché 
à protéger l’armée, les personnes, la 
morale. La satire de toutes les religi-
ons s’est particulièrement développée 

dans le contexte des débats 
sur la laïcité au début du 
2 0 è m e siècle. La liberté 

d’ironiser sur les 
croyances fait par-
tie de la liberté 
de conscience, de 
l ’ i n d é p e n d a n c e 

de l’esprit. L’idée de 
blasphème apparaît comme un con-
cept médiéval, - il faut être croyant 
en quelque chose pour avoir cons-
cience de porter atteinte à des dog-
mes intangibles comme l’existence 
du Saint-Esprit ou l’immaculée 
conception- , encore plus l’idée de 
le faire sanctionner par des résolu-
tions des Nations-Unies ou des lois 
nationales. Les dessinateurs comme 
Memo Tembelçizer ou Ersin Ka-
rabulut (www.actuabd.com) nous 
laissent comprendre qu’on ne peut 
pas dessiner la religion en Turquie 
comme en France, qu’il faudra du 
temps encore pour accepter que 
la presse est tout à  fait libre. Fa-
udrait-il attendre aussi longtemps 
que l’introduction de l’imprimerie 
dans l’empire ottoman ? Un Inter-
net libre fait partie du monde de 
demain. La technologie ne s’arrête 
pas

Dire que la liberté d’ironiser sur 
les prophètes relève en Europe de 
l’islamophobie, c’est aboutir à dire 
que défendre la liberté d’informa-
tion et l’humour est contraire à la 
culture européenne!

Plus que la représentation de la 
religion, la représentation d’une 
histoire déformée, réduite, violente 
me semble orienter les lecteurs oc-
cidentaux. En bande dessinée, vient 
tout juste de sortir un volume inti-
tulé Soliman le Magnifique, chez 
Glénat, volume qui prétend s’ins-
pirer du grand historien français du 
monde ottoman, Gilles Veinstein. 
Le scénario s’attache seulement à 
montrer les affrontements du Padis-
hah avec ses fils, les guerres. Il oublie 
la « pax ottomanica » qui a permis 
un développement des différentes 
composantes de l’empire, il oublie 
la tolérance permettant aux juifs de 
vivre dans l’empire ottoman. Lutter 
contre ces représentations négatives 
de l’histoire est autrement comp-
liqué : il faut accepter de montrer 
l’histoire franchement, telle qu’elle a 
été vécue !

Difficile de rest-
er silencieux sur 
les évènements 
récents de Paris 

et de Copenhague

Hikâyem yok olmasın!

Sormuşlar: “Sizin için Kuran ayetleri Belçika dev-
letinin yasalarından daha mı önemli?”. “Evet” veya 
“Hayır” seçenekleriniz var. Derler ya, aşağı tükür-
sen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Yüzde 70 “evet” 
demişiz ve bu yüzden fundamentalist ilan edilmişiz.

   Subat 2015

Alain Servantie
info@binfikir.be

Göç tarihi, coğrafi, ekonomik ve siya-
si bir gerçekten ibaret değil. Rakamlar 
değil, insanlar göç etti. Etten, kemikten, 
kalpten, ruhtan, zihinden oluşan insan-
lar bir şeyler yaşadılar. Bu kitap özellik-
le Türk dernekleri dışındaki derneklere 
verilmeli, Türkiye kökenli olmayan in-

sanlara verilmeli, hediye edilmeli.
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 ‘Siyasi İslam Kıskacında 
Alevilik’i tartışacaklar

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Avrupa Parlamentosu Sosyal 
Demokratlar Grubu 18 Mart’ta Avrupa Parlamentosu’nda “Siyasi İslam 

Kıskacında Alevilik” konulu bir panel düzenliyor.

AB Avusturya Milletvekili Jo-
sef Weidenholzer’in himayesinde 
gerçekleşecek olan “Siyasi İslam 
Kıskacında Alevilik” konulu panel-
de konuşmacı olarak Avrupa Alevi 
Birlikleri Konfederasyonu Başka-
nı Turgut Öker, Hacı Bektaş Veli 
Dergâhı Postnişi Veliyettin Hür-
rem Ulusoy ve Balkan Bektaşiliği-
nin temsilcilerinden Baba Mondi 
yer alacak. Aralarında AB Belçika 
Milletvekili Marie Arena, Flaman 
Parlamentosu Milltevekili Güler 
Turan gibi pek çok milletvekilinin 
de de izleyici olarak yeralacağı pa-

nele Avrupa Birliği parlamentosu 
Başkanı Martin Schulz’un da katıl-
ması bekleniyor.

Türkiye’de yaşanan siyasallaşan 
islam sürecinde Alevi toplumunun 
yaşadıklarınnın ele alınacağı panel 
18 Mart Çarşamba günü saat 09-
18 arasında gerçekleşecek. Panele 
ev sahipliği yapan Belçika Ale-
vi Birlikleri Federasyonu Başkanı 
Şahmettin Özden Binfikir’e yaptı-
ğı açıklamada, “ Türkiye’de yaşayan 
Alevi vatandaşlarımızın durumla-
rının son gelişmeler çerçevesinde 
değerlendirilecek. Bizler Avrupa’da 
yaşayan aleviler olarak büyük bir sı-
kıntı yaşamıyoruz ama Türkiye’deki 
vatandaşlarımızın hakları konusun-
da endişeliyiz. Bu nedenle konfede-
rasyonumuz konuyu AB düzeyinde 
ele almak için AB Sosyal Demok-
ratlar Grubu’nun desteği ile bu pa-
neli gerçekleştirecek” dedi.

Editörün notu: Binfikir Ocak sayı-
mızda Brüksel Alevi Derneği’nin 10. 
Yılı kutlama haberi yanlışlıkla “Bel-
çika Alevi Birlikleri Federasyonu 10. 
Yılını kutladı” şeklinde yazılmıştır. 
Okuyucularımızdan ve Brüksel Alevi 
Derneği yönetici ile üyelerinden özür 
dileriz.

   Subat 2015

Hocalı Katliamı sergi, miting ve konserle anıldı
Belçika Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ile Azerbaycanlılar ve Diğer Türk Halkları Kardeşlik Merkezi 21-

25 Şubat tarihleri arasında bir dizi etkinlikle Belçika’da Hocalı katliamının 23. Yılını anarak Hocalı katlia-
mının soykırım olarak tanınması için çalışmalar yürüttü.

Aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sosyal ve 
Siyasi Danışmanı Gaffar Aliyev, Azerbaycan Basın 
Konseyi Başkanı Aflatun Asamov, Azerbaycan Si-
vil Toplum Kuruluşları Başkanı Rauf Zeyni’nin de 
bulunduğu heyet ilk olarak Gent Türk Ocağı ve Öz 
Dernekler Federasyonu/ FZO-VL ‘nin “Karabağ’da 
Üç Nesil Bir Soykırım”adlı fotoğraf sergisine katıldı. 
Türk toplumu temsilcileri ile buluşma, Lüksemburg 
meydanında Hocalı Soykırımını anma mitingi ve 
yine Brüksel’de Hocalı Soykırımı anısına klasik mü-
zik konseri verildi.

Gent’te “Karabağ’da Üç Nesil Bir Soykırım” Sergisi
22 Şubat’ta 

Gent Sleep Straat 
üzerinde bulunan 
Gent Türk Oca-
ğı’nda ve Azeri 
sivillerin Erme-
nistan’a bağlı 
kuvvetler tarafın-
dan toplu şekilde 

katledilmesinin 23.Yıldönümü sebebiyle düzenlenen 
“Karabağ’da Üç Nesil Bir Soykırım”adlı fotoğraf ser-
gis, Gent Türk Ocağı Eski Başkanı Recep Tuncer 

Sarı, Gent Türk Ocağı şu anki Başkanı Erdal Böcük, 
‘FZO VL Derneği Başkanı Ceylan Kara ve Belçika 
Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Ayhan De-
mirci’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Lüksemburg Meydanı’nda AB’ye seslendiler
Belçika Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ile Azer-

baycanlılar ve Diğer Türk Halkları Kardeşlik Merkezi 
tarafından Brüksel Lüksemburg Meydanı’nda Hoca-
lı’da 23 yıl 
önce ger-
çekleştiri-
len katliam 
anı l ı rken, 
A v r u p a 
Birliği yet-
k i l i l e r ine 
de “ gerçek 
s o y k ı r ı m 
Hocalı’da yaşanmıştır Ermeni Soykırımı yalandır” 
mesajı verdiler.

25 Şubat’ta Brüksel Lüksemburg Meydanı’nda 
yapılan eylem öncesinde Belçika’daki Türk sivil top-
lum temsilcileri, siyasiler ve işadamları ile biraraya 
gelerek destek arayan Azerbeycan heyeti bekledik-
lerinden daha az kişiyle de olsa eylemlerini gerçek-
leştirip seslerini duyurmaya çalıştılar. Belçika Azer-
baycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Ayhan Demir’in, 
23 yıl önce Hocalı’da yaşanan katliamı Avrupa’ya 
ve dünyaya anlatmak, orada ölenleri anmak üzere 
toplandıklarını açıklayan konuşmasının ardından, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sosyal ve Siyasi Da-
nışmanı Gaffar Aliyev, Azerbaycan Basın Konseyi 
Başkanı Aflatun Asamov, Azerbaycan Sivil Toplum 
Kuruluşları Başkanı Rauf Zeyni, Azerbaycanlılar 

ve Diğer Türk Halkları Kardeşlik Merkezi’ Başkanı 
İlham İsmailov , Hocalı’da katliama tanıklarından 
Cavit Aliyev, Gent Türk Ocağı Eski Başkanı Recep 
Tuncer Sarı biere konuşma yaptılar. Konuşmacılar 
bir taraftan 1992 yılında 25 -26 Şubat tarihlerinde 
yaşanan katliamı anlatarak AB, Birleşmiş Milletler 
ve diğer uluslarası örgütlerden bu katliamı görme-
lerini ve Ermenilerin soykırım iddialarının yalan 
olduğunu asıl soykırımın Hocalı’da yaşandığını an-
lattılar. Diğer taraftan bu davada tüm Türk toplu-
munun desteğini de yanlarında görmek arzularını 
dile getirdiler.

Hocalı katliamı melodilerde dile geldi
Türk piyanist Merve Mersinligil’in kurucusu ol-

duğu Quatuor Amenti CD Gala Konseri ve Romain 
Zante’nin “In Memory of Khojaly Victims” (Hoca-
lı kurbanlarının anısına) eserinin Dünya Prömiyeri 

Brüksel Kraliyet 
Konser vatuva-
rı’nda gerçekleş-
tirildi. Belçika ve 
diğer ülkelerde 
düzenlediği kon-
serler ve çeşitli 
organizasyonlar-
la klasik müziği 
daha geniş kit-
lelere ulaştırmak 

amacı ile çalışma-
lar yapan Clame Derneği tarafından düzenlenen et-
kinlikte Vincent Hepp, Neil Leiter,Sarah Dupriez 
ve Merve Mersinligil’den oluşan dörtlü sanatsever-
lere süprüz yaparak program sonunda “Ayrılık” par-
çasını çaldı.

Haber Merkezi

Haber Merkezi



www.binfikir.be12 SÖYLEŞTIK

Göçün yapısı değişti ve demokrasinin de buna göre yeniden şekillenmesi gerekir

Belçika’da göçle ilgili multi-kül-
türalizm, interkültüralizm ve çeşit-
lilik tartışmalarınndan sonra sizin 
“Süper Çeşitlilik ve Demokrasi” 
adlı kitabınızla süper çeşitlilik kav-
ramı göçü ve beraberindeki deği-
şimleri açıklama çalışıyor.  Hangi 
koşullar sizi böyle bir kitap yazma-
ya itti? Tespitinizden yola çıkarak 
Belçika toplumu olarak nereye gi-
diyoruz?

Hem “Süper çeşitlilik ve Demok-
rasi “ hem de bundan önceki  “İslam 
ve Biz” kitabımla ilgili konuşmak 
ive bugünkü radikailizmden bahset-
mek için  öncelikle 1989 yılına geri 
dönmemiz gerekiyor.  1989’da Berlin 
Duvarının yıkılması ile dünya yeni 
bir yapılanmaya gitti.  Berlin Duva-
rının yıkılması pek çok değişikliğin 
yanında  yeni bir göç dalgasını bera-
berinde getirdi. İlk defa caddelerde 
Polonya, Litvanya plakalı araçları,  
Bulgarlara ait  gece dükkanlarını gör-
meye başladık, Afrikalı göçmenleri n 
gelişini gördük. 1989 Yılı Dünyanın 

yeni bir yapılanmaya gittiği, sıınırla-
rın kalktığı, Avrupa Birliği’nin  oluş-
tuğu ve başkalarının gelmeye başla-
dığı bir yıl oldu. Bu birinci element. 
Bunun yanında ikinci olarak milli-
yetçiliğin yükseldiği bir yıl da oldu. 
Vlaams Blok (Flaman ırkçı partisi)’u 
düşünürseniz 1989 yılı  ilk ataklarını 
yaptıkları yıl oldu ve çok güçlü bir 
şekilde göç karşıtı politikalar üretti-
ler.  Bundan sonra 90’lı yıllara baktı-
ğınızda pek çok partinin bu söylem-
leri aldıklarını görüyorsunuz.  90’lı 
yıllarda Vlaams Blok’un çok radikal 
karşılanan  söylemlerinin ise bugün 

yurttaşlık politakalarında varolduğu-
nu görüyoruz.  Son 2,5 yy.da bu evo-
lüsyonu görüyoruz.

Bugün bunlar realite oldu diyorsu-
nuz...

Evet . Vlaams Blok’un 17 maddelik 
planının bugün uygulandığını görüyo-
ruz. Flamancaya vurgu yapmak, hakları 
bazı şartlara bağlamak... Bunlar bugün 
uygulamaya sokuldu.  Bir taraftan yeni 
bir tür ve eskisinden çok daha fazla göç 
alıyorsunuz,  diğer taraftan globalleş-
meye karşı, göçle ilgili son derece sert 
önlemler alan radikal partiler ortaya 
çıkmaya başlıyor. Bu göç planı uygu-
lanmaya ve giderek  de normal karşı-
lanmaya başlıyor.  3. Element ise inter-
net. 90’lı yıllarda teknolojik gelişmenin 
hız kazandığını görüyoruz. O zamanlar 
başbakan Martens televizyonlarda  ko-
caman yeşil kablolarla yeni bilgisayarın 
başında gururlu bir şekilde dururken,  
bugün herkesin mobil telefonu var.  
Kendi eşimden biliyorum 70’li yıllarda 
göçmenlerin aileleri ile iletişimi kaset-
ler aracılığıyla oluyordu. Burdan ya da 
Türkiye’den aileler mesajlarını kasetle-
re kaydeder  ve postalarlardı.  2 Hafta 

ya da 1 ay sonra kasetler geri gelirdi. 
Bugün whatsap, yeni medya olanakla-
rı... Ailelerle sürekli bir iletişim var ve 
insanlar olayları, olayın  olduğu anda 
öğrenebiliyorlar. Eskiden burdaki in-
sanlar Türkiye’deki politik olayları ka-
setler aracılığıyla öğrenirlerdi. Bugün  
TRT’ye bakabilirler, internetten gaze-
te okuyabilirler. Bu tamamen farklı bir 
düşünüş biçimini beraberinde getiriyor.  
Eskiden ayrılıklar çok kesin ayrılıklar-
dı bugün öyle değil. Bugün İranlı bi-
rini tanıyorum burda yaşıyor ama hala 
İrandaki direnişte son derece aktif. Bu 3 

element  bugünkü yaşamı-
mızı derinden değiştiren 
şeyler. Bu değişim so-
nuçlarından biri de sü-
per çeşitlilik. Büyük bir 
paradigma olarak içinde 
bulunduğumuz toplumu 
anlamak için çeşitlilik 
kavramına baktığınız-
da, etnik kimliklerle 
açıklıyorsunuz. Türkler 
Türkçe konuşurlar,   dini 
inaçları bellidir, eğitim 
durumları yaklaşık bel-
lidir, değerleri ve norm-
ları bellidir.  Ama sadece 
Türk toplumunun kendi 
içinde dahi bir araştır-
ma yaptığımızda bunun 
kesinlikle doğru olmadı-
ğını görüyorsunuz.  Yük-
sek eğitimli, düşük eği-
timli, Atatürk’e inanan, 

Erdoğan’a inanan, çok inançlı, az 
inançlı vs.. “Standart bir Türk” yok. Eti-
ketlerimiz var ama gerçek hayatta bu 
etkietlerin ne anlama geldiğini bilmiyo-
ruz. Son derece ağzı laf yapan kadınlar 
var, düşük eğitimli var, inançlı var.. vs. 
Birbirinden tamamen  farklı kombinas-
yonlar var. Burada Wondelgem caddesi 
Türk caddesi olarak biliniyor ama ke-
sinlikle bir Türk sokağı değil. Bugün 
Wondelgem’e baktığınızda 17 farklı dil 
kullanılıyor.

Son yıllar için mi Türk sokağı de-
ğil diyorsunuz Wondelgem için?

Şu anda artık Türk sokağı değil ya 
da Türkler bu sokakta artık baskın top-
luluk değil.  Burası 19. yy inşa edilmiş 
bir Flaman işçi mahallesi idi. Bu yapı 
bugüne kadar gelmiş ve evler büyük 
oranda Türklerin olmuş. Zaten fırın 
olan bir yer şimdi Türklerin işlettiği bir 
fırın olmuş. Ev ve dükkanların sahibi 
olma anlamında Türkler bu sokakta çok 
dominant olmuşlar ama son yıllarda 
Türkler arasında ciddi bir sosyal hare-
ketlilik görüyorsunuz. Ordaki Türkle-
rin çoğu  şimdi burda benim komşum:  
Türk doktor, Türk psikolog, Türk avu-
kat  vs. Şimdi ise Türklerin çoğu evle-
rini Bulgarlara kiraya veriyor. Yani 90’lı 
yıllardan itibaren  mahallenin değiştiği-
ni görüyorsunuz. İlk olarak Arnavutlar, 
sonra  Ruslar, Latin Amerikanlar ge-
liyorlar.. Bu  da tipik süper çeşitliliğin 
globaleşmesi. 80’li Yıllarda İspanya’ya 
göçen Latin Amerikalılar 2008’den 
beri ekonomik krizle birlikte buraya 
göç ediyorlar. Yeni göç. Bu da çok hızlı 
gelişiyor. Bulgarlar geldi, Asyalılar ge-
liyor Afrikalılar geliyor. 1999 yılından 
bugüne kadar  sığınma başvuru şartları 
sürekli ağırlaştırırlmasına rağmen göç 
sürekli artıyor.

Ama medyada sığınma başvurula-
rının ve göçün azaldığı söyleniyor...

İstatistiklerde azalıyor ama gerçek 
yaşamda azalmıyor. Yaptığımız araş-
tırmalarda da görüyoruz, göç hala var. 
Çünkü göç ulusal düzeyde yönlendiri-
liyor. İnsanlar buraya, ‘ burası daha iyi 
olduğu için değil geldikleri yer kötü 
olduğu için’ geliyorlar. Göçün motoru 
başka bir yerde burda değil. Gerçekle-
şen tek şey insanların başvuru yapma-
ması ama göç var. Böylece çok derin bir 
eşitsizliği içinde barındıran bir toplum 
oluyoruz.  Burda doğmuş Türk kökenli 
müslüman bir göçmen, yasal olarak tüm 
vatandaşlık hakları olsa da hala özellik-
le başörtüsü gibi konularda ayrımcılığa 
ve ırkçılığa maruz kalıyor. Buraya yeni 
göçmüş olan ve henüz oturumunu al-
mamış olan Türk bir göçmenin  politik 
hakları olmayacak. Buraya yeni gelen 
bir Polonyalı’nın çalışma hakkı var ama 
ne Belçika sosyal güvencesi sistemi altı-
na girecek  ne  oy kulanma ne de seçme 
hakkı olacak. Burda henüz tanınmayan 
Afrikalılardan  bahsetmiyorum bile. 
Sonuç olarak toplumsal yaşamımıza 
baktığımızda haklar ve ekonomik po-
zisyon açısından çok derin bir eşitsizlik 
var. Bu da çok büyük bir demokratik 
sorun. “Kentler sürekli olarak daha fazla 
göç, daha fazla çeşitlilik, daha fazla glo-
bal düzeyde yaşayan, çalışan ve kimlik 
kazanan insanlardan oluşurken, bu du-
rum şu anki realite iken; halen homojen 

bir Flaman toplumundan yola çıkarak 
politika yapılıyor.” İnsanların sahip ol-
dukları evrensel haklar,  şartlara bağ-
lanıyor. Konut hakkı evrensel bir hak 
iken bugün Flaman Bölgesi’nde Bakan 
Liesbeth Homans sosyal konut edinme 
hakkına  Flamanca öğrenme şartı ko-
yuyor.  Bu tam bir ayrımcılıktan başka 
bir şey değil! Yerli bir Belçikalı olarak 
kimse benden böyle bir şey isteyemez 
benim babamdan da isteyemez ama 
Türk kökenli bir Belçikalı olan benim 
eşimden ve onun ailesinden isteyebili-
yor. Bu tamamen bir ayrımcılık ve eşit-
sizlik.  Bu da radikalleşme itiyor. “Tüm 
entegrasyon  mantığı ve süreci, Flaman 
dilini ve değerlerini iyi öğrenmekten 
geçiyor. Bu durum da yerli Flamanla-
rın yabancı kökenli Flamanlar üzerinde 
bir güç kurmasına neden oluyor.” Çok 
basit bir örnek;  benim eşim kasaba git-
tiğinde entegrasyon düzeyi ölçülüyor 
ama benim eşim yüksek eğitimli ve çok 
iyi Flamanca konuşuyor, o zaman ka-
sap sonderece kibar davranıyor. Çünkü 
o “iyi göçmen” . Tabi bir de domuz eti 
sipariş ederse daha da iyi! Yani toplum-
dan herhangi biri sana iyi entegre oldun 
ya da olmadın diyebiliyor. VRT’de ça-
lışmak isteseniz , Flamancanız hiç bir 
zaman yeterli görülmüyor.  Bir mağza-

   Subat 2015

Göçle birlikte ortaya çıkan multi-kültüralizm, inter-kültüralizm ve çeşitlilik gibi kavramlar, sadece birer sözcük gibi algılansa da , yaşanan toplumsal sistemi anlamayı ve bunun üzerinden politika üretmeyi sağlayan kavramlar oldukları için, günlük yaşamımızı direkt etkileyen kavramlar aslında. 
Irkçılık, ayrımcılık, islamafobi, önyargılar günümüzde yaşamımızn birer parçası oldu. Bu sorunlarla mücadele etmek için de değişen toplum yapısı iyi anlamak, iyi tanımlamak ve yapıcı çöüzmler üretmek  yerli yabancı herkes için elzem. 3 Akademisyen Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben 
Yakoub 2014 yılında yazdıkları “Süper çeşitlilik ve Demokrasi” adlı kitapta günümüzün değişen göç ve toplum yapısını Belçika’nın Brüksel-Sint Gillis, Gent- Wondelgemstraat ve Anvers-Bercehem mahallerinde yaptıkları araştırmalar üzerinden anlamaya ve çözümler üretmeye davet ediyorlar in-
sanları.  Ico Maly Kültür Bilimleri doktoru ve şu sıralar Hollanda Tilburg Üniversitesi’nde yeni araştırmalara hazırlanıyor. Ico Maly, önyargılarla mücadele eden  Kif Kif oragnziayonun 10 yıl boyunca koordinatörlüğünü yaptı . Joachim Ben Yakoub, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırma Grubu’nda 

araştırmacı olarak çalışıyor. Jan Blommaert ise Tilburg ve Gent Üniversitelerinde kültür ve globalleşme alanında hoca olarak görev yapıyor.  Binfikir olarak kitabın yazarlarından Ico Maly ile kitap üzerinden Belçika toplumunun bugünü ve geleceğini konuştuk.

“Tüm entegrasyon  mantığı ve süreci, Flaman dilini ve 
değerlerini iyi öğrenmekten geçiyor. Bu durum da yerli Fla-
manların yabancı kökenli Flamanlar üzerinde bir güç kur-

masına neden oluyor.”

“Kentler sürekli olarak daha fazla göç, daha fazla çeşitlilik, daha 
fazla global düzeyde yaşayan, çalışan ve kimlik kazanan insanlar-
dan oluşurken, bu durum şu anki realite iken; halen homojen bir 

Flaman toplumundan yola çıkarak politika yapılıyor.”

Serpil Aygün
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“ İnsanlar Hükümet’ten yola çıkarak radikalizmi belli 
bir kimliğe, bir gruba maletme ve diğerlerini ayırma ça-

bası içindeler. İşte bu çok temel bir sorun.”

da çalışmak istiyorsunuz örneğin  Oos-
tende bir Kürt kadın 2004’te buraya 
gelmiş. Tüm entegrasyon kurslarını 
tamamlamış, genel –doğru Flamancayı 

konuşuyor ve Batı Flaman bölgesinde 
iş arıyor ama o mağzada çalışma baş-
vurusu yaptığında ‘hayır senin Flman-
can iyi değil ‘ diyorlar ki bunu diyen 
kişi Batı Flaman şivesi ile konuşuyor ve 
kendisi genel Flamancayı konuşamıyor 
bile. Bu tanımlanan entegrasyon yön-
temi  insanların toplumda ayrımcılığa 
uğramasına izin veriyor.  Diskotekte, 
iş yerinde, ev kiralarken, hatta çok ba-
sit şeylerde  bile. Benim oğlum çok iyi 
Flamanca ve Türkçe konuşuyor. Oğlu-
mu bir Flaman okuluna yazdırdık he-
men  hemen Flamanca dersine kaydet-
mişler. Çünkü Türk ismi taşıyor. Tüm 
bunlar birleştiğinde belli bir grubu 
radikalleşmeye sürüklüyor ve toplum-
da da  İslam üzerinde ciddi bir yoğun-
laşmaya neden oluyor. 90’lı yıllardan 
başlayarak, 2001’de en yüksek noktaya 
ulaşan ve bundan sonra sürekli olarak 
anti islam süreci yaşandı. Theo Van Go-
ch’un öldürülmesi, Madrid ve Londra-
da’ki saldırılar vs. anti, islam sürecini 
besliyor. Yüksek eğitimli göçmenler ya 
da onların çocukları  bile bu durumun 
üstesinden gelmek  zorunda kalıyor. Bu 
da bazı sonuçlar doğuruyor. Bazıları ye-

niden siyasallaşıyor. Örneğin bunların 
bazıları Kif-Kif gibi önyargılarla mü-
cadele eden bir kurumda çalışıyor. Bir 
kısmı uluslarası şirketlerde dünyanın 
farklı ülkelerinde çalışıyor. Bir kısmı bu 
ayrımcılıktan bıkıp geldiği ülkeye geri 
dönüyor. Bazıları da radikalleşiyor. Ge-

nellikle problemli bir geçmişi olanlar, 
örneğin Jejoen Botink (Suriye’ye savaş-
maya giden  ve geri dönen genç) çok 
sorunlu bir aileden geliyor. Babası eşine 

şiddet uygulamış biri, vs.  Bu 
genç  bir kimlik arayışına giri-
yor ve küçük bir radikal grupta 
buluyor kendini. Yeni medya 
olanakları ile de kimlik ara-
yışına giren gençler her şeye 
ulaşabiliyor. Bunlar,  popüler 
hip kültür savunucuları,  hicap 
savunucuları olabilir,  Allah’ın 
askerleri olabilir. Bu küçük 
, radikal grupların hepsinde 
aynı fenomen  etkili.  Global 
bir şekilde bir şekilde organize 
olup, yeni bir  kimlik oluştur-
maya çalışıyorlar.

Bunlardan yola çıkarak gü-
nümüz toplumunda kimlik 
arayışının en büyük sorun ol-
duğunu söyleyebilir miyiz?

Kimlik arayışının kendi 
içinde bir  problem olduğunu 
düşünmüyorum. Asıl problem 
haklar problemi. Bizler hepi-
mizin eşit hakları olan bir top-
lumda yaşıyoruz ve bu da eşit 
hakların varlığını ya da yok-
luğunu  önemli kılıyor. Suriye 
savaşçıları ne kadar ciddi bir 

sorun olsa da çok küçük bir grup. Evet 
Belçika en çok Suriye savaşçısı olan ül-
kelerden biri  ve bunu ihraç eden bir 
ülke ama sebepler aynı değil.  İnsanlar 
Hükümet’ten yola çıkarak radikalizmi 
belli bir kimliğe, bir gruba maletme ve 
diğerlerini ayırma çabası içindeler. İşte 
bu çok temel bir sorun. Politikanın in-
sanların hakları ile meşgul olması ge-
rekirken, bununla ilgileniyor. Bu sadece 
Belçika’nın sorunu değil, her yerde aynı.  
Örneğin ben 10 yıl için Türkiye’de ya-
şasam, pek çok hakkımı kaybederim. 
Orda direkt seçme hakkım olmayacak, 
sosyal   güvenlik hakkım olmayacak vs 
vs. Yani göç bir taraftan hakların kaybe-
dilmesi ile eşdeğer giderken,  toplumsal 
hayatımız da giderek göç olgusunun sı-
nırları ile bağlanıyor. Yakında ben  Hol-
landa da işe başlayacağım. Burdakinden 
tamamen  başka sosyal güvenlik sistemi, 
vergi  sistemi ve farklı kurallar altında 
çalışacağım. Ama uymak zorunda ol-
duğum kuralları, yasaları belirleyenleri 
seçme hakkım  olmayacak. Bu çok ciddi 
bir problem.  Bu durum günümüz top-
lumunun problemi ve şu andaki sistem 
zamanın gereklerine çözüm sunamıyor.

Peki  ne olmalı, neyle değişmeli bu 
sistem?

Bu bir başlangıç. Karl Marks’ın , 
1848 yılında Fransa devrimi hakkında 
yazdığı kitapta bu sorunun cevabını bu-
luyoruz.  Marks’ın kitaptaki tespiti şu:  
Hayatın gerçekliği değişiyor ama bizim 

düşüncelerimiz bu değişikle birlikte de-
ğişmiyor.  Bu durumda realite eskisin-
den farklı olurken bizim eski düşünce 
biçimimiz bu değişikliği anlamayı sağ-
layamıyor. “ Bu yüzden  süper çeşitli-
lik ve demokrasi.  Günümüzde toplum 
son derece çok çeşitli, farklı kültürler-
den, dillerden oluşuyor artık homojen 
bir Flaman toplumu değil. Bugünkü 
norm süper çeşitlilik, homojen bir Fla-
man toplumu değil. Süper Çeşitlilik ve 
Demokrasi kitabını Anvers, Gent ve 
Brüksel üzerinde yapılan araştırmalar 
üzerinden yazdık. İnsanlar bize süper 
çeşitlilik sadece  büyük kentlerde yaşa-
nan bir durum dediler. Bunun üzerine 
Oostende ve Mechelen’de de benzer 
çalışmaları yaptık  tamamen aynı özel-
likler var. Çok farklı dilleri konuşan in-
sanların varlığı, yüzlerce farklı milliyet,  
onlarca farklı inanç, birbirinden farklı 
camiler,kiliseler... bunları her yerde 
görüyoruz. İşte bu realite. Ostende’de 
bir ilkokulda çocukların çoğunun ad-
ları dünyanın her yerinden toplumların 
orda olduğunu işaret ediyor.  Okullar 
öğrencileri i yabancı ülkelerde  oku-
maya teşvik ediyor. Akademik dünyada 
iseniz artık global dünyada çalışıyorsu-
nuz demektir ve  İngilizce yazmıyor-
sanız, alanda yok sayılıyorsunuz.  AB 

içinde inşaat sektöründe çalışıyorsanız 
, Polonya’lılar, Bulgarlarla rakabet edi-
yorsunuz ki onlar aynı ülkede son de-
rece farklı kurallar ve yasalar altında ça-
lışıyor. Bunu isteyin ama istemeyin bu 
durum böyle.  İşte bu süper çeşitlilik ve 
bu yeni süper çeşitlilk durumuna göre 
de artık pek şeyi yeniden düşünmek ve 
tanımlamak gerekiyor. Devlet kavramı,  
vatandaşlık kavramı; nedir yurttaş ol-
mak, hangi hakları sağlar ya da ödevleri 
gerektirir? Demokrasi bugün milliyete 
bağlı bir kavram. Bu bir problem. Çün-
kü bugün bu durum aynı ülke içinde 
insanlar arasında eşitsizlik yaratıyor. 
Biz neyi öneriyoruz? Bu yüzden  Karl 
Marks’ın kitabını örnek verdim. Fran-
sa Devrimi’nden bir süre önce  pek çok 
düşünür radikal bir şekilde demokrasi-
yi düşündüler, evrensel hakları, sosyal 
güvenlik sistemi, herkes için eğitim 
hakkını,  vs. yeniden düşündüler. Bu-
rada çok ilginç bir şekilde demokra-
siyi tekrar tanımlarken, demokrasinin 
insaların evrensel haklarını koruyan 
bir sistem olduğunu vurguluyorlar. Bu 
arada evrensel kavramının anlamı birey 
olarak var olan hakkınız bireysel olarak, 
bir insan olarak size ait bir kavram ve 
geri alınamaz. Bu kavram süper çeşit-
lilik için çok önemli bir olgu. Çünkü 
insan olduğunuz için var olan hakları-
nız birey olarak size bağlı, hangi milli-
yetten, ülkeden olduğunuza bağlı değil. 
İdeal senaryoda nereye giderseniz gidin 

bu hakları beraberinizde taşıyorsunuz.  
Düşünün  bir Türk olarak Belçika’ya 
geldiğinizde otomatik olarak evrensel 
haklarınız var. Bir Türk olarak değil bir 
insan olarak haklarınızı taşıyorsunuz.  
Bunu nasıl sağlayabileceğimizi düşün-
memiz gerekiyor.

Gerçekleştirmesi çok zor bir öneri. 
Finansal olarak da zor görünüyor.

Korkunç zor. Ama göçün hiçbir za-
man bitmeyeceğinden yola çıkarsak ve 
herkese eşit haklar vermek istiyorsak 
tek çözüm, sosyal güvenlik sistemini 
ulusal düzeyden  en azından Avru-
pa Birliği düzeyine çekmek. O zaman 
göç eden sosyal güvenlik kasasını da 
beraberinde getiriyor. Vergilendirme 
ve paylaşım ulusal düzeyde değil daha 
yukarda en azından AB düzeyinde ger-
çekleşir. Şu anki sistemde insanlar göç 
ediyor hareketli ama bağlı oldukları 
sosyal güvenlik sitemi daha yukarıda 
örgütlenmediği için gelinen ülkenin 
hakları temin için gerekli olan finansal 
sistemi baskı altında kalıyor. Bu yüzden 
vergilendirme ve  sosyal güvenlik site-
mini daha yukarı bir seviyeye çekmek 
gerekir.  Örneğin ben Batı Flaman Böl-
gesi’nden Gent’e taşındım. Hiçbir şe-
kilde hak kaybına uğramadım. Çünkü 
belirli bir ülke sınırları içinde göç olun-

ca, ek bir masraf oluşmuyor çünkü aynı 
sosyal güvenlik sistemi içindesiniz. Sos-
yal güvenlik sistemini daha büyük bir 
bölge içine çekerseniz göçün yarattığı 
finansal sorunların önüne geçersiniz. 
Gerçekleştirilmesi gereken iki nokta 
var. Öncelikle günümüzde gerçeklik olan 
süper çeşitliliği kabul etmek, ikinci olarak 
da bu değişen süper çeşitli toplumun so-
runlarına uygun çözümler üreterek poli-
tika yapıcılar üzerinde baskı uygulamak.

Son olarak toplumun ne yapması 
gerekir?

 Çok iyi olmak zorundasınız. Ne işi 
yaparsanız  yapın bu işinizi çok iyi ya-
pın. Yaptığınızla işle ilgili toplumda iyi 
bir pozisyona gelmeye çalışın. İşveren 
iseniz çok çeşitli kökenlerden insan işe 
alın. Gazeteci iseniz  tolumda önyargı-
ları yok edip, doğru bir form vermeye 
çalışın. İkinci olarak sesinizi duyurun! 
Yurttaşlık sadece işe gidip eve gelmek 
değil. Demokrasi demokratik insan-
larla yaşar. Gazetelere okur yazısı ya-
zın, gönüllü çalışmalar yapın, okullarda 
aktif olun, okulda başörtüsü yasağının 
getirilmesine engel olun, vs.. Son ola-
rak ümidinizi yitirmeyin. Vlaams Be-
lang,1987’de  %1 oy oranı ile başladı, 
2004’te %44 oldu. N-VA, 10 yıl önce 
hiç oy alamıyordu, gülüyordu insan-
lar, seçim barajını aşamaz deniliyordu. 
Bugün en büyük parti oldu. O yüzden 
mücadeleyi bırakmayın, terketmeyin 
burayı, kalın ve savaşın.

Göçle birlikte ortaya çıkan multi-kültüralizm, inter-kültüralizm ve çeşitlilik gibi kavramlar, sadece birer sözcük gibi algılansa da , yaşanan toplumsal sistemi anlamayı ve bunun üzerinden politika üretmeyi sağlayan kavramlar oldukları için, günlük yaşamımızı direkt etkileyen kavramlar aslında. 
Irkçılık, ayrımcılık, islamafobi, önyargılar günümüzde yaşamımızn birer parçası oldu. Bu sorunlarla mücadele etmek için de değişen toplum yapısı iyi anlamak, iyi tanımlamak ve yapıcı çöüzmler üretmek  yerli yabancı herkes için elzem. 3 Akademisyen Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben 
Yakoub 2014 yılında yazdıkları “Süper çeşitlilik ve Demokrasi” adlı kitapta günümüzün değişen göç ve toplum yapısını Belçika’nın Brüksel-Sint Gillis, Gent- Wondelgemstraat ve Anvers-Bercehem mahallerinde yaptıkları araştırmalar üzerinden anlamaya ve çözümler üretmeye davet ediyorlar in-
sanları.  Ico Maly Kültür Bilimleri doktoru ve şu sıralar Hollanda Tilburg Üniversitesi’nde yeni araştırmalara hazırlanıyor. Ico Maly, önyargılarla mücadele eden  Kif Kif oragnziayonun 10 yıl boyunca koordinatörlüğünü yaptı . Joachim Ben Yakoub, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırma Grubu’nda 

araştırmacı olarak çalışıyor. Jan Blommaert ise Tilburg ve Gent Üniversitelerinde kültür ve globalleşme alanında hoca olarak görev yapıyor.  Binfikir olarak kitabın yazarlarından Ico Maly ile kitap üzerinden Belçika toplumunun bugünü ve geleceğini konuştuk.

“Yapılması gerekn iki şey var: günümüzde gerçeklik olan sü-
per çeşitliliği kabul etmek ve bu değişen süper çeşitli toplumun 
sorunlarına uygun çözümler üreterek politika yapıcılar üzerinde 

baskı uygulamak”
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Bizlere ilk okulda;A.B.C ‘yi öğretirken, A.B.D’yi öğret-

tiler. ”Marshal” yardımıyla, süt tozlarıyla  yerleştiler midele-
rimize, Hollanda’lıların Gouda’sına benzeyen kaşar peynir-
leriyle, tuzladılar içlerimizi... Ellerimiz gökyüzüne kaldırtıp; 
“A.B.D.”ye şükür çektirdiler.

Tom Miks, Teksas’tan öğrendik ucuz kahramanlıklarını...
Ve bir halkı nasıl yok ettiklerini... Tütünle,”ateş suyuyla”, tu-
zaklarıyla, silahlarıyla...

İnsan kıyımlarını...
Soy kırımlarını...
Barış güvercinlerinin.Sonra  da  nasıl yerleştiklerini,nasıl 

ele geçirdiklerini topraklarını kızılderililerin...
Doğa’da çıplak yaşayan,
Doğa’dan beslenen...
Kavgaya  da  çırılçıplak girip döğüşen...
Yenildiklerinde  de, yenilgilerinin acısını, doğadan çıkarıp 

içselleştirdikleri atasözlerine taşıyan:”İnat etme gökyüzü, bi-
zim kadar ağlıyamazsın” diyebilecek kadar bilge, Kızılderili-
leri tanıdıkça, öfkemiz yerini bilgiye, bilgi bilince dönüşmeye 
başlayınca...

A.B.D.’ye şükür diye gökyüzüne kalkan ellerimiz...
Sıkılmış yumruğa dönüştü...
    İsyan,1968 yılında yangına dönüştü dünyanın dört bir 

yanında. O  gün bu gündür, her tarafında dünyanın, duman-
lar tüter, isyanları silahlarla, entrikalarla bastırılan...

Ve...şimdilerde Ortadoğu “kan gölü”...
Hala doymadılar, bastıramadılar aç gözlerini...İhtiraslarını 

kan içiciler...
   Kızılderililere ilk kez Kristof Kolomb, İndio adını ve-

rir. İndio sözcüğüne, kimi İndien dedi, kimi İndianer, kimisi 
İndian. Peaux-rouge ya da Kızıldereli sözü sonraları ortaya 

çıktı. (1492-1892) 
Dört yüzyıl bo-
yunca Avrupalı ve 
onların torunları 
kendi gelenek ve 
göreneklerini Yeni 

Dünya  halklarına 
zorla kabul ettirmeye çalıştı.  Ve ikibin yıldır, o toprakların 
sahipleri yurtlarından sürülüp yok edildi.

   Kiowa’lar, Commanche’ler, Medoc’lar, Sioux’lar Ara-
poha’lar, Crow’lar, Peqout’lar, Narrangansett’ler, Mohi-
can’lar,Pokanoket’ler, Ute’ler, Cheyenne’ler, Nez Perce’ler…

   Ute’ler kayalık dağ Kızılderililerindendir. Cheyenne 
kabilesi Kızılderililerin en erdemli kolu olarak bilinir. “Has-
talıktan kırılmaktansa, dövüşerek ölmeyi yeğleriz” der Che-
yenne’lerden Kör Bıçak…Nez Perce’lerden Sarı Kurt; “Top-
rak yaratıldığında üstünde sınır çizgileri yoktu, onu bölmek 
insanlara düşmez.”  “Yaban sığırı gibi vurdular bizi”. Beyaz 
adamların içinde de iyi insanlar bulunduğunu biliyorum 
ama  kadınları ve  çocukları vurduklarına bakılırsa askerler 
çok kötü insanlar olmalı. Kızıldereliler beyaz çocuklara asla 
böyle yapmazlardı der bir Sioux reisi…

   Cochise, Apache gerillaları ve Sioux’ların destanlaştığı 
bu korkusuz, onurlu, dürüst, saygın insanlar  ilkel de olsalar  
bilge Kızılderililer, Amerikan mitinde kaba birtakım savaş-
çılar olarak onları küçümseyip klişe sözlerle anlatırlar. Oysa 
onlar, doğa ve insan arasındaki bağı bilgelikleriyle çözmüş-
ler, aynı zamanda toprağın ve onun zenginliklerinin yaşamla 
bir tutulması gerektiğini, yeryüzü cennetini içselleştirmiş ve 
beyaz adamlar;”Yağan kar üstüne dökülen kanları”  betim-
lerken”Bir halkın topraklarını elinden almakla kalmamış, 
düşlerini de öldürdüler, paramparça ettiler” …”Artık yeryü-
zünün merkezi yok, ölüp gitti kutsal ağaç” der Kara Geyik.

   Adları da doğadan esinlidir:Koca Ayak,Beyaz Mızrak,-
Kara Çakal,Kaba Tüy,Dolanan Atmaca,Tepen Ayı,Yaralı 
Diz,Sioux’lardan Tıknaz Boğa,Dinelen Ayı, Beyaz Kar-
tal,Küçük Kurt,Kör Bıçak,Beyaz Kuş,Beyaz At,Comman-
che’lerden On Ayı, Gümüş Bıçak…

   Kırmızı Bulut;”Bize birçok söz verdiler ama birini tuttu-
lar.Toprağımızı alacaklarını söylediler ve aldılar”demiştir…

*Bir Kızılderili atasözü.

İnat etme gökyüzü benim 
kadar ağlayamazsın *

Zamanın seyircileri, şimdi  başrolde!

50 Yıldır Belçika’da varlığını sürdüren Türk toplumu vatan hasretini bir zamanlar Brüksel’de 
Grek Bey’in sinemasında Türk filmleri izleyerek, ve halen varlığını sürdüren Hasret Video’dan Türk 
filmleri alarak gidermeye çalışmışlar. Artık bu nesil bambaşka bir yerde. Şimdi kendi filmlerini çeki-
yorlar, aktör oluyorlar, aktrist oluyorlar... Artık sanatın her yerinde, sanatı üreten taraftalar.. Bu ay 
da bir işçi çocuğu olan ve 40’lı yaşlarda aktörlüğe adım atmış Cafer Bağseven’i  sizlere tanıtmak 
istiyoruz. Cafer Bey’in hikayesi  hiç bir şey için geç olmadığını ve istenince her şeye ulaşabilinece-
ğini bir kez daha gösteriyor bize.  Gelin onu ve aktörlüğe giden hikayesini hep beraber tanıyalım.

Cafer Bağseven kimdir?
Türkiye’de doğdum. Buradaki çoğu Türk gibi, 

bir işçi ailesinin çocuğuyum. Şu anda abim ile 
beraber Sazz’n Jazz adında bir resto-bar işlet-
mekteyiz. İşlerimden arta kalan zamanda film 
izliyorum. Kendime tam anlamıyla bir film aşığı 
diyebilirim. Film izlemek beni hem besliyor, hem de 
kendi oyunculuğumu analiz etmeme imkan sağlıyor. 

Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?
Geçen yıl Kenan Erer’den bir teklif geldi. 

Kenan dan böyle bir teklif gelmesi benim için 
önemliydi; çünkü Kenan sanatın bir çok alanın-
da aktif olarak çalışan bir insan. Bu teklif de Ke-
nan’dan gelince rolü kabul ettim. Bu benim oyun-
culuk alanında aldığım ilk ciddi adımdı. Ben her 
zaman oyuncu olmak istemiştim, yani bir aktör 
olup farklı farklı kişileri 
oynamak beni bambaş-
ka yerlere götürsün, is-
temiştim. Düşündüğüm 
gibi de oldu, oyunculuk 
bana gündelik problem-
leri unutturdu ve şimdiye 
kadar beni her seferinde 
bambaşka yerlere götür-
dü. Her senaryoda farklı 
bir insan olmak, farklı şeyler hissetmek tarif edi-
lemeyecek kadar insanı mutlu eden bir his. 

Peki daha önce oyuncu olmak aklınızda var 
mıydı? Yoksa Kenan Bey’den’dan gelen teklif 
sonunda mı bu konuda düşünmeye başladınız?

Oyunculuk konusundaki düşüncelerim aslında 
son zamanda oluşmadı. Daha önce de bu konuda 
bir şeyler yapmaya çalıştım ama bir türlü ciddi 
adımlar atamamıştım bu zamana kadar. Kenan 
sayesinde bir başladım, pir başladım.

Oyuncu olmaya giden bu süreçte neler yaptı-
nızı bize anlatır mısınız?

İlk olarak, Kenan’ın kısa metraj filmi olan 
“Türk Kahvesi”nde oynadım. Türk Kahvesi, Bel-
çika’ya gelen ve aynı ortamda bulunan 3 kadının 
Belçika’ya entegrasyonundan bahseden bir film.  
Bu filmin çekiminde çok heyecanlıydım çün-
kü benim için yepyeni bir hayatın başlangıcıydı. 
Daha sonra “Çağla Özçanak”ın bir kısa metraj 
filmi olan: “Benim gecem ve Sizin gündüzünüz” 
adlı filminde oynadım. Daha sonra “Happy Vo-
ting” klibinde yer almam için teklif geldi ve kabul 
ettim. Bunlardan sonra uzun metraj bir sinema 
filmi olan “Son Oyun” için Sinan Tabanlı’dan 
teklif geldi. Filmde sadece 6 dakikalık bir rolüm 
var ama  6 saat çekim sonunda ancak filme uygun 
olan bölümü çıkarabildik. 

Aslında oyunculuk kapısından daha çok yeni 
girmişsiniz. Peki replikleri ezberlemek, kame-

ra karşısına geçmek, duygusal olarak o karakter 
olabilmek.. bunlar bir günde öğrenilebilecek 
bir şeyler değil. Bunu nasıl başardınız?

O Konuda şu anda kadar hiç bir yabancılık 
çekmedim. Kamera yokmuş gibi, o rolde kim ol-
mam gerekiyorsa o oldum ve bunun için bir çaba 
harcamadım. Ezber konusunda da çok zorlanma-
dım. Oyunculukta iş sadece kendi repliklerinizi 
bilince bitmiyor. Aynı zamanda diğer oyuncula-
rın da repliklerini bilmeniz gerekiyor ki, nereden 
- ne zaman konuşacağınızı ayarlaybilin. Yaptığı-
nız işi sevdiğiniz zaman zorlukların hepsi bir süre 
sonra zorluk olmaktan çıkıyor.  Bu saydığınız şey-
ler de benim için bir süre sonra zor olmadı. 

Film sizden karakterinizin tam tersini iste-
diği an, o karakteri nasıl canlandırabiliyorsu-
nuz?  Onu bir şekilde çok çalışıyor olup, içinize 

işliyor olmanız gerekiyor. Bunu 
nasıl yapabiliyorsunuz?

Sinema bir tiyatro olmadığı için 
şanslıyız aslında. Sinemada bir sah-
ne sadece bir kere çekilmez. Bazen 
sadece 5 dakika sürecek bir bölüm 
için saatler, günler harcanabilir. 
Demek istediğim ilk denemede 
yapamamış olsam bile, bir kaç de-
nemeden sonra olmam gereken kişi 

olabiliyorum.
Oyunculuk artık hayatıma girdi ve hayatım-

dan çıkartmam, diyorsunuz?
Evet evet, zaten bu konuda bir eğitim de al-

mayı planlıyorum. Sadece şu anda kendimi tama-
men romantik bir filmde hayal edemiyorum, el-
bette  bir zaman sonra daha farklı düşünebilirim 
bu konuda. Bu alanda kapım tekliflere de  açık.

Oyunculuğa geç başlamöış olmak konsunda,  
eskiye dönüp, şunu şöyle yapsaydım dediğiniz 
oluyor mu? 

Gençliğimde böyle imkanlar gelmiş olsaydı 
tabiki de daha iyi olurdu. Artık geçmiş geçmişte 
kaldı, önümüze bakmamız lazım. Ben oyunculuk 
konusunda zaten bir kaç adım atmaya çalışmış-
tım fakat o zamanlar olmamıştı. Artık oyunculuk 
kanıma girdi ve bırakmak istemiyorum. Bir nevi 
oyunculuk bir virüs benim için ve artık tüm ben-
liğim bu virüs ile doldu. 

Oyunculuk adına, bundan sonraki planların 
neler? 

Bu konuda kendime fırsat yaratmaya çalışıyo-
rum: hem burada, hem de Türkiye’de. Belçika’da 
ufukta 13 bölümlük bir dizi filmi var.

Oynadığınız filmleri biz nereden izleyebiliriz?
“Türk Kahvesi” filmi henüz tam bitmedi, o ne-

denle daha yayınlanmadı. “Benim gecem ve Sizin 
gündüzünüz” filmini ve “Happy Voting” klibini 
Google’da bulabilirsiniz.

Ayşegül Diril

Beyaz adamların içinde de iyi 
insanlar bulunduğunu bili-

yorum ama  kadınları ve  çocukları 
vurduklarına bakılırsa askerler çok 

kötü insanlar olmalı.

   Subat 2015
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Şu günlerde Yunanistan ile yatıp kalkılıyor. Siya-
si geçmişinin ne olduğu tam anlamıyla bilinmeyen 
Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa’nın hiç sos-
yal çok liberal Cumhurbaşkanı Holland’ın en ciddi 
uğraşlarından biridir denebilir. Son haberlere göre 
AB Yunanistan’ın isteklerini Kabul etti. Aslında so-
run kapitalist Avro sistemi ile Sosyal Avrupa Birliği 
müthiş bir varolma savaşı vermesidir. Ben de bu du-
rumdan yola çıkarak, Avrupa Birliği’nin mevcut mali 
durumu üzerine bir şeyler yazmak istedim. Halk ara-
sında anlatılanlara dayanarak… 

Angela/ François bir kahvehane sahibidir. Bir gün 
tüm müşterilerin alkolik olduğunu anlar. Hiçbirinin 
işi olmadığını ve onların hızlı bir şekilde sosyal yar-
dımlarını çarçur ettiklerini fark eder. Ticaret yaptığı 
için de hemen tereddüte düşer. Uzun uzun düşün-
meye başlar. Birgün parlak bir pazarlama planı hayal 
eder «Şimdi iç, tüket, sonra ödeme yap». Bu kolaylık-
tan yararlanan müşterilerinin borçlarını bir bir yazar. 
Çünkü, o bu borçları bir krediye eşdeğer tutmakta-
dır. Böylece gelirlerinde ve karında bir patlama yaşar. 
Kısa sürede şehrin en karlı kahvehanesi onunki olur, 
tabii ki bütün bunlar kağıt üzerinde. İçki üreticileri 
ve toptancılar ellerini ovuşturarak Angela/ Franço-
is’nin ödeme tarihlerini istediği kadar uzatmasına 

göz yumarlar. Müşteriler borçlanmaya devam 
ederken, içki fiyat-
larındaki sürekli 
artışlar, marjları şi-
şirirken, yine kağıt 
üzerinde, kahveha-
ne’nin gelirlerinde 
olağanüstü artışlar 
yaratır.

Bir gün Angela/
François’nın genç 
ve dinamik banka 

temsilcisi kahvehaneye gelir. Müşteri borçlarının as-
lında vadeli ama aktif bir borç olduğunu, onun için 
de işletici olarak müşterilerine kredi sağladığını söy-
ler. Ve de ticaretinin daha fazla kazançlı olması için 
müşteri borçlarını garanti gösterek yatırım kredileri 
kullanabileceğini anlatır. Bankacı bu parlak ve vizyoner 
buluşu sayesinde cömert bir ikramiye ile ödüllendirilir.

Banka genel merkezinden biri, daha çok komis-
yonlar alabilmek için yeni bir yol düşünür. Kağıt üze-
rinde varolan bu borçları ilk önce «ayoş bonolarına», 
sonra da menkul kıymetler paketlerine dönüştürür. 
«Menkulleştirilen» borçlar vadeli piyasada satılmaya 
başlanır. Anamalcı ve hiçbir şey yapmadan yüksek 
verime düşkün banka müşterileri oyuna gelerek, as-
lında bir «AAA tahvil» olan bu ayoş bonolarıyla al-
datılır. Yine de, bu «ayoş bonoları» ekonomik pazarın 
yıldızları oluverirler.

Bir gün banka mahzenlerinde unutulmuş bir «risk 
yöneticisi» uyanır ve Angela/ François’ya müşteri 
borçlarını sorma zamanının geldiğini bildirir. Ancak 
müşterilerde metelik yok... yani nah alırsın! Borç/ 
krediler geri ödenmeyince, kahvehane iflas eder ve tüm 
çalışanlarını işten atar. Sırayla, içki üreticileri, toptancılar 
ve vesaire iflas ederler ve  tüm çalışanlarını işten atarlar.

«Ayoş bonolarının» fiyatı aniden yüzde 90 düşer. 
Bu değer kaybı nedeniyle amortisman varlıkları-
nı kaybeden banka likiditesini buharlaştırır. Büyük 
drama. Bir bankanın iflası siyasiler olduğu gibi seç-
menleri de çok etkiler, derler. Boşaltılan banka dev-
let tarafından yeniden düzenlenir/ doldurulur. Artık, 
ortalarda ayoş mayoş yoktur. Banka, yanlızca emek-
çiler, çalışanlar, orta sınıf ve bir sürü insanlardan top-
lanmış yeni vergilerle finanse edilir. Kötülük ile iyilik 
niye birbirinden ayrılmıyor diye hiç sordunuz mu 
kendinize ? Tek Fark İNSAN olabilmektir, bence.

Yunanistan ve kargaların 
dayanılmaz dansı

Artık, ortalarda ayoş ma-
yoş yoktur. Banka, yanlızca 
emekçiler, çalışanlar, orta 
sınıf ve bir sürü insanlar-
dan toplanmış yeni vergi-
lerle finanse edilir. Kötülük 
ile iyilik niye birbirinden 
ayrılmıyor diye hiç sordu-

nuz mu kendinize ?

Müzik ve kitapla “Sessizliğin Anneleri”ni dinlediler
Schaerbeek Belediyesi Flaman Kültüründen 

sorumlu Başkan Yardımcısı Adelheid Byttebier’in 
inisiyatifiyle Flaman Sésame  Kütüphanesi’nde 
Psikolog-Yazar Birsen Taşpınar’ın “Moeders van 
Stilte-Sessizliğin Anneleri” kitabı üzerinden mü-

zikli bir söyleşi gerçekleşti.
Serpil Aygün

Psikolog-Yazar Birsen Taşpınar’ın evlilik yoluyla 
Belçika’ya gelen 3 göçmen Türk kadınının hikayesini 
anlattığı “Moeders van Stilte-Sessizliğin Anneleri”  
adlı kitabından zaman zaman bölümler okuduğu, za-
man zaman kitaptaki karekterlerle ilgili anlatımlarda 
bulunduğu ve  kitapta yeralan şarkıları bizzat seslen-
dirdiği etkinlik beğeni ile karşılandı. Göçün hüzü-
nünü izleyenlerin yüreklerinde bırakan etkinlik, aynı 
zamanda göçün insani yönleri hakkında da farklı bir 

bakış açısı sundu. 
Katılımcıların Fransızca, 

Flamanca ve Türkçe olarak 
bazı bölümlerin ekrana yans-
tıldığı edebiyat akşamında   
Birsen Taşpınar’a  Jazz Mü-
zisyeni  Henk Laat eşlik etti.

Pijamalı Adamlar’ hem eleştirdi hem güldürdü
İstanbul Meydan Sahnesi’nin sunduğu  “Pija-
malı Adamlar” oyunu Brüksel’de izleyenleri 
kahkahalara boğdu . Günlük yaşamdan so-
runlarla eğleceli bir şekilde dalga geçen oyun 
Türkiye’de  siyasi iktidara da eleştirileri ile 

izleyenlerin beğenisi topladı.

“Kim akıllı kim 
deli? Nasıl ayırt 

etmeli? İçerdekiler mi daha deli, yoksa dışardakiler 
mi?” sorusunu soran  ve bir akıl hastanesinde delilerin 
oynadığı müzikli  bir komedi olan “Pijamalı Adam-
lar”, günlük yaşamda karşılanan sorunları eğlenceli 
bir şekilde ti’ye alırken, Türkiye’deki baskıcı  iktidar ve 
uygulamaları ile medyanın tek sesli tutumunu da eleş-
tiriyor.  “Tiyatro’ya neden gitmez bu insanlar; çünkü, 
tiyatrocular, rol yapmaz, adam tutmaz, ihale almazlar. 
Yalan dolan yoktur, vergisini öderler, bilet hariç yer 
satmazlar, oğlu kızı yoktur havadan bir şeyler kazana-

cak,çoğu zaman restoranda görülmezler, kapris hile ar-
kadan atma olmaz. Bir şey görürlerse güldürerek yüzüne 
atarlar..!” gibi göndermeler büyük alkış toplarken Tür-
kiye’deki hırsızlık ve yolsuzluklara ve iktidar baskılarına 
yapılan ince göndermeler ve medyanın üç maymunu oy-
nayan tutumuna yapılan eleştiriler dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı’nın yazıp yönettiği 
’Pijamalı Adamlar’da; Necmi Yapıcı, Ceyhun Fersoy, 
Cem Aksakal, Murat Ergür, Faruk Sofuoğlu ve Ufuk 
Yapıcı rol aldı. Oyun sonrası İstanbul Meydan Sah-
nesi adına kısa bir konuşma yapan tiyatrocu Faruk 
Sofuoğlu, İstanbul Meydan Sahnesi olarak altı yıldır 
Belçika’da birçok oyun sergilediklerini ifade ederek, 
kendilerini her defasında yalnız bırakmayan seyircile-
re teşekkür etti. Sofuoğlu, etkinliğin gerçekleşmesin-
de emeği geçen Nuray Kahyaoğlu, Mustafa Yoloğlu 
ve Cafer Yıldırımer’i sahneye çağırarak teşekkür etti. 

Haber Merkezi
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 8. Şiir ve Edebiyat Gecesi  
yine dolu dolu geçti

Belçika Türk Dernekleri Birliği- Turkse Unie’nin bu yıl 
8.kez düzenlediği  Geleneksel Şiir ve Edebiyat Gecesi her yıl 
daha yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. Houthalen Casino’da 
gerçekleştirilen 8. Şiir ve Edebiyat Gecesi’nde katılımcı  

50’den fazla şiir arasında, 3 şiir de ödüle layık görüldü. 
Hakiki Kabakçı

8. Şiir ve 
E d e b i y a t 
G e c e s i ’ n -
de  program 

başlamadan önce  Anvers 
Başkonsolosu Kemalettin Eruygur, Eğitim Müşaviri 
Sinan Ada ve  Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı 
Rıfat Can kısa birer konuşma yaptılar.  Programın  ilk 
bölümünde ise  Şair Serdar Tuncer; Tek Hece, Sakar-
ya Destanı ve Yavuz Sultan Selim’in yazdığı şiirlerden 
okudu. Tarihi hikayeler anlattı. Bazan güldürdü bazen 
duygulandırdı. İkinci bölümde sahneye çıkan Ahmet 
Selçuk İlkan, kendi yazdığı şarkı sözlerinden örnekler 
sundu. Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ferdi Tayfur, Mah-
mut Tuncer gibi bir çok ünlü isimlere şarkı sözü verdi-
ğini ve  beş yüze yakın şiirinin bestelendiğini  anlatan 
Ahmet Selçuk İlkan  bunun bir rekor olduğunu vurgu-
ladı.  Hatta çocuklar için yazdığı “Mastika” isimli oyun 
havasının, her düğünde çalındığını ve en çok söylenen 
şarkı oldugunu söyledi. 

İlk 3’e para ödülü
Edebiyat ve şiir severlerin geniş katılım gösterdiği 

akşamın sonunda şiir yarışmasında İnan Arslan, ‘İçin-
de” şiiriyle 3’üncü olurken, Yılmaz Arslan da ‘Sahte 
Düş’ şiiriyle ikinci oldu. ‘İnsan olma’ şiiriyle Hanım 
Kapısızoğlu birincilik ödülüne layık görüldü. Birin-
ciye 300, ikinciye 200 ve üçüncüye de 100 Euro para 
öd,lü verilirken, ilk 10’a girenler de, daha önceki ya-
rışmalarda ilk 10’a giren diğer şiirlerle birlikte yakla-
şık 150 sayfalık bir kitapta toplandı. 

Rıfat Can:  İlgi her yıl giderek  artıyor
Turkse Unie Başkanı Rıfat Can Binfikir’e yaptığı 

açıklamada, her yıl katılımın giderek artmasından du-
yuduğu memnuniyeti ifade ederken, “ gerek katılım-
cılar gerekse sanatçılar, Şiir ve Edebiyat gecesininin 
öneminden ve devam ettirilmesi gerekliliğini  vurgu-
luyorlar bize.  İlgi her yıl daha da artıyor. Bu da bizi 
sevindiriyor haliyle. Bu yıl 50’nin üzerinde şiir katıldı 
yarışmaya. Ilk 3’e para ödülü verdik ama her yıl ilk 10’a 
girenleri de ayrı bir yere koayarak onların şiirlerinin 
toplandığı bir  Flamance ve Türkçe şiirlerin yeraldığı 
bir kitap yaptırdık. İlk 10’a girenlere de bu kitaptan bi-
rer tane hediye ettik. Bu kitabı temin etmek isteyenlere 
de 5 Euro karşılığında satışa sunuyoruz” dedi. 

Adelheid Byttebier



www.binfikir.be16 GÜNDEM

Yetmişli yıllarda milli damat olarak gelen genç, 
Brüksel Schqerbeek’e gelir bir hafta evden dışarı çıka-
maz. Canı sıkırlır ve’ şöyle bir dolaşayım’ der eşine . Eşi, 
‘ aman kaybolursun, bir de seni aramayalım” der. Eşine 
orda bulunan kiliseyi işaret ederek, “şu kiliseyi görüyor 
musun? Bu kiliseyi unutma, kaybolursan evi burdan bu-
lursun” der.  

Damat gezmeye çıkar  ve etrafına baka baka, kendi 
kendine konuşur: “len ben de Avrupa’yı Amerikan film-
lerindeki gibi sanıyordum. Villa tipi evler, önünde bah-
çesi,  her evin önünde bir araba… Buraya geldik evlerde 
banyo bile yok,  leğende yıkanyoruz. İyi mi ettik , kötü 
mü ettik bilmem!’”  Böyle  kendi kendine konuşurken 
İstanbul Kahvesi yazılı bir  kahvehanenin önünde du-

rur. İlk önce 
camdan içe-
ri bakar bir 

kaç kişi 
kimi ga-
zete oku-

yor kimi kağıt oynuyor… Bir kişi yalnız hem kahveciyle 
konuşuyor hem de demli çayını yudumluyor.  Çekine 
sıkıla  kapıyı açar ve  yanmayan sobada ellerini ısıtır 
gibi yapıp ovalar.  Etrafına tanıdık var mı, gibisinden 
bakar . Çay içen konuşkan adam ‘hemşerim hoş geldin 
‘der. Hoşbulduk diyen damadı yanına çağırır ve damat 
yine utana sıkıla yanına oturur. “Sen  yenisin elleham” 
der  Emirdağ şivesiyle. Damat ‘ hee  yeniyim.  Bir hafta 
oldu geleli “ der. “Milli damatsın herhal” der adam ve 
kimlerdensin falan diye sorduktan sonra mesleğini sorar. 
Damat şoför olduğunu söyleyince  “hemşerim şoförlük 
burda geçmez. Kadınlar bile burda otobüs kulanıyor” 
deyince damadın morali bozulur.

 Bir başına masada gazete okuyan adam muhabete 
karışır. Çay içen adama ‘arkadaş sen buraya gelmeden ne 
iş  yapardın? diye sorar.  ‘Çobandım değneyi attım bura-
ya geldim” der.  Muhabbete yeni katılan adam “keşkem 
o değneği atmayıp da burda hayvancılığa devam etsey-
din. Köşeyi dönerdin. Çalışmanın iyisi kötüsü olmaz. 
İzine giderken hiç görmedin mi Yugoslavya’da Bulga-
ristan’da kadınlar yol işinde çalışıyor” der.  “Bizler buraya 
vasıfsız işçi olarak geldik onun için zor işlerde çalışıyo-
ruz vasıflı gelmiş olsaydık farklı olurdu. Yyapacağımız iş 
çocuklarımızı okutup onların da bizim gibi işçi olma-
masını sağlamak, okuyamayanı geçerli mesleklere ver-
mek.  Şimdi biz işçiyiz, gelecek nesil okuyacak belki de 
ticaretle uğraşacak vasıflı işçi olacak biz geri dönsek bile 
onlar dönmeyecek “der. Bu konuşma ta 1970’li yıllarda, 
göçün ilk 10 yılında  yapılır. Şimdi göçün 50. Yılını yaşı-
yoruz ve o adamın hiç de haksız çıkmadığını görüyoruz.  
Şimdi yüksek tahsil yapan çocuklarım az olsa da ticaret 
yapanlar çok . İnşallah onların çocukları okurlar.

info@binfikir.be

Külünk Hasselt’te öğrencilerle buluştu
UETD Belçika, Hasselt Dipenbeek Üni-

versitesi’nde  Ak Parti İstanbul  Milletveki-
li Metin Külünk’ün katılımıyla üniversiteli 

gençlerle biraraya geldi.

UETD Belçika Başka-
nı Basir Hamarat , UETD 

Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Aydın ve 
UETD Belçika Gençlik Kolları Başkanı Turan Ba-
lak’ın yaptığı konuşmalardan sonra kürsüye çıkan 
Metin Külünk, gençlere önemli mesajlar verdi. Kü-
lünk : «Dün göçmen bir yabancıyken, bugün Av-
rupalı Türkler olan siz üniversiteli gençler, hayatın 
merkezi olan üniversitelerdesiniz. Dün dedeleriniz 
fabrikalarda işçi iken; sizler artık o fabrikalarda mü-
hendissiniz ve kendine güvenen gençlerimizsiniz.  
Geri çekilmeyen, atılan, heyecan duyan, “biz başa-

racağız” diyen 3.nesilsiniz. Dün atalarınız kendile-
rini kaybetmemek için camiilerde teşkilatlanırken, 
sizler bulunduğunuz ülkenin sorunlarını okuyarak 
çözenlersiniz » derken  « Okuduğunuz üniversite-
lerde kamusal alan-din devlet ilişkisinde Müslü-
man haklarını anlatan gençlerimizsiniz ve öyle de 
olmalısınız. Kimlik bunalımı yaşamayan, Avrupa’yı 
bu derin krizden çıkaracak olan sizsiniz. Arkanızda 
dimdik bir dağ 
olan Türkiye, 
size güveniyor. 
Artık Dünya 
5’ten büyük di-
yen bir Türki-
yemiz var. Siz 
de ona güvenin. 
O k u l l a r ı n ı z ı 
bitirin, yüksek lisans yapın, 2-3 yabancı dil öğre-
nin, Parlementolarda yer alın » dedi.   Gençlerin 
sorularını da cevaplayan Külünk programdan son-
ra Limburg Bölgesi’nde bir süre önce sivil polisler 
tarafından saldırıya uğrayan Kasım beyi de evinde 
ziyaret  ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi

Aktif Dernekler Fe-
derasyonu- FEDA-
CTİO’nun Brük-
sel’deki binasında 
gerçekleşen toplantı-
da  BETİAD Genel 
Sekreteri İbrahim Anaz, Brüksel Bölge Başkanı 
Mücteba Akgüngör ve Anvers Bölge Başkanı Cüneyt 
Er basın mensuplarını bilgilendirdiler. BETİAD Yö-
neticileri tek tek verdikleri bilgilerle yaklaşık 20 yıllık 
bir geçmişe sahip olan BETİAD’ın 750 üye işadamı 
olduğunu vurgularken,  işadamlarına ulusal ve ulusla-
rarası ticari ilişkilerini geliştirmek üzere, fuarlara katı-
lım, iş gezileri gibi hizmetlerin organizasyonu yanın-
da işadamlarının çalışmalarını sürdürebilmeleri için 
gerektiğinde devlet kurumları ile bizzat görüşmeler 
ve pazarlıklarla olanakların artırılması gibi çalışmalar 
yaptıklarını aktardılar. Bunların yanında finansal, hu-
kuksal ve  bürokratik işlemlerde yardım,  yeni gelişen 

teknik ve iletişim alanlarında destek ile işadamlarına 
daha geniş bir vizyon kazandırılması için çalıştıklarını 
kaydettiler.

BETİAD üyesi 
işadamlarına bu üye-
liklerini daha cazip 
hale getirmek üzere 
“Avantaj Kart” pro-
jesi başlattıklarını da 
açıklayan BETİAD 
yöneticleri, son aşamasında oldukları proje hakkında 
detaylı bilgi verdiler.  Avantaj Kart ile sadece BETİ-
AD üyeleri ve onların çalışanlarına mahsus olmak 
üzere yine kendi ihtiyaç duydukları sektörlerde özel 
indirim uygulanacak. Q8 Benzin istasyonu, VİVİUM 
sigorta şirketi, MOBİSTAR telekomünikasyon şirke-
ti, MERCEDES otomobil firması, CORENDON 
havayolları, Brüksel CROWN PLAZA Otel gibi top-
lam 52 sektörle görüşmelerin bir kısmını tamamlayan 
BETİAD, üyelerine bu şirketlerden piyasada varolan 
indirimlerden daha fazla indirim uygulamak üzere an-
laşmalar yapıyor. Üyelerine sağlayacağı Avantaj Kart 
ile de işadamlarının ihtiyaç duyduğu bu sektörlerde 
daha avantajlı fiyatlarla hizmet ve ürün almasını sağ-
layacak.

Serpil Aygün

BETİAD Üyelerine özel Avantaj Kart
Belçika Türk İşadamları Derneği BETİ-

AD, basınla gerçekleştirdiği yemekli bir top-
lantı ile çalışmaları hakkında bilgi verirken, 

‘Avantaj Kart’ projesini de tanıttı.
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Maasmechelen 
BİTİB’de görev 

değişimi Kısa adı BTİB olan Belçika Türk İslam Birliği Federasyonu’na bağlı Maasmechelen şubesi son derece 
demokratik bir ortamda genel kurulunu gerçekleştirerek,  yeni yönetim kurulunu seçti. Eski Başkan Esrail 

İçen görevi yeni Başkan Mahmut Çakıbey’e başarı dilekleriyle devretti.
Hüseyin Dönmez

BTİB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Fede-
rasyon Genel Başkan Cihat Zorlu bir konuşma ya-
parak:’’Federasyonumuz ve bağlı olan kuruşların asıl 
hedefi kaliteli, seviyeli, saygılı, çalışkan ve imanlı in-
san yetiştirmektir. Bir sivil toplum örgütü olarak daha 
fazla çaba göstererek çocuklarımızı eğitim için teşvik 
etmeliyiz. Bu arada Belçika’da yaşayan Türk toplumu-
nun birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olması 

için kurum olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekil-
de yapmalıyız’’ diyerek yeni yönetim kuruluna başarı-
lar diledi.

Genel kurul üyelerinin çoğunluğunun onayı ile 
göreve gelen yeni başkan Mahmut Çakıbey ise ko-
nuşmasında:’’Görev süresi tamamlanmış olan arka-
daşlarla zaten birlikte çalıştık. Bugüne kadar bizler 
toplum için ne ifade ettiğimizi gayet iyi biliyoruz. 
Eski yönetim kurulu üyelerimize sonsuz teşekkürleri-

70’li Yıllarda bugünü gören adam

 Bu konuşma ta 1970’li yıllar-
da, göçün ilk 10 yılında  ya-
pılır. Şimdi göçün 50. Yılını 
yaşıyoruz ve o adamın hiç de 
haksız çıkmadığını görüyoruz.
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Ölümünün 4. Yılında Erbakan’ı andılar
Saadet Partisi Belçika Temsilciliği  15 Şubat’ta Houthalen Belediyesi  Casino Kültür  Merkezi’nde Milli Görüş lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ı anma programı düzen-

ledi.  Belçika’daki Milli Görüşçüler’in yoğun ilgi gösterdiği programda Erbakan Hoca için Kuran-I Kerim ve mevlüt okunurken, sinevizyon  ile Hoca’nın hayatı da anlatıldı.   

Haber Merkezi

Edeer: Eğitime yoğunlaşacağız
Emirdağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYAD)geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile yeni 

yönetimini belirledi. Bir önceki başkan Uğur Çalışkan’ın istifası ile boşalan koltuğa eski başkan Metin Edeer 
tekrar otururken, önümüzdeki dönem çalışmalarında eğitime yoğunlaşacaklarını aktardı.

Haber Merkezi
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Saadet Partisi Belçika temsilciliği Tanıtım Başkanı 
Harun Öğden’in sunuculuğunu yaptığı gecede, Saadet 
Partisi Belçika Başkanı Besim Özışık, Avrupa Eğitim 

Kolu Başkanı İbrahim Gümüşoğlu, 
Avrupa Gençlik Kolu Başkanı Bün-
yamin Emre ve İlahiyatçı Hasan Koç 
da birer konuşma yaptılar. 

Eski Başbakan ve Milli Görüş li-
deri Necmettin Erbakan’ın ölümü-
nün 4. Yılı vesilesiyle düzenlenen 
programda, bir selamlama konuşma-
sı yapan Başkan Besim Özışık, Er-
bakan’ı anlamanın öneminin altını 
çizerken şunları ifade ett:  “Elham-
dülillah bizler Saadet Partililer ola-
rak hocamızı anlayanlardan olduk ve 
onun anladığı, inandığı ve yeryüzün-
de hakim kılmak istediği davasını 
yani iyinin, güzelin, faydalının, ada-

letin hakim kılınması için gayret edenlerden olduk.” 
Avrupa Milli Görüş teşkilatlarında uzun dönem 

çalışmış olan  ilahiyatçı  Hasan Koç ise  Erbakan’ın 
kurmuş olduğu D8’lerin önemine değindi:. “Bizim 

yolumuz Erbakan’ın yoludur” diyen  Koç,mevcut hü-
kümetin Milli Görüş 
prensiplerinin ve he-
deflerinin tamamen 
dışında bir politika 
izlediğini ve bilhassa  
D-8’lerin ve islam 
birliğinin önemine 
vurgu yaptı. 

Aynı şekilde D8’in 
gelişi güzel bir hare-
ket olmadığını belirten Saadet Partisi Avrupa Eğitim 
Başkanı İbrahim Gümüşoğlu da “Cenab-ı Hakk’ın 
büyük lütfu ile kısa bir dönemde muhterem hocamız 
o üstün zeka ve gayretlerinin sonucunda böyle büyük 
bir dünya devini kurdu ve bize emanet etti. Ama maa-
lesef buna sahip çıkılmadı. Bunu hep beraber görüyo-
ruz. Şu andaki memleketimizin ve ülkemizin geldiği 
noktayı da görüyoruz. Ve bu geldiğimiz noktada da 
hala tiyatro devam ediyor” dedi.

EYAD Yeni yönetimine Metin Edeer tekrar baş-
kan seçilirken, Necati Şevik ve Osman Duran Baş-
kan Yardımcıları oldu. Yeni Yönetim de ilk defa bir 
kadın üye de yer aldı. Birgül Kapaklıkaya yeni Genel 
Sekreter olurken EYAD’da kadın kolu çalışmalarını 
da yürütmesi bekleniyor. Beltürk-Haber websitesi 
editörü Şükrü Sağlam da EYAD’ın yönetim kurulun-

da yer alarak Basın ve Halkla ilişkiler sorumluluğunu 
üstlendi. Ömer Kumarcı, Nuri Ağaçlıtepe ve Musa 
Çoşgun da diğer yönetim kurulu üyeleri olarak yeni 
yönetimde görev aldılar.

EYAD Başkanı Metin Edeer, Binfi-
kir’e yaptığı açıklamada, EYAD’ın artık 
hem Emirdağ  hem  de Belçika’da eğitim 
çalışmalarına  yoğunlaşacağını kaydeder-
ken, bu yıl son kez engelli araç yardımı 
yapacaklarını da söyledi. Edeer, kendisini 
tekrar seçen arkadaşlarına teşekkür eder-
ken, “ önümüzdeki yıllarda Emirdağ’da 
eksikliğini gördüğümüz bir Fen Lisesi  
ya da anaokulu gibi bir okul yaptırmayı 
planlıyoruz. Bu konuda kesin kararı vermek için ön-
celikle bağlı bulunduğumuz Afyon Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile görüşeceğiz ve Emirdağ’da en çok hangi 

okula ihtiyaç varsa onun çalışmalarını başlatacağız. 
Bunun için gerek Belçika’da gerekse Türkiye’de destek 
olma sözü veren yardımsever işadamlarımız mevcut. 

Brüksel’deki varolan binamızda da yeni 3 
sınıf açarak burdaki yetkili kurumlarla 
görüşüp ihtiyaç olunan alanları tespit 
ederek o alanlarda eğitim çalışmaları 
vereceğiz. Bunlar dışında zaten varolan 
Fransızca dil kursları, el sanatları gibi 
çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yönetim Kurulumuzda ilk defa ba-
yan üyemiz var
Başkan Edeer,  yeni dönemde kadın-

larla ilgili çalışmalara da ağırlık verecek-
lerini aktarırken, “Yeni yönetim kurulumuzda ilk defa 
bir kadın üyemiz var. Birgül Kapaklıkaya, derneğimi-
zin kadın kollarını oluşturup çalışmalar yapacak” dedi.  

Özgüden ve Tuğsavul çiftine 50. altın yıl plaketi
Schaerbeek Belediyesi’nde yaşayan ve evliliklerinin 50. yılını geride bırakan Gazeteci çift Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul’u,  altın evlilik yılı nedeniyle,  

Nüfustan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Bernard Guillaume özel bir törenle kutlarken, onurlarına bir de resepsiyon verdi.
Haber Merkezi

Schaerbeek Belediyesi Nüfustan sorumlu Başkan 
Yardımcısı Bernard Guillaume, her yıl belediyede ya-
şayan çiftleri evliliklerinin 25.Gümüş yıl,  50. Altın 
yıl ve 75. Pırlanta yıllarında özel bir törenle kutluyor. 

Ayrıca Kraliyet adına da bir kutlama belgesi takdim 
ediyor. 30 Ocak 2015’te evliliklerinin 50. Altın yılını 
geride bırakan ünlü Gazeteci  çift Doğan Özgüden 
ve İnci Tuğsavul’u da unutmayan Başkan Yardımcısı 
Guillaume, kendilerini kutlayarak hem Belediye’nin 
hem de Kraliyet’in tebrik belgelerini takdim etti.

Türkiye’de 60’lı yılların Akşam Gazetesi’nin efsanevi 
Genel Yayın Yönetmeni Doğan Özgüden, eşi İnci Tuğ-
savul ile birlikte ANT dergisi ve yayınları ile Türkiye’de 
özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkı sağladılar.  
Dönemin Türkiye İşçi Partisi’nin de kurucuları arasında 
yer alan çift 1974’te geldikleri Brüksel’de de kurdukları 

Güneş Atölyeleri ve info-Türk 
yayınları ile çalışmalarına de-
vam ediyor. Belçika’daki ilk 
Türkçe gazete, kitap, müzik 
CD’si, tiyatro ve kültürel ça-
lışmaları gerçekleştiren çift;  
evliliklerinin 50. Yılını geri-
de bırakırken, Belçika’da hem 
Türkiye’deki insan haklarının 
gelişimi hem de Belçika’daki 
göçmen halkların temel hak ve  
özgürlüklerin kazanılması için 
çalışmaya devam ediyor.
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Hakiki Kabakçı
info@binfikir.be

Bayram adlı kara yağız bir amca
Kırk beş ya da elli yaşında anca

“Yontulmamış odun bu herif ” diyor
Romantizm hastası karısı Gonca

Romantik adam beklerken eşi
Başından aşkındır Bayram’ın işi

Maydonozla marul hariç hiç yoktur
Herifin buketle eve gelişi

Gonca bu durumdan hayli muzdarip
Gidesi geliyor bohçayı sarıp

Böyle yetiştirmiş bunu bu toplum
Neylesin ki diyor bu herif garip

Büyücü ve medyum koymaz konuşur
TV’deki uzmanlara danışır

Kendi tabiriyle hep şunu sorar
“Acep benim herif nasıl deNişir”

Büyüden vazgeçer korkar günahtan
Tek bir çözüm kalır diğer taraftan

“Erkek eğitmeyen kadın yok” derler
On dört Şubat sana biçilmiş kaftan

Kırmızı süslenir oda salonlar
Her yere asılır kalpli balonlar
Bayram ağa akşam eve gelince
Devreye sokulur sinsi planlar

Bayram der ki; neden her yer kırmızı
Gonca der ki; On dört Şubat sürprizi
Bayram Gonca’ya bir yumruk patlatır
Seni bozan hep der, Feyzbukla dizi

Yumruk yiyen gözün kızarır rengi
Odanın rengine uyar ahengi

Gonca’nın romantizm hırsı yüzünden
On dört Şubat olur aile cengi

Şişen göz bir hafta görmez önünü
Böyle kutlar Sevgililer gününü
Bayram der ki, Papaz Valentin

Belirlemez evliliğin yönünü

Not: Ne ecnebiden gelen adeti, 
ne kadına şiddeti tasvip ediyoruz.

14 ŞUBAT 
SEVGİLİLER GÜNÜ

 

HAYT HUYT
PARK

Haydar Abi
haydarabi@binfikir.be

“Delikanlı adamın köşesi...
Lightlar ve yumuşaklar okumasın!”

GAZETEYE REKLAM VERİP PARASINI 
ÖDEMEYENLER DE DEŞİFRE EDİLSİN!

Esen Özdemir koçumuzu severim. Kendisi de ba-
sın camiası ile ilgilenmiş zamanında gazete ve dergi 
çıkarmış bir medya emekçisi kardeşimizdir. Haydar 
Abisini de sever, ara sıra “Haydar Abi’m istersen sana 
bedava kartvizit basalım” gibi jestlerde de bulunur. 
Delikanlı adamın kartvizite ihtiyacı olmaz. Bizlerin 
kartvizi kelamımız ve selamımızdır. Şimdi Esen kar-
deşimizden niye bahsettim. Bakın onu da anlatayım. 
Tam okeye dönüyorum. Elimde iki okey var, üstelik 
okeyin biri de boşta. Çift okey atma hazzına kavuş-
maya ramak kalmış anlayacağınız. Yırtık dondan çıkar 
gibi Yalkavuk “Haydar Abi Esen’i kızdırmışlar, facede 
yüzsüzleri açıklayacağım diye yazdı” diye söze başla-
maz mı? Dikkatimin dağılmasına ve okey atamama 
mı yanayım Esen gibi sakin bir kardeşimizin sinir 
edilmesine mi?

Esenciğim facede önce “Yüzsüzleri ve üçkağıtçıları 
burdan tek tek açıklayacağım artık. Herkes kimler ol-
duğunu öğrensin artık. Gerçi biliniyorlar ama!..” yaz-
mış sonra da “Adamlar dergi bastırıyorlar. Bir kutu alıp 
reklam aldıklarına dağıtıyorlar. Paraları topluyorlar. Ve 
geri kalan dergileri parasını ödeyip gelip alıp dağıtmı-
yorlar. Bundan da gerçekten dürüst gazete dergi çıka-
ranlar zarar görüyor, etkileniyorlar”diye devam etmiş. 
Bizi izlemeye devam edin türünden bir paylaşımlar 
dizisi anlayacağınız.  Ben de yıllardır Binfikir’e aynı 
şeyi öneriyorum. ‘Reklam verip parasını ödemeyenleri 
deşifre edin” diyorum ama nafile! Helal olsun Esenci-

ğim. Gözlerinden öpüyorum koçum.
“MUAYYEN” İLE “DUAYYEN”İ KARIŞTI-

RANLAR UTANSIN!
Hata aslında bende. Kendi yazdığım gazetem es 

geçerken başkasının dergisine laf söylemem biraz ayıp 
olacak. Belçikahaber.be dergisinin değerli yöneticisi 
Celil bey kardeşimizi severim. Sağolsun o da beni. La-
kin son yaptığı hiç hoş olmadı. Dergisinin kapağına 
Hüseyin Dönmez kardeşimizi almış. Buraya kadar 
diyecek lafım olamaz. Dergi kendisinin değil mi, Hü-
seyin Dönmez’i de kapak yapar, güzellik kraliçesini de! 
Ee peki o zaman mevzu niçin beni ilgilendiriyor? Baş-
kasının derdi seni niye gerdi Haydar Abi diye soğuk 
espri yapanları duymazdan gelerek lagalugayı bırakıp 
sadede gelelim. Kapakta “Duayyen” lafını görünce çıl-
dırdım. Haydar Abi varken Hüseyin Dönmez’in du-
ayyenliği söz konusu olabilir mi? Bugün bir Haydar 
Abi kolay mı yetişiyor?  Celil kardeşimize laf diyemi-
yoruz haliynen. Binfikir Haydar Abi’yi kapak mı yaptı 
da laf söyleyelim. Bir orta sayfa röportajını bile çok gö-
rüyorlar. İyi bakın, bu sayımızda dandik taşlamacı Ha-
kiki Kabakçı yüzünden köşemi de küçültmüşler. Buna 
“Dağdan gelip bağdakini kovmak” denmez de nedir?

Diyeceğim o ki, duayyenlik muayyenleşirse ne du-
ayyenlik kavramının ne de Haydar Abi olmanın öne-
mi kalır!

NASRETTİN HOCA’NIN KOLUNU ALIR….
Tövbe tövbe. Eşeğin kuyruğu, hocanın tespihi der-

ken kolunu da götürdüler hocamızın. Diyorum ki 
“acaba bir gece bizim koçlarla bir operasyon yapsak 
ve Nasrettin Hoca heykelini tamamen yerinden söküp 
memleketine mi taşısak!”

Ama önce hocamıza bunu yapanların cezası veril-
meli. Hocamızın koparılan kolunun aynısını yaptırı-
yorum. Birebir aynı ebatlarda. Bizim koçlarla kolu sö-
kenleri bulacağız ve “hocamızın kolunu koparanların 
kol ile yakın temasa geçmelerini” sağlayacağız. Müna-
sip bir yerlerinde kolu hissetsinler, bakın bakalım bir 
daha heykelin yanından geçebiliyorlar mı? Bugün bir 
Haydar Abi kolay yetişmiyor. Biz bişey diyosak bişey 
biliyoruz da diyoruz. Boşuna konuşacak adam değiliz.

Schaerbeek Belediye Baş. Yard. 50. Yıl Spor 
ödülleri vermiş. Hayırlı olsun...

Benim gönlümdeki sporcular şunlardı:
Formüla 1 dalında: Belçika’dan Türkiye’ye 

24 saatte arabayla gittiğini iddia edenler.
Bisiklet dalında: Şehir içinde kasksız bisiklet 

süren Türk çocukları.
Gülle atma dalında: Türkiye’den getirdiği 

gelini uçağa bindirip atanlar.
Yüksek atlama dalında: Kendi becerileriyle 

makam mevki atlayanlar.
Sırıkla atlama: Sırtını siyasi bir partiye daya-

yıp iş bulanlar.
Futbol dalında: Türk Milli ve kulüp takımla-

rının Belçika’yla yaptığı müsabakalarda güvenli-
ği aşıp sahaya atlayan gençler.

Yüzme dalında: Kurban Bayramları’nda, 
kendi kestiği ve sülalesinin kestiği bütün kur-
banları yüzen cengaver insanlar.

100 metre kros dalında: Cuma namazlarında 
farz bitince camiden ilk çıkabilenler.

Maraton dalında: Seçim dönemlerinde en 
çok yol katedenler. En ücra bölgelere afiş asa-
bilenler.

Boks dalında: Kaybedince oyun oynadığı 
bingo makinalarını korkusuzca yumruklayanlar.

Güreş dalında: Aldıkları eski evlerin inşaatı-
nı, altında kalmadan tuş edenler.

Bilardo dalında: Namaz vakitleri haricinde 
cami lokallerinde bulunan bilardoda uzmanla-
şan cami imam ve cemaati.

Kürek dalında: Belçika’yı saran, saat ücreti 
5 Euro’ya çalışan Balkan ülkelerinin halkından 
fırsat bulup bir inşaat şirketinde iş bulan Türk-
ler.

Halter dalında: Belçika’da hem gurbet acısı-
nı, hem islamafobiyi, hem ırkcılığı, hem yabancı 
düşmanlığını hem hayat pahalılığını tek hamle-
de kaldıran koca yürekler

Spor camiası kabul etmese bile, bizim uzman 
olduğumuz, sabah başlayıp gecelere kadar aç 
karnına oyndağımız okey, pişti ve batak kareleri.

Gönlümdeki 50. Yıl spor ödülleri/ H.Kabakçı
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Nihat Dursun

SOSYAL 
REHBER

nihatdursun@binfikir.be

Türkiye’ye uzun süreli dönüş 
için istenilen resmi işlemler (1) 

Konu ile ilgili açıklamalara geçmeden evvel, ko-
nunun daha iyi anlaşılması amacıyla yakın bir za-
manda Türkiye’ye ailesiyle uzun süreli dönüş yapan, 
Belçika vatandaşlığına geçmiş bir ailenin karsılaştığı 
durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ahmet (yazı 
için verilen isim), Belçika’da doğumlu. İlköğretim ça-
ğında olan iki çocuğu ve eşiyle geçtiğimiz yıl Türki-
ye’ye taşınıyor. 

Ahmet, çocuklar eğitimlerini bitirdikten sonra 
tekrar Belçika’ya döneriz düşüncesiyle Türkiye’ye 
gitmeden evvel ebeyenlerinin ev adresini Belçika’da-
ki adresi olarak mahalle polisine bildiriyor, Çocuk-
lar Türkiye’de ilköğretim okuluna kaydolarak eği-
timlerine devam ediyorlar. Beş ay sonra yakınlarını 
ziyaret amacıyla Belçika’ya geldiğinde çocuklarının 
nüfus kayıtlarından silindiğini ve sağlık sigortası vs. 
haklarından menedildiklerini öğreniyor. Tüm hakla-
rının Belçika’da saklı kalacağını düşünerek yurtdışı-
na taşınan Ahmet, kısa süre içerisinde çocuklarının 
durumuyla ilgili yeni bir karar alma durumuyla karşı 
karşıya kalıyor: ya tekrar Türkiye’ye dönecek veya 
eğitim yılının yarısında yeniden Belçika’ya taşınacak. 

Kısaca özetlediğim Ahmet’in durumu göz önüne 
alınarak Türkiye’ye uzun süreli dönüş öncesinde ilgili 
resmi kurumlardan detaylı bilgi aldıktan sonra karar 
verilmesi ileri ki tarihlerde karşılaşılacak belirsizlikle-
ri veya aksaklıkları önleyecektir. 

Belçika’yı uzun süreli terk durumunu, Belçika’yı 
terk ederek esas adresin yurt dışına taşınması, Belçi-
ka’yı terk ederek esas adresin Belçika’da kalması olarak 
iki başlıkta sizlere aktarmak istiyorum: 

Belçika’yı terk ederek esas adresin yurt dışına 
taşınması 

Belçika’yı terek ederek yurt dışına taşınma duru-
munda, taşınmanızı bağlı bulunduğunuz belediyeye 
bildirmeniz gerekir. Bu adres değişikliği, yani taşın-
ma ailece yapılıyor ise, bildirim aileden sorumlu kişi 
tarafından yapılacaktır. Taşınarak yurt dışında yaşa-
yacak kişi reşit olmamış ise, bu bildirim işlemi, çocu-
ğun yükümlülüğünde olduğu yetişkin kişi ile birlikte 
belediyeye gidilerek yapılabilir. 

Başvuru sonrası, belediyenin yetkili servisi (service 
population - dienst populatie) kimlik kartınızı iptal 
ederek, taşınacağınız ülkedeki Belçika Büyükelçiliği 
kütüğüne kayıt olmanız amacıyla iki ay süre geçer-
li olan “modele 8” adl bir belge verilecek. Bu belge 
kişinin konsolosluk nüfus kaydına yazılacağını belir-
mektedir. Kayıt için gerekli belgeleri öğrenmek için 

önceden konsolosluk yetkililerini aramanız önerilir. 
Diğer taraftan, 15.06.2014 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren konsolosluk yasası gereğince sadece 
konsolosluk kayıtlarına yazılan kişiler nüfus idaresi 
servislerinden faydalanabilecektir. Yani, Belçika dı-
şında başka bir ülke de ikamet etmeniz durumunda 
konsolosluğa kaydolmamış iseniz konsolosluk size 
kimlik kartı veya ikametgâh ilmühaberi, vatandaşlık 
belgesi, doğum kayıt örneği, … gibi resmi belgeler 
veremeyecektir. Kaydolmanız durumunda Belçika’da 
belediye nüfus idaresinin verdiği tüm hizmetlerden 
faydalanabilirsiniz.  Ayrıca Belçika vatandaşı olmayıp 
da sizinle aynı ikameti paylaşan aile fertleri konsolos-
luğa kayıt yapabilir ancak, pasaport alma, kimlik kartı 
alma vs. gibi servislerden faydalanamazlar.

Konsolosluk kayıtlarına yazılmak için şu üç şart 
istenmektedir:

- Belçikalı olma
- Belçika da bir belediye nüfus kaydına yazılmamış olma,
- İkamet adresinizin başvurduğunuz konsolosluk 

bölgesinde olduğunu ispatlamanız. 
Reşit olmamış aile fertleri için ise, ebeyenlerinden 

birinin nüfus kaydına kayıtlı olma şartı isteniyor. 
Adres değişikliğinin herhangi bir nedenden dolayı 

belediye tarafından yapılmaması durumunda içişleri ba-
kanlığına başvurarak gerekli işlemleri yaptırabilirsiniz. 

“Hikayem Yokolmasın” kitabı  diyalog kapılarını aralayacak
Sima Derneği,  Türkiye’den Belçika’ya göçün 50. yılı vesilesiyle, Anadolunun  farklı köken, yaş grubu ve değişik mesleklerden göçmenlerinin hikayelerini 

“Hikayem Yokolmasın” adlı kitapta topladı. 

6 Şubat’ta Sima Brüksel şubesin-
de gerçekleşen bir respiyon ile tanı-
tımı yapılan kitapta 25’i kadın 
25’i erkek olmak üzere toplam 
50 Türkiyeli göçmenin hikaye-
si yeralıyor. Kitapla ilgili olarak 
Binfikir’e açıklama yapan Sima 
Derneği Koordinatörü Ali Çi-
çek,  “Hikayem Yokolmasın 
kitabıyla göçü yaşayan Türkiyeli 
insanlarımızın Belçika’ya gelmeden 
önceki perspektifleri, geldiklerinde 
Belçika’da nasıl karşılandıkları ve ne-

ler yaşadıklarını özel hikayelerle gelecek 
nesillere aktarmaya çalıştık. Bu kitapla 

ayrıca içinde yaşadığımız toplumda farklı kökenli 
göçmenlere karşı varolan önyargı, ayrımcılık ve ırkçı-
lığı da önlemek üzere bir diyalog kapısı aralamak is-

tedik” dedi. Toplam 1000 adet ba-
sılan kitap; kütüphaneler ve göçle 
ilgili çalışmalar yapan kurumlar 
kurumlar başta olmak üzere iste-
yenlere de ücretsiz olarak veriliyor. 
Fransızca olarak toplam 143 sayfa 
şeklinde hazırlanan kitabı  temin 
etmek isteyenler ise Rue Brial-

mont 21, 1210 Saint-Josse adresinden bizzat gidip 
isteyebilecekler.  

 Kitap Sima Brüksel Derneği çalışanları tarafın-
dan hazırlanırken, Koordinatör Ali Çiçek akademik 
yönlendirmesini  ve Kader Pala da çevirilerini yaptı.

Serpil Aygün
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Grup  Abdal büyüledi
Türk müziğinin sevilen isimlerini sanatseverlerle buluṣturan De Centrale, bu kez de türküleri farklɪ enstrumanlarla yorumlayan Grup Abdal’ɪ 22 ṣubat 

Pazar akṣamɪ sahnesinde ağɪrladı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ait anonim türküleri 

kendilerine özgü düzenlemelerle yorumlayan  “ Grup 
Abdal “ ın De Centrale’de gerçekleşen konserine sa-
dece Gent’ten değil Brüksel, Anvers ve  Charleroi’dan 
da müzikseverler katıldı. Son 
derece yoğun bir katılım olduğu 
konserde Grup Abdal, , Kontra-
bass, Akustik – Klasik – Perdesiz 
Gitar, Keman, Viola, Perküsyon 
gibi müzik aletlerinin yanında  
Yaylı Tambur, Mandolin, Chran-
go, Bandolin ve Santur gibi çok değişik enstrümanlar  

Serpil Aygün

Padişah’ın İmparatorluğu Brüksel’de
Rönesans düşünürleri ve sanatçılarının gözüyle sanat eserlerine yansıyan Osmanlı İmparatorluğu 27 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında 

Brüksel’de sergileniyor. 

1453 yılında İstanbul’u fetheden Türkler’in me-
deniyeti batıların çok yönlü ilgisini çekti. Padişah’ın 
İmparatorluğu sergisinde askeri çatışmalara ve önyar-
gılara ragmen gerçekleşen kültürel değişim ve karşı-

lıklı etkileşim gözler önüne seriliyor. Brüksel’in seçkin 
kültür sanat mekanlarından Güzel Sanatlar Sarayı 
BOZAR’da gerçekleştirilen sergide Bellini, Dürer, 
Veronese, Tintoretto, Memling ve diğer sanatçıların 
sanat eserlerinde Osmanlı’nın dünyasında yolculuğa 

Haber Merkezi

da kullandı. Geleneksel Türk halk Müziği enstrüma-
nı olan sazın kullanmadığı ama farklı müzik aletleri 
ile farklı müzikal tadları yakalayan Grup Abdal kon-
seri seyirciden tam not aldı. 

De Centrale’de  önümüzdeki ay 
8 Mart Dünya kadınlar Günü çer-
çevesinde Belçika Türk Dernekleri 
Birliği ve Handelsbeurs işbirliği ile 
Güler Duman ve Özlem Özdil’in 
konuk olduğu bir konser  yer ala-
cak. 22 Mart’ta ise Kolpa grubunun 

sahne alması bekleniyor.

çıkabilecekler. Küratörlüğünü Dr. Guido Messling, 
Dr. Robert Born ve Michal Dziewulski’nin yaptığı 
etkinlik Osmanlılar ile Avrupalılar arasındaki bağları 
geliştirmeyi hedefleyen “Osmanlılar/Türkler ve Avru-
palılar” adlı proje kapsamında gerçekleşiyor.



www.binfikir.be20 GÜNDEM

Ayşegül Diril 
info@binfikir.be

Brüksel’de 100’den fazla müze bulunuyor; fakat çocuğu-
nuz ile gidebileceğiniz ve aynı zamanda da eğlenebileceğiniz 
çok müze yok. Bu ay çocuklarla gidilebilecek 4 müzeden siz-
lere bahsetmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi Belçika çizgi roman konusunda ün yapmış 
bir ülke. Bu konuda Japonya ile yarışır durumda. Kilomet-
re başına düşen çizgi roman çizeri sayısında da Belçika bi-
rinciliği koruyor.  Hal böyle olunca, çizgi roman ülkede çok 
önemli yere gelmiş bir konu. Brüksel ‘in merkezindeki so-
kaklarda gezdiyseniz zaten bilirsiniz; çizgi roman karakter-
leri duvarlarda, mağazalarda.. . hep görürsünüz. Brüksel’de 
bulunan Çizgi Roman müzesinde çocuğunuzla, buraya özgü 
karakterleri daha yakından tanıyabilirsiniz. TinTin, RedKit, 
Şirinler.. ile fotoğraf çektirebilirsiniz. Dilerseniz çocuğunu-
zu cumartesi ya da tatil günlerinde düzenlenen aktivitelere 
kayıt edebilirsiniz. Ya da çizgi roman kütüphanesini birlikte 
keşfedebilirsiniz. 

Adres: Comic Art Museum Brussels, Rue des Sables 20
1000 Brussels.
Fiyat :Öğrenci, Çocuk: 6,5 - 3,5 Euro. Yetişkin: 10 Euro.
İkinci müzemiz, öyle alıştığınız tarz bir müze değil. Bu 

müzede siz sadece gezip, okuyup, öğrenmiyorsunuz. Aynı za-
manda bu müzede bir rol alıyorsunuz, interaktif olmayı amaç-
layan ve konseptini belirli aralıklarla değiştiren bir müze.

Burada Haziran 
sonuna kadar “Time 
To Wonder” konsep-
tini çocuklarınızla 
beraber gezebilirsiniz. 
Satranç tahtasının 

üstünde tarihte yer 
etmiş karakterlerle 

yürüyebilir, kütüphanede kaybola- bilirsiniz. Burada 
size çok farklı bir macera sunuluyor. 5 Duyunuzun hepsini 
kullanmanızı sağlayacak bir çok aktivite bulacaksınız. Deni-
zaltına binip, denizin derinliklerine bakabilir ve birden bire 
denizanasının size yaklaştığını görebilirsiniz!! Bir eskimo 
görebilir ve ona ailesine yapacağı yemekte yardımcı olabilir-
siniz. Burada birçok kişi olabilirsiniz, çok farklı şeyler keşfe-
debilirsiniz. Çocuklarla gidilip, hem eğlenebileceğiniz hem de 
öğretebileceğiniz bir yer.

Adres : Musée des Enfants asbl, Rue du Bourgmestre 15, 
1050 Ixelles. Tél: 02/640.01.07.

Fiyat : 3 Yaşın altındaki çocuklar için ücretsiz. 3 Yaşından 
büyük olan çocuklar için: 8,5 Euro. Ixelles’de oturanlar için: 
6,5 Euro! Müzede aynı zamanda grup indirimi de geçerli.

Sanırım hiçbir çocuk ya da yetişkin Oyuncak Müzesi’ni 
gezmeye hayır demez, diyemez. Merkezde bulunan bu müze 
oyuncak tarihini ayaklarınıza getiriyor. Yıllar yıllar önce o 
müze müze olmadan önce, o evde yaşayan bir çocuk oyuncak 
biriktirmeye başlamış. O kadar çok oyuncak biriktirmiş ki, 
biriken oyuncaklarından bir müze yapmış. 

Bu müzede her dönemin oyuncaklarını görebilirsiniz; 
tahta oyuncaklardan, plastik oyuncaklara; barbi bebekler-
den, minyatür evlere; trenlerden, arabalara  kadar birbirinden 
farklı oyuncak bulmak mümkün. Müzeye gitmişken, oradan 
kendinize ve çocuklarınıza da birer hediye almayı aman ih-
mal etmeyin. 

Adres : Le Musée du Jouet de Bruxelles, Rue de l’Associ-
ation 24, 1000 Brussels

Fiyat : Öğrenci, Çocuk: 5,5 Euro. Yetişkin: 6,5 Euro. Grup 
ve aile indirimi de geçerli!

Son olarak, Brüksel Akvaryumu’na gitmek de güzel bir 
haftasonu seçeneği olabilir. Pusetiniz ile rahatça gidilebilecek 
bir yer. İçinde yaklaşık 50 akvaryum ve 250 balık türü bulunuyor.

Adres : Aquarium Brussels, Avenue Emile Bossaert 27, 
1081 Koekelberg

Fiyat : 5Euro - 9 Euro arası değişiyor, 1 metreden daha 
kısa olan çocuklar için ise bedava.

Çocuklar için müze alternatifleri

Türkiye’de maddi yeter-
sizlikler nedeniyle eğitim 
alamayan çocuklara yardım 
amacıyla kurulan 8 Gönül-
lü Anne oluşumunun orga-
nize ettiği fasıl gecesine ilgi 
beklenenden yoğun oldu. 
Brüksel Diva Salonu’nda 
gerçekleştirilen  geceye 

yaklaşık 400 kişi katıldı.

Serpil Aygün

Saint Nicolas Camii  dayanışma 
kahvaltısında anlamlı mesajlar verdiler

Belçika’nın Liege kentinde inşaatı hızla devam eden yeni camiye yardım toplama ve 
Türk toplumunda dayanışma duygusunun perçinleşmesi için Saint-Nicolas Kanuni Sultan 
Süleyman Cami Derneği idari kurulu, imamı, kadınlar kolu ile kültür merkezi olarak « 

Cami inşaatına bir tuğlayla sen de destek ver kahvaltısı » düzenledi.

Haber Merkezi

Bu müzede siz sadece gezip, 
okuyup, öğrenmiyorsunuz. Aynı 
zamanda bu müzede bir rol 
alıyorsunuz, interaktif olmayı 
amaçlayan ve konseptini belirli 
aralıklarla değiştiren bir müze.
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Çeşitli kahvaltı ve müzikli gece organizasyon-
larından elde ettiği gelirlerle Türkiye’de maddi 
imkanları olmayan öğrencilere yardım yapan 8 
Gönüllü Anne, son olarak  Brüksel’de Diva sa-
lonunda bir fasıl gecesi düzenledi. 8 Gönüllü 
Anne fasıl gecesini sunan Cef Işın konuşmacıları 
sahneye davet etmeden önce, katılımcıları Türki-
ye’de geçtiğimiz günlerde bindiği otobüs şoförü 
tarafından öldürülen Özgecan için bir dakikalık 
saygı duruşuna davet etti.

Şef  Taşkın Demirsoy’un gece için özel olarak 
biraraya getirdiği koro üyeleri Türk Sanat Mü-
ziği’nin unutulmaz eserlerini sunarken, Leyla 
Soysüren Türk halk Müziği, Şair Nihat Kemal 
Ateş şiiri ve Yazar Birsen Taşpınar da ‘Sessiz-
liğin Anneleri”adlı kitabında bölümler okudu. 
Çok sayıda katılımcının bulunduğu gecede ko-
nuşan Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır ve 
Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy eğitimin 
önemine vurgu yaparken 8 Gönüllü Anne’nin 

çabalarını takdirle karşıladıklarını ifa-
de ettiler.  Gecede 8 Gönüllü Anne 

adına bir konuşma yapan Naciye Dumanoğlu da ka-
tılımcılara ve spronsorlara teşekkür ederken, gecenin 
gelirlerinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 

bağışlanacağını 
açıkladı.

Gecede bir 
de tombala çekilişi yapılırken, 1 kişiye  i-phone 6 plus, 
1 kşiye Samsung S3 mini cep telefonu bir ve bir kişiye 
de 1617 adlı  sim kartlardan 3 adet  hediye edildi.

8 Gönüllü Anne geceye maddi destek olan spon-
soralara da birer teşekkür belgesi verdi.

22 Şubat Pazar günü gerçekleşen program 
başta Saint-Nicolas Belediye Başkanı Jacques 
Heleven, Başkan yardımcısı Michel Francus, 
Başkomiser Dumonceau gibi Belçikalı siya-
siler katılımı ve islamofobiye karşı verdikleri 
mesajlarla anlamına uygun bir atmosferde ger-
çekleşti.

İslamofobiye en güzel 
cevap yeni camimiz ola-
cak

Kanuni Sultan Süleyman 
Cami İmamı Abdusselam 
Porsnak yaptığı açılış ko-
nuşmasında « Her birimizin 
bildiği gibi, Avrupa ile Bel-
çika’daki islamiyet düşmanlı-
ğının getirdiği sonuçları kabullenmek kolay bir 
şey değil. Bu duruma en güzel cevabımız inşaat 
halinde olan camimiz olacaktır. Onun için ge-
rekli masraflara daha çok katkıda bulunabilmek 
üzere düzenlediğimiz bu tür programlardan elde 

edilecek gelirler  son derece önemli. Bu anlamda 
herkesin her türlü yardımlarına ihtiyacımız var 
»dedi. 

Birbirimizi daha iyi tanımalı ve özellikleri-
mizi dikkate almalıyız.

Saint-Nicolas Belediye Başkanı  Jacques He-
leven ise « Bu güzel günde sizlerle birlikte ol-
maktan çok mutluyum. Son yıllarda islamiyete 
karşı ceyran eden ve de çoğunlukta yersiz olan 
eleştirileri kınıyorum. Birbirimizi daha iyi tanı-
malıyız ve özelliklerimizi dikkate almalıyız. Sa-
int-Nicolas Belediyesi olarak sizlere destek ver-
meye devam edecegiz » dedi.

İslamofobiye karşı hepimize görev düşüyor
Liege Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon 

Başkanı Mehmet Aydoğdu hem Liege Bele-
diye Başkanlığı’nı hem de Belediye Meclisi’ni 
temsilen katıldığı programda « Bütün dünyada 

olduğu gibi islamiyetin 
siyasi malzeme olarak 
kullanılması çok rahat-
sız oluyurum. Bu durum 
üzüntü vericidir. Biz siya-
silere olduğu gibi, sizlere 
de, yani her birimize çok 
iş düşüyor. Özelliklede 

Belçika Liege Türk toplumu 
olarak bizim de yapmamız gerekenler arasında 
sıfırdan inşaatlı ve minareli bir cami vardır. İşte 
bunu gerçekleştirmek üzereyiz. Liege belediyesi 
olarak elimizde mevcut olan yardımları vermeye 
devam edeceğiz » dedi.

8 Gönüllü Anne’nin
 fasıl gecesine akın ettiler
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Benim hayatım zor değil, tam aksine çok eğlenceli. Kü-
çükken hep yarınlar benim olsun diye yürüyordum. Keçi-
ler hayatı öğretti bana. Çoban köpeklerinden de sadakati 
öğrendim. Hayvanların arkadaşıydım. İyiliği, dürüstlüğü, 
sadakati hep hayvanlardan öğrendim. Beynim yıkanma-
dı, ezberci olmadım okullara gidip. Çocukken beni kimse 
sevmiyordu şimdi Allah dünyaya sevdirdi.  Kısmete bak! 
Tüm dünyanın sevdiği Türk oldum ve memleketim için 
çalışıyorum.

Ben işadamı değilim, sadece adamım ve de tam Tür-
küm. Türklüğümden hiç şüphe yok. Ne kadar yurt dışında 
kalırsam o kadar Türk oluyorum. Burada Türk kültürünü 
temsil ediyorum. Lokantalarımda Türkiye tanıtım broşür-
lerini dağıtıyorum. Başka lokantalar dağıtamaz, korkar. 
Bir tek biz dağıtırız. Çalışanlara evlatlar diyorum. Evla-
dım demiyorum, o küçümsemektir. Evlat demek insan ev-
ladı demektir. Ben de baş işçiyim burada. Tuvaleti kendim 
temizlemezsem başkasına temizletemem, ne yaparsam 
görüyorlar onlar da yapıyor. Kendi yapmadığım şeyi on-
lardan istemiyorum.

Türk’ün Türk markasına ihtiyacı var. Türkün Türk mar-
kası kendisidir, insanlığıdır, misafirperverliğidir. Bizim 
misafirperverliğimiz çok yücedir. Herkes para peşinde ko-
şuyor, biz memleketimiz için koşuyoruz. Para peşinde ko-
şarsak onurumuza dokunur. Hem para kazanılıp hem de 
onurlu olunabilir. Nasıl doktor hem görevini yapıyor hem 
de onurlu oluyor... Bir ailenin evi kendisini yansıtır, göste-
rir. Türkiye Cumhuriyeti’nin evi de yurt dışındaki lokan-
tasıdır. Terbiyesi, yemeği, insanlığı, servisi, tuvaletleri , her 
şeyi ile Türk kültürünü gösterir. Türkiye’nin yurt dışındaki 
namı, şanı acı çekiyor. Bu çok acı bir durum ve acilen dü-
zelmesi gerekiyor. Bu da çok para yapan ile değil, doğruyu, 
iyiyi yapan ile olur. Zincir olmakla olmaz. Hedefimiz hep 
iyi yapmak olmalıdır.

Ben restoranlarımda aklıma ne geliyorsa onu pişiriyo-
rum ve kendim ne yiyorsam da müşterilerime onu sunu-
yorum. O yüzden İngilizler benim saflığımı sevmiştir. On-

lara kuzulara 
baktığım gibi 
baktım. On-
lar da kapıda 
kuyruk oldu. 
Millet bana 

iyi davran-
mıyor diye 

kızıyordum küçükken. Kötülük görenler kötülük yapar di-
yor, kitaplar. Psikologlar araştırsın, ben de kitapların tam 
tersi oldu. Benim hayatım planlıydı, çok büyük paralar ya-
pıp çocuk okutacaktım. Biraz para kazanmaya başlayınca 
hemen başladım çocuk okutmaya. Bazı planlarımın geri-
sinde kaldım. Planlarının gerisinde kalıp da mutlu olan 
tek insanımdır. Çok güzel şeyler yaptım. Paramla değil, 
kişiliğimle saygınlık kazandım. Etiketim yok, diplomam 
yok. Güzel bir ruhum var. İnşallah cennette de lokantacı 
olacağım gidince. Lüks hiçbir şey istemiyorum. Saraylarda 
hacılar, hocalar otursun. Ben orada bodrum katta bir mey-
hane işletiyim yeter...

İstanbul a para kazanmaya gitmiyorum. Dünyanın her 
yerine Türk lokantaları açılsın istiyorum. Kendim gibi 
adam yetiştirmek istiyorum. Hem güzel yaşasınlar, hem de 
para kazansınlar. İnsanın yemeği ne kadar güzelşe, kendisi 
de o kadar güzeldir. İnsan yemeği ile ölçülür. Kendini pa-
ran var diye meth edemezsin ama güzel dolmam var diye 
edersin. Yurt dışında Türk yemeği yapanlar parasıyla övü-
nüyor ama yemeğiyle utanıyor. Bu çok ayıp olan bir şey. 
Şimdi İstanbul da kendim gibi milyonlarca insan yetiştire-
ceğim. Hepsinin yurt dışında Türk lokantaları açıp, kültü-
rümüzü temsil etmelerini istiyorum. Türkiye Cumhuriye-
ti’ni yurt dışında temsil eden binlerce Hüseyin Özer olsun 
istiyorum. Tek dileğim o’dur. Yurt dışında itibarımız dü-
zelsin. Kaliteden taviz vermeyin. Bulunduğunuz memle-
kette de çok itibarlı olacaksınız böylece. Türklüğün namı, 
şanı Türk yemeği ile ayaklar altına alındı, Türk yemeği ile 
de düzelecektir.

Türk’ün Türk markasına ihtiyacı 

Türkiye Brüksel tatil fuarındaydı
5-9 Şubat tarihleri arasında Brük-

sel’de gerçekleştirilen Brüksel Tatil Fu-
arı’na Türkiye 20 standla katılarak, on-
larca otel ve tatil bölgesini tanıttı. Ancak  
son yıllarda Türkiye’nin değişen imajının 
turizme olumsuz yansıdığı da kaydedildi.

Serpil Aygün

F u a r ı n 
2. Günü 
T . C . 
B r ü k s e l 

Büyükelçiliği Turizm ve Tanıtma Müşavirliğince 
Türkiye standında verilen resepsiyona katılan T.C. 
Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, fuardaki stand-
ları da tek tek gezerek işletmecilerle sohbet etti.
Büyükelçi Olcay, yaptığı açıklamada” Türkiye’nin 
18 işletme ve THY ile birikte toplam 20 stand-

la  fuara görkemli bir katılım gösterdiğini söyledi. 
Ayrıca bu yıl fuar organizatörlerinin paralel- asi-
metrik stand yöntemi uyguladıklarını aktaran Bü-
yükelçi “böylece standaların sunumu da daha dik-
kat çekici olmuş” dedi.
Fuara katılan sektör temsilcilerinden bazıları Tür-
kiye’nin son yıllarda değişen imajının turizme 
olumsuz yansıdığını ve özellikle sınırlarımızda 
yaşanan savaşın, Işıd ile Türkiye bağlantısı şüp-
helerinin ülkeye gelen turist sayısını düşürdüğünü 
kaydetti.

Üniversiteli öğrenciler: ‘hemen pes etmeyin’

T.C. Brüksel Başkonsolosluğu hizmet bina-
sında gerçekleşen ilk kahvaltılı buluşmada üni-
versiteli gençler önemli mesajlar verdi. Katılımın 
oldukça yoğun olduğu buluşmada konuşan Brük-
sel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy, Belçika’da 
yaşayan Türk toplumunda gençlerin üniversiteye 
gitme ve gittiklerinde de başarılı olma oranları-
nın çok düdüş olduğunu vurgulayarak«  bu sorun 
hepimizin ve hep birlikte elimizi taşın altına koy-
malıyız » dedi.

Famis Derneği Başkanı Tekin Deniz de Tür-
kiye’de ailelerin ve gençlerin üniversiteye gidebil-
mek için çok mücadele verdiklerini ama burada 
gençlerin ellerinde varolan olanaklara ilgisiz ol-
dukları gözlemini Türkiye’den gelen eğitimciler-
den duyduğunu anlattı. Deniz,  üniversite öğren-
cilerine ve konsolosluğa kampanyaya verdikleri 
destekten dolayı teşekkür etti.

Belçika’nın değişik üniversitelerinde okuyan 
Türk kökenli öğrencilerin üniversiteye başlama-
dan ve başladıktan sonra yaşadıkları deneyimleri 
anlattıkları etkinlikte gençler, ailelerin çocukla-
rının arkasında olmaları, bir yıl başarısız olunca 
hemen başka bir bölüme geçilmemesi ve ısrarla 
bulunan bölümde başarılı olmak için çalışmaları, 
hedeflerin yüksek tutulması ve aile ve arkadaş 

çevresinin bulunmadığı 
başka bir kentte üni-
versite okumanın fay-
dalarını anlattılar. Aile 
ve liseli gençlerin de 
soruları ile son dere-
ce interaktif gerçekeleşen kahvaltılı buluşmalar 
daha sonra Charleroi ve Liege’de de gerçekleş-
tirildi.
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F-AMIS (Brüksel Aile Danışma Merkezi)’nin girişimiyle, gençlerin üniversiteye gitmelerini desteklemek ama-
cıyla başlatılan “Haydi Gençler, Üniversiteye!” kampanyasına  T.C. Brüksel Başkonsolosluğu da destek verdi. 
Katılımın oldukça yoğun olduğu buluşmada , üniversiteli gençler aileler ve liseli gençlere önerilerde bulundular.

‘Görüşme’ye seyirciden tam puan
İlk kısa film çalışmasını 2013 yılında “Merdiven” filmi ile geçekleştiren Yönetmen Mustafa Özcan’ın 

toplumda kekemeliğe bakışı sorguladığı ikinci kısa filmi “Görüşme”nin galası  SazzNjazz’da gerçekleşti.

Brüksel’in önemli kültür sanat mer-
kezlerinden biri olan Sazznjazz’da ger-
çekleştirilen “Görüşme” filminin ilk gös-
terimine Belçika’nın farklı bölgelerinden 
sanatseverler yoğun bir katılım gösterdi. 
“Görüşme” filminde kekeme bir kişinin 
iş başvurusundaki sözlü mülakatında ya-
şadıkları üzerinden, toplumun kekeme-
liğe bakışı sorgulanıyor. Filmde çoğun-
luğu Brüksel’de faaliyet gösteren Binfikir 
ve Terapi Tiyatro grubundan amatör oyuncular rol 
alırken, henüz hiç bir tiyatro ya da film deneyimi 
olmayan toplam 21 oyuncu yer aldı. Filmin Sena-
rist ve Yönetmenliğini Mustafa Özcan yaparken, 
Görüntü Yönetmeni Mehmet Kandemir, ikinci 
kamera Necmi Tüfekçi, ses Jean-François Bastin 
ve Editör Devrim Akteke de görev aldı.

Cef Işın ve Nerkiz Şahin’in sunduğu Gala’da 
film gösteriminden sonra yönetmen, oyuncular ve 
teknik ekip sahneye gelerek izleyicilerle film üze-
rinden bir söyleşi gerçekleştirdi. Önemli bir top-
lumsal konuyu, kısa filmle gündeme taşıyan Yö-
netmen Mustafa Özcan’ın ikinci kısa filmi yoğun 
alkış aldı.

Serpil Aygün

Serpil Aygün

Türkiye’nin yurt dışındaki namı, 
şanı acı çekiyor. Bu çok acı bir 
durum ve acilen düzelmesi gere-
kiyor. Bu da çok para yapan ile 
değil, doğruyu, iyiyi yapan ile 
olur. Zincir olmakla olmaz. He-
defimiz hep iyi yapmak olmalıdır.
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Geçtiğimiz günlerde spordan sorumlu Schaerbeek Belediye Baş-
kan Yardımcısı Sait Köse himayesinde Belçika’da 50 yıl içersinde spor 
sektöründe iz bırakanların onuruna bir gece düzenlendi.

Uzun yıllar gençliğe rehberlik yapan onlara spor yapma imkanı ya-
ratan yöneticiler, teknik adamlar ve bizzat spor sahalarında başarılar 
göstermiş efsane isimlerin hatırlanması, onlara bir plaket sunulması 
aslında hoş bir hadise.

Ülkemizde spor alanında büyük hizmetleri olan ünlü isimler var. 
Örneğin, Ali Sami Yen, Süleyman Seba, Metin Oktay, Can Bartu, 
Lefter Küçükandonyadis gibi birçok efsane isim stadlara, tesislere, 
sokaklara isim oldular. Ünlü futbolcumuz ve teknik adamımız Fatih 
Terim ise daha hayattayken onurlandırılarak iki büyük stadyuma 
adı verildi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, İstanbul Başak-
şehir Fatih Terim Stadı’na Fatih Terim ismi verilerek adeta ölüm-
süzleştirdi.

Belçika’da ise bir dönem yaşadığı idari ve mali sorunlar nedeniy-
le kapatılma noktasına gelmiş Turksport Futbol Kulübü tesislerine 
ise bu tesise sahip çıkan, UTV-Türk Dernekler Birliği Başkanı Sedat 
Kaya’nın ismi vefatının ardından yeni yöneticiler tarafından verilerek 
, ’Anvers Sedat Kaya Spor Tesisleri’’ olarak ilan edildi.

Bizler de acizane uzun yıllar Belçika’da bu alanda hizmetler sun-
muşuz. 1977-82 yılları arasında başkent Brüksel’de organize ettiği-
miz Türk gençleri arasında dostluk karşılaşmaları ilk etkinliklerimiz 
olmuştu. Ardından birbirini kovalayan yıllarda FC Vatan, FC Ana-
dol, E. Houthalen, Türk Gücü Güreş Kulübü, FC Turkse Rangers 
ve BTSF-Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu gibi spor kuru-

luşlarında yöneticilik yaptığımızı bu 
sektörün insanları yakından bilirler.

Şimdi bunlara ne gerek vardı di-
yenler olabilir. Kimseden herhangi 
bir beklentimiz de yok. Ancak Brük-
sel’de ‘Sporda İz Bırakanlar’ anısına 
düzenlenen gecede karşılaştığımız 
manzara bizleri ziyadesi ile üzmüş-
tür. Sait Köse’yi bir siyasetçi olarak 

seviyor ve takdir ediyoruz. Bu geceye 
davet alınca iştirak ettik. Köse tarafından adımıza düzenlemiş bir 
takdir belgesi, bir madalya ve bir de kitap takdim edildi. Kendisine 
bizleri hatırladığı ve onurlandırdığı için teşekkür ederiz. 

Buraya kadar her şey güzel, ancak elimize tutuşturulan kitapçıkta 
bir de ne görelim. Bizim yıllarca karşılıksız, bir spor gönüllüsü olarak 
ortaya koyduğumuz yıllar kitabın yazarı tarafından ustaca karalanmış, 
yok edilmişiz. ‘’Hüseyin Dönmez dönemi’’ başlığı ile açılan paragraf-
ta: ’’Hüseyin Dönmez döneminde BTSF yeniden yapılanmaya girdi. 
Ancak yönetici bulmak zor işti. İşler istediği gibi gitmedi. Düzen-
lenen turnuvalarda kavgaların çıkması Dönmez’i çok rahatsız etti. 
Sessizce BTSF’yi kapattı. Spor kulüplerinin ve spor kamuoyunun bu 
durumdan geç haberi oldu’’ denmektedir.

Bu açıklamanın gerçekle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığı-
nı kamuoyunun bilgisine sunmak durumunda kalmanın üzüntüsünü 
yaşıyorum. Halbuki 1984 yılında kurulan BTSF’nin bölge başkanlığı 
ile başlayan ilk hizmetlerimiz 2001 yılından itibaren 10 yıla yakın bir 
zaman sürecinde aralıksız sürdürülmüştür. Hüseyin Dönmez, Cabbar 
Alkan, Özcan Pınarcı, İdris Kaya ve Şenol Şengüler’den oluşturulan 
ekip Houthalen’de başladıkları ilk Belçika Atatürk Kupası organizas-
yonunu, Genk, Gent, Beringen, Charleroi, Heusden-Zolder, Anvers, 
Brüksel(2 defa), olmak üzere 9 yıl süreyle hafızalarda iz bırakacak 
şekilde başarıyla organize etmenin onurunu yaşamaktadır. Göreve 
geldikten 9 yıl sonra Anvers şehrinde yapılan kongrede ise bu ekip 
görevi yeni bir ekibe devrederek misyonunu tamamlamıştır.

BTSF ile alakalı işin resmi tarafı ise aslında tam bir romanlık hika-
yedir. İlk yıllarda kurallara uygun bir şekilde yapılan statü ve yönetici 
değişiklikleri 22.06.2000 tarihinde başka bir seyir almış ve BTSF adı 
Belçika Türk Dostluk Derneği olarak değiştirilmiş olduğu görülmek-
tedir. Ne acıdır ki; hikayenin kahramanı ise Sporda İz Bırakalar ki-
tabını yazan şahsın bizzat kendisidir. Şu net bir şekilde bilinmelidir 
ki; adı değiştirilerek kapılan BTSF Hüseyin Dönmez ve arkadaşları 
tarafından yeniden kurulmuş ve resmi bir kurum haline getirilmiştir. 
Yeni dönemde ise seçilen yeni yönetim kurulu yeni isimleri tescil ede-
rek BTSF adını yaşatmaktadırlar. Tüm bu süreçte kimin ne yaptığı 
devletin arşivinde kayıt altındadır. Şayet kitap yazarak gerçekdışı hi-
kayeler üretenler bugün mahkeme önüne çıkartılsalar acaba altından 
nasıl kalkacaklar?

Sayın Sait Köse’nin iyi niyetle ortaya koyduğu ‘’50. Yılda Sporda iz 
Bırakanlar’’ projesinin böyle olumsuz bir davranış biçimiyle kirletil-
mesine de üzüldüğümüzü ifade etmek isterim.

Ayrıca bu karalama ve çarpıtma niçin yapılıyor, anlamakta zorluk 
çekiyorum.

Sporda iz bırakanlar!

Hüseyin Dönmez

Anvers’te Tranzonspor resitali
Basketbolda, FIBA EuroChallenge 

Kupası 2. tur L Grubu’nda Trabzonspor 
Medical Park, deplasmanda Belçika’nın 
Antwerp Giants takımını 90-72 mağlup etti.

Profesyonel futbol şube sorumlusu yar-
dımcısı Kaan Semercioğlu’nun da katıldığı 
imza töreninde konuşan Ogün Aytaç Ya-
vuz, “Boluspor’a geldiğim için mutluyum. 
İlk kez Türkiye’de forma giyeceğim. Uma-
rım ikinci yarıda takıma faydalı olurum” 
dedi.

PTT 1. Lig takımlarından Boluspor, Pa-
zar günü deplasmanda oynayacağı Mani-
saspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, 

yeni transferleri  Ogün Aytaç Yavuz takımla 
çalışmalara başladı.

Ligin ikinci devresine iki galibiyetle baş-
layan Boluspor’da Manisaspor deplasma-
nında hedef mutlak 3 puan. Karaçayır’da 
yapılan antrenmanda teknik heyet ve fut-
bolcuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı. 
Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde 
yapılan antrenmana yeni transferleri  orta 
saha oyuncusu Ogün Aytaç Yavuz da katıldı.

Anvers kentinde oynanan karşılaşma-
nın ilk periyodunu 25-20 önde tamamlayan 
ev sahibi ekip devreye de 42-40 önde girdi. 
Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Trab-
zonspor Medical Park, bu periyodu 66-56 
önde geçtikten sonra, müsabakayı da 90-72 
kazandı ve gruptaki dördüncü maçından da 
galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada ev sahibi ekipten Pearson 27 
sayılık performansıyla maçın en skorer ismi 
oldu. Türk temsilcisinde ise Hardy ve Mars-
hall 21’er sayı üreterek, galibiyette etkili isim-
ler olarak dikkati çekti.

Bu galibiyetle grubunda 4’te 4 yapan 
Bordo-mavililer, gruptan çıkmayı garanti-
ledi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

100 civarında bir Türk seyirci gurubunun 
desteklediği Antwerp Giants-Trabzonspor 
maçı sonrası Kulüp Başkanı Abiş Hopi-
koğlu bir açıklamada bulunarak elde ettik-
leri tüm başarıları Türkiye ve Belçika’daki 
Türk Sporseverlere armağan ettiklerini be-
lirtti.

Belçika Temsilcisi Antwerp Giants Başka-
nı Roger Roels,Belçika Türk Spor Ve Kültür 

Federasyonu As Başkanı Nedim Koçaslan, 
Belçika Trabzonlular Derneği Başkanı Ad-
nan Demir, Brüksel Schaerbeek Beledi-
yesi Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Sait Köse,Türk Telekom Mobile Müdürü 
Yakup Demir, Anvers Başkonsolosluğu 
temsilcisi Muavin Konsolos Ali Sevim, 
Anvers Eyalet Meclisi üyesi Şener Uğurlu, 
Belçika Türk Spor Ve Kültür Federasyonu 
As Başkanı Nedim Koçaslan maçı birlikte 
izlediler.

Ogün Aytaç Yavuz Boluspor’da
Belçika’nın KRC Genk Kulübü alt yapısında yetişen ve en son OHL Leuven takımında 

forma giyen Ogün Aytaç Yavuz Boluspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hüseyin Dönmez
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info@binfikir.be

Bu açıklamanın 
gerçekle uzaktan 
yakından hiçbir 
alakası olmadığını 
kamuoyunun bilgi-
sine sunmak duru-
munda kalmanın 
üzüntüsünü yaşı-

yorum.

Van Der Turken 
www.vanderturken.be

website
tasarımı

cep telefonu
uygulamaları

web/masaüstü
 programlama

logo/afis 
grafik/dizayn

database 
/SEO/CRM 

bakım/tamirL

her türlü teknoloji hamlenizde, 
artık güvenilir bir ortagınız var!!!

telefon: 0484 533 992Hemen bizimle iletişime geçin!
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Belçika Türk sporuna katkı yapanları kitaplaştırdı
Schaerbeek Belediyesi spordan sorumlu Baskan Yardımcısı Sait Köse, Türk 

ve Faslıların Belçika’ya göçünün 50. Yılı nedeniyle Belçika’da spora katkı 
sunan Türk ve Faslı spor adamlarını ve hikayelerini anlatan bir kitap hazır-
lattı. Köse,  ‘50. Yılda Belçika’da Türk Sporu’na iz bırakanlar’ adını taşıyan 
kitabın tanıtımı ve spor adamlarının ödüllendirilmesini Brüksel Birmingham 

Palace’de gerçekleştirdiği özel bir gece ile yaptı. 

Schaerbeek Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Sait Köse , kitabı kendisi de  Spor Kü-
lüpleri Federasyon Başkanlığı yapmış olan Gazeteci 
Yusuf Çınal’ın kaleme aldığını ve toplam 2000 adet 
basılan kitabın okullar, kütüphaneler ve derneklere 
dağıtalacağını kaydetti.  Köse,  kitap ve gece ile ilgili 
olarak Binfikir’e  özel açıklamalarda bulundu. 

50. yıl seçimlere kurban gitti
50. yıl kutlamaları malesef seçim çalışmalarına 

kurban gitti.  Pek çok etkinlik seçim yatırımı olarak 
kullanıldı ve malesef gerçek hatırlanması gerekenler 
hatırlanmadı.  Spordan sorumlu Başkan yardımcı-

sı olarak bu ülkede spora katkı 
yapanları hem kitaplaştırarak 
unutulmamalarını sağlamak 
hem de bunu; seçimlerin olma-
dığı ve 50. Yıl etkinliklerinin 

son bulduğu 
günlerde onlara özel bir gece dü-
zenleyerek  yapmak istedim.

Göçe kimse hazır değildi
Göç olgusu içinde sporu bir 

kenara atmak,unutmak olmaz. 
Sporun uyuma sağladığı katkı 
küçümsenemez.  Ancak  göç baş-
ladığında ne  göçe izin verenler, 
ne de göçü kabul edenler, buna  
hazır değildi. Bu nedenle sorunlar var. Bu sorunla-
rı da kimse kimseyi suçlamadan, samimi duygular 
içinde ve ciddiyetle çözebiliriz.

Fellani: Com-
pany gerçeğini in-
kar edemezsiniz

Bugün gelinen 
noktada Belçika Milli 
Takımı’na büyük kat-
kı yapan Fellani ve 
Company gerçeğini 
inkar edebilir misiniz? 
Bunun gibi Belçika’ya 
büyük katmadeğer  
yaratanları kimse gör-
mezden gelemez.  İşte 
bu uyumun gösterge-
sidir.  Bunu iyi gör-
mek, anlamak gerekir.  50 Yıl içinde Türkler, Faslılar ve 
diğer ülke mensupları Belçika’ya uyumda üzerilerine dü-
şeni yapmıştır. Temennimiz yetkililerin de yapmasıdır.  

Belçika Trabzonlular Derneği  1 ay boyunca Türkiye’yi tanıtacak
Europalia etkinliklerinin çerçevesi yeni katılımlarla daha da genişliyor. Farklı kültür ve mede-

niyetlerin beşiği olarak adlandırılan Türkiye’nin zengin kültürel mirası, Europalia 2015 Türkiye 
kapsamında Belçikalılar’a anlatma fırsatı yaratıyor.

Serpil Aygün

SPOR   Subat 2015

İki yılda bir düzenlenen festivalde konuk ülkenin 
kültürel mirasına müzik, edebiyat, tiyatro, resim, film 
ve dans gibi farklı sanat dalları üzerinden mercek tu-
tuluyor. Ekim 2015 ile Şubat 2016 arası tertip edi-
lecek organizasyon sadece Belçika’yı kapsamıyor aynı 
zamanda komşu ülkelerde de birçok etkinlik düzenle-
niyor. Organizasyonun Belçika Kralı ve Türkiye Cum-
hurbaşkanın ‘Yüksek Koruması’ altında gerçekleşmesi 
ise festivale ayrı bir önem katıyor.  Türkiye’nin 2015 
yılı Europalia etkinliklerinin konuk ülkesi olması için 
ilk adımlar 2013 yılında atılmıştı. Belçika Dışişleri 
Bakanı Didier Reynders ile Avrupa Birliği Bakanı 
Egemen Bağış arasında imzalanan niyet anlaşması ile 
Türkiye’nin 2015 Uluslararası Sanat Festivali Euro-

palia’nın ‘konuk’ ülkesi olacağı kararlaştırılmıştı. 
 Trabzonlular Derneği yöneticileri proje hakkın-

da Büyükelçi Olcay’la görüş alışverişinde bulundu
T.C. Kültür Bakanlığı ve Europalia ekibi 2015 yılı 

içinde Türkiye’den  onlarca sanatçı ve sanat eseri ile 
Anadolu’nun kültürel ve sanatsal zenginliklerini Bel-
çika ve komşu ğleklerde yaşatacaklar. Ancak Konu 
Türkiye olunca Belçika’da 220 bin ile ifade edilen  
Belçikalı Türk toplumunun da bu etkinliklerin için-
de olması kaçınılmaz. Bu amaçla özellikleTürklerin 
yoğun olarak yaşadığı  Schaerbeek Belediyesi başta 
olmak üzere, son yıllarda Türk toplumunun tercih 
ettiği Grimbergen Belediyesi de “Europalia: Kom-
şumuz Türkiye” adıyla bir dizi etkinlik planlıyor. Bu 
etkinliklerin organizasyonunda Grimbergen Beledi-

yesi  Belçika Trabzonlular Derneği ile ile aktif bir iş-
birliği yapacak.  Belçika Trabzonlular Derneği, Grim-
bergen,  Stroombeek- Bever  Belediyesi içinde Ekim 
ayı boyunca  Belçika’daki Türk toplumunun kültürel 
ve sanatsal rünlerini Flamanca olarak paylaşacaklar. 

Dernek yöneticlerinden Adanan Demir 
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ 
hem Avrupa Birliği’nin komşusu anlamın-
da hem de Grimbergen/ Stroombeek- Be-
ver  Belediyesi içinde komşu olarak yaşayan  
Türkler ve Belçikalılar olarak, ‘Europalia: 
Komşumuz Türkiye’ etkinliklerinin; hem ül-
kemizin, hem insanımızın ve hem de şu son 
günlerde yanlış bir algı oluşturulan İslam 
dininin doğru tanıtımı açısından son derece 
öenmli fırsatlar yarttığını kaydetti.  Adnan 
Demir, dernek yöneticilerinden Muham-
met Yıldırım ile birlikte T.C. Brüksel Bü-
yükelçisi Hakan Olcay’ı da ziyaret ederek, 
etkinlikler ve muhtemel imkanlar hakkında 
görüş alışverşinde bulunduklarını da ifade 
etti.   Demir ve Yıldırım son derece olumlu 
geçen görüşmenin ardından Büyükelçi Ol-
cay’a  Belçika’da tarih yazan Trabzonspor 
MP Basketbol Takımı formasını da hediye 
ettiler.

 Belçika Trabzonlular Derneği, hem 
Grimbergen, Stroombeek- Bever içinde 
bulunan Türk dernekleri ile hem de Belçi-
ka’da yaşayan kültür ve sanat adamları ile 
halı dokumacılığı, ebru sanatı, Türk gele-
neksel tiyatrosu, Müzik, folklor, tasavvuf 
müziği gibi pek çok etkinliği  Ekim ayı 
boyunca tamamen Flamanca olarak orga-
nize edecek.

Hüseyin Dönmez




