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SAYFA TASARIM: EMRAH BERBER

Hollanda’da yaşayan girişimci Türk kadınlar 
HOTİAD’ın ‘Network Toplantısı’nda buluştu

Di Rupo, ‘yabancı asıllıların’ da
başbakanı olabilecek mi?

Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD) düzenlediği ‘Network Toplantısı Hollanda’da yaşayan girişimci Türk kadınlarını bir ara-
ya getirdi. Lahey kentindeki Güney Hollanda Eyalet Meclis Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rotterdam Baş-
konsolosu Togan Oral, “Toplumda istenilen seviyeye ancak el birliğiyle, kadın erkek el ele vererek, güç birliği yaparak ulaşıla-
bilir. O yüzden kadınlarımızı hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da eşit seviyede katılımlarına ihtiyacımız var.” dedi.

-Den Haag ve çevresinde faaliyet gösteren 
Stichting Dialooghuis tarafından organi-

ze edilen dinlerdeki tolerans toplantısında ‘Biz 
ve Dünya’ konusu ele alındı. Düzenlenen top-
lantıya Hollanda Uluslararası adına Ari van Bu-
uren, IBS Kurumu adına Rabin Baldewsingh, 
Umman Müftüsü Sheik Ahmed ve Stichting Di-
alooghuis Başkanı Yadin Karabulut konuşma-
cı olarak katıldı. Umman Müftüsü Sheik Ah-
med, “İslâm dini, Allah’ın, son peygamberi Pey-
gamber Efendimiz (sas) vasıtasıyla bütün insan-
lara gönderdiği en son ve en mükemmel din-
dir. İslâm dinini kabul eden kimseye Müslüman 
denir. İslâm’ın en son ve Allah katında yegâne 
muteber din olduğu, Kur’an-ı Kerim’de şu şe-
kilde belirtilir: ‘Bugün sizin dininizi sizin için ke-
male erdirdim. Sizin üzerinizdeki nimetimi (lü-
tufl arımı) tamamladım ve size din olarak İslâm’ı 
seçtim (yalnız İslâm’dan razı ve ondan hoşnut 
oldum.)’ (el-Mâide, 3)” dedi.
 Hollanda Uluslararası adına Ari van Buuren, 
IBS Kurumu adına Rabın Baldewsingh birer ko-
nuşma yaptılar. Programın organizatörlerinden 
Stichting Dialooghuis Başkanı Yadin Karabulut, 
Hollanda’da uzun süreden beri bu konuda çalış-
tıklarını, bu toplantıda dinlerin toplumdaki ko-
numunu ele aldıklarını söyledi. Yadin Karabulut, 
“Bildiğiniz gibi son yılarda dünyadaki ekonomi-
nin kötü gidişatından dolayı endirekt de olsa ırk 
mezhep ve din çatışmalarını da beraberinden ge-
tirmiştir. Tabii ki en sevindirici ve mutluluk veri-
ci durum ise tüm konuşmacıların karşılıklı diyalog 
ve hem fi kir olmalarıydı. Farklı din, dil ve kültür-
lerde olmalarına rağmen sonuçta tüm insanların 
kardeş olduğunu ve aynı dünya aynı Allah’a inan-
dıklarını dile getirmeleriydi. Halka hizmet, hak-
ka hizmet olmanın ötesinde, tüm dinlerin birbi-
rinden detay ve kültür farklılığı dışında her han-
gi bir farklılığının olmadığı fi kir birliğine bağlan-
mış oldular. Tüm insanların kardeş olduğu, 
tüm insanların aynı Allah’a inandıkları ve yine 
tüm insanların aynı anne-babadan geldikle-
ri temelinde, gayenin aynı olduğu savunuldu. 
Dinlerin toplumlarda her zaman olduğu gibi 
bugün de yarın da yeri ve konumu çok önemli 
olacaktır ve olmaya da devam etmelidir. Eğer 
dinlerin önemi olmasaydı, Allah’ımızdan in-
sanlığa dinler indirilmezdi diyerek fi kir birli-
ğine varmış olup konuyu noktalamış oldular.” 
açıklamasında bulundu. LAHEY ZAMAN

-Belçika’nın Limburg Bölgesi’nin Genk şeh-
rinde Winterslag Fatih Camii’nin gelenek-

sel olarak her yıl düzenlediği ve bu sene 7’ncisi 
düzenlenen hicri yılbaşı programına katılımının 
fazla olması programı düzenleyenleri gelecek 
adına umutlandırdı. Programı düzenleyen Fatih 
Camii imamı Mehmet Sönmez ile Cami Başka-
nı Bünyamin Atabey, programın amacını, “Bizi 
biz yapan değerlere sahip çıkıp bunu bizden 
sonraki nesillere en güzel şekilde aktarmak. Bu 
mirasımıza gençlerimizin de sahip olmaları ge-
rek.” şeklinde açıkladılar. Programa konuşma-
cı olarak katılan emekli İstanbul Beşiktaş Müf-
tüsü Süleyman İlhami Özden, hicret üzerinde 
durdu ve Hicreti 3 ana başlık altında ele alarak 
anlattı. Süleyman İlhami Özden, “Hicret aslın-
da bir değişim zorbalık küfür ve zulümden ima-
na geçiştir.” dedi. Süleyman İlhami Özden hoca-
nın sohbetini dinleyen konuklar, zaman zaman 
duygu dolu anlar yaşandı. Program cami der-
neğinin ikramlarıyla sona erdi. LIMBURG ZAMAN

BAKİ AKDOĞAN  LAHEY 

-Hollanda Türk İş Adamları Derne-
ği (HOTİAD) düzenlediği “Network 

Toplantısı”nda girişimci Türk kadınlarını bir 
araya getirdi. Lahey kentindeki Güney Hol-
landa Eyalet Meclis Binası’nda gerçekleşen 
toplantıya TC Rotterdam Başkonsolosu To-
gan Oral, HOTİAD ve DTİK Avrupa Komi-
tesi Başkanı Turgut Torunoğulları, TC Lahey 
Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Engin Er-
tekin, TC Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan’ın 
eşi Manolya Doğan, Türk Hava Yolları Ams-
terdam Müdürü Ahmet Şahin, yönetim ku-
rulu üyeleri, yerel politikacılar, işadamları, 
Türk Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri, aka-
demisyenler ve Hollanda’da önde gelen 
Türk kökenli işadamları katıldı.
 HOTİAD’ın tanıtımının yapıldığı sineviz-
yon gösterimi ile başlayan toplantıda  HOTİ-
AD ve DTİK Avrupa Komitesi Başkanı Tur-
gut Torunoğulları bir konuşma gerçekleştirdi. 
Torunoğulları konuşmasında Türk kadınları-
nın desteklendiği ve yardımcı olunduğu zaman 

ne kadar başarılı olduklarını gördüklerini söy-
ledi. Torunoğulları, “Türk kadını cesurdur, dü-
rüsttür, sözüne erkeklerden daha da sadıktır. 
Hırslıdır ama kadınlarımızın birçoğu bu özel-
liklerinin farkında değillerdir. Bizim amacı-
mız sizleri birbirinizle tanıştırmak, tecrübele-
rimizi sizinle paylaşmak ve sizinle ortak pro-
jeler üretmektir. Biz diyoruz ki; biz ne Alman-
cıyız ne de yabancıyız. Biz her iki ülkenin de 
asıl sahipleriyiz. Biz artık yönetilen sınıfından 
çıkıp yönlendiren sınıfına geçmişiz. Bu da 
bize çok büyük mutluluk veriyor.” dedi.
 Rotterdam Başkonsolosu Togan Oral, 
Hollanda’da Türk kadınlarının iş hayatın-

da ve profesyonel yaşamda daha çok yer alma-
larının bir zorunluluk olduğunu söyledi. Baş-
konsolos Oral, sadece erkeklerin başını çek-
tiği iş ve profesyonellikle toplumda arzu edi-
len seviyelerin yakalanamayacağını ifade ede-
rek, “Toplumda istenilen seviyeye ancak el bir-
liğiyle, kadın erkek el ele vererek, güç birliği ya-
parak ulaşılabilir. O yüzden kadınlarımızın ha-
yatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da 
eşit seviyede katılımlarına ihtiyacımız var.” şek-
linde konuştu. Hollanda’da saygın konumlar-
da bulunan birçok Türk kadınıyla tanışma fır-
satı yakaladığını belirten Başkonsolos Oral, an-
cak potansiyelin çok daha büyük olduğunu, 

pek çok nitelikli kadının kariyerinde yüksel-
mek için fırsat beklediğini ve bu bağlamda on-
lara destek olunması gerektiği üzerinde durdu.
 Bayan Girişimciler Komisyon Başkanı 
Mehtap Akkaya, “Bugün burada sizlere komis-
yonumuzu tanıtmak ve bu komisyonun hedef-
lerini açıklamak amacı ile toplandık. 2009 sayı-
mına göre Hollanda’nın 15-64 yaş aralığındaki 
nüfusu 11 milyon çalışan nüfus ise 7,8 milyon-
dur. 2009’da Türk kadınların iş hayatına katı-
lımları yüzde 42 oranındadır. 2000-2009 yılları 
arasında kadın girişimciler oranı yüzde 25 den 
yüzde 35’e çıktığı görülüyor. 2000’de 300 bin 
olan kadın girişimci sayısı 2009 da 350 bine çık-
mıştır. Buna karşılık erkek girişimcilerin sayısı 
2009’da 739 bin olarak tespit edilmiştir.” dedi.
 TC Lahey Büyükelçiliği Ticaret Başmüşa-
viri Engin Ertekin, “Zenginleşmenin sihirli for-
mülü girişimcilikten geçmektedir. Bu neden-
le ülkelerin istenilen hedefl ere ulaşması için 
kadın girişmeciliğinde desteklenmesi gerekir. 
Son yıllarda da Hollanda’da olduğu gibi ülke-
mizde de kadın girişimciler artmaktadır.” dedi.

HATİCE AVCI
13 Haziran 2010 tarihinde 
son federal seçimlerin so-
nuçları ve galipleri belli ol-

duğunda yeni Belçika Başbakanı’nın da kim 
olacağına dair tahminlerin çoğu (Frankofon) 
Sosyalist Partisi (PS) lideri Elio Di Rupo’yu 
işaret ediyordu. Zira seçimlerin bir diğer ga-
libi olan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) parti-
si başkanı Bart De Wever, kısa zaman içeri-
sinde başbakanlık koltuğunda gözü olmadığı-
nı açıklamıştı. Di Rupo’nun bugün Kral II Al-
bert huzurunda yemin edip Belçika Başbakanı 
olması bekleniyor. Yüzlerce günlük müzake-
reler neticesinde sağlanan hükümet anlaşma-
sı sonucunda yemin töreni sonrasında altı par-
tili hükümet koalisyonlu Di Rupo I hüküme-
ti resmen doğmuş olacak. Bu, ülkemizin Fla-
man bölgesinde farklı Frankofon bölgelerin-
de farklı algılanıyor. Zira Di Rupo, 1974 yılın-
dan beri başbakanlık koltuğuna oturacak olan 
ilk Frankofon politikacı. Flamanca dil bilgisi 
kötü bu da Flaman bölgesinde konuşulma-
ya başlanıldı. Zira bir Belçika başbakanın en 
azından ülkenin resmi dillerinden olan Fla-
manca ve Fransızcayı ‘iyi’ konuşması ül-
kede ‘olmazsa olmazlardan’ gibi. Çünkü 
başbakan hem Flamanların hem de Fran-
kofonların başbakanı olmalı. Ayrıca Di 
Rupo hükümetinde Flaman partiler böl-
genin çoğunluğunu temsil etmiyor. Yani 
bir Frankofon ağırlığı olan ve Flamanların 
azınlıkta olduğu bir hükümet oluşuyor.  
     Ancak Belçika’daki yabancı asıllı toplum 
için Di Rupo’nun başbakan olup olmayı-
şı yerel toplum için ifade ettiği anlamdan 
öte anlamlar taşıyor belki de. Çünkü İtal-
yan asıllı olan ancak Belçika’da doğup bü-
yüyen Di Rupo, yaklaşık 180 yıllık devlet 
tarihi olan ülkemizin ilk yabancı asıllı baş-
bakanı olacak. Yabancı asıllıların hala ırk-
çılık ve ayrımcılık olayları yaşadıkları ülke-
de bu çok önemli bir gelişme. Di Rupo’nun 
hikâyesi de sadece İtalyan asıllı olan Belçika-
lılar için tanıdık değil aksine Türk asıllı va-
tandaşlar için de kendi hikâyelerine yakın 
sayılacak türden. Maden işçisi olarak ça-
lışmak için Belçika’nın Valon bölgesi-
ne gelen Di Rupo’nun babası, Elio Di 

Rupo’nun ailenin yedinci çocuğu olarak doğ-
duğu yıldan bir yıl sonra, hayatını bir kazada 
kaybediyor. Çocukların çoğu yetiştirme yurtla-
rına yerleştiriliyor. Sadece Di Rupo annesinin 
yanında kalıyor. Küçük bir evde fakirlik için-
de büyüyor. Daha sonra zorluklarla üniversite-
de kimya üzerine tahsil yapıyor. Sosyalist Parti 
(PS)’ye katılıyor. Ancak hayatı boyunca ırkçılık 
olayları ile de karşı karşıya kaldığı anlatılıyor. 
Sırf İtalyan (asıllı) olması bazıları tarafından 
sevilmemesine yeterli bir sebep oluyor. İtalyan 
asıllı oluşunu gizlemiyor ve sık sık İtalya’ya ta-
tile gidiyor. Aynı zamanda Di Rupo direnerek 

önce bakanlık sonra da parti başkanlığı kol-
tuğuna oturmayı başarıyor. İsmi bazı skandal 
olaylara karıştırılarak kirletilmeye çalışılsa da o 
özellikle 1999 yılından itibaren Frankofon böl-
gelerde popülaritesini arttırıyor. Günümüzde 
ise ülkenin ilk yabancı asıllı başbakanı oluyor.

BELÇİKA VATANDAŞI OLMAYANLARA
‘MEMURLUK’ YOLU MU AÇILIYOR?
Bu alışagelmişin dışındaki durum birçok ‘ya-
bancı asıllı genç için de bir örnek olabilir mi’ 
sorusunu akla getiriyor? Bu soruya iki türlü bir 
cevap verilebilir. Evet, çünkü yabancı asıllı ve 
maden işçisi bir babanın oğlu zorlukları aşarak 
ülkenin başbakanı olarak bir başarı elde etmiş. 
Bir nevi ‘çalışmayan ve tembel yabancı asıllılar’ 
klişesini kıran Di Rupo’nun yabancı asıllı oldu-
ğunu da bilmeyen Belçikalı yok gibi. Bu durum 
Di Rupo’nun başbakan olarak kabul görme-
si ve başarılı olması halinde belki de yabancı 
asıllılara karşı olan negatif tutumun değişme-
sine yol açabilir. Öte yandan kısmi evet veya 
hayır, çünkü Di Rupo aslen İtalyan yani Türk 

veya Fas asıllı değil. Yıllar önce İtalyanlara 
karşı ırkçılık olayları olmuş olsa bile şuan 
ki Belçika toplumundaki ırkçılık ve ay-
rımcılık olaylarının hedefl erinde onlar-
dan ziyade Müslüman olan Türk veya 
Fas asıllı insanlar var.  Hatta daha da 
somut bir durum var ortada. İtalyan 
veya herhangi bir AB üyesi ülkeden 
olan çoğu yabancı asıllılar ‘yabancı 

asıllı’ veya ‘yabancı’ olarak algılan-
mıyor toplum tarafından. Bunun 

aksine ise Türk veya Fas asıl-
lı insanlar burada doğup bü-
yümüş olsalar bile ‘yabancı’ 
yaftasından kurtulabilmiş de-
ğiller. Daha yeni araştırmalar 
tekrardan yabancı asıllıların 
Belçika’da gereken eğitim se-
viyesine sahip olsalar dahi di-
ğer AB ülkelerine nazaran daha 
zor işe alındıklarını ortaya koy-
muştu. Di Rupo bir kapıyı açtı-
ğı kesin ancak bu kapının ‘ye-
terince’ açılıp açılmadığı he-
nüz net değil. Bu kapı sade-
ce aslen AB üyesi ülkelerin-

den birinden olan insanlar için mi açık yoksa 
Türk veya Fas asıllılar için de mi böyle bunu 
zaman gösterecek. Yeni Bakanlar Kurulu’nda 
bir ‘yabancı asıllı’ olacak mı Di Rupo haricinde 
henüz bilinmiyor. Ancak bir şey kesin Di Rupo 
Türk asıllı insanların önüne sırf asıllarından 
ötürü engeller koymuyor. Zira henüz fede-
ral düzeyde olmasa bile Brüksel hükümetin-
de ilk Türk asıllı bakan (devlet sekreteri) Emir 
Kır’a yer veren onun partisi ve onun başkanlığı 
oldu. Bu yüzden Di Rupo’nun başkanlığında-
ki hükümetin şuan hükümet anlaşmasında yer 
bulan ve tüm vatandaşları yabancı asıllı olsun 
olmasın ilgilendiren devlet reformu, ekonomik 
ve sosyal mevzuların yanı sıra sıkı vatandaşlık 
ve uyum kararlarının yanında ülkedeki ayrım-
cılık ve hala süregelen ırkçılık olaylarına da ak-
tif olarak el atılıp atılmayacağı merak konusu. 
 Toplam 180 sayfalık hükümet anlaşması-
nın çeşitli sayfalarında ‘devlet iş alanındaki çe-
şitliliği artırmak için inisiyatifl er alacak’ ve ‘ay-
rımcılık karşıtı yasanın birebir uygulanma-
sı’ gibi yapıcı ifadeler göze çarpıyor. Bu inisi-
yatifl er arasında bir çeşitlilik barometresi ile iş 
piyasasındaki durumun yakından takip edil-
mesi bulunuyor.  Öte yandan bir ilginç cüm-
le daha dikkat çekiyor hükümet anlaşmasın-
da. Belçika vatandaşı olmayan ve AB dışından 
ülkeleri vatandaşı olan ancak Belçika’da ya-
şayan ve belirli kurallara uyan insanlara ‘me-
murluk görevi’ni üstlenebilme imkânı sağla-
nabilme olanaklarının araştırılması. Özellik-
le son ifade dikkat çekici ve hükümetin ‘açık’ 
duruşunu yansıtıyor. Ancak bu istek ve ifade-
lerin aktif bir şekilde hayata geçirilip geçiril-
meyeceği ve yabancı asıllıların hayatında de-
ğişiklik oluşturup oluşturmayacağı merak ko-
nusu. Ancak hayata geçirilirse ve özellikle iş 
alımlarında uygulanan ayrımcılık ve ırkçılık 
olayların kalkması halinde daha çok ‘yaban-
cı asıllı’ gencin de ülkemizde daha önemli po-
zisyonlarda bulunma ihtimalinin de yüksele-
ceği aşikâr. Az önce belirttiğimiz üzere ülke-
de başbakanın hem Flamanlar hem de Fran-
kofonların başbakanı olması örneğin dil bil-
gisine de bağlanarak çok önemseniyor. An-
cak bir yan soru da şöyle: “Di Rupo Flaman-
lar ve Frankofonlara dahil olan yabancı asıllı-
ların da başbakanı olmayı başarabilecek mi?”. 

Lahey’de düzenlenen 
dinlerdeki tolerans 
konferansı ilgi gördü

Limburg’ta hicri 
yılbaşı programı 
düzenlendi 

Stichting Dialooghuis tarafından organize edilen dinlerdeki tolerans 
toplantısında ‘Biz ve Dünya’ konusu ele alındı. FOTOĞRAF: ZAMAN

Genk şehrinde Winterslag Fatih Camii’nde geleneksel olarak düzenlenen 
hicri yılbaşı programının bu yıl 7.si gerçekleştirildi. FOTOĞRAF: ZAMAN

FO
TO

ĞR
AF

: Z
AM

AN
, B

AS
Rİ

 D
O

ĞA
N

MEHTAP AKKAYA TURGUT TORUNOĞULLARI TOGAN ORAL ENGİN ERTEKİN
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şiklik oluşturup oluş-
turmayacağını ise za-

man gösterecek. 
FOTOĞRAF: EPA, 

DIRK WAEM

reler neticesinde sağlanan hükümet anlaşma-
sı sonucunda yemin töreni sonrasında altı par-
tili hükümet koalisyonlu Di Rupo I hüküme-
ti resmen doğmuş olacak. Bu, ülkemizin Fla-
man bölgesinde farklı Frankofon bölgelerin-
de farklı algılanıyor. Zira Di Rupo, 1974 yılın-
dan beri başbakanlık koltuğuna oturacak olan 
ilk Frankofon politikacı. Flamanca dil bilgisi 
kötü bu da Flaman bölgesinde konuşulma-
ya başlanıldı. Zira bir Belçika başbakanın en 
azından ülkenin resmi dillerinden olan Fla-

ülkenin başbakanı olarak bir başarı elde etmiş. 
Bir nevi ‘çalışmayan ve tembel yabancı asıllılar’ 
klişesini kıran Di Rupo’nun yabancı asıllı oldu-
ğunu da bilmeyen Belçikalı yok gibi. Bu durum 
Di Rupo’nun başbakan olarak kabul görme-
si ve başarılı olması halinde belki de yabancı 
asıllılara karşı olan negatif tutumun değişme-
sine yol açabilir. Öte yandan kısmi evet veya 
hayır, çünkü Di Rupo aslen İtalyan yani Türk 

veya Fas asıllı değil. Yıllar önce İtalyanlara 
karşı ırkçılık olayları olmuş olsa bile şuan 
ki Belçika toplumundaki ırkçılık ve ay-
rımcılık olaylarının hedefl erinde onlar-
dan ziyade Müslüman olan Türk veya 
Fas asıllı insanlar var.  Hatta daha da 
somut bir durum var ortada. İtalyan 
veya herhangi bir AB üyesi ülkeden 
olan çoğu yabancı asıllılar ‘yabancı 

asıllı’ veya ‘yabancı’ olarak algılan-
mıyor toplum tarafından. Bunun 

aksine ise Türk veya Fas asıl-
lı insanlar burada doğup bü-
yümüş olsalar bile ‘yabancı’ 
yaftasından kurtulabilmiş de-
ğiller. Daha yeni araştırmalar 
tekrardan yabancı asıllıların 
Belçika’da gereken eğitim se-
viyesine sahip olsalar dahi di-
ğer AB ülkelerine nazaran daha 
zor işe alındıklarını ortaya koy-
muştu. Di Rupo bir kapıyı açtı-
ğı kesin ancak bu kapının ‘ye-
terince’ açılıp açılmadığı he-
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