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Hollanda’da ‘Irkçılığa hayır, 
müzakereye evet’ sempozyumu

basri doğan lahey

-Hollanda’nın parlamento ken-
ti Lahey’de Dialooghuis Vakfı ta-

rafından “Irkçılığa hayır, müzakereye 
evet” konulu bir sempozyum düzen-
lendi. Düzenlenen sempozyuma Hol-
landa Sosyal Çalışma Bakanlığı Irkçı-
lıkla Mücadele Bölümü’nde görevli me-
mur Belkıs Tukus, Irkçılıkla Mücadele 
Kurumu’ndan Soumeya Khemiri, La-
hey Belediyesi’nden Gökmen Doğan, 
Uluslararası Dinler Diyalog Uzmanı Te-
warie Pandit, CIT kurumundan Razi 
Quadri, Güney Hollanda Eyalet Meclis 
Üyesi Bahattin Erbaş, Dialooghuis Vak-
fı Başkanı Yadin Karabulut ve çok sayıda 
farklı dinlerden ve kültürlerden insanlar 
katıldı.

Sempozyumunun konusu olarak, 
Birleşmiş Miletler (BM) tarafından 1966 
yılında aldığı   “ırkçılığa karşı mücade-
le” kararı seçildi. Konuşmacılar özellik-
le ırkçılıkla mücadelenin bir hak hare-
keti olarak kabul edilmiş ve her yıl ulus-
lar arası gündeme getirilmekte olduğu-
nu ifade ettiler. Hollanda Sosyal Çalış-
ma Bakanlığı’nın Irkçılıkla Mücadele 
Bölümü’nde görevli memur Belkıs Tu-
kus, sinevizyon eşliğinde katılımcılara 
detaylı bilgiler verdi.

IrkçIlIk ve ayrImcIlIk toplumsal bir vi-
rüsten ibarettir
Dialooghuis Vakfı Başkanı Yadin Ka-
rabulut, 21 Mart 1960 tarihinde Güney 
Afrika’dan haksızlığa karşı yürüyüş ya-
pan kadınların üzerine açılan ateş sonu-
cu 69 insanın can verdiğinin ve bu gü-
nün, insanlık tarihinde kara bir gün ol-
duğunu söyledi. Karabulut, “İnsanlık ta-
rihindeki bu gibi vahşetler her yıl Mart 
ayında uluslar arası düzeyde müzake-
re edilmektedir. Bunun için Dialooghu-
is Vakfı (Stichting Dialooghuis) her top-
lumsal konuda olduğu gibi “Irkçılığa ha-
yır, müzakereye evet” konusunu da ele 
almayı bir insanlık görevi bilerek üzerine 
düşen görevi yapmaya çalışmış oldu. Kı-
sacası ırkçılık ve ayrımcılık bir toplumsal 
virüsten ibarettir. Bu vesile ile bu virü-
se karşı mücadele vermek bütün insan-
ların temel görevidir. Her toplumsal ko-
nuda olduğu gibi bu konuyu da ele al-
mayı insanlık görevi bildik. Bu organize 
ile büyük bir heyecanla 100’ü aşkın farklı 
milletlerden oluşan güzel insanlarla ko-
nuyu gündeme getirmeye çalıştık. Irkçı-
lık ve ayrımcılığa karşı mücadelenin in-
sanlığın kaçınılmaz temel görevlerinden 
olduğunu düşünüyoruz. Kısacası ırkçılık 

ve ayrımcılık toplumsal bir virüstür. Bu 
vesile ile bu virüse karşı mücadele ver-
menin bütün insanların temel görevleri 
olduğunu katımcılar bizimle paylaşmış 
oldular.” şeklinde konuştu.

“Hollanda’da birçok insan kişisel ve 
kurumsal yapılan ırkçı ve ayrımcı mu-
ameleye maruz kalıyor. Irkçılık ve ay-
rımcıkla mücadele öncelikle her bireyin 
bir yurttaşlık görevidir.” diyen Güney 
Hollanda Eyalet Meclis Üyesi Bahat-
tin Erbaş, “Irkçılık ve ayrımcıkla mü-
cadele öncelikle her bireyin bir yurttaş-
lık görevidir. Bu görevimizi yerine ge-
tirirken çok akl-ı selim hareket etme-
liyiz. Ayrıca Hollanda Anayasası’nın 1. 

Maddesi’ne göre Hollanda’da ayrım-
cı ve ırkçı girişimlerde bulunmak ya-
saktır. Ne yazık ki bu yasal güvenceye 
rağmen Hollanda’da birçok insan kişi-
sel ve kurumsal yapılan ırkçı ve ayrımcı 
muameleye maruz kalıyor. Bu durum-
larda bireylerin tabii ki yasal hak olarak 
şikâyet etme hakları var. Bu şikâyetleri 
işleme alarak değerlendiren ve yetki-
li mercilere sunan kurumlar var. Irkçılık 
ve ayrımcılıkla mücadele büroları yerel 
yönetimlerden aldıkları maddi destek-
le Hollanda’nın her bölgesinde çalış-
ma yapıyorlar. Yapılan çalışmalar tabii 
ki sadece şikâyetleri işleme koymaktan 
ibaret değil. Ayrımcılığı ve ırkçılığı ön-

lemeye yönelik de projeler uygulanıyor. 
Bu çalışmalar belediyelerin ana sorum-
luluğu olmasına rağmen bizler de eya-
let yönetimi olarak belediyelerin ve ku-
rumların çalışmalarına destek oluyo-
ruz. Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede, 
tüm devlet birimlerinin koordinasyon-
lu bir çalışması ve sorumluluklar düze-
yinde her zaman ortak hareket ederek 
daha etkin ve kalıcı sonuçlar elde edi-
lir. Bireyler ve kurumlar da bu konu-
da daha duyarlı ve bilinçli davranarak, 
kendilerine yapılmasına izin vermeye-
cekleri bir muameleyi başkalarına yap-
mamalı ve yapanlara da engel olmalı-
dırlar.” açıklamasında bulundu.
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konuşan Güney Hollanda Eyalet Meclis Üyesi Bahattin Erbaş, “Hollanda Anayasası’nın 1. Maddesi’ne göre Hollanda’da ayrımcı ve 
ırkçı girişimlerde bulunmak yasaktır. Ne yazık ki bu yasal güvenceye rağmen Hollanda’da birçok insan bu konuda mağdur.” dedi. 
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-Hollanda’da İslam ve yabancılar karşıtı görüşle-
riyle bilinen aşırı sağcı Geert Wilders’in yargılan-

masına devam edilecek. Ams-
terdam mahkemesi, Özgürlük 
Partisi (PVV) lideri Wilders’in 
avukatlarının, 14 Mart’ta yapılan 
duruşmada, yargılama konusu 
olan ırkçı nefrete ve Müslüman-
lara karşı ayrımcılığa teşvik fiille-
rinin Amsterdam’da işlenmediği 
gerekçesiyle mahkemenin yar-
gılamada bulunamayacağı yö-
nündeki itirazını reddetti. Avukatlar, Wilders’in çekti-
ği “Fitne” adlı kısa filmin Amerikan internet sunucu-
ları üzerinden yayınlandığını söylemişlerdi. Amster-
dam Mahkemesi Başkanı Marcel van Oosten, dünkü 
duruşmada, “Yargılama sürecek” dedi. Mahkemenin 
yargılama yetkisinin bulunduğunu kaydeden Oosten, 
“İçeriği ve Hollandaca alt yazıları dikkate alındığında, 
film Hollanda kamuoyuna yöneliktir.” diye konuştu. 
Geert Wilders, bir yıla kadar hapis ya da 7 bin 600 avro 
para cezası istemiyle yargılanıyor. amsterdam aa

-İngiltere’den İstanbul’a giden bir kargo 
uçağında şüpheli bir paketin taşındığı, İn-

giliz yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi. İngi-
liz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre içinde 
saat, ateşleme fitili ve kablolar bulunan bir paket 
İngiltere’den İstanbul’a giden bir kargo uçağında 
taşındı. ITV haber kanalı, düğün pastası kutusu 
içine konulan “sahte bombanın” iki hafta önce 
kargo şirketinin ofisine bırakıldığını bildirdi. İn-
giltere Ulaştırma Bakanlığı, “sahte bomba” ola-
yını çok ciddiye aldıklarını ve konunun araştırıl-
dığını açıkladı. BBC olayla ilgili 26 yaşındaki bir 
adamın geçen hafta gözaltına alındığını, ancak 
daha sonra mayıs ayında karakola bildirimde bu-
lunmak üzere kefaletle serbest bırakıldığını kay-
detti. Polisin ise olayın terörle bağlantısı bulun-
madığını açıkladığı belirtildi. Konuya ilişkin kar-
go şirketinin sözcüsünün açıklamasına da yer ve-
ren BBC, sözcünün “İki hafta önce, İngiltere’den 
İstanbul’a şüpheli bir paket taşındı. Şirketimiz, İn-
giliz Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği halinde ola-
yı araştırmaktadır.” sözlerine yer verdi. londra aa

-Merkezi Amsterdam’da bulunan Mavi 
Yaprak Sanat Vakfı (Stichting Het Blauwe 

Blad) Filistin’e grup olarak bir gezi düzenledi. 
Mavi Yaprak Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
ve kafile başkanı Murat Kurt, Hollanda’nın çeşit-
li şehirlerinden 27 kişinin katıldığı geziye Türki-
ye ve Almanya’dan da katılanlarla grubun 42 kişi 
olduğunu söyledi.

Murat Kurt, “Amsterdam’dan hareket eden 
grup, Paris üzerinden Tel Aviv’e gitti. Gece yarı-
sından sonra Tel Aviv’den Kudüs’e geçen grup, 
sabah namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. Mescid-i 
Aksa alanının içinde bulunan Kıble Mescidi ve 
Kubbetüssahra geziye katılanları bir hayli etkile-
di. Altyapı hizmetlerini İstanbul’dan Sıla Tur’un 
yaptığı gezi boyunca Kudüs şehrindeki camii-
ler, kiliseler, peygamber kabirleri, ağlama duva-
rı gibi önemli dini-tarihi mekânların ziyaret edil-
mesinin yanı sıra Zeytindağı’ndan Kudüs man-
zarası seyredildi. Ayrıca Hazret-i Musa’nın kab-
ri ve medresesi, eksi dört yüz metre ile dünyanın 
en alçak yeri olan Lut Gölü, Eriha şehri, Hazret-i 
İsa’nın göğe yükseldiği yer, Muallâk taşı, Pey-
gamber Efendimiz’in (sas) Miraç’a çıktığı yer, El-
Halil şehri ve Hazret-i İbrahim’in kabri gibi daha 
birçok yer de ziyaret edildi. Oldukça yoğun ge-
çen dört günlük program sonucunda Filistinlilerin 
günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılar da ziyaretçi-
lerin gözlerinden kaçmadı.” şeklinde konuştu.

Mavi Yaprak Sanat Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi ve kafile başkanı Murat Kurt, “İki senedir 
Filistin’e manevi amaçlı gezi düzenliyoruz. İn-
sanlarımızın bu beldelere olan ilgisi bir hayli faz-
la. Amacımız; geziye katılan kardeşlerimizin hem 
bu önemli mekânlarda ibadet yapmalarını, hem 
de Filistin sorununu yerinde görerek, daha bi-
linçlenmeleri ve bu yerlere sahip çıkmalarını sağ-
lamaktır.” dedi. maastrIcHt ZaMaN

merkezi amsterdam’da bulunan mavi yaprak sanat vakfı (stichting 
Het blauwe blad) Filistin’e grup olarak bir gezi düzenledi.

amsterdam mahkemesi, 
aşırı sağcı Wilders’ı 
yargılamayı sürdürecek 

londra’dan istanbul’a 
sahte bombanın nasıl 
taşındığı araştırılıyor 

mavi yaprak sanat 
vakfı’ndan Filistin gezisi 

Hatice avcI  BRÜKSEL

-Brüksel, geçtiğimiz günler-
de Türk yazarlar geçidine sahne 

oldu. Orhan Pamuk’un yanı sıra Pe-
rihan Mağden de AB’nin göbeğinde 
meraklılarıyla buluştu. Ancak Perihan 
Mağden yazar Orhan Pamuk gibi res-
mi programından sonra Brüksel’den 
ayrılmıyor. Aksine Mağden haftalar-
ca Brüksel’de kalarak ve kendi tabiriy-
le “eve kapanıp”, “Yıldız Yaralanma-
sı” ismini verdiği son kitabını yazma-
ya devam edecek.

Gazetemize verdiği özel demeçte 
yazar Mağden, yeni kitabıyla ilgili ipuç-
larının yanı sıra Flaman Edebiyat Or-
ganizasyonu Het Beschrijf’in misafi-
ri olarak kalacağı Brüksel ile ilgili dü-
şüncelerini de paylaştı. Belçika’da bü-
yüyen bir arkadaşı kendisine Brüksel’i 
gezdirmiş. Şehrin etkisinde kalan ya-
zar, “Brüksel’i çok sevdim. Bayıldım. 
1950’li model bir şehir gibi. Yaşanası ve 
cazip bir şehir. Çok canlı ama aynı za-
manda çok huzurlu bir şehir. Her şey 
bir arada. Kendi dünyama kapanabi-
leceğim ve kafama başka şeyleri tak-
mayacağım bir ortam.” şeklinde konu-
şuyor. Mağden, sözü üzerinde çalıştı-
ğı romanına getiriyor ve ekliyor: “Çok 
iyi gitmiyordu zaten. Bu yüzden bura-
da bir ay kalma teklifi alınca ‘cana min-
net’ dedim.” Yeni kitabının konusunun 
‘sanatçı ve ünlülere (yıldızlara) duyulan 
aşırı hayranlık’ olduğunu belirten ya-

zar, bu hayranlığı ‘hastalık’ ve ‘insana 
zarar veren’ olarak tanımlıyor. Yazarın 
bugüne kadar üç kitabı Flamanca (Hol-
landaca) olarak yayınlandı. Bu üç kita-
bından birini ise Amsterdam’da kaldığı 
bir dönemde yazmış.

Brüksel’de kaldığı müddetçe Pas-

sa Porta Edebiyat Festivali haricinde 
de Türk hayranlarıyla buluşup buluş-
mayacağı sorusuna Mağden, “hayır” 
cevabını veriyor. Mağden, “Burada-
ki Türkleri gözlemlemeyeceğim. Hat-
ta buradaki Belçikalı Türklerden, yeni 
kuşaktan ciddi yazarlar eminim ki çıka-

caktır. Dışarıdan gazel okumanın ma-
nası yok.” sözleriyle ise önemli bir nok-
taya değiniyor.

Öte yandan Avrupa ve Türkiye iliş-
kisine de değinen Mağden “Avrupa 
burnumuzun dibinde olduğu için kur-
tulamadığımız bir aşağılık komplek-
simiz var. Ben Türkiye’yi Avrupa’dan 
çok daha iyi durumda görüyorum. 
Bence onların bize hasta olmaları la-
zım.” şeklinde konuşuyor. Mağden’e 
göre Türkiye’nin Avrupa’yla değil 
Amerika’yla kıyaslanması gerekiyor. 
Yazar, “Bence biz Küçük Amerika’yız. 
Birçok şeyimizle acayip bir şekilde 
Amerika’ya benziyoruz Avrupa’dan 
ziyade. Bir kere çok milletin bir araya 
gelmiş haliyiz. Çerkez’i var, Kürd’ü var, 
Arab’ı var. Karmakarışığız. Bu açıdan 
Amerika’ya benziyoruz. Mesela Ame-
rikalılar çok daha dinine imanına bağlı. 
Bir sürü iyi ve kötü şeylerimizle onlara 
benziyoruz. Mesela ırkçı değiliz.” ifa-
deleriyle karşılaştırma yapıyor.

Edebiyat festivali çerçevesinde de 
meraklılarıyla buluşan yazar, söyleşi es-
nasında soru üzerine Libya’daki geliş-
melere de değiniyor. Mağden, insan-
ların kendi kaderleri hakkında karar 
vermeleri gerektiğini ve buna güçleri-
nin yettiğini savunarak “İnsanlara yar-
dım denildiği zaman kuşkulanıyorum.” 
diyor. Bu sözlerle yapılan uluslar arası 
harekâtı eleştiren Mağden, her ülkenin 
demokrasiye layık olduğunu belirtiyor. 

mağden, brüksel’de ‘eve kapanıp’ kitap yazacak

perihan mağden 
brüksel’de bir otel 
odasında yeni kitabı-
na şekil verecek. Şe-
hirde yaklaşık dört 
hafta kalacak olan 
yazar gazetemi-
ze yaptığı açıkla-
mada “Brüksel ya-
şanası ve cazip bir 
şehir” ifadeleri-
ne yer verdi. Dob-
ra yazılarıyla ta-
nınan Mağden, 
Libya’daki ulusla-
rarası harekâtı da 
eleştirmeden ede-
medi.
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BelkIs TukuŞ BAHATTİN eRBAŞ YADİN kARABuluT

geert WIlders


