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Þahinler görev baþýnda,vatandaþ nerede?
Ekleyen kapadokya
Salý, 03 Þubat 2009

Geçtiðimiz hafta Adalat Bakaný Mehmet Ali Þahin, bir dizi temaslarda bulunmak için Hollanda´daydý&hellip; Resmi temaslarýn
ardýndan 23 Ocak günü de Rotterdam´da vatandaþlarla biraraya geldi&hellip;
Benim sorum malumunuz yine " seçme ve seçilme hakkýmýz"dý&hellip;
Þahin, " O iþ tamam. Ýlk genel seçimlerde bulunduðunuz ülkelerde oy kullanabileceksiniz&hellip; Mýsýr´daki Saðýr Sultan bile
duydu, siz nasýl duymadýnýz? " dedi&hellip;
Þahinler görev baþýnda,vatandaþ nerede?
Geçtiðimiz hafta Adalat Bakaný Mehmet Ali Þahin, bir dizi temaslarda bulunmak için Hollanda´daydý&hellip; Resmi temaslarýn
ardýndan 23 Ocak günü de Rotterdam´da vatandaþlarla biraraya geldi&hellip;

Benim sorum malumunuz yine " seçme ve seçilme hakkýmýz"dý&hellip;
Þahin, " O iþ tamam. Ýlk genel seçimlerde bulunduðunuz ülkelerde oy kullanabileceksiniz&hellip; Mýsýr´daki Saðýr Sultan bile d
siz nasýl duymadýnýz? " dedi&hellip;
Sayýn Bakaným, yazýmýn baþlýðýný " Müjde" diye atabilir miyim, demem üzerine Bakan; bulunduðunuz ülkelerin mevzuatýnýn
olmasý gerekiyor, dedi&hellip;
Aha buraya yazýyorum vuslat baþka bahara kaldý&hellip; Çünkü baþta Almanya olmak üzere bir çok ülkenin mevzuatý
konsolosluklara seçim sandýðý konulmasýna uygun deðil&hellip;

***
Toplantýda söz alan 15 vatandaþtan 3´ ü, Avrupa´da boþanan vatandaþlarýn Türkiye de tekrar hakim önüne çýkmak zorunda
olduklarýndan dert yandý..
Anadil derslerinin kaldýrýlmasý, uyum kurslarý dile getirildi...
Kayda deðer sorulardan birisi Hollanda Türk Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Mehmet Soytürk´den geldi&hellip;
Soytürk, Türkiye´den Hollanda´ya gelen yetkililere, siyasilere her seferinde dosya halinde sorunlarýný, sýkýntýlarýný içeren bir
sunduklarýný; fakat bugüne kadar hiç ses-seda çýkmadýðý belirterek adeta serzeniþte bulundu&hellip;
Mali Müþavir Ýbrahim Atilla ise, sosyal ödenek alan vatandaþlarýmýzýn Türkiye´deki mal varlýklarýnýn araþtýrýlmasý durumunda
Mahkemelerinin gayri resmi yollardan elde ettikleri belgeleri delil olarak kullandýklarýný; dolayýsý ile uluslar arasý anlaþmalarda
gayri resmi belgelerin delil olarak kullanýlamayacaðýný, bakanlýk olarak önlem alýnmasýný istedi&hellip;

Adnan Yýlmaz, "Madýmak Oteli" sanýklarýnýn ellerlini kollarýný sallayarak gezdiklerini söylemesi üzerine Bakan, sadece bir kiþ
yakalanmadýðýný onun da kýrmýzý bültenle arandýðýný söyledi&hellip;
***
Güney Hollanda Eyalet Meclisi eski üyelerinden aslan(!) sosyal demokrat Bekir Cebeci , AKP sözcüsü gibi adeta terciye tere
sattý&hellip; TOKÝ´ye toplu konut alanýndaki çalýþmalarýndan dolayý "Nobel" ödülü verilmesini istedi!&hellip;
Nazým Hikmet´in mezarýnýn Türkiye´ye getirilmesinden dolayý teþekkür etmeyi ihmal etmeyen Cebeci, Sezen Aksu´nun " beni
al, beni al, onu alma&hellip;" þarkýsýný mýrýldanýyor gibi geldi!

Þahin, kendi bakanlýðýný ilgilendiren konularla bizzat ilgileneceðini, diðer sorunlarý da ilgili bakanlara Ankara´ya döner dönmez
ileteceðini belirtti&hellip;
Sözün özü, Avrupalý Türkler kendi temsilcilerini TBMM çatýsý altýna yollamadýkça
Bir arpa boyu yol alamayacaklarýný anlamýþ durumda deðillerdi. Çünkü Avrupalý Türkler, Ankara gündeminin ilk 20 sýrasýna an
cayýr cayýr yakýlýnca girebilmekteler!

***
Deneyimli gazeteci, ekranlarýn ünlü/ güler yüzü Zeki Þahin de 24 Ocak tarihinde Hollanda´nýn Utrecht þehrindeydi. Utrecht
Üniversitesi´nden gerçekleþtirilen ve Fox Türk TV ekranlarýnda izleyici ile buluþan "AVRUPA MASASI" her yönü ile bir ilke imza

Beðeni ile izlenen Avrupa Masasý´nda eðitim ve öðretimin önemi vurgulanýrken, öðrencilerin yaþadýklarý sýkýntýlar, eðitimde a
ilgisizliði/ bilgisizliði; Türkiye´den gelen öðrencilerin ödedikleri haçlarýn AB ülkelerine oranla on kaz fazla olmasý FOX Türk
ekranlarýndan ilgililere iletildi, ailelerin kulaklarý çýnlatýldý&hellip;.

Þahin´in canlý yayýn konuklarý Lahey Büyükelçimiz Selahattin Alpar, UETD Hollanda Baþkaný Veyis Güngör, D66 Partisi millet
Fatma Koþer Kaya´nýn yaný sýra öðrenci temsilcileriydi&hellip;
Alpar, elinde asa (gerçekten vardý), ayaklarýnda adeta demir çarýk Hollanda´daki tüm üniversite rektörlerini tek tek ziyaret edip,
öðrenci sorunlarýna çözüm aramasý takdirle karþýlandý&hellip;

Etkilisi, yetkilisiyle, elçisiyle, milletvekiliyle, öðrencisiyle, bakaný ile, "Þahin"leriyle duyarlý insanlar didinip çabalarken, vatandaþl
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hâlâ ferdi sorunlarýný ön plana çýkarmasý, toplumsal bilincin henüz geliþmediðinin bir göstergesidir.
Avrupalý Türklerde "Toplumsal Bilinç" oluþmasýna oluþacak da, galiba çoðumuz göremeyeceðiz&hellip;
Yazar ile iletiþim: nyavuz@upcmail.nl
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