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 E d i t ö r d e n

005’i uğurlayıp da 2006’ya 
girişimiz, sanki dün gibi 
belleklerimizde. Umutlarımız 
çok değildi, fakat gene de 
umut tohumları fi lizleniyordu. 

Umutla girdiğimiz yıl hüsranla bitti. 

Şimdi 2007 yılı için hayal kuracağız. 
Bir çalışma arkadaşım “ben hayal 
etmek istemiyorum” der; fakat insanlar 
da umutsuz yaşayamaz ki... Gene 
bir yıl gerilerde kaldı. Giden bir yıl, 
yaşadığımız ülkede bizim haklarımızdan 
çok şey aldı götürdü. Kabul edilen 
yasa tasarıları, bu yılbaşından itibaren 
uygulamaya giriyor. 2007’deki tek 
şansımız, büyük olasılıkla Hollanda’da 
Verdonk’suz kurulacak bir kabine 
olacak. Verdonk’suz bir kabine dedik 
de, bakalım 2007’ye girdiğimiz bu 
günlerde, Hollanda’da nasıl bir hükümet 
oluşacak? Kimler koalisyona girerse 
bizler daha az zarar göreceğiz? 

Dikkat ederseniz “daha az zarar 
göreceğiz” diyorum. Yani, yine bir 
şekilde zarar görebileceğimiz mukadder 
sanki… Bu demektir ki, bizler de artık 
çok daha dikkatli olmalıyız ve gerçek 
lobilerimizi oluşturmalıyız. Bunlar 
belki defalarca söylenmiş ve tekrar 
edilmiştir. Bizler birbirimize destek 
olmayı, birbirimizi takdir etmeyi 
nedense hiç sevmiyoruz. Hep, “ben 
yaptım-oldu” diyoruz. Hatta, siz birini 
takdir ederseniz, kompleksten midir, 
nedir; ona bile alınganlık gösteriyoruz. 
Birliktelikten hiç mi hiç hoşlanmıyoruz. 
Bizi sevmeyenler de bundan çok iyi 
yararlanıyor. Sevenimiz de ne kadarsa… 

Ne diyorduk, nereye geldik. Biz gene 

kaldığımız yerden devam edelim. Artık 
Hollanda’da yaşamak bir şans değil. 
Sunulmuş bir lütuf hiç değil. Daha evvel 
de yazmıştık: Bir başka ülkeden eş 
seçme şansınız bile yok. “Ben bununla 
hayat boyu mutlu olurum” diyebilme 
şansımızı çoktan kaybetmişiz. 

Siz, size sunulan  çerçevede hareket 
etmek zorundasınız. Uyum kursları 
için de sıradasınız. Siz istediğiniz kadar 
“ben bu ülkeye uyum sağladım” diye 
durun. O sizin uyum düşünceniz. Bakan 
Verdonk’un ve onu onayanların uyum 
anlayışı çok farklı. Onların uyumdan 
anladığı, sizin yılmanız…  

Sadece Avrupa ülkelerinde yaşayan 
Türk toplumuna mı bu yıldırma 
politikaları uygulanıyor? Hayır..! 
Bakın 2005 yılı başında yazı yazarken 
Türkiye’nin AB ilişkilerinde, Türkiye’ye 
uygulanacak politikaları, o gün aynen 
yazmıştık. Bakın o gün ne demiştik: 
1 Mayıs 2004 tarihinde, AB’ye 10 yeni 
ülkenin katılmasıyla toplam üye sayısı 
15’ten 25’e çıktı.Yaklaşık 70 milyon 
insan daha Avrupalı oldu. Bulgaristan’a, 
2007 yılında tam üyelik konusunda 
tarih verilirken, Türkiye 70 milyon 
nüfusuyla halen bekleme salonunda 
bekletiliyor. Müzakere tarihi 2005 
yılının sonlarına doğru başlatılmak 
istenilmiştir..Ankara’ya bu süreç 
içerisinde baskı uygulanacaktır. Belki 
de, kim bilir Kıbrıs’tan sonra, Ermeni 
soykırımı gibi koşullar öne sürülerek (ki 
sürülmeye başlandı); Türkiye’nin nabzı 
durmadan kontrol edilecektir. 10-15 
yıllık müzakere sürecinde  gümrükler, 
Türk çalışanları için kapalı tutulacaktır. 
Sosyo-ekonomik ve politik arenadaki 

ilerlemelerde, AB değerlendirmeleri 
gereğince yetersiz kalınırsa, 
müzakereler dondurulabilecektir.
İşte şimdi bu noktadayız. 

Merhaba olarak, bir yıl boyunca, 
arkadaşlarımızla birlikte sizlere, başta 
her ay Hollanda’daki son gelişmeler 
olmak üzere, çeşitli köşe yazılarıyla da 
bilgiler sunmaya gayret ettik. (Burada 
işbirliği içinde olduğumuz haber 
akışında, değerli katkıları olan hiçbir 
arkadaşımızı unutmamak gerek.) Bunda 
da başarılı olduğumuz sizlerden gelen 
e-mail, telefon, faks ve mektuplarla 
kanıtlandı. Biz bunlarla şımarmadık. 
“Daha iyi neler yapabiliriz?” 
araştırmasına yöneldik.  2007 yılının 
ilk ayında sizler için gene dolu dolu bir 
Merhaba Gazetesi hazırladık. 

Çok daha önemlisi önümüzdeki 
sayıdan itibaren çok farklı bir 
MERHABA bulacaksanız. Bunu bu 
sayıdan itibaren beraber çalışmaya 
başladığımız çok değerli bir grup 
dostumuzla gerçekleştireceğiz. 

Neler mi olacak ? Bu dost grup kimler 
mi yer alıyor? 

Bırakın; bu da gelecek sayıya kalsın… 

Sizlere bir kez daha  2006’deki 
tüm sıkıntılarınızı, üzüntülerinizi 
unutturacak savaşsız, barış ve mutluluk 
dolu bir yıl diliyorum.

Merhaba Künye/Colofon
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Dünyaca ünlü Bonanzo 
dizisinin yazar ve yönet-
meni Muhittin Qandour,  

Kabertey Balkar Cumhurbaşka-
nı Arsen Kanokov tarafından 70. 
yaş gününde yapılan jubile ile 
onurlandırıldı.

Kabertey – Balkar Cumhurbaş-
kanı Arsen Kanokov tarafından 
Muhittin Qandour adına yapılan 
jubile törenine Merhaba Medya 
ve Hollanda Ekspres Televizyon 
Programı olarak biz de davetliydik. 

Kabertey – Balkar Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Arsen Kanokov, dünyaca ünlü 
yazar ve yönetmen Muhittin Quandour 
için üç günlük bir davet verdi. Nalçık 
kentinin Platinum kültür merkezi salo-
nunda programın son günü düzenlenen 
davete, Cumhurbaşkanı Arsen Kanokov, 
Rusya Eğitim ve Kültür Bakanı Dimitri 
Sakalov, Nalçık Eğitim Bakanı Seferbiy 
Shagopsov, bir çok bakan, Nalçık Fakül-
tesi Rektörü Boris Jerugov, ünlü işadamı 
Muhemmed Afaşagov katıldı. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden davet edi-
len gazeteciler, işadamları, yazar ve yö-
netmenlerin de katıldığı davetin ilk gün-
kü açış konuşmasında Cumhurbaşkanı 
Arsen Kanokov “Öncelikle ulusların ileri-
ye gidebilmesi için eğitim, kültür ve sana-
tın ne kadar önemli olduğunu belirmek 
isterim. Kabertey- Balkar Cumhuriyeti 
olarak bunlara çok önem veriyoruz. Genç 
kuşaklarımıza kendi kimlik ve kültürle-
rinin bilincini aşılarken, dünya kültürle-
riyle de barış içerisinde, sevgi ve saygı 
çerçevesinde olmaları gereğini öğreterek 
yetiştiriyoruz. Bu da kardeşlik ve barışı 
paylaşmayı beraberinde getiriyor. Kaber-
dey halkı olarak cumhuriyetimizi birlik-
te oluşturduğumuz Türk kökenli Balkar 
kardeşlerimizle biz bu sevgi ve saygıyı 
paylaşıyoruz. Bu önemli toplantıda da 
bunun için birlikteyiz. Ayrıca yıllardır ül-
kemizin ve kültürümüzün tanınmasına 

önemli katkıları olan 
Muhittin Qandour’a 
huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum.” 
dedi.

Daha sonra konuşan 
Rusya Kültür Baka-
nı Dimitri Sakalov 
‘‘Yıllardır yazdığı 
kitaplarında sevgi 
ve saygıyı, paylaş-
mayı ve hoşgörüyü 

öne çıkararak kültür ve sanata büyük 
katkıları olan değerli yazar şair ve ya-
pımcı yönetmen Muhittin Qandour’u 
başarılarından ve katkılarından dolayı 
kutluyorum’ dedi.

Cumhurbaşkanı Arsen Kanokov ta-
rafından onur madalyası ile onurlan-
dırılan ünlü yazar şair, yönetmen ve 
yapımcı Muhittin Qandour “Yıllardır 
ülkemin dışında farklı ülkelerde, farklı 
kültürlerle birlikte yaşadım. Ama kim-
liğimden ve kültürümden hiç kopma-
dım. Farklılıkları hoşgörü içerinde kabul 
ederken, kendi kültürümün güzellikle-
rini de farklı kültürlere sahip insanlarla 
paylaşmaya çalıştım’ dedi.

Çeşitli ülkelerden çok sayıda katılımın 
olduğu, üç gün süren jübile şöleninde ilk 
gün ülkenin çeşitli güzellikleri ve doğa 
tanıtıldıktan sonra akşam da misafirler 
onuruna yemek verildi. İkinci gün da-
vetlilere Muhittin Qandour’un biyog-
rafisi hakkında bilgi sunuldu. Son gün 
cumhurbaşkanı, bakanlar ve konukların 
katıldığı törende Muhittin Qandour’a 
cumhurbakanı tarafından kültür ve sanat 
onur ödülü verildi. Daha sonra ülkenin 
tanınmış sanatçısı Olga Şakur tarafından 
konser verildi. Cumhurbaşkanı nın da 
katıldığı akşam yemeğinin akabinde şi-
irler okundu, tiyatro ve dans gösterileri 
yapıldı. Kafkas ve Balkar folklor ekipleri 
gösteri yaptı.  

Daha sonra görüştüğümüz Nalçık Fakül-
tesi Rektörü Boris Jerukov, ‘Fakültemize 
bağlı çeşitli bölümler var. Bunlar arasında 
Kafkas dili ve kültürü bölümünde öğre-
nim gören farklı ülkelerden öğrencileri-
miz arasında Hollandalı ve Türk öğren-
ciler de mevcut. Her türlü imkanları olan 
bir fakülte olarak amacımız dünyanın 
farklı ülklerinden gelen gençleri birbir-
leriyle kaynaştırırken kültürleri ve dilleri 

de öğretmek. Sosyal aktiviteleri bulunan 
fakültemizde öğrenciler her türlü aktivi-
telerini rahatlıkla yapabiliyorlar.’ dedi. 

Amsterdam’dan çıkıp İstanbul üzerinden 
gittiğimiz 6 günlük Nalçık davetinde bu 
kadar doğa ve kültürel güzelliklerle kar-
şılaşacağımı tahmin etmiyorduk. Okul-
larda şartları zorlayarak verilen eğitimi, 
hastanelerde verilen hizmeti görünce 
hayran kaldık. Okuma, yazma oranı çok 
yüksek olan bu küçük ülkede en düşük 
okuma seviyesi lise ve  insanlar en az 
iki dil konuşuyorlar. Her okulda doktor 
var. Her hastanede çocuklara ve yaşlılara, 
engellilere ait sosyal ve kültürel aktivite 
imkanı sağlanmış.  
İnşaat sanayi ve tekstil de yeni gelişmekte 
olan, Türkiye’ye yakın Kabertey – Balkar 
Cumhuriyeti’nde Türk kökenli insanların 
olması ülkeyi Türk yatırımcı için cazip bir 
ülke haline getiriyor. Genelde Türk inşa-
at şirketlerinin çoğunlukta bulunduğu 
ülkede daha çok Türk işverene ihtiyaç 
olduğu söylenmekte.

Bakan ve işadamları ile yaptığımız gö-
rüşmelerde ülkelerinin son yıllarda 

avrupalı yatırımcılar için de cazip bir 
ülke haline geldiğini ifade ederlerken 
Avrupa’da yaşayan Türk yatırımcıları da 
ülkelerine yatırım yapmak üzere bekle-
diklerini belirttiler.Nüfusu az, verimli ve 
geniş toprakları olan Kabertey – Balkar 
Cumhuriyeti’nde dört mevsimi bir arada 
yaşamak mümkün. 
Avrupa’nın en yüksek dağları olan 
Elbruz’da kayak yaptıktan sonra, ovaya 
inildiğinde yeşil ve geniş yaylalarında 
at sporu yapma imkanına sahipsiniz. 
Akarsu çağlayanlarında da rafting yapa-
bilir, istiyorsanız doğada avlanabilirsiniz. 
Hemen hemen her yaylada her dağın 
eteğinde akan maden suları gördüğü-
nüzde şaşırmamalısınız. Dağları, ovala-
rı, yaylaları ve buz gibi maden suları ile 
bir doğa ve kültür harikası Kabertey – 
Balkar Cumhuriyeti’ni gezmeli, görmeli 
diyorum.

Leyla Çakıroğlu  / Lahey 

Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak Naçık'a  giden Leyla Çakıroğlu'nun özel haberi   

Kabertey – Balkar Cumhurbaşkanı Arsen Kanokov ‘dan jübile jesti 

Amerika, Avrupa ve Rusya’da tanınmış ünlü yazar, şair, 

yönetmen ve yapımcı Muhittin  Qandour’a, Kabertey – Balkar 

Cumhurbaşkanı Arsen Kanokov ‘dan jübile jesti 

Egitim bakanı Seferbey Shagopsov Muhiddin Qandour

Kabertey-Balkar Cumhurbaşkanı Arsen Kanokov, Rus Eğitim Bakanı Dimitri Viladov, 
yazar-yönetmen Muhiddin Quandour, bakanlar ve Haber Müdürümüz Leyla Çakıroğlu


