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GURBETÇİYE ŞOK

Gençlere aile
baskısı bakanı
kaygılandırdı

‘2011 yılında genç olmak’ araştırmasına katılan göçmen kökenli gençlerin
büyük bir kısmının aileleri tarafından
baskı altında tutulduklarını öne sürmesi
Sosyal ve Entegrasyon Bakanını kaygılandırdı.
Sayfa 4

PET’ten uyarı:
“Aşırı sağcılar ırkçı
teröre hazırlanıyor”
Türkiye’de meclise sunulan bedelli askerlik yasa tasarısı yurtdışında yaşayan Türkleri
ve Burdur esnafını kötü vurdu. Yurtdışında yaşayan Türklerin ödeyeceği dedel miktarı
yüzde yüz arttırılırken, 21 günlük mecburi askerlik de kaldırılıyor.
Sayfa 10

Bir otopsi rezaleti daha
Ekrem Şahin davasında şimdi de
ABD’den gelen bir otopsi yorumu gündemi sarstı. Danimarkalı
adli tıp yetkilileri sessiz. Geçtiğimiz Ocak ayında iki yıllık hapis
cezasını çekmekte iken Kolding
cezaevinde gardiyanların üzerine
çullanması sonucu kalbi duran ve
ardından komaya girerek yaşamını yitiren Ekrem Şahin’in annesi
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine
de çağrıda bulunarak kendi dava-

larının takipçisi olmalarını istedi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç,
Almanya’da son 10 yıl içinde öldürülen Neo Nazi kurbanı 8 gurbetçinin ailelerine hukukçu desteği sağlayacaklarını söylediğini
hatırlatan acılı anne, bu tür hukuksal desteğin sadece belli bir
ülke ile sınırlı kalmamasını istedi
ve kendilerine hukuk yardımı
Sayfa 13
yapılmasını istedi.

Sayfa 8

Danimarka ekonomisi
kaygı veriyor

Euro bölgesindeki ekonomik krizin
Danimarka’yı etkileyeceğinden
endişe duyuluyor.
Sayfa 17
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1001 NAT DÜĞÜN SALONLARI

Danimarka gündemini
www.haber.dk’dan Türkçe,
www.gazette.dk’dan da
Danca takip edin.
er.dk
www.hab

Danimarka Polis İstihbarat Servisi
PET’ten yapılan açıklamada, Danimarka’daki aşırı sağcıların ırkçı terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları belirtildi.

Yeni müşterilerimize
Tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)
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www
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“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

● Permanent Hårfjerning
(Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling
(Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

Waves Shopping Center
Over Bølgen 2A, 2 sal
2670 Greve/Hundige

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk
www.b-beauty.dk

ŞİMDİ TEK SAHİBİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Düğün, nişan, kına, sünnet
ve her türlü büyük
toplantılarınızda
1200 kişilik büyük
salonumuz ve
bölünebilen
400 kişilik küçük
salonlarımız ile
hizmetinizdeyiz.

1001 NAT SELSKABSLOKALER
Lyskær 13 A - 2730 Herlev - Tlf.: 44 84 05 07
Mobil: 40 54 95 34
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eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım
Danimarka yapı-standartlarında
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje,
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

Osman Nuri’nin katiline 13 yıl
2008 yılının Ağustos ayında silahlı çetelerin saldırısı sonucu hayatını
kaybeden Osman Nuri Doğan’ın katiline 13 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 21 27 17 44’ü
arayınız

Coco

SKRÆDDERI

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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azdak Fabricius adlı 25 yaşındaki motosikletli çete
üyesi katilin karar okunduğu sırada başını elleri arasına alarak
oturduğu ve sessizliğini koruduğu
gözlenirken, mahkeme salonunda
çıkarılışında ise etraftakilere gülümsediği görüldü.
Karar için temyiz başvurusunda
bulunan Mazdak Fabricius, mahkum olmasına neden olan itiraf
cümlesini yanındaki arkadaşını etkilemek için söylediğini belirtti ve
suçsuz olduğunu belirterek beraatını istedi.
Son dört yıldır başkent Kopenhag
çevresi başta olmak üzere ülke genelinde devam eden ve uyuşturucu
piyasasını ele geçirmeyi amaçlayan
çete savaşlarında 10’un üzerinde

kişi vurularak öldürüldü.
Osman Nuri Şahin başkent Kopenhag yakınlarında, Tingbjerg
semtindeki Ruten caddesinde, 19
Ağustos 2008 gecesi arkadaşları ile

kaldırımda bulunduğu sırada yanlarından geçen bir otomobilden 25 el
ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

(Haber)

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
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animarka gizli istihbarat servisi
PET geçenlerde Danimarkalı ırkçıların terör saldırısı hazırlığı içinde
oldukları yönünde bir rapor yayınladı. Rapor günlerdir gündemi meşgul
ediyor. Bu raporda yeralan bilgiler
aslında bilinen şeyler. Aşırı sağcılar
her zamanki gibi yine bir terör saldırısı hazırlığı içindeydiler. Ama bu raporun Norveç’teki ırkçı bir saldırıdan
sonra yayınlanması ve raporda ırkçıların gruplar halinde değil de, bireysel olarak hareket ettiklerine işaret
edilmesi dikkat çekici.
Yine raporda, Norveçli teröristin
bir çok ırkçıya ilham kaynağı olabileceğinden ve Danimarkalı ırkçıların
yurtdışında askeri eğitimden geçtiklerinden sözediliyor. Dikkat ederseniz, gerek Norveç’teki gerekse örneğin ABD’deki ya da Avrupa’nın diğer
ülkelerindeki ırkçı saldırılar, gruplar
tarafından değil, bireysel yapılan eylemler. Bu da istihbarat örgütlerini
kara kara düşündürüyor, çünkü bunun tespit edilmesi oldukça zor.
Ama biz büyük resme bakalım. İstihbarat birimi PET bu raporu yayınladı diye bu konunun üzerine gidileceğini sanmayın. Dedim ya, bu bilgiler yeni bilgiler değil.
Ben bildim bileli bu ülkede aşırı sağcı, ırkçı, Nazi gruplar bulunuyor. Dernekleri, örgütleri, partileri, yayınları, medyaları var. Dünyada devletten
ekonomik destek alarak yayın yapan
tek Nazi radyosu (Radio Oasen) Danimarka’da. Kopenhag yakınlarındaki
Greve kasabasından yayın yapan rad-
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Biz büyük resme bakalım
CENGİZ KAHRAMAN
yonun 100 bin potansiyel dinleyicisi
olduğunu da göz önünde tutun.
10 yıl boyunca, bundan önceki iktidarı destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi ile ırkçı gruplar arasındaki göbek bağını bilmeyen yok.
Müslümanları cani, ırz, mal düşmanı,
terörist olarak tanımlayarak nefret
tohumları saçan, ırkçıları tetikleyen,
siyasetçiler medyada bas bas bağırırken, istihbarat biriminin raporuna ne
gerek var.
Özellikle 11 Eylül sonrası, Avrupa’da İslam’ı terörle özdeşleştiren
söylemlerin aşırı sağı güçlendirdiği
bilgilerinin istihbarat raporlarında
yeralmasına gerek yok. Aşırı sağın ne
kadar güçlendiğini göçmenler yaşayarak öğreniyorlar.
Fransa’da sokak ortasında siyahlar,
Müslüman gençler öldürülüyor, İsveç’te sokakta dövülüyor, Almanya’da
Türklerin evleri yakılıyor. Daha sayalım mı?
Bir terörist Norveç’te 80’e yakın insanı tarayarak öldürüyor, ama buna
ırkçı saldırı demekten çekiniliyor ve
bir ruh hastasının yaptığı bir eylem
olarak gösterilmek isteniyor. Almanya’daki dönerci cinayetlerinde ırkçılarla istihbaratçılar arasındaki ilişki

cengiz.kahraman@haber.dk

tüyleri ürpertici. Cinayetlerin zanlıları neden yıllardır yakalanamıyor? Güvenlik birimleri aşırı sağcı tehdidi neden görmezden geliyor?
Çok değil, daha kısa bir süre önce
aralarında bir Türk politikacının da
bulunduğu bir çok tanınmış simanın
seçim afişlerinin yakıldığını ve bir çok
kişinin de ırkçılar tarafından kara listeye alındığını medya bas bas bağırmıştı. Onunla ilgili bir işlem başlatıldığını duyan ya da bilen varsa söylesin.
Amerika’da, Avrupa’da Müslüman
düşmanlığı aldı başını gidiyor. İslam
karşıtlarının örgütleri her geçen gün
güçleniyor.
Büyük resimde, Avrupa’da siyasetçilerin, liderlerin, yöneticilerin çok kültürlülüğün başarısızlığa uğradığını
söyleyediklerini duyuyoruz. Onların
çok kültürlülükle terör arasında bağlantı kurduklarını ve çok kültürlülük
adına gösterilen toleransın değişmesi gerektiğini savunduklarına tanıklık
ediyoruz. Aşırı sağ partilere oy kaptırmamak için onların retoriklerini
benimsediklerini, bunun da sıradan
insanlar üzerinde prim yaptığını, kışkırtmacılığın ırkçılara cesaret verdiğini görüyoruz ve kendi yapamadıkları-

nı onlara yaptırdıklarını görüyoruz.
Avrupa Polis Teşkilatı Europol’in
verilere göre, Avrupa’da terör saldırılarının ezici büyük çoğunluğu ‘ırkçı’ saldırılar olduğu ortaya çıktı. Europol’in sayılarına göre, son beş yılda
kayıtlara geçen ve terör olarak tanımlanan eylem sayısı 2139. Bunlardan
sadece 9’u İslamcı. 189’u aşırı solcu, geri kalan 2021’i ise ırkçı. Sadece
2010’da Avrupa’da 249 saldırı yaşandı. Ancak bunların sadece 3’ü İslami terör olarak kayda geçti. Diğerleri
kayda bile geçmiyor. Bütün bu bilgilere internet medyasından ulaşmak
mümkün.
Yukarıda da belirttiğim gibi istihbarat birimi bir rapor yayınladı diye ırkçılıkla daha sert mücadele edileceğini
düşünerek kendimizi kandırmayalım.
Meseleyi doğru bir biçimde anlayabilmek için biz arka plandaki büyük resme bakmaya devam edelim.
Kendi ülkelerindeki ırkçılığa göz
yuman ve de dolaylı olarak onu körükleyen, onun güçlenmesine katkıda bulunan siyasetçiler, yönetimler,
iktidarlar, dünya barışından, özgürlüklerden, eşitlikten, demokrasiden
sözettiklerinde artık içim daralmaya
başlıyor, fenalıklar geliyor.
Batı, ne zaman kendi çıkarları için
dünyanın orasını, burasını kurcalamaktan vazgeçip, çok kültürlülüğü
içten benimseyerek her vatandaşına
eşit vatandaş gibi davranmaya başlar,
ayrımcı politikalarına son verirse, o
zaman çuvaldızı kendimize batırmaya
başlarız.

Gençlere aile baskısı bakanı kaygılandırdı
‘2011 yılında genç olmak’ araştırmasına katılan göçmen kökenli gençlerin büyük bir kısmının aileleri tarafından
baskı altında tutulduklarını öne sürmesi Sosyal ve Entegrasyon Bakanını kaygılandırdı.
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animarka’da yaşayan
15 ile 20 yaş arasındaki
3 bin gencin katıldığı
bir araştırmada, göçmen kökenli gençlerin aileleri tarafından sıkı bir kontrol altında
tutulduklarının ortaya çıktığı öne
sürülüyor.
“Ung i 2011” (2011’de gençlik)
adıyla Als Research adlı kuruluş
tarafından yapılan araştırmaya
göre; her iki gençten biri kendilerine erkek ya da kız arkadaş
bulmanın yasaklandığını düşünürken, her dört gençten birinin
ise aileleri tarafından istemedikleri biri ile zorla evlendirilme
korkusu içinde yaşadıkları ortaya
çıktı.
Söz konusu araştırmanın göçmen ailelerin sosyal yaşama bakışını ölçen ilk araştırma olduğu
belirtiliyor.
Araştırma ile ilgili basın bildirisi medyada geniş yankı uyandırırken, ilginç bir detay ise basın
bildirisinin son satırına gizlenmiş. Araştırmaya 3 bin gencin
katıldığı, bu 3 bin gençten binimen kökenli genç ile yapılmış bir
nin göçmen kökenli olduğu belir- araştırma olduğu düşündürüyor.
tiliyor. Ancak önde gelen gazeteKonu ile ilgili olarak HABER’in
lerde yer alan haberler 3 bin göç- sorularını yanıtlayan araştırma

www.haber.dk

sorumlusu Ditte Wenzel, 3 bin
gencin bininin Batılı olmayan
göçmen gruplara mensup olduğunu doğruladı ve “böyle bile olsa

oran çok yüksek” açıklamasında
bulundu.
Wenzel, üç bin gencin üçte birinin anne babası göçmen, diğer

üçte birin ise tek tarafı göçmen
kökenli olan ailelerin çocukları
olduğu, üçte birin ise etnik Danimarkalı genç olduğunu söyledi.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Sosyal ve Entegrasyon Bakanı Karen Haekkerup, göçmen
ailelerde sosyal baskının bu denli
büyük olmasından kaygı duyduğunu söyledi.
Jyllands-Posten gazetesine bir
açıklamada bulunan bakan Haekkerup, “Araştırma cesaret kırıcı ve inanılmaz derecede moral
bozucu. Durumun bu kadar kötü
olabileceğini ben bile hayal etmemiştim. Sosyal baskının bu kadar
çok insanın günlük hayatının ayrılmaz bir parçası olması son derece üzücü” dedi.
Öte yandan Danimarka Halk
Partisi Yabancılar sözcüsü Martin Henriksen, göçmen ailelere
Danimarka normlarını öğretmek
için bir proje önerisi getirdi.
Henriksen, dört yıllık bir pilot
proje için geniş bir siyasi destek
sağlamak amacıyla Sosyal ve Entegrasyon Bakanı Karen Haekkerup ve partilere teklif sunacak.

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.

(Haber)

www.gazette.dk
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KAST MEDİA/HABER GAZETESİ
SİZLERİ TÜRK FİLMLERİ İLE
BULUŞTURUYOR
»SAKLI HAYATLAR«
»TURKISH PASSPORT«
»MAVİ PANSİYON«
filmleri Aralık ayında ve pek yakında
Kopenhag’da Park Bio,
Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında.
Filmlerin gösterim tarihlerini
www.haber.dk’den
takip ediniz.

haber

5

6

HABER

haber

G

eçtiğimiz günlerde Kalp sağlığı derneği (Hjerteforeningen) tarafından “yaptırılan” bir
araştırmanın sonuçlarına göre sigara içenlere ceza uygulaması getirilmesini istiyormuş Danimarka
SADİ TEKELİOĞLU
halkı.
Danimarkalıların yarıdan fazlası içen biri de değilse, tabii ki bu tür
halka açık yerlerde, kapı ve penkamuoyu araştırmalarında yasakcere önlerinde, kısaca dışarıda si- çı ve cezacı bir zihniyetle cevabını
gara içilmesine karşıymış. Aynı
verir.
kamuoyu araştırmasında sigara
Düz mantığınca haklıdır. Refah
içmenin yasak olduğu yerlerde si- toplumlarında bireylerin ödediklegara içenlere verilen cezaların art- ri vergiler sosyal dayanışma geretırılmasının istendiği sonucu da
ği toplumun tüm bireylerinin raçıkmış.
hatı ve sağlığı için kullanılır.
Refah toplumu fanatiklerinden
Sigaradan daha tehlikeli ve daha
bir başka siyasetçi Bjarne Laustzararlı etkinlikler de vardır. Örsen, huzurevlerinde kalan yaşlıla- neğin hafta sonları tenis oynarrın kendi odalarında sigara içme- ken dizini, dirseğini sakatlayanlerinin yasaklanmasını da istedi.
lar, kış tatillerinda kayak tatiline
Sigara içenlerle ilgili olarak her- gidip bacaklarını kıranlar, yaz tahangi bir kamuoyu araştırmasın- tilinde su kayağı yaparken sakatda “Sigara içmek kısıtlansın mı?” lananlar, güzel görüneyim diye soya da “Yasaklansın mı?” sorusuna laryumlarda vakit geçirip cilt kanmuhatap olan kişi şöyle düşünür: seri olanlar, motosiklet merakı
“Sigara içmek zararlıdır ve sigara yüzünden kaza yapıp hastanelere
�
içenler keyif için bunu yapıyorlar. akın edenler de boş zamanlarında
�
Ardından kanser oluyorlar, olduk- keyif yaparken sakatlananlardır.
ça pahalı����������������������������������������������
olan kanser tedavisi de
Rüzgar sörfü yaparken fırtınaya
benim verdiğim vergilerle
finan��������������������������
karşı koyamayıp, açılıp karaya döse ediliyor. O zaman bazı insanla- nemeyen sağlıklı kişileri kurtarrın keyfi sonucu yakalandığı has- mak için havalanan helikopterin
talığın bedelini neden ben ödeye- masrafı da vergi mükelleflerinin
yim?” Böyle düşününce ve sigara ödediği vergilerle karşılanır.
�������������������
�����������������
����������������
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Sağlık ve refah faşizmi
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Yani bir toplumu oluşturan bireyler, sigara içmeseler de, sağlıkları için zararlı ve tehlikeli bir çok
hobilere sahip olabilirler.
Böyle olunca bazı insanların çeşitli kuruluşlar etrafında örgütlenerek sadece sigara içenlere karşı
saldırıya geçmelerinin ardından
başka bir şey aramak gerekir.
Sigara içenlere yönelik tutumun
bir benzeri otomobil sahiplerine
yönelik olarak da sahneye konulmaktadır. İnandırıcılığı tartışma
götüren bir çok kamuoyu araştırmasından hareketle yasalar çıkarılmakta, insanlar ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmak istenmektedir.
Eğer sigara içenleri teşhir edecekseniz sigara içmeyenlerle bir
kamuoyu araştırması yaparsınız,
otomobil kullananları öcü gibi
göstermek isterseniz otomobil
kullanmayanlarla kamuoyu araştırması yaparsınız. Olur biter.
Bireylerin sağlıklarını korumak
için yola çıktığınızı söylerseniz
kimse size karşı da çıkamaz, üste-

lik bir de sırtınızı dayayacağınız
bir “sipariş üzerine hazırlanmış”
kamuoyu araştırması varsa elinizde kimsenin size karşı çıkacak bir
argümanı da olamaz.
Sosyal birliktelik birdenbire o
birlikteliği oluşturan kişiler için
bir tehdit olmaya başlar. Refah
toplum sistemi artık bireylerin rahatını sağlamak için değil bireyleri belli bir kalıba sokmak için kullanılan bir silaha dönüşür.
Şimdi de size bir ideolojinin tarifini yapacağım, adını vermeden...
Okuyun hangi ideoloji olabileceğine siz karar verin: Toplumsal
yaşamın tüm alanlarını kapsayan
bir tek ideoloji bağlayıcı olarak
ilan edilir. “Toplum yaşamı gerek
devlet gerekse de iktidarın dünya görüşüne göre ve lider ilkesine
göre örgütlenir ve belirlenir. Basın ve yayın kuruluşları mevcut
ideolojiye göre yayınlar yapmaya
zorlanır. Hakim görüşe zıt düşünceler ve muhalif seslerin çıkması
çeşitli baskı unsurlarıyla önlenir.
Aykırı yayın yapanlar sansürlenir,
kapatılır veya başka türlü yollarla engellenmeye çalışılır. Böylece
hakim düşüncenin karşısına farklı düşüncelerin çıkmasının önüne
geçilmiş olunur ve tek tip düşünce, toplumda baskın hale getirilir”
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Reform gibi bütçe yasası
Danimarka’da yeni kurulan sol koalisyon hükümet, Birlik Listesi ile uzlaşarak 2012 bütçe yasasını hazırladı.
Yeni bütçe yasasıyla eğitimden, sağlığa, ekonomiden, yabancılar politikasına, hukuk alanına ve yabancı şirketlerin vergilendirilmesine kadar bir dizi yenilikler getirilmesi planlanıyor.

D

animarka’da Sosyal
Demokrat Parti liderliğindeki yeni sol
koalisyon hükümetinin ilk 2012 yılı bütçe görüşmelerinde Birlik Listesi
damgasını vurdu.
Sosyal Demokratlar, Radikaller
ve Sosyalist Halk Partisi’nden
oluşan sol blok koalisyon hükümeti ve hükümete dışarıdan destek veren Birlik Listesi 2012 bütçe yasası konusunda görüş birliğine vardı.

Birlik Listesi damgası

15 Eylül’de yapılan genel seçimlerde, seçmenlerine daha çevreci
ve daha sosyal bir bütçe yasası çıkarılması için yeni kurulacak sol
hükümete baskı yapacakları sözü
veren Birlik Listesi (Enhedslisten), kurulduğundan bu yana ilk
kez bir bütçe yasasına onay verdi.
Yeni bütçe yasasında eğitimden,
sağlığa, ekonomiden, yabancılar

politikasına, hukuk alanına ve
yabancı şirketlerin vergilendirilmesine kadar bir dizi yenilikler
getirilmesi planlanıyor.

Sınıflarda öğrenci sayısında
sınırlandırma

Yeni bütçe yasasına göre, eğitim
alanına 240 milyon kron kaynak
ayrıldı. Bu kaynağın yarısı ilk,
orta ve lise eğitimlerinde sınıflardaki kota tavan sınırında esneklik sağlanması, sınıflarda en
fazla 28 öğrenci olması için kullanılacak. Diğer yarısı da, meslek
eğitimlerini iyileştirme için kullanılacak.

1500 pedagog alınacak

Birlik Listesi, Bütçe yasasına
onay verilmesi karşılığında bazı
şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar
arasında yuva ve kreşlere daha
fazla pedagog alınması bulunuyordu. Hükümet bu şartı kabul
etti ve bin 500 yeni pedagog alın-

masını bütçe yasasına ekledi ve
de 500 milyon kron kaynak ayırdı.
Birlik Listesi’nin bir diğer şartı
da işsizlerin konumu ile ilgiliydi.
Hükümet ve Birlik Listesi işsizlik parası alabilme süresini altı
ay daha uzatma ve sosyal yardım
alanlara tatil parası verilmesi ile
beş haftalık tatilk hakkı verilmesi konusunda uzlaştılar.

Yabancı şirketler gözlem
altında

Yine uzlaşmaya göre, Vergi dairesine, Çalışma koşullarını denetleme (Arbejdstlsynet) ve Polise 65
milyon kron kaynak ayrıldı.
Böylece, Danimarka’daki uluslararası şirketlerden daha fazla
vergi alınması, Danimarka yasalarına uymayan yabancı şirketlerin ortaya çıkarılması sağlanacak, çalışma koşulları daha iyi denetlenebilecek ve de ucuz yabancı
işgücüne karşı polisin daha iyi çalışabilmesine olanak tanınacak.

Ayrıca, özel sağlık sigortalarına
sağlanan vergi muafiyeti ayrıcalığı, emeklilik kasalarının vergi
muafiyeti kaldırılacak ve buradan
elde edilen gelir düşük gelirliler
için kullanılacak.
Uzlaşmay göre, Starthjaelp adı
verilen yoksullara yapılan sınırlı
yardımla, çocuk parasında uygulanan tavan sınırının kaldırılıyor.

Yabancılar yasasında
iyileştirme

Hükümet, hukuk ve yabancılar
politikası alanında da bir dizi iyileştirmeye gidiyor. Buna göre puanlama sistemi kaldırılacak, mültecilerin mülteci kampları dışında çalışmalarına izin verilecek.
Hastanelerde kullanılacak hastalar tarafından ödenen tercüman
ödeneği kaldırılacak. Daha önceki hükümet tarafından getirilen
sınır kontrolleri de kaldırılacak.
En düşük cezai sorumluluk yaşı
14’ten 15’e çıkarılacak.

Çevre ve sağlık politikalarında
değişiklik

Hükümet sağlık ve çevre politikalarında da bir dizi değişikliklere gidiyor ve bu amaçla tehlikeli
kimyasal maddelerin kullanımını
azaltmak ve enerji tasarrufunun
sağlanması için 204 milyon kron
kaynak ayırdı. Danimarka’nın
kırsal bölgelerindeki hastanelere
yatırımlar yapılacak ve hasta taşımacılığında kullanılmak üzere
bu bölgelere ambulans helikopter alınacak. Ayrıca hastanelerin
psikiyatri bölümlerine daha fazla
kaynak ayrılacak. Kısırlık tedavisi ücretsiz olacak.
Bu arada, mali krizin Danimarka’da çıkış nedeni ve bankalarla,
konut kredilerinin krizin çıkmasındaki rolü araştırılacak ve ekonomik yolsuzluk yapanlar sert
bir biçimde cezalandırılacak.

(Haber)
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Sølvgaarden
Ure - Guld - Sølv

Kuyumculuk

Çeşitli markalarda
kaliteli bay ve
bayan saatleri
satılır.

Erol Üçler
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Bedava
işitme testi
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Sıra beklemeden
hemen
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Türk altınlarının
alım ve satışı yapılır

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını
Alyans, İnci Kolye veya bileklik,
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler
alınır ve satılır.
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Yönlendirmeye
gerek olmadan
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Audiovox
Kopenhag’da���������
3 ayrı adreste
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işitme testi yapıyor

Aile birleşiminde umut verici gelişmeler
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zorunda olmadan 14 gün
işitme cihazınızı deneyin.
��������� Satınalmak
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Uzun sıra beklemeden devlet yardımı ile bedava işitme
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cihazınıza sahip olun
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Kliniklerimizde
4 yıl ücretsiz test ve bakım servisi garantisi
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Her türlü marka işitme cihazlarını ayarlıyor ve teslim ediyoruz.
���������������������������������������������������
Siz gelemiyorsanız,
biz evinizde ziyaret ediyoruz
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İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Daha fazla bilgi için hemen arayın!
�����������������������������������������

Søborg Hovedgade 211 - 2860 Søborg
Tlf.: 39 69 42 28
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3940 1050

5 Eylül’de yapılan seçimler
ardından iktidara gelen SR-SF hükümeti yeni bütçe
tasarısı görüşmeleri esnasında
göçmenleri umutlandıran iki değişikliğie imza attı.
Demorkat Liberal Parti (Radikale) ve Birlik Listesi’nin bastırması sonucunda gidilen değişikliklerden en önemlisi kuşkusuz
puan sisteminin kaldırılması. Ayrıca 18 yaşından küçük çocukların aile birleşimi hakkı da garanti altına alınacak.
Önceki hükümet döneminde
geçtiğimiz yılın kasım ayında yü-

rürlüğe konan ve Danimarka’da
aile birleşimi yoluyla oturma ve
çalışma izni alabilmek için gerekli olan; Üniversite veya dengi
yüksek okul diploması, Doktora
diploması, Doktora diploması, Lisans diploması, Lisans diploması,
lise sonrası yüksek okul diploması, son 3 yılda elde edilmiş en az
2,5 yıllık iş tecrübesi, son 3 yılda
elde edilmiş en az 2,5 yıllık iş tecrübesi, yabancı dil: Danca, İsveççe, Norveççe, İngilizce, Almanca,
Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini bilmek, kendi ülkesinde sosyal yaşama aktif olarak

katılmış olmak, gettolarda yerleşmemek, kendi kendine bakıyor durumda olmak gibi şartları
beraberinde getiren puan sistemi
kaldırıldı.
2012 yılında uygulanacak bütçe yasası görüşmeleri sırasında
özellikle Birlik Listesi tarafından
şart olarak ileri sürülen puan
sisteminin kaldırılmasına karar
verildi. Sosyal Demokrat Parti ve
Sosyalist Halk Partisi puan sisteminin devamından yana olduklarını seçim öncesi beyanlarında
açıklamışlardı.

noktası olarak anne babası Dani18 yaş altı çocukların aile
birleşimi hakları garanti altına marka’da yasal olarak oturmakta olan çocukların aile birleşimi
alınıyor

Göçmenleri ilgilendiren bir başka yenilik ise 18 yaşından küçük
çocukların aileleri ile Danimarka’da birlikte yaşamalarına olanak sağlayan aile birleşimi hakkının garanti altına alınması.
Yıl sonunda tamamlanacak bir
araştırma sonunda hazırlanacak yasa tasarısı ile Mart ayında
gerçekleşmesi beklenen değişikliklere göre uyum potansiyeli ve
iki yıl Daniamrka’da oturmuş
olma şartları kaldırılacak ve çıkış

başvurularına ret cevabı verilmeyecek.
Bu iki nokta Radikale ve Birlik Listesi tarafından tamamen
desteklenirken Sosyal Demorkat
Parti ve Sosyalist Halk Partisi ile
Liberal İttifak Partileri yapılacak
araştırma sonucunu bekleme kararı aldılar.
Radikale ile Birlik Listesi’nin ısrarlı davranması 18 yaş altı çocukların aile birleşimi haklarını
garanti altına alacak.
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BAŞAK SARAY
DÜĞÜN SALONLARI

Mayıs/Maj 2009
Kasım/November
2011

PET’ten uyarı: “Aşırı sağcılar
ırkçı teröre hazırlanıyor”
Danimarka Polis İstihbarat Servisi PET’ten yapılan
açıklamada, Danimarka’daki aşırı sağcıların ırkçı terör
saldırısı hazırlığı içinde oldukları belirtildi.

HABER
HABER

LEZZET VE SERVİSİN ADRESİ
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Mutluluğunuza
ortak oluyoruz
İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK
DÜĞÜN SALONU
Toplam 1800 kişilik kapasiteli
yepyeni salonlarımızda en güzel
gününüzde hizmetinizdeyiz

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

DÜNYA KALİTESİ

N

orveç’te geçtiğimiz yaz aylarında bir ırkçının
80’in üzerinde
genci öldürdüğü terör saldırısının Danimarkalı ırkçılara esin kaynağı olabileceği konusunda uyaran
PET, benzeri ırkçı terörün
Danimarka’da olma ihtimalinin yüksek olduğunu
bildirdi.
PET’ten yapılan açıklamada, sınırlı sayıda da
olsa bazı aşırı sağcı kişile-

rin şiddet yanlısı olduğunu
ve bu kişilerin güvenlik
açısından tehlike oluşturduğu, Norveç’teki ırkçı saldırının bu kişiler üzerinde
etki yaratabileceği ifade
edildi. Ancak Danimarkalı ırkçıların terör saldırısı düzenleme konusunda
hem fikir olamadıklarına
dikkat çekildi.
PET’in raporunda şu görüşlere yerverildi:
“Aşırı sağcı çevrede karşıt görüşteki siyasetçiler

listelenmektedir. Bu gruplar silah kullanma, yakın
dövüş savaşını öğrenme
gibi bir dizi savaş eğitim-�
leri de almaktadır. Bu çevreler yakın bir gelecekte�
Danimarka’da ırkçı bir te�
rör saldırısı hazırlığı içindedirler”.
��
PET ayrıca ırkçı gruplarla, aşırı solcu gruplar��
arasında çatışmalar yaşandığını ve bu çatışmaların��
hız kazanacağından endişe
���
edildiği belirtildi.

23,95.Hot wings
pr. kg.

MB FOOD
HER TÜRLÜ TAZE ET ÜRÜNLERİ,
Danimarka’nın en
TAVUK VE DÖNER ÇEŞİTLERİMİZLE
ucuzu ve en kalitelisi
1994 YILINDAN BERİ MB FOOD
MARKASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ

(Haber)
�

Danimarka ROJ TV kararını yine erteledi
Danimarka’da devam eden ROJ TV’nin kapatılmasıyla
ilgili davada kararın gelecek aya kaldığı belirtildi.

29,95,Kylling
sandwich
strimler
pr. kg.

K

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi lüks salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.
Düğün, nişan, kına
ve benzeri büyük
toplantılarınıza
2000 kişiye kadar
yemek servisimiz
vardır.

Kına gecelerinizi
cazip fiyatlarla
hafta içinde
salonumuzda
yapabilirsiniz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
+45 Faks: +45 5859 6381
info@saray.dk - www.saray.dk

openghag’da ağustos ayından bu
yana devam eden
davada kararın kasım
ayında açıklanması bekleniyordu ancak tanık sayısının artması ve belgelerin incelenmesinin zaman
alması nedeniyle kararın
aralık ayına kaldığı belirtildi.
Son yapılan duruşmada
Belçika polisinin Brüksel’de ROJ TV’ye program
yapan ROJ NV stüdyolarına düzenlenen baskında
ele geçirilen belgeler gösterildi.
“Yayın politikalarına ilişkin kararlar’’ başlığını
taşıyan 25 sayfalık belge-

de, örgüt tarafından ROJ
TV’nin yayın politikasına
ilişkin tavsiyelerde bulunululuyor.
Davanın önceki duruş-

malarında da örgütün yıllık gelirinin yüzde 80’inin
ROJ TV’ye harcadığını
gösteren belgeler gösterilmişti.

27,95,Stegt kylling
bryst
pr. kg.

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz
özende yatmaktadır. Tüm sağlık kurallarına
uygun helal
mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz
Kampanyamız
Mayıs
ayı boyunca
stoklarla sınırlıdır

285.Gril
Kyllinger
pr. ks.
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Sesiniz Gözünüz
Kulağınız

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

www.haber.dk
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Gurbetçiye bedelli şoku

Paralel toplum,
paralel beyin
ÜZEYİR TİRELİ

D
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tireli@haber.dk

ün arama motoru Google kullanarakDanca ‘parallel
samfund’ kelimesi üzerinde bir arama yaptım. 103
bin ‘hits’ bulundu. Yine aynı yerde Danca ‘multikulturelt
samfund’ diye bir arama yaptım. Bu sefer 76 bin ‘hits’ bulundu.
Böylece ‘paralel toplum’ kavramının, her türlü medya ve
tartışmada, ‘çok kültürlü toplum’ kavramından daha popüler olduğunu görüyoruz. Birileri ‘paralel toplum’ hakkında yazmış, okumuş, söylemde bulunmuş, kabul etmiş,
reddetmiş, eleştirmiş vs. böylece kavram tanınır, kullanılır, anlaşılır konuma getirilmiş. Aynı ilgi ‘çok kültürlü
toplum’ için gösterilmemiş. Halbuki ‘çok kültürlü toplum’
kavramı, ‘paralel toplum’ kavramından daha eski olmasına rağmen, bu konuda pek fazla yazılmamış, okunmamış,
konuşulmamış, izlenmemiş, kısacası fazla kafa yorulmamış.
Danimarka’da insanlar ‘çok kültürlü toplum’ tartışmasından ziyade ’paralel toplum’ tartışmasını yeğliyor. Nedir bu ‘paralel toplum’? Danca sözlük şöyle tanımlıyor:
“Paralel toplum, çoğunluğa ait toplumun yanı sıra var
olan ve kendine özgü dini, sosyal ve kültürel örf, adet ve
yaşam biçimi olan toplumdur”diyor. Bu kavramın sözlük
anlamı. Halk arasındaki yorum ve anlayış ise: Modern
Danimarka toplumuna alternatif (ya da karşı) bir toplum.
Evlilik ve aile anlayışları farklı, şiddet, fuhuş, hırsızlık
gibi konulardaki tavır ve haraketleri tamamen farklı, iş
ve eğitim dünyasına bakışları ayrı vs. ve Danimarka ezici
çoğunluğunun içinde yaşayan ve uyum sağlamak istemeyen bir yabancılar toplumu.
Göçmenleri hazmedemeyen Karen Jespersen, ‘paralel
toplum’ kavramının yaygınlaşmasında rol oynayan önemli bir kişi. 2007’de Anders Fogh hükümetinde Sosyal İşler Bakanlığına getirildiğinde, en önemli görevinin paralel
topluma karşı mücadele olduğunu söylemişti. O yıllardan
beri bu amaçla bir dizi yasalar çıkarıldı, çalışmalar yapıldı. Seçim arifesinde, hem liberal hem de Sosyal Demokrat hükümetlerin ‘getto önerisi’ bunun en son örneğidir.
Önerilerden bazı başlıklar vermek gerekirse: Yerleşim birimlerinde sorun çıkaran çocuk ve gençlere sokağa çıkma
yasağı, bu bölgelerde görev yapacak özel polisler, gene buralarda bazı blokların yerle bir edilmesi vs gibi.
Yukarıda da görüldüğü gibi ‘paralel toplum’ kavramı
sözlüklerde kavram olarak kalmıyor. İnsanların düşüncelerinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Dünyayı ikiye
bölmeye yarıyor. Bizim toplum, sizin toplum; bizim kültür, sizin kültür, din vs. Tabii bu sadece bölmekle kalmıyor, aynı zamanda güç denglerini, hierarşik yapıları belirliyor. Örneğin Karen Jespersen (ve ondan önce ve sonrakiler) paralel topluma karşı, deyim yerindeyse, savaş ilan
edebiliyor. Bunun tersini düşünmek mümkün mü?
‘Paralel toplum’ kavramının bir ideolojik hedefi – ya da
doğal bir sonucu – olduğu belli. Bu popüler kavram, toplumu tanımaktan veya onu analiz etmekten ziyade, belli
bir yere (ikiye bölünmüşlüğe) götürmek isteyen bir niyet.
Benim de vurgulamak ve eleştirmek istediğim nokta aslında burası: ‘Paralel toplum’ kavramı bizi toplumun nasıl olduğunu veya nerede gittiğini göstermiyor. Çünkü biraz derinine baktığımızda toplumsal olguların iki sesli, iki
raylı, iki kültürlü falan değil, aksine çok sesli, çok çeşitli
bir yapısının olduğunu görürürüz. Bir örnek vereyim; Danimarka’da bazı kiliseler, daha önce evlenip ayrılmış damat ve gelin adaylarının tekrar kilisede evlenmelerini kabul etmiyor, çünkü bu kişiler ilk evliliklerinde Tanrı’ya
verdikleri ‘ömür boyu beraberlik’ sözünü tutmadı diyor.
‘Paralel toplum’ kavramına ve halk arasındaki anlamına
göre, örnekteki ‘orta çağa ait’ din ve aile anlayışı, ‘diğerlerin’ toplumunda yani ‘paralel toplumda’ olacaktı ama ‘Danimarka toplumunda’ çıktı.
Bu bir örnek. Benzeri örnekler mümkün. Aynı şekilde
‘paralel toplum’ denen yaşam biçimlerinde de Danimarkalılardan daha Danimarkalı yaşayan ve düşünenler var.
Toplum zaten ‘iki raylı’ uzun bir tren yolundan ziyade,
bir balıkçı ağına benziyor: ilişkiler, anlayışlar, yaşam biçimleri, değer yargıları vs. birbirine geçmiş. Bu birbirine
geçiş (her ne kadar öyle görünse de) herzaman dini, kültürel ve etnik bir rota izlemiyor.

Türkiye’de meclise sunulan bedelli askerlik yasa tasarısı yurtdışında
yaşayan Türkleri ve Burdur esnafını kötü vurdu. Yurtdışında yaşayan
Türklerin ödeyeceği dedel miktarı yüzde yüz arttırılırken, 21 günlük
mecburi askerlik de kaldırılıyor.

T

ürkiye’de başbakan Erdoğan tarafından detayları
açıklanan ve yasa tasarısı
olarak TBMM’ye sunulan
bedelli askerlik yasası yurtdışında
yaşayan Türklerin ödeyeceği bedel
miktarini 5.120 Euro’dan 10 bin
Euro’ya yükseltilmesini öngörüyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
30 yaşından gün almış olanların 30
bin TL karşılığında bedelli askerliğe hak kazanacağını açıkladı.

Dövizli askerlikte yeni sistem

Erdoğan, yurt dışında 3 yıl çalışanların, 10 bin euro bedelle askerlik
yapacaklarını, 38 olan yaş sınırı ile
21 gün temel askerlik hizmeti yapma zorunluluğunu kaldırdıklarını

söyledi.
Mevcut uygulamada, yurt dışında
en az 3 yıl (1095 gün) çalışmış olan
Türk vatandaşları, dövizli askerliğe
hak kazanabiliyordu. 21 gün temel
askerlik hizmeti yapma zorunluluğu içeren dövizli askerlikte 5 bin
112 euro ödemeleri gerekiyordu.
Erdoğan, 30 yaşından gün almış
olanların 30 bin TL karşılığında
bedelli askerliğe hak kazanacağını
ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacağını bildirdi.
Kanun yayınlandığı gün 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin TL
parayı 6 ay içinde ödeyebilecekleri
gibi, yarısını başvuru sırasında, diğer yarısını da başvuru tarihinden
itibaren 6 ay içinde ödeyerek bu

1001 NAT DÜĞÜN SALONLARI
HERLEV

1001 NAT Düğün Salonları tek sahipli bir kuruluş haline gelmiştir.
Bundan böyle her türlü sözleşme ve rezervasyon işlemlerinde
muhatabınız SHAMOON BUTT’tur.
Bugüne kadar yapılan tüm anlaşmalar ve rezervasyonların tümü
geçerlidir. Verilen hizmet sözü yerine getirilecektir.

hakkı kazanmış olacak.

“Vicdani ret gündemde yok”

Başbakan Erdoğan, kamuoyunda
büyük tartışma yaratan vicdanî ret
konusuna da değindiği konuşmasında, böyle bir düzenlemenin hükümetin gündeminde asla olmadığını kaydetti
Bedelli askerlikten elde edilecek
gelirin nasıl kullanılacağı konusunda da Erdoğan “Bedelli askerlik uygulamasından elde edilecek
geliri şehit yakınlarına, gazilere,
özürlülere, muhtaç erbaşlara, Türk
Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik
Komutanlığı faaliyetlerinin finansmanına aktarıyoruz” dedi.

Düğün, nişan, kına, sünnet ve her türlü büyük toplantılarınızda 1200 kişilik
büyük salonumuz ve bölünebilen 400 kişilik küçük salonlarımız, geniş otopark
imkanı ve seyyar sahnemiz, en modern ışık cihazlarımız ile hizmetinizdeyiz.
Yemeklerimiz kendi mutfağımızda taze
malzemelerle kendi aşçılarımız tarafından
helal olarak hazırlanmaktadır.
Dışarıya yemek servisi yapılmaktadır.

Ayrımcılığı belgeleyen site
Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü (IMR), Danimarka’da her türlü
ayrımcılığa maruz kalan yurttaşların uğradıkları ayrımcılığı anonim
olarak kaydedebilecekleri bir internet portalını hizmete sundu.

Salonlarımızda mescit, kadınlar
için sigara içme odası, Gelin
odası bulunmaktadır.

E

tnik kimliğinden,
yaşından, cinsiyetinden, inancından, özürlü olmasından
ve daha bir çok nedenden
dolayı ayrımcılığa maruz
kalan yurttaşlar, bundan
böyle uğradıkları ayrımcılığı Danimarka İnsan
Hakları Enstitüsü tarafından hizmete sunulan
internet portalında anonim olarak şikayetlerini
dile getirebilecekler.

da bir açıklama yapan
İnsan Hakları Enstitüsü’nde yetkili Susanne
Nour, “Ülkemizde yaşanan ayrımcılığın boyutunu görebilmek açısından
bu internet portalı önemli
bir görev üstlenecek. Siyasi çevreler de toplumdaki ayrımcılığın önüne
geçmek için yapılan girişimler konusunda hemfikirler. Ama ne kadar
kişinin ayrımcılığa maruz
kaldığı konusunda somut
bilgilere sahip değiliz”
sigfranu.dk
Daha önce Kopenhag Be- dedi.
“Ayrımcılıkla mücadelelediyesi tarafından hizmete sunulan Sigfranu.dk nin yolu bilgiden geçer”
adlı ayrımcılığı belgeleme diyen Kopenhag Çalışma
ve Uyum Dairesi başkaportalı geçtiğimiz 17 Kasım tarihinde Danimarka nı Anna Mee Allerslev,
yeni portalın Kopenhag
İnsan Hakları EnstitüBelediyesi ile İnsan Haksü’ne devredildi.
İnternet portalı hakkın- ları Enstitüsü arasındaki

Salonlarımızda
haremlik, selamlık
düğünler ve toplantılar
yapılabilmektedir.
işbirliğinin sembolik bir
örneği olduğunu ve amaçlarının ayrımcılıkla mücadelede işbirliği yapmak
olduğunu belirtti.
Avrupa genelinde ayrımcılık üzerine yapılan araştırmalara göre, AB üyesi
ülkelerde son yıllarda halkın yüzde 16’sı ayrımcılığa maruz kalıyor. Ancak
sadece Danimarka’da hal-

kın yüzde 14’ü ayrımcılığa maruz kalıyor. Uyum
Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma da,
göçmenlerin yüzde 46’sının Danimarka’da ayrımcılığa maruz kaldığını,
ancak bunların sadece
yüzde 14’ünün şikayette
bulunduğunu ortaya koymuştu.

(Haber)

Hatim indirme ve mevlüt
için de bizi arayınız.

3. kattaki 90 kişilik küçük
salonumuzu özel partiler
ve toplantılarınız için caip
fiyatlarımızdan yararlanın
ve kampanya fiyatlarımız
için bizi arayınız.
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Bir otopsi rezaleti daha
Ekrem Şahin davasında şimdi de ABD’den gelen bir otopsi
yorumu gündemi sarstı. Danimarkalı adli tıp yetkilileri sessiz

Ekrem’in annesinden
mektup var....

O

D

ünyanın önde
gelen adli tıp
uzmanlarından Michael
Baden, Ekrem Şahin
olayında Danimarkalı
uzmanların Ekrem Şahin’in ölüm nedeniyle
ilgili yaptıkları açıklamalar ve ulaştıkları sonuç ve teşhislerin doğru
olmadığını söyledi.
Danimarkalı adli tıp
uzmanı Michael Leth,
geçtiğimiz yıl Ocak ayında iki yıllık cezasını çekmekte olduğu Kolding
Cezaevi’nde gardiyanların üzerine çullanması
sonucunda kalbi duran
ve komaya girerek ardından hayatını kaybeden Ekrem Şahin’in
ölüm nedeni olarak aşırı
heyecan nedeniyle kalbinin durması teşhisinde
bulunmuştu. Danimar-

ka’da yapılan otopsinin
ardından açıklanan resmi ölüm nedeni uluslararası tıpta “Excited Delirium” olarak biliniyor.

Ünlü otopsi uzmanı
ABD’nin New York kentinde şef otopsi uzmanı olarak çalışmış bulunan, 20 binden fazla
otopsi gerçekelştiren ve
John F. Kennedy cinayeti ile beyzbolcu O.J
Simpson’un eşinin ölümü davasında da uzman
olarak görev alan Michael Baden Ekrem Şahin dosyasındaki otopsi
raporlarını okuduktan
sonra ölüm nedeninin
aşırı heyecandan kaynaklanan kalp durması
olarak açıklanamayacağını söyledi.
TV2 ana haber bülteninde görüşlerini açık-

layan Baden, Ekrem Şahin’in nefes alması engellendiği için öldüğünü
söyledi.

Sırtta yeni darp izleri

Baden, Danimarkalı yetkililerin açıkladığı otopsi
rapor sonuçlarının spekülatif olduğunu ve elindeki verilerden hareketle Ekrem Şahin’in solunumunun engellendiği
için kalbinin durduğunu
belirtti. ABD’deki tüm
teşhislerden sorumlu
olan ABD Psikiyatristler
Derneği “aşırı heyecandan kalp durması” şeklinde bir ölüm nedenini
kabul etmiyor.
Daha önce iki uzman
daha Danimarkalı otopsi
uzmanlarının ulaştıkları sonuç hakkında soru
işaretleri gündeme getirmişlerdi. Profesör Lars

Heslet, tıp tarihinde aşırı stres ve heyecandan
ölüm örneğine rastlanmadığını belirtmişti.
Michael Baden ayrıca
otopsi raporlarının incelemesi sonucu Ekrem
Şahin’in sırt bölgesinde
darp ve ezilme izlerine
de rastladığını söyledi.
Cezaevinde Ekrem Şahin’i sakinleştirmeye
çalışan gardiyanların,
Şahin’in sırtına ağır bir
baskı uyguladıklarını bu
baskı nedeniyle Şahin’in
nefes alamamış olabileceğini söyleyen Baden,
“Tecrübelerim bana, kelepçe takılmasına karşı
çıkan bir kişinin, sırtına baskı uygulamadan,
ellerine arkadan kelepçe vurmanın mümkün
olamayacağını gösterdi”
şeklinde konuştu.

(Haber)

Nermin Kalkan’dan Türk siyasetçilere
çağrı “Burada da kendinizi gösterin”

G

eçtiğimiz Ocak ayında iki
yıllık hapis cezasını çekmekte iken Kolding cezaevinde gardiyanların üzerine
çullanması sonucu kalbi duran ve
ardından komaya girerek yaşamını yitiren Ekrem Şahin’in annesi
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de çağrıda bulunarak kendi
davalarının takipçisi olmalarını
istedi.
Geçtiğimiz hafta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, Almanya’da
son 10 yıl içinde öldürülen neonazi kurbanı 8 gurbetçinin ailelerine hukukçu desteği sağlayacaklarını söylediğini hatırlatan
acılı anne Nermin Kalkan, bu tür
hukuksal desteğin sadece belli bir
ülke ile sınırlı kalmamasını istedi
ve kendilerine hukuk yardımı yapılmasını istedi.
Ellerindeki kısıtlı olanaklarla

sonunda sorumlular hakkında
dava açılmasına yol açabilecek soruşturmanın yeniden açılmasını
sağladıklarını söyleyen Nermin
Kalkan, bu aşamada kendilerine
yapılacak bir moral desteğin hem
aileleri için hem de Danimarka’da yaşayan Türkler için önemli olduğunu söyledi.
Danimarkalı siyasetçilerin Türkiye’de devam eden çeşitli davaları
izlemek için zaman zaman Türkiye’ye gittiklerini, duruşma salonlarına girmeye çalışarak mahkeme binaları önünde gazete ve
televizyonlara açıklamalarda bulunduklarını hatırlataran Nermin
Kalkan, benzer şeyin Türk parti
liderleri ve milletvekilleri tarafından da uygulanmasını istedi.
Oğlunun hayatını kaybetmesinin
hemen ardından Kopenhag büyükelçiliğimizin yanlarında durduğunu ve her türlü moral destek

sağladığını söyleyen anne Nermin Kalkan, Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da kendilerini arayarak başsağlığı dileğinde
bulunduklarını söyledi. Nermin
Kalkan, Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçiliğimizin desteklerinden
çok memnuniyet duyduklarını
söyledi.
Ekrem Şahin’in babası Ömer Şahin geçtiğimiz eylül ayında Yurtdışı Türkler başkanı Kemal Yurtnaç’ı ziyaret etmişti. Bu ziyaret
esnasında Kemal Yurtnaç, “Vatandaşlarımızın insan onuruna
yakışır şekilde, rahat yaşamasını
istiyoruz” demiş ve, “kendinizi
yalnız hissetmeyin, her zaman
yanınızdayız” mesajı vermişti.
Yurtnaç, “Ülke olarak yurtdışında bu tip hadiselerin yaşanmasını
istemiyoruz, her türlü hukuk mücadelenizde yanınızda olacağız”
demişti.

ğlum Ekrem Şahin’in trajik ölümü ardından gelişen olaylar Danimarka açısından tam bir hukuk
ve adli tıp rezaletine dönüşmeye başladı. Hatırlayacaksınız. Olayın üzerinden daha üç gün geçmeden,
yangından mal kaçırır gibi, hiçbir araştırma yapmadan,
soruşturmaya gerek yoktur, olayda bir suç unsuru yoktur
deyip doysayı kapatmaya çalıştılar. Ama hemen ardından
“Bir hafta sonra ifadeleri alacağız” dediler.
İfadeler alınmadan suç unsuru olup olmadığını nasıl belirleyebilirler?
İfadeleri aldıktan sonra da telsiz kayıtlarında söylediklerinin argo olduğunu iddia ettiler.
Argo olarak öne sürdükleri şu cümleyi siz okuyun, bu
argo olsa da olmasa da bundan ne anlaşılacağına siz karar verin; “Vi skal have en stor bil, så der er nogen der
kan side oven på ham i transporten” (Bize büyük bir araç
gönderin ki, üzerine birinin oturabileceği yer olsun) Karşıdan gelen cevap üzerine de gardiyanlar, ”Acele edin,
üzerinde oturuyoruz şu anda” cevabını veriyorlar.
Yukarıdaki konuşmaların savunmasını yapan gardiyanlar bunların “argo” sözcükler ve cümleler olduğunu söylüyorlar ve soruşturmayı yürüten polis memurları da buna
inanıyorlar ve raporlarına aynen böylece geçiriyorlar.
Gardiyanların olay esnasında ve sonrasında yaptıkları
konuşmalarda duruma hakim olduklarını söyledikleri
öne sürülüyor.
Bu mudur duruma hakim olmak? Duruma hakim idilerdi
de benim oğlum neden öldü?
Danimarkalı adli tıp yetkililerinin yayınladıkları otopsi
raporuna da itiraz ettik. Nereden tutarsanız tutun dökülen, amatörce yazılmış bir otopsi raporu idi. Otopsi
raporunun sonucu ise tam bir felaket. –Tıpta örneği bulunmayan ve hiçbir tıp yetkilisinin kabul edemeyeceği bir
ölüm nedeni (stres reaksiyon) ile otopsiyi bağlamışlar.
Sonunda Amerikalı ünlü otopsi uzmanı Michael Baden
de Danimarka’da yapılan otopsi sonucunda hazırlanan
raporu eleştirdi. O da oğlumun cesedi üzerindeki ezilme
ve darp izlerinin yorumlanmadığını ve ölüm nedeninin
nefes alamamaktan kaynaklanan kalp durması olarak
açıklanması gerektiğini söyledi.
Yukarıda belirttiklerinm gösteriyor ki, Danimarka’da
savcılık, polis, cezaevi yetkilileri ve adli tıp bu dosyayaı
kimseye ceza vermeden hızla kapatmak istiyorlar. Ancak
ben mücadelemi sürdüreceğim. İnsan hayatı bu kadar
ucuz değil ve bu kadar ucuz olmamalı.
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eğerli okurlar bu sayıda mavi kart
sahiplerinin Türkiye’de nasıl emekli olabilecekleri ve bu süreçte hangi uygulamalarla karşılaşacaklarını ele alacağız.
Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçen bir çok kimse emeklilik
ve borçlanma işlemleriyle ilgili bir çok
sorun yaşamaktadır.
Yaşanan bu sorunlar Sosyal Güvenlik
Kurumunun yanlış uygulama ve işlemlerinden doğmaktadır.
SGK yurtdışında yaşasın yaşamasın
bir çok kişinin emekli olabilmesi için kişiye tanınmış Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve diğer kanunlardan doğan
haklarını kullanma noktasında kendi iç
işleyişi ve bazı genelgelerle emeklilik işlemlerini zora sokmaktadır.
Bu sebeple bir çok insan yapılmış olan
bu hatalı işlemlere karşı dava açılmak
zorunda kalmaktadır.
MAVİ KART
En yakıcı sorun olarak yurtdışında çalışması bulunan kimselerin ev hanım-

Kasım/November 2011

HUKUK KÖŞESİ

Mavi Kart sahipleri yurtdışı borçlanma
ile Türkiye’de nasıl emekli olabilir?
AVUKAT CEVDET KOCAMAN

kocaman@yahoo.com

lığında ya da boşta veyahut da bir işte
çalıştıkları süreleri borçlanarak emekli
olmak istemeleri noktasında yaşanmaktadır.
Ülkemizin 22 ülkeyle yapmış olduğu
Uluslararası Sosyal Güvenlik Antlaşmaları ile Türk veya yabancı ülke vatandaşı olmanıza bakmaksızın, kişilere emeklilik ve hastalık yönüyle eşit işlem yapılmak zorundadır.
Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayıp da yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçmek isteyenlere, izinli olarak, vatandaşlıktan çıkma izni verilir
ve kendilerine de mavi kart denilen bir
kart verildiği hepinizin bildiği bir uygulamadır.
Doğumla Türk vatandaşlığını kazan-
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mış, sonradan Bakanlar Kurulu veya
İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların
kanuni mirasçıları, Türkiye’de ikamet,
seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet,
miras, taşınır-taşınmaz mal satın alma,
devretme, sosyal haklardan yararlanma, kiralama ve bunun gibi konularda
Türk vatandaşlarına tanınan haklardan
aynen yararlanmaya devam etmeleri
hususu hüküm altına alınmıştır.
Bu haklar kişilerin kazanılmış haklarıdır. Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni
alanlar sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere

tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak
şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan
haklardan aynen yararlanmaya devam
etmektedirler.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kişilerin Türk vatandaşı olmadığından bahisle emeklilik ve borçlanma işlemlerinin red edilmesi mevzuata aykırıdır.
Bu durumdaki bir kimsenin ülkemizde
bir gün dahi sigortalı çalışması mevcut
ise mavi kart sahibine, Bakanlar Kurulu izni ile yabancı ülke vatandaşlığına
geçmiş olmasına bakılmaksızın Türkiye’de ikamet eden bir Türk vatandaşı
gibi yabancı ülkede geçen hizmetlerini
birleştirir ve diğer koşullar yerine gelmiş ise mutlaka bir aylık bağlanmaktadır. Ayrıca bu durumdaki vatandaşlarımız ikamet edilen ülkeden Türkiye’ye
taşınırsa sağlık yardımı hakkından da
ücretsiz yararlanılabilir. Bu uygulamalar SSK ve Bağ-Kur’luların ve memur
iken istifa edip yurtdışında çalışanlar
için de geçerlidir.
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CROSS-OVER
Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

HABER

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

haber 15

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA
ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR
Bayram alışverişinizi yapabileceğiniz, evinizin tüm gıda ihtiyacını
en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres!

Danimarka’da Türk
mamüllerini satan
en büyük market

Marketimize gelin,
ucuz kampanya
ürünlerimizden
yararlanın!

NØRREBRO
HELAL
KASAP

BİZDEN
UCUZU
VAR MI?

İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan
profesyoneller tarafından verilmektedir.

Haftalık indirimlerimizi
internet sitemizden
takip edebilirsiniz

Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan Salı günleri 16.00 - 19.00
saatleri arasında; Yaya ve alışveriş caddesi Strøget (Illum) yanında Højbro
Plads bitişiğinde bulunan,

Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K

adresine gelebilirsiniz

Daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER
Mağazamızda
her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze
gül ve çiçek çeşitleri
bulunur

GELİN ÇİÇEKLERİ
VE BUKETLER

Düğün, nişan ve
özel günlerinizde
çiçek, buket ve
çelenk verilir

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu düşünüyorsanız,
mağazamıza uğrayıp nasıl bir süsleme
istediğininizi belirtmeniz yeterlidir.
Hemen bizi arayın.

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Doğayı odanıza taşıyın

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize mutlaka uğrayın.
Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri.
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz.
Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz

Østerbrogade 62 - 2100 København Ø - Tlf: 35 38 23 90
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Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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eni hükümet işbaşı yaparken
güçlüklerle kaşılaştı. Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist Halk Partisinin kamuoyu araştırmalarındaki
kötü durumu, bazı politikacılar ile
ilgili basında yazılanlar ve muhalefetin saldırısı sert ve yıpratıcı oldu.
Ancak üzerinde anlaşmaya varılan
yeni bütçe yasa tasarısı hem özellikle hükümet için hem de hükümete
dışarıdan destek veren Birlik Listesi
için bir kalfalık göstergesi olmuştur.
Artık Birlik Listesi de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilecek şekilde yetişkinler arasında yerini alan bir delikanlı gibidir.
Kabul edilen bütçe tasarısının ne
kadar kızıl, ne kadar sol olduğu tartışıldı hep. Devletin bütçe açığı, hassas bir parlamenter çoğunluk, kullanılacak kaynakların sınırlı olması
ekonomik alanda çok fazla değişikliklere gidilemeyeceğini gösteriyor.
Ancak yine de gözden kaçmamalıdır ki değerler politikası alanında,
yabancılar ve huku alanında yeni
bir döneme girdiğimizi görmemiz
gerekiyor.

Kasım/November 2011

kriz ya da sağlık nedenleri ile iş piyasası dışında kalmış olan kişilerin
durumlarını düzeltecek bir dizi önlemler alınmıştır.Nakit yardım süresi uzatılmış, işsizlik parası alan
kişilerin de ekonomik olarak cezayildiz.akdogan@haber.dk landırılmadan tatil yapabilmelerine
olanak sağlanmıştır. Amacının ne
lunan kişilerin sığınma merkezleolduğu
belli olmayan ”iş piyasasırinde 6 aydan fazla kalmaları duruna
kazandırma”
kursları yerine germunda çalışmaya başlayabilecek olçekten
beceri
ve
kalifiye sağlayacak
maları da önemli bir yaklaşım değikurslara katılma hakkı getirilmiştir.
şikliğine işaret etmektedir.
Tüm bu yukarıda saydıklarımın
Suçu önleme ve hukuk alanında
dışında
değerler politikasına dayalı
”ceza” kavramının yerini ”suçu önlemeye yönelik çalışmalar” kavramı bütçe kendini sağlık ve vergi alanlaalmıştır. Cezai yükümlülük yaşının rında göstermektedir.
Ancak bu bütçe yasa tasarısının
14’ten 15’e çıkarılarak eski yasanın
en önemli tarafı, işe başlarken büortadan kaldırılması, bıçak taşıma
yük
güçlüklerle karşılaşan bir hüyasası nedeniyle mağduriyetlerin
kümet
ve onun neredeyse hiç deneortadan kaldırılması da kayda geçyimsiz
bir
maliye bakanının çalışmelidir.
malarıyla ortaya çıkmış olmasıdır.
İş piyasası ve sosyal politikalar
Bu
büyük bir başarıdır ve bu başarıalanında da ”kontrol ve ceza” anlada
Birlik
Listesi’nin de ilk kez bütyışı yerini ”destekleme ve ilerletme”
kavramına bırakmıştır.Bu da işsiz- çe yasa tasarısına oy vermesi de ilginçtir.
ler ve iş arayanların daha insanca
Artık Danimarka’da yeni bir siyasi
bir yaklaşımla ele alınacağını düşündürmeye başlamıştır.Ekonomik hava esmeye başlamıştır.

Bütçe yasa tasarısı – Değerler
politikasında yeni bir açılım?
YILDIZ AKDOĞAN
Her ne kadar gidilen değişiklikler
fazla kapsamlı olmasa da, bunun ardındaki yaklaşım önemlidir. Örneğin, 10 yıldır uygulanan sertleştirilmiş yabancılar yasası yerine insana
saygı duyan ve kapsayıcı bir anlayış
gündeme getirilmiştir. Bu da uyum
çalışmalarını Sosyal İşler Bakanlığı çatısı altına alarak gösterilmiştir. Bu arada bazı gündeme gelecek
olan değişiklikler de bu değişikliklerin sinyalini vermesi açısından
önemlidir. Özellikle göçmen kökenli
vatandaşlarımızı etkileyen aile birleşimi şartlarının hafifletilmesi, 225
saat kuralının kaldırılması, nakit
yardımlarda uygulanan tavan sınırının kaldırılması ve başlangıç yardımına son verilmesi bunlar arasında
sayılabilir.
Ayrıca sığınma başvurusunda bu-

Zevkinize göre mimari tasarım

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

HABER
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Danimarka’da ekonomi uzmanlarının yayınladığı altı
aylık ekonomi raporuna göre, ülke ekonomisi son altı
ayda gerileme gösterdi. Euro bölgesindeki ekonomik
krizin Danimarka’yı etkileyeceğinden endişe duyuluyor.

D

animarkalı ekonomi uzmanlarına
göre, ekonominin
gerilemesinin nedenleri arasında başta ABD
ve Avrupa’daki borçlanma
krizleri, devletin iflas edeceği korkusu ve yeni banka
krizinin patlak vereceği endişeleri yatıyor.
Euro bölgesindeki ekonomik sıkıntının, Yunanistan
ve İtalya gibi ülkelerde yeni
“kemer sıkma” dönemlerinin başlaması durumunda,
bu durumdan Danimarka’nın da etkileneceğinin
altını çizen ekonomi uzmanları, Euro bölgesindeki
ekonomik sıkıntıların giderilememesi durumunda Danimarka için daha da kötü
bir senaryo çiziyorlar. Böyle bir durumda Danimarka,
önümüzdeki üç yıl boyunca
sadece çeyrek ile yüzde 1
arasında bir büyüme gösterebilecek.
İşsizlik artabilir
Danimarka’da ekonomik

gerilemenin devam etmesi halinde uzmanlar, 2011
yılında 110 bin olan işsiz
sayısının, 2013 yılında 130
bine ulaşacağından endişe
duyuyorlar.
Uzmanlar, “Bir yandan
devletin iflas edeceği korkusu, öte yandan yeni bir
ekonomik krizin patlak
vereceği endişesi, bireysel
yatırımların bekletilmesine
neden olurken, dış borcu
yüksek olan ülkeleri faiz
oranlarını yükseltmeye zorluyor. Ancak her iki durum
da, devletin mali sorunlarını daha da artırıyor” şeklin-

de açıklıyorlar.
Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, ekonomi
politikasının biraz yumuşatılarak ülke ekonomisine para aktarılabileceğini
düşünen uzmanlar, hükümetin “kick- start” adlı planıyla istihdamı harekete
geçirebilmek için 17 milyar
kron harcayacak olmasına
olumlu bakıyorlar, ancak
bunun sadece kısa vadede
işe yarayacağını ve kullanılacak paranın borçlanılmış
para olmaması gerektiğinin
altını çiziyorlar.

(Haber)

Kilden Gelen Güzellik ve Sağlık
Temizleme
Zengin içeriğiyle cildi ölü hücrelerden
arındırır.

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

Düzenleme
Cildin üst tabakasını nazikçe soyar
çatlak ve çizik görünümü azaltır.

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

BLOMSTER
Size sevdikleriniz kadar yakın
olduğumuzu unutmayın!

aşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar
Başkanı Kemal
Yurtnaç, ”Meclis gündemindeki Mavi Kart
yasasıyla bu
yasadan önce
Mavi Kart aldığı için sorun yaşayan 380
bin kişinin sorunları da
çözülecek” dedi.
Meclis gündeminde yasalaşmayı bekleyen Mavi
Kart yasasıyla ilgili bilgi
veren Başkan Yurtnaç, tasarının yasalaşmasıyla birlikte daha önce Mavi Kart
almış olan 380 bin kişinin
nüfus kütüğü sorununun
çözüleceğini açıkladı.
Mavi Kart uygulamasının, Almanya, Avusturya

ra Türkiye’ye
gelen bir Mavi
Kart sahibi,
bankada hesap
açtıramıyor,
cep telefonu
hattı bile alamıyor. Şu anda
Meclis’te olan
düzenlemeyle,
yurtdışı vatandaşlar kütüğü
ve Danimarka’nın çifte va- oluşturulacak. Böylece vatandaşlığı kabul etmemesi tandaşlıktan çıkmış olanüzerine Türkiye Cumhuların, vatandaşlıktan çıkriyeti vatandaşlığından
mış olduğu tarihten sonçıkarak yaşadığı ülkenin
raki her durum, doğum,
vatandaşlığını kabul eden ölüm bu kütüğe işlenecek.
gurbetçilere vatandaş gibi Düzenlemeyle Mavi Kart
işlem görmeleri için kimsahiplerinin yeni doğan
lik kartı verilmesini içerçocukları da Mavi Kartlı
diğini ifade eden Başkan
olacak. Mavi Kart sahipleYurtnaç, şöyle konuştu:
ri, vatandaş olmadığı için
”Ama bu kartın uygulaaskerlik yapmayacak ve
masında sorunlar yaşanTürkiye’deki seçimlerde
dı. Bu nedenle daha sonoy kullanamayacak”.

Cami arazisine domuz gömdüler

D

anish Defence League adlı aşırı sağcı
bir grup Kopenhag’ın Amager semtindeki Njalsgade caddesi’nde
cami yapılması için ayrılan araziye kestikleri bir
domuzu gömdüler.
Grup sözcülerinden biri
Ekstra Bladet gazetesine
yaptığı açıklamada yaptık-

ları eylem sonunda Müslümanların sözkonusu araziye cami yapmaktan vazgeçeceklerini söyledi. Çelik yelek giyip, Tingbjerg
semtine giderek radikal
İslamcı gruplar tarafından
oluşturulacak şeriat bölgelerini engelleyeceklerini
söyleyen grup elemanları,
aşırı sağcı ya da Nazist ol-

madıklarını, direnişçi, milliyetçi bir örgüt olduklarını öne sürüyorlar.
Danish Defence League
örgütünün eyleminin, Danimarka İstihbarat Servisi PET’in, aşırı sağcıların
eylem hazırlığı içinde olduklarını açıklamasının
hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

�������������������

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en
ince ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere
sunulmaktadır.

AROMA

www.eak-design.com

Nemlendirme
Cilde ihtiyaç duyduğu nemi
kazandırır, antioksidan içeriğe
sahip ürünleriyle cildi besler
elastikiyetini artırır.

♥ Arajman
♥ Çelenk

Koruma
Günün yoğun temposuna karşı cildi
korur, cildin yıpranmasını ve
gözeneklerin kapanmasını engeller.

♥ Sepet
♥ Buket
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10.00'dan 14.00'e kadar
Kahve, çay, meyve suyu dahil
�������������������������
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♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin,
mutlu edin

������
����������

Düğün, nişan ve özel günlerinizde
çeşit çeşit, rengarenk, taptaze, gül,
buket, çelenk ve çiçek çeşitleriyle
hizmetinizdeyiz.

Vesterbrogade 61 - 1620 København V - Tlf: 33 79 40 23
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Danimarka ekonomisinin Mavi Kartlılara iyi haber
geleceği karanlık
B

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama, dekorasyon
projeleri, danışmanlık ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.

Tel :2127 5146

haber

www.dermokil.dk

+45 5250 8354

info@dermokil.dk
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animarka’nın 2012 yılında uygulayacağı bütçe büyük bir ihtimalle tüm partilerin oylarıyla kabul
edilecek. Her ne kadar hükümet partileri ve dışarıdan destek veren Birlik Listesi bazı değişikliklere gitmiş
olsa da bu değişikliklerin oranı yüzde
1’i geçmiyor. Bu yüzden uygulanacak
bütçenin rengi yüzde 99 Liberal mavisi, yüzde 1 ise sol kızılı. Bu her ne
kadar sol blok seçimi kazanmış olsa
da böyle. Burada şaşılacak bir şey de
yok aslında.
Demokrat Liberal Parti (Radikale) her ne kadar sol blokta bulunsa
da ürettiği politikalar liberal siyasete
daha uygun. Bu yüzden aslında parlamentoda yüzde 60 liberal çoğunluğun
bulunduğunu söylemek daha doğru
olacak.
Hal böyle olunca liberal bloktan bazı
politikacıların çıkıp da bütçe tasarısına ret oyu vereceklerini açıklamaları saçma ve gülünçtür, zira bu ufak
bir tatminsizlikten öte bir şey değildir. Büyük partiler 1910 yılından beri
bütçe yasa tasarısına oy vermişlerdir.
Değişiklik önerileri ise siyasilerin duruşlarını belirlemekten öte gitmez.

F

arkında mısınız, Türkiye’nin başı
dertten kurtulmuyor. Biri bitmeden
bir başkası başlıyor. Bir yara sarılmadan
başka bir yara açılıyor. Evinde Türkiye televizyonu izleyebilenler, görüyor ki, her
akşam verilen haberlerin hemen tamamı
kaza, deprem, yangın, soygun haberleri...
Geçmişte genellikle öğrenimsiz kişiler dolandırılırdı.
Dolandırıcılarımız ve dolandırılanlarımız
bile sınıf atladılar. Vali muavinleri, emekli
savcılar, film yıldızları ufacık bir yalan ile
milyonlarını karşı tarafa aktarıveriyorlar.
Film yıldızı gerzek bayan ifadesinde “Öyle
inandırıcıydılar ki..” demiş.
Avanak, üstlendiği rolü hakkıyla oynayan hiç mi oyuncu görmedin?
Her neyse, Van’da deprem oldu. Altı yedi
katlı binalar yıkıldı. O dağ gibi binaların
enkazını gördünüz mü? Yedi katın molozu
yerden iki metre yükseğe kadar yer tutmuyor. Çünkü bina yıkılmamış, un ufak
olmuş. Hiç bir kolonu ortada yok. Hiç bir
duvarı duvar olarak kalmamış. Sanki çok
büyük gözgereli bir kalburdan binanın bütün kalıntılarını geçirmişler. İşte Bayram
oteli, demişler.
Bayramınız kutlu olsun, şerefsizler...
Ben şuna inanıyorum ki, Türkiye’de ge-

HABER YORUM
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Sığınma başvurusunda bulunanlara
daha insanca bir muamele uygulanacak ve aile birleşimi kuralları da insana yakışır bir hale getirilecek.
Bu ayarlamalar maddi durumu iyi
olmayan ailelere yaklaşım konusunda da daha duyarlı bir yaklaşımın
haber@haber.dk
PETER BRIXTOFTE
işaretini veriyor. Bu alanlardaki mikBütçe yasa tasarısı 1929 ve 1983 yıl- yanın diğer ekonomileri ile kıyasladı- tar büyük değildir, ama verilmek isları dışında Danimarka’da her zaman ğımız zaman gayri safi milli hasılaya tenen sinyal ve tutulan yol önemlidir.
kabul edilmiştir. 1929 yılında Muha- oranlar bütçe açığı AB ülkeleri ile kı- Uzun yıllardır ilk kez politikacılar; işfazakarlar Venstre’nin de bulunduğu yaslandığında 1/3, Yunanistanla kısizler, malülen emekliler, ruhsal rakoalisyon hükümetini yüzüstü bırayaslandığında 1/4, İtalya ile 1/5’tir.
hatsızlıkları olanlar, özürlüler ve sokarak bütçe yasa tasarısına oy verBüyük firmaların uyguladığı hesap- runları büyük olan diğer gruplarla ilmediler ve bunun hemen ardından
lama yöntemi ile bir hesap çıkarıldığı gilenmeye başlamışlardır. Sol blokun
Sosyal Demorkat Parti ve Radikalzaman Devletin bütçe açığı ortadan
değişiklik önerileri bu yüzden fazla
ler büyük bir seçim zaferi kazandılar. kalkacak ve dev bir servete dönüşeyer kaplamıyor, ama bir çok kişi ve
1984 yılında ise Sosyal Demokratlar
cektir. Örneğin; Devletin emeklilik
grup için önem arzediyor.
sorumluluktan kaçtılar ve ardından
kasalarında 1.300 milyar alacağı, erSiyasi polemiklerin ortasında politiyapılan seçimlerde seçmen tarafından telenen vergi tahsillerinden 100 milkacılarımız sosyal konutların yenilecezalandırıldılar.Her iki durumda da yar ve sahip olduğu mülklerdeki his- nip elden geçirilmesinde harcanmak
seçmenler sorumluluk almaktan kasesi de yüzmilyarlarca Kron tutarınüzere 5 milyarlık bir kaynağı da orçan partileri cezalandırdılar.
dadır.
taya çıkarmışlardır. Bu Liberal ParBütçe yasa tasarısına verilecek oy
Sol blokun bütçeye vermek istediti Venstre’nin muhalefete alıştığında
700 milyarlık harcama ile 600 milği ayarlar küçüktür, ama önemlidir.
ortaya nasıl bir siyasi desen çıkacağıyarlık gelire evet demek anlamına ge- Örneğin, Radikaller, Birlik Listesi ve nı göstermesi bakımından bir işaret
liyor. Bu da yüz milyar kronluk bir
Liberal İttifak’ın bastırması sonucu
olacaktır. Liberal Parti Venstre de soaçık demek. Devletin bütçe açığı 400 insanca bir yabancılar politikası uyrumluluklarını üzerine alacak ve bütmilyardan 500 milyara çıkacak. Dün- gulanacağının sinyallerini görüyoruz. çe yasa tasarısına “Evet” diyecektir.

FARUM ESKİ BELEDİYE BAŞKANI VE VERGİ ESKİ BAKANI

Sol ayarlı liberal bütçe

Kubilay’ın kafasının kesildiğinde yani ki,
1930 yılında iki buçuk yaşında olan oğlu
Vedat en son Nazilli Belediyesi’nde zabıta
memuru idi.
Niye Celal Bayar’ın oğlu Büyükelçi oluyor, İsmet Paşa’nın oğlu Fizik bilgini oluyor da devrim şehidi Kubilay’ın aynı yaşzeynelkozanoglu@gmail.com
ZEYNEL KOZANOĞLU
larda oğlu ola ola Zabıta Memuru olabiliyor?
niş bir kesim var ki, her deprem oldukça,
Bir ülkede ilaç yapımcısı ile doktor aynı
Lafı şuraya getireceğim, siz değerleriher yıkım kapımızı çaldıkça onlar zil takıp zincirin halkaları biçiminde konumlanmışnize
sahip çıkmazsanız ve saflarınızı sıkı
oynuyorlar. Çünkü onlara iş çıkıyor. Hani, sa, o ülkede ilaç yoluyla ve hasta aracılıtutmazsanız aradan fırlayıp öne çıkan bir
anlatırlar kasabada bir tek camcı varmış.
ğıyla devletin soyulmasının önüne geçiZaman zaman kimi evlerin camları taşlalemez. Bir ülkede işine yarım saat geç ge- takım at cambazları mimar olarak, politikacı olarak, müteahhit olarak, belediye
nırmış. Aramış taramışlar, camları camcı- len işçinin ücretinde kesintiye gidilirken,
nın kırdırdığını belirlemişler.
meclise yemin etmeye bile gelmeyen sözde başkanı olarak gelip koltuklara çörekleniAdam ifadesinde “Ne yapayım, para kamilletvekili için milyarlarca lira bankalar- yorlar.
Ve o koltukları yitirmemek için de son
zanmak için başka yol mu var?” demiş.
da onların adına bloke edilip bekletilirse o
Amerikan filmlerinden hatırlayınız. Bar- ülkede insanların başı dertten kurtulmaz. çareye kadar başvuruyorlar. Binaların ilk
darbede un ufak oklacak malzemeden yada kabadayılar arasında kavga çıktığında
Türkiye’de ne doğru dürüst muhalefet
pılmasına
göz yumuyorlar.
adamın biri hemen cebinden mezurosunu partisi var. Ne de basın var.
Osmanlı’nın
son günlerinde başımızda
çıkarır ve ölçü almaya koyulur. TabutçuGazeteler bir yılda hangi devlet görevlibir
başkası
olsaydı,
İstanbul’un işgali kardur o şerefsiz..
sinin ne kadar “harc-ı rah” aldığını niçin
şısında
kahrolup
yataklara
düşeceği yerde,
Evet, bir ülkede müteahhit ile kontrol
yazmazlar? Depremden Azra bebek sağ
Anadolu’da
kurtuluş
için
çırpınan
güçlere
mühendisi aynı kabı kirleten cinsten olur- çıkmış.. Günlerce çarşaf çarşaf haberler
yardımcı
olmanın
yolunu
yordamını
aralarsa o ülkede binaların sağlam yapılmayaptınız. Azra hastaneden çıktı, yirmi yıl
yacağı yerde İstanbul’u işgal eden düşması mümkün değildir. Bir ülkede hasta ile
sonra nerede olacak, kestirebilen var mı?
doktor arasına doğrudan doğruya para giHep yazdım, Şehit Kubilay için devlet ve na sığınır mıydı?
Uzun Lafın kısası, Türkiye’nin işi zor.
riyorsa, o ülkede sağlıklı sağlık sistemi ku- diğer bütün kurumlar her yıl anma törenBu gidişle zor. Bu kadrolarla zor.
rulamaz.
leri düzenler. Milyonlarca lira harcanır.

Derdim çoktur
hangisine yanayım...

E

srar, eroin, hap ve daha ismini yazamadığım bir çok uyuşturucu madde. Toplumu zehirleyen zehir tüccarları,
yaşadığımız toplumda var oldukları sürece zehir içen çocuklarımızın yaş sınırı
7 ve 8¬inde altına inecektir. Rakamlar
korkutucu, insanın içi ürperiyor derine
indikçe. Nedenler niçinler nasıllar alıyor
başını. Ve evet keskin bıçak sahibini keser diyorum!
Çocuk yaştaki gençlerimizin sokaklarda ölüm haberlerini alıyoruz, çünkü
gencecik hayatlar daha yaşanmadan sönüyor. Durum bu kadar vahim. Bunun
sorumlusu kim veya kimler?
Hangimiz ne kadar çok esrar satacağız kavgasındalar bugün! Evdeki anne
ve babalara çocuğunuz şu an nerede
diye sorulduğunda kendilerinden emin
”arkadaşında”, ”ders çalışıyor”, ”gençlik
işte, gezip tozuyor” vs cevaplar alıyoruz.

Madde bağımlılığı ve çocuklar
BEDRİYE ZELAL KANAT
Belki de iyi niyetli olduğumuz için hiçbirimizin aklına çocuğumuzun kötü bir
şey yapabileceği gelmiyor. Fakat adını
vermek istemediğim belli sokaklar var,
özellikle Kopenhag bölgesinde, ki akşam saat altı’dan sonra çıktığınızda durum içler acısı. Her sokak başında esrar
satılıyor veya içiliyor. Bahsettiğim içiciler ve satıcılar çok uzağımızda değiller,
7 ile 18 yaş arası bizim çocuklarımız,
yani Kürt, Türk çocukları. Daha 3 veya
4. sınıfa giden bir çocuk esrarı nereden

bzelal.kanat@haber.dk
biliyor? Nasıl ulaşabiliyor? Alacak para
nereden geçiyor eline? Bunu satanlarda
hiç mi akıl ve vicdan yok? Bu işi yapanların çocukları yok mu? Evet keskin bıçak sahibini keser diyorum yine..
Çok derin bir konu, araştırılması ve
değerlendirilmesi zaman alacak bir
konu, ancak toplum olarak her fert
kendi kapısının önünü temizlerse çok
büyük yollar katedileceğinden eminim.
Evet, Danimarka toplumunda yaşıyoruz ancak bu ülkeye beraberimizde ge-

tirdiğimiz ahlaki değerlerimizde var, ki
büyük bir çoğunluk bu değerlere sahip
çıkmadan yana.
Bana arkadaşını söyle, sana kim oldugunu söyleyeyim! Arkadaş edinmekten
daha güzel bir şey yoktur belkide, fakat
arkadaş sana bir şeyler öğretebilmeli,
almasını da vermesini de bilmeli, yeri
geldiginde senin icin fedakarlık yapabilmeli. Zararsız ve tehlikeli şeyleri kendisi yapmadığı gibi sanada yaptırmamalı.
Bizim gençlerimizin takıldığı bu gruplar arkadaş grubu olmaktan çok çok
uzakta. Bunun adı sadece kötü çevredir. Zor bir dönemin ebeveynleriyiz ve
özellikle ahlaki değerleri farklı olan bir
toplumda yaşadığımız için daha itinalı
davranmalıyız. Çocuklarımıza biz sahip
çıkmazsak başka eller sahip çıkmaya
hazır.. Unutmayalım..!
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Genç işadamı dünya evine girdi

Benetton bu fotoğrafı kaldırdı

Danimarka’nın tanınmış Türk işadamlarından Ramazan Bozkurt ve eşi
Selvi Bozkurt’un oğlu Bulut Bozkurt, Ayşe Melis ile dünya evine girdi.

K

openhag’ın tanınmış
düğün salonlarından
Langelinie Pavilion’da
yapılan nikah ve düğüne 500’ün üzerinde davetli
katılırken Bozkurt ve Dinç ailelerinin çok sayıda Danimarkalı
dostunun da düğünde yer alması
dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyeti¬nin kuruluşunun 88. yıldönümünde
gerçekleşen düğünde nikah esnasında bu tarih rastlantısına
da dikkat çekildi.
Yemekli olarak yapılan düğünde nikahı Kopenhag Belediye
Meclisi üyesi Taner Yılmaz kı-

yarken, genç çiftin nikah şahitleri ise Türkiye Cumhuriyeti
Kopenhag Büyükelçisi Ahmet
Berki Dibek ve eşi Ceyda dibek
oldular.
Nikah kıyılmasının ardından
kısa bir konuşma yapan büyükelçimiz, bir evliliğin başarıya
ulaşması için saygı, sevgi, yardımlaşma ve sabır gerektiğini
söyleyerek gençlere tavsiyelerde
bulundu ve mutluluk diledi. Büyükelçi ayrıca salonda bulunan
davetlilerin de Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Düğün esnasında ise dans pistinin hiç boş kalmaması dikkat

çekti. Davul zurna şov ve oryantal danslar davetlilerin ilgisini
çekerken çok sayıda kişi halayda
yer tuttu, çok sayıda erkek davetli de oryantal dansözün daveti ve biraz da zorlaması ile kendini dans pistinde buldu.
500 davetli arasında Bozkurt
ailesinin işadamı dostlarının
yanı sıra ünlü Danimarkalı gazeteci ve yazar Georg Metz de
eşiyle birlikte yer aldı. Dans
pistine kendini atan bir çok Danimarkalı misafirin artık Türk
oyun ve danslarını öğrendiği
göze çarptı.

(Haber)

FAVORI BAKLAVA

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

YAŞVE KURU PASTA
ÇEŞİTLERİNDE ZENGİN ÇEŞİT

Kahvaltı, gözleme
çorba

Doğum günleri, misafir toplantıları,
nişan, düğün ve özel günlere yaş
pasta, her türlü tatlı, börek servisi
yapıyoruz.

TATLI & BÖREK ÇEŞİTLERİ
Yaş ve kuru pastalar, keşkül, sütlaç, baklava
çeşitleri, kadayıf, sarıburma, revani, tulumba
tatlısı ve daha nice tatlı börek, gözleme,
pohça, sandviç çeşitleri.
FALKONER ALLE 84 NO’LU
ADRSİMİZDE HEALTHY
FOOD ADLI YENİ SALATASANDVİÇ BÜFEMİZDE
HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 58 11 10 10
GÖZLEMEMİZİN
TADINA MUTLAKA
BAKINIZ

Tlf: 3583 3329- 3582 0030
Pastane
Baklavacı
Mobil:
4081
5050
Frederiksborgvej 10
Frederiksborgvej 10
Açılış saatleri:
2400 KBH NV
2400 KBH NV
Hergün saat: 08.00-22.00

B

enetton, Papa 16. Benediktus ile Kahireli imamı
dudak dudağa öpüştürken
gösteren afişini, Vatikan’ın gösterdiği tepki üzerine kampanyasından kaldırdığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamad, fotoğrafın inananların hassasiyetini yaralamış olmasından
üzüntü duyulduğu belirtilerek,
“Bu kampanyanın amacının her
türlü biçimdeki nefret kültürüyle özel olarak mücadele etmek
olduğunu hatırlatırız” ifadesi
kullanıldı.
Benetton firmasının kampanyasında, Nicolas Sar-

KOPENHAG’DA
SATILIK NETCAFE
Netcafe København
Stor netcafe til salg

kozy ile Angela Merkel ve Mahmud Abbas ile Binyamin Netanyahu’nun dudak dudağa öpüşürken kullandığı fotomontajlar da
bulunuyor.
Firma önceki yllarda da hazırladığı reklam kampanyaları ile
gündeme gelmişti. Ölmekte olan
bir AİDS hastasının hasta yatağında çekilmiş resmi ile büyük
tepki çeken firmanın sonraki
yıllarda ırksal çeşitliliği anlatan
portre reklam kampanyası da
“Tersine ırkçılık” olarak adlandırılmıştı.
((Haber)

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK
www.satdiscount.dk
ÇANAKSIZ İNTERNET ÜZERİNDEN
250 KANAL ÇEKEBİLEN WEB TV
ALETLERİMİZ VARDIR

Salgspris : 800,000 kr. Husleje pr. md. 40,000 kr.
Areal: 300 m2 Sagsnr: 30021
Sagen er diskret til salg

D- SMART

İskandinavya

Servisi

KOMPLE ÇANAK SETİ

Kontakt sælger: Sabit
Tlf: 26 22 74 69
Email: n2p3dnetcafe@gmail.com
>> Læs mere hos mægler
tdportal.dk

Tüm FRE Türk ve
Avrupa kanallarını
çekebilen komple
çanak seti

TDportal.dk
Erhvervsmægler

SATILIK İŞYERİ

Delikates - hazır yemek
købmen - çicekçi gibi izni olan
125 m2 alana sahip bahçesi
ve deposu olan işyeri devren
satılıktır.
Müracaat:
Tlf: 71 58 49 08

SATILIK PİZZARİA

Præstø’de Adelgade 37
numarada 22 kişilik
salonu bulunan Kadyssen
Pizzaria sahibinden satılıktır.
Müracaat:
Tlf: 55 99 19 44

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki
4 köşe çanak anten 70 cm’lik
çanağın işlevini görüyor ve tüm
Türk kanallarını çekiyor.
MAXİ paket
Üstelik CAM
Modül hediye
Uydu alıcınız ne olursa olsun,
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca
takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

Tlf: 5188 8675

H.C Ørstedsvej 7, kld.
1879 Frederiksberg C
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Çağan Irmak yine ağlatıyor
‘Babam ve Oğlum’la sinema salonlarında ağlamayan insan bırakmayan Çağan Irmak yeni filmi ‘Dedemin İnsanları’yla tekrar beyazperdede. Irmak bu kez, küçük bir Ege kasabasında yaşayan Girit göçmeni bir ailenin
üzerinden Türkiye’nin yakın geçmişte yaşadığı değişimlere odaklanıyor.

T

ürkiye’de gösterime giren
Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği “Dedemin İnsanları”adlı film pek yakında
Danimarka’da da gösterime girecek.
Most Production ve Ay Yapım’ın
yapımcısı olduğu ve ”Babam ve Oğlum” filminin yönetmeni Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği “Dedemin
İnsanları” adlı film, küçük bir kasabada yaşayan on
yaşında bir çocuk ve
dedesi aracılığıyla,
bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük
değişimini anlatıyor.
Filmin mübadele yıllarına uzanan hikayesi, I. Dünya Savaşı ile
değişen, parçalanan
hayatları sinemaya
taşıyor.
Sinema eleştirmenlerinden tam not alan
film hakkında Sabah gazetesi film eleştirmeni Atilla
Dorsay, Çağan Irmak’ın başyapıtı
olarak değerlendiriyor. Dorsay film
hakkında şunları söylüyor:
”Bazı kusurları, eksikleri ve fazlalıkları var. Ama çok etkilendim,
her şeye rağmen Çağan Irmak’ın
başyapıtı bu film. Yanlızca göç olayı
değil 20.yy’da Türkiye’nin başına
gelen birçok olaya mübadeleden 60
ihtilaline, Kıbrıs çıkarmasından 12
Eylül’e küçük de olsa değinmeler
var ve bütün bunlar çok büyük bir
aile tablosu ve geçmişle hesaplaşma

Ressam Cevdet Kocaman’ın
eserlerini Danimarka’da
sürekli bulabileceğiniz
galeriler:

Galleri Vickie

Sankt Gertruds Stræde 4
1129 København K
Telefon: 50528608
Perş – Cuma 13.00 - 17.30
Cumartesi : 11.00 - 14.00

Galleri Ulriksholm

Ulriksholmvej 96, Kølstrup
5300 Kerteminde
Telefon: 6449 1300

serüveni haline gelmiş. Çok etkilendiğimi ve çok sevdiğimi söylemeliyim”.
Radikal gazetesinden Uğur Vardan da filmi çok başarılı bulduğunu
belirterek şunları diyor:
Beğendim. Çağan Irmak’ın diğer
filmlerine göre belki çok ağlatmamış ama hüzünle komedi atbaşı gidiyor. Zaten Çağan kalburüstü yönetmenlerimizden. Bu film belki de
filmografisindeki en
iyi yapım değil ama
gayet başarılı buldum.
Birgün gazetesinden
sinema yazarı Cüneyt
Cebenoyan filmi çok
beğendiğini ifade ederek,
Filmi çok beğendim.
Keşke Çağan Irmak
gibi iyi filmler yapan
daha çok isim olsa sinemamızda. Çağan
Irmak, duygulardan
korkmayan, çekinmeyen, seyirciyi manüple eder miyim
tereddütü yaşamayan bir yönetmen. E biz de sinemaya biraz da
duygulanmak için gelmiyor muyuz?
Bazen beni de zorluyor Çağan Irmak’ın duygusallığı ama onun sinemasına saygı duyuyorum.
Filmin konusu
Ozan, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan 10 yaşında bir
çocuktur. Girit göçmeni dedesi
Mehmet Bey nedeniyle arkadaşları onunla “gavur” diye alay etmek-

tedir. Yalnız kalmaktan korkan
Ozan, başta dedesi olmak üzere ailesine kızar ”Biz Türküz.” diyerek
onlara kafa tutar.
Ozan’ın dedesi Mehmet Bey, kasaba eşrafından, saygın bir adamdır.
Kasaba halkına kol kanat gerer,
sorunlarıyla ilgilenip, onlara yardım eder. Hoşgörürsüyle bilinen
Mehmet Bey torununun bu durumundan dolayı üzülmekte ve endişe
duymaktadır.
Mehmet Bey daha yedi yaşındayken, ailesi zorla topraklarından
kopartılmış, mübadeleyle Girit’ten
göçmüşlerdir. Mehmet Bey’in en
büyük arzusu ölmeden evvel doğduğu toprakları görebilmektir. Bu
özlemle sık sık içinde mektuplar
olan şişeleri Ege’nin mavi sularına
bırakmaktadır. DEDEMİN İNSANLARI, küçük bir kasabada yaşayan
on yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla, bir ailenin ve bir ülkenin
geçirdiği büyük değişimi anlatıyor.
Kalabalık ve sıcak Ege insanlarının hikâyesini izlerken, mübadeleye, öteki olmaya, nereye gidersen
git bir yere ait olamamaya, iki yakaya, çok sayıdaki azınlığa, ihtilallere, bir defa daha ama bu kez farklı bir yerden bakacaksınız.
Yönetmen Çağan Irmak’ın senaryosunu
kendi yaşam öyküsünden kurgulayarak
yazdığı filmde, Çetin Tekindor, Hümeyra,
Zafer Algöz, Yiğit Özşener, Gökçe Bahadır,
Mert Fırat, Ezgi Mola, Mehmet Ali Kaptanlar, Sacide Taşaner, Ünal Silver, Ushan Çakır, Serkan Genç, Yiğit Arı ve Durukan Çelikkaya rol alıyor.

Koca Çınar’ı kaybettik
Türk sinemasının “koca çınarı”
olarak bilinen Ömer Lütfi Akad
hayatını kaybetti.
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T

ürkiye’de dolaşırken bugünlerde
neler düşünür insan?
Danimarka’da yaşamak ve Türkiye’de tatil yapmak, Türkçe düşünmek.
Düşünceler düğüm düğüm oluyor,
akla bir sürü soru geliyor...
Kasım ayında İstanbul’da hava Kopenhag’daki gibi soğuk ve gökyüzü gri
renkteydi. Taksim’de, İstiklal Caddesi’nde insan kalabalığının içinde yürürken çeşitli düşünceler sardı beni...
Depremlerle sarsılan bir ülkede yürümek, doğal afetin değil, açgözlülüğün
insan yaşamını yok ettiği Türkiye’de.
Yozluk, yoksulluk yaşam biçimi olmuş. Şiddet hem yaşamı hem de insanlık onurunu kirletmiş. Ölümler,
yokluklar içinde can çekişirken, kış koşullarında çaresizlik içinde çadırlarda
yaşarken, geleceğe umutla bakanları
sevgiyle ve saygıyla düşünmek...
Kar altında eksi 15 derece soğukta
ayakları çıplak, tir tir titreyen çocukların ‘çorabım bile yok’ diyen sesini duymak ve yardım elini uzatabilmek.
‘Çok şükür bu günü de gördük’ hayattayız diyebilmek.
Elden ayaktan düşmemek, kurda
kuşa yem olmamak, sevdiklerinle ge-

Yeni kitaplar...

Umudunuzu yitirmeyin
HÜSEYİN DUYGU

huseyin.duygu@haber.dk

çen her günün değerini bilmek.
Ağıtların türkülerin birbirine karıştığı, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmadığı, basın özgürlüğünün olup olmadığı tartışmalarının sürdüğü bir dönemde yaşamak.
Görmeyi karanlığın, sevmeyi yalnızlığın öğrettiğini düşünerek İstiklal Caddesi’inde Türkiye’nin gündemiyle yürümek.
En acıktığımız bir anda sıcak yemeğin kokusunu duymak, çok üşüdüğümüzde güneş ışınlarıyla ya da insan sıcağıyla ısınabilmek.
Hiç aldatmadım, hiç güven sarsmadım, hep yardım elini uzattım, hep barıştan ve herkes için iyi bir yaşamdan
yana olabildim diyebilmek.
Zorluklara tek başına kaldığımda bile
göğüs gerdim, gerektiğinde haksızlığın
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üstüne hiç çekinmeden gittim diyebilmek.
13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz
eden onlarca erkek caniyi mazur gösteren mahkeme kararıyla sarsılmak...
İkiyüzlülük, sahtekarlık, yalancılık
ve açgözlülük çoğunluk tarafından kabul görüyorsa.
‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ düşüncesiyle insanlar kirlenip gidiyorsa.
Alnı açık yaşamak, çocuklarının geleceğine güvenle bakabilmek, alın teriyle aldatmadan kazanmak düşüncesi
mum ışığıyla aranır duruma gelmişse.
Güçlüden hesap sorulamayacağı, kendinden olmayanın düşman ilan edildiği
düşüncesi her gün biraz daha yaygınlaşıyor ve daha derinlere iniyorsa.
Sen gene de umuttan yana ol!
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Yaşamı kucaklamalıyız birlikte. Herkesin insanca yaşadığı bir dünya yaratmada benim de payım var diyebilmenin gereğini kavramak. Eşitlikten
ve düşünce özgürlüğünden yana olmak.
Uykusuz ve endişe içinde geçen gecenin ardından güne umutla bakmayı
başarabilmek.
‘Güzel günler göreceğiz’ diyebilmek.
Yalın, yürekli ve saygın bir insan, birey olmaya çalışmak, sana yakışır.
‘Yıkılır bu düzmeceler yıkılır
Köprüler kurulur aydınlıklara
Gelir bir gün kaşla göz arasında
En gizli tomurcukların ucundan gelir’.
Gelecek umudunuzu yitirmeyin.
Umutlanmak, gelecekteki daha güzel
günlerin düşünü kurmak, karanlık artığı günlerdeki en akıllı karamsarlıktan iyidir.
Yüreklerimiz birlikte arttıkça, suskunken konuşabildikçe, yol arkadaşlarımızın yüzüne utanmadan bakabildikçe, umudumuz daha da yeşerecek
ve gelişecek.
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Mayın tarlasındaki karikatüristler
Bladtegnere i Et Globalt Minefelt-Global Mayın Tarlasındaki Karikatüristler
Derleyen Gazeteci-Yazar Anders Jerikow. Gyldendal Yayınevi. 280 sayfa. 296,65 kr.

T

ürk sinemasının “koca çınarı” olarak bilinen Akad, Fransız
Sainte Jeanne d’Arc Okulu, Galatasaray Lisesi, İstanbul
Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Maliye Bölümü’nü bitirdi.
Tiyatro ve sinema yazıları yazdı. Sema Film’de mali danışmanlık
ve yapım yönetmenliği yaptı. 1947 yılında Seyfi Havaeri’nin
Damga filminde yönetmenliğe başladı. 1948 yılında Vurun Kahpeye ile başladığı yönetmenliğini halk masalları uyarlamalarıyla
sürdürdü, polisiye filmleriyle sinema dilini geliştirdi. Kendinden önceki sinemacılardan farklı olarak sinema tekniği ve diline yeni bir anlayış getirdi. Belgeseller çekti, senaryo yazarlığı
yaptı.Işıkla Karanlık Arasında adlı Deneme Biyografisini yazdı.
Türk sinemasının başlangıç ve gelişim kesitinin görülebildiği ilginç bir denemedir.

Ödülleri

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 2. Dram Filmi
Ödülü, Hudutların Kanunu
1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 2. Film Ödülü,
Vesikalı Yarim
1974 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yönetmen, Düğün

Filmografisi
Vurun Kahpeye 1949
Lüküs Hayat 1950
Tahir ile Zühre 1951
Arzu ile Kamber 1951
Kanun Namına 1952
İngiliz Kemal 1952
Altı Ölü Var 1953
Katil 1953
Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar 1953
Bulgar Sadık 1954
Vahşi Bir Kız Sevdim 1954
Kardeş Kurşunu 1954
Görünmeyen Adam İstanbul’da
1954
Meçhul Kadın 1955
Kalbimin Şarkısı 1955
Ak altın 1956
Kara Talih 1957
Meyhanecinin Kızı 1957
Zümrüt 1958
Ana Kucağı 1958
Yalnızlar Rıhtımı 1959
Cilalı ibo’nun Çilesi 1959

Yangın Var 1959
Dişi Kurt 1960
Sessiz Harp 1961
Üç Tekerlekli Bisiklet 1962
Tanrı’nın Bağışı Orman 1964
Sırat Köprüsü 1966
Hudutların Kanunu 1966
Kızılırmak Karakoyun 1967
Ana 1967
Kurbanlık Katil 1967
Vesikalı Yarim 1968
Kader Böyle İstedi 1968
Seninle Ölmek İstiyorum 1969
[renkli]
Bir Teselli Ver 1971
Mahşere Kadar 1971
Vahşi Çiçek 1971
Yaralı Kurt 1972
Gökçe Çiçek 1973
Gelin 1973
Düğün 1974
Diyet 1975
Esir Hayat 1974

P

olitiken Gazetesinin özellikle
Orta Doğu ile ilgili konularda
yazılar yazmakta olan gazeteci-muhabir Anders Jericow aynı zamanda PEN Kulübü Başkanı. PEN
Kulübü, yazarların ifade özgürlüğünü savunan ve bu konuda yoğun çalışmalar yapan bir örgüt. Bu nedenle de bu ürgütün şu andaki başkanının derlediği ve 10 Kasım 2011`de
piyasaya çıkan ”Global Mayın Tarlasındaki Karikatüristler ” kitabı,
ifade özgürlüğü açısından özel bir
anlam taşıyor.
Siyasi konuları anlatan eleştirel
ve mizahi karikatürler, karikatür
çizerlerinin ekmeği, geçim yolu.
Karikatüristler, sayfalar dolusu yazılarla anlatılacak olayları bir kaç
çizgiyle anlatabilen yeteneklerle
donatılmış ustalar. Bu karikatür-

ler bazı ülkelerde sansüre takılır ve
yayımlanmaz. Bazı ülkelerde ise sürekli tehditlerle karşıkarşıyadır. Bu
karikatürler dogmalarla (sorgusuz
sualsiz kabul edilen dini inançlar)
alay ederler. Tabuları, riyakarlığı/
ikiyüzlülüğü karikatürleriyle eleştirirler. Kısacası karikatüristler bu
yapılarından dolayı, eleştirdikleri,
alaya aldıkları çevrelerin sürekli
tehdidi altında olmaya mahkumdur.
İşte Anders Jerikow, dünyanın en
keskin karikatüristerinden bazılarını ziyaret ederek karikatüristlerin
tabularla dolu adeta mayın tarlasındaymış gibi tehlikeli yaşamlarını
konu alan bu kitabı derlemiş. Okuyucuların gülümseyerek bakacakları
karikatürler oldukça düşündürücü,
bir okadar da aydınlatıcı.
Bu kitabın bir bölümünde (s.106-

Herşey aile için

E

tnik kökenli kadınların, ailelerinden
gelen şiddete ve
baskıya katlanmalarının,
tahammül etmelerinin nedeni, ailevi ilişkilerin güçlü
olması. 3 antropologun gerçekleştirdiği son bir araştırmanın sonuçları bu olguyu
ortaya koyuyor.
Kuzey ülkelerinde (İskandinav ülkelerinde), etnik
kökenli ailelerde kadına
karşı şiddet konusunda
gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük bir araştırmanın sonuçlarına göre, et-

117) Dünyayı karıştıran Muhammet karikatürleri de yer alıyor. Bu
karikatürler tek tek yorumlanıyor.
Politiken Gazetesine verdiği bir röportajda bu karikatürlere kitabında
yer vermesinin nedenini şöyle açıklıyor Anders Jerikow: ”- Danimarka’da bir çok insan bu karikatürleri
görmeden tepki gösteriyorlar. Bu
karikatürleri teker teker incelediğinizde bu karikatürlerin öyle çok
tahrik edici olmadığını görürsünüz.
Bu karikatürlerin bir çoğunun Muhammet ile bir alakası olmadığını
görürsünüz. Bu karikatürlerin konusu oto-sansür, Jyllands-Posten
Gazetesi’ne karşı bir tepki ve bazı
dini dogmalar. Kaldı ki Kurt Westergaard’un türbandaki bombalı karikatürü bile farklı yorumlara açık
bir karikatür”.

Familien Betyder Alt – Her Şey Aile İçin (belgesel). Hazırlayanlar 3 antropolog Sofie Danneskıold.
Yvonne Mørck . Bo Wagner Sørensen. Frydenlund Yayınevi. 458 sayfa. Ücretsiz

nik kökenli ailelerde şidde- maruz kaldıklarını bildikte maruz kalan kadınların, leri halde ailelerinden bir
eşlerini terkedip ayrılmalarının önündeki en büyük
engel, gerek kadının aileye
karşı sadakati gerekse kendi ailesinden gelen baskının
altında olması.
Araştırma, etnik kökenli
biri ile evlenmiş ve şiddet
altında yaşamış 42 etnik
kökenli kadın ile yapılan
röportajlardan çıkan sonuçları yansıtıyor.
Antropolog Yvonne
Mørck, etnik kökenli bu kadınların, şiddete ve baskıya

destek göremediklerini ve
yalnız başına bırakıldıklarını vurguluyor. Yvonne
Mørck , bunun da ötesinde bu kadınların, sadece
eşlerinden değil kendi aile
bireylerinden de şiddet ve
baskı gördüklerini belirtiyor.
Familien Betyder Alt –
Her Şey Aile İçin adıyla hazırlanan ve yayımlanan bu
kitapta yer alan sonuçlar
özetlenecek olursa, etnik
kökenli kadınların şiddet
ve baskı altında bir yaşama
katlanmalarının ardında,

sadece eşinin ailesi değil,
kadının kendi ailesi de çok
önemli oynuyor. Kadın
hem gelmiş olduğu ülkedeki, hem yaşamakta olduğu
ülkedeki ve varsa diğer ülkelerdeki aile bireylerinin
sürekli sosyal kontrolu altında.
Anropologlar, baskı ve
şiddet altında olan kadınların, genelde anlaşmalı yada
zorlama evliliklerle Danimarka’ya getirilmiş kadınlar olduğunu belirtiyorlar.
İstatistikî verilere göre,
kadın kriz merkezlerinden

yardım isteyen kadınların
yarısı etnik kökenli kadın.
Antropologlar, baskı ve şiddeti kaldıramayan ve eşlerini terkeden kadınların,
hem kendi ailesi tarafından
hem de eşi ile eşinin ailesi
tarafından dışlandıklarını,
arkadaş ve yakın çevrelerini kaybettiklerini, varsa çocuklarını da terketmek zorunda bırakıldıklarını öne
çıkarıyorlar.
Bilimsel bir dille yazılmış
bu kitap konuyla ilgili meslek gurupları için önemli
bir başvuru kaynağı.

mizah &

Bulmaca
SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları
1’den 9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez
yazmak suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun
sadece bir tek çözümü vardır. Kolay gelsin.

HABER SP R
A MİLLİ TAKIM’ININ BAŞINA ABDULLAH AVCI GETİRİLDİ

Milli Takımda Avcı dönemi
A Milli Futbol Takımı’nda Hollandalı Guus Hiddink’in yerine göreve
getirilen Abdullah Avcı, Türk Milli Takımı’nın 44.teknik adamı oldu.

T

FF Yönetim Kurulu, A Milli Takım
Teknik Direktörlüğü görevine Abdullah
Avcı’nın getirilmesi konusunda görüş birliğine
vardı. Abdullah Avcı ile 31
Mayıs 2015 tarihine kadar
geçerli olacak sözleşme
imzalandı.
Abdullah Avcı, en üst
teknik adamlık lisansı
olan Pro-Lisansa sahip.
A Milli Takımın Teknik
Direktörlüğünü Abdullah
Avcı yardımcılığını ise
Okan Buruk yapacak.
Haluk Güngör kaleci antrenörü olacak. İbrahim
Kemal Menderes ise A
Milli Takım analisti olacak.

Başkan Aydınlar: “Yeni
dönem başlıyor”
Abdullah Avcı’nın imza

rum. Süreçteki yardımlarından dolayı Büyükşehir
Belediyespor Kulübü’ne
de teşekkür ediyorum.
Son olarak Guus Hiddink’e de sözleşme feshinde gösterdiği işbirliğinden
dolayı teşekkür ederim”
diye konuştu.
A Milli Takım Teknik
Direktörlüğü’nün çok
onurlu ve bir o kadar da
sorumluluk gerektiren bir
görev olduğunu belirten
Abdullah Avcı, “Böyle bir
göreve layık görülmekten
töreninde konuşan Türnik Direktörü olduğunu
kiye Futbol Federasyonu
sizlerle paylaşıyoruz” dedi. çok mutluyum. Önemli
atılımlar gerçekleştireceBaşkanı Mehmet Ali AyAbdullah Avcı’nın kağiz. Bunları da kamuoyu
dınlar, 9 Eylül’de açıkladı- riyerinde Avrupa Şamile paylaşacağız” dedi.
ğımız yeniden yapılandır- piyonluğu ve dünya dörAbdullah Avcı ayrıca son
ma doğrultusunda adımdüncülüğü bulunduğunu
lar atıyoruz. Ekim ayında belirten Başkan Aydınlar, 5.5 senesini geçirdiği BüGenç Milli Takımları, A
“Abdullah Hoca bu görevi yükşehir Belediyespor caMilli Takıma bağlamıştık. hak etti. Kendisi bu görevi miasına da katkılarından
Bugün de Abdullah Avaldı. Çok büyük başarılara dolayı teşekkür etti.
cı’nın A Milli Takım Tek- imza atacağımıza inanıyo-

FIFA’nın patronu: “Futbolda ırkçılık yok!”
FIFA Başkanı Sepp Blatter’in futbolda saha içi ırkçılık hakkında
yaptığı açıklama tartışmalara yol açtı.

Duyduğum en iltifat
dolu söz buydu...
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BİRAZ GÜLELİM...

Ç

ocuğun biri
babasına sormuş :
-Baba biz nasıl olduk?
Baba cevap vermiş:
-Maymunlar türeye türeye biz olduk demiş...
Tabi çocuk babasının lafına inanmamış.Annesine biz nasıl olduk demiş?
Annesi:
-ALLAH Adem babayla Havva annemizi yaratmış nesilden nesile biz
olmuşuz demiş.
Cocuk:
-Ama babam maymunlar türeye türeye biz olduk dedi
Anne cevap verir:
-O babanın sülalesi, bizi ilgilendirmez :)

SPOR-YORUM

Yazık oldu
İrfan Kurtulmuş

T

ürk Futbol Milli Takımı, EURO 2012’ye katılmak
için yakaladığı son şansında Hırvatistan’a karşı oynadığı iki ayaklı play-off karşılaşmasını iyi kullanamayarak
İstanbul’daki ilk maçta aldığı 3-0 net skorluk hezimetin
rövanşını Zagreb deplasmanında lehine çeviremeyerek
yeni bir hüsrana imza atarak şampiyonaya katılamadı.
Avrupa’nın 6. büyük ligi olmakla övündüğümüz, marka isimlerin sırf büyük paralar karşılığında geldiği Tükiye’nin yine bir şampiyonada olmaması futbolumuza vurulan en büyük darbelerden biridir.
Şike dalgasının sonuçlanmadığı, halen spor adamların
savcılık tarafından ifade için Emniyet’e götürüldüğü, iddianamaenin içeriğinin bilinmediği futbolumuzun bu hali
içler acısı olsa gerek.
Şike ve şiddet yasası kendilerini vurunca akılları başına
gelen kulüp yöneticeleri, kendi çıkarlarını ön planda tuttuğu, sağlıklı karar veremediği sürece futbolumuzun hali
böyle olmaya devam edecektir.
İşte, futbolumuzun bu denli istikrarsız olması nedeniyle Türkiye bir kez daha önemli bir arenada olamamanın
ezikliğiyle önümüzdeki yaz ekran başında başkalarını izlemeye mahkum edilmiştir.
Bu duruma getirenler, bu sahneyi hazırlayanlara büyük
bravooo. Gözünüz aydın...
Ardından büyük ümitlerle Türk futbolunun başına getirilen Hollandalı teknik adam Guus Hiddink gönderildi.
Hiddink’in giderayak sarfettiği, “Türkiye lig sistemi bozuk. 10 yaşından itibaren çocukları eğitmeyen ciddi sistemi olmayan kulüplerin olduğu bir ligde milli takımdan
ne başarı beklenir” manidar sözlerini acaba kaş kişi ya da
kulüp dikkate aldı ya da alacak. Hiddink’in böyle gönderilme yöntemi düşman başına. Hiddink’in bundan sonraki hayatında emekliliğinin ekonomik açıdan çok rahat geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Türk hocaya niye ayrım?
Hollandalı ünlü teknik adamı getirirken çetin pazarlıklar
yapılarak ödenen yıllık kimine göre 8.5 milyon kimilerine
göre 11 milyon EURO’nun acaba yüzde kaçı yerine getirilen Türk teknik direktör Abdullah Avcı’ya verilecek? Öze
dönmek güzelde, Avrupalı sevdasından bir türlü kurtulamadığımız ülkemizde Türk teknik adamlar sözkonusu
olunca nedense maalesef pek cömert davranılmıyor.
Bir zamanlar Fatih Terim’in milli takım patronuyken
aldığı, Hiddink’in yanında cuzi kalan 200-250 bin TL aylığı meclise kadar taşınmadı mı?
Bunda, Türk patentlilerinde suçu var. Kardeşim bir görev üstleniyorsun ve profesyonelsin, elin oğlu avukatı ve
menajerinin avantasını bile ödetirken sen niye duygusallık yapıyor ve kaderine razı oluyorsun? Elbette milli görev
sozkonusu olunca gerisi teferruattır. Ama burda büyük
bir piyasa ekonomisi ön planda.
Futbolun endüstriyelleştiği günümüzde kimse babasının
hayırına elini kaldırmıyor.

Felsefi hikayeler...

Yıl, 1887…
Gazetecinin biri, Victor Hugo’ya soruyor: “Eserleriniz ve siz bugün de çok
olumlu eleştiriler aldınız, çok övüldünüz.
Bunlar arasında sizi en çok hangisi
hoşnut etti?”
Hugo anlatıyor:
“Karlı bir kış gecesiydi. Eş dostla yiyip içmiştik. Mesafe kısa diye, evime
yaya olarak dönüyordum. Fena halde
sıkışmıştım. Hızlı adımlarla, malikanemin bahçe kapısına vardım.
Kapı kilitliydi. Var gücümle uşağıma
seslendim: ‘İgooooooor!’
Defalarca haykırmama karşın İgor’un
beni duyduğu yoktu. Sidik torbam Atlas Okyanusu büyüklüğüne ulaşmıştı.
Altıma kaçırmak üzereydim. Yaşlılık
işte.
Çaresiz, bahçe duvarına yanaştım, etrafa bakındım, görünürde kimse yoktu, fermuarımı indirdim ve su dökmeye başladım.
Tam o sırada arkamda bir at arabası
durdu. Hiç kıpırdamadan, sessizce işiyordum.
Arabacı nefret dolu bir sesle ‘Seni
haddini bilmez, buruşuk o… çocuğu!
O işediğin, Sefiller’in yazarı Victor
Hugo’nun duvarıdır!’ dedi.
İşte, hayatımda duyduğum en iltifat
dolu söz buydu”.
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IFA başkanı Sepp Blatter
ilginç bir çıkışta bulunarak,
“Futbolda ırkçılık yok, ben
bu iddiaları reddediyorum”
diyerek, futbolda ırkçılık olduğunu
düşünmediğini dile getirdi.
CNN’e verdiği röportajda, “Futbolda ırkçılık yok. Belki bir oyuncu
diğerine uygun olmayan bir söz söylüyor ya da harekette bulunuyordur. Ancak bu davranışa maruz kalan kişi de unutmamalıdır ki bu bir
oyun, bizler bu oyunun içindeyiz.
Maç bittikten sonra el sıkışmalıyız.
Bu olmalı çünkü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı çok uğraş verdik.” sözlerini kullandı.

Futbolculardan sert tepki

Blatter’in açıklamalarının ardından Chelsea kaptanı John
Terry tarafından ırkçı suçlamalara maruz kaldığını iddia eden
QPR oyuncusu Anton Ferdinand twitter hesabından: “Bana
Sepp Blatter’in futboldaki ırkçılık

ile ilgili açıklamalarını yanlış okuduğumu söyleyin...çok şaşırdım.”
cümlelerine yer verdi.
Anton Ferdinand’ın ağabeyi Manchester United’li Rio Ferdinand da,
Blatter’in ırkçılığı yorumlaması
karşısında, “Irkçılık karşısındaki
yorumunuz o kadar aşağılayacağı
ki, sadece gülmek geliyor içimden.
Irkçı slogan atan taraftarla el sıkışılmaz. Ne kadar aptalmışım, futbolun ırkçılıkla mücadelede öncü bir
rol üstlendiğini sanmıştım” açıklamasında bulundu.
Ferdinand kardeşlerin açıklaması
ardından bir açıklama yapan İngiliz
Futbolcular Derneği (PFA) başkanı
Gordon Taylor, FIFA başkanı Blatter’in açıklamaları karşısında şoke
olduğunu söyleyerek, “Tiksinti duydum ve söyleyecek bir söz bulamıyorum” dedi. Taylor FIFA başkanlığına UEFA başkanı Machel Platini’nin getirilmesinin daha doğru
olacağı görüşünü savundu.
Blackburn Rovers’lu oyuncu Jason

Roberts de Sepp Blatter’in açıklamaları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve, ”Bu kadar ahmakça bir
açıklama duymadım, tiksinti verici”
dedi.

Futbolun Tanrısı

Leicester, Sheffield Wednesday ve
Charlton’de uzun yıllar top koşturan eski bir forvet oyuncusu ve
BBC’nin spor editörü Mark Bright
da, FIFA başkanının görev süresinin dört yıl daha uzatılmasına tepki
göstererek, “FIFA’nın patronundan söz ediyoruz. Futbolun Tanrısı
deniyor bu görevin başında bulunan kişiye. Blatter, son 20-30 yıldır
yaptığımız ırkçılıkla mücadelemizi
yerle bir etti bu açıklamayla” diye
konuştu.
1975 yılında teknik direktör olarak FIFA’da görev yapmaya başlayan İsviçreli 75 yaşındaki Sepp
Blatter, 1981 yılında genel sekreterliğe, 1998 yılında da FIFA başkanlığına getirildi.

Avcı’nın işi çok zor
Abdullah Avcı, başarıya susamış kairyer vaad eden bir
teknik adam. İstanbul Büyük Belediyespor’da hükmettiği
futbolcuların aksine, milyonlar alan bazıları şımarık bazıları Avrupa’nın büyük kulüplerinde forma giyen millilere
acaba nasıl hükmedecek? Şahsi görüşüm, Avcı’nın işinin
çok zor olduğu yönündedir.
Avcı ya yeni bir milli takım oluşumuna gidecekki en sağlıklısı bu olur. Ya da eski umursamazların yerine bazı yenileri monte etmeye çabalarsa kendi hüsranını hazırlayacak. Cicim ayları bittikten sonra alınacak ilk başarısız sonuçlarda bazı kalemler kellesini bir tepside istemeye başlayacaktır Abdullah Avcı’nın.
“Hiddink’in teknik direktör değil, danışman olduğunu”
öne süren ekranda boy gösteren bazı spor adamların piyasa yaptığı ülkemizde Avcı’yı da avlamak isteyenler çoğalacaktır.
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) milyonlarca EURO’yu sokağa atarak, Türk halkına yeni bir hüsran yaşatan fiyaskoya uğramış Hiddink gibi bir teknik adama gösterdiği musahama ve toleransı Avcı’ya ne kadar gösterecek. Abdullah Avcı’ya soyadına yakışır başarılarla dolu
bol avlar...
irfan.kurtulmus@haber.dk
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300 kr. taletid for 200 kr.

