
Roj TV davasında mahkeme kararı ne 
olursa olsun her iki taraf da temyize 
gidecek. Dava ile ilgili kararın 10 Ocak’ta 
verileceği belirtilirken, tarafl ar davadan 
çıkacak sonuca göre temyize gideceklerini 
açıkladılar. Bu durumda temyiz davasının 
2013 yılına kadar sürebileceği öne sürülüyor. 
Ocak ayında açıklanacak kararda, kapatma 
kararı verilirse, hakimin ROJ TV yayınlarının 
hemen o gün durdurulup durdurulmaması 
konusunda alacağı karar çok önemli, zira 
kapatma kararı alınsa bile, temyize gidilmesi 
durumunda, yayınların devam etmesine 
olanak sağlanırsa ROJ TV 2013 yılı sonuna 
kadar yayın yapabilecek. 
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Avrupa’nın 
yarısı İslam’dan 
korkuyor

Sayfa 14

Sayfa  9

Almanya’da bulunan Friedrich-Ebert-
Stiftung adlı düşünce kuruluşu tarafın-
dan yaptırılan çok kapsamlı bir kamu-
oyu araştırmasında her iki Avrupalıdan 
birinin İslam’ı sorun olarak gördüğü 
ortaya çıktı. 

Sayfa 20

Kahkaha tufanına 
hazırlanın!

Sinemaseverleri gülmekten kırıp ge-
çirecek “Sümela’nın Şifresi – Temel” 
fi lmi Ocak ayı ortasında Kopenhag ve 
Aarhus’ta gösterime girecek. 
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Türk gencine ırkçı saldırı 

Sayfa  8

Danimarka’da daha önce iki Türk 
gencini öldüren ırkçı örgüt AK 
81 üyeleri yine bir Türk gencine 
saldırıp hastanelik ettiler. Irkçılar 
bir de tehdit savurup ”sıra kadın ve 
kızlarınıza geldi” dediler.
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SKRÆDDERI
En modern makinalar ve 

profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün. 
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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Mimar Atila Kahraman
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Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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. 

Advokat Kadir Erdoğmuş

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

1 Şubat’a kadar bayan elbiselerinde  
% 30, gelinliklerde % 50 indirimler

2
1 gün süreli temel 
askerlik eğitiminin 
kalktığı, bedelin 10 
bin Euro’ya yüksel-

diği askerlikte yeni dönem 
15 Aralık sabahından iti-
baren başladı. Yeni kanu-
na göre, oturma veya ça-
lışma iznine sahip olarak 
işçi, işveren sıfatıyla veya 
bir meslek ya da sanatı 
icra ederek, yurt içinde ge-
çirilen süreler hariç olmak 
üzere, toplam en az üç yıl 
süre ile fiilen yabancı ül-
kelerde bulunanlar 10 bin 
Euro ödeyerek askerlikten 
muaf sayılacaklar.

Yaş sınırı kafa 
karıştırıyor

Konsolosluklarda uygu-

lama yönetmeliği çıkana 
kadar başvurular durdu-
rulurken, yaş sınırının 
ortadan kalkması kafa ka-
rıştırdı. Kanunda 38 yaş 
öncesi ile 38 yaş sonrası 
yükümlülerin ödeyecek-
leri bedel 10 bin Euro’da 
eşitlenirken, 38 yaşının 
üzerinde olan yükümlüle-
rin söz konusu bedeli ne 
zamana kadar ödemelerine 
ilişkin madde kanunda yer 
almadı. Konuya birkaç gün 
içerisinde çıkması ve kon-
solosluklara gönderilmesi 
beklenen yönetmeliğin ışık 
tutacağı ifade edildi.

4 taksitte ödenecek
Kanun, 38 yaş sonuna 

kadar başvuranlardan pe-

şin ya da bedelin dörtte 
birini başvuru sırasında, 
kalanını 38 yaşını tamam-
ladıkları yılın sonuna ka-
dar olan süre içinde en çok 
üç eşit taksitte ödemeleri 
şartı aynı kalırken, 38 ya-
şını tamamlayanlardan da 
10 bin Euro’nun başvuru 
sırasında peşin alınacağı 
hükmü yer alıyor. 

Yeni kanunda, bedelin 
ödenme usul ve esaslarının 
Bakanlar Kurulu kararı ile 

düzenleneceği de yer aldı. 
ESKİ kanundan yararla-

nıp bedelde yaklaşık 5000 
euro kar etmek için gün-
lerdir konsolosluk önünde 
bekleyen yükümlülerin 
bazıları mağdur oldu. As-
kerlik bedeli olan 5112 Eu-
ro’yu yatıran ancak kon-
solosluklardaki izdiham 
nedeniyle gün alamayan-
lar veya doktor raporunu 
çıkartamayanlar karar al-
dıramadı.

Bedelli askerlikte yeni dönem
Bedelli Askerlik Kanunu’nda yapılan 
değişiklik 15 Aralık’ta Türkiye’de Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
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Geçenlerde eski iş arkadaşlarımla ka-
tıldığım bir Noel yemeğinde bir Da-

nimarkalı arkadaşım, 15 Eylül’de yapılan 
seçimlerden sonra Sosyal Demokrat Parti 
önderliğindeki merkez-sol hükümetinin 
iktidara gelmesiyle göçmen tartışmasınn 
gündemden düştüğünü söyledi. 

Bu arkadaşım, yeni hükümetin kurul-
masıyla birlikte son 10 yıldır Danimarka 
siyasetine yön veren göçmen tartışması-
nın artık medyayı eskisi kadar işgal et-
mediğini uzun uzun anlatmaya çalıştı. 
Bu iddiasının bir benzerini bir günlük 
gazetede yazan bir yorumcudan da oku-
duğunu söyledi. Arkadaşım iyi niyetiyle 
bunu güzel bir gelişme olarak değerlen-
dirdi ve söylediklerinde haklılık payı da 
vardı. Gerek yazılı, gerek görsel medyada 
göçmen tartışmasına aslında pek rastla-
maz olduk son aylarda. 

Gerçi, uyum tartışmasının hız kesmesi 
sadece seçimlerden sonra olmadı. Seçim 
kampanyalarında da uyum tartışması 
ve göçmenler fazla ön plana çıkarılmadı. 
Öyle ki, Danimarka Halk Partisi bile göç-
menleri seçim malzemesi yapmanın sağ 
bloktaki partilerin kazanmasına yetme-
yeceğinin farkına vardı ki, onlar bile se-
çimlerde göçmenler üzerinden yaptıkları 
siyaseti biraz düşük tonda yürüttüler. Se-
çim kampanyalarında onun yerine, eko-
nomik kriz, refah toplumunun geleceği, 
işsizlik ve klasik anlamdaki sağ-sol politi-
kalar tartışıldı. 

Danimarka milli değerleri üzerinden 
üretilen politikalardan, Müslüman ka-
dınların örtünüş biçimlerinin tartışılma-
sından, göçmen gençlerinin işledikleri 

suçlardan, çete savaşları haberlerinden 
birazcık da olsa uzaklaşır gibi olsak da, 
bu Danimarka’da sorunların bittiği Da-
nimarkalıların ve dolayısıyla medyanın 
göçmenlere bakışının değiştiği anlamına 
gelmiyor. Sadece şimdilik medyada fazla 
yeralmıyor. Çünkü zamanı ve yeri değil. 
Başka sorunlar var. Danimarka’da med-
ya neyi sorun olarak görüyorsa, bunu Da-
nimarka’nın en önemli sorunu gibi lanse 
ediyor. Daha önce yapılan bir araştırma-
da da Danimarka’daki meslek grupları-
na ülkedeki en önemli sorun nedir diye 
sorulduğunda, sadece medya mensupları 
göçmen sorununu en büyük sorun olarak 
görmüştü. 

Örneğin Almanya’da bulunan Fried-
rich-Ebert-Stiftung adlı bir düşünce ku-
ruluşu tarafından yaptırılan çok kapsam-
lı bir kamuoyu araştırmasına göre, her 
iki Avrupalıdan biri İslam’ı sorun olarak 
görüyor ve bu kişiler toplumun sadece 
alt kültür gruplarına mensup kişilerden 
oluşmuyor. Araştırma toplumun her ke-
siminden insanların İslamiyet korkusunu 
yaşadığını ortaya koyuyor. 

Yine aynı araştırmada, Avrupa ülkele-
rinde çeşitli azınlık gruplarla ilgili dü-
şünceleri sorulan halkın eşcinseller, Ya-

hudiler ve kadınlara bakışında ülkeden 
ülkeye farklılıklar gözlenirken, İslami-
yete bakış konusunda neredeyse her ül-
kede sonuç aynı çıkıyor ve her iki Avru-
palıdan biri ülkelerinde çok fazla sayıda 
Müslüman yaşadığını düşünüyor. Dani-
marka’da da bu oran henüz resmi olarak 
açıklanmamış bir kamuoyu araştırması-
na göre yüzde 45 civarında. Yani halkın 
yarısına yakınının Müslüman ülkelerden 
gelen göçmenler hakkındaki görüşünde 
bir değişiklik gözlenmiyor. 

Son aylarda göçmenlerin fazla gündem-
de olmamasının nedeni, Danimarka’da 
da epeyce hissedilen küresel ekonomik 
kriz ve Euro bölgesinde yaşanan krizdir. 

Tuhaftır, göçmenleri siyasi tartışmanın 
dışında tutan bu krizin aslında ilk etkile-
diği kesim de göçmenler. Topun ağzında 
yine her zaman onlar var. 

Danimarka İstatistik Kurumu’nun göç-
menler hakkında yayınladığı “2011 yılın-
da Danimarka’daki Göçmenler” raporu 
krizin göçmenleri nasıl vurduğunu gös-
teriyor. 

Bu raporda Batı ülkeleri dışından ge-
len 16-64 yaş arası göçmenlerin yüzde 
38’inin işsiz ve devlet yardımı ile yaşadı-
ğını ortaya koyuyor. Bu oran Danimarka 

genelinde 24 iken sadece göçmenler ara-
sında yüzde 38 olması ise düşündürücü-
dür. 

Eskiden İstatistik Kurumu göçmen-
ler hakkında bir rapor yayınladığında, 
bu medyada haftalarca tartışılırdı. Şimdi 
dikkat ediyorum da bu rapor neredeyse 
medyada yer bile bulmuyor. Arkadaşıma 
bu anlamda hak veriyorum. Biraz nefes 
aldık. Bu rapor fazla değil, bundan bir yıl 
önce yayınlansaydı kıyamet kopardı. Ga-
zeteler çarşaf çarşaf bu sorunu sayfaları-
na taşır, siyasetçiler haber kanallarında 
bunu tartışırlar, şartların ağırlaştırılma-
sını, sosyal yardımların kısıtlanmasını, 
verilen cezaların artırılmasını isterlerdi. 

Yukarıda da belirttiğim gibi bu, Dani-
marka halkının, medyanın, özellikle Müs-
lüman ülkelerden gelen göçmenler hak-
kındaki görüşünü değiştirmiyor. 

Sadece şimdiki koalisyon hükümetinin 
ortakları doğal olarak “Biz-Onlar” tartış-
masının yeniden alevlenmesini istemi-
yor. Medya da bekle gör politikası izliyor. 
Böylece uyum politikaları da ekonomik 
kriz yüzünden şimdilik rafa kaldırılmış 
oluyor.

Ancak yüzde 45’lere varan Müslüman 
göçmen karşıtlığı, göçmenler arasında 
yüzde 38’lere varan işsizlik karşısında 
medyanın ve siyasetçilerin deve kuşu gibi 
kafalarını kuma sokmaları sorunları çöz-
meyecektir. 

Hükümet bu sorunlara bir an evvel 
çözüm bulamazsa, bu gelecekte yaban-
cı karşıtı partilerin, politikacıların elini 
yine güçlendirecek, medya da yine geniş 
geniş yerverecektir. 

HABER

Göçmenler kimin için 
önemli?
CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk
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KAST MEDİA/HABER GAZETESİ  
SİZLERİ TÜRK FİLMLERİ İLE 

BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

»SÜMELA’NIN ŞİFRESİ - TEMEL«
»SAKLI HAYATLAR«

»TURKISH PASSPORT« 
fi lmleri OCAK ayında ve pek yakında 

Kopenhag’da Park Bio, 
Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında. 

Filmlerin gösterim tarihlerini 
www.haber.dk’den 

takip ediniz.
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Aşağıda okuyacağınız satırları 
bundan iki yıl önce yazmışım. 

Geçtiğimiz günlerde en son yapı-
lan Dünyanın en mutlu halkı araş-
tırmasının sonuçları yayınlandı. 
İlk sırayı Norveç almış, Danimar-
ka bu kez ikinci sıraya düşmüştü. 
İçeriğine hiç dokunmadan sizlere 
sunuyorum. 

***
Geçtiğimiz günlerde Danimarkalı 

bir dostum kitap yayıncılığına baş-
ladığını söyledi ve kurduğu yayı-
nevinin ikinci kitabının bana pos-
ta ile göndererek o kitabın benim 
için ilginç olabileceğini söyledi. İs-
tersem kitabın yazarıyla röportaj 
da yapabileceğimi belirtti bana bir 
randevu ayarladı.

***
 Kopenhag’da bir cafe’de sabah 

kahvaltısı yaparak gerçekleştirdiği 
röportaj ve röportaj öncesi hazrı-
lıklarım dürüstçe söyleyeyim aklı-
mı karıştırdı.
 Kitabı benim için ilginç kılan iki 

neden vardı: Gazeteci olmam ve 
22 yıldır Danimarka’da yaşamam. 
Bunlardan dolayı kitabın konusu 
ve yazarı beni de doğrudan ilgilen-
diriyordu.

***
Kitabın adı “Dünyanın en mutlu 

halkı” (Verdens lykkeligste folk), 
yazarı ise Kore’den evlat edinil-

miş, Stockholm’de yaşayan İsveç-
li Lena Sundström. Sundström 
son yıllarda yapılan çeşitli küresel 
araştırmalarda dünyanın en mut-
lu halkı seçilen Danimarkalıla-
rı mercek altına almış kitabında. 
Sundström’ün İsveçlilerin de bir 
gün Danimarka halkına benzeme-
si korkusunun kitabı yazmaktaki 
ana  itici güç olduğunu söyleyebi-
lirim.
Bu, kitabı hafif sosyolojik bir ça-

lışmanın da ötesine geçiriyor.
***

Kısaca özetlemek gerekirse 
Sundström kitabında Danimarka 
halkına nasıl ve hangi nedenlerle 
yabancı düşmanı bir etiket yapıştı-
rıldığını araştırıyor.
 Kitabın içeriği hakkında daha 

fazla ayrıntıya gerek görmüyo-
rum, ancak bu “Dünyanın en mut-
lu halkı” ünvanını Danimarkalıla-
rın nasıl elde ettiklerinden bahse-
deceğim. Kimbilir bizler de mut-
luluk tarifimizi gözden geçirmeye 
fırsat buluruz. Röportaja hazırla-
nırken kitap, yazar ve kitaba konu 

olan araştırmalar konusunda çalı-
şırken artık kanıksadığım bazı ha-
berlerin beni nasıl körelttiğini ür-
kerek fark ettim.

***
 Dünyanın en mutlu halkı seçilen 

Danimarkalılar, İsveçlilerle birlik-
te dünyada intihar oranı istatis-
tiklerinde başı çekiyorlar. 5,5 mil-
yon nüfuslu Danimarka’da her yıl 
yaklaşık 800 Danimarkalı kendi 
hayatına son veriyor.

***
 Dünyanın en mutlu halkı seçilen 

5,5 milyon Danimarkalının yakla-
şık 422 bini depresyondan muzda-
rip olduğunu düşünerek antidep-
resan ilaçlar kullanıyor.

***
 Dünyanın en mutlu halkı seçilen 

5,5 milyon Danimarkalının yüz-
de 10’u düzenli olarak bir psikolog 
veya psikiyatristte tedavi görüyor.

***
 Dünyanın en mutlu halkını ba-

rındıran Danimarka’da ilköğretim 
çağındaki çocukların yüzde 25’i 
eğitimlerinin bir noktasında okul 

psikologları ile görüşme ihtiyacı 
hissediyorlar.

***
 Röportaja hazırlanırken elde et-

tiğim bu verilerden sonra dün-
ya kurulduğundan beri insanları 
meşgul eden o varoluşçu soru ka-
famı kurcalamaya başladı. “Mutlu-
luk nedir?”

***
 Yukarıda bazı istatistiklerle ta-

rifini yaptığım insanlar “Biz mut-
luyuz” diyorlarsa, dünyanın başka 
yerlerindeki insanlar “Biz mutsu-
zuz” derken acaba neyi kastedi-
yorlar. Veya tüm yukarıdaki ne-
denlere rağmen mutlu olduğunu 
söyleyen insanlardaki bu mutlulu-
ğun kaynağı nedir?

***
Sosyal refah, eğtim, sağlık ve sos-

yal güvenlik gibi unsurlar sanırım 
Danimarkalıların kendilerini mut-
lu hissetmelerine neden oluyor. 
Ya da bu gibi yaşamsal endişelere 
sahip olmamak onlar için mutlu-
luk anlamına geliyor.

***
 Haydi bakalım şimdi bizler de 

kendimize soralım. “Biz mutlu 
muyuz?”. “Mutluyuz” diyorsak ne-
den, mutsuzuz diyorsak, neler ger-
çekleşirse mutlu olacağız? Bu so-
ruların cevabını bulup, Danimar-
kalılarla zirveye oynayalım.

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını 
Alyans, İnci Kolye veya bileklik, 
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler 

alınır ve satılır.

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

Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

Erol Üçler

En mutlu halkla bir arada

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk
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Bedava işitme testi
- Sıra beklemeden hemen 
şimdi...
Yönlendirmeye gerek olmadan

Audiovox Kopenhag’da 3 ayrı adreste 
işitme testi yapıyor

Østerbro - Herlev - Greve
Satınalmak zorunda olmadan 14 gün işitme cihazınızı deneyin.

Uzun sıra beklemeden devlet yardımı ile bedava işitme 
cihazınıza sahip olun

Kliniklerimizde 4 yıl ücretsiz test ve bakım servisi garantisi
Her türlü marka işitme cihazlarını ayarlıyor ve teslim ediyoruz.

Siz gelemiyorsanız, biz evinizde ziyaret ediyoruz

Daha fazla bilgi için hemen arayın!

3940 1050

Sadi TEKELİOĞLU

B
azı resmi temaslarda bu-
lunmak üzere geçtiğimiz 
haftalarda Kopenhag’a 
gelen Avrupa İşleri Ba-

kanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, Kopenhag’da Türklere hi-
tap etti.

Bakan Bağış konuşmasında, 
Türkiye’nin 1959 yılından beri 
Avrupa Birliği üyeliği için bekle-
diğini ve çalıştığını anlatarak, as-
lında Türkiye’nin Avrupa’da ya-
şayan Türkler sayesinde Avrupa 
Birliği’ne girdiğini söyledi. 

Avrupa Birliği’nde Danimar-
ka’nın nüfusundan daha fazla sa-
yıda Türk yaşadığını söyleyen Ba-
ğış, 140 bin Türk işverenin 650 
bin kişiyi istihdam ettiğini belirt-
ti. Bağış Türkiye’nin, ülke sınır-
ları dışında yaşayan vatandaşları 
ile bu vatandaşların Türkiye’den 
duydukları gururdan daha fazla 
gurur duyduğunu söyledi.

Bağış Avrupalı Türklere hita-
ben konuşurken, “Yıllar sonra 
birbirimizi değiştiremeyeceğimizi 
anladık, birbirimizi değiştirmek, 
kendimize benzetmeye çalışmak 
yerine saygılı bir şekilde birbiri-
mize destek olalım, yardımcı ola-
lım” dedi.

Vize ve çifte vatandaşlık 
müjdesi

Egemen Bağış, Danimarka’da 
İçişleri Bakanı, Avrupa Bakanı 
ve Parlamento başkanı ile görüş-
meler yaptığını, bu görüşmeler-
de Danimarka’da yaşayan Türk-
leri ilgilendiren iki önemli konu-

da söz aldığını söyledi. Bunlardan 
birincisinin vizesiz seyahat, diğe-
rinin de çifte vatandaşlık olduğu 
söyleyen Bağış, çifte vatandaşlı-
ğın işbaşındaki Danimarka hükü-
metinin gündeminde olduğunun 
müjdesini verdi. Daniamrka’nın 
Avrupa Bakanı Nicolai Wammen 
ile de yaptığı görüşmeye değinen 
Bağış, Wammen’in de kendisine 
vize konusunda umut verici sa-
yılabilecek şeyler söylediğini be-
lirtti.

Bundan 15-20 yıl öncesine ka-
dar Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliği isteğinin altında AB fon-
larından yararlanmak gibi bir 
amaç bulunsa da artık değişen 
zaman ve Avrupa’da ortaya çıkan 
ekonomik kriz sonunda Türki-
ye’nin üye olarak Avrupa Birliği-
ne katkı yapabilecek duruma gel-
diğini belirtti. 

Bağış, Başbakan Erdoğan’ın 
“Avrupa Birliği’ne yük olmaya 
değil, yük almaya geliyoruz” dedi-
ğini de hatırlatarak, Türkiye’nin 
katılımıyla AB pastasının küçül-
meyeceğini, aksine pastanın bü-
yüyeceğini ve böylelikle pastanın 
dilimlerinin de büyüyeceğini söy-
ledi. 

Bağış Türkiye’nin Avrupa Birli-
ğine üyelik başvurusu yaptığı yıl-
larda kişi başına düşen milli geli-
rinin 450 Dolar olduğunu bugün 
bu rakamın 11 bin dolara ulaştı-
ğını söyledi.

Bakan Bağış konuşmasının so-
nunda dinleyicilerden gelen bazı 
soruları cevaplandırdı. Liberal 
parti Venstre milletvekili Fatma 
Yeliz Öktem’in, “Türkiye bu ka-

dar yıl geçmesine rağmen neden 
AB’ye üye olamadı?” şeklindeki 
sorusunu “Tek nedeni var o da 
Avrupalıların önyargısı” şeklinde 
cevapladı.

Sosyalist Halk Partisi milletve-
kili Özlem Çekiç de bakana Tür-
kiye’deki insan hakları, hapisteki 
gazetecilerin durumu ve diğer 
insan hakları ihlalleri konusunda 
ne yapmayı düşündüklerini sor-
duı. Bakan Bağış, Çekiç’e verdiği 
cevapta, Türkiye’de insan hakları 
alanında büyük ilerlemeler kay-
dedildiğini, çok sayıda reformlar 
yapıldığını, ancak bu konuları 
Avrupa Birliği ile tartışamadık-
larını, zira bunların tartışılacağı 

24 ve 25. müzakere başlıkları-
nın bloke edildiğini, bu blokenin 
kaldırılması durumunda AB’nin 
de Türkiye’deki reformlar ko-
nusunda bilgilendirileceğini ve 
varsa eksikliklerin giderileceğini 
söyledi. AB’nin bu konuda bilgi-
sizliğini fırsat bilen bazı çevrele-
rin Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet 
ettiklerini, karşı propaganda yap-
tıklarını söyleyen Bağış Özlem 
Çekiç’e hitaben “Belli ki bu pro-
pagandalardan siz de etkilenmiş-
siniz” dedi.

Danimarka Türk İş Dünyası 
Federasyonu (DATİFED) tarafın-
dan düzenlenen konferans DA-
TİFED eşbaşkanı Musa Uyar’ın 

konuşması ile açıldı. Uyar konuş-
masında DATİFED’in kuruluş-
larını kutladıklarını ve bakanı 
aralarında görmekten mutluluk 
duyduklarını söyledi ve DATİ-
FED bünyesinde Danimarka’da 
Türk işadamları tarafından ku-
rulmuş dört derneğin bulunduğu-
nu söyledi.

Dinleyiciler arasında halen Da-
nimarka Parlamentosu’nda gö-
revli Türkiye kökenli milletvekil-
leri Özlem Çekiç ve Fatma Yeliz 
Öktem’in yanı sıra, eski milletve-
killerinden Hüseyin Araç ve önce-
ki dönem parlamentoda bulunan 
Yıldız Akdoğan bulundu.

I
rkçılığa, ayrımcılığa maruz 
kalan Avrupalı Türklerin 
davaları artık bundan böyle 
Türk milletvekilleri ve hatta 

bakanlar tarafından da izlenene-
bilecek. 

Türkiye’de devam eden bazı 
siyasi içerikli davaları izlemeye 
gelen Avrupalı parlamenterler 
ve diğer insan hakları örgütleri 
temsilcilerinin yaptıklarına ben-
zer bir uygulamaya geçilecek, sa-

dece demeç  verilmeyecek, teknik 
hukuki yardım da yapılacak ve 
açılan davaların duruşmalarında 
moral destek için bundan böyle 
Türk milletvekilleri de mağdur 
vatandaşlarımızın yanında ola-
cak.

Kopenhag’da Türk basın men-
suplarıyla bir araya gelen Ege-
men Bağış, Türkiye’nin bin yıllık 
devlet geleneği olan bir devlet 
olduğunu, herşeyin hukuk çerçe-
vesi içinde kalınarak çözüleceğini 
ve bunun için de ırkçılıkla da mü-
cadelede Avrupa’ya ve ırkçılığa 
maruz kalan vatandaşlarımıza 
her türlü desteğin verileceğini 
söyledi.

Haber gazetesi temsilcisi-
, Bakan Egemen Bağış’a geçtiği-
miz Ocak ayında iki yıllık ceza-
sını çekmekte iken garidayanlar 
tarafından hücresinde sakinleşti-

rilmek istenirken kalbi duran ve 
ardından komaya girerek hayatı-
nı kaybeden Ekrem Şahin’in an-
nesinden gelen istek konusunda 
ne düşündüğünü sordu.

Ekrem Şahin’in ailesi, polis yet-
kililerinin ve otopsi uzmanlarının 
oğlunun ölümü ile ilgili dosyayı 
hızla kapatmak istemelerine kar-
şı mücadele başlatmış dava açıl-
masını sağlamıştı. 

Şahin’in annesi Nermin Kalkan 
bu dava için de Türk hükümet 
yetkililerinden moral destek iste-
diklerini söylemiş, açılacak dava-
nın duruşmalarında milletvekille-
rini yanlarında görmek istedikle-
rini dile getirmişti.

Bakan Bağış, temsilcimizin so-
rusuna cevap verirken şunları 
söyledi:  “O tür manevi ve siyasi 
desteği vermeye hazırız. Yeter ki 
o durumdaki vatandaşlarımız Bü-
yükelçiliğimiz aracılığıyla böyle 
bir talebi dile getirsinler. Biz de 
bu talepleri değerlendiririz, ilgili 
arkadaşlarımızın gelip burada ge-
rekli desteği vermelerini sağlarız” 
dedi. Bağış, “Bütün vatandaşla-
rımız arkalarında Türkiye Cum-
huriyeti devletinin desteği oldu-
ğunu bilmeleri gerekir”şeklinde 
konuştu.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Egemen Bağış’tan çifte vatandaşlık müjdesi
Bazı resmi temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz haftalarda Kopenhag’a gelen Avrupa İşleri Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, çifte vatandaşlığın işbaşındaki Danimarka hükümetinin gündeminde olduğunu 
söyledi. Bağış, Danimarka’nın Avrupa Bakanı Nicolai Wammen ile yaptığı görüşmede, Wammen’in de kendisine 
vize konusunda umut verici sayılabilecek şeyler söylediğini belirtti.

Avrupa İşleri Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Kopenhag’da 
Avrupalı Türkleri sevindirecek bir müjde verdi. Bundan böyle ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan vatandaşlarımızın 
davalarına moral destek vermek için milletvekilleri de katılacaklar.

Türk vekiller de Avrupa’da 
davalarda gözlemcilik yapacaklarEgemen Bağış 
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G
elecek ay Kopenhag Şehir mah-
kemesi ROJ TV’nin kapatılması 
yönünde karar alırsa bir ilk ger-
çekleşecek. PKK ilk kez bir AB 

ülkesinin hukuk sistemi tarafından terör 
örgütü olarak damgalanacak. 

Her ne kadar PKK Avrupa Birliği terör 
örgütleri listesinde bulunsa da, bir ülke 
mahkemesi ilk kez PKK’yi terör örgütü 
olarak adlandırmış olacak. Olası bir kapat-
ma kararı 1 Ocak’tan itibaren AB dönem 
başkanlığını devralacak Danimarka’da 
gerçekleşmiş olacağı için ayrıca sembolik 
öneme sahip.

ROJ TV aleyhine açılan ve Kopenhag’da 
devam eden kapatma davasında karar 10 
Ocak’ta açıklanacak. 

Ancak Roj TV davasında mahkeme kara-
rı ne olursa olsun her iki taraf da temyize 
gidecek. Dava ile ilgili kararın Ocak ayı 
ortalarında verileceği belirtilirken, taraf-
lar davadan çıkacak sonuca göre temyize 
gideceklerini açıkladılar. 

Bu durumda temyiz davasının 2013 yılı-
na kadar sürebileceği öne sürülüyor. Ocak 
ayında açıklanacak kararda, kapatma ka-
rarı verilirse, hakimin ROJ TV yayınları-
nın hemen o gün durdurulup durdurulma-
ması konusunda alacağı karar çok önemli, 
zira kapatma kararı alınsa bile, temyize 
gidilmesi durumunda, yayınların devam 
etmesine olanak sağlanırsa ROJ TV 2013 
yılı sonuna kadar yayın yapabilecek. 

14 Aralık tarihinde yapılan duruşmada 
mütalaasını okuyan savcı mahkemenin 
kapatma kararı için 5 ayrı noktada dile 
getirdikleri iddiaları ispatlamaya çalıştık-
larını söyledi.

İşte o beş nokta;
1) PKK terör örgütüdür?
2) 2006-2010 arasında belgelenen ROJ 
TV programlarıyla PKK’nın propagandası 
yapmıştır.
3) ROJ TV  ve ROJ NV; daha önce bazı 
Avrupa devletleri tarafından terör propo-
gandası yaptıkları için kapatılan Med TV, 

Mesopotamia Boradcast, Medya TV istas-
yonlarının devamıdır.
4) ROJ TV ve ROJ NV çalışanları PKK 
üyeleri arasında yakın bir ilişki vardır, 
bazı durumlarda PKK üyeleri muhabirlik 
ve sunuculuk yapmışlardır?
5) ROJ TV’nin finasmanı PKK tarafından 
sağlanmaktadır?

 
Bu beş noktada mahkemeyi ikna etmeye 

çalıştığını söyleyen Savcı Jacob Buch Jep-
sen duruşmalar süresince Türkiye Cum-
huriyeti devletinin savunuculuğunu ya da 
propagandasını yapmadıklarını, Kürtlerin, 
Ermenistan, İran, Irak, Suriye ve Türki-
ye’de yaşadıklarını ancak en çok yasal gü-
venceye de Türkiye’de sahip olduklarını 
söyledi ve “Zira Türkiye’deki herhangi bir 
insan hakları ihlali konusunda Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi de Türkiye aleyhi-
ne kararlar alabilmektedir. Bu da Kürtler 
için adı geçen ülkelere oranla bir yasal gü-
vencedir” dedi.

3 Milyon EURO ceza kapıda
Kopenhag’da devam eden ROJ TV kapat-

ma davasında iddia makamı mütalaasını 

tamamladı.
Savcılık makamı ROJ ile PKK’nın orga-

nik bir bağ içinde olduğunu, ROJ TV’nin 
terörü öven ve teröre destek içeren ya-
yınlar yaptığını, bu yüzden Mezopotamya 
Yayıncılık Şirketi ile ROJ TV A.Ş firmala-
rının 10’ar Milyon Danimarka Kronu ce-
zaya çarptırılmalarını, yayın ruhsatlarının 
iptal edilerek ROJ TV’nin kapatılmasını 
istedi.

Dava savcının istediği şekilde kapatma 
kararı ile sonuçlanırsa ROJ TV 3 Milyon 
Euro cezaya çarptırılacak. 

Savcı mütalaasında ROJ TV’nin 2005-
2010 yılları arasında PKK’dan 231 Milyon 
Kron (30 Milyon Euro) para aldığını söyle-
di. Savcı, teröre olan sempatinin yasal ol-
duğunu ancak terör örgütünü ve faaliyet-
lerini desteklemenin suç olduğunu söyledi.

ROJ TV ifade özgürlügi nedeniyle 
kapanmamali

Öte yandan, ROJ TV’nin savunma avu-
katı Björn Elmquist mütalaasında ifade 

özgürlüğü nedeniyle ROJ TV’nin kapan-
maması ve yalnızca para cezasıyla cezalan-
dırılması gerektiğini savundu.

Kopenhag Şehir Mahkemesinde yapılan 
29. duruşmada Elmquist, Danimarka ana-
yasasında ifade özgürlüğünün kapatmayı 
engellediğini öne sürerken, mahkeme ve 
dava prensipleri ile daha önce verilen bazı 
kararlara dikkar çekti. 

Elmquist, ROJ TV hakkında kapatılma 
kararı verilmesi durumunda Birleşmiş 
Milletler’in(BM) basın ve ifade özgürlüğü 
konvensiyonunun çiğneneceğini öne sür-
dü.

Savcı ve savunma avukatının eşit düzey-
de tanık ve kanıtları mahkemeye sunması 
gerektiğini belirten Elmquist, dava süre-
since kendisinin kanıt olarak öne sürmek 
istediği birçok tanığına izin verilmediğini 
bu nedenle prensiplerin çiğnendiğine işa-
ret etti.

Roj TV’yi halüsinasyonlarla savundu
Avukat Björn Elmquist, savcının daha 

önceki duruşmalarda ortaya koyduğu de-
lillerin bir çoğunu düzmece ve manüpilas-
yon olduğunu iddia etti. 

Roj TV’nin teröre destek veren ve terö-
rü teşvik eden yayınlar yapıp yapmadığı, 
PKK’nin bir terör örgütü olup olmadığı 
sorularının cevabının cevap verecek kişi-
nin bakış açısıyla ilgili olduğunu söyledi. 

Avukat buna örnek olarak da psikologlar 
tarafından uygulanan halüsinasyon deney-
lerini gösterdi. Savunma avukatı deliller 
arasına iki tane halüsinasyon çizimi koy-
du. Bu çizimlerden birinde profilden iki 
insan yüzü ve ortada vazo bulunuyor. Di-
ğer çizimde de bir kadın var. Bakış odağı-
na göre kadın genç ya da yaşlı görünüyor. 

Elmquist bu davanın zaman aşımına 
uğradığını, zira Türk büyükelçiliğinin 
2005’te yaptığı şikayet sonrası soruştur-
maya başlamasına bakılması gerektiğini, 
bunun da 6 yıl önce başladığını belirtti. 
Olası bir temyize gidilmesi durumunda da-
vanın 2013 yılı sonuna kadar sürebileceği-
ni söyledi. 
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BAŞAK SARAY 
DÜĞÜN SALONLARI

Mutluluğunuza 
ortak oluyoruz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380  

+45  Faks: +45 5859 6381
info@saray.dk - www.saray.dk

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK 
DÜĞÜN SALONU

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

Toplam 1800 kişilik kapasiteli 
yepyeni salonlarımızda en güzel 

gününüzde hizmetinizdeyiz 

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli 
misafi rlerinizi lüks salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla 

ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

Düğün, nişan, kına 
ve benzeri büyük 
toplantılarınıza 

2000 kişiye kadar 
yemek servisimiz 

vardır. 

Kına gecelerinizi 
cazip fi yatlarla 
hafta içinde 

salonumuzda 
yapabilirsiniz

Sosyalist Halk Partisi milletvekili 
Özlem Çekiç Liberal İttifak mil-
letvekili Joachim B. Olsen ile bir-

likte Carina adlı işsizlik parası ile ge-
çinen bir kadını ziyaret etmiş, kadının 
evinde fakirlik tartışmasına girmişti. 
Ancak daha sonra yapılan araştırma ve 
açıklamalarda Özlem Çekiç’in “fakir” 
olarak lanse ettiği Carina’nın Kopen-
hag şehir merkezinde iyi bir dairede 
oturduğu ve eline ayda 16 bin Kron ci-
varında para geçtiği açıklanmıştı. 

OECD’nin belirlediği fakirlik alt sını-
rının çok üstünde bir ekonomisi olan 
Carina’yı Özlem Çekiç’in fakir olarak 
lanse etmesi bir çok Danimarkalının 
tepkisine neden oldu.

Tepkiler medyada haberlere yer ve-
ren gazetelerin sayfalarında uzun süre 
devam ederken Özlem Çekiç Facebook 
sayfasına gelen yorumların bazılarını 
sildi ve yorum modülünü pasif hale ge-
tirdi.

Özlem Çekiç’in eline 16 bin Kron para 

geçen birini fakir olarak lanse etmesi, 
ayda 16 bin krondan az para kazanan 
bir çok çalışanı da çileden çıkardı. 

Özlem Çekiç’in “Reality Show” olarak 
da adlandırılan eylemine en sert tepki-
ler ise politikacının Facebook sayfasın-
da dile getirildi.

Özlem Çekiç, seçim kampanyası esna-
sında “Danimarka’da fakir yoktur, fa-
kir varsa da bunun asıl suçlusu fakirle-
rin kendileridir” diyerek tepki toplayan 
Joachim B. Olsen’i haklı çıkarmakla 
suçlanırken bazı kullanıcılar, kendi say-
fasında yorum silerek sansür uygula-
yan birinin halkın oylarına layık olma-
dığını, olamayacağını dile getirdiler. 

Medyaya açıklama yapan Özlem Çe-
kiç, Danimarka’da yoksulların bulun-
duğunu, ancak seçtiği örneğin iyi bir 
örnek olmadığını kabul ettiğini söyledi.

Özlem Çekiç’in kendi partisi Sosya-
list Halk Partisi’nden dişe dokunur bir 
açıklama gelmezken, parti genel başka-
nı Villy Sövndall Ritzau haber ajansına 

gönderdiği yazılı açıklamada, tartışma-
nın amacını aştığını, rayından çıktığını 
söyledi. Sövndall ayrıca 16 bin kron ve 
daha altında maaş alarak çok sayıda in-
san bulunduğun ifade etti.

Başbakan Helle Thorning-Schmidt de 
Çekiç’in örneği konusunda bir açıklama 
yapmak istemediğini, ancak Danimar-
ka’da yoksulların bulunduğunu belirtti. 

Bu arada Liberal parti Venstre’nin 
Sosyal politikalardan sorumlu sözcüsü 
Ejvind Vesselbo, Sosyal İşler ve Uyum 
Bakanını açıklama yapmaya çağırarak, 
“Özlem Çekiç’in Reality Show’undan ve 
Özlem Çekiç’in açıklamalarından bık-
tık. Çekiç açıklamalarıyla herkese zarar 
vermektedir. Kendi başına iş yapmak-
tadır. Bakan devreye girip hükümetin 
Çekiç’le aynı fikirde olup olmadığını 
açıklasın” dedi. 

Vesselbo, Özlem Çekiç’i Paradise Ho-
tel adlı programda söyledikleriyle alay 
konusu olan Amalie’ye benzetti.

Kaş yapayım derken…
Danimarka Parlamentosu’nun Türkiye kökenli Kürt asıllı milletvekili Özlem 
Çekiç Danimarka’da var olduğunu söylediği fakirliğe dikkat çekmek isterken 
alay konusu oldu ve çalışanlardan sert tepkiler aldı.

Foto: ozlem.dk

B
aşkent Kopen-
hag bölgesinde 
bir benzin istas-
yonunda aracına 

benzin alırken tacize uğ-
rayan 25 yaşındaki Türk 
genci K.K evine dönerken 
sayıları 12’ye ulaşan ırkçı 
gençler tarafından saldırı-
ya uğradı. 

Ölesiye dövülen Türk 
genci öldü numarası ile 
hayatta kalabildi. Oğlunu 

hastanede kanlar içinde 
gören baba V.K suçluların 
yakalanması ve gerekli ce-
zayı almaları için sonuna 
kadar mücadale edeceğini 
söyledi. 

Başından geçen olayı 
anlatan K.K, ”askerlik 
yoklaması için doktor ra-
poru almam gerekiyordu. 
Doktordan çıktım, benzin 
istasyonuna girdim. Bir 
araç içinde Hells Angels ve 
alt grubu AK 81 grubun-
dan Danimarkalı gençler 
oturuyordu. Biri bana pis, 
pis baktı. Ben de arabam-
dan indim, para ödemek 
için içeri girerken ”siz ya-
bancılar öleceksiniz. Ne 
bakıyorsun” dedi. Ben ka-
labalık oldukları için sesi-
mi çıkarmadım. Bu arada 
anahtarı arabanın üzerin-
de bırakmıştım. İçeriden 
çıkarken ırkçılardan biri-
nin arabama bindiğini ve 
daire çizerek lastiklerden 
duman çıkarttığını gör-
düm. Kendi arabalarında 
oturan diğerleri bana ”siz 
yabancıları bu ülkeden 
yok edeceğiz” diye bağır-
maya hakaretler etmeye 
başladılar. Arabamdaki 
kişi arabamı çalıların içine 
sürdü. Arabadan çıkarak 
bana doğru gelmeye baş-
ladı diğer üç arkadaşı da 
arabalarından inerek bana 
gelmeye ve ”siz yabancıla-
ra burada rahat vermeye-
ceğiz. Senin boynunu kıra-
cağız. Sizin burada yaşa-
manıza izin vermeyeceğiz” 
diye tehditlere başladılar. 
İri ve 4 kişi oldukları için 
sesimi çıkarmadım. Araba-
mın anahtarlarını çatıya 
attılar. Neyse ben benzin 
istasyonundaki görevlinin 
yardımı ile çatıya çıkıp 

anahtarları aldım ve ara-
bama benzin doldurdum.

YOLUNU KESTİLER
İstasyon yolu üzerinden 

eve giderken önüme bir 
araba geçerek ilerlememi 
engelledi, diğeri de arka-
dan geldi iki araba arasın-
da beni sıkıştırdılar. Yan-
dan iki araba daha geldi 
kaçmamı önlediler. İndiler 
üzerlerinde AK 81 ve Hells 

Angels amblemleri vardı. 
Ben konuşmayı denedim. 
”bunu yapmanıza gerek 
yoktu. İnsanlık böyle ol-
maz”dedim. Biri hemen 
silah çekip dizime daya-
dı, diğerleri kaldırım taşı 
aldı, arabama binen şahıs 
eline muşta geçirdi. Ben 
saldıracaklarını anladım, 
liderlerine ”yapmayın bu 
olmaz” demeye başladım. 
Bu arada Pitbull köpekle-
ri de vardı. Önce karşıdan 
vuruşa geçince kendimi 
korudum. Ama bu arada 
arkadan kafama muşta ile 

vurunca gözlerim karar-
dı. Ellerimle yüzümü ka-
patıp yere çökünce hepsi 
birden saldırdılar, muşta, 
taş, beyzbol sopası ile 12 
kişi vurdular. Ben kendi-
mi savunmaya çalıştıkça 
vurmaya devam ettiler. 
Ölmüş numarası yapmak 
zorunda kaldım. Bu arada 
bir tanesi yeter vurmayın 
öldü dedi. Hemen arabala-
rına binerek uzaklaştılar. 
Gitmeden önce de ”sıra ka-
dınlarınıza ve kızlarınıza 
geldi”dediler. Ben hemen 
kardeşimi aradım o polis 
eğitimi aldığı için hemen 
polisi aradı eskort istedi 
eskortla beni hastaneye 
getirdiler. İşte gördüğünüz 
gibi sadece kafama 8 dikiş 

atıldı”dedi.

HASTANEDE TEDAVİ 
ALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına 
alınan K.K Danimarka’da 
iyi bir eğitim aldığını, mes-
lek sahibi olduğunu, hiç 
bir çete ya da grupla iliş-
kisi bulunmadığını belirte-
rek, giderek artan ırkçılı-
ğın durdurulması gerekti-
ğini söyledi. 

İfade alan polislerin, gö-
zümüz önünde ”şikayetçi 
olursan seni koruyama-
yabiliriz” demeleri K.K’yi 
olduğu kadar bizi de şa-
şırttı. K.K, Türk Büyükel-
çiliğine seslenerek ”Hells 
Angels, dünya çapında bir 
örgüt. Polis beni koruya-
mazsa ben kendimi nasıl 
koruyacağım. Bu örgütün 
alt kuruluşu olan AK 81 
bilindiği gibi daha önce iki 
Türk gencini öldürdü. Ben 
Büyükelçimize, Başbaka-
nımıza hatta Cumhurbaş-
kanımıza sesleniyorum. 
Bu ırkçılara karşı korun-
mamazı sağlasınlar. Dani-
marka makamlarını arayıp 
bize sahip çıksınlar. Bunu 
yapacaklarına şüphem 
yok. Özellikle kadın ve kız-
larımıza da saldıracakları-
nı söylediler. Bu durumu 
yaşamak istemeyiz. Ben 
dirençliydim, şanslıydım 
hayatta kaldım. Bu insan-
lar uyum diye asimilasyon 
istiyorlar. Uyuma evet 
ama asimilasyona hayır di-
yoruz”dedi.

Hells Angels’in alt ku-
ruluşu olan AK 81 çetesi 
genç Danimarkalılardan 

oluşuyor. AK 81 üyeleri 
yabancı gençleri döver, öl-
dürürlerse Hells Angels’e 
üye olma hakkını kazanı-
yorlar. AK 81 üyesi genç-
ler daha önce Deniz Özgür 
Uzun’u bezybol sopası ile, 
Osman Nuri Doğan’ı da 
silahlı saldırı ile öldürmüş-
lerdi. Zanlılar sadece 3,5-4 
yıl gibi hafif cezalar almış-
tı. AK 81, Hells Angels’in 
yabancı gençlere ait çete-
lerle mücadelesinde üye 
sayısını arttırmak için ku-
ruldu. Yabancılara yönelik 
saldırıları AK 81 üyeleri 
yapınca yaşları küçük ol-
duğu için daha az ceza alı-
yor böylece Hells Angels 
üyeleri ceza almaktan kur-
tuluyor.

Türk gencine ırkçı saldırı 
Danimarka’da daha önce iki Türk gencini öldüren ırk-
çı örgüt AK 81 üyeleri yine bir Türk gencine saldırıp 
hastanelik ettiler. Irkçılar bir de tehdit savurup ”sıra 
kadın ve kızlarınıza geldi” dediler.

Roj TV davasında mahkeme kararı ne olursa olsun her iki taraf da temyize gidecek. Dava ile ilgili kararın Ocak 
ayı ortalarında verileceği belirtilirken, tarafl ar davadan çıkacak sonuca göre temyize gideceklerini açıkladılar. 

ROJ TV davasında mahkemenin kararı bekleniyor 

SAVUNMA

İDDİA
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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. 

1001 NAT SELSKABSLOKALER
Lyskær 13 A - 2730 Herlev - Tlf.: 44 84 01 07 - Mobil: 40 54 95 34

Salonlarımızda 
haremlik, selamlık 

düğünler ve toplantılar 
yapılabilmektedir. 

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. 

Salonlarımızda mescit, kadınlar 
için sigara içme odası, Gelin 

odası bulunmaktadır. 

Yemeklerimiz kendi mutfağımızda taze 
malzemelerle kendi aşçılarımız tarafından 

helal olarak hazırlanmaktadır.  
Dışarıya yemek servisi yapılmaktadır. 

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. 

www.haber.dk www.gazette.dk
Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,

 www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.

TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALARIN-
DAN VEYA DANİMARKA’DA ÇALI-
ŞIRKEN İSTEĞE BAĞLI ÖDENMİŞ 
PİRİMLERİNDEN DOLAYI  TÜRKİ-
YE’DEN EMEKLİ OLANLARIN DA-
NİMARKA’DA ÇALIŞMAYA BAŞLA-
MASI HALİNDE ALINAN YAŞLILIK 
AYLIKLARININ DURUMU:

Sevgili HABER okurları. Bu sayıda 
üçüncü kez buluşuyoruz. İlk iki ya-

zımızdan dolayı sizlerden birçok geri 
dönüş aldık. Haber gazetesinin 29 Ka-
sım-2 Aralık tarihleri arasında Kopen-
hag’daki merkezinde düzenlediği ve siz-
lere duyurduğu  telefon danışma saatin-
de Türkiye’den giderek hazır bulunduk. 
Birçok okuyucu telefon ve şahsi baş vu-
rarak sorunlarını dile getirdi.
Bize ulaşan bu sorunların büyük bir 

kısmına tarafımızdan yazılı olarak ya-
nıt verildi. Bir bölümü mükerrer olduğu 
için toplu yanıt hazırlanarak yazıları-
mız içinde ve gelecek yazılarımızdan iti-
baren sıkça sorulan sorular (SSS) başlı-
ğı altında sizlerle paylaşılacaktır.
Bu yazımızda yine sizden gelen soru 

çokluğu dikkate alınarak başlıkta da be-
lirttiğimiz. Türkiye deki çalışmaların-
dan veya Danimarka’da çalışırken iste-
ğe bağlı pirim yatırarak ödenmiş prim-
lerinden dolayı Türkiye’de emekli olan-
ların,  Danimarka’da çalışıyor olmaları 
sebebiyle, Türkiye’deki emekli aylıkları-
nın kesilip kesilmeyeceği ile alakalı ola-
rak yaşanan sorunlar neticesinde orta-
ya çıkan uyuşmazlıkları ele alacağız. 
Bu uyuşmazlık SGK’nun kişinin yurt-

dışında çalışıyor olması ve ikamete da-
yalı sosyal sigorta veya sosyal yardım 

almamak şartlarının ihlal edildiğinden 
kasıtla ortaya çıkmaktadır. 
Diğer bir açıklama ile kişinin Türki-

ye’de fiili çalışması üzerinden Emekli 
Sandığı, Bağ-Kur veya SSK tarafından 
emekli edilenler veya emekliliği hak 
edenler. (Yaş şartını da doldurmuşlar-
sa) Danimarka’da çalışsalar veya her 
türlü sosyal yardımı alsalar dahi, Tür-
kiye’den emekli aylığını almaya devam 
edebilirler veya aylık almıyorlar iseler, 
aylıklarını derhal bağlatabilirler. 
Türkiye’deki emeklilik mevzuatına 

tabi olarak emekli olanlar için, hiçbir 
şekilde çalışamazlar diye hiçbir hüküm 
yoktur, ancak SGK bu durumda olanla-
rın işverenlerinden –yurtdışı firmaları 
olduğu için- sosyal güvenlik destek pri-
mi kesemediğinden dolayı, doğrudan bu 
kişilerin aylık tahsislerini iptal etmek-
tedir. Bunu da yasaya değil, yönetmelik 
ve genelge hükümlerine dayandırmak-
tadır.
Bu durumda olan kişiler, yurtdışı 

borçlanması da yapmadıkları için hiç-
bir şekilde “yurtdışında çalışmamak ve 
ikamete dayalı sosyal sigorta veya sos-
yal yardım almamak” şartına tabi değil-
lerdir. Bu şartlar sadece ve sadece 3201 
Sayılı Yasa’ya göre yurtdışı borçlanma-
sı yaparak emekli olanlar içindir. (Bu 

konuyu ise gelecek sayıdaki yazımızda 
geniş olarak ele alacağız. Bu konum-
da olan okurlarımızdan ve özellikle hiz-
met borçlanması yaparak Türkiye’den 
emekli aylığı almak düşüncesinde olan-
lardan çok sayıda soru almaktayız.)
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, bu 

durumda olan vatandaşlarımızın aylık-
larının iptali yasaya açıkça aykırıdır. 
Bu aykırılık sebebiyle, aylığı iptal edi-
lenlerin ikame ettikleri davaları iş mah-
kemeleri kabul etmekte, Yargıtay da bu 
kararları onamaktadır.
Yani yargı, yurtdışında yapılan çalış-

malar veya alınan yardımlar sebebiy-
le, Türkiye’deki hizmetleri üzerinden 
emekliye ayrılanların yaşlılık aylıkları-
nın iptal edilemeyeceğine hükmetmek-
tedir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLAN 
KİMSELERİN SİGORTALILIKLARININ 
İPTALİ
Bir başka dava konusu uyuşmazlık se-

bebi ise; isteğe bağlı sigortalı iken yurt-
dışında aynı anda çalışılması durumun-
da; SGK’nın, isteğe bağlı olarak ödenen 
primleri  iade edebileceğini bildirerek 
kişinin isteğe bağlı sigortalılığını iptal 
etmesidir. 506 Sayılı Yasa’nın mülga 
85. maddesine göre isteğe bağlı sigortalı 

olabilmek için aranan “zorunlu sigorta-
lı olmamak” şartı, yurtdışında çalışanla-
rı kapsamıyor. Zira yurtdışında yapılan 
çalışmalar, 506 Sayılı Yasa’da belirle-
nen zorunlu sigortalılık anlamında ve 
kapsamında değildir. 
Yargıtay bu konuda açılan davaları, 

aynı gerekçeyle kabul edip, “isteğe bağ-
lı sigortalıyken, yurtdışında çalışılamaz, 
çalışma varsa isteğe bağlı sigortalılık ip-
tal edilir” şeklinde ki SSK görüşünün 
tam tersine karar veriyor. Bu sebeple 
isteğe bağlı sigortalılığı iptal eden ku-
rum aleyhinde iş mahkemesinde dava 
açılmalı, isteğe bağlı sigortalılık yeniden 
geçerli saydırılmalıdır. 01.10.2008 tari-
hinden önce başlamış isteğe bağlı sigor-
talılıklar aynen muhafaza edilir, bu ki-
şilerin kazanılmış hakkıdır. Bu konum-
daki kişilerin dava açma hakları mev-
cuttur. 
SGK benzer durumda olan davaları 

kaybettiği için 1.10.2008 tarihinde yü-
rürlüğe giren 5510 sayılı Kanun’un iste-
ğe bağlı pirimi düzenleyen maddesine, 
bu pirimi ödeyebilmek için Türkiye’de 
ikamet şartını koymak zorunda kalmış-
tır. Ancak bu yeni değişiklik dahi yü-
rürlüğe girmeden önce isteğe bağlı pi-
rim ödemesi yapanlara ve bu tarihten 
önce başlayıp pirim ödemesine devam 
edenlere uygulanamaz. Çünkü geçici 
madde ile bu husus kazanılmış hak ola-
rak belirtilmiştir. Önerimiz bu burum-
da olan okurlarımızın hiç tereddüt et-
meden yargıya başvurarak bu mağduri-
yetlerini gidermeleridir.
Bir dahaki sayıda buluşmak üzere An-

kara’dan selamlar

kocaman@yahoo.com

Türkiye’de emekli olanların  
Danimarka’daki çalışma koşulları

AVUKAT CEVDET KOCAMAN
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CROSS-OVER

Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.

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.

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
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F
orbes dergisi, merkezi 
Dubai’de bulunan Le-
gatum Enstitüsü uz-
manları tarafından ha-

zırlanan dünyanın en mutlu  ve 
en mutsuz  ülkelerinin listesini 
yayımladı. 
2011 listesini hazırlarken küresel 
nüfusun yüzde 93’ünü oluşturan 
110 ülkeyi sekiz farklı kategori 
açısından değerlendiren Legatum 
Enstitüsü uzmanları, bu katego-
rileri ekonomi, girişimcilik, yöne-
tim, eğitim, sağlık, güvenlik, bi-
reysel özgürlükler ve sosyal ilişki-
ler ağı olarak sıraladı. 
Buna göre ilk sırada 54 bin do-
ları bulan kişi başı GSMH’si 
ile Norveç  geldi. 2009 ve 
2010’da da listenin başında yer 
alan Norveç ‘te nüfusun yüzde 
95’i yaşam standartlarından mut-
lu, yüzde 74 ise çevrelerindeki in-
sanları güvenilir buluyor. 
Listede Norveç’i girişimcilik ve fır-
sat eşitliğinde dünya birincisi olan 
Danimarka izliyor. Üçüncü sırada 
ise eğitim olanakları, etkili hükü-
met bürokrasisi ve gelişen ekono-

misiyle Avustralya yer alıyor. 
Dünyanın en mutlu  20 ülkesinin 
14’ü Avrupa kıtasında 3’ü Asya’da 
yer alıyor. İngiltere’nin 13. sırada, 
Almanya’nın 15. sırada ve Fran-
sa’nın 18. sırada yer aldığı listeye 
Singapur 16. sıradan, Hong Kong 
19 sıradan ve Tayvan da 20 sıra-
dan girdi.

Türkiye 75. sırada
Türkiye ise, 14 bin dolarlık kişi 

başı GSMH tutarı ile 75. sırada 
yer aldı. Nüfusun yüzde 60’ının 
kendini güvende hissettiği Türki-
ye’de nüfusun sadece 8,4’ü diğer 
insanları güvenilir buluyor. 

Dünyanın en mutsuz  ülkesi 
ise, 1 yaş altı çocukların yüzde 
10’unun yaşamını yitirdiği ve yok-
sulluğun hüküm sürdüğü Orta Af-
rika Cumhuriyeti.  Bu ülkeyi sivil 
hakların göz ardı edildiği Zimbab-
ve izliyor. Nüfusun sadece yüzde 
30’unun okuma yazma bildiği ve 
işsizlik oranının yüzde 20’ye çıktı-
ğı Pakistan, listede üçüncü sırada 
geliyor. Myanmar, Küba ve Kuzey 
Kore vatandaşlarının ankete katıl-
masına izin vermediği için listede 
yer almadı. Söz konusu kategori-
lerde yeterli  veri elde edilemeyen 
Libya, Irak, Afganistan, Somali ve 
Haiti’de listenin dışında tutuldu. 
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D
animarka önde 
gelen günlük ga-
zetelerinden Poli-
tiken’in 11 Aralık 

Pazar günkü sayısındaki 
manşet haberinde, THY çok 
tehlikeli bir havayolu şirke-
ti olmakla suçlandı. Haber-
de, Türk Hava Yolarında 
görevli Türk pilotların İngi-
lizce bilgilerinin yetersizli-
ğinin felaketle sonuçlanabi-
lecek kazalara yol açabilece-
ği belirtildi. 

Gazetenin, bazıları halen 
THY’de çalışan yabancı 13 
pilotla yaptığı röportajla-
ra da yer verdiği haberde, 
pilotların yeterli İngilizce 
bilemedikleri ve uçuş tali-
matlarını gerektiği şekilde 
anlamadıkları için uçuş ön-
cesi bazı güvenlik prosedür-
lerini yerine getiremedikleri 
iddia ediliyor.

Haberde, bazı pilotların uçuş 
talimatnamesini tam ola-
rak uygulamadıklarıi-
çin, kabin ba-
sıncının 

düşme-
si durumun-

da kullanılacak 
oksijen’in uçakta bulu-

nup bulunmadığını kontrol 
etmedikleri, yakıt göstergesinin 

kontrolünü yapmadıkları öne sürülü-
yor.

Türkiye Havayolu Pilotlar Derneği (Tal-
pa) eski genel sekreteri Nuri Sakarya da, 
13 pilotun anlattıklarına katıldığını ifade 
ederek, genel olarak Türk pilotların eği-
timlerinin yetersiz olduğu görüşünü sa-
vundu. 

Politiken gazetesinin Türkiye Muhabi-
ri Martin Selsöe Sörensen ve Claus Blok 
Thomsen tarafından hazırlanan haberde 
THY’nin son 2006-2010 yılları arasında 
yaşadığı bazı ciddi sorunların bazı rapor-
larda dile getirildiği ve bu raporların ga-
zetenin elinde bulunduğu bildiriliyor. 

Bunlar arasında THY uçaklarının; 2006 
yılının Mart ve Ekim aylarında Lond-
ra’nın Stansted havaalanından kalktık-
tan sonra yanlış irtifaya yerleştiği, 2009 
yılında Gürcstan’ın başkenti Tiflis yanlış 
havaalanına indiği, Moldova’nın başken-
ti Kişinev’de, verilen talimatların aksine 
iniş pistinin tamirat halinde bulunan kıs-
mına indiği, 2009 yılında Heathrow hava-
alanına iniş yaptığı sırada pilotların ve-
rilen talimatları dikkate almadıkları için 
başka bir uçakla çarpışma riski yaşadığı, 

Brüksel havaalanına inişle geç-
tiği sırada pilotun motorlardan 
birine tam gaz vererek düşme 
tehlikesi atlattığı belirtiliyor. 

Danimarka sivil ulaşım kon-
seyi (Trafikstyrelsen) ve Avrupa Ha-

vacılık Güvenliği Ajansı (EASA) ise THY 
ile ilgili herhangi bir problem konusunda 
bilgi sahibi olmadıklarını açıkladılar.

THY’de 2 bin 200 civarında pilot ve 4 
bin civarında kabin personeli bulunuyor. 
THY’de çalışan pilotların yüzde 15’inin, 
yani 320’sinin yabancı olduğu belirtili-
yor. THY günde binin üzerinde uçuş ger-
çekleştiriyor. THY’nin Danimarka’dan 
Türkiye’ye yılda yaklaşık 200 bin yolcu 
taşıdığı da gazetede yer alan bilgiler ara-
sında.

Danimarka Ulaştırma Bakanı devrede
Danimarka Ulaştırma Bakanı Henrik 

Dam Kristensen, Politiken gazetesinde 
THY’ye yönelik olarak dile getirilen iddi-
alar konusunda araştırma başlatacağını 
söyledi. 

Kristensen, Politiken’e yaptığı açıkla-
mada, THY’nin güvenlik prosedürlerine 
uyup uymadığının yakından izleneceğini 
ancak bunun yoğunluğunun ne olacağına 
henüz karar vermediğini söyledi.

Bakan, Sivil Ulaşım Konseyi’ne (Tra-
fikstyrelsen) de diğer Avrupa ülkelerin-
deki muadil kuruluşlarla ilişkiye geçerek, 
dieğr ülkelerde de benzer bir algının var 
olup olmadığını araştırması talimatı vere-
ceğini söyledi.

“Sorun görmüyoruz”
Danimarka’da sivil ulaşım konseyi (Tra-

fikstyrelsen) ve Avrupa Havacılık Güven-
liği Ajansı (EASA) dan yapılan açıklama-
larda ise THY’nin özellikle tehlikeli bir 
havayolu şirketi olduğu yönünde herhan-
gi bir bilgi veya şikayete 
sahip olmadıkları açık-
landı.

THY Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hamdi 
Topçu ve THY Genel 

Müdürü Temel Koti-
l, THY filosuna yeni katılan 
B737-900ER tipi uçakların 
tanıtıldığı toplantıda, ba-
sın mensuplarının çeşitli 
sorularını yanıtladı. Top-
çu, bir gazetecinin ‘’Dani-
marka basınında THY’nin 
uçuş güvenliğinin yetersiz 
olduğu, pilotların yeterli 
İngilizce bilmediği gibi bazı 
haberler çıktı, bunu na-
sıl değerlendiriyorsunuz?’’ 
şeklindeki sorusu üzerine, 
şunları söyledi: 

‘’Bu haberin maksatlı bir 
haber olduğu anlaşılıyor. 
THY standartlarına uygun 
olmadığı için almadığımız 
bu pilotlar maalesef THY’yi 
karalama yolunu seçmişler-
dir. Üzüntü verici bir açık-
lama. THY, şu anda bütün 
uluslararası uçuşlarını ger-
çekleştirebilecek yetkinliğe 
sahip pilotlardan oluşuyor. 
Bu pilotların hepsi testler-
den geçiriliyor. Şu anda ha-
berde yer aldığı gibi bir pi-
lot bizim filomuzda yok.’’ 

“TALİHSİZ BİR YAYIN!”
THY Genel Müdürü Te-

mel Kotil de, aynı soruya 
‘’Talihsiz bir yayın o. İlgili 
gazeteci bizimle uzun süre 
temasta oldu. Biz ona de-
falarca durumu izah eden 
raporlar gönderdik ama 
bunların hiçbirini göze al-

madan tekrar yayın yaptı. 
Böyle yanlı yayın başka ga-
zetede de olmuştu, hatır-
larsınız. 

Tabii rekabette biz daha 
başka metodlar bekleriz. 
Bu tip metodlar hiç hoşu-
muza gitmez. Biz kendi işi-
mize bakarız. Bizim pilot-
larımız iyidir. Bu yazı çok 
amaçlı bir yazı. Fakat üzül-
düğümüz konu, bu gazete-
ciye defalarca işin aslını, 
astarını yazı olarak gönder-
memize ve elimizde kalın 
bir dosya olmasına rağmen 
bunu hiç göze almadan ya-
zılan bir yazı’’ yanıtı verdi. 

THY’nin tam teşekkül-
lü bir havayolu olduğunu 
ve sürekli denetimlerden 
geçtiğini hatırlatan Kotil, 
‘’Bütün sistemlerimiz ye-
rindedir. Biz emniyetli bir 
havayoluyuz. Bu tescillidir. 
Bilsek ki ilave bir emniyet 
kuralı alınacak, biz onu za-
ten dünden yapmış oluruz. 
Bu demek değil ki bir uyarı 
geldiği zaman dikkate al-
mayız ve yan gelip yatarız. 
Biz onu dikkate alır tekrar 
tekrar bakarız. 

THY için en önemli olan 
şey uçuş emniyetidir, daha 
önemlisi yok’’ dedi. -’’Para-
ya acımayız’’ Hamdi Top-
çu, THY’de Danimarkalı 
bir pilot olup olmadığına 
ilişkin soru üzerine, ‘’Bizde 
her milletten pilot var. Ta-
bii bunu pilot arkadaşlara 
mal etmemek lazım. Bunu 

taraflı bir yazı olarak 
görürüz ve gereğini 
yapacağız’’ dedi. 

Bir gazetecinin ‘’Bu 
değerlendirmeleri ya-
pan pilotlar daha önce 
THY’ye iş başvurusun-
da bulunup giremeyen 
pilotlar mı?’’ sorusu 
üzerine de Topçu, ‘’Ya-
zıdan o anlaşılıyor, şu 
anda isimlerini bilmi-
yoruz ama bize birçok 
yabancı pilot başvu-
rusu oluyor. Şu anda 

THY’de 278 yabancı pilotu-
muz var. Bunların alımında 
çok sıkı bir test uyguluyo-
ruz. Bu testi birçok pilot 
geçemiyor. İşte bu testi 
geçemeyen ve THY’de ça-
lışmayı da beceremeyen bu 
kişilerin, birileri tarafından 
haksız rekabet konusunda 
kullanıldığını düşünüyoruz. 

THY’de pilot standartla-
rı Avrupa’nın seviyesinde, 
birçok noktada da üzerinde. 
Avrupa’da birçok ülkenin 
pilotu kendi havayolların-
da uçmasına rağmen bizim 
pilot sistemimizde eleniyor. 
İşte bu haberi, elenenlerin 
kullanılması olarak algılıyo-
ruz’’ diye konuştu. 

Topçu, pilotların yabancı 
dil problemi olup olmadığı-
nın sorulması üzerine de, 
‘’THY’de yabancı dil prob-
lemi yok. Biz askeri kökenli 
ve okullardan temin etti-
ğimiz pilotlarımızı yabancı 
dil testiyle alıyoruz. Pilotla-
rın yabancı dil sorunu yok. 
Zaten uluslararası kaidele-
re göre pilotlar belirli bir 
seviyede yabancı dil bilmek 
zorundadır. Bu seviyeyi 
geçmeyen pilotumuz yok-
tur’’ dedi. 

“THY UÇUŞ EMNİYETİ 
KONUSUNDA PARAYA 
ACIMAYAN BİR 
HAVAYOLUDUR”

Hamdi Topçu, en büyük 
önceliği uçuş güvenliği-
ne verdiklerini belirterek, 
‘’THY, uçuş emniyeti ko-
nusunda paraya acımayan 
bir havayoludur. Tasarruf 
konusunda çok dikkatliyiz 
ama uçuş emniyeti konu-
sunda paraya acımayan bir 
şirketiz. Uçuş güvenliği ko-
nusunda uluslararası alan-
da ne tedbirler varsa daha 
fazlasını alıyoruz. Çünkü 
uçuş güvenliği konusu bir 
şirketin olmazsa olmaz ko-
nusudur. Şu anda şirketi-
mizde en önem verdiğimiz 
bu kalite konusudur. Kalite 
konusunda hem THY Tek-
nik hem THY Anonim Şir-
keti olarak en üst düzeyde 
tedbirler alıyoruz. Ben ay-
lık raporlarla bunu izlerim. 
Bu konuda ne taviz veririz 
ne de personel eksikliğine 
tahammül ederiz. Çünkü 
insan hayatı her şeyin üze-
rindedir, o olmadığı tak-
tirde bizim varlığımız söz 
konusu değildir. THY’yi 
kalite konusunda getirdiği-
miz nokta Avrupa seviyesi-
nin üzerindedir. Bu konuda 
gönlümüz rahat. Bu konu-
larda savunmaya geçmeyiz 
ama yüzde yüz emin olsak 
da yüz birinci kez kontrol 
yaparız. Her iddianın üze-
rine gidiyoruz, bu konuda 
çok rahatız’’ şeklinde ko-
nuştu. 

THY’ye ağır suçlama THY’den anında yanıt
Danimarka günlük gazetelerinden Politiken’de yeralan 
manşet haberde, Türk Hava Yollarında görevli Türk 
pilotların İngilizce bilgilerinin yetersizliğinin felaketle 
sonuçlanabilecek kazalara yol açabileceği öne sürüldü. 

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi 
Topçu, en önemli önceliklerinin uçuş emniyeti olduğunu 
belirterek, ‘’İnsan hayatı her şeyin üzerindedir, o olmadığı 
taktirde bizim varlığımız söz konusu değildir’’ dedi. 

Danimarka Ulaştırma Bakanı 
Henrik Dam Kristensen

THY Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hamdi Topçu

Aarhus kentinin Gellerup 
semtinde düzenlenen bir 
tartışma toplantısı esna-

sında Müslüman bir kadının 
“Bir Müslüman kadın eşinden 
boşanmak isterse ne yapmalı” 
şeklindeki sorusuna cevap ve-
ren Danimarka asıllı Müslüman 
imam Abdul Wahid Pedersen, 
Danimarka mahkemelerinin 
verdiği kararları 
İslami kanunlar 
(şeriat) kapsa-
mında onaylaya-
cak bir konsey 
önerdi. 

Pedersen’e göre 
ülkenin doğu-
sunda ve batı-
sında kurulacak 
iki konsey 23-30 
kişiden oluşacak 
ve Danimarka 
mahkemelerinin 
verdiği kararları 
onaylayacak. 

Pedersen İngiltere’deki uygu-
lamaları örnek göstererek, örne-
ğin boşanma davalarında şeriat 
kurallarının gözetilip gözetil-
mediğine bakarak boşanmalara 
onay verecek bir konseyin fay-
dalı olacağını söyledi.

Abdul Wahid Pedersen’in öne-
risi Danimarka’da yaşayan laik 
Müslümanların yanı sıra bazı 
siyasi parti sözcülerinin de sert 
tepkisine yol açtı.

Liberal parti Venstre’nin söz-
cüsü Michael Aastrup Jensen, 
Pedersen’in önerisine şiddetle 
karşı çıktığını belirtirken Ada-
let Bakanı Morten Bödskov’un 

cevaplaması isteğiyle 8 soru sor-
du. 

Aastrup Jensen, “Danimarka 
yasalarının İslami yasalar kar-
şısındaki durumu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?”, “İslami yasa-
ların Danimarka yasaları karşı-
sındaki durumu nedir?”, “Dani-
marka hukuk sistemince alınan 
kararların İslami yasaları ışığın-

da bir geçerlilik 
kazanmasına ih-
tiyaç var mıdır?”, 
“Bakan İslami bir 
konsey oluşturul-
ması isteklerine 
nasıl bakmaktadı-
r?” sorularının da 
arasında bulun-
duğu sekiz soru-
luk bir soru öner-
gesi verdi.

Danimarka 
Halk Partisi de 
Abdül Wahid Pe-

dersen’in önerisine sert tepki 
verdi. Partinin sözcüsü Martin 
Henriksen, “Bu öneri Danimar-
ka yasalarının kenara itilip, İs-
lami yasaların geçerli olmasını 
getirir. Danimarkalı hakimlerin 
kararları yeterlidir, İmamlara 
gerek yoktur. Bu bazı insanla-
rın, ellerinde olmayan bir hakka 
sahip olma çabasıdır” dedi.

Danimarka Halk Partisi’nin, 
İslami konsey kurmayı ve İslam 
kurallarını Danimarka yasaları 
ile eş tutmayı amaçlayan çaba-
ların suç olarak nitelenmesini 
sağlayacak bir yasa tasarısını 
parlamentoya sunacağı bildiril-
di.

Danimarkalı imam Abdul Wahid Peder-
sen’in Aarhus’ta bir tartışma toplantısında 
dile getirdiği “Şeriat konseyleri kurulsun” 
önerisi ortalığı karıştırdı.

Şeriat istedi, ortalık karıştı

Dünyanın en mutluları, en mutsuzları
Norveç, 54 bin doları bulan kişi başı gayrisafi milli hasılası (GSMH), toplumsal yaşamı ve güvenlik koşullarıyla 
bir kez daha dünyanın en mutlu ülkesi oldu. 

Listeye göre en mutlu 10 ülke, 
şöyle sıralanıyor:
1. Norveç
2. Danimarka
3. Avusturya
4. Yeni Zelanda
5. İsveç
6. Kanada
7. Finlandiya
8. İsviçre
9. Hollanda
10. ABD

Dünyanın en mutsuz  ülkeleri ise 
şöyle sıralanıyor:
1. Orta Afrika Cumhuriyeti
2. Zimbabve
3. Etiyopya
4. Pakistan
5. Yemen
6. Sudan
7. Nijerya
8. Mozambik
9. Kenya
10. Zambia

Danimarka Türk Diyanet 
vakfı 2011 ve 2012 yılı et-
kinlikleri konusunda bilgi-

lendirmede bulundu. Glostrup’ta 
bulunan Türk diyanet Vakfı bina-
sında gerçekleştirilen basını bilgi-
lendirme toplantısında Vakıf yö-
netim kurulu başkanı Dr. Ahmet 
Onay, rutin faliyetlerin devam et-
mesinin yanı sıra önemli bir proje 
olarak da Danimarka Türk Aile 
İrşat Projesi adıyla ailelere yö-
nelik kapsamlı bir çalışmanın ön 
hazırlığının yapıldığını söyledi.

2011 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetleri iki başlıkta toplayan 
Dr. Ahmet Onay, bunları “Rutin  
ve Rutin dışı faaliyetler” olarak 
adlandırdı.

Rutin faaliyetler arasında 
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler 
kursları, camilere okul ve grup 
ziyaretleri, Dernek ziyaretleri, 
Afrika ve Van yardım kampanya-
ları, yayın ve takvim hizmetleri 
gibi konu başlıkları olduğunu bil-
dirdi ve en önemli çalışma alanla-
rından biri olarak nitelendirdiği 
Aile İrşat ve rehberlik projesini 
anlattı.

Dr. Ahmet Onay, 2012 yılında 
yine geniş bir katılımla Kutlu Do-

ğum haftası etkinliği düzenlene-
ceğini, Kur’an-ı Kerim yarışması, 
kompozisyon yarışması, kısa film 
yarışması gibi yarışmaların yapı-
lacağını, Kadın ve gençlik kolları 
faaliyetlerine hız ve ağırlık verile-
ceğini, Akademik çevrelerle semi-
ner programları ve birlikte çalış-
ma olanaklarının araştırılacağını 
belirtti.

Rutin dışı faaliyetler ise; Vakıf 
Genel Kurulu, Kadın kolları ve 
gençlik kolları, Nisan ve Mayıs 
aylarında Kopenhag Üniversitesi 
ile seminer programları, Ağus-
tos 2011 Vaile’de Entegrasyon 
Bakanlığı Konferansı, Kasım 
2011 Kopenhag’da Danimarka 
Dini Liderler Konferansı, Danca 
ve Türkçe Ramazan ayı tanıtım 
broşürü hazırlanıp dağıtılması,-
Ramazan ayı bayramlaşması ve 
kukla tiyatro gösterisi (Kopenhag 
ve Arhus), Kutlu Doğum Platfor-
mu oluşturulmasına öncülük ve 
08 Nisan 2012’de Kutlu Doğumu 
ortak katılımla kutlama, Duaları-
mı öğreniyorum kitabının tercü-
mesi, Danimarka Türk Aile İrşat 
ve Rehberlik Projesi ön hazırlığı  
olarak sıralandı.

Aile İrşat ve destek projesi
Dr. Ahmet Onay, geçtiğimiz Ma-
yıs ayında Kopenhag Üniversi-
tesi ile yapılan ortak seminer 
programları sırasında suç işleyen 
veya hapse giren gençlerin  yüz-
de 95’ten fazlasının hiç camiye 
gitmedikleri ve hiçbir dini bilgi 
almadıkları, en az yüzde 90’ının 
bölünmüş ailelerden geldikle-
ri, öğrenim durumu, iş/çalışma, 
aile birlikteliği ve dini bilgi/
sorumluluk (camiye gitme) ara-
sında sıkı ilişkiler bulunduğunun 
ortaya çıktığını söyledi.

“Projenin konusunu, İslam Di-
ninin özellikle aileye yönelik; ni-
kah, sevgi, saygı, dürüstlük, sa-
bır, şükür, affetme, helal kazanç, 
eğitim ve çocukların yetiştirilme-
si gibi dini ve ahlaki değerlerinin 
öğretilip benimsetilmesi ve bu 
konularla ilgili yaşanan problem-
lerin aşılmasında ailelere yar-
dımcı ve destek olunması şeklin-
de özetlemek mümkündür” diye 
konuşan Dr. Ahmet Onay, Bu 
proje öncelikle Danimarka’da ya-
şayan Müslüman Türk vatandaş 
ve soydaşlarına yönelik olacağını 
belirtti.

Diyanet Vakfı’ndan yoğun program
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PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve 
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz. 

Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsanız, 

mağazamıza uğrayıp nasıl bir süsleme 
istediğininizi belirtmeniz yeterlidir. 

Hemen bizi arayın.

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

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

Mağazamızda 
her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri 

bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

GELİN ÇİÇEKLERİ 
VE BUKETLER

 Østerbrogade 62 - 2100 København Ø - Tlf: 35 38 23 90

HABER HABER

Danimarka’da Türk 
mamüllerini satan 
en büyük market

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

BİZDEN 
UCUZU 

VAR MI? 

NØRREBRO 
HELAL 
KASAP

Marketimize gelin, 
ucuz kampanya 
ürünlerimizden 

yararlanın!

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fi yatlarla 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

ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

Haftalık indirimlerimizi 
internet sitemizden 
takip edebilirsiniz

Bayram alışverişinizi yapabileceğiniz, evinizin tüm gıda ihtiyacını 
en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres!

İ
slamiyetten korkan ve 
İslamiyeti sorun ola-
rak gören kişilerin Av-
rupa ülkelerindeki alt 

kültür gruplarına mensup 
kişiler olmadıkları, toplu-
mun her kesiminden insan-
ların İslamiyet korkusunu 
yaşadıkları ortaya çıktı.

Avrupa ülkelerinde çe-
şitli azınlık gruplarla ilgili 
düşünceleri sorulan halkın 
eşcinseller, yahudiler ve ka-
dınlara bakışında ülkeden 
ülkeye farklılıklar gözlenir-
ken İslamiyete bakış konu-
sunda neredeyse her ülke-
de sonucun aynı çıktığı ve 
her iki Avrupalıdan birinin 
ülkelerinde çok fazla sayıda 
Müslüman yaşadığını dü-
şündükleri  belirtiliyor.

Danimarka’da bu oran 
henüz resmi olarak açık-

lanmamış bir kamuoyu 
araştırmasına göre yüzde 
45. Danimarka’da çok fazla 
Müslüman olduğunu düşü-
nen bu yüzde 45’lik kesim 
aynı zamanda başörtüsü-
nün yasaklanmasını da is-
tiyor.

Yapılan kamuoyu araştır-
masına 2 bin Danimarkalı-
nın konu olduğu belirtilir-
ken Avrupa geneli sonuç-
larda Danimarka’nın orta 
sıralarda yer aldığı belirti-
liyor. “Ülkemizde çok fazla 
Müslüman var” diyenlerin 
oranına bakıldığında en 
fazla Müslüman karşıtlığı 
yüzde 61 ile Macaristan’da 
gözlenirken Portekiz yüz-
de 27 ile en alt sırada yer 
alıyor. Yüzde 50 ile İtalya-
nın ikinci sırada bulunduğu 
araştırmada Danimarka; 

Macaristan, İtalya, Polon-
ya, Almanya ve İngilte-
re’den daha az Müslüman 
korkusu yaşıyor. Müslü-
manlara karşı ise Hollanda, 
Fransa ve Portekiz Dani-
marka’dan daha hoşgörülü

Politiken gazetesinde yer 
alan habere göre; Fried-
rich-Ebert-Stiftung düşün-
ce kuruluşunda Sosyal psi-
kolog olarak çalışan Beate 
Küpper, “Kimse kendinin 
ırkçı olarak adlandırılması-
nı istemiyor, ancak söz ko-
nusu Müslümanlar olunca 
insanlar her türlü önyar-
gıyı dile getirmekten çe-
kinmez hale geldiler artık” 
diye konuşuyor. 

Etnik kimliği farklı olan 
kişileri kendilerinden  daha 
düşük gören kişilere siyasi 
görüşleri sorulduğunda so- rulduğunda siyasi yelpaze-

nin merkezini işaret ettik-
lerini, bu kişilerin sadece 
yüzde 10’unun aşırı sağa 
sempati duyduklarını belir-
tiyor Beate Küpper.

Araştırma sonuçlarını 

alarm verici bulan Beate 
Küpper ortaya çıkan ya-
bancı düşmanlığının çoğul-
culuk ve katılımcılık gibi 
demokratik değerleri tehdit 
ettiğini, ırkçı terör eylemle-
rinde bulunan kişilerin de 

artık çoğunluk adına eylem 
yaptıklarını ifade etmeye 
başladıklarını, bunun en 
son örneğinin ise Oslo’da 
yaşanan katliamı gerçekleş-
tiren Ander Behring Brei-
vik olduğunu söylüyor.

Avrupa’nın yarısı İslam’dan korkuyor
Almanya’da bulunan Friedrich-Ebert-Stiftung adlı düşünce kuruluşu tarafından yaptırılan çok kapsamlı 
bir kamuoyu araştırmasında her iki Avrupalıdan birinin İslam’ı sorun olarak gördüğü ortaya çıktı. 

Danimarka’da 15 Eylül 
seçimlerinin arıdn-
dan gelen işbaşına ge-

len Sosyal Demokrat önderli-
ğindeki merkez-sol koalisyon 
hükümetinin Avrupa Bakanı 
Nicolai Wammen, AB dönem 
başkanlığı esnasında Türki-
ye ile müzakerelerin yeniden 
başlatılacağını açıkladı.

1 Ocak 2012’de AB dönem 
başkanlığını devralacak Da-
nimarka’nın Avrupa işlerin-
den sorumlu Avrupa Bakanı 
Nicolai Wammen Türkiye’ye 
sıcak mesajlar gönderdi. 

Wammen bakanlığı döne-
minde Avrupa Birliği’nin 
genişleme sürecine hız ka-
zandırmak istediğini söyle-
di ve Türkiye ile birlikte Sır-
bistan’ın üyelik sürecinin de 

hızlandırılacağını belirtti.
Nicolai Wammen, “Her ne 

kadar AB içinde bulundu-
ğumuz günlerde ortaklıkla-
rında kendi içinde sorun ya-
şasa da sınırlarımız ötesine 
bakmayı unutmayalım. Zira 

komşu ülkelerin AB ile olan 
ilişkilerinin gelişmesi o ülke-
lerde demokratik, ekonomik 
ve siyasi reformların de önü-
nü açmaktadır” dedi.

(Haber)

Danimarka’dan sıcak mesajlar
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AROMA 

Vesterbrogade 61 - 1620 København V - Tlf: 33 79 40 23

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin, 
mutlu edin

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

hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

Ekonomik kriz, gençler arasında 
hızla artan işsizlik ya da Avrupa 

Birliği’nin yeni anayasası önerileri gibi 
önemli sorunlar çözüm beklerken, san-
ki tartışılacak başka hiç bir sorun yok-
muş gibi, bakanların, politikacıların 
danışmanlarının yönetimdeki rolleri, 
bakanlar üzerindeki etkileri tartışılıyor 
parlamentoda. 
Aslında bakan danışmanlarının siya-

setti rolü yeni bir tartışma değil, ama 
son olarak ortaya çıkan başbakan Hel-
le Thorning Schmidt’in vergi davasıy-
la bu konu tekrar gündemin tepesine 
oturdu ve danışmanlara gerçekten ihti-
yaç var mı, ülkeyi kimler yönetiyor gibi 
sorular yeniden tartışılmaya başlandı. 
Bakan danışmanlığı 80’li yıllarda Da-

nimarka’ya Amerikalılardan geçti. Bu 
özel danışmanların bakanların kamu-
oyu ile iletişimini sağlamak, onların 
kamuoyuna yönelik yaptıkları açıkla-
maları süzgeçten geçirmek, riskli açık-
lamalar yapmaları durumunda onları 
uyarmak gibi önemli görevleri bulunu-
yor. 
Bazıları bu durumu demokrasi açı-

sından sakıncalı bulurken,  bazıları da 
bunu siyasette profesyonelleşme olarak 
görüyor. Yani yayınlanması gereken 

mesajlar hazırlanacak, biçimlendirile-
cek ve doğru biçimde yayınlanacak, bir 
tür reklamın yayına hazırlanışı gibi. 
Siyaset ve mesajlar bir başka deyişle 
sözcükler bir ürün olarak satışı sunu-
luyor. Medyanın odak noktası olduğu 
günümüzde, herşeyi saniyeler içinde 
anlatılabilme, iletişim daha dikkatli 
kurabilme, yani mesajı doğru pazarla-
ma becerisi gerekiyor. Bu yüzden yük-
sek düzeydeki politikacıların, bakan-
ların birer danışmanı bulunuyor. Son 
10-15 yıl içerisinde danışmanlar siyaset 
sahnesinde giderek artmaya başladılar. 
Bundan önceki merkez-sağ hükümet 
döneminde politikacılar danışmanlarla 
çalıştılar, şimdiki merkez-sol hüküme-
tinin üyelerinin de danışmanları bulu-
nuyor. 
Danışmanları demokrasi açısından 

sakıncalı bulanlar, danışmanların ba-
kan ile halk ve medya arasında filtre 

görevi yapmasını doğru bulmuyorlar. 
Ayrıca son iki önemli olayda danışman-
ların kullandıkları yöntemin yasadışı 
olması ve sınırları zorladığının ortaya 
çıkması bu görüşü güçlendirmeye baş-
ladı.  
Danışman skandallardan biri, BT ga-

zetesinin Başbakan Helle Thorning 
Schmidt ve eşinin vergi kaçırdığı yö-
nündeki haberleri sayfa sayfa yayınla-
ması üzerine çıkmıştı. Gerçi bu iddia-
dan bir sonuç çıkmadı, ama sonradan 
anlaşılıyor ki,  daha önceki hükümet 
döneminde Vergi Bakanı olan Troels 
Lund Poulsen’in danışmanı Peter Arn-
feldt Helle Thorning Schmidt’in seçim-
lerde önünü kesebilmek için  Ekstrab-
ladet gazetesine gizli bilgi sızdırmış, 
vergi dairesi devreye girmişti. Şimdi bu 
danışman hakkında ve polis adli soruş-
turma başlattı. Ayrıca Bakan hakkında 
da, bilgisi dahilinde olabileceği yönün-

de, kurulan bir komisyon tarafından 
inceleme yapılıyor. 
Bir başka danışman skandalı da, 

daha önceki iktidarın Savunma Bakanı 
Sören Gade’yi görevinden etmişti. Ba-
kanın danışmanı Jacob Winter bilinçli 
bir şekilde Irak’taki Danimarkalı as-
kerler hakkında bazı gizli bilgileri ya-
sadışı yollarla TV2’nin bir gazetecisine 
göndermiş, sızdırılan bilgiler Danimar-
kalı askerlerin yaşamlarını tehlikeye 
atmıştı. Bu davayı polis bugün hala so-
ruşturuyor. 
Bu iki danışman skandalının yanısı-

ra bu danışmanların bakanlarının bu 
bilgi sızdırılmalarından ne kadar ha-
berdar olup olmadıkları, dönemin baş-
bakanı Lars Lökke Rasmussen’in bu 
yöntemler hakkında ne gibi girişimde 
bulunduğu hala sorulması gereken so-
rular. 
Danışmanlığın Danimarka siyasetine 

yerleşmesiyle birlikte artık siyasetin de 
daha karmaşık hale geleceğinden kim-
senin şüphesi olmasın. Danışmanların 
siyaset kültürüne neler getirdiğini bu 
iki davanın sonucunda göreceğiz. Uma-
rız, danışmanlar halkın seçtikleri ve-
killere ve demokratik kurumlara zarar 
vermez. 

Ülkeyi danışmanlar mı 
yönetiyor?
YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

www.eak-design.com
ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

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

sunulmaktadır.

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

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz
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www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675

D- SMART 
İskandinavya 

Servisi

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

KOMPLE ÇANAK SETİ
Tüm FRE Türk ve 
Avrupa kanallarını 
çekebilen komple 

çanak seti

H.C Ørstedsvej 7, kld. 
1879 Frederiksberg C

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki 

4 köşe çanak anten 70 cm’lik 
çanağın işlevini görüyor ve tüm 

Türk kanallarını çekiyor.

Uydu alıcınız ne olursa olsun, 
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca 

takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

MAXİ paket 
Üstelik CAM 
Modül hediye

ÇANAKSIZ İNTERNET ÜZERİNDEN 
250 KANAL ÇEKEBİLEN WEB TV 

ALETLERİMİZ VARDIR

Rosenørns Alle 11 
Frederiksberg

Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

Zevkinize 
ve ölçünüze 
göre sadece 
size özel 
dikim

Dev gelinlik ve 
gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı 
mutlaka görün. 
Hayalinizdeki 
elbiseyi dikiyoruz.

Coco
1 Şubat’a 

kadar 
bayan 

elbiselerinde  
% 30, 

gelinliklerde 
% 50 

indirimler

O
slo şehir merke-
zinde hükümet 
binalarının bu-
lunduğu meydana 

bombalı saldırı düzenleyen 
ve ardından Sosyal Demok-
rat Parti gençlik kampını 
basarak 77 kişiyi öldüren 
Anders Behring Breivik’in 
hapis cezası alamayabilece-
ği belirtildi.

Breivik’in yakalanmasın-
dan sonra adli tıp yetkili-
lerince kendisiyle yapılan 
konsültasyonlar sonunda, 
cezai yükümlülüğünün bu-
lunmadığı sonucuna varıl-
dı.

Berivik’in yakalanmasının 
ardından hazırlanan psiko-
log raporlarına göre Breivik 
eylemlerini gerçekleştirdi-
ği anlarda kendinde değil-
di. Adli tıp yetkiililerince 
Breivik’le olayın ardından 

yapılan konuşmalarda, Bre-
ivik’in kendine kurduğu 
ve kendi içinde dengeli bir 
dünyada yaşadığı, saplan-
tısal düşüncelerin Breivik’i 
yönlendirdiği sonucuna 
ulaştılar.

Paranoyak Şizofren tanı-
sı konulan Ander Behring 
Breivik’in çocukluk yılla-
rında enseste maruz kaldı-
ğı da ortaya çıkan bilgiler 
arasında.

16 Nisan’da hakim kar-
şısına çıkacak olan Anders 
Behring Breivik hakkında-
ki rapor mahkeme tarafın-
dan kabul görürse Breivik 
hapis cezası almayacak ve 
kapalı bir akıl hastanesinde 
gözlem altına alınacak.

Bu arada dünyanın önde 
gelen medya kuruluşları ve 
televizyon istasyonları Bre-
ivik’le röportaj yapabilmek 

için sıraya girmiş durum-
dalar. Breivik duruşmaya 
kadar geöçen süğrede rö-
portaj verebilecek ve ziya-
retçi kabul edebilecek. An-
cak Breivik ne röportaj için 
ne de ziyaret için kimseye 
izin vermiyor. Norveç res-
mi yayın kuruluşu NRK ise 
Breivik’le röportaj yapmayı 
reddedediyor.

Geçtiğimiz 22 Temmuz 
günü Norveç’in başkenti 
Oslo’da bombalı saldırı so-
nunda 9 kişiyi ve ardından 
Norveç Sosyal Demokrat 

Partisi gençlik kampının 
bulunduğu Utöya adasın-
da 68 genci kurşuna dizen 
Anders Behring Breivik’e 
”ruhsal dengesi yerinde 
değil” tanısı konması katli-
amda ölen Türk kızı Gizem 
Doğan’ın babasını çileden 
çıkardı.

Norveç’in önde gelen ga-
zetelerinden VG’de yer 
alan habere göre Abdülka-
dir Doğan, ”Breivik’in yeri-
ne Asyalı ya da ya da Orta-
doğulu bir Müslüman terö-
rist bu suçu işlemiş olsaydı 
bu tanı konacak mıydı, ya 
da en azından böyle bir ih-
timal olduğu araştırılacak 
mıydı?” diye sordu.

Baba Abdülkadir Doğan 
Norveç hukuk sistemine 
sonuna kadar saygılı oldu-
ğunu, ancak Norveçli psi-
kiyatrların ulaştığı sonucu 

tuhaf karşıladığını söyleye-
di. Baba Abdülkadir Doğan 
Norveç devletine çağrıda 
bulunarak, Breivik’in ruh-
sal bir rahatsızlığınının 
bulunup bulunmadığının 
uluslararası psikiyatrlar-
dan oluşan bir komisyon 
tarafından araştırılmasını 
sağlamasını istedi. Gerekir-
se bu çalışmanın giderleri-
ni kendisinin karşılayaca-
ğını söyleyen Abdülkadir 
Doğan, yıllarca böyle bir 
eylemi planlayan ve ”ba-
şarılı” bir şekilde planına 
göre gerçekleştiren birinin 
ruh hastası olamayacağını 
söyledi.

Bu tür eylemleri gerçek-
leştiren kişilerin terörist ol-
duklarını söyleyen baba Ab-
dülkadir Doğan daha önce 
terör eylemi gerçekleştiren 
Müslüman terörüstlerin 

hiç birinin ruh sağlığının 
yerinde olup olmadığının 
araştırılmadığını söyledi.

Gizem Doğan, 22 Tem-
muz günü akşam saatle-
rinde başkent Oslo yakın-
larındaki Utöya adasında 
Anders Behring Breivik 
tarafından kurşuna dizilen 
68 genç arasında bulunu-
yordu.

(Haber)

Hapse girmeyebilir
Geçtiğimiz 22 Temmuz tarihinde Norveç’in başkenti Oslo’da 
bombalı saldırı sonunda 9 kişiyi ve ardından Norveç Sosyal 
Demokrat Partisi gençlik kampının bulunduğu Utöya adasında 
68 genci kurşuna dizen Anders Behring Breivik’e ”ruhsal 
dengesi yerinde değil” tanısı konması katliamda ölen Türk kızı 
Gizem Doğan’ın babasını çileden çıkardı.

Katil Müslüman 
olsaydı ruh 
hastası teşhisi 
konacak mıydı?
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Bir yılın daha sonuna geldik de biz uy-
garlaşma yolunda, zenginleşme yolun-

da, huzur yolunda, barış yolunda bir arpa 
boyu kadar yol alabildik mi? İşte size ko-
caman bir hayır... Gazeteyi açıyorsunuz 
ilk haber.. Tıka basa insan dolu minibüsle 
kamyon çarpıştı, beş ölü yedi yaralı.

Akşam yemeği için sofraya oturuyorsu-
nuz.. tam o saatte televizyonlarda haberler 
başlıyor. İzlemeye devam ederseniz, akıl 
sağlığınızı yitirirsiniz.. Yangın, soygun, 
çete, baskın.. ve bol bol da “O dedi, bu de-
medi,” “Sen, şöyle ettin, ben böyle etme-
dim..”

Türkiye’yi bir açık hava tımarhanesi’ne 
çevirdiler. Yetmiş beş milyon içinde aklı 
başında adam kaldıysa, onlar da zarar gör-
memek için deli numarası yapıp yakalarını 
kurtarıyorlar. En tepeden, en aşağıya ka-
dar her birey anlamsız bir takım saldırılar 
altında.

Anayasa yapmışlar. Çankaya’da oturan 
“Reis”e bir kanunu beğenmezse geri çevir-
me yetkisi vermişler. Gün gelmiş, o da bu 
yetkiyi kullanmış. Çankaya’yı tepesine yı-
kacak oldular. Arkadaşlar, bu öfke niye? O 
kanunu yeniden çıkarmak için uykularını 
feda ettiler. Arkadaşlar, bu acele niye? Öte 
yanda bin gündür içeride yatan ana kuzu-
ları var. Kılınız kıpırdamıyor.

Kadınlar yok yere öldürülüyor, Alman-
ya’da bile töre cinayetinden çocuklar kur-
tarılamıyor. Kırk yıldır emniyet kemeri 
takma alışkanlığını edinememiş bir mille-
tiz. Yıkılabilir kuşkusuyla insanımızı ev-
den çıkarmaya çalışıyorlar, “Size ne be-
nim hayatımdan.. Ölecek olan ben değil 

miyim?” diye  haykırıyor. Yıkılacak binayı 
yıksın diye kepçe yolluyoruz. Kepçecimiz 
yıktığı enkazın altında kalıyor. Bir yerde 
bedava “hava” dağıtılıyor, olsa millet birbi-
rini yiyor.

PEKİ, HALİMİZ NE OLACAK?
Türkiye’nin şöyle bir silkinip toparlan-

maya ihtiyacı var. Türkiye’yi elinde bulun-
duranların akıl çizgisine gelmeleri gerek. 
Seksen yıl öncenin dosyalarını karıştırmak 
kime ne yarar getireecekse, bu iyice hesap 
edilmelidir. Şu son yıllarda yaşadığımız 
pek çok olayı görmezden gelip tarihin de-
rinliklerini tırnakla kazımak akıllılık değil.

Aselsan mühendisleri intihar mı ettiler? 
Altı bilim adamımızla uçan uçak kaza ile 
mi düştü? Dünyanın en akıllı adamı Ad-
nan Kahveci İstanbul yolunda kaza ile mi 
öldü? Vali Yazıcıoğlu düz yolda nasıl öldü? 
Eşref Bitlis olayı.. Muhsin yazıcıoğlu ola-
yı...  

Kurcalayacak nice karanlık olaylar var. 
Vicdan sahibi, akıl sahibi insanlara sesle-

niyorum.
Elinize gezgin satıcılardan birinin terazi-

lerine benzer bir terazi alın. Türkiye’yi te-
razinin bir kefesine koyun. Diğer kefesine 
de Güney Kore’yi koyun. Ve gözlerinizi ka-

payıp 1950 yılına gidin.. Ne görüyorsunuz.. 
bir kefede yanmış yıkılmış bir Kore.. Aç, 
perişan bir Kore Milleti.. Topraklarında 
yedi düvelin askeri kol geziyor. 

Diğer kefeye bakın.. Pırıl pırıl bir Tür-
kiye.. Ne içte sorunu var, ne dışta.. Aç ve 
açık kimse yok. Çiftçi çiftinin peşinde, es-
naf dükkanında.. Memur işinin başında.

Şimdi gözlerinizi açın.. günümüze gelin. 
Ve Türkiye’nin haline bakın... Dönün bir 
de Güney Kore’ye bakın.

Güney Kore dizgini boşalmış kısrak gibi 
ilerilere, çok ilerilere doğru giderken... 
Türkiye adlı arabanın tekerine taş koy-
maktan başka bir işe yaramamış olan be-
nim yüksek yöneticilerim... 1950 yılından 
bu yana Türkiye’yi yöneten ve sayıları yir-
miyi bile bulmayan kişiler.. Ölmüşlerin ru-
huna, hayatta bulunanların yüzüne sesle-
niyorum.

Başkaları adına konuşmak bana düşmez 
ama, kırk yıldır dünyanın dört bucağında 
ekmek parası arayan benim gibi gurbetçi 
insanlarım ne düşünüyor, bilemem ama... 

Ben haykırıyorum... Bu dünyada elimden 
bir şey gelmiyor ama, öbür dünyada iki 
elim yakanızda olacak.. Haberiniz olsun.. 
haberiniz olsun.

BİR YILIN SONUNA 
DAHA GELDİK...
ZEYNEL KOZANOĞLU zeynelkozanoglu@gmail.com

HABER

Onur Talayhan/Stockholm

K
ilim tanıtımlarında, na-
sıl böyle bir karar aldık-
larını, IKEA İsveç ürün 
sorumlusu olan Anette 

Lagercrantz  şöyle açıkladı: ”Bir 
Türkiye seyahatimizde, gördüğü-
müz harika bir yün halı derlemine 
aşık olduk ve bu sevdayla, bunu 
yapabileceğimize inandık. Ayrıca-
lıklı, sınırlı sayıda üretilebilecek, 
uygun fiyatla satabileceğimiz ha-
lılardan bir derleme yapabileceği-

miz ve  kampanya başlatabileceği-
mizi  düşündük ve başardık”.

Broşürlerde, Türkiye’nin zengin 
ve ve çok eski bir tarihi geçmişe 
sahip kilim kültürü ve geleneği ol-
duğu vurguları yapıldı.

Türk halı ve kilimleri olarak ta-
nıtılan, eski geleneksel yama iş-
lemeli motifler ile modern renk 
kombinasyonu kullanılarak üretil-
miş halıların satışa çıkarılmasıyla, 
ilgi beklenenin çok üstünde oldu.

IKEA’nın en büyük İsveç şube-
lerinden biri olan Kungens Kur-

va’daki halı bölümü satış sorum-
lusu Nilou Rasekh ile görüştük. 
Rasekh,  kilimler için ayrı  bir re-
yon açtıklarını, piyasa değerinin 
çok altında, geniş ürün yelpazesi 
ile müşterilerinin dikkatlerini çek-
tiklerini ve kısa zamanda çok sa-
tış yaptıklarını, seri üretim ve sa-
tış yapıp yapmayacaklarına henüz 
karar vermediklerini söyledi.

IKEA’nın ucuz halı sürümünün 
halıcı mağazalarını, halı tezgahla-
rını ve çalışanlarını nasıl etkileye-
ceği ise merak konusu.

“Sayın Kanat, ele almış olduğunuz 
konu Danimarka’nın çok da sorun 
yaptığı bir durum değil. Eğer her ma-
hallede esrar klüpleri varsa ve bu ül-
kenin polisi bundan haberdarsa ve 
ona rağmen birşey yapmıyorsa demek 
ki sorumlu devletin kendisidir. So-
kaktaki çocukların sorumluları ise 
ebeveynlerden başkası değildir. Kes-
kin bıçak sahibini keserden neyi kas-
tetiğinizi kestiremedim.” (Onur Oy-
men 27/11/2011)

Şunu öncelikle belirtmek gerekiyor 
ki, bizler Müslüman, Türt veya 

Kürk kimliklerimizle, farklı bir talim 
ve terbiyede yetiştirilmiş, farklı bir 
zihniyette yoğrulmuş ve Danimarka 
gibi, anayasası Hristiyanlık değerleri 
üzerine kurulmuş ve gerek hayata ge-
rekse hayattaki yaşanan bir çok olaya 
bizlerden çok farklı bakan bir kuzey-
batı ülkesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla 
bu konuya toplum ve biz olarak fark-
lı yönlerden bakabiliriz. Bizim büyük 
sorun diye adlandırdığımız durum-
ları toplum sorun yapmıyor olabilir 
veya yüzeyde öyle görünüyor olabi-
lir, çünkü bakış açılarımız çok farklı. 
Örneğin sizin de yazdığınız gibi eğer 
her mahallede esrar klüpleri varsa ve 
ülke polisi el koymuyorsa bu sorun si-
zinde ifade ettiğiniz gibi devletin de-
ğildir. Çünkü devlet, toplumunu oluş-
turan bireylere aynen şöyle diyor; 
“sana ve sağlığına zararlı olan madde-
leri kullanıp kullanmamada serbest-
sin, çünkü o senin vücudun ve senin 
bilecegin bir şey”. Çünkü burada bi-
reysel özgürlük söz konusu ve eğer o 
birey kendini zehirlemede istekliyse 
ve bunun bilincindeyse yapacak bir 
şey yok. Ama birey bunun satışında 
rol alırsa o zaman devletin kanunları 
devreye girer. Zihniyet bu.. Yukarıda 
da belirttiğim gibi anayasanın üzerin-
de kurulduğu değerler bunu gerekti-
riyor bu toplumda. 
Gelelim küçücük çocuklara. Elbette-

ki bu küçük çocukların sorumlulula-
rı ebeveynleridir. Bir önceki yazımda 
da aksini iddia etmedim zaten. Yu-
karıda belirttiğim gibi reşit olmuş in-
sana zaten devletin yapabileceği bir 
şey yok. Ancak henüz gelişim çağında 
olup, bilinçsiz bir şekilde “kötü” çev-
rede yetişip “kötü” arkadaş kurbanı 
olan çocuklarımıza ne demeli! Bunun 
için anne ve babanın veya çocuğa ya-
kın olan ailenin seferber olup, çocuğa/
gence yardımcı olmaları gerekir, geç 
olmadan… 
Bu konu toplumsal bir sorundur ve 

unutmayalım ki, toplumsal sorunlar 
“toplumsal sorun” olmadan önce bi-
reysel sorunlardır. Yani herkes birey 
olarak elinden geleni yaparsa zaten 
bu sorunlar çoğalmaz ve topluma ve 
toplumun çoğunluğuna bu kadar yan-
sımaz.. 
Evet, keskin bıçak sahibini keser 

demiş atalarımız. Sen keskin bıçağı-
nı hiç çekinmeden başkalarına karşı 
sallarsan, o da gün gelir seni yaralar.. 
Sen yapmazsan ben yapmazsam kim-
se yaralanmaz…!

KESKİN 
BIÇAK...
BEDRİYE ZELAL KANAT

bzelal.kanat@haber.dk

Değerli okuyucular, her Yeni Yılda bir 
güzellik, bir ümit ve heyecan vardır. 

Yeni Yıl, acıları, dertleri, kötülükleri, piş-
manlıkları kısacası bütün olumsuzlukları 
geride bırakır, güzelliklere de yelken açar, 
kapı açar, kucak açar. Bizlerde bugünler-
de, 2011’e güle güle, 2012’ye merhaba der-
ken, olumsuzluklara da güle güle güzellik-
lere ve umutlara hoşgeldin diyoruz. 

Umuyoruz ve diliyoruz ki yeni yıl, yani 
2012 herkese güven, huzur, sevinç, sağ-
lık, başarı ve mutluluk getirir. Toplumda 
genel kanı odur ki, yeni yıl; yeni atılım-
lar, yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve yeni 
beklentileri beraberinde getirir ve insanla-
rı yeni umutlara sevkeder. Her yeni yılda 
bir güzellik, bir umut ve heyecan vardır. 
2012 yılının ’10-10-2010 saat 10, 2011 yılı-
nın 11-11-2011 saat 11, 2012 yılının 12-12-
2012 saat 12’ dilimlerinin özelliklerin ar-
dından artık 2020’li yıllara kadar bir özel-
likli dilim olmayacağı (yani 13-13-2013, 
14-14-2014 vb.) ayrıca 2012 yılının düzine-
yi hatırlatmasıda ayrı bir özelliktir. Bildi-
ğiniz gibi düzine aynı cinsten 12 cisme ve-
rilen isim olup İngilizce dozen, Fransızca 
douzaine, Almanca dutzend,   Danca dusin 
olarak anılmaktadır. 12-12-2012 saat 12’de 
daha özel ve daha güzel bir anlam yükle-
mektedir 2012 yılına diye düşünüyorum. 
Bu özellikleriyle 2012 yılının hayatımızda 
daha anlamlı olabileceği de değerlendiri-
lebilir. 

2011 yılına güle güle derken, geçen yılın 
bir muhasebesini yapıp, neleri elde edip, 
neleri edemediğimizin belirlenmesi gere-
kir. Şöyle ki her yeni yıla girerken yuka-
rıdada belirttiğimiz gibi bir takım beklen-
tilere, umutlara kucak açıyoruz. İşte bi-
tirmekte olduğumuz 2011 yılından 2012 
yılına girerkende, bir takım beklentilere, 
umutlara, kucak açtığımız aşikardır. Ya-
pacağımız muhasebeyle elde edemedikleri-
miz, ulaşamadıklarımız belirlenerek, yeni 
yılda ulaşmak için neler yapmamız gerek-
tiğinide belirlememiz kendi yararımızadır. 
2012 yılının bizlere sunacağı güzellikler, 
umutlar ve başarılardan istifade etmek 
için bir plan yapmamız zorunludur. 

Ünlü düşünür Sokrat ’Sorgulanmayan 
Bir Hayat Yaşamaya Değer Değildir’ de-

miştir. Bu sözden hareketle sorgulanma-
yan geçmiş bir yıl yaşanmamış sayılır. 
Oysa ki bir yıl 52 hafta 365 gün 8760 saat 
olup ömrümüzün ortalama 70’de veya 
80’de biridir ve önemli bir zaman dilimi-
dir. Bu nedenle geçen günlerin ve yılların 
muhasebesini yapmak gelecek yılların ka-
zancını belirlemek demektir. Bozuk saat 
bile günde 2 kez zamanı doğru gösterir 
derler, o halde bizde 2011 yılının muha-
sebesini yapıp, planlayıpta gerçekleştire-
mediklerimiz varsa 2012 yılında gerçek-
leştirmek için gereken planlamayı yapma-
lıyız. Plan yaparken öncelikleri belirleyip 
olmazsa olmazları sıralayıp, birinci, ikinci 
ve üçüncü öncelikleri bir liste haline getir-
meliyiz. Öncelikli, yani popüler kararları 
belirlerken aile fertleriyle daha çok ilgilen-
meye, onların sağlık ve eğitimlerine önem 
vermeye, düzenli spor yapmaya, eğer kötü 
alışkanlıklarımız (sigara, alkol vb.) varsa 
bunlardan vazgeçmek göz önüne alınma-
lıdır. Kısacası bizi daha mutlu, daha sağ-
lıklı ve daha başarılı kılacak kararları ön 
plana almalıyız. Bu kararları hayata geçir-
menin temelinde öz saygı, öz sevgi ve öz 
güven gerekli olduğunuda aklımızdan çı-
karmamalıyız. Bilesiniz ki 2012 yılı banka 
hesabınıza 365 gün yatırılmış olup bunu 
en verimli ve en iyi şekilde kullanmak siz-
lerin elindedir. Ancak şunuda bilmemiz 
gerekir ki, insanlar zamanının % 60’ına 
hükmedebiliyorlar. Diğer bir açıdan, in-
sanlar zamanın % 20’siyle işlerin % 80’ini, 
% 80’iyle de % 20’sini halledebiliyorlar. O 
halde zamanın % 20’siyle hallettiğimiz % 
80 işleri belirleyip bunların üzerinde daha 
çok durmamız gerektiği de önemli bir ger-
çektir. Zamanın çok kıymetli olduğunu, 
geri döndürülemediğini, stok yapılamadı-
ğını, parayla satın alınamadığını, borç ve-
rilip alınamadığını da bilerek, planlarımı-

zı sağlıklı ve zamana zemine, önceliklere 
göre yapmalıyız. Atalarımız ‘Terazi Tartıy-
la, Herşey Vaktiyle Ölçülür’ ve ‘Vakit Na-
kittir’ diyerek zamanın kıymetini vurgula-
mışlardır. 

Yukarıda anlattıklarımız çerçevesinde 
2012 yılına girerken, bu yılın planlamasını 
oldukça iyi yapıp 2011’de yapamadıkları-
mız, ulaşamadıklarımız, elde edemedikle-
rimiz varsa bunun telafisini 2012 yılında 
yapmalıyız. 

Dinimizde 2 günü birbirine eşit olanının 
ziyanda olduğu kabullenmektedir. Her-
günde ömürden geçmektedir. Özellikle 
orta yaş grubu için her geçen gün sağlık-
tan da götürmektedir. Her yeni yıl insanı 
yenilemez, aksine eskitir ve yaşlandırır. 
Zamanı önemli yapan rakamlar değil, za-
man içinde gerçekleşen olaylardır, başarı-
lardır, amaca ulaşmalardır. 

Unutmayalım ki, tarihi rakamlar değil 
büyük olaylar yapar. Bu anlatılanlar çerçe-
vesinde hedeflerimiz belli olmalı ve o hede-
fe ulaşmak için devreye koyacağımız plan-
larda hazırlanmalıdır. Bizler, memleketi-
mizden daha iyi bir hayat sürmek amacıy-
la ayrılıp doğduğumuz yerlerden ayrı ülke 
ve şehirlerde yaşamak zorunda kalmamı-
zın amacı sağlıklı, huzurlu, mutlu ve ba-
şarılı bir şekilde iyi yaşamamız olmalıdır. 
Eğer düşlediğimiz hayatı yaşayamıyorsak, 
bunu yaşamanın yol ve yöntemlerini bugü-
ne kadar olmadıysa da 2012 yılında bulma-
lı ve uygulamalıyız. Yeni yılınızı kutluyor, 
2012 yılının, hiç kimsenin ümitsiz kalma-
yacağı, herkesin planlarının ve dileklerinin 
gerçekleşeceği, sağlıklı, mutlu, başarılı ve 
güzelliklerle dolu  bir yıl olması temenni-
siyle, en içten dilek, sevgi ve saygılarımı 
sunuyor, daha iyi de, daha güzel de, daha 
güvenli ve huzurlu düzinelerce yarınlarda 
görüşme ümidimi iletiyorum.

HOŞGELDİN İKİBİNONİKİ 
(DÜZİNE YIL)
FEYZULLAH ARSLAN haber@haber.dk

KOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRİ

Günlük hayatımızda en fazla kullan-
dığımız kelimelerden biridir kültür. 

Bir çok unsurları içeren ve yakın kav-
ramları çağrıştıran kültür, tanımlanma-
sı gerçekten zor olan bir terimdir. Ge-
nel anlamda kültür; insan davranışları-
nı, gelenek ve yasaların temelini oluştu-
ran, inanç, ahlâk, değer ve alışkanlıkla-
rın tümünü kapsar. 
İnsan davranışlarının belli modellerini 

veya bu davranışlara anlam kazandıran 
bir dizi sembolleri içeren kültür insanı 
çevresinde meydana gelen olgular üze-
rinde düşünmeye teşvik eder.
Birleşik bir yapıya sahip olan kültü-

rün dış (form) ve iç (içerik) olarak iki 
boyutu vardır. Kültürün dış boyutunu 
kültürel kurumlar, semboller, ritüeller 
ve yaşam tarzları oluşturur. Kültürün 
iç boyutu ise din, etik, estetik, mistik 
gibi olgular ve siyasi değer ve normlar-
dan meydana gelir. Değişik kültürlerde 
bu unsurlardan her biri farklı şekil, içe-
rik ve önemde karşılıklı etkileşim içinde 
bir bütünlük oluşturur.
Kültür, toplumsal olayları yorumlama-

mıza ve dünyayı algılamamıza yarayan 
bir entsruman, doğru-yanlış, iyi-kötü 
gibi değerlendirmelerimizde belirleyici 
bir kriterdir. Kültürün geçmişe ait ta-
rihsel boyutunun yanında, daha güncel 
boyutu da vardır. 

Toplumun en küçük birimi olan ai-
lenin bir kültürü olduğu gibi, belli bir 
eğitim ve meslek grubunun da kendi-
ne has bir kültürü vardır. Değişik za-
manlarda yaşayan kuşakların kültürle-
ri farklıdır. Çocukların kültürleri anne-
babalarının ve büyük anne-babalarının 
kültürlerinden farklı olabilir. Kültürün 
dinî ve etnik düzeyleri olabildiği gibi, 
yerel ve bölgesel düzeyleri vardır. Kül-
türün daha kapsamlı boyutu ise bir ül-
kedeki bütün nüfus için geçerli olan 
ulusal (millî) boyutudur. Tüm insanla-
rın mirası olarak  kabul edilen ortak de-
ğerler de kültürün insanlık boyutunu 
oluşturur. 
Kültürlerin farkı olmasında insanın 

yaşadığı coğrafi bölge, iklim koşulları 
gibi maddi ve doğal faktörlerin etkisi ol-
duğu gibi dil, din, tarih, adet, gelenek 
ve görenek gibi manevi faktörlerin de 
etkisi olabilir. 
Kültürün en önemli unsurlarından 

biri “dil”dir. İnsanlar birbirleriyle dil ile 

iletişim kurup, kültürel değerlerini ge-
lecek kuşaklara dil ile aktarırlar. Duygu 
ve düşüncelerini dil ile ifade edip, şaka 
ve esprilerini dil ile yaparlar. Farklı 
coğrafyalarda yaşayan insanlar beden 
ve konuşma dilini farklı biçimde kulla-
nırlar. 
Beden dilini Danimarka gibi nisbeten 

soğuk Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşa-
yanlar genellikle çok sık kullanmadığı 
halde, Türkiye gibi daha sıcak Akdeniz 
ülkelerinde yaşayanlar daha çok kulla-
nırlar. Öğrenim süreci çocuk yaşlarda 
başladığı için yetişkinlerin yabancı kül-
türün konuşma ve beden dilini tama-
mıyla öğrenmesi zordur.
Dil ile birlikte “din”de kültürün önem-

li unsurlarından biridir. İçerdiği inanç, 
ibadet ve etik ilkeleriyle dinin kültürler 
üzerinde büyük etkisi vardır. Dünyevi-
leşme süreçlerini yaşamış olan toplum-
larda bile din etkin bir rol oynamakta-
dır. Din, farklı kültürler için en belir-
leyici faktörlerden biridir Din, bireyin 

sosyal hayattaki rolünün ne olduğu so-
rusuna cevap ararken başvurduğu en 
önemli referans kaynaklarından birini 
teşkil eder. Bu nedenle yalnızca biyolo-
jik bir varlık olmayan insanların oluş-
turduğu hiçbir kültür dinin etkisinden 
uzak kalmamıştır. 
Kültür pasif ve statik değil, aktif, di-

namik ve değişken bir yapıya sahiptir. 
Daha önce hayatımıza yön veren kültü-
rel davranışlar günümüzde önemini yi-
tirmiş olabildiği gibi, yeni kültürel de-
ğerler hayatımızda etkin olabilir. Genç 
kuşakların davranış biçimlerini değiş-
tirmesi yaşlılara göre daha kolay ve hız-
lıdır. 
İletişimin ve ulaşımın günümüzde-

ki kadar gelişmediği tarihte kültürler 
daha bağdaş (homojen) bir yapıya sahip 
olmasına rağmen, günümüzün çok kat-
manlı enformasyon toplumunda kültür-
ler birbirlerini  daha fazla etkilediğin-
den ayrışık (heterojen) hale gelmişler-
dir. Diğer yandan günümüzdeki seya-
hat imkanları ve dijital iletişim tekno-
lojisi farklı kültürleri birbirlerine yak-
laştırıp, buluşturmaktadır. Bu kültürel 
buluşmada dinamik içeriğe sahip olan 
köklü kültürlerin, statik içerikteki  kök-
süz kültürleri etkilemesi kaçınılmazdır. 
Not. Bütün okurların yeni yılını kutlar, sağlık, başarı 
ve mutluluklar dilerim.

KÜLTÜR NEDİR?

DR. İSA KUYUCUOĞLU kuyucuoglu@gmail.com

Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

CocoTERZİ DİKİŞ 
ATÖLYESİ

Her türlü giysi tamiratı, 
genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
ÖZEL DİKİM

1 Şubat’a kadar bayan elbiselerinde  
% 30, gelinliklerde % 50 indirimler

IKEA’DA Anadolu desenleri
Dünyanın 40 ülkesinde faaliyet gösteren, perakende mağazalar zinciri 
olan IKEA, bu zamana kadar ilk defa konseptlerinin dışında bir çalışma 
yapıp, Türk kilimlerini, geniş bir tanıtımla İsveçlilere tanıttılar.

Danimarka’da belediyeler, et 
ve gıda üretimi ya da satışı 

yapan kasap, restoran, pizzaria, 
grillbar, kantin gibi iş yerlerinin 
çevreyi koruma kanunları çerçe-
vesinde atık yağları ayrıştırma 
sistemini uygulama zorunlulu-
ğuna uyulmasını istediler. 

Bir çok iş yerinde 
bu kurallara uyul-
mamasının sakınca-
lı olduğunu belirten 
yetkililer, aksi tak-
tirde 2001 yılında 
yürürlüğe giren Da-
nimarka’da çevreyi 
koruma yasasının  
753. Maddesi uya-
rınca bu işyerleri 
haklarında işlem 
yapılacağını belirt-
tiler. 

Atık yağ arıtma sistemlerinin 
sık sık boşaltılması gerektiğini 
de belirten yetkililer, boşaltma 
işlerine belediyenin karar verdi-
ğini ve bunun işyerinin büyük-
lüğüne bağlı olduğu bildirdiler. 

Atık yağ arıtma sisteminin ve 
temizliğinin mühendislerin ya 
da yetkili tesisatçıların bilgisi 
dahilinde kurulması gerektiği-
ni vurgulayan yetkililer, buna 
uyulması gerektiğini, çevre ve 
halk sağlığı açısından çok önem-
li olduğunu dile getirdiler. 

Konuyla ilgili olarak görüş-
lerine başvurduğumuz Kopen-
hag’daki inşaat mühendisleri-

mizden Cengiz Üçler, devletin 
çevre koruma kanunları kapsa-
mında iş yerlerinin atık yağ arıt-
ma sistemini uygulamasını bir 
şart olarak sürdüğünü ifade ede-
rek, “İş yerlerinde bu sistemin 
kurulması ve temizliğinin de 
kurallar çerçevesinde yapılması 

oldukça önemli. Bu-
rada çevre ve halk 
sağlığından söz edi-
liyor. Örneğin atık 
yağlar kanalizas-
yonlarda tıkanıklığa 
ve buralarda fare-
lerin artmasına ne-
den oluyor. Ayrıca, 
bunların içme suyu-
na karışma riski de 
bulunuyor” dedi.

Atık yağ arıtma 
sisteminin yetkili 

olmayan bir tesisatçıya yaptı-
rılmasının sakıncalı olduğunun 
da altını çizen Cengiz Üçler, bu 
sistem kurulmadan 4 hafta önce 
belediyeye bildirimde bulunul-
masının şart olduğunu ve hesap-
lamanın bir mühendis tarafın-
dan yapılmasının önemli oldu-
ğunu ifade ederek, işyeri sahibi 
vatandaşlarımıza kendisinin de 
bu konuda yardımcı olabileceği-
ni söyledi. 

Atık yağ arıtma sistemi hak-
kında daha geniş bilgi 27290024 
numaralı telefondan İnşaat Mü-
hendisi Cengiz Üçler’den alına-
bilir. 

Atık yağ arıtma sisteminizi 
kurdunuz mu?
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Danimarka ulusal 
televizyon istas-

yonlarından TV2’nin 
sevilen haber spike-
ri ve sunucusu Jes 
Dorph Pedersen önü-
müzdeki ilkbahar ay-
larından itibaren TV3 
ekranlarında seyirci 
karşısına çıkacak.

Pedersen, TV3’te halen 
Peter Schmeichel’in sun-

duğu Şampiyonlar Ligi 
programlarının sunucu-
luğunu yapacak ve diğer 

bazı programlarda da 
sunuculuk yapacak.

Jes Dorph Pedersen 
22 yıl görev yaptığı 
TV2’de haber spiker-
liğinin yanı sıra “Kim 
Milyoner olmak ister?” 
adlı yarışma programı 
ile kraliyet ailesinin 
önemli günlerinde ya-

pılan canlı yayınlarda su-
nuculuk yapmıştı.

Politiken Gazetesi’nin 
yayın müdürü Bo Lide-
gaard’un bu son kitabı, 

Danimarka’nın 20. yüzyıl ta-
rihini çok iyi anlatan değerli 
bir yapıt. 
Kitapta, son 

yüzyılın tarihi 
konulara ayrıla-
rak, kronolojik 
bir sıralama ile 
ayrı başlıklarda 
yazılarak belir-
li bir olay toplu 
olarak sunulu-
yor: 
Danimarka mo-

deli,  1915 Ana-
yasası, Påske krizi, Danimar-
ka’nın İşgali, güvenlık politi-
kaları, Danimarka modelinin 
yenileşmesi, göçmenler  ve 
b.g. Bu şekilde okuyucu, be-
lirli olayları derli toplu bir şe-

kilde kolayca algılayabiliyor.
Bu kitapta Danimarka ta-

rihinin anlatımı 1. Dünya 
Savaşı öncesinden başlıyor. 
Ancak Tarihçi Bo Lıdegaard, 
son yüzyılda Danimarka’da 

gerek içe gerekse 
dışa dönük izlenen 
politikaların temel  
nedenlerinin daha 
iyi anlaşılabilme-
si için, kitabın ilk 
50 sayfasını, mut-
lak kraliyet döne-
minin sona erdiği 
1849’dan 1901’e 
kadarki dönemin 
çok önemli olayları-

na ayırmış.
Güvenilir bir başvuru kay-

nağı olarak da kullanılabile-
cek bu kitap, bu ülkede yaşa-
mayı seçen herkesin okuma-
sının gerekli olduğu bir yapıt. 

Danmark idet 20. Århundrede - 20. Yüzyılda Danimarka 
(tarih kitabı) Tarihçi - Yazar Bo Lidegaard. Gyldendal Ya-
yınevi. 460 sayfa. 299,95 kr.

İskandinavya yani Kuzey Avrupa, 
yılın en karanlık günlerini yaşıyor. 

Vikingler bu karanlık kış günlerinin 
bitimini 22 Aralık olarak kabul etmiş-
ler. Karanlık günlerin ardından Gü-
neş’in yeniden gelmesini İskandinav 
ve Baltık halkları bir ışık yani bir ‘Ay-
dınlanma Bayramı’ olarak binlerce yıl 
kutlamışlar.
Noel (çam) ağacı süslemesi İskandi-

nav halklarına yaklaşık 200 yıl önce 
Almanlardan gelmiş. İskandinav halk-
ları 22 aralıkta güneşe, yani aydınlı-
ğa kavuşma bayramını törenlerle kut-
lamışlar. Bugünkü adıyla Noel, yani 
aydınlama bayramı, kökeni Vikingle-
re kadar uzanan ve ‘meşe ağaçlarına’ 
duyulan kutsal inançtan gelir. Bu dö-
nemde güneş ve ateşin yanı sıra kut-
sal kabul edilen ‘meşe ağacı’ aydınlan-
manın sembolüydü.
Zamanla aydınlık günler adalet, eşit-

lik, bilim, hukuk gibi kavramların ta-
nımlanmasında kullanılmış ve demok-
rasinin temel değerleri olarak benim-
senmiştir. Bireyin, insanın, toplumun 
ve ulusun aydınlaması da demokratik-
leşme süreciyle aynı yolda buluşmuş-
tur.

Acının umutları yok ettiği anda, 
umutları hep aydınlık günlere duyu-
lan inanç yeşertmiştir. Işık ve aydın-
lık Tanrısı Apollon, karanlıkta bir ışık 
gibi, aydınlık gülüşün sembolü olmuş-
tur. Apollon, aydınlık seviyesini yaka-
lamanın aydınlanmaktan geçtiği me-
sajını vermeye çalışmış, aydınlıktan 
yanaysan, aydınlık seninledir demiş-
tir.
Uzak mıdır bize aydınlık? Işık, sev-

gi ve insan sıcağıyla yaşayan ve yaşa-
tana ‘aydınlık’ hep arkadaşlık eder. 
Aydınlanmak insanı erginleştirir, öz-
gürleştirir. Özgür insan  hurafeye bel 
bağlamaz, itaat kültürüyle arkadaşlık 
etmez, birey bilincine ulaşır ve bilinçli 
bir yurttaş olur.
İnsanın ‘evrim teorisine’ ne dersiniz? 

İstediğinizi demekte özgürsünüz. İn-

sanın oluşumunu, gelişiminin bilimsel 
araştırmasını okumak ve öğrenmek is-
temek bir insan hakkıdır. Türkiye’de 
bugünlerde internette ‘Google’ de, ‘ev-
rim teorisi’ yazınca, teorinin yalanla-
rına ve nasıl çöktüğüne dair yüzlerce 
site çıkıyor karşınıza. Teoriyi öğren-
mek isteyen ve bu teoriyi hakkıyla an-
latan adil bir internet sitesi bulmak 
ise nerdeyse olanaksız. Evrim teorisi-
ne filtre konulmuş. Türkiye insanının 
öğrenmesini istemeyenler karanlıktan 
yanadır, aydınlanmaya karşıdır.
İnsanın aydınlamak isteği bir insan-

lık savaşıdır.
Bu savaş aklın ve bilimin yönetmesi-

ni istemektir.
Düşünmekten yana olmak, toplum-

sal olaylara karşı ilgi duymak ve insan 
gibi yaşama isteğidir.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin ay-
dınlık günlerinden, geleceğinden yana 
olmaktır.
Dogmalardan, hurafelerden, büyüler-

den, burçlardan, fallardan uzak dur-
maktır.
Dilini, kültürünü, ülkesini sevmek-

tir. 
Aklını kullanmayı öğrenmek, öğren-

meyi öğrenmek ve insanlığın binlerce 
yıllık birikimine sahip çıkmaktır.
Aklın da bilimin de demokratik yaşa-

mın vazgeçilmez birer temel taşı oldu-
ğunu kavramaktır.
Aksızlığa karşı çıkmak, ayrımcı ve 

insanlıkdışı politikalara karşı bilinçli 
bir şekilde mücadele vermektir.
Bir türkümüz şöyle der:

... Sen çıkmasan yaylaya,
dağlar çiçek açar mı ?...
Aydınlanmanın önemi kavrama-

nın gerekliği bugün dünden daha da 
önemli.
Öğrenen aydınlıktan yana, bilime 

karşı çıkan ise karanlıktan yana ve 
karanlığın bir parçası olmaya mah-
kumdur.
Haydi gelin hep birlikte söyliyelim:

‘Yine yeşillendi umut dalları.’

AYDINLANMAK...

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

YORUM & YAŞAM KÜLTÜR YORUMKÜLTÜR & SANAT

Kültür   YaşamHABER & 

1500’lü yılların İspanyası, 
inanç uğruna yaşanmış te-
cavüzlerin, işkencelerin, 

katliamların acımasız yılları. 
Yıl 1568. Yer Endülüs (İspan-
ya). 14 yaşındaki Hernando ile 
tanışıyoruz. Hernando, bir Hı-
ristiyan rahibin bir Müslüman 
kadının ırzına geçmesinin mey-
vası. Bu nedenle de romanda 
Hernando, Nazaret’li (kutsal 
yerden gelen) Hernando olarak 
çağırılıyor. Tüm yaşamı boyun-
ca iki din arasında kalmışlığın 

mücadelesi içinde. Hernando, 
iki dini birleştirmeyi kişisel bir 
hedef olarak görüyor ve bu şe-
kilde kendisinin yaşadığı iki 
ayrı kişiliği ve bu ikilemi birleş-
tirme çabasında.

Fatima’nın Eli tarihî romanı 
ile, gerçekçi bir maceranın ya-
nısıra, 1500’lü yılların İspan-
ya’sında Endülüs bölgesindeki 
gelişmeleri ve dini içerikli sa-
vaşları yakından izleme olana-
ğımız var. Bu açıdan bu tarihî 
roman Avrupa tarihinin önemli 

bir dönemini ser-
giliyor. Romanın 
anlatımında baş 
kahraman Her-
nando olayların 
odak noktası. 
Hernando’nun 
gözüyle dile geti-
rilen  din adına 
işlenen acımasız 
, iç parçalayıcı 
vahşetler oku-
yucuda şok etki-
si yaratacak bir 

üslupla anlatılıyor. 
Olaylar dizisinde, 
kadınlara sık sık te-
cavüz ediliyor, dövü-
lüyor, kapalı tutulu-
yor, işkence yapılı-
yor. Sadece kadınlar 
değil, oğullar, fakir-
ler, hıristiyanlar ve 
müslümanlar da, 
gücün kimin elinde 
olduğuna bağlı ola-
rak aynı ezilmelere 
hedef oluyorlar.

Bütün bu acılara, olumsuzluk-
lara rağmen romanda mutluluk 
ve umut da var. Roman boyun-
ca dinlerin birbirlerine yaklaşa-
bilecekleri, iki dinin bir arada 
yaşayabileceği umudu romana 
damgasını vuruyor. Yazar, kale-
me aldığı olaylarla dinlerin bir-
birlerine ne kadar benzediğini, 
aslında birbirlerine yakın oldu-
ğunu anlatmaya çalışıyor. 

Özetle bu kitap, trajedi, sevgi 
ve tutkunun kitabı.

Fatimas Hånd-Fatma’nın Eli (tarihî roman) Yazar Ildfonso 
Falcones. Cicero Yayınevi. 897 sayfa. 399,95 kr.

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 

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 

Ressam Cevdet Kocaman’ın 
eserlerini Danimarka’da 
sürekli bulabileceğiniz 

galeriler:

20. Yüzyılda Danimarka 

D
animarka dağıtımı Kast Media 
tarafından gerçekleştirilecek 
olan filmde Altan Erkekli, Salih 
Kalyon, Gizem Güven, Zafer Er-

gin, Cansu Demirci, Ruhi Sarı, Alper Ku-
l, Ali Düşenkalkar, Tarık Ünlüoğlu, Necip 

Memili, Duygu Şen, Erdem başrol alıyor-
lar. 

Yönetmenliğini Adem Kılıç’ın yaptığı 
“Sümela’nın Şifresi – Temel” filminin se-
naryoru ise Yılmaz Okumuş tarafından 
yazıldı.

Filmin konusu:
Temel, Trabzon’un en zengin ailesi Yüce-
soyların kızı Zuhal’e tek taraflı ve tutkulu 
bir aşk beslemektedir. Babası İmam Neca-
ti tarafından sürekli ‘bir baltaya sap ola-
mamakla’ eleştirilen Temel, arkadaşları-
nın da gazıyla Zuhal’i, babası Hıdır’dan is-
temeye kalkar. Hıdır Yücesoy, yol yordam 
bilmez gariban Temel’e çok sinirlenir ve 
acı gerçeği suratına çarpar; “Sen fakir bir 
adamsın, senin neyine zengin kız?”. 

Romantik ve naif kahramanımız Temel, 
herkesin bildiği bu gerçeği yeni öğrenmiş 
gibi yıkılmış ama acayip de hırslanmıştır. 
“Para mı lan bütün derdiniz?” diyerek bir 
an evvel büyük bir para bulmaya karar 
verir.

Tam o sırada kankası Turgay’ın, Süme-
la Manastırı’nın çatısına çıkarak intihar 
etmeye kalkıştığı haberini alır.Arkadaş-
ını intihardan vazgeçirmek üzere Süme-
la Manastırı’nın çatısına çıkan Teme-

l, durumunun Turgay’dan da vahim ol-
duğunu düşünüp, kendisi intihar etmeye 
kalkar. 

İntihardan vazgeçirilen Temel ve Turgay 
karakola getirilir. Emniyet amirinin uyarı-
ları sırasında Temel’in kafasında şimşek-
ler çakar; Sümela Manastırı’nda hazine 

vardır. Zuhal’e ulaşmak için gerekli olan 
paranın kaynağını bulmuştur. Temel’in 
artık tek bir amacı vardır; Da Vinci Şifre-
si’nde olduğu gibi Sümela’nın şifresini çö-
züp, ‘Kutsal Hazine’yi bulacak ve Zuhal’i 
alacaktır.

Kahkaha tufanına hazırlanın!
Sinemaseverleri gülmekten kırıp geçirecek “Sümela’nın Şifresi – Temel” filmi Ocak ayı ortasında 
Kopenhag ve Aarhus’ta gösterime girecek. 

Avrupa Film Akade-
misi tarafından her 
yıl verilen  Avrupa 

Film Ödülleri Alman-
ya’nın başkenti Berlin’de 
düzenlenen bir ödül töre-
niyle sahiplerini buldu.

Danimarka sineması dört 
dalda birden onura ve ödü-
le layık görüldü.

En iyi film dalında Lars 
Von Trier’in Melancholia 
filmi ödül alırken, en iyi 

yönetmen ödülü “Hævnen” 
filminin Danimarkalı yö-
netmeni Sussanne Bier’e 
gitti. Susanne Bier aynı 
filmi ile Altın Küre ve Os-
kar ödülü de almıştı.

Dünya sineması Avrupa 
başarısı ödülü Danimar-
kalı oyuncu Mads Mikkel-
sen’e verilirken, Melanc-
holia filminin görüntüğ 
yönetmeni Marcel Alberto 
Claro da Avrupa Fim Ödü-

lüne layık görüldü.
Böylelikle iki Danimar-

ka filmi dört büyük ödüle 
imza atmış oldu.

Danimarka sinemasına ödül yağdı

Diğer ödüllerden bazıları:
En iyi erkek oyuncu: Colin Firth
En iyi kadın oyuncu: Tilda Swinton
En iyi senaryo: Jean-Pierre Dardenne
En iyi Avrupalı yönetmen: Tarıq Anwar
En iyi yapımcı: Jette Lehman 
(Melancholia)
En iyi film müziği: Ludovic Bource
En iyi kısa film: The Holly Family 
(İtalya)

Gazeteci-Yazar Johanne Alg-
ren, Louis’in Yaşamı adlı 
bu geçlik romanı ile okuyu-

cusunu,  kompleks, darmadağınık, 
olgunlaşmamış, safça ve zaman 
zaman apaçık aptalca bir duygusal 
ve düşünceli bir 
yaşamın içine çe-
kiyor.

Louis Romanın 
başında Oliver ile 
birlikte yaşıyor. 
Oliver AK81’in 
(Hells Engells 
sempatizanı genç-
lik  gurubu) bir 
askeri. Uyuşturu-
cu ve suç olayları 
günlük yaşamı. 
Kulüpteki genç-
ler Oliver’in aile 
bireyleri gibi. Ve 
Louis “karısı” de-
ğil, sevgilisi. Oli-

ver’in sevgilisi olmak onun koru-
ması altında olmak demek. Ancak 
Louis bu durumdan hoşlanmıyor 
ve kendini rahatsız hissediyor. 
Kulübü ve üyelerini de pek sevmi-
yor. Bir gün Oliver tutuklanıyor 

ve cezaevine giriyor. 
Louis bu durumu, 
kulüple ilişkisini kes-
mek ve o çevreden 
çıkabilmek için bir 
fırsat olarak görüyor. 
Ve Serkan’a aşık olu-
yor.

Serkan Louis’e, sev-
gi, temiz insan olmak, 
gözünü açmak, bir 
yaşam biçimi sınırını 
çizmek gibi özlediği 
olgulara kavuştur-
mak sözü veriyor. Lo-
uis, Serkan ile tanış-
tıktan sonra birden 
gelecek düşünü kur-

ma cesaretini buluyor kendinde.
Ancak Serkan’ın kuralları, verdi-

ği sevgiye karşı beklentileri geçen 
zaman içinde giderek ağırlaşıyor. 
Serkan, Louis’in, artık kötü geç-
mişini geride bırakmasını ve unut-
masını, kulüp ile, uyuşturucu ile 
ilişkisini tamamen kesmesini ve 
bu çevreden uzaklaşmasını istiyor. 
Serkan’ın sevgisi, aşkı adeta bir 
tutkuya dönüşüyor. Louis, herşeye 
rağmen  Serkan’ı istiyor, araların-
daki büyük kültürel, sosyal farklı-
lıklara rağmen Serkan ile uyumlu 
bir yaşamı arzu ediyor.

Louis’in duygusal beklentileri za-
man içinde değişiyor ve tuhaf bir 
huzur içinde buluyor kendini. An-
cak Serkan Louis’in beklediği, um-
duğu insan değil. Asıl yıkıcı yaşam 
şimdi başlıyor. Roman beklenme-
dik bir şekilde son buluyor.

Gazeteci-Yazar Johanne Algren, 
romanı çok usta bir dille yazmış. 
Hernekadar bu kitap bir roman 
ise de, temanın kahramanları 
gerçek yaşamın gerçek temsilcile-
ri. Nitekim bu özelliği ile roman, 
okuyucusunu gerçekten düşünme-
ye zorlayacak, duygularını ayak-
landıracak güçte.

Romanın aldığı eleştiriler ve de-
ğerlendirmeler çok olumlu.

Louis’in Yaşamı
Louis Liv-Louis’in Yaşamı (Gençlik romanı). 
Gazeteci-Yazar Johanne Algren. Peoples’sPress 
Yayınevi.  383 sayfa. 199,- kr.

Fatma’nın Eli 

Uluslararası AF Örgü-
tü Amnesty Interna-
tional’in kuruluşu-

nun 50 yılı nedeniyle açılan 
50. Yıl afiş yarışmasına katı-
lan Danimarkalı fotoğraf ve 
grafik sanatçısı Ole Zöfting 
Larsen’ın İstanbul’da çektiği 
bir portre fotoğraftan yaptı-
ğı afişle üçüncü oldu. 

842 afiş arasından yaptı-
ğı afişle ilk üçe giren Ole 
Zöfting Larsen, İstanbul’da 
çektiği bir erkek portre fo-
toğrafını afişinde kullanmış. 

Sanatçı, afişiyle sembol 
olarak Amnesty Inter-
national’ın temel ilkesi 
olan ilgi gösterme ve 
dayanışmayı seçtiğini 
ifade ediyor. 

Sanatçının üçüncü 
seçilen afişi, Amnesty 
International’in 50 yılı 
nedeniyle Danimar-
ka’nın Odense kentin-
deki Brands Sanat Mü-
zesi’nde (Kunsthallen 
Brandts) gerçekleşen 
afiş sergisinde Picasso, 

Miro ve Botero gibi sanat-
çıların afişleri ile yanyana 
sergilenecek. 

Türkiye’yi de çok yakından 
tanıyan sanatçı, özellikle 
Anadolu köylerini anlattığı 
“Köy” adlı Türkçe, Danca 
kitabıyla da Danimarka’daki 
Türk sanatseverler tarafın-
dan yakından tanınıyor. 

Fotograf ve grafik sana-
tındaki başarısını edebiyata 
da yansıtan, Anadolu’nun 
çeşitli köylerinde çektiği 
fotografları “notlarım” de-
diği düz yazılar ve şiirlerle 
besleyen Zöfting Larsen 80 
sayfalık “Köy” adlı bu kita-
bında Türk köylerine ve in-
sanlarına olan tutkusunu, 
Anadolu halkının yaşayış 
biçimini, birbirleriyle olan 
ilişkilerini anlatıyor.  

1941 yılında Kopenhag’da 
doğan sanatçı, Danimarka 
Tabiki Güzel Sanatlar Aka-
demisi’de grafik ve resimsa-
natı eğitim almış. Sanatçı 
mezun olduğu okulda gra-
fik ve fotoğraf sanatı üzerine 
dersler veriyor.       (Haber)

Türkiye sevdalısı Danimarkalı sanatçıya 
Af örgütü yarışmasında üçüncülük ödülü

Jes Dorph Pedersen TV3’e gidiyor

Foto: Heidi Lundsgaard/TV2
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Şike yasası
İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Türk futboluna bomba gibi düşen şike skandalın 
sonlarına yaklaşırken Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi (TBMM) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ilk 
başta veto ettiği değiştirilen şike yasasını aynen ka-
bul ederek geri gönderirken, Reisicumhur’da anayasa 
gereği tabiriyle bu defa onayladı.
Meclisin yasayı kabul etmesinin ardından Metris’te 

şike soruşturması kapsamında 5 aydır tutuklu bulu-
nan 8 futbol adamı tahliye edildi.
Kamu vicdanının büyük kısmını rahatsız eden ve si-

yasi partilerde de çatlak seslerin yükseldiği yeni şike 
yasası değişikliğinin bazılarını kurtarma amacıyla ya-
pıldığı iddiaları gündeme oturdu.
Yeni değişikliğin caydırıcı yönünün zayıflatıldığına 

dair tepkiler var. Öncelikle, Türk futbolunun elit ta-
bakasını temsil eden 18 Süper Lig takımın ekonomi-
sinin etkileneceği şike olayında ülke futbolu  büyük 
hasar gördü. Bu sezon liglerin tadı tuzu olmadığı gibi, 
halen hiçbir kulüp neyin ne olacağını kavramış değil.
Play-off sistemin ilk kez uygulanacağı Süper Toto 

Süper Lig’de, zirve ve düşmemek için mücadele eden 
takımlar bu uygulamaya geçilene kadar veryansın et-
miyor.
Sezon sonu yaklaşırken, umduklarını bulamayacak 

olanlar ya da hakları yenmiş olduklarına inanlar is-
yan bayrağını çekecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ülke futbolu ve 

özellikle ekonomisi zayıf takımlar adına şike skandalı-
nı en az hasarla idare etmeye çalışıyor. Ama karşısın-
da şahin gibi bekleyen bir UEFA var. Savcı Mehmet 
Berk’in, hazırladığı iddianamenin mahkemece kabul 
edilip dava açılmasının ardından gizlilik ortadan kalk-
tı. Söz artık savunmanın.
Federasyon şimdi kendi kurullarını harekete geçir-

mek zorunda, galiba da harekete geçirdi.
Bir de, Türkiye Futbol Federasyonu küme düşme-

si sözkonusu olabilecek ya da ceza verilecek kulüple-
re bu yaptırımları sezon sonu uygulayacağını açıkladı. 
Şahıslara sezon sonunu beklemeyecek olan Federas-
yonun, herhangi bir kulübün şikeden zanlı kişisine 
ceza verirse, acaba UEFA kulübüne de hemen yaptı-
rım uygula der mi? Kaos ortamın yaşanmaması için 
her yolu deneyen Federasyonun işinin pekte kolay ol-
madığı görülmekte.

Bravo Beşiktaş
Sıkıntılı bir yıl geçiren Türk futbolunu Avrupa’da 
temsile eden takımlarımızdan Beşiktaş, gruptaki son 
maçında kendi sahasında Stoke 3-1 yenerek grup bi-
rincisi olarak tur atladı. Milyonluk ve isim yapmış yıl-
dızları kadrosunda bulunduran siyah-beyazlıların yo-
luna devam etmemesi için hiçbir neden yok. Yeter ki 
Beşiktaş gibi futbol oynasın.
Bir çift sözde taraftarına, Stoke maçında korner at-

maya giden rakip futbolcuya çeşitli madde atan taraf-
tar ya da grubu gerçek Beşiktaşlı mı? İnsan eğer takı-
mına zarar veriyorsa o taraftar değil demektir... Hem 
de bir Avrupa maçında. Şimdi gelecek cezada saha 
kapatma sözkonusu olursa, takdir edilen Çarşı gru-
bu o taraftar ya da taraftarları aralarında barındıra-
cak mı?

Trabzon’a yazık oldu
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi grubunda en çok pu-
anı İtalya’nın ünlü İnter’ine karşı aldı. Ne yalan söy-
leyeyim bordo.mavililerin bir üst tura gitmesi gereki-
yordu. İtalyanlardan bu kadar puan almak her baba-
yiğidin harcı değil. Ama gel gör ki, son maçta deplas-
manda Lille’ye karşı iyi oynamalarına rağmen, İnter 
kendi sahasında Dinamo Moskova’ya 2-1 yenilerek 
adeta Trabzonspor’un ipini çekti. Bu bir intikam alış-
mıydı yoksa bazı dedikoduların ortaya atıldığı isten-
memenin faturası mıydı?
Biz bunu bilemeyeiz. Bilemler zaten konuşmaz.
Mutlu yıllar...

irfan.kurtulmus@haber.dk

HABER SP    RBulmaca&mizah
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.

Felsefi  sözler...
Sular yükselince balıklar 
karıncaları yer, sular çekilince ise 
karıncalar balıkları yer. Kimse 
bugünkü gücüne güvenmesin. 
Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı 
karar verir.

(Kamboçya atasözü)

S O L DAN SA⁄A: 1-Bilgisiz kimselerin inand›¤› saçma
düflünceler ve bu düflüncelerin yaz›ld›¤› san›lan kitap – Ta h t a d a n
yap›lm›fl baraka – Göçerlerin konak yeri 2-Operalarda
solistlerden birinin orkestra eflli¤inde söyledi¤i flark› ya da türkü –
Yetkinlik, kemal – Devlet ad›na, devletçe, resmi olarak 3-
‹stanbul’un bir ilçesi – Eski cumhurbaflkanlar›m›zdan Cemal
Gürsel’in lakab› - Restoran 4-‹sviçre’de bir nehir – Eski dilde otlar
– Bir kimsenin sürekli iliflkide bulundu¤u kimseler, yak›nlar, muhit
– ‹ran halk›ndan olan kimse, ‹ranl› 5-Avusturya’da bir nehir –
Endüstri, uran – Gelecek zaman – Tedavi 6-Arjantin’in plaka
iflareti – Havuç – Yararl›, kazançl› – Argoda ‘esrar’ 7-Abril – Orhan
Pamuk’un bir roman› – "Eski ... gibi afl›¤›n gönlü / Söküldükten
sonra dikilmez imifl" (Seyrani) – ‹skambilde bir grup 8-‘Üç
Silahflörler’den biri – Bir iskambil oyunu – Bunama, bunakl›k –
‹talya’da bir nehir 9-Perçem – Kontrast, karfl›tl›k – Geceleyin, atefl
çevresinde, genç erkeklerin davul-zurna eflli¤inde oynad›klar›
halk oyunu 10-Klasik Türk müzi¤inde bir birleflik makam – ‘Üç
beyazlar’dan biri – Asker az›¤› – Eski bir Anadolu uygarl›¤›.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1 -Yap›lan bir iflin be¤enildi¤ini
belirtmek amac›yla verilen yaz›l› belge 2-Japon Buddha
rahibesi – "Mira ..." ("Kama Sutra" filminin yönetmeni) 3-Eski
dilde atefller – ‹çki meclisinde mey da¤›tan kimse 4-Bilgisayar
yaz›l›m›nda ‘veri’ – Da¤›n ya da tepenin herhangi bir yan› 5-
S›çan otu, z›rn›k 6-Bir iflte bir kimse ya da fleyin üstüne düflen
görev – Yüz metre kare de¤erindeki yüzey ölçüsü – Erkek
bal›¤›n tohumu 7-Hollanda’n›n plaka imi – Yana¤›n alt bölümü
– Lütesyumun simgesi 8-Jeloz 9-Uymazl›k, ayk›r›l›k 10-Bir
kara yumuflakças› – Dahil – Gelgit olay›nda denizin
kabarmas› 11-Bir A‹DS testi 12-Çekirdeksiz bir tür üzüm -
Kamer 13-Bir müzik aletini do¤ru seslere ayarlama ifli – Garp
14-Evren 15-Elif fiafak’›n bir roman› – Salah Birsel’in bir fliir
kitab› 16-"fiener ..." (Sinema ve tiyatro sanatç›s›) – Tr a b z o n ’ u n
bir ilçesi – Suat Dervifl’in bir roman› 17-Hareketi olmayan,
duruk 18-Kesilmifl a¤aç kökü, ba¤ kütü¤ü – ‹rin birikimi 19-
Berilyumun simgesi – Basur 20-Bir müzik eserinin canl›
çal›naca¤›n› belirten terim – Nikelin simgesi.
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bir ilçesi – Suat Dervifl’in bir roman› 17-Hareketi olmayan,
duruk 18-Kesilmifl a¤aç kökü, ba¤ kütü¤ü – ‹rin birikimi 19-
Berilyumun simgesi – Basur 20-Bir müzik eserinin canl›
çal›naca¤›n› belirten terim – Nikelin simgesi.
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1965 yılından bu yana 
İsveç’te yaşayan ve 
voleybolumuzun ef-

sane isimlerinden Değer 
Eraybar’ın kardeşi Saffet 
Eraybar 26 Kasım 2011 
tarihinde yapılan Olağa-
nüstü Kongrede İsveç Vo-
leybol Federasyonu Baş-
kanlığına seçildi.

Eraybar gazeteye verdiği 
demeçte, İsveç volybolu-
nun bir kaos yaşandığını 
belirterek,  başkandan 
beklentinin büyük olduğu-
nu söylüyor.
Klüp içinde uzun zaman-
dır hoşnutsuzlukların ol-
duğunu ve çalışanları ol-

dukça rahatsız eden olay-
ların yaşandığını belirti-
yor. Ancak bu sorunların 
somut olarak neler oldu-
ğunu ve nasıl çözülebile-
ceğini henüz bilmediğini 
açıklıyor.

Eraybar 1965 yılında 
yaz aylarında voleybol oy-
namaya İsveç’e gelmiş. 
Ancak yazdan sonra dön-
memiş ve oynamaya de-
vam etmiş. Norrköping ve 
Eskilstuna’da oynamış. 
Trosa Halk Yüksek Oku-
lu Spor bölümüne devam 
etmiş. Orada karşılaştığı 
Gotlandlı bir kızla evlen-
miş. Takılmış kalmış. 45 
yıllık evliler.

Eraybar. Uzun zaman 

İsveç Göçmen Dairesi’nde 
çalıştı. Oradan önemli şef-
lerden biri olarak emekli-
ye ayrıldı.

Şimdi eşiyle yazlık evle-
rinde oturup voleybol ile 
ilgileneceğini söylüyor.

Saffet Eraybar Göçmen 
Dairesi’ndeki işinin yanı-

sıra voleybol ile sürekli il-
gilendi. Hem Türkiye hem 
de İsveç’te takımlarda gö-
rev aldı.

İsveç voleybolünün 65 
yaşındaki Türk liderine 
biz de HABER gazetesi 
olarak başarılar diliyoruz.

Resimde helagotland 
gazetesinin eraybar ile ilgili 
manşetini görüyorsunuz: 
Krizi onun çözmesi bekleniyor.

İsveç Voleybolu Türk Başkana emanet

8 Haziran – 1 Temmuz tarihleri 
arasında Ukrayna ve Polon-
ya’da düzenlenecek Avrupa 

Futbol Şampiyonası finalleri kura-
ları Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 
çekildi. 

B grubunda mücadele edecek olan 
Danimarka; Almanya, Hollanda ve 
Portekiz ile aynı gruba düştü.

8 Haziran günü Polonya’nın baş-
kenti Varşova’da oynanacak Polon-

ya – Yunanistan maçı ile başlayacak 
final turnmuvası 1 Temmuz akşa-
mı Kiev’de oynanacak final maçı ile 
sona erecek.

Kur’a çekimi esnasında  sırıkla 
yüksek atlama Dünya rekorunu 
elinde bulunduran ünlü atlet Sergei 
Bubka’da sahne aldı ve finallerde 
kullanılacak olan ve Adidas tarafın-
dan üretilen top, Tango 12¬yi ta-
nıttı.

Danimarka’ya zor rakipler

İşte gruplar:

A Grubu:
Polonya, Yunanistan, Rusya, Çek 
Cumhuriyeti

B Grubu:
Hollanda, Danimarka, Almanya, Portekiz

C Grubu:
İspanya, İtalya, İrlanda Cum., Hırvatistan

D Grubu:
Ukrayna, İsveç, Fransa, İngiltere

Foto: Anders Kjærsbye/Fodboldslandshold.dk

6
259 sayılı “Sporda 
Şiddet ve Düzen-
sizliğin Önlenme-
sine Dair Kanun-

da Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun”a göre, 
bir spor karşılaşmasının 
sonucunu etkilemek için 
bir başkasına kazanç veya 
başka menfaat sağlayan 
kişiye verilen hapis cezası 
indirildi. Bu kişilere veri-
len hapis cezasında 12 yıla 
kadar olan üst sınır 3 yıl, 
5 yıl olan alt sınır da 1 yıl 
olarak uygulanacak.

Suçu, federasyon ve-
ya spor kulüpleri 
ile spor alanında faaliyet 
gösteren tüzel kişilerin ge-
nel kurul ve yönetim ku-
rulu başkan veya üyeleri; 
teknik, idari yöneticileri, 
kulüplerin, sporcuların 
menajer veya temsilcili-
ğini yapan kişiler işlerse 
ceza yarı oranında artırı-
lacak.

Şike ve teşvik primi kap-
samına giren suçlarla ilgili 
olarak, hükmün açıklan-
masının geri bırakılması 

kararı verilemeyecek, ve-
rilen hapis cezası seçenek 
yaptırımlara çevrilemeye-
cek ve ertelenemeyecek.

Bu suçların değişik za-
manlarda birden fazla iş-
lenmesi halinde, bunlar-
dan en ağır cezayı gerekti-
ren fiilden dolayı verilecek 
ceza, 4’te 1’den 4’te 3’üne 
kadar artırılarak tek ceza 
olarak uygulanacak.

Bu suçlardan cezaya 
mahkum olan kişi; ay-
rıca TCK’nın 53. mad-
desi hükümlerine gör,  

spor kulüpleri ve fede-
rasyonların, bünyesinde 
sportif faaliyetler yapılan 
tüzel kişilerin yönetim ve 
denetim organlarında gö-
rev yapamayacak. 

Böylece spor federasyon-
ları ve kulüplerinin baş-
kan ve üyelerinin, soruş-
turm a sonucunda açıla-
cak davada beraat etmele-
ri halinde, yargı yönünden 
görevlerine devam etme-
lerinin önünde bir engel 
kalmayacak.

Şike yasası onaylandı



     Aralık/December 2011haber24

nyhe
d

10% EKSTRA 
MÅNEDSBONUS

Internationale kald  fra 1  øre/
min

50%
top-up bonus
50+

Hver gang du ringer og SMS’er i Danmark eller til udlandet, optjener du fremover ekstra bonus taletid. ONE MOBILE indsætter nemlig 10% af dit samlede opkalds- og SMS-forbrug tilbage på 
dine taletidskonto – den 25. i hver måned!. Forbruget udregnes på baggrund af forbrug på taletid og SMS i Danmark  og til udlandet i perioden fra den 25. og 30 dage tilbage. Der opspares 
ikke ekstra bonustaletid ved forbrug på servicenumre og på overtakserede SMS’er.
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