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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

’SAKLI HAYATLAR’ fi lminin yönetmeni 
ve senaristi Ahmet Haluk Ünal, ciddi 
bir reform süreci başlatılmaya çalışıl-
masına rağmen Alevilere güven veren 
bir hükümetin ve devlet normunun 
olmadığını söyledi.

Sayfa 12

Göçmen Müzesi 
Danimarka göç 
tarihine ışık tutuyor

Sayfa  5

Sayfa 20

Danimarka’nın göç ve göçmen tarihi-
ne ışık tutacak olan ilk ve tek göçmen 
müzesi (Immigrant Museet) Kopenhag 
yakınlarındaki Farum kentinde açıldı. 
Müzede Türkiye’den gelen ilk misafi r iş-
çiler hakkında da ilginç notlar yeralıyor.

Sayfa 13

Hakeme yumruk atmanın 
bedeli 250 bin Euro

BÖYLE CEZA 
GÖRÜLMEDİ

2007 yılında Danimarka ile İsveç arasında 
oynanan maçta sahaya inerek Alman hakem 
Herbert Fandel’e yumruk atan taraftara, ülke 
tarihinin en büyük para cezası verildi.

Sayfa 23

Kopenhag Şehir Mahkemesi, Türkiye ile Danimarka arasında uzun yıllar krize neden 
olan ROJ TV ile ilgili son kararını 10 Ocak’ta açıkladı. Mahkeme, ROJ TV ve yayıncı 
şirketlerine, terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan toplam 5 milyon 200 
bin Kron para cezası verilmesine hükmetti. Ancak yayın ruhsatını iptal etmedi. 

Mahkeme Roj TV’yi 
terörden suçlu buldu

Uydu şirketleri temyiz sonucunu ve Danimarka 
Radyo Televizyon Kurulu’nun kararını beklemeden 
ROJ TV yayınlarını kestiler. 

Başkent Kopenhag’ın Frederiksberg 
semtinde, Kong Georgsvej sokağında 
oturdugu evinin önünde saldırıya uğrayan 
21 yaşındaki Türk genci Cem Aydın’ın 
ölümü Türk toplumun yasa boğdu.

Ön yargılar ve 
ötekine 
olan 
korku

Cem’in ölümü 
herkesi 
üzdü

Sayfa 20
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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.

Coco

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

ak@eak-design.com     www.eak-design.com
Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, 
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık 

ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince 

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

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
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HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

15 Eylül’de yapılan 
seçimlerde iktida-
ra gelen merkez-sol 

koalisyon hükümeti Ya-
bancılar Servisi’nin görev 
alanlarında değişikliklere 
gidiyor. Yabancılar Ser-
visi’nin görev alanlarını 
farklı bakanlıklar arasında 
paylaştıran yeni hükümet, 
Yabancılar Servisi’nin de 
adını değiştiriyor.

Buna göre, 1 Ocak’tan 
itibaren aile birleşimi baş-
vuru işlemleri Adalet Ba-
kanlığı’na yapılacak ve 
Yabancılar Servisi yine 
Yabancılar Müdürlüğü is-
min alırken, müdürlük 20 
yıl aradan sonra tekrar 
Adalet Bakanlığı’na bağ-
lanıyor.

Çalışma izni başvuruları 
da Çalışma Bakanlığı bün-
yesinde oluşturulacak olan 
yeni bir müdürlüğe yapı-
lacak.

Hükümet üyesi partiler, 
yeni uygulama ile aile baş-
vurusu ve çalışma izni iş-
lemlerini hızlandırmayı ve 
Yabancılar Müdürlüğü’ne 
yapılan şikayetleri en az 
düzeye indirmeyi planla-
dıklarını açıkladılar.

Hükümete dışarıdan 
destek veren Birlik Liste-
si’den Johanne Schmidt-
Nielsen, Bundan böyle Ya-
bancılar Müdürlüğü’nün 
daha efektif ve davaları 
daha hızlı sonuçlandırma-
sının takipçisi olacaklarını 
belirtti. Bu arada Birlik 

Listesi ve Liberal İttifak 
partisi aile birleşimi dava-
larının denetiminin azal-
tılması konularında görüş 
birliğine vardılar. Parti 
sözcülerinden yapılan açık-

lamada, bu denetlemelerin 
azaltılmasından devletin 
gelecek yıl içinde 35 mil-
yon kron tasarruf elde ede-
ceği bildirildi.

(Haber)

Yabancılar Servisi’nde değişiklik
1 Ocak’tan itibaren Yabancılar Servisi’nin görev alanları farklı bakanlıklar 
arasında paylaşılıyor. Buna göre aile birleşimi başvuruları Adalet 
Bakanlığı’na, çalışma izni başvuruları da Çalışma Bakanlığı’na yapılacak.
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Günlük bir Danimarka gazetesi 
geçtiğimiz günlerde, 15 Eylül’deki 

seçimlerde iktidara gelen merkez-sol 
koalisyon hükümetinin ilk 100 günü-
nün değerlendirmesini yapmıştı. 
Gazete değerlendirmesinde, hüküme-

tin verdiği sözlerin neredeyse hiç birini 
yerine getirmediğine dikkat çekerek, 
”100 günde verdiği 100 sözün hiç biri-
ni tutamayan hükümet” başlığını atıp, 
yerine getirilmeyen bu vaadleri sırala-
mıştı.  
Gazetede yeralan 100 vaadlik sırala-

mayı okurken, o kadar basit vaadler 
gözüme ilişti ki, bunu da mı vaad et-
mişler, bunu da mı gerçekleştirmemiş-
ler? sorusunu sormadan edemedim.
Şu kriz döneminde, erken emekliliğin 

korunması, yuva ve kreşlere yeni per-
sonel alımı, toplu ulaşım araçlarında 
ucuzlama, 60 gün içerisinde 15 milyar 
kron temin edip, istihdamı artırma, iş-
sizliğin azaltılması, emeklilere yapıla-
cak yıllık yardım ve benzeri kaynak ge-
rektiren vaadlerin altından kalkama-
yacakları belliydi. Ama hükümet parti-
lerinin seçim kampanyalarında o kadar 
bayağı vaadlerde bulunması da tuhaf 
geliyor insana. 
Örneğin iktidarı oluşturan her üç 

parti de ”çocuk ombudsman”ı kurul-
ması sözünü vermiş, ama bu nedense 
kurulmamış. Hükümet partileri, parla-
mentoya seçilen kadın oranı bile yüz-

de 40’ı bulamamışken, ülkedeki bütün 
yönetimlerde en az yüzde 40 kadın üye 
kotası sözü vermişler (sanki buna hü-
kümet karar veriyor!). Sosyal Demok-
ratlar, Svendborg kentinde bir hasta-
nenin acil bölümünün kapatılmayacağı 
sözünü vermişler, ama bu bölüm kapa-
tılmış. Yine Sosyal Demokratlar, ne iş 
yapacaksa - Gönüllüleri Tayin Bakanlı-
ğı kurulması sözünü vermişler.
Nasıl anlatsam, bazı vaadler o kadar 

basit, o kadar sıradan ki, öyle sanıldı-
ğı gibi yüklü para filan da gerektirmi-
yor. Ama hükümet bu vaadlerin hiç bi-
rinin ardında durmamış. Bazı vaadlere 
de insan gülmeden geçemiyor. Örneğin 
Sosyalist Halk Partisi Psikiyatri Ba-
kanlığı kurulacağı, kötü okul yönetici-
lerinin işlerine son verileceği sözlerini 
vermiş. 
Seçmenlere dış politika alanında da 

vaadlerde bulunan hükümet örneğin, 
”Filistin’i bağımsız bir devlet olarak ta-
nıyacağız” demişti, ama tanımadı. 
Gerçi hükümetin hakkını da yeme-

mek lazım. Bazı adımlar atıldı. Yoksul-

lukla mücadelede önemli adımlar atıl-
dı. Eğitim politikalarında gözle görülür 
biçimde değişiklikler yapıldı, tabii bü-
tün bunların bir de aması var.  Çünkü 
yapılanların yeterli olduğu söylenemez. 
Tabii ki ekonomik kriz, sadece Da-

nimarka’nın sorunu değil. Ama küre-
sel krizin epeyce hissedildiği Danimar-
ka’da halkın yeni hükümetten beklen-
tileri oldukça yüksek ve hükümete bü-
yük umut bağlıyorlar. Özellikle toplu 
işten çıkarmaların devam ettiği özel 
sektörde çalışanlar gelecekten endişe 
duymaya başladılar. Sadece son bir ay 
içerisinde işten çıkarılanların sayısı üç 
bin civarında. Beş buçuk milyonluk ül-
kede işsiz sayısı bugün 170 bini aşmış 
durumda. 
Bugün 400 bin çalışan herhangi bir 

işsizlik kasasına üye olmadığı için iş-
siz kalmaları durumunda hiç bir eko-
nomik güvenceye sahip değil. Krizin 
en çok etkilediği kesimlerin başında ise 
göçmenler geliyor. İşsiz göçmen sayısı 
yüzde 60’lara varırken, Türkler arasın-
daki işsizlik oranı yüzde 50’lere ulaş-

mış durumda.  
Bu rakamlar işsizlikle mücadelede bir 

arpa boyu yol alınmadığını gösteriyor. 
Danimarka’da ekonomik tablo böyle 

iken, Sosyal Demokratlar liderliğindeki 
koalisyon hükümetinin verdiği önemli 
sözleri tutamaması halkta karamsarlı-
ğa yolaçıyor. 
Ama gelgelelim hükümet, yeni ekono-

mik politikaları hayata geçirmek, izle-
yeceği sol politikalar ile Avrupa’ya ör-
nek olmak yerine Avrupa’nın iki sağcı, 
muhafazar lideri Merkel ve Sarkozy ile 
birlikte Euro’yu kurtarmaya soyunu-
yor. 
Tuhaf değil mi! Kendi halkının ”ha-

yır” dediği Avrupa ortak para birliği 
Euro’yu kurtarmak için Avrupa Birliği 
dönem başkanı olarak kolları sıvayan 
hükümet, kendi halkının sorunlarını 
çözmekten aciz görünüyor.

Cem Aydın’ın ailesine başsağlığı
19 Ocak Perşembe gecesi evinin önün-
de uğradığı saldırı sonucu 21 yaşındaki 
Türk genci Cem Aydın’ın vahşice kat-
ledilmesi Danimarka’daki Türk toplu-
munu yasa boğdu. Hepimizi derinden 
yaraladı. 
  Haber gazetesi olarak biz de Cem Ay-
dın’ın ailesine metanet ve başsağlığı, 
Cem’e de Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Katillerin de bir an evvel yakalanıp 
adalete teslim edilmesini bekliyoruz. 

HABER

Bu nasıl hükümet!

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

D
animarka’da geçtiğimiz 
yıl Ağustos ayında ROJ 
TV aleyhine Danimar-
ka’da açılan kapatma 

davası sonuçlandı. Mahkeme, ROJ 
TV ve yayıncı şirketlerine, terör 
örgütünün propagandasını yap-
mak suçundan toplam 5 milyon 
200 bin Kron para cezası verilme-
sine hükmetti. Mahkeme başka-
nı Grethe Jörgensen, Danimarka 
Ceza yasalarında yayın ruhsatının 
iptalini gerektirecek yasal daya-
nak bulunmadığı için ROJ TV’ye 
verilen yayın ruhsatının iptal edil-
meyeceğini açıkladı.  

29 duruşma sonunda kararını 
açıklayan hakim Grethe Jörgen-
sen, mahkemenin; PKK’nın terör 
örgütü olduğuna hükmettiğini, 
ROJ TV’nin finansmanının PKK 
tarafından sağlandığına kanaat 
getirildiğini, ROJ TV yayınlarının 
PKK tarafından dikte ettirildiğine 
ikna olunduğunu belirttikten son-
ra yayın ruhsatının iptal edilme-
yeceğini söyledi.

İşte gerekçeli karar:
-Mahkeme PKK’nın terör örgü-
tü olduğuna kanaat getirmiştir. 
Aleyhinde dava açılan yayıncı şir-
ketler 7 Şubat 2008’den 10 Eylül 
2010’a kadar terörr örgütünün fa-
aliyetlerini öven gelişmesini sağ-
layan yayınlar yaptığına kanaat 
getirilmiştir.

-Mahkeme tv istasyonunun 
(ROJ TV) bir çok programda te-
rör örgütünün mesajlarını iletmiş, 

halkı isyana teşvik etmiş, gençleri 
terör örgütüne katılmaya çağır-
mıştır.

- Her iki yayıncı şirkete 2,6’şar 
milyon Danimarka Kronu ceza 
verilmesine karar verilmiştir. 
Mahkeme aleyhinde dava açılan 
şirketlerin değerlendirilmesinde 
kanalın finansmanının PKK tara-
fından sağlandığına kanaat getir-
miştir.

-Mahkeme Savcının isteği olan 
yayın ruhsatı iptalini kabul etme-
miştir, zira bu nokta özel kişileri 
kapsamakta, tüzel kişilikleri kap-
samamaktadır.

Büyükelçiden sert tepki
Kararın ardından en sert tepki 
karar duruşmasını da izleyen Ko-
penhag büyükelçisi Ahmet Ber-
ki Dibek’ten geldi. Kararı eksik 
olarak tanımlayan Büyükelçi Di-
bek, “ROJ TV’’yi mahkum etmiş, 
ancak para cezasına hükmetmiş-
tir. Ben adaletin tecelli ettiği gö-
rüşünde değilim. Şahsen hakkın 
yerini bulduğuna inanmıyorum 
ve kararı eksik buluyorum. Bu ka-
rarı hukuken anlatmak, anlamak 
mümkün değildir. Zannediyorum 
iddia makamı bu kararı temyiz 
edecektir ve temyizde bu düzelti-
lecektir. Anlıyorum ki, ROJ TV’ye 
hükmedilen para cezasının PKK 
tarafından ödenmesi ve yayınla-
rın devam etmesi söz konusu ola-
bilecektir. Dolayısıyla ben ROJ 
TV aleyhine bir hüküm verildiği-
ni dikkate alaraktan Danimarka 

Radyo Televizyon Kurulu’nu ROJ 
TV’nin yayın iznini müsadere et-
meye davet ediyorum ve geçmişte 
yapılan hataların tekrar edilme-
mesini diliyorum” dedi. 

ROJ TV temyize gidiyor
Kopenhag’da önceki gün sona 
eren ROJ TV kapatma davasında 
temyiz süreci başladı.

ROJ TV’den yapılan açıklamada, 
adil bir yargılama süreci olmadı-
ğı, ve ROJ TV’nin hak etmediği 
bir cezaya çarptırıldığı belirtilerek 
kararın temyiz edilmesine karar 
verildiği belirtildi. 

ROJ TV genel müdürü İmdat 
Yılmaz tarafından yapılan açıkla-
mada “Biz suç işlemedik, boyun 
eğmeyeceğiz” denildi.

Öte yandan İmdat Yılmaz, Dani-
markalı politikacıların açıklama-
sından tedirginlik duyduklarını, 
yasal sürecin tamamlanmadığını 
söyledi. 

İmdat Yılmaz Adalet Bakanı 
Morten Bödskov ile Kültür Baka-
nı Uffe Elbaek’in yasal boşlukla-
rın doldurulacağını açıklamaları 
ile ilgili olarak da “Gördüğüm ka-
darıyla Türkiye’nin Danimarka’ya 
yaptığı baskı meyve vermeye baş-
lamış, ancak Danimarka bunu ifa-
de özgürlüğüne ve insan hakları-
na darbe vurarak yapıyor” dedi. 

ROJ’un yerine Sterk TV
Bu arada’ ROJ TV’nin yedeğinin 
2008 yılında Sterk TV adıyla Os-
lo’da kurulduğu ortaya çıktı. 

Kürt çevrelerince Sterk TV adıy-
la lanse edilmeye başlanan yeni 
kanal Sterk Broadcast AS adıyla 
Oslo ticaret odasına kayıtlı bulu-
nuyor. Şirketin ticaret sicil numa-
rası ise 993 392 189.

Sterk Broadcast Anonim Şirketi 
yönetim kurulunda ise Mamadi 
Ramin, Monika Guldmoen, Gule 
Ulas, Hemin Huzni Hajo, Abdul-
gafur Doğu gibi isimler bulunu-
yor.

23 Aralık 2008 tarihinde ticaret 
odasına yapılan kayıt yenilenme-
sinde ise yönetim kuruluna Tekin 
Özle adında bir kişinin katıldı-
ğı belirtiliyor ve yayıncı şirketin 
amaçları ve yayın çizgisi konusud-
na ilgili makamlara bilgi veriliyor.

Şirketin kuruluş bildirgesinde 
amaç olarak; Ortadoğu ve Avru-
pa ülkelerinde yaşayan kürtlere 
yönelik yayın yapmak, yayınların 
bilgilendirici, geliştirici olması ve 
özellikle Kürtçe olarak yapılacak 
yayınlar yoluyla halkın genel bilgi 
ve kültürünün arttırılması olduğu 
belirtiliyor. 

Ayrıca kanalın yayınlarının 
Kürtçe’nin tüm şivelerinde ola-
cağı, bunun yanı sıra Süryanice, 
Türkçe, Arapça ve Farsça dillerin-
de de yayın yapılacağı belitiliyor.

100 bin Norveç Kronu sermaye 
ile kurulan Sterk Boradcast AS 
şirketinin uydu yayınlarının Po-
lonyalı sağlayıcı firma Orange Po-
lan tarafından yapılacağı, Polonya 
uydusu yoluyla uyduya çıkılacağı 
belitiliyor.                         (Haber)

2004: ROJ TV Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da tescilli Me-
sopotamia Broadcast adlı şirket 
üzerine verilen yayın ruhsatı ile 
yayınlara başlıyor. Türkiye vakit 
geçirmeden ROJ TV’nin PKK’nın 
sözcülüğünü yaptığı suçlamasında 
bulunuyor.
Nisan 2005: Danimarka Radyo 
televizyon kurulu, yaptığı incele-
me kanalın Danimarka yasalarını 
ihlal etmediğine kanaat getirerek 
ROJ TV yayınlarını aklıyor. Aynı 
kurul 2007 ve 2008 yıllarında da 
iki kez daha ROJ TV aklıyor.
Haziran 2005: Kopenhag’daki 
Türkiye Büyükelçiliği Kopenhag 
Polisine ROJ TV’nin terör yasasını 
ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette 
bulunuyor.
Kasım 2005: Başbakan Recep 
tayip Erdoğan resmi ziyaret 
için geldiği Kopenhag’da dö-
nemin Daniamrka başbakanı 
Anders Fogh Rasmussen ile 
görüşmesinin ardından yapılacak 
basın toplantısını, salonda ROJ TV 
muhabiri bulunduğu gerekçesiyle 
terk ediyor.
Nisan 2009: NATO zirvesi 
esnasında ROJ TV konusu yeni-
den alevleniyor. Türkiye Dani-
marka başbakanı Anders Fogh 
Rasmussen’in adaylığına ROJ 
TV konusunda taviz verilmesi 
karşılığında onay verebileceğini 
dile getiriyor
Nisan 2009: ROJ TV eski genel 
müdürü Manouchehr Zonoozi, 
ROJ TV-PKK ilişkisini belgeleyen 
kapsamlı bir dosyayı 4 yıldır ROJ 
TV soruşturmasını yürütmekte 
olan Kopenhag Polisine veriyor
Mart 2010: Danimarka’nın 
önde gelen gazetelerinden Ber-
lingske Tidende, Kürt Kültür 
Fonu adlı kuruluşun 1998 yılından 
beri  Kopenhag Polisi tarafından 
izlendiğini ve bu kuruluşun ROJ 
TV aracılığıyla PKK’nın kara 
parasını akladığını ortaya çıkarıyor. 
Kürt Kültür Fonunun ROJ TV’ye 
118 milyon Danimarka Kronu 
aktardığı, ancak paranın kaynağını 
ispatlayamadığı ortaya çıkıyor.
Mayıs 2010: PKK-ROJ TV ilişkisini 
belgeleyen ses kayıtları ve 
fotoğraflar Berlingske Tidende ga-
zetesinde yayınlanıyor.
Mayıs 2010: 2008 yılında elde 
edilen bie ses kaydı ROJ TV 
yönetim kurulu başkanı Hen-
rik C. Winkel’in ROJ üzerin-
de ”Belçika’dakilerin”söz sahibi 
olduğunu söylediği ortaya çıkıyor. 
Ayrıca ROJ TV yönetim kurulu 
üyeleri ve Brüksel’deki PKK lider-
lerinin birlikte fotoğrafları ortaya 
çıkıyor.
Mayıs 2010: ROJ TV ortaklarından 
ve yönetim kurulu üyelerinden İb-
rahim Ayaz’ın  Abdullah Öcalan’ın 
korumalığını da yaptığı ortaya 
çıkıyor.
Aqustos 2010: Bir ses kaydı 
Hamza kod adlı Abdullah Şen’in 
tehditler yoluyla eski genel müdür 
Manoucehr Zonoozi’ye zorla 
istifa dilekçesi imzalattığı ortaya 
çıkıyor. Abdullah Şen’in Almanya 
tarafından PKK’nın üst düzey yö-
neticisi olmak suçuyla arandığı or-
taya çıkıyor.
Ağustos 2010: Devlet savcısı ROJ 
TV aleyhinde kapanması istemiyle 
dava açıyor.
15. Ağustos 2011: İlk 
duruşma yapılıyor

Mahkeme Roj TV’yi terörden suçlu buldu
Kopenhag Şehir Mahkemesi, Türkiye ile Danimarka arasında uzun yıllar krize neden olan ROJ TV ile ilgili son 
kararını 10 Ocak’ta açıkladı. Mahkeme, ROJ TV ve yayıncı şirketlerine, terör örgütünün propagandasını yapmak 
suçundan toplam 5 milyon 200 bin Kron para cezası verilmesine hükmetti. Ancak yayın ruhsatını iptal etmedi. 

ROJ TV davası 
Kronoloji

Danimarka gündemini, ülkenin en popüler Türkçe haber 
portalı www.haber.dk’dan takip edin.

D
animarka’da son 
iki yıldır tüketim 
mallarındaki fi-
yatların hızla art-

masına ve bu artışın çalı-
şanların ücretlerini geçme-
sine rağmen, çalışanların 
ücretlerinde bu yıl da bir 
artış beklenmezken sadece 
yöneticilerin maaşlarında 
artış yapılması kafaları ka-
rıştırıyor.

Danimarka’da özel sektör-
de çalışan 500 bin çalışanı 
yakından ilgilendiren toplu 
iş sözleşmeleri görüşmele-
rinin başladığı bugünlerde 
Gallup tarafından yapılan 
bir kamuoyu yoklaması, 
ücretli çalışanların yüzde 
58’inin maaşlarında zam 
beklemediğini ortaya koy-
du. Araştırmaya göre, çalı-
şanlar ücretlerinde yapıla-
cak zam yerine çalıştıkları 
iş yerlerinin uluslararası 
alanda rekabette daha güç-
lü olmasına ve iş garantisi 

olmasına öncelik veriyorlar. 

Başbakan’dan kemer 
sıkma konuşması
Başbakan Helle Thorning-
Schmidt’in yılbaşı konuş-
masında verdiği mesajın iyi 
anlaşıldığı görünüyor. Baş-
bakan yılbaşı konuşmasın-
da Danimarka’nın ciddi bir 
ekonomik kriz içinde oldu-
ğunu ve ülkeyi zor günlerin 
beklediğini, bu durumda 
dayanışma içinde olunma-
sı yönünde çağrıda bulun-
muştu.

Sendikalar ücretlerde 
zam talebini gündeme 
getirmiyor
Sendikalardan toplu iş gö-
rüşmelerinde çalışan kesi-
min maaşlarına zam isten-
mediği yönünde açıklama-
lar gelmeye başladı. 

Küresel ekonomik krizden 
ciddi bir biçimde etkilenen 

Danimarka’da üyelerinin 
sorumluluk gösterdiklerini 
ifade eden sendika yöneti-
cileri toplu iş görüşmelerin-
de ücretlere zam talebinde 
bulunmayacaklarını, ancak 
çalışanların mesleki eğitim-
lerine ve emeklilik durum-
larının iyileştirilmesi şartı-
nı koşacaklarını açıkladılar.  

Danimarka İşçi Sendika-

ları Konfederasyonu LO 
başkanı Harala Börsting, 
”Çalışanlar ekonominin ye-
niden düzlüğe çıkması için 
toplu iş görüşmelerinde 
ücretlerine zam konusu-
nu gündeme getirmiyorlar. 
Ama ücretlilerin maaşla-
rındaki kaybı ne zaman dü-
zeltiriz, bunun tarihini ver-
mekte zorlanıyorum” dedi.

İş dünyası memnun
Danimarka iş dünyası çalı-
şan kesimin ücret zammı-
nı toplu iş görüşmelerinde 
şart olarak öne sürmeme-
lerinden memnuniyet duy-
duklarını açıkladı. İş dün-
yasından yapılan açıklama-
larda, iş yerlerindeki gider-
lerin yüzde 50’sinin ücret-
lerden kaynaklandığını ve 
kriz döneminde giderlerin 
artmayacağı bir toplu iş gö-
rüşmeleri yapmaktan yana 
olduklarını ifade ettiler. 

Ücretlerin 
düşürülmesine bile ses 
çıkarmıyorlar
Bu arada, özellikle sanayi 
ve inşaat sektörü gibi bir 
çok büyük iş yerini barındı-
ran sektörlerde çalışanlar 
ücretlerinde zam istemenin 
yerine, işlerini kaybetme-
mek için ücretlerinin düşü-
rülmesine bile ses çıkarmı-

yorlar. 

Yönetici maaşlarına zam 
yapıldı
Tüketim mallarında fiyat-
ların ücretlere oranla daha 
fazla artmasına rağmen ça-
lışan kesimin ücretlerinde 
son iki yılda bir artış söz 
konusu olmazken, yine özel 
sektörde orta ve üst düzey 
yönetici olarak çalışan yö-
neticilerin ücretlerine zam 
yapılması kafaları karış-
tırdı.  

Yaklaşık 20 bin yöneti-
cinin maaşına kriz döne-
minde olunmasına rağmen 
zam yapıldığı açıklanırken, 
buna gerekçe olarak iş yer-
lerinde zor dönemlerde ka-
liteli yöneticilere ihtiyaç 
duyulduğu ve yönetici ma-
aşlarına zammın bireysel 
görüşmelerle yapıldığı açık-
landı. 

(Haber)

Sendikalardan hükümete tuhaf destek
Çalışanların daha iyi çalışma koşullarına sahip olmaları ve daha yüksek ücret alabilmeleri için mücadele etmesi be-
klenen Danimarkalı sendikaların ekonomik kriz döneminde hükümeti zor durumda bırakmamak için çalışanlarına 
ücretlerinde zam istememeleri telkininde bulunması dikkat çekti.

Tasarrufa yönelmek zorunda 
kalan Danimarkalı rüzgar 
enerjisi üreticisi Vestas şirke-

ti 2 bin 300’den fazla çalışanını iş-
ten çıkarıyor. 

Dünyanın en büyük rüzgar tür-
bünü üreticisi olan Vestas rüzgar 
enerjisi şirketi yaptığı açıklamada,  
hisse senedi fiyatlarında düşüş göz-
lendiği ve küresel mali kriz piya-
sada talebin daralmasına yol açtığı 

için büyük bölümü Danimarka’da 
olmak üzere dünya çapında 2 bin 
300 kişiyi işten çıkaracağını bildir-
di. 

Merkezi Aarhus’ta bulunan Vesta-
s, sadece Danimarka’daki fabrika-
larından bin 300 çalışanın işine son 
verileceğini açıklarken, ABD’deki 
fabrikalarından da bin 600 kişinin 
işten çıkarılacağını kaydetti. 
Şirket, 2012 yılı sonuna kadar sa-

bit maliyetleri 150 milyon Euro’dan 
fazla azaltmayı amaçladığını belirt-
ti. 
Geçen yıl 3 bin çalışanını işten çı-
karan Vestas, dünya çapında 20 bin 
400 kişiyi istihdam ediyor. 

SAS 300 kişiyi çıkarıyor
Öte yandan küçülmeye yönelen 

İskandinavya Hava Yolları SAS, ta-

sarruf kapsamında 100 personeli 
Danimarka’dan olmak üzere toplam 
300 çalışanının işine son verdi. 

Bu yıl içerisinde 1.7 milyar kron 
tasarrrufa yapmayı planlayan SAS 
yönetimi, işten çıkarmalara gerekçe 
olarak yakıt fiyatlarının artmasını, 
küresel ekonomik krizi ve de gide-
rek hava yolu şirketleri arasında 
yoğunlaşan rekabeti gösterdi. 

(Haber)

Danimarka’da toplu işten çıkarmalar devam ediyor
Danimarkalı Vestas 
2 bin 300 çalışanını 
işten çıkarırken, İs-
kandinavya Hava 
Yolları SAS da, 300 
çalışanının işine son 
verdi. 

Uydu şirketleri temyiz sonucunu ve Danimarka 
Radyo Televizyon Kurulu’nun kararını beklemeden 
ROJ TV yayınlarını kestiler. 
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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
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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

Dünyanın neresinde olursa ol-
sun amansız ya da uzun ve 
zahmetli tedavi gerektiren has-

talıklara yakalanan kişilerin mora-
linin iyi olması, umut dolu olması o 
hastalıktan kurtulma yolunda önemli 
ve vazgeçilmez bir durumdur. Çok az 
sayıda hastalığın maalesef tedavisi he-
nüz bulunamamıştır.
Tedavisi olmayan hastalıklara yakala-
nan kişiler bedensel erozyona uğrayıp 
hayatlarını kaybettikleri gibi uzun ve 
acı dolu tedavi sürecine de girebilirler. 
İşte bu süreçte hastanın moralinin iyi 
olması, geleceğe umutla bakması ba-
zen mucize olarak nitelendirilebilecek 
şekilde sonuçlanır ve umut olmasa da 
ilaçlı tedavi başarıya ulaşır.
Tedavi süreci uzun, zahmetli ve acı 
verici olan hastalığa yakalanan kişile-
re refah seviyesi yüksek ülkelerde psi-
kolojik yardım yapılır, tedavi süreci 
psikolojik olarak da desteklenir.
Eşi kansere yakalanan ve uzun sü-
redir tedavi görmekte olan adı biz-
de saklı bir vatandaşımız bu psikolog 
seanslarından şikayetini dile getirdi. 
Eşinin konuştuğu hastane psikoloğu, 
yakınlarının moralini yüksek tutması 
için çok çaba harcadığı ve başarılı da 
olduğu hasta eşine, “ölümden korkma-
ması gerektiğini, ölüme kendisini ha-
zırlaması gerektiğini” tavsiye etmiş bu 
psikolog seanslarından birinde.
Bize durumu ileten vatandaşımıza 
sözü bırakıyoruz; “Tüm aile üyeleri 
olarak tüm gücümüzle kanser hastası 
olan eşimin moralini yüksek tutmaya, 

ona umut aşılamaya çalıştık. Bunda 
bir ölçüde de başarılı olduk. Ancak eşi-
min, sağlık sistemi tarafından kendi-
sine tavsiye edilen o psikologla konuş-
tuktan sonra o bizim yüksek
tuttuğumuz morali sıfıra indi, tüm ya-
şama sevinci ve geleceğe dönük umut-
ları ortadan kalktı. Kanser tedavisin-
de bunun ne kadar önemli olduğunu 
herkes bilir.
Belki o psikoloğun kendi kültürü ge-
reği ölüme yaklaşımı o şekilde olabi-
lir, belki kendi kültüründen kişilere o 
tavsiyelerde bulunabilir ve bunlar bel-
ki onlar tarafından tuhaf karşılanma-
yabilir, ancak bizler dinimiz ve sosyal 
kültürümüz gereği bu tür durumlarda 
uygulanmak üzere daha farklı bir ref-
leks geliştirmiş, daha farklı bir yakla-
şım biçimi oluşturmuşuzdur. 
“Gün doğmadan neler doğar” atasö-

zü umutsuzluğa kapılmamayı bize öğ-
retir, “Allah’tan umut kesilmez” de-
yimleri de acılı ve zor durumlara dü-
şen kişilere hitaben söylenmiştir. Bu 
yüzden umutsuz, çaresiz hastalığa 
yakalanan vatandaşlarımıza çağrıda 
bulunmayı bir borç sayıyoruz. Kuzey 
Avrupa refah toplumlarında yaygın 
olan yaşam-ölüm yaklaşımı ve bu doğ-
rultuda psikolojik danışmanlık bizler 
için uygulanabilecek şey değildir. Bu 
hizmeti veren ve sunan kişiler henüz 
kendi kültürleri dışında bir kültürden 
gelen insanlara bu şekilde hizmet et-
meye hazır değildirler. İstemeden de 
olsa kaş yaparken göz çıkarmaktadır-
lar. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bu-
lunmak ve bu konuda dikkatli olmaya 
çağırmak istiyorum. Hastalık sürecin-
de psikologla konuşmak isterseniz ya 
bunu kendi ülkenizde yapın ya da hiç 
yapmayın, zira etkisi aksi tesir yapan 
ilaçtan farklı olmayacaktır…”

Hastalık sürecinde psikologlara dikkat 
Bu yazı bir hasta yakını 
vatandaşımızın isteği 
üzerine hazırlanmıştır
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www.nawaab.dk  

Nawaab 

Frederikssundsvej 264 

2700 Brønshøj 

Tlf: 70 3 4 5 6 7 8 

 

Nawaab
İskandinavya’nın en yeni ve en lüks 

düğün salonu 
1 Nisan 2012 günü hizmetinizde

Kopenhag şehir merkezine yakın 
salonumuzda 1200 kişilik kapasite

Rezervasyon için hemen arayın

Salonumuzu görmeden, bizimle 
konuşmadan kararınızı vermeyin

Frederikssundsvej 264
2700 Brönshöj

TLF: 7 0 3 4 5 6 7 8

Türk ve Kürt düğünlerinde yeni, yüksek 
standard

Düğün, Nişan, Doğumgünü, kına gecesi ve 
diğer her türlü birlikteliklerinizde size en 

kaliteli hizmeti vermekten gurur duyacağız.

DÜĞÜN SALONU

TLF: 7 0 3 4 5 6 7 8

www.nawaab.dk 

B
u şaşkınlığın üzerin-
den fazla bir zaman 
geçmeden, 3-4 ay 
sonra daha korkunç 

bir gerçek ortaya çıktı. Al-
manya’da son yıllarda işlenen 
ve “dönerci cinayetleri” adı ve-
rilen ırkçı katliamların failleri 
yakalanmıştı. 
Almanya’da Türklere yönelik 

ırkçı ve yabancı düşmanı  sal-
dırılar aslında şaşkınlık yara-
tan haber değildi.
Ancak bu cinayetlerin faille-

ri yakalanınca bunlar arasın-
daki iki kişiye Alman Devleti 
tarafından pasaport verilmiş 
olması bu sıradan ırkçı saldırı 
haberini daha da ilginç hale 
getirmişti. Arık cinayetlerin 
sorumlularının yakalandı-
ğı haberini alan kişiler bu 8 
Türk dönerciyi Alamn devleti 
mi öldürdü, ya da bu cinayet-
ler Alman devletinin bilgisi 
dahilinde mi işlendi diye dü-
şünmeye başladılar.
Almanya gibi 3 Milyona ya-

kın Türk göçmenin yaşadığı 
bir ülkede sistematik olarak 
işlenen cinayetlerin olması ve 

üstelik bu cinayetlerde işare-
tin Alman gizli servisini gös-
termesiydi asıl şaşkınlık ya-
ratan.
Olayın ortaya çıkmasının 

ardından Alman yetkililerin 
yaptıkları açıklamaları da re-
torik olarak inceleyen bir kişi, 
”Alman devleti 3 milyona yak-
laşan Türk’ün varlığından 

acaba rahatsızlık mı duymaya 
başladı?” düşüncesine kapıla-
bilirdi. Yine de bir araştırma 
komisyonu kuruldu ve çalış-
malara başladı.
Almanya’da özellikle Türk 

kökenlilere büyük tedirginlik 
yaşatan kabus 2000 yılında 
başladı. Nürnberg’de Ispartalı 
bir çiçekçi olan Enver Şimşek 

öldürülmüş olarak bulundu. 
Yetkililer o zaman cinayeti 
çözemedi. 2001’de Hamburg, 
Nürnberg ve Münih’te de bak-
kal Süleyman Taşköprü, terzi 
Abdürrahim Özüdoğru ve ma-
nav Habil Kılıç işyerlerinde 
öldürüldü. 2002’de Rostock’ta 
arkadaşının döner büfesin-
de çalışan Yunus Turgut he-

def oldu. Üç yıllık bir aradan 
sonra ise yine Nürnberg’de 
Kürt asıllı dönerci İsmail Ya-
şar ölü bulundu. Bir hafta 
sonra Türkler’le arasından 
su sızmayan Yunan çilingir 
Münih’te öldürüldü. 2006’nın 
Nisan ayında ise iki cinayet 
daha işlendi. 4 Nisan’da büfe-
ci Mehmet Kubaşık Münih’te, 
10 Nisan’da ise internet kafe 
sahibi Halit Yozgat, Kassel’de 
ölü bulundu. Alman polisi 
Türk yetkililerle de iletişime 
geçti ama tamamında Ceska 
83 kullanılan cinayetleri çöze-
medi. 2006’da cinayetler bir 
anda bitmişti. Son olarak 8 
Ekim’de Nürnberg’de çiçekçi 
Muhittin Levet dükkanının 
önünde aynı silahla öldürüldü.
Artık ırkçılığın sokağa çık-

maya başladığı ve kitlesel 
ölümlere yol açabilecek kat-
liamların yaşanabilecğei dö-
nemler bizi bejkliyor diye 
korkmamak elde değil diye 
düşünmeye başladı bir çok 
göçmen

(Haber)

Almanya suçüstü yakalandı, sırada hangi ülke var?
22 Temmuz a kşam saatlerinde dünya hiç tahmin etmediği bir bölgeden gelen bir terör haberiyle sarsıldı. 
Norveçli terörist Anders Behring Breivik 77 kişiyi öldürdüğü iki eylem düzenlemişti.

Danimarka Türkiye ile 
buzları eritmek istiyor

T
ürkiye’nin AB 
üyeliğine sıcak 
bakan Danimar-
ka Başbakanı 

Helle Thorning-Schmidt, 

Türkiye’nin Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin dönem 
başkanlığında müzake-
re yapmayacağını açıkladı-
ğına değinerek

bunun kabul edilemez 
olduğunu belirtti. Thor-
ning-Schmidt, Türkiye’nin 
diğer üyelik başvurusu ya-
pan ülkelerle aynı muame-
leyi görmesi gerektiğinin 
de altını çizdi. 

Başbakan Helle Thor-
ning-Schmidt, Berlingske 

Tidende gazete-
sine verdiği de-
meçte, ”Türkler, 
Güney Kıbrıs 
Rum Cumhuri-
yeti AB dönem 
başkanlığını dev-
ralması duru-
munda Rumlarla 
AB üyeliğini mü-
zakere etmeye-
ceklerini açıkla-
dılar. Bu kabul 
edilemez. Dönem 
başkanı hangi 

ülke olursa olsun Türk-
ler kabul etmek zorunda-
lar” diyen başbakan Helle 
Thorning-Schmidt, Türki-

ye’ye diğer aday ülkelerle 
aynı mesafede davranıla-
cağını söyledi.

Başbakan Helle Thor-
ning-Schmidt, ”Tabii ki 
Türklere verdiğimiz sözü 
tutacağız ve genişleme sü-
reci devam etmektedir” 
derken, parlamentoda gru-
bu bulunan partilerden 
farklı yanıtlar geldi. Ana 
muhalefet partisi Liberal 
Venstre’nin AB sözcüsü 
Lykke Friis, Danimar-
ka’nın dönem başkanlığı 
sürecinde Türkiye ile AB 
arasındaki ilişkilerin yeni-
den canlanacağına inan-
madığını belirtti.

Bilindiği gibi, son iki AB 
dönem başkanlığı döne-
minde Türkiye’nin üyelik 
müzakereleri Kıbrıs Rum 
kesiminin ve de bazı AB 
üyesi ülkelerin bloke et-
mesiyle durma noktasına 
gelmişti. Önde gelen bazı 
AB ülkeleri Türkiye’ye sı-
nırlı üyelik verilmesinden 
yana olduklarını açıkla-
mıştı.

(Haber)

1 Ocak’ta Avrupa Birli-
ği dönem başkanlığını 
devralan Danimarka 
hükümeti, Türkiye ile 
AB arasında donma 
noktasına gelen AB 
üyelik müzakerelerinin 
yeniden başlatılacağını 
açıkladı, ancak Türkle-
rin AB’yi boykot etme-
meleri şartını koştu.
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D
animarka’nın başken-
ti Kopenhag’daki Bella 
Center Fuar salonunda 
bu yıl 30’uncusu düzen-

lenen İskandinavya’nın en büyük 
turizm ve sehayat fuarlarından 
Kopenhag Turizm Fuarı’nda Tür-
kiye, Kültür ve Tanıtma Müşavir-
liği, Türk Hava Yolları ve Dani-
marka’daki Türk tur operatörleri 
Scanway/Tyrkiet Eksperten ve 
Detur’un yanısıra 10’un üzerinde 
seyahat acentası ile Türkiye’den 
katılan otel temsilcileri tarafın-
dan temsil edildi. 

20-22 Ocak tarihleri arasında 
”Tatil 2012” adıyla gerçekleşen 

fuarda Danimarkalılara golfden 
campinge, kültür turizmine ka-
dar çeşitli tatil olanakları sunul-
du. 

Bir çok ülkenin tanıtıldığı tu-
rizm fuarında Türkiye standı-
nın fuarın en büyük ve en gözde 
standı olması dikkat çekti. Fuar 
merkezinin tam girişinde yeralan 
Türkiye standı Danimarkalı ziya-
retçilerin de büyük ilgisini çekti. 

Hedef zengin turist
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 400 bin 

Danimarkalının Türkiye’yi ziya-
ret ettiğini ifade eden Turizm ve 

Tanıtma Müşaviri Hasan Sarıte-
peci, küresel mali krize rağmen 
2011 yılında 2010 yılına oranla 
yüzde 17’lik bir artış olduğunu ve 
2012 yılında 500 binin üzerinde 
Danimarkalı turistin Türkiye’ye 
gelmesini beklediklerini belirtti. 
2012 yılı için çok umutlu oldukla-
rını ifade eden Sarıtepeci, beşbu-
çuk milyonluk Danimarka’da hal-
kın yaklaşık yüzde 10’unun Tür-
kiye’yi tercih etmesinin önemli 
bir rakam olduğunu kaydederek, 
”Bu yıl info turları yaparak Dani-
marka’nın önemli şahsiyetlerini, 
basın mensuplarını ülkemizde 

konuk etmek istiyoruz. İstan-
bul’a ilginin giderek arttığıını gö-
rüyoruz. Zengin turisti ülkemize 
çekmeye çalışıyoruz. Turizmi çe-
şitlendirme, Türkiye’yi en önemli 
destinasyon haline getirmek isti-
yoruz” dedi. 

Scanway Kuzey Kıbrıs’a da 
açıldı

Fuara katılan Türk tur opera-
törü Scanway/Tyrkiet Eksperten 
de Türkiye’nin yanı sıra bu yıl 
ilk kez Kuzey Kıbrıs’a da turlar 
düzenlemeye başladıklarını açık-
ladı.  Şirketten yapılan açıkla-
mada ayrıca, tatil için Alanya’yı 
tercih eden Danimarkalı turist-
lerin önümüzdeki aylardan itiba-
ren  Scanway/Tyrkiet Eksperten 
ile Alanya’ya daha hızlı ulaşabi-
lecekleri bildirildi. İlkbahar ayla-
rından itibaren Kopenhag-Alanya 
Gazipaşa uçuşlarını başlatılaca-
ğını açıklayan şirket yetkilileri, 
İsveçli Tor Air firmasıyla anlaşa-
rak Nisan – Ekim ayları arasında 
haftada 4 seferle Alanya Gazipa-
şa Havaalanına yolcu taşıyacakla-
rını belirtti.

Yetkililer,  yüksek yaz sezonun-
da ekstra iki sefer daha ilave edi-
leceği ve uçuşların direk olarak 

Kopenhag ve Billund’dan gerçek-
leşeceği bildirildi. 

Alanya’ya tatile giden Danimar-
kalı turistler şu anda Antalya’ya 
ve oradan da bir saatin üzerinde 
karayolu yolculuğu ile Alanya’ya 
geliyorlar. Danimarka-Alanya Ga-
zipaşa seferlerinin başlaması ile 
bu yolculuk bir buçuk saat daha 
kısalacak. 

(Haber)

HABERHABER

Foto: ozlem.dk

Aney.dk
Roskilde’de ilk kez 

Türkiye’den deneyimli etli ekmek 
ustamızla damak zevkinize uygun her 

türlü çorba, etli ekmek, pide, lahmacun, 
pizza ve tüm ızgara kebap çeşitleri ile 

hizmetinizdeyiz. 

Pirzola
İskender kebap

Beyti kebap
Adana kebap

Şiş kebap
Saç kavurma

Etli ekmek
Kaşarlı lavaş

Döner çeşitleri ve 
daha nice et yemekleri

Düğün, nişan, kına, doğumgünü, cenaze 
ve her türlü toplantılarınıza uygun 

fiyatlarla yemek verilir. 

Geleneksel Et Lokantası

Nefis lavaşımızı ve 
kaşarlı ekmeğimizi 

mutlaka tadın!

Schmeltz Plads 3 - 4000 Roskilde
Tlf: 46 36 75 25 - www.aney.dk
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Hedef 500 bin Danimarkalı turist
Yaklaşık 400 bin Danimarkalı turistin geçtiğimiz yıl Türkiye’yi ziyaret ettiğini ifade eden T.C Kopenhag 
Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hasan Sarıtepeci, bu yılki hedeflerinin 500 bin Danimarkalı 
turisti Türkiye’ye getirmek olduğunu söyledi. 

Türkiye standında Eksotisk Catering 
tarafından hazırlanan Türk yemekleri 
ziyaretçilere ikram edildi

Scanway/Tyrkiet Eksperten yetkilileri 
2012 yılından ümitli oldukları belirttiler.

Kültür ve 
Tanıtma 
Müşaviri 
Hasan 
Sarıtepeci

B
aşbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ tarafından Bakan-
lar Kurulu’na sunulan Se-
çimlerin Temel Hüküm-

leri ve Nüfus Hizmetleri Kanun 
Tasarısı gurbetçiye üç alternatifli 
oy hakkı veriyor. 

YSK Karar verecek
Gurbetçilerin nasıl oy vereceğine, ülke 
şartlarını gözeterek YSK karar verecek. 
Oylar elektronik olarak, konsolosluklar-
da açılacak sandıklarda ya da gümrükte 
verilecek. Daha önce sadece gümrükte 
verilebiliyordu.

Oylamada mesai sona erdi 
Oylama sabah 08.00, akşam 17.00 ara-
sında yapılamayacak. 24 saat oy verilebi-
lecek.

Nüfus cüzdanı yeterli
Daha önce seçime katılmak için pasaport 
gerekiyordu. Bundan böyle gümrüklerde 
kullanılan oylar için üzerinde T.C. kimlik 
numarası bulunan nüfus cüzdanı yeterli 

olacak.

Mavi kart sahiplerine 
yenilik
90¬larda başlayan ancak uygulama-
da sorun yaşanan Mavi Kart uy-
gulaması yeniden düzenlen-
di. Mavi Kart uygulaması Avusturya, Al-
manya ve Danimarka gibi Türklere çifte 
vatandaşlık hakkı tanımayan ülkelerde 
yaşayan gurbetçiler için hayata geçecek. 
Türk vatandaşlığından çıkan gurbetçile-
rin Türkiye’deki hakları bu kartla koru-
nacak. Mavi Kart sahiplerine TC kimlik 
numarasına benzer bir kimlik numarası 
verilecek, gurbetçiler bu kimlik numa-
rasıyla bankalarda, tapu işlemlerinde ya 
da cep telefonu alırken bu numarayı kul-
lanabilecek.

Gurbetçiye üç alternatifl i 
oy hakkı

Bazen karnımızı do-
yurduktan sonra 
vücudumuzda alı-

şık olmadığımız bir tepki 
ortaya çıkabilir. Karnımız 
ağrıyabilir, başağrısı, as-
tım, uykuda düzenlsizlik 
cilt rahatsızlıkları, kus-
ma, konsantrasyon güç-
lüğü gibi şikayetlerimiz 
ortaya çıkabilir.

Bunu biz genellikle “ye-
diğim bir şey dokundu ga-
liba” diye açıklarız. Aslın-
da haksız da sayılmayız. 
Zira yaşadığımız rahatsız-
lıkların çok büyük bir kıs-
mı beslenme şeklimiz ile 
yakından ilgilidir.

Sık sık alerji ve gıda ze-
hirlenmesi sandığımız 
Besin reddi (Besin ento-
leransı) aslında yukarıda 
bahsettiğimiz rahatsızlık-
ların nedeni olabilir. Bu 
yüzden vücudumuzun to-
lere etmediği besin mad-
delerinin olup olmadığını 

bilmek, varsa bu besin 
maddelerinin hangileri 
olduğunu bilmek büyük 
önem taşımaktadır. 

Zira eğer vücudumuz 
bazı besinleri kabul etmi-
yorsa bu Alzheimer, As-
tım, kireçlenme, depres-
yon gibi rahatsızlıklara 
neden olabilir.

Besin entoleransı bazı 
besinler alındıktan sonra-
ki 72 saat içinde kendini 
gösterebilir. Alerjide ise 
bu, vücudun anında tep-
kisi şeklinde olur.

Sağılığımız her zaman 
sağlıklı beslenmeye bağlı 
olmayabilir. Vücudumu-
zun, aldığımız besinlere 
karşı  nasıl tepki koyduğu 
da önemlidir.

Yapılacak bir test so-
nucu vücudumuzda be-
sin entoleransı olup 
olmadığını anlayabili-
riz.Kopenhag’ın Österbro 
semtinde bulunan Gener-

rayt kliniğinde, alınan 
3-4 damla kan üzerinde 
yapılan ve sonucu iki gün 
içinde ortaya çıkan test 
ile besin entoleransı olup 
olmadığı anlaşılabilir. Ge-
nerrayt kliniği yapılan 
test sonunda besin reddi 
(entoleransı) olduğu so-
nucuna varırsa size ardın-
dan uygulayacağınız diye-
ti de sunuyor.

Başağrısı, astım, uykuda 
düzenlsizlik cilt rahatsız-
lıkları, kusma, konsant-
rasyon güçlüğünden şika-
yet ediyorsanız yaptıra-
cağınız bşir test sonucu 
beslenme alışkanlıklarını-
zı düğzenleme3niz rahat 
kavuşmanızı sağlayabilir.

Daha fazla bilgi için:
Generrayt Diasnostics 
Laboratory ApS
Tlf: 22920009
e-posta: 
info@generrayt.dk

Besin reddi (Besin entoleransı) nedir?

BAŞSAĞLIĞI
Haşim ve Ziynet Aydın’ın oğlu, Doğu Aydın ve 

Sibel Aydın Konstantinidis’in 
sevgili kardeşi  21 yaşındaki Cem Aydın, 

19 Ocak Perşembe gecesi uğradığı meş’um 
saldırı sonucu 20 Ocak 2012 akşamı 

maalesef aramızdan ayrılmıştır.
Haber gazetesi olarak 

merhuma Tanrı’dan rahmet, acılı ailesine, 
yakınlarına, sevenlerine ve dostlarına sabır ve 

başsağlığı diliyoruz. 

Haber



     Ocak/Januar 2012haber10 11HABER

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. 

Sevgili Haber Okuyucuları,
Sizlerle bu 4. buluşmamızda, söy-

leşimize bu sorunun yanıtını arayarak 
başlayalım istedim. Yazının diğer bö-
lümlerinde ise bugüne kadar yazdıkla-
rımızdan dolayı; bana ulaştırdığınız ve 
benim çoğunuza telefon ve mail yoluy-
la verdiğim cevapları özetleyen konular 
yer alacaktır.
 
1- 2008 yılında değişiklikleriyle yü-

rürlüğe giren 5510 sayılı kanuna göre 
Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşı ile 
Türkiye’de yaşayan vatandaş aynı mik-
tarda prim
yatırarak emekli olmaya başladı. Bu 

uygulamadan sonra birçok kişi bunun
SGK’ ya bir yük olduğu görüşünü sa-

vunmaya başladı. Gerçekte ise durum 
iddia
edildiği gibi değildir.Şöyle ki:
 
a-Yurtdışında yaşayan vatandaşları-

mız ülkede yaşayan vatandaşlarımız 
gibi aynı
miktar parayı üstelik peşin olarak ku-

ruma yatırmaktadır. Buna karşılık bu 
hizmetten yararlanıyorlarmış gibi emek-
li aylıklarından sağlık sigortasına kesin-
ti yapılmaktadır
 
b-Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız 

sağlık hizmetlerinden; uzun
dönemli Türkiye’de yaşamadıkları için 

Türkiye’de yaşayanlar kadar
yararlanamamaktadırlar. Bu da göste-

riyor ki yurtdışında çalışıp borçlanarak 
emekli olan vatandaşlarımız, SGK’nın 
üzerine yük değil aksine büyük destek-
çisidir.

 2- Borçlanma talebinde bulunarak 
emekli olmak isteyen Mavi kart/Pembe 
Kart sahibi olan ve  vatandaşlıktan çık-
mış ya da hala çifte vatandaş olan va-
tandaşlarımızın yaşadığı ve merak ettiği 
bir diğer soru ise borçlanma işlemi ya-
parken Türk vatandaşı olma şartı ara-
nıp aranmadığıdır. Çünkü 3201 sayılı 
kanunun 1. Maddesi borçlanma talebin-
de bulunanların başvuru tarihinde Türk 
vatandaşı olması gerektiğini belirtme-
sinden doğan sıkıntılardır. Uluslararası 
imzalanan anlaşmalar, iç hukukumuz-
da kabul edilen kanunların üzerinde 
hüküm ifade eder. Mavi ve pembe kart 
sahibi olan vatandaşların yine Türk va-
tandaşlığında geçirdikleri sürelere ait 
sosyal haklardan yararlanmaları, bu an-
laşmalarla saklı tutulmuştur. Kurum 
Türk vatandaşlığından çıkıldıktan sonra 
yapılan borçlanma başvurularını kendi 
genelge ve ilgili kanun maddelerine göre 
reddetse de; Kurum’a karşı yargı yoluna 
başvurulduğunda, başvuru tarihinden 
geçerli olarak, borçlanma işlemi geçer-
li hale gelmektedir. Bu da vatandaşları-
mızın Türk vatandaşlığı süresince geçir-
dikleri sürelere ait bahsedilen kazanıl-
mış haklarını kullanabilmelerini sağla-
maya yönelik Mahkeme yoluna giderek 
kazanılmaktadır. Bize başvuran birçok 
vatandaşımıza önerdiğimiz gibi bu yola 

girmeden önce muhakkak Türk vatan-
daşı olarak çalıştığınız süreyi kesin he-
saplatmanız gerekmektedir.
 
3- Bize gelen soruların bir kısma da 

borçlanma talebinde bulunup da dava 
açmak
zorunda kalacak olan vatandaşlarımı-

zın davayı nerede açacakları ve ne ka-
dar
sürede sonuç alacakları yönünde ol-

maktadır. Davayı borçlanma başvuru-
sunda bulunacağınız il veya SGK’nın 
genel müdürlüğünün bulunduğu Anka-
ra’daki iş mahkemelerinde açabilirsiniz. 
Yargılama süresi ise Yargıtay safhası ile 
birlikte yaklaşık  1,5-2 yıl sürmektedir.
 
4- Birçok okuyucumuzun sorduğu bir 

soruda bulunduğunuz ülkedeki hukuk
sigortanızın bu yargılamayı karşılayıp 

karşılamadığı yönündedir. Maalesef
Türkiye de ki bu yargılamada bu sigor-

tadan yararlanamıyorsunuz.
 
5- Mavi kart sahibi vatandaşlarımızın 

bir kısmı da dava yolundan çekinip
tekrar Türk vatandaşlığına dönüp bu 

haklarını elde etme yolunu seçmek
istemektedirler. Önerimiz dava yolu-

nu denemeden yabancı vatandaşlık sta-
tülerini bozmamaları çünkü bu konuda 

Yargıtay kararları oluşmuştur. Hatta 
Yargıtay Genel Kurulu kararı dahi bu-
lunmaktadır.Vatandaşlarımızın Türk 
vatandaşı olarak yurtdışı süreleri emek-
li olmaya yetiyorsa dava yoluyla statü-
lerini bozmadan bu haklarına kavuşa-
bilirler.
 
6- En fazla sorulan bir diğer soruda:

TÜRKİYEDE EMEKLİ OLANLAR 
YURTDIŞINDA ÇALIŞABİLİR Mİ? so-
rusudur: Bu sorunun cevabı ikiye ayrı-
larak verebiliriz
 
a-Eğer sadece Türkiye’deki hizmetleri-

nizle emekli olmuş iseniz (bir önceki
yazıda yazdık)bu durumda yurtdışında 

Türkiye’deki aylığınız kesilmeden
çalışabilirsiniz.
 
b-Eğer 3201 sayılı yasaya göre sadece 

Danimarka’daki hizmetleriniz borçlana-
rak veya
Türkiye ve Danimarka’daki hizmetle-

rinizi birleştirip borçlanarak emekli
olmuş iseniz bu durumda çalışmama-

nız, ikamete dayalı bir sosyal sigorta 
ya da sosyal yardım ödeneği almama-
nız gerekir. Ayrıca belirtmeliyim ki-
, emekli aylığı bağlandıktan sonra, tam 
zamanlı olmayan bir işte, cüzi miktarda, 
primden muaf olarak çalışanların aylık-
ları kesilmeyecektir. Ancak bu durumda 
olan vatandaşlarımızın bu tür bir işte 
çalıştıklarını ve primden muaf oldukla-
rını belgelemeleri gerekmektedir. Buna 
mini job, part time gibi isimler de veril-
mektedir.
 Ankara’dan selamlar.

kocaman@yahoo.com

Avrupa’da yaşayan ve Türkiye’de 
emekli olmaya başlayan 
vatandaşlarımız SGK’na yük mü?

AVUKAT CEVDET KOCAMAN

HUKUK KÖŞESİ

���������������������������

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

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

Sinema dünyasını ve Türk fi lmlerini de 
www.sinema.dk’dan takip edin.

www.sinema.dk
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Breivik Danimarka’da yine gündeme geldi. Bu se-
fer yaptığı katliam ya da akli dengesinin yerinde 

olup olmadığı tartışılmıyor. Tartışma konusu Brei-
vik’in bin 500 sayfalık manifestosunu tiyatroda sah-
nelemenin yerinde bir karar olup olmadığı tartışılı-
yor.
CaféTeatret önümüzdeki yaz Breivik’i sahneye ko-

yacağını ve bunun için çalışmalara başlağını açıkla-
dı. Amaç demokrasiye ve insanlığa hizmet etmekmiş. 
Kamuoyuna Breivik’in neler düşündüğünü ve hisset-
tiğini anlatmak, hangi olaylardan etkilendiğini gös-
termek ve herşey yolunda giderken böyle bir insanın 
neden bir cani olduğunu analiz etmeyi ve halka an-
latmayı CaféTeatret kendisine hedef seçmiş. Birileri-
ni veya katliamda yakınlarını kaybedenleri kesinlikle 
provoka etme amacı olmadığını defalarca vurguluyor 
tiyatro.
Breivik’in sahnelenmesine karşı çıkanlar da Ca-

féTeatret’ın, Breivik’in ekmeğine yağ sürdüğünü, 
onun yapamadığı reklamı yaptıklarını ve herşeyden 
önemlisi daha yaralar kurumadan böyle bir işe sıyrıl-
manın provokasyondan ileri gitmediğini söylüyorlar.
Ben meseleye biraz daha pragmatik bakıyorum ve 

sanat dünyasının toplumun aşırı uçlarıyla uğraşma-
sını yanlış görmediğim gibi, bu tür çalışmaların önü-
ne geçilebileceğine de inanmıyorum. Bugün olmasa 
mutlaka yarın Breivik hakkında kitaplar yazılacak, 
filmler ve tiyatrolar yapılacak. Bunlar sadece insan-
lık veya demokrasi adına yapılmayacak hiç kuşku-
suz. Konu bulmakta zorlanan, ekonomik sıkıntıları 
olan sanat dünyası mutlaka her fırsatı değerlendire-
cek ve Breivik’i bir fırsat olarak görecektir. Son za-
manlarda en fazla satılan kitaplar, edebiyat, sanat, 
siyaset, ticaret ve politika gibi alanlarda (olumlu ya 
da olumsuz) başkalarına fark atmış ve bir akım oluş-
turmuş insanların hayat hikayelerini anlatan kitap-
lar. Film endüstrisi ona keza. Demek ki tanınmış in-
sanların yaşamı kitleleri çok ilgilendiriyor. Televiz-
yonda onları izliyoruz, kitaplarda onları okuyoruz. 
Bu anlamda Breivik bizi daha fazla meşgul edeceğe 
benziyor.
Breivik’in sahnelenmesine karşı çıkanlar belirtti-

gim gibi iki nedenden dolayı karşı çıkıyorlar. Birinci-
si yaraların daha taze olması nedeniyle hemen acele 
edilmemesi gerektiği, ikincisi bu olayın Breivik için 
bir reklam olacağı, onun ırkçı ve anti demokratik 
düşüncelerinin yayılmasına hizmet edeceğinden ve 
daha fazla Breivik’ler doğuracağından korkuluyor.
Bu önemli fakat karmaşık bir toplumsal mesele. İn-

sanlar bir filmden, tiyatrodan veya kitaptan hemen 
etkilenerek hayatın yönünü değiştirmiyorlar. Birey-
sel istekler, biriktirilmiş tecrübeler, eğitim seviyesi, 
sosyal ilişkileri, aile durumu vs. karar verme, hayata 
yön verme konularında hepimiz için önemli, zaman 
zaman da belirleyici olan unsurlar. Bu bağlamda bir 
Breivik tiyatrosu – propaganda amaçlı da olsa – yüz-
lerce ve binlerce insanı Breivik sempatizanı yapama-
yacaktır. Keşke öyle olsaydı, çünkü o durumda bir 
hatta iki anti-Breivik tiyatro yapılırdı, bu sefer tüm 
Breivik sempatizanları anti-Breivik saflarına katılır-
dı.
Bu anlamda tek tek filmler, kitaplar, tablolar, söy-

lemler insanları doğrudan etkisi altında bırakmıyor. 
Ayrıca herkesi etkisi altına alamıyor. Bunlar bizi et-
kileyen unsurlardan bir kaçı. Ve bunun için de bu 
tür gelişmeleri aynı zamanda çok dikkate almamız 
gerekiyor. Mademki bu insanların duygu ve düşünce-
lerini etkileyen bir faktör, o halde insanların duygu 
ve düşüncelerini daha uygar, daha demokratik bir bi-
çimde etkileyecek alternatif filmler, resimler, tiyatro-
lar yapmamız gerekiryor.
Yani toptancı bir biçimde bu tür gelişmleri redde-

derek, kendimize orta çağ görüşlü dedirtmektense, 
insanları yönlendirecek alternatif tiyatrolar, filmler, 
kitaplar bulmalıyız, bunların üretilmesini talep et-
meliyiz.

ÜZEYİR TİRELİ tireli@haber.dk

Breivik 
sahneleniyor

Yıldız Akdoğan

K
ast Media/
Haber gazetesi 
tarafından geç-
tiğimiz hafta-

larda Danimarka’da gös-
terilen “Saklı Hayatlar”  

adlı Türk filmi için düzenlenen gala gece-
sine filmin yönetmeni ve senaristi  Ahmet 
Haluk Ünal ile filmin yapımcısı Serpil Gü-
ler konuk oldular. Filmin senaristi ve yö-
netmeni Ahmet Haluk Ünal ile gala öncesi 
yaptığımız söyleşide, film, ön yargılar ve 
ötekine olan korku üzerine konuştuk. 

Y.A. : Filmin adından da anlaşılacağı 
gibi filmde bir şeylerin saklı yaşanıldığı 
vurgulanıyor. Bunu kısaca kendi sözleri-
nizle anlatır mısınız?
A.Ünal: Tabii ki film 1980 yılında Çorum 
katliamindan kaçıp İstanbul’a yerleşen 
Alevi bir ailenin dramını anlatıyor. Alevi 
bir aile Sünni bir ailenin kiracısı olduğu 
için kimliklerini gizli tutmak zorunda ka-
lıyorlar. 

Y.A: Neden böyle bir film yapmak istedi-
niz?
A. Ünal: (Gülümseyerek) “Kendim Alevi 
değilim, fakat Alevi toplumunu üniversite 
yıllarımdan beri yakından tanıyorum ve 
Alevi toplumu Türkiye’de kanayan en eski 
yaralardan bir tanesi ve hiç işlenmemiş 
bir konuydu ve hikaye de zaten gerçek 
hayattan esinledigi için  Serpil ile birlikte 
(Senorya yardımcısı ve filmin yapımcısı) 
üzerinde ciddi ciddi çalıştık ve filmi yap-
maya karar verdik”. 

  Film 2010 yapıldı ve Ahmet Haluk 
Ünal’ın ilk sinama filmi.  Filmin temel 
noktası bir aşk hikayesi üzerinde dönen 
ön yargılar,  karşı tarafa – ötekisine olan 
korku ve bilgisizlik ve bu bilgisizliğin  yol 
açtığı faciaları ele alıyor. 
  Kiracı Alevi ailenin genç kızı ve ev sa-
hibinin Sünni oğlu. Her ikisi de eğitimli, 
hoşgörülü  ve birbirlerine ön yargıyla de-
ğil de sevgiyle yaklaşan iki genç. Ancak 
aileleri için aynı şeyleri söylemek zor. Tek 
çocuk olan Murat babaannesi ve babasıy-
la üst katta yaşıyorlar. Murat fotoğrafçı 

olma hayeli ile yaşar-
ken, alt kattaki Ale-
vi Nergiz Murat’ın 
objektifine yakala-
nıyor. Tıp fakültesin-
de okuyan Nergiz bir 
taraftan kız kardeşi ve 
annesine destek verir-
ken boş zamanla-
rında da gece-
kondu bölge-
sindeki ailelere 
tıp öğrencisi arka-
daşları 

ile birlikte tıbbi yardımda bulunuyor. 
  Her iki gencin birbirilerine olan ilgisi 
gün geçtikçe artarken – kiracı ve ev sahibi 
sohbeti de sadece yüzeysel bir şekilde ge-
lişmeye başlıyor. Alevi aile kimliğini gizle-
diği, gerçekler aydınlığa çıkmadığı sürece 
her şey iyi ve hoş gidiyor. Sünni aile onla-
rı “kendileri” gibi görüyor ve hep saygıyla 
davranıyor. Taa ki kimlikler ortaya çıktığı 
ana kadar. Birden her şey değişiyor ve ai-
leler hem kendi içinde, hem de birbirleriy-
le çatışmaya başlıyor.

Y. A. : Film hakkında ötekini tanımamak 
bilmemek korkutucudur. Önyargılar kine 
ve nefrete ve şiddette dönüşür, demişsiniz, 
bunu biraz açar mısınız?
A.Ünal: Sünni aile, Alevi ailenin gerçek 
kimliklerini tanımadığı sürece aileye çok 
iyi davranıyor. Fakat gerçeği öğrendik-
lerinde kıyamet kopuyor.  Çünkü Türki-
ye’de olduğu gibi ailede de ön yargı çok. 
Bunu babanın ve babaannenin ağzından 
çok net olarak duyuyor ve görüyoruz. 
Alevinin dinsiz olduğu, onun içtiğinin içil-
meyeceği, yediğinin yenilmiyeceği, onun 
evinde oturulmayacağı, namaz kılınılamı-
yacağı gibi… saçma saçma sözler. Ve san-
ki gerçekmiş gibi bunlar babadan oğula  

anlatılırdı ve kimse sorgu-
lamaz bu bilgileri. Zaten 
sorgulanmayı de sevmez-
ler.

Y. A. : Neden?
A.Ünal:  Çünkü kendi 

kimliğine tehdit olarak 
görür, zaten böyle du-
rumlarda üç seçenek var:
Herkes ya birbirini oldu-
ğu gibi kabul etmesi gere-

kir, ki bu yöntem çok 
zor tüm dün-

yada.
  Ya karşı tarafı anlama çabası gösterilir, 
bunu yapmak da pek kolay değildir. Ya da 
karşı taraf ezilir ve yok edilir. Ve şimdiye 
kadar bunu yaptı Türkiye. Azınlığı ön yar-
gılardan yola çıkarak yok etmeye, sakla-
maya çalıştı. 

Y. A. : Alevi olmak halen tabu mu Türki-
ye’de?
A.Ünal:  Eskisi kadar değil, fakat halen 
ön yargı var. 

Y.A. : Ön yargıyı ve ötekine olan korkuyu 
nasıl yıkmalı sizce?
A.Ünal:  Tanışmak ve bilgi çok önemli. 

Y. A. : Eğitim bu konuda önemli olabilir 
mi?
A.Ünal: Evet, eğitim önemli, fakat gerçek 
eğitim olması gerekir. Örneğin çocukluk-
tan başlayıp tüm gruplara karşı, başta ka-
dın, Alevi, homoseksüel, Hristiyan vs. gibi 
gruplara saygıyla bakmalı ve kabullenme-
li. Türkiye’de henüz yeni başladı bu ve 
devletin bu konuda rolü çok önemli. Top-
lumda herkese aynı eşit haklar verilmesi 
gerekir. 
Y A. : Film çok yankı yarattı mı Türki-

ye’de?
A.Ünal: hayır, ama şaşırmadık da. Film 
üzerinde iyi yorumlar ve eleştiriler yazıldı, 
örneğin Yeni Şafak ve Zaman gibi İslami 
kesimi temsil eden gazeteler de bile eleşti-
riler yayınlandı.
  Birde filme saldıracak bir yer bulamadı-
lar. Diğer taraftan baktığımız da Aleviler 
de çok bayılmadılar filme, çünkü onlar da 
filmde eleştiriliyorlar. Örneğin Alevi anne 
sadece kendisine karşı olan ön yargısını 
görüyor, kendisinin Sünnilere karşı ön 
yargısını görmüyor. Ön yargılar karşılıklı 
bir şey ve Aleviler bunu pek benimseme-
diler.

Y. A. : Türkiye’de halen Alevi kimliğini 
gizliyenler var mı?
A.Ünal : Evet maalesef halen onlara gü-
ven veren bir hükümet ve devlet normu 
yok.

Y.A. : Hükümetin ne yapması gerekir?
A.Ünal: Aslında hükümet ciddi bir reform 
süreci başlattı, fakat birden durdu ve sta-
tus quo politikasına başvurdu. Belki de iyi 
bir muhalefet olmadığından kaynaklanı-
yor bu.
  Aynı zaman Alevilerin son dönemde ken-
di içinde de sağlıksız bir bölünme var, ör-
neğin kimisi Aleviligi Kemalizim ile veya 
sosyalizim ile karıştırıyor. Bölünme olu-
yor, kendi içinde siyaset üretemiyorlar, 
sadece apolitik bir durum yaratıyorlar ve 
de sadece şikayet eden bir toplum oluyor. 
Bunu Kürtler’de de görüyoruz. Bunun de-
ğişmesi lazım.

Y A. : Alevi inancının resmileşmesi olum-
lu olur mu?
A.Ünal: Tabii ki, çünkü resmi kişiler top-
lumda çabuk tabuları yıkıyor. Cemevleri-
nin resmi alarak ibadet yeri olarak görül-
mesi çok önemli. Bir de korkuyu yenmeli, 
bunu da devlet sağlamalı.

‘Saklı Hayatlar’ hüzünlü bitiyor, ama Ah-
met Haluk Ünal Alevilerin durumuna o 
kadar karamsar bakmıyor. Ünal değişim 
sürecinin yavaş yavaş başladığını düşünü-
yor.

yildiz.akdogan@haber.dk

Ön yargılar ve ötekine olan korku
’SAKLI HAYATLAR’ filminin yönetmeni ve senaristi Ahmet Haluk Ünal, arkadaşımız Yıldız Akdoğan ile yaptığı 
söyleşide, ciddi bir reform süreci başlatılmaya çalışılmasına rağmen Alevilere güven veren bir hükümetin ve 
devlet normunun olmadığını söyledi.

SÖYLEŞİ

Breivik sahnelenecek, ortalık karıştı
Geçtiğimiz 22 Temmuz 

günü Oslo şehirmer-
kezine düzenlediği 

bombalı saldırının ardından 
Norveç İşçi Partisinin gençlik 
kampını da basarak 77 kişiyi 
öldüren Norveçli terörit An-
ders Behring Breivik’in 1500 
sayfalık ırkçılık manifestosu 
Kopenhag’da tiyatro oyunu 
olarak sergilenecek.
Kopenhag’da bulunan Cafe 

Teatret sanat yönetmeni 
Christian Lollike önümüzdeki 
yaz aylarında tek kişinin sah-
ne alarak monolog şeklinde 
Manifestoyu sergileyeceğini 

açıkaldı. Lollike, “Breivik’in 
düşünce dünyasının derinlik-
lerine ancak böyle dalabiliriz. 
Bu şekilde benzer trajedilerin 
yaşanmasının önüne geçebi-
liriz” diyerek “sanatsal” giriş-
minin gerekçesini açıkladı
Olayın yaşandığı günün ak-

şamı Norveç başbakanının 
bile “O adamın adını telaffuz 
etmeyeceğim anlayış göste-
rin” diyerek habercilerden ri-
cada bulunduğu Bre,ivik’in  
Dünyasının sahnede sanat 
eseri olarak sergilenecek ol-
ması Danimarka’da ve Nor-
veç’te sert tepkilerle karşı-

landı.
Utöya adasında Breivik’in 

kurşuna dizdiği bir çok gen-
cin anne babası medyaya 
açıklamalarda bulunarak bu 
oyunun durdurulması gerek-
tiğini söylediler.
Norveç Ulusal Tiyatro sah-

nesi şefi Erik Ulfsby de Dani-
markalı sanatçıların planla-
rına sert epki gtösterdi. Brei-
vik’in birincil amacının ırkçı 
düşünceleri yaymak olduğu-
nu söyleyen Ulfsby, Danimar-
kalıların da Breivik’in değir-
menine su taşımış olacakları-
nı söyledi.

F
rederiksberg sem-
tinde oturduğu 
Kong Georgs Vej 
sokağındaki evi-

nin yakınlarında saldırıya 
uğrayan Cem Aydın hasta-
neye kaldırıldıktan sonra 
respiratöre bağlanmıştı. 
Doktorlar da gün boyunca 
Aydın ailesi ile yaptıkları 
görüşmelerde Cem’in ko-
madan uyanmasının müm-
kün olmadığını söyleye-
rek, respiratörü kapatma 
kararını aileye iletmişler, 
ancak Cem Aydın’ın ailesi 
mümkün olan son ana ka-
dar umutlarını koruduk-
larını söyleyip respiratörü 
kapattırmamışlardı.

Doktorlar, Cem’in 12 ka-
fatası sinirinden yalnızca 
ikisinin çalışması ve tedavi 
imkanın olmaması nede-
niyle yaşam ünitesini ka-
patmak istediklerini söy-
lemişlerdi. Cuma akşamı 
saat 20.30 civarında Cem 
hayata gözlerini yumdu.

Gazetemizin yayına ha-
zırlandığı saatlerde Kopen-
hag polisi dişe dokunur bir 
ipucuna rastlayamadığı 
gibi herhangi bir gözaltı 
olayını da gerçekleştirme-
mişti.

Cem Aydın’ın acılı baba-

sı Haşim Aydın da evine 
röportaj ve başsağlığı için 
gelen medya mensupları-
na yaptığı açıklamalarda 
dövme olayının nedeni 
üzerine yoğunlaşmak yeri-
ne olayın faillerinin bir an 
önce bulunması için çalışıl-
ması gerektiğini  ve polisin 
yavaş çalıştığını söyledi.

“8-10 kişilik, iki araba ile 
olay yerine gelen bir gru-
bu küçücük şehirde olayın 
üzerinden 5 gün geçmesi-
ne  rağmen bulamadılar. 
Bizim tek istediğimiz ada-
letin tecelli etmesi. Suçlu-
ların bir an önce yakalanıp 
adalet önüne çıkarılmasını 
istiyoruz” diye konuşan 
baba Haşim Aydın oğlu-
nun çevresi tarafından çok 
sevilen, her gruptan arka-
daşı olan bir çocukolduğu-
nu ve hunharca saldırının 
nedenini anlamakta güç-
lük çektiğini belirtti.

Türkiye olayın takipçisi
Cem Aydın’ın ailesine Tür-
kiye’nin Kopenhag büyü-
kelçisi Ahmet Berki Dibek 
ve eşi Ceyda Dibek bir 
taziye ziyaretinde bulun-
dular. Büyükelçi Dibek zi-
yaretinin ardındna yaptığı 
açıklamada trajik cinaye-

tin kendisini ve Danimar-
ka’daki Türk toplumunu 
çok üzdüğünü belirterek, 
faillerin en kısa zamanda 
yakalanmasını umduğunu 
söyledi.

Dibek, Cem’in ailesi ile 

sıkı bir diyalog içerisin-
de olacaklarını ve ola-
yın takibini Danimarkalı 
makamlar nezdinde de 
sürdüreceklerini söyle-
di.  Büyükelçi Dibek, “Bu 
cinayetin ırkçı ve yabancı 
düşmanlığı sonucu işlen-
mediği izlenimini edindim, 
ancak olayı takip etmeye 
devam ediyoruz.  Merhum 
gencimize Allahtan rah-
met acılı ailesine başsağlı-
ğı diliyorum” dedi.

Merhum Cem Aydın’ın 
babası Haşim Aydın da 
büyükelçinin ziyaretinden 
büyük memnuniyet duydu-
ğunu söyledi ve,”Devleti-
mizin de bizim yanımızda 
olduğunu görmek acımızı 
biraz olsun hafifletiyor. 
Gerek eş-dost olsun gerek 
resmi yetkililer olsun bizi 
yalnız bırakmadılar. Hep-
sine minnettarım” dedi.

Kopenhag Büyükelçiliği 
Emniyet Müşaviri Fey-
zullah Arslan da Cem Ay-
dın’ın ailesine başsağlığı 
ziyaretinde bulundu. Fey-
zullah Arslan, Cem Ay-
dın’ın babası Haşim Aydın 

ile bir süre sohbet etti.
Feyzullah Arslan Cem 

Aydın’ın hayatını kaybet-
mesinin ertesi günü ikindi 
saatlerinde Cem Aydın’ın 
ailesinin yaşadığı daireye 
gelerek başsağlığı dilekle-

rini dile getirdi ve acılı ai-
leye her türlü desteği vere-
ceklerini söyledi.

Arslan, Cem Aydın’ın ai-
lesinin duyduğu öfke ve 
acıyı anladığını kaydede-
rek, gösterilecek tepkilerin 
de hukuk sınırları içinde 
olması çağrısında bulundu. 
Arslan, “haklı ve  mağdur-
ken suçlu ve haksız duru-
ma düşmeyelim. Özellikle 
Cem’in arkadaşlarına sa-
bırlı olmaları ve adalete 
güvenmeleri çağrısında bu-
lunuyorum” dedi.

Cem Aydın’a saldıran-
ların olayın üzerinden 5 
gün geçmişken halen ya-
kalanamamış olması Cem 
Aydın ailesi ile Danimar-
ka’da yaşayan Türk genç-
lerinin sert tepkisine yol 
açtı. Sosyal paylaşım sitesi 
facebook’ta oluşturulan bir 
protesto grubuna katılım 
ise çığ gibi büyüyor. Ayrı-
ca, Danimarka’da yaşayan 
Türkler  tüm  derneklerin 
katılımıyla dev bir protes-
to gösterisine hazırlanı-
yorlar.

(Haber)

Cem’in ölümü hepimizi üzdü
Geçtiğimiz 19 Ocak gecesi  8-10 kişinin 
saldırısı sonucu komaya giren Cem 
Aydın olayın ertesi günü akşam saat-
lerinde Kopenhag’daki Rigshospital 
hastanesinde hayata gözlerini yumdu.
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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

Evinizin tüm gıda ihtiyacını 
en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres!

Türkçe ve Danca okuyup yazabiliyor musunuz?
Temel bilgisayar programlarını kullanabiliyor musunuz?

Seyahat etmenize engel yoksa, 
21 yaşından büyükseniz, 

Sürücü ehliyetiniz varsa ve deneyimli bir sürücü iseniz, 
Hizmet sektöründe deneyiminiz varsa, 

Başvurunuzu e-posta ile iw@tyrkieteksperten.dk 
adresine CV’niz ile birlikte gönderiniz. 

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Scanway/Tyrkiet Eksperten eleman arıyor

KOPENHAG’DA
KİRALIK 

DAİRE ARANIYOR

Kopenhag’da üniversitede 
okuyan bir Türk öğrenci  
için Kopenhag’da oda 

ya da kiralık 
daire aramaktadır

Müracaat: 

Tlf: 2627 2051

D
animarka Devlet Televiz-
yonu DR1’de yayınlanan 
Aftenshow programı ilginç 
Bir tesadüfe sahne oldu.  

Ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus’ta 
bulunan Cyros sperm Bankasınndan 
sperm alarak hamile kalan üç ayrı 
kadının çocuğu programda bir araya 
geldiler. Programın gündeminde ise 
hükümet tarafından sperm donörleri-
nin kimliklerinin gizlenmesi uygula-
masına son verecek bir yasa tasarısı 
vardı.

 Program öncesinde İna Rosdal La-
uridsen, Josephine Barlöse’ye anne-
sinin donör numarasını bilip bilme-
diğini sordu. Josephine donör numa-

rasını bilmediğini, ancak annesini 
arayıp sorabileceğini söyledi. Hemen 
annesini arayan Josephine numarayı 
öğrendi ve İna’ya söyledi. İna da şaş-
kınlık içinde kendisinin de aynı dono-
örden alınan sperm sonucu dünyaya 
geldiğini söyleyince iki kız program 
öncesinde gözyaşlarına boğuldular. 
Birbirlerinin varlıklarından haberdar 
olmadıklarını, ancak üvey kardeş ol-
duklarını öğrenmekten büyük mutlu-
luk duyduklarını söylediler. Program 
öncesi bu büyük sürprize şahitlik 
eden program sunucusu Abdel Aziz 
Mahmoud’un ise yarım saat süren 
program boyunca heyecandan dili do-
laştı, sakarlıklar yaptı. Programın so-

nuna doğru heyecanı nedeniyle özür 
dileyen sunucu ortaya çıkan gerçeği 
tv izleyicilerine de aktardı.

İki genç kız çocukluk anılarını hızla 
birbirlerine aktardıklarını ve bir çok 
ortak ilgi alanları olduğunu ortaya çı-
kardıklarını söylediler.

Sperm bankası uygulamasına göre 
sperm donörlerinin kimlikler,i açık-
lanmıyor. Banakdan sperm alanlara 
ise donörlere verilen bir numara bil-
diriliyor.

Danimarka hükümeti ise bugünler-
de sperm donörlerinin kimliklerinin 
gizli tutulmasını öngören yasayı de-
ğiştirmek üzere yasa tasarısı hazırlı-
ğında bulunuyor.

Canlı yayında kardeş çıktılar Josepfi ne 
Barlöse

İna Rosdal 
Lauridsen
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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

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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Kahve, çay, meyve suyu dahil
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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

H
ollanda’da bir tıp mer-
kezi, bir dönem tüm 
dünyayı sarsan kuş 
gribi virüsünü “insan-

dan insana geçebilen” kısa sürede 
milyonlarca insanın ölümüne yol 
açabilecek bir virüs haline getir-
di. Bu buluş hem endişe hem de 
büyük bir güvenlik tartışması 
yarattı.

H5N1 virüsünün yol açtığı Kuş 
gribi kabusu, 1996’da ilk kez 
Çin’de ortaya çıktığında yarattı-
ğı tehlikenin pek farkına varıl-
mamıştı. 2003’te hızlanan salgın 
tüm dünyada yaklaşık 600 kişi-
nin ölümüne neden olmuş, mil-
yonlarca kuşun itlaf edilmesiyle 
sonuçlanmıştı. Türkiye’de de bu 
süreçte 12 kişide H5N1 tespit 
edilmiş, bunlardan 4 kişi hayatını 
kaybetmişti. 2009’dan itibaren vi-
rüs hız kesse de dünyanın çeşitli 
bölgelerinde tek tük vakalar de-
vam etti.

Virüs insandan insana geçmi-
yor, sadece hastalıklı kuşlarla ya-
kın temas kuran kişilerde görü-
lüyordu. Bilim adamları, virüsün 
insandan insana bulaşacak şekil-
de mutasyon geçirmesi halinde 
dünyayı büyük bir felaketin bek-
lediği uyarısı yapıyorlardı çünkü 
H5N1 görüldüğü insanların yüz-
de 60’ının ölümüne neden olmuş-

tu. Bu da kuş gribi salgınını “mo-
dern çağların en ölümcül salgını” 
yapmıştı.

En ölümcül salgın
Bilimadamlarının bu korkusu 

gerçek oldu. İngiliz The Indepen-
dent gazetesinin haberine göre, 
Hollanda’da bir üniversitede 
yapılan araştırmada H5N1 kuş 
gribi virüsünün kolayca bulaşan 

ve milyonlarca kişiyi öldürebile-
cek bir türü geliştirildi. Rotter-
dam’daki Erasmus Tıp Merkezi 
tarafından yapılan çalışmada, vi-
rüs mutasyona uğratılarak, hap-
şırma ve öksürme gibi yollarla da 
kolayca bulaşabilir hale getirildi. 
Ancak milyonlarca insanın ölü-
müne neden olabilecek bu buluş 
büyük bir tartışmaya da neden 
oldu.

Bedeli ağır olur
Virüsün biyolojik silah olarak 

kullanılmasından endişe duyan 
ABD hükümeti, bilimadamlarına 
araştırmanın ayrıntılarını bilim-
sel dergilerde yayımlamamaları 
çağrısında bulundu. ABD Biyo-
güvenlik Kurumu, teröristlerin 
eline geçmesi halinde büyük bir 
felaket yaşanacağı gerekçesiyle 
bu çalışmanın yayınının engel-

lemesi gerektiğini açıkladı. Bir 
Amerikalı yetkili, “Küresel bir 
salgına neden olabilecek ölümcül 
bir buluş. Dünyaya maliyeti çok 
ağır olur. En kötü senaryo hayal 
edebileceğimizden bile beter olur” 
şeklinde açıklama yaptı. Mutas-
yona uğrayan virüsün tıp merke-
zinin kasalarında kilitli olduğu 
ancak binada hiçbir silahlı koru-
ma bulunmaması da eleştiriliyor. 
Amerikalı bazı uzmanlar, bu gibi 
araştırmaların sadece askeri la-
boratuvarlarda yapılmasını savu-
nuyor.

Tedavisi bulunabilir
Araştırmaya başkanlık eden 

Doktor Roy Fouchier ise elde edi-
len sonuçla salgına karşı tedavi 
geliştirilebileceğini savunarak, 
“Biz bu korkulan mutasyonun 
düşünülenden çok daha kolay bir 
şekilde gerçekleşebileceğini orta-
ya koyduk. Laboratuvar ortamın-
da virüsün hava yoluyla bulaşma-
sını sağladık. Bu doğal yollarla da 
gerçekleşebilirdi. Bunu beklesey-
dik her şey çok geç olurdu. Şimdi 
bu mutasyona karşı aşı ve ilaç ge-
liştirilebilir” dedi. Araştırmanın 
detaylarını yayınlama kararını 
ise tıp merkezi verecek.

(Kaynak: Ajanslar)

Hollanda’da korkutan buluş
Hollanda’da bir tıp merkezi kuş gribi virüsünün genetiğiyle oynayarak insandan insana geçebilen, 
100 milyonlarca insanı öldürebilecek virüs haline getirdi.

İrfan KURTULMUŞ

B
aşkent Kopenhag’da Ro-
sen adlı derneğin organi-
ze ettiği “Van Kardeşlik 
Zamanı” gecesi büyük 

ilgi gördü.
Van depreminde zarar görenle-

re yardım amacıyla düzenlenen 
özel gecenin sunuculuğunu Ser-
dar Tuncer yaparken, Türk halk 
müziği sanatçıları Şükrüye Tut-
kun ve Gökmen okudukları tür-
külerle geceye renk kattılar.

Geceden elde edilen 101.500 Da-
nimarka kronun(35 bin TL)tama-
mı Van’a gönderilirken, gecenin 
tüm masrafları Danimarka Türk 
İşadamları Derneği(DATİAD)ve 
Federasyonuna(DATİFED) üye 
şirketler tarafından karşılandı. 

Yardım gecesine katılan Kopen-
hag’da faaliyet gösteren İSİDER 
Derneği üyelerinden Hasan Öz-
demir, sazıyla ünlü halk müziği 

sanatçısı Şükrüye Tutkun’a eşlik 
etti. 

Yemen türküsüyle programa 
başlayan Şükrüye Tutkun, Aşık 
Veysel’in ‘Uzun ince bir yolda-
yım’ ile ‘Mihriban’ gibi değişik 
yörelerin türküleriyle dinleyicile-
re muhteşem bir gece yaşattı. 

Türk halk müziğinin yetenek-
li isimlerinden Gökmen, Türki-
ye’nin değişik yörelerinden oku-
duğu Türkçe ve Kürtçe türküler-
le Anadolu havası estirdi.

Duyarsız kalmadınız
Geceye eşi Ceyda Dibek ile bir-

likte katılan Türkiye’nin Kopen-
hag büyükelçisi Berki Dibek, si-
nevizyonda gösterilen Van’daki 
görüntülerin kendisini çok etkile-
diğini söyledi.

Rosen Derneği’nin çok başarı-
lı faaliyetlere imza attığını ifa-
de eden Dibek, ”Çağımızın çok 
önemli bir gerçeği olan sivil top-

lum örgütlerinin çalışmalarının 
çok önemli olduğuna işaret ede-
rek Van için Kopenhag’da sergi-
lenen dayanışmayla acılara du-
yarsız kalmadığınızı gösterdiniz” 
dedi.

Dibek ayrıca, Van depreminde 
kayıpların geri getirelemeyece-
ğini fakat geride kalanların ha-
yatlarını kolaylaştıracak yardım-
larda bulunarak acılarını biraz 

olsun azaltabileceğimizi sözlerine 
ekledi.

Sosyalist Halk Partili milletve-
kili Özlem Çekiç yaptığı konuş-
mada, insanların yardım ve daya-
nışma için bir Pazar akşamında 
bir araya gelmesinin çok önemli 
olduğuna işaret ederek, yardım-
ların sadece deprem zamanında 
yapılmaması gerektiğini yardıma 
muhtaçların sürekli hatırlanma-

sını istedi. 

Ülkemiz adına yakışır adımlar 
attık

Rosen Derneği Başkanı Ertan 
Kurtulmuş, milli değerleri koru-
mada hassas davranıp, ülkemiz 
adına yakışır adımlar attıklarını 
söyledi. 

Haiti’den, Pakistan’a, Soma-
li’den Japonya’ya, Etiyopya’dan 
Van’a yardım elini uzattıklarını 
belirten Kurtulmuş, din, dil, ırk 
ayrımı yapmaksızın dünyanın 
her tarafında yardıma muhtaç in-
sanların dertlerine çare olmaya 
çalıştıklarını ifade etti.

Konya’nın Kuşça beldesi Bele-
diye Başkanı İsmet Karaca, dep-
remden 5 gün sonra yardım tırla-
rıyla Van’a gittiklerini ve devle-
tin tüm imkanlarını seferber ede-
rek Van’ın yaralarını sardığını 
gördükleri belirtti.

irfan.kurtulmus@haber.dk

Kopenhag’da Van için özel gece
Başkent Kopenhag’da Rosen adlı derneğin organize ettiği “Van Kardeşlik Zamanı” gecesinde 
depremzedeler için 100 bin kron toplandı.
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Aile (family, familia, familie, famili-
en) evlilik ya da kan bağına dayanan 

karı, koca (eş), çocuklar, kardeşler arasın-
daki ilişkilerin oluşturduğu, toplum için-
deki en küçük birliktir. 

Diğer bir ifadeyle aynı soydan gelen ve 
aralarında akrabalık ilişkileri bulunan 
kimselerin tümüdür. Toplumumuzda ve 
dinimizde ailenin yeri ve önemi oldukça 
büyük olup, bu birlikteliğin korunması 
için çok çeşitli yol ve yöntemler geliştiril-
miş olup, oldukça yoğun çabalar sarf edil-
mektedir. Hele hele gurbette veya yurtdı-
şında yaşayanlar için bu durum çok daha 
önem arz etmektedir. 

Şöyle ki zaten çevreyi ve çevredekileri 
çok fazla tanımadıkları için yanlızlık duy-
guları artıyor. İşte bunu hissetmemenin 
yolu, yanlızlıktan kurtulmanın, mutlu ol-
manın yolu, aile içi iletişim, ilişki ve bir-
likteliğin daha yoğun olmasından geçiyor.

Atalarımız ‘’Çocuğunun gözyaşını silme-
yen, oturup onunla birlikte ağlar’’, yine 
‘‘Aile, kötülüklerin barınmadığı en muh-
teşem ve sağlam kale gibidir’’, ‘‘Bir eli-
nin nesi var iki elin sesi var’’, ‘‘Her Aile 
bir tarihtir, hatta okumasını bilene de bir 
destandır’’, “Evinize gitmediğiniz zaman 
nerede olduğunuzu merak eden birinin 
olması çok eski bir insani gereksinimdir, 
davranıştır’’ sözleriyle ailenin önemini ve 
özelini vurgulamışlardır. 

Kısacası, aile birey ve toplum için en te-
mel öğeyi oluşturur. Aile, kişinin yani 
bireyin beslenme, bakım, sevgi ihtiya-
cı, duygusal ve psikolojik gelişim, eğitim, 
kültürel değerleri kazanma, sağlık, zeka 
gelişimi sürdürme gibi temel ihtiyaçların 
karşılandığı ilk yer ve sıcak bir çevredir. 
Aile üyeleri arasındaki ilişkiler, iletişim, 
ve Aile ortamı psikolojik ve sosyal yönden 
gelişen Aile fertinin en çok etkileşime uğ-
radığı yerdir. Bu ilişkiler aile fertlerinin 
kendine güvenmesini, kendine ve diğer 

kişilere saygı sevgi duymasını, kimlik ka-
zanmasına, kişilik gelişimini, sosyal bece-
riler geliştirmesi ve kazanmasına ve top-
luma uyum sürecine imkan tanır. Ailede, 
aileyi oluşturan bireyler birbirini etkiler. 
Aile her yönde etkileşim içerisinde olan 
yaşayan bir varlıktır. Nasıl ki vücudu-
muzdaki bir sorun diğer organlarımızı et-
kiliyorsa ailede de durum aynıdır. 

Ailede iletişim, etkileşim ve iyi ilişkiler 
en önemli vazgeçilmez konulardandır. İle-
tişimin, ilişkinin zayıf olduğu ailelerde 
yetki paylaşımı ve liderlik kargaşası var-
dır. Aile içinde yetki, bir fertin diğer bir 
fertin davranışını değiştirme gücüne sa-
hip olmasıdır. Genelde aile içindeki ihti-
yaçlarını (Ailenin maddi, sağlık, sosyal, 
eğitim, sevgi vb.) karşılayan üyenin yetki 
gücü daha fazladır ki bu da genelde baba 
veya annedir. Bu yetki gücü kültürel ve 
toplumsal değerlerden de etkilenilmekte-
dir. Sağlıklı ilişki ve iletişim olan ailelerde 
tüm aile fertleri aileyle ilgili alınan karar-
lara katılırlar ve söz sahibidirler. Bu du-
rumda herkesin ihtiyaç ve isteklerine ma-
kul derecede saygı gösterilmesi önemlidir. 
Böylece karşılıklı güven ortamı sağlanır. 
Aile fertlerinin aile içi duygu ve düşünce-
lerini rahat bir şekilde ifade etmeleri, aile-
nin sağlıklı bir yapıda olduğunu gösterir. 
Aile fertleri duygu ve düşüncelerini bir-
birlerine rahat ifade edemiyorlarsa, kendi 
dünyalarında yaşıyorlarsa, zamanla deği-
şik sıkıntılar, problemler artmaya ve bir-
likte yaşamak zorlaşmaya başlayacaktır. 
Bu sıkıntılar arasında endişe, huzursuz-

luk, kızgınlık, depresyon, suskunluk, suç-
luluk duygusu gibi durumlara sık sık rast-
lanır. Sınırları açık ve herkesin kendisini 
rahatça ifade edebildiği ailelerde iyi niyet, 
karşılıklı anlayış, işbirliği ve mutluluk ha-
kimdir. Samimiyet içinde yetişen çocuklar 
geleceğe güvenle bakar ve emin adımlarla 
ilerlerler. Ailenin isteğinin ve amacınında 
bu olması gerekir. İki insan bir arada yan-
yana olduğunda konuşmuyorsa bunun bir 
anlamı vardır. Yanlış ve yetersiz iletişim, 
ilişki ve etkileşim aile içi sorunlara ve 
önemli sıkıntılara yol açar. Ailede normal 
ilişki, iletişim ve etkileşimi engelleyen ne-
denleri sıralayacak olursak özetle;

Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular-
da yüzeysel kalma, - Aşırı soru sorma, 
yersiz ve aşırı tenkitler, - Yapay ilgi gös-
terme, - Konuşma ve izah etme olmadan 
karşı tarafın hareketlerini ve düşüncele-
rini zorlama, yerme, - Geçmişteki üzücü 
ve tatsız olayları sık sık gündeme getirme, 
- Sorulan soruları cevapsız bırakma, - Aile 
fertlerine söz ile baskı kurmaya çalışma, 
- Abartılı bir şekilde onaylama ve reddet-
me, -Yaptığı iyiliği hep başa kalkma, - Sık 
sık önerilerde bulunma veya kişisel dü-
şünceleri kabule zorlama, - Suçlama, eleş-
tirme, olumsuz değerlendirme yapma, - 
Emir verme, tehdit etme, - Samimiyetten 
uzak kalma, gerçek dışı beyanda bulun-
ma, - Alay etme, küçük düşürmeye çalış-
ma, fikirlere değer vermeme, - Olayların 
olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma, Kü-
çük hataları abartma, - Fedakarlığı hep 
karşı tarafta beklme, - Ortak faaliyetlere 

gereken önemi vermeme, - Aile fertlerine  
kendilerini ifade imkanı tanımama olarak 
sıralayabiliriz. 

Diğer taraftan Ailedeki etkin ve ilgili bü-
yük anne ve  büyük babaların varlığı, ana 
babalarla çocukları için, değerli ve destek-
leyici ve huzurlu, mutlu bir aile yapısına 
oldukça katkı sağlar. Hele hele büyükle-
rin, eskiden kalma, anlaşmazlıkları çözü-
me kavuşturma konusunda gereken çaba-
yı sarf ettiklerinde ve anadili öğretme ko-
nusunda gerekenleri yaptıklarında, değme 
keyfine. Çocuklara ailenin geçmişi hak-
kında anlatımlarda bulunmaları çocukla-
rın geçmişlerinde haberdar olma, gelecek-
lerine yön verme konusunda katkı sağlar. 
Ayrıca anne-babaya vefa borcunu ödeme-
ye de katkı sağlar. Biz biliyoruz ki iletişi-
min en önemli unsuru ortak dilde konuş-
maktır. Sizlerin ne söylediğiniz, anlattığı-
nız değil, karşıdakinin anladığı önemlidir. 
Bu da dilin iyi bilinmesiyle olur.

Yukarıda anlatılanlar da anlaşılacağı 
üzere aile içi ilişki, iletişim ve etkileşim 
oldukça önemli olup, Aile büyüklerinin 
bu konuya oldukça önem vermeleri ve ge-
rekenleri yapmaları gerekmektedir. Eğer 
gerekenler yapılmaz ve yukarıdaki hata-
lar tekrarlanırsa, aile fertleri birbirine ge-
reken saygı ve sevgiyi göstermez, birbi-
rini rahatsız eder, sert ve kırıcı ifadeler 
kullanılır, birbirleriyle konuşmazlar veya 
olumsuz davranış ve doğru olmayan ifade-
lere başvurular. Unutulmamalıdır ki, her 
bireyin kendine öz bir anlayışı, kişiliği, 
değerleri, duygu, düşünce ve hobileri ilgi 
alanları vardır. Bu konu gözardı edilme-
melidir. Değerli aile büyüklerine huzurlu, 
mutlu ve gelecekte umutlu olmak istiyor-
larsa, aile içi ilişki, iletişim ve etkileşime 
gereken önemi vermelerini tekrar tavsiye 
ediyor, bu konuda  kendilerine başarılar 
diliyorum.

AİLEDE İLETİŞİM VE 
İLİŞKİLER
FEYZULLAH ARSLAN haber@haber.dk

KOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRİ

HABER

Çocuğun ilk arkadaşı annesidir. Anne 
için de çocuk; dünyaya ikinci bir kez 

tekrar saflığın gözü ile, onun gözleri ile 
hayata tekrar çocuk gözü ile bakabilmek 
ve yeniden büyüyebilmek için ikinci bir 
şanstır. Bu anlamda tekrar mutluluğu ya-
kalayabilme şansıdır. 

Yapılan istatistik ve araştırmalar mutlu-
luğun en önemli anahtarlarından birinin 
tekrar çocuklaşabilmemizi, pazarlıksız ve 
karşılıksız masumiyeti ve saflığı yakala-
yabilmemizi sağlayan çocuklarımız oldu-
ğunu ortaya koymaktır. Çocuk bunun öte-
sinde anneye daha önce hiç yaşamadığı 
türden bir sevgi, yepyeni keşfedilmemiş 
bir duygunun ve bu duygunun yarattığı 
mutluluğun kapılarını açar. Onun yumu-
şaklığını hissetiği anda annenin yaşama 
sevincine bir halka daha etkilenir.

Çocuk annesi ile olan ilişkisinin 3.5 ya-
şına kadar olan bölümünü sadece bilinç 
altında saklayabilir, ancak bilinç altına iş-
lenen bu dönem çocuğun ileriki ruh sağlı-
ğı için son derece önemlidir. Bu dönemde 
başlatılan ve yaratılan ilişki ne kadar ne-

şeli, sağlıklı, istikrarlı, güven ve sıcaklık 
dolu olursa ileriki dönemlere de o derece 
güzel bir ilişki taşınabilir. Bebek doğduğu 
andan itibaren etrafı, kendisini, bedenini, 
çevresini keşfetmeye çalışır. Doğal içgü-
düleri ile başlattığı tüm yönelişleriyle ge-
liştirdiği yaşantısının her safhası birbirini 
etkiler, onun için gelişimin her dönemin-
de gereken ilgi, sevgi, şefkat ve sıcaklığı 
hatta saygıyı bile görmelidir. 

Çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişme-
si için olumlu koşulların sağlanması ge-
reklidir ve koşulların olumlu olması anne 
ve babanın onu sevgi ve şefkat ile bilinç-
li bir ilgi ile yetiştirmesine bağlıdır. Anne 
ve babanın kendi çocuğuna has gelişim 

noktalarını ve ilgi alanlarını keşfetme ko-
nusunda uyanık olması gereklidir. Bu dö-
nemlerde en çok karşılaşılan ve özellikle 
bilinçsiz annelerin başvurdugu çare ”da-
yak”tır, ki bu evrelerde dayak başvurula-
bilecek en kötü, zarar verici ve küçültücü 
eylemdir. 

Gelişimi en kötü yönde etkileyen zarar 
veren bu eylemin köklerine indiğimizde 
annesinden küçüklüğünde dayak yemiş 
veya kocasindan dayak yiyen bir kadının 
bunu kendi çocuğunada tekrarlayabildi-
ği ortaya çıkmaktadır. Anne her ne kadar 
yaşamış olduğu bu durumdan memnun 
olmayıp asla kendisi uygulamama kara-
rında da olsa beyinde böyle bir olayın im-

geleri yer aldığından bir kerede olsa bunu 
gerçekleştirebilme olasılığı yüksektir ve 
bu bir kereyi diğerlerinin takip etmesi 
daha kolaydır. 

Bu evrelerdeki en önemli konulardan 
bir taneside güven kavramı ve bunun ge-
liştirilmesidir. Çocuğun herşeyden önce 
güven duyacağı bir ortama ve insana ih-
tiyacı vardır. İçinde geliştiği ortamın gü-
ven verici olması ondaki aidiyet yani ait 
olma  duygusunun gelişiminde çok önem-
li bir rol oynar. Bir sonraki aşamada ise 
sen bana güveniyorsun ben sana güveni-
yorum kavramını yalnız ihtiyaç duyduğu-
muz anlarda sözel kullanmanın ötesinde 
bazı ufak tefek sorumlulukları ona bırak-
mamız söylediklerimiz ile tavırlarımızın 
tutarlılığı dolayısı ile güvenilirliğimizin 
devamı ve bu kavramı yaşatarak yerleş-
tirmemiz açısından önemlidir. Çocukta bu 
duyguyu geliştirmek başarının en büyük 
kısmıdır. 

Bütün okuyucularımıza ve çocuklarımı-
za yeni yılda sağlık ve huzur diliyorum...

ANNE...

BEDRİYE ZELAL KANAT bzelal.kanat@haber.dk

S
ağlık ücretlerinin ne-
redeyse tamamının üc-
retsiz olduğu Danimar-
ka’da, göçmenler arasın-

da yüzde 10’lara ulaşan işitme 
sorunu ve bu sorunun gideril-
mesi için bir çok göçmenin giri-
şimde bulunmaması Danimarka-
lı kurumları kaygılandırıyor.

Özellikle Danca’yı az bilen ya 
da hiç bilmeyen ve de işitme 
zorluğu çeken göçmenlerle ile-
tişim kurmakta büyük sorunlar 
yaşandığına dikkat çeken yet-
kililer ve uzmanlar, işitme so-
rununun tedavi ile çözümünün 
mümkün olduğunu belirtiyorlar. 
Ancak işitme zorluğu çeken bir 
çok göçmenin bu sorunu gider-
mek için herhangi bir girişimde 
bulunmamasından yakınıyorlar.  

Konuyla ilgili olarak gö-
rüşlerine başvurduğu-
muz Kopenhag’daki Audio-
vox Hørecenter İşitme Klinikle-
rinin Türk kökenli sahibi, işit-
me uzmanı Mensur Paşa, işit-
me zorluğu çeken göçmenlerin 
Danimarka’da büyük sorunlar 
yaşadığına dikkat çekerek, “İşit-
me sorunu yaşayan ve tedavi ol-
mayan göçmenler bir çok sosyal 
alanda olduğu gibi Danimarka-
lılarla da tercüman yardımı olsa 
bile iletişim kurmakta zorluk çe-

kiyorlar. Bu sorun onların hali 
hazırda dilden kaynaklanan so-
runlarını ikiye katlıyor. İnsanla-
rımız kulaklıkla dolaşmak yeri-
ne duymamayı tercih ediyorlar. 
Ama işitme zorluğu tedavi edi-
lemeyecek sorun değil. Özellikle 
de sağlık hizmetlerinin ücretsiz 
olduğu Danimarka’da bu hasta-
lığın tedavisi çok kolay. Kulakta 
dışarıdan görünmeyecek kadar 
küçüklükte işitme cihazları satı-
yoruz. Ekonomik durumu iyi ol-
mayanlar işitme cihazına cebin-

den bir kuruş harcamadan sahip 
olabilirler” diye anlatıyor.

Kliniklerinde işitme sorunu 
olanlara kendi bünyelerinde-
ki kulak doktorları tarafından 
ücretsiz işitme testi yapıldığını 
ifade eden Mensur Paşa, “Bu da 
tedavi için verilen uzun bekleme 
sürelerini kısaltmasını sağlıyor. 
Danimarka’daki tüm hastane-
lerle yakın işbirliği içinde oldu-
ğumuz için ekonomik nedenlerle 
işitme cihazı kullanmayan işit-
me sorunlusu kişilere de beledi-

yeler ve sağlık sistemi kanalı ile 
ücretsiz işitme cihazı edinmele-
rine yardımcı oluyoruz” diyor.

Audiovox Hørecenter Klinik-
leri yetkilisi Mensur Paşa, kli-
niklerine tedavi için gelemeyen 
yaşlıların ve huzurevlerindeki 
hastaların ayaklarına kadar git-
tiklerini belirterek, huzurevi 
personelini de işitme cihazları-
nın kullanıcılar üzerinde nasıl 
kullanıldığı konusunda eğittikle-
rini söylüyor. Paşa ayrıca, Türk 
müşterilerinin hiç bir dil sorunu 
yaşamadan Türkçe işitme testi 
yaptırabileceklerini ve işitme ci-
hazı alabilmelerini sağlıyor.

1995 yılından bu yana Dani-
marka’da yaşayan Makendonya 
Türklerinden Mensur Paşa, Ma-
kedonya’da işitme alanında (Au-
dioloji) eğitim aldı. Paşa, ilk beş 
yıl Kopenhag’daki Bispebjerg 
hastanesi Audoloji bölümünde 
işitme uzmanı olarak çalıştıktan 
sonra 2001 yılında ilk kliniğini 
Österbro semtinde açtı. Geçen 
10 yıllık süre içinde Kopenhag 
yakınlarındaki Herlev ve Greve 
kasabaları ile İsveç’in Malmö 
kentinde açtığı kliniklerde pro-
fesyonel kadrosuyla hizmetini 
sürdüren Audiovox Hørecenter, 
sanayi kuruluşları, müzisyen-
ler, pedagoglar, avcılar ve ben-

zeri aşırı gürültülü alanlarda 
çalışanlara karşı koruma amaçlı 
işitme cihazları ile kurduğu la-
baratuarda ayrıca istenmeyen 
yüksek seslerden ve tinitustan 
(Kulak çınlaması) korunmak 
için küçük cihazlar da üretiyor.

Ülke genelindeki çok gürültü-
lü sanayi işyerlerinde, şirketler, 
devlet kurumlarında yüksek 
ses testi de yaptıklarını belirten 
Audiovox Hørecenter Klinikleri 
yetkilisi Mensur Paşa, aşırı yük-
sek sesten korunmak için kendi 
ürettikleri işitme cihazlarını da 
özel ve kamu hastanelerine sat-
tıklarını ifade ediyor.

Daha geniş bil-
gi Audiovox Hørecen-
ter’in www.audiovox.dk internet 
sitesinden alınabilir.  

İşitme sorununu çözmek sizin elinizde!
Göçmenler arasındaki yüzde 10’lara ulaşan işitme sorunu Danimarkalı kurumları endişelendirmeye başladı.

Uludere’de bir sorun yaşadık. Yüreği-
miz yandı. Otuz beş can, beş on ku-

ruş ekmek parası peşinde öldüler. Herkes 
olayı istediği ucundan çekiştirdi. Devlet 
büyüğümüz biri var ki, ben onun yakla-
şımına anlam veremedim. “Onların ka-
çakçı olduğu belirlenmeliydi, dedi. Bir 
anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerine “büh-
tan” dır bu.

Aklı başında bir insan bunu nasıl söy-
ler? Hele hele kendi ordumuzu suçlayıcı 
bu tavır ile oturduğu koltuğu nasıl bağ-
daştırır? O dağların ardında, gecenin 
şu vaktinde, ilerleyen kervanın kimden 
yana olduğunu belirleyebilmek...

Peki bu nasıl olur. Varsayalım ki bir 
bankadayız. Kapıdan giren ve her hal ve 
tavrıyla birbirine benzeyen müşteriler-
den biri, diğer pek çok müşterinin yaptı-
ğı gibi çevresine bakınıyor ve elini cebine 
atıyor. Filmi burada durduralım, ve bu 
aklı kendisine yetmeyecek kadar kıt olan 
yüksek yöneticimize soralım:

“Evet, şimdi bu müşteri cebinden bunu-
nu silmek üzere mendilini mi çıkaracak? 
Yoksa, “Bu bir soygundur,” diye haykır-
madan önce tabancasını mı çıkaracak?

Efendi, o topraklar beceriksiz yöneti-
ciler elinde otuz beş yıldır o hale getiril-
di ki, bırakınız insanlarını taşlarının bile 
hangi dalda, hangi yolda olduğunu belir-
leme kapısı sımsıkı kapalıdır. Konyalıla-
rın bir sözü vardır. “Gündüz külahlı, gece 
silahlı..

O yörede köylü kılığında yaklaşıp kara-
kol bastılar. O yörede asker kılığına gir-
miş kimseler tarafından köyler basıldı. 

Polis kılığında adamlar evlerinden alındı. 
Yerleşim birimlerinin yüzlerce kilometre 
dışında, hatta Türkiye’nin de dışında bir 
topluluk..

Katırlarla geliyorlar. Ve kaynak açıkan-
mıyor ama, bir yerden dediler ki, “Bunlar 
terörüsttir.” Ve facia oluştu. Soruşturma 
devam ediyor. Niye o kişileri yabanın yü-
züne süren güçle, onları terörist diye gös-
teren gücün tek olduğunu aklınıza getir-
miyorsunuz?

Eşkıya’nın kullandığı yöntemlerden biri 
değil mi bu? Elini güçlendirmek için.

Ve kaldı ki, bizim Arap Çöllerinde yaşa-

dığımız buna benzer bir “kaza” yı da ta-
rih kitaplarında okumaktayız. Çölün or-
tasında bir birliğimizin iki ünitesi bir bi-
riyle kıyasıya savaşmışlar. Sabaha doğru 
erlerden biri karşı tarafta gördüğü eşeği 
tanımış

“Amanın.. Bu bizim karakaçan..” diye 
haykırmış da yanlışlık ortaya çıkmış.

Uygarlığın doruğundaydık ama, Kıbrıs 
çıkarması sırasında koca gemimiz Koca-
tepe’mizi kendimiz batırmadık mı?Terör 
örgütü daha geçende bir otomobil içinde 
dört genç bayanı yanlışlıkla öldüğrme-
di mi? 

Türk Silahlı Kuvvetleri bilerek ve iste-
yerek bombalama eğiliminde olsa, güney-
doğu’da bu karışıklık otuz beş yılda değil, 
sadece otuz beş dakikada sona erdirilir. 
Onun için insanları insafa davet ediyo-
rum. Ve yazımın başlığı ile kimleri kas-
tettiğimi şimdi anladınız mı?

Eemekli Orgeneral Başbuğ’u içeri alma-
ya yatkın zihniyet bunu anlayamaz.

İNSAF BİRADER, İNSAF...

ZEYNEL KOZANOĞLU zeynelkozanoglu@gmail.com

Kopenhag Alevi Kültür Merkezi 
(KAKM) tarafından Kopenhag ya-

kınlarındaki Vanlöse kasabasından dü-
zenlenen tanışma gecesi büyük ilgi gör-
dü. 200’e yakın kişinin katıldığı gecede, 
davetliler Ali Düş, Ali Cengiz Aydın, Fer-

hat Uğur’dan oluşan Grup Nupelda’nın 
müziği eşliğinde türküler söyleyip, ha-
laylar çekerek, gece geç saatlere kadar 
gönüllerince eğlendiler. Hediye çekilişle-
rinin yapıldığı gecede, çocuklar için özel 
yarışmalar da düzenlendi. 

Tanışma gecesinde buluştularGençlere bir yardım eli daha uzanıyor

Berlingske 
Medya kuru-

luşu tarafından 
yayınlanmakta 
olan bedava ga-
zete URBAN 
yayın hayatına 
veda etti. 

12 Ocak tari-
hinde son kez 
yayınlanan UR-

BAN ilk kez 
24 Eylül 2001 
günü yayın-
lanmaya başla-
mıştı. İlkbahar 
aylarından iti-
baren internet 
gazetesi olarak 
yayına devam 
edeceği belirti-
len URBAN’ın 

kapatılması haberi dahili 
bir maille çalışanlara duyu-
ruldu. 

Kapatma kararına gerekçe 
olarak basılı yayınlara veri-
len reklamların düşmesi ve 
2012 yılı öngörülerinin de 
karanlık olması belirtildi. 
URBAN’ın kapatılmasıyla 
87 çalışanın işine son verile-
ceği belirtildi.

Ekonomik kriz Urban’ı da vurdu

D
animarka’da 
gençleri kötü alış-
kanlıklardan, şid-
det ve uyuşturu-

cudan uzak tutacak yönde 
çalışmalar yapacak yeni bir 
dernek daha kuruldu. 

Güvenli Toplum Derneği 
(Foreningen for et Retsik-
kert Samfund) adıyla faa-
liyet gösterecek derneğin 
başkanlığına Maria Win-
berg getirildi. Başkan yar-
dımcılığı ve kasiyer görevi-
ni sırasıyla Sadi Tekelioğlu 
ve Cengiz Kahraman’ın 
üstlendiği dernek önümüz-
deki günlerde ilk etkinliği-
ni gerçekleştirecek ve bazı 
Türk dernekleri ile işbirliği 
içinde “Şiddete Son” başlık-

lı bir panel tartışma toplan-
tısı düzenleyecek.

Kopenhag Büyükelçiliği, 
Emniyet Müşaviri Feyzul-
lah Arslan’ın teşvikiyle bir 
araya gelen dernek kurucu 
üyeleri çeşitli etkinlikle-
ri yoluyla başarılı, örnek 
gençleri bir araya getirecek 
diğer gençlere tavsiyelerde 
bulunacak. 

Özellikle gençlerin aile-
lerine yönelik çalışmalar 
yaparak, gençlerin şiddet 
ve uyuşturucu tuzağına 
düşmelerinin önüne geçe-
cek etkinlikler düzenleye-
cek olan dernek, alanında 
uzman aile danışmanları, 
psikologlar ve hukukçula-
rı Danimarka’da yaşayan 

Türk gençleri ile bir araya 
getirecek.

Danimarka’da yaşayan 
Türk kökenli genç polis 
memurları, Türkiye’de po-
lislik görevinden ayrılmış 
kişilerin bulunduğu derne-
ğe Kopenhag Büyükelçiliği 
de destek olma yönündeki 
niyetlerini dile getirdi.

Dernek çalışmalarına kat-
kıda bulunmak isteyenler 
ya da üyelik müracaatında 
bulunmak isteyenler sosyal 
paylaşım sitesi Facebook’ta 
kurulan “Foreningen for et 
Retssikkert Samfund” adlı 
gruba üye olarak yönetimle 
ilişki kurabilirler.

(Haber)



     Ocak/Januar 2012haber20  Ocak/Januar 2012 21   haber

D
animarka’nın ilk ve tek 
göçmen müzesi (Immig-
rant Museet) Kopenhag 
yakınlarındaki Farum 

kentinde açıldı.
16. yüzyıl başlarından günümü-

ze kadarki Danimarka’nın göç 
tarihine ışık tutan Göçmen Mü-
zesi’nde göçe ve göçmenlere ait 
değerli eşyalardan, fotoğraflara, 
göçmenlerin sosyal yaşamlarına, 
Danimarka’nın göçe ve göçmen-
lere yaklaşımına ve göçmenlerin 
Danimarka’nın inşaasına ve geliş-
mesine katkılarına kadar bir çok 
şey sergileniyor.

Müzede, 1520 yılında dönemin 
Danimarka kralı Christian II’nin 
Hollanda’dan getirttiği 181 Hol-
landalı göçmeni Kopenhag’ın 
Amager semtine yerleştirmesin-
den, 1900’lü yıllarında başında Po-
lonya’dan Danimarka’ya çalışmak 
için gelip yerleşen 14 bin Polonyalı 
göçmenden, 70’li yıllarında başın-
da başta Türkiye olmak üzere, 
Yugoslavya’dan ve Pakistan’dan 
gelen misafir işçi akınına, Afrikalı 
ve Asyalı göçmenlerin yaşadıkları-
na ve portrelere kadar bir çok göç 
hikayesine yerveriliyor.

Çalışmak için 1971 yılında Al-
manya’dan Danimarka’ya kitleler 
halinde göç eden ve Danimarkalı-
ları şaşırtan Türkiyeli göçmenle-
rin göç tarihine de ayrıca geniş yer 
veren müze, Türklerin Danimar-
ka’da yaşadıklarını gözler önüne 
seriyor.

Serginin Türklerle ilgili kısmı-
nın en ilgi çekici parçaları ise 
Konya’dan getirilen bakraç ve 
sınırda Danimarkalı memurlarla 
kavgaya neden olan dede yadigarı 
tarihi bir silah.

Savaş çocuklarına kucak 
açtılar

Danimarka’nın göç tarihi hakkın-
da geniş bilgi sunan müzede, 1. ve 
2. Dünya Savaşı’nda Danimar-
ka’ya koruma amaçlı gönderilen 
on binlerce çocuk, yine 2. Dünya 
Savaşı sonlarına doğru yine Dani-

marka’ya sığınan çoğunluğu yaşlı-
lar, kadınlar ve çocuklardan oluşan 
250 bin Alman ve Yahudi göçmen, 
Romanlar, 60’lı yılların sonu ve 
70’li yılların başında Türkiye, Pa-
kistan ve eski Yugoslavya’dan ge-
len göçmenler hakkında geniş bil-
giler yeralıyor. Örneğin müzedeki 
bilgilere göre, 70’li yıllarında ba-
şında Danimarka’daki misafir işçi 
sayısı toplam olarak 13 bin iken, 
bunun 6 binini Türkiye’den gelen 
misafir işçiler oluşturuyor.

40 bin yabancıya sınırdışı
Müzede yeralan bilgiler arasında 

örneğin, 1875-1920 yılları arasın-
da, o dönemin yabancılar yasasına 
göre 50 farklı ulustan olan ve bir 
kısmı Danimarka doğumlu olan 

40 bin yabancının artan işsizlik 
nedeniyle ülkeden sınırdışı edildi-
ği belirtiliyor. Dönemin yabancılar 
yasasına göre 8 günden fazla işsiz 
kalmak sınırdışı etmek için yeterli 
sebep sayılıyormuş.

İsveçli kadınlar Danimarka’ya 
gidip hamile kalıyorlar

Müze yetkililerinin hazırladıkla-
rı www.immigrantmuseet.dk adlı 
internet portal da müze ve sergi 
hakkında oldukça doyurucu bilgi 
ve belgeye geniş yerveriyor. Bu 
bilgiler arasında İsveçli Kadın 
hakları savunucularının yine 20. 
yüzyıl başlarında Danimarka’ya 
çalışmak için gelen İsveçli kadın-
ları uyardıklarına dikkat çekiliyor. 
Danimarka’ya hizmetçi olarak ça-
lışmaya gelen İsveçli kızların İs-
veç’e hamile olarak döndükleri 
belirtiliyor.

Müzede yeralan ilginç bilgiler 
arasında 1921 yılında göçmenler 
o zamanki ülke nüfusunun yüzde 
3.5’inin oluştururken 1995 yılında 
bu oran sadece yüzde 4’e çıkmış.

Türk işçiler hakkında ilginç 
notlar

Müzede, Türk işçilerin Danimar-
ka’ya gelişinin 40. yılı anısına açı-

lan sergide debir çok ilginç not ye-
ralıyor.  İlanla iki bin krona gelin 
arayan Kemal de bunlardan biri…
Neşe Karaböcek plakları
Sergide Neşe Karaböcek plakları 
ve üzerinde Olimpiyat Oyunla-
rı’nın logosu bulunan plak çanta-
sı ve Türkler’in fotoğrafları da yer 

alıyor. Türklerin Danimarka’ya 
gelmelerinden sonra kurulan İşçi 
Gazetesi de serginin en çok ilgi çe-
ken kısımlarından.

Para karşılığı kadın arayan 
Türk

Gazete arşivinde gazeteye para 
karşılığı evlenmek için ilan veren 
ve yardım isteyen Kemal, Dani-
markalıları şaşkınlığa uğratmış. 
Amcasının turist vizesiyle Dani-
marka’ya gittiğini belirten Kemal 
“20 bin krona kadınlarla evlenile-
biliyormuş. Bana yardım etmeniz, 
kadın bulmanız mümkün mü” diye 
soruyor. Bu soru üzerine şaşkınlı-
ğa uğrayan gazete yönetimi Urdu, 
Türkçe, Danca ve Arapça dillerin-
de şöyle yazıyor; Sevgili Kemal. 
Danimarka kadını evlenmek için 
satın alınamaz. Evlilik birbirini se-
ven iki insan arasında olur. Para 
karşılığı bir kadınla evlenemezsin

 

Müze 27 Ocak’ta Stavnsholtvej 3, 
3520 Farum adresindeki Farum 
Kulturhuset´te açılıyor.

Hamburg Havaalanı’nın  yolcu çıkış 
kapısından önce Selçuk Balcı ke-

mençesi elinde gülümseyerek çıktı. Son-
ra Murat, Ömer ve ötekileri. 
Otuzlu yaşlarda pırıl pırıl altı insan, 

Karadeniz müziğinin temsilcileri. He-
men sarıldık birbirimize otuz yıllık ar-
kadaş gibi.
Arkadaşım Coşkun’la birlikte Ham-

burg’un belki de Almanya’nın en büyük 
ve en iyi hamamına, Hamam Hafen’e 
sohbet ederek getirdik onları.
Hamburg’a otuz yıldır gider gelirim. 

Çok hareketli bir şehir. Hamam Ha-
fen çok yakın bir arkadaşımın hama-
mı. Daha çok Almanlara hizmet veriyor. 
Sağlık ve temizliğin ön planda tutuldu-
ğu bu hamamın iç mimarisi de insanı 
rahatlatıyor. Nitekim Hamam Hafen’in 
sahibi Coskun Coştur geçen yıl Ham-
burg Heyaleti’nin en  başarılı girişimcisi 
ödülünü aldı.
Hamamın restoran bölümünde her 

haftasonu canlı müzik eşliğinde eğleni-
liyor. 23 Aralık akşamı Selçuk Balcı ve 
grubu saatlerce burada çalıp söylediler... 
Çağdaş Karadeniz müziğinin bu genç ve 
usta temsilcileri Selçuk Balcı’nın dinle-
meye doyulmayan sesiyle izleyenleri bü-
yülediler. Kemençe , tulum ve gitarın 
eşsiz uyumunu Karadeniz türküleriyle 
sundular. 
Selçuk Balcı’yı kiminiz televizyondan 

ya da Facebook kliplerinden izlemiş ola-
bilirsiniz. Kemençeyi bu kadar ustaca 
çalan ve kadife gibi sesiyle Karadeniz 
türkülerini çağdaş bir biçimde yorumla-

yan kimdir sorusunun yanıtı herhalde 
Selçuk Balcı olmalı.  Tulum nasıl çalı-
nırın ustası da Cengiz Alkan’dı. Yaptı-
ğı bestelerle Karadeniz müziğini çağdaş 
dünyaya taşıyan Cengiz, insan olarak 
da kendini çok sevdirdi Hamburg’da. 
Grubun öteki üyelerinden Ömer’le Mu-
rat gitarla, Onur 
da ritim sazla ha-
mamdaki müzik 
şölenine katkı 
sundular.
Söylenen türkü-

lerin hemen hep-
si Karadeniz’in 
hırçın dalgalarını, 
yeşil ve dumanlı 
dağlarını, yayla-
larını, derelerini 
sevdalıların ağı-
zından anlatılarak 
bestelenmiş. Ka-
radenizlilerin tüm 
vücudu titreterek, 
silkerek ve “ha uşak ha” diyerek oyna-
dıkları horonu hamamdaki konuklar da 
saatlerce oynadılar. Selçuk Balcı’nın ke-
mençesi ve sesiyle uyum sağlayan horon 
dansçıları, sanki oynarken mutluluğu-

nun resmini çizdiler. Horon oynarken 
yapılan kimi figürler denizden yeni tu-
tulmuş hamsi balığı gibi çok hareket-
liydi. Karadeniz’de oynanan halk oyun-
larının ortak ismi olan horonun tulum, 
kemençe ve gitar eşliğinde oynanmasını 
bu kadar yakından ilk defa izledim. 

Selçuk Balcı ve 
grubu öğrenci kal-
mayı tercih eden 
müzik bilgeleri, 
bilgilerini alçakgö-
nüllülüğün değir-
meninde öğütmüş 
hoşgörülü ve sağ-
lam duruşlu insan-
lar.
Benim gibi mü-

zikten anlamayan-
ların yüzüne ger-
çeği vurmuyorlar. 
Müzik konusunda 
bilgisizliğim onları 
kızdırmıyor, şev-

kat ve sevgi uyandırıyor yanlızca. Ken-
dilerine müziğin ışıklı penceresinden ba-
kamamanın büyük bir eksikliği olduğu-
nu düşünseler de, bunu söylemiyor, yan-
lızca dostluklarıyla sezdiriyorlar. Büyük 

bir sabırla benimle ve arkadaşım Coş-
kun’la müzik konuşmaya razı oluyorlar. 
İyi müzik dinleme olanağı yaratan bir 
armağan onlar.
Selçuk Balcı, artık Türkiye’nin en iyi 

sesli bir sanatçısı olma yolunda olduğu-
nu bile bile, yeteneğiyle, bilgisiyle ez-
miyor bizi. Becerikliliğini öyle gösterişli 
bir madalya gibi takmıyor, benim eksik-
liğimden bir pay çıkartmıyor. Yaptığı sa-
natın mükemmel olmasıyla yetinmiye-
cek kadar büyük bir yetenek, yarattığı 
mükemmeliği  öteki sanatçı arkadaşla-
rıyla  birlikte bulabilecek kadar mükem-
mel olmasını isteyen, kendi görkeminin 
yeteneğinde billurlaşmasını arzulayan 
bir sanatçı.
İyi sanatçıları seviyorum, onlarla soh-

bet etmeyi seviyorum. İyi bir halk sant-
çısı, iyi bir aydınlatmacıdır benim için.
Onun için sevdim Selçuk Balcı ve gru-

bunu.
Bu harika insanları Hamburg’dan Al-

manya’nın başka bir kentine uğurla-
dıktan sonra, arabamla Danimarka’ya 
doğru hareket ettim. Yolda durmadan 
Selçuk Balcı’nın Patika adlı CD’sini din-
ledim.
”Dumanlıyım dumanlı
Dağların başı gibi
Yosun tuttu yüreğim
Derenin taşı gibi

Virane kalsın dağlar
Dereler çağlamasın
Dertlerini ver bana
Gözlerin ağlamasın”
Karadeniz müziğini şimdi daha çok se-

viyorum.

Hamburg’da Türk hamamı 
ve Selçuk Bağcı ile çağdaş 
Karadeniz müziği
HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

YORUM & YAŞAM KÜLTÜR YORUMKÜLTÜR & SANAT

Kültür   YaşamHABER & 

Aarhus Üniversitesi Yayı-
nevi, Antikkens Verden: 
Antik Çağ Dünyası adlı 

yapıtıyla, çeşitli çağları kap-
sayan 6 ciltlik dev serisini ta-
mamlıyor. 

Antik Çağ Dünyası, Avrupa 
kültürü ve düşünce tarihini 
irdeleyerek okuyucusuna su-
nuyor. Antik Çağ’ın Yunan – 
Roma dünyası, dil, edebiyat ve 
felsefeden siyasi sistemlere ka-

dar bir çok bakımdan bugünkü 
toplumun temellerini atmış bir 
tarihi bir dönem. 

İşte Antik Çağ Dünyası adlı 
bu serideki son yapıt, 29 ayrı 
bölümde Antik Çağ’ın binlerce 
yıla damgasını vuran düşüncesi-
ni, kültürünü ve yaşam biçimini, 
Yunan komedyasını ve Yunan 
dinlerini, Roma’nın efsanevi 
olaylarını, Roma’nın geliştirdi-
ği idari ve yönetim sistemlerini, 

insanlığın varoluşunun yorumu-
nu yapan Hıristiyanlığı, gözlem-
ciliğe dayanan dünyevî (laik) bi-
limselciliği, düşünce, mantık ve 
adalet sistemini konu alıyor.

Bu şekilde Antik Çağ Dünyası 
yapıtı, tüm batı dünyasının kül-
türünün nasıl bir temel üzerine 
oturduğunu, nitekim bunun so-
nucu son 1500 yılda Avrupa’nın 
global olarak  neden dünyanın 
en büyük gücü olageldiğini ir-

deliyor
Özellikle üst düzeyde eğitim 

yapmış olanların ve lise (gymna-
sıum) ve üst düzeyde öğrenim-
lerine devam etmekte olanların 
yararlanabilecekleri oldukça ka-
liteli bilimsel bir yapıt.

Bu seride yayımlanan diğer 
yapıtlar: Modernitetens Verden, 
Romantikens Verden, Middelal-
derens Verden, Renæssancens 
Verden, Oplysningens Verden.

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:

Yazar Robyn Young 3 ki-
taptan oluşan Haçlı Se-
feri dönemini konu alan 

bir tarihi roman dizisinin bi-
rinci kitabı “Kardeşlik”  ile di-
zinin ikinci kitabı “Haçlı Sefe-
ri’nden”  gazetemizin bundan 
önceki sayılarında söz etmiştik. 
Bu sayıda da Robyn Young’ın 
geçen ay piyasaya çıkan bu 
serideki üçüncü ve son kitabı 
“Rekviem” den (ölen birinin ar-
kasından yapılan ayin) bahse-
deceğiz.

Yıl 1295 ve yıllarca süren bir 
savaştan sonra, Kutsal Ülke Fi-
listin harap olmuştur. Romanın 
kahramanı şövalye Will Camp-

bell de Paris’e dönmüştür. Şö-
valyeler içindeki gizli Kardeş-
lik Tarikatı, şimdi Will’in eski 
düşmanları İngiltere Kralı Ed-
ward ile ittifak kurmuştur ve 
Tarikat, Kral’a İskoçya’ya kar-
şı mücadelede yardım sözü ver-
miştir. Anavatanına karşı olu-
şan bu işbirliği,  Will’in Kral’a 
ve Tarikat’a inancını ve sada-
katini  ciddi bir biçimde sarsar. 
Wll’in kendi kızı ile de arası 
giderek bozulmaktadır. Öyle ki, 
bu durum kızını tehlikeli bir 
aşka iter.

Şimdiye kadar dost bildiği, 
inandığı insanların ihanetine 
uğramış olmak Will’i çok zor 

bir ikilem içinde bırakır: Tari-
kat’ta kalıp mücadeleye devam 
etmek  yada isyan edip İskoç-
ya’nın yanında yer almak ve 
kendi barış mücadelesine tek 
başına devam etmek.

Artık Kutsal Ülke (Filistin) 
savaşı, başka bir deyişle Haçlı 
Savaşı kaybedilmiştir. Şövalye-
ler Birliği Tarikatı’nın son bü-
yük savaşı başlamıştır.

Haçlı Seferi tarihini, roman 
diliyle okuyup ayrıntılarını an-
lamak olanağı veren bu tarihi 
roman dizisi, piyasa çıkmasının 
ardından büyük ilgi görerek en 
çok satanlar arasında yer aldı.

Ayin

Antik Çağ dünyası 
Antikkens Verden: Antik Çağ Dünyası-Bilim, Kültür, Mitler, Din ve Yabancılar. Derleyenler Ole 
Høiris & Birte Poulsen. Aarhus Universiteteforlag Yayınevi.540 sayfa. 505,-kr.

Rekviem: Ayin (tarihî otantik roman). Yazar Robyn 
Young. İngilizce’den Danca’ya çeviren Svend Ranild.  
PeoplePress Yayınevi. 570 sayfa. 299,-kr.

Göçmen Müzesi Danimarka göç tarihine ışık tutuyor
16.yüzyıldan günümüze kadarki Danimarka’nın göç ve göçmen tarihine ışık tutacak olan Danimarka’nın ilk ve 
tek göçmen müzesi (Immigrant Museet) Kopenhag yakınlarındaki Farum kentinde açıldı. Müzede Türkiye’den 
gelen ilk misafir işçiler hakkında da ilginç notlar yeralıyor. Foto: Uwe Bødevadt, İmmigrant Museet

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

Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de 
www.sinema.dk’dan takip edin.

www.sinema.dk
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Futbol kaosta
İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Türk futbolu tam bir kaosun içinde... 3 Temmuz’da 
patlak veren şike davası futbola  bomba gibi düşer-

ken, kimse hala ne olacağını kestiremiyor. Kestirmek 
de zor gözüküyor.
Türk Futbol Federasyonu(TFF) futbolu ve kulüple-

ri koruma adına çeşitli formülleri gündeme getirdikçe, 
bazı kulüpler veryansın ediyor. Kulüp yönetimleri yıl-
larca hep günü kurtarma mantığıyla hareket ettikle-
rinden, çözüme de çözümsüzlükle yaklaşım kaçınılmaz 
oluyor. İnanın kimin ne yapmak istediği, kimin kimi 
suçladığını anlamak zor. Herkes kraldan çok kralcı.
Mehmet Ali Aydınlar federasyonu, göreve gelir gel-

mez önüne konan şike bombasını en az tahriple patlat-
mak için UEFA ile sürekli temasta. Şikeye karıştıkla-
rı iddia edilen kulüpler, haklı ya da haksız kesin karar 
çıkmadığı sürece isyanlarda. Bu da doğal birşey. İddia 
başka, nihai karar başka... 
Yalnız, Türkiye’de kamuoyuna bazen yanlış bilgiler 

aktarılıyor. Bir kere, UEFA’nın kuralları ve yasaları 
kesin. UEFA, şike ve teşvik için ‘sıfır’ tolerans diyor. 
Futbol Federasyonun bocaladığı konuların başında, id-
dianamedeki gizliliğin kalkmasının ardından hemen 
karar verememesi yatıyor. Düşüreyim mi, düşürmeye-
yim mi  muamması uzadığı sürece, kulüpler arası daha 
çok kavgalar olacak, federasyon bir o kadar eleştirile-
cek. 
Futbolseverlerde bir an önce ne karar verilecekse ve-

rilmesini istiyor. Şike olayı yalnızca Türkiye’ye mah-
sus bir olay değil. İtalya’da, Almanya’da, Yunanis-
tan’da da yaşandı ve kararlar verildi. 
Türk futbolunda bir kereye mahsus lig düşürmeme 

görüşü ilk etapta cazip gelebilir. 
İyi ama, sözkonusu suçlanan kulüpler sivil mahkeme-

de suçlu bulunurlarsa küme düşürülmeyecekler mi?
Düşürülecekler. O zaman değişen ne olacak? İyileş-

meyecek yaraya pansumana devam...
Bu yazı yazılırken, Türkiye Futbol Federasyonu o 

mehşur 26 Ocak toplantısını daha yapmamıştı. Bu ne-
denle orda alınacak karara yorum yapmak imkansız. 
Velhasıl, Türk futbolu bu kaostan nasıl çıkacak diye 
herkes merakla bekliyor. 

Genç Cem Aydın 
Evinin önünde uğradığı vahşi saldırı sonucu yaşamını 
yitiren Türk genci Cem Aydın olayı hepimizi derinden 
yaraladı. Ailesini yakınen tanıdığım merhum delikan-
lının daha hayatının baharında kendini bilmez, insan-
lıktan nasibini almamış zavallı beyinsizlerin saldırısına 
hedef olması büyük rahatsızlık yarattı. Danimarka’da 
yaşayan Türk toplumu olarak, kimin kim olduğunu gö-
zetmeksizin bu olaya güçlü bir tepki vermeliyiz. Her-
kese görev düştüğünü unutmayalım... 
Ziynet, Haşim, Doğu ve Sibel Aydın ailesine metanet 

ve başsağlığı dileklerimle, genç Cem’e Allah’tan rah-
met dilerim.

irfan.kurtulmus@haber.dk

HABER SP    R

haber@haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz 
Gözünüz 
Kulağınız

hahaber
www.haber.dk

Bulmaca&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...

S O L DAN SA⁄A: 1-Çekiflme, yar›fl 2-Japon
çiçek düzenleme sanat›n›n ismi 3-Argoda

‘vurgun, kazanç’ - Vilayet 4-Bir anda oluveren -
Oylumlu 5-Yükselerek devam eden yol 6-‹laç,

deva - Kayg› 7-Mal al›m sat›m etkinli¤i.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1-Söylenti 2-‹ktisat
3-Eskimifl ayakkab› 4-A¤abey, ede - Japon halk

türkülerinin ad› 5-Baryumun simgesi - Yaz› ile
bildirme 6-Bir tür yabanmersini - Tavlada ‘üç’

say›s› 7-Direktif, yönerge.
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S O L DAN SA⁄A: 1-Uskumrugillerden bir
bal›k türü 2-‹ktisat 3-Küçük bal teknesi -

Tümör 4-Ta v › r, davran›fl - Divit, yaz› hokkas›
5-Beyaz d›fl›nda baflka renkleri olan 6-Pa r o l a

- Lityumun simgesi 7-Kalite.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1 - H a r m a n i
2 -Yüksekokul 3-‹sviçre’de bir kent ismi 4-Çocu¤u

olan kad›n - Güreflte bir oyun 5-Molibdenin
simgesi - Hastal›kl›, sakat 6-Genel 7-‹zmir’de bir

ilçe ismi - Yay ile at›lan k›sa çubuk.
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Danimarka’nın 
başkenti Kopen-
hag’daki Parken 

stadında 2 Haziran 2007 
akşamı oynanan Dani-
marka-İsveç Avrupa Ku-
pası grup eleme maçında 
sahaya inerek maçın Al-
man hakemi yumruklayan 
Danimarkalı bir seyirciye 
ülke tarihinin en büyük 
para cezası verildi. 

3-3  devam eden maçın 
88’inci dakikasında İsveç 
lehine penaltı kararı ve-
ren Alman hakem Her-
bert Fandel’i protesto 
etmek için sahaya inen 
Ronni N. adlı Danimarkalı 
seyircinin bazı İsveçli fut-
bolcularla Alman hakemi 
yumruklamasının ardın-
dan hakem maçı bitirmiş 
ve UEFA disiplin kurulu 
Danimarka’yı 3-0 yenik 
saymıştı. 

Danimarka Futbol Fede-
rasyonu (DBU) tarafından 
seyirci aleyhine açılan taz-
minat davasında federas-
yon seyircinin eylemi ne-
deniyle maddi kayba uğra-
dığını öne sürerek zararın 

karşılanmasını istemişti. 
Bunun üzerine mahke-

me, 33 yaşındaki iki çocuk 
babası Ronni N. hakkında 
20 gün şartlı hapis ceza-
sı ve 900 bin Danimar-
ka Kronu (140 bin Euro) 
para cezasın vermişti. 

Ancak mahkemenin ka-
rarına itiraz eden ve tem-
yize giden Ronni N.’nin 
itirazını yüksek mahkeme 
kabul etmedi ve verilen 
cezayı aksine iki katına 
çıkardı. Yüksek Mahke-
me Ronni N.’ye 1 milyon 
800 bin Danimarka Kronu 
(250 bin Euro) para cezası 
verdi. 

Olayın ardından UEFA 
tarafından Danimarka’ya 
verilen saha kapatma ce-
zası nedeniyle Danimar-
ka Futbol federasyonu iki 
maçı Aarhus Stadyumuna 
almış, Aarhus stadyumu-
nun seyirci kapasitesinin 
sınırlı olması nedeniyle 
maddi kayba uğradığını 
öne sürmüştü.

Danimarkalı futbolsever-
ler, Ronnie N. için yardım 
kampanyası başlatırken, 

maçta kırmızı kart gören 
Poulsen de, yardımda bu-
lunmaya hazır olduğunu 

belirterek, “Aslında benim 
hatamdı’’ demişti.

(Haber)

HAKEM YUMRUKLAMANIN BEDELİ 250 BİN EURO

2007 yilinda Danimarka ile Isveç arasinda oynanan maçta sahaya inerek 
Alman hakem Herbert Fandel’e yumruk atan taraftara, ülke tarihinin en 
büyük para cezasi verildi

Böyle ceza görülmedi

Bir gölden alabileceğin su, elinizdeki 
kabın hacmi kadardır. 

Konfüçyus

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin 
karşındakilerin anlayabileceği ka-
dardır.

Mevlana

Gençlerbirliği Tek-
nik Direktörü Fuat 
Çapa’nın, sahaya 

süreceği ilk 11’i bir falcıya 
danışarak belirlediği ileri 
sürüldü.

Almanya’da yayımlanan 
Bild am Sonntag gazetesi, 
bilginin kaynağını belirt-
mediği haberde, Çapa’nın, 
kadroda hangi oyunculara 
yer vereceği konusunda 
bir falcıya danıştığını id-
dia etti.

Falcı’nın Çapa’ya harf-
ler söylediği belirtilen ha-
berde, bu harfleri isminde 
bulunduran oyuncuların 
maçta oynadığı öne sü-
rüldü.

Oyuncuların bu yöntemi 

öğrenmesinden sonra ta-
kım içinde rahatsız bir ot-
manı oluştuğu ifade edilen 
haberde, bir oyuncunun, 
‘2012 yılında yaşıyoruz. 
Buna anlayış gösteremem’ 
şeklinde konuştuğu da 
öne sürüldü.

Haberde, Çapa’nın ikin-

ci yarıda kadroyu falcıyla 
değil, kendi mantığıyla 
kurmaya çalıştığı, şimdiye 
kadar 3 maçta 1 galibiyet 
aldığı kaydedildi.

ÇAPA’DAN CEVAP 
GECİKMEDİ

Öte yandan, Gençler-
birliği Teknik Direktörü 
Fuat Çapa, Alman bası-
nında çıkan falcı haberini 
yalanladı.

Çapa, Almanya’nın Bild 
am Sonntag gazetesinin, 
bilginin kaynağını belirt-
meden yayımladığı haber-
de, kadroda hangi oyuncu-
lara yer vereceği konusun-
da bir falcıya danıştığını 
iddia etmesine esprili bir 

yaklaşım sergiledi.
Çapa, falcıya danışma 

olayının gerçeği yansıtma-

Bild’den inanılmaz iddia!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Çapa’nın, kadroyu bir falcıya 
danışarak kurduğunu iddia etti

dığını belirterek, ‘Keşke öyle 
bir tanıdığım olsa da sorup 
kadro kurabilsem’ dedi.

Futbolda böyle şeylerin yeri 
olmadığını ifade eden Çapa, 
‘Bu tür haberler kasıtlı ola-
rak yazılıyor.

Futbol bu kadar kolay bir 
oyun değil. Biz ekibimle be-

raber bilimsel çalışmalar ışı-
ğında kadroyu oluşturuyoruz. 
Bu haberin Türk basınında 
değil de Alman basınında yer 
alması da ayrıca manidar. Bu 
iddiaları kimin ortaya attığını 
biliyorum ama umursamıyo-
rum’ diye konuştu.

(Kaynak: Habertürk)
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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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