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FRANSIZ DEVRİMİ’NDE GİYOTİNDE GİDEN
KAFALAR SOYKIRIM DEĞİL Mİ?

»Motorsiklet
kullanmak bir
başkaldırıdır!«
Oğuzhan Toracı,
Tamer Karadağlı ile
Haber okurları için konuştu!

Sayfa 18

ANKARA ANLAŞMASI
YENİDEN GÜNDEMDE

Cem için duygu
dolu gece

Bir parlamento başkanı, bir eski başbakan, Bir büyükelçi, Bir milletvekili, bir pop
yıldızı ve vakur, mağrur ve sessiz, 1000
kişi bugün doğum günü olan Cem Aydın’ı
anmak için Kopenhag’daki Star Event Düğün Salonunda toplandı.
Sayfa 14

23 Nisan Albertslund’da
coşkuyla kutlandı

Danimarka Adalet Bakanlığı
değişiklik hazırlıkları devam
etmekte olan yabancılar
yasasının süresiz oturma
undan sonra Ankara Anlaşmasının daha yoğun olarak gündeme gelmesi bekleniyor. Daizni ve aile birleşimini
B
nimarka Türk Diyanet Vakfı ise, görüş belirttiği maddelerin neredeyse hepsinde, HABER
gazetesinin
de son birkaç yılda devamlı olarak gündemde tuttuğu, Türkiye Cumhuriyeti
düzenleyen 11. maddesi
vatandaşlarının Ankara Anlaşmasından doğan haklarını öne çıkardı ve yeni bir umut doğhakkında Danimarka Türk masına neden oldu. Bakanlık tarafından Diyanet Vakfı’na gönderilen 19 ve 30 Mart 2012
yazılarda puan sistemi, ikamet süresi şartı, sosyal yardım almamış olmak, Danca
Diyanet Vakfı’ndan görüş tarihli
bilme şartı, esnek çalışma şartı, eğitimde geçen sürenin çalışma yerine sayılması ve eşlerin
aile birleşimi şartı konularında görüş belirtilmesinin istendiği belirtiliyor.
Sayfa 11
istedi.
23 Nisan’in ardından...

Sünnetçinin vizesi

Cengiz Kahraman

Sadi Tekelioğlu
Sayfa 6

Sayfa 4

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

Yeni müşterilerimize
Tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)

%60 indirim

www
.gaze
tte.dk

“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

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

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

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

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

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da
başkent Kopenhag yakınlarındaki Albertslund kasabasında düzenlenen bir törenle
kutlandı.

Sayfa 15

En iyisi olmak
istiyorum
Türk asıllı Danimarkalı Boksör Dennis
Ceylan Trabzon’da
düzenlenen 2012
Londra Olimpiyatları
Avrupa Kıtası Boks
Eleme Müsabakalarında Litvanyalı rakibini üç round sonunda 19-11 yenerek
59 kiloda yarı finale yükseldi. Sayfa 23
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eak-design.com

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

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

Akdoğan yeniden aday
Geçen seçimlerde parlamentoya giremeyen Sosyal Demokrat Partili
Kopenhag eski milletvekili Yıldız Akdoğan partisi tarafından gelecek
seçimlerde yeniden milletvekili adayı gösterildi.

G

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR. HABER’ İLAN
VE REKLAM VERMEK İÇİN

HABER

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

ORHAN DOĞRU

Devlet Yetkili Yeminli Tercüman ve Mütercim
Statsautoriseret translatør & tolk

Danimarka’daki bütün resmi kurumlarda ve
T.C Kopenhag Büyükelçiliği’nde kullanacağınız
her türlü belgenin resmi tercümesi yapılır.
İşyeri: Tolkeservice Danmark ApS,
Glostrup Torv 4, st. th - 2600 Glostrup

Privat: Kærlunden 36, 2660 Brøndby Strand
Cep tel: (0045) 28 40 85 96
İnternet: www.orhan.dk
E-posta: orhan@orhan.dk

eçtiğimiz yıl 15 Eylül’de yapılan genel
seçimlerde partisinin
de genelde çok oy kaybetmesiyle az bir oy farkıyla
milletvekili seçilemeyen
Sosyal Demokrat Partili
Kopenhag eski milletvekili
Yıldız Akdoğan partisi tarafından gelecek seçimlerde
yeniden milletvekili adayı
gösterildi.
13 Kasım 2007 tarihinde
yapılan parlamento erken
seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti’den milletvekili
seçilen Yıldız Akdoğan bir
dönem milletvekilliği yapmıştı. Milletvekilliği yaptığı dönemde değişik komisyonlarda yeralan Akdoğan
partisinin Bilişim Teknoloji
sözcülüğünü üstlenmişti.

Aarhus Üniversitesi Siyaset Bilimleri Fakültesi mezunu olan Yıldız Akdoğan,
bir süre Dansk Erhverv adlı
bir kuruluşta siyasi danışman olarak da çalıştı.
Evli ve bir çocuk annesi
olan Akdoğan, Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne girmesi
için Danimarka’da kamuoyu oluşturma çalışmaları
yapan Avrupa Hareketi’ne
bağlı TRİEU.DK adlı dernekte başkanlık görevini
yürütüyordu.
Akdoğan ayrıca 2002 yılında yayınlanmaya başladığından bu yana Haber gazetesinde de siyasi yorumlar ve
röportaj yazarlığı yapıyor.
(Haber)
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Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
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3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da
başkent Kopenhag yakınlarındaki Albertslund kasabasında kutlandı.
23 Nisan törenlerinin son yıllarda Danimarka’da düzeyli bir biçimde gerçekleşmesi için canla başla çalışan İshöj Anadili Eğitimi Öğretmeni Mustafa
Kemal Demir’i de çabalarından dolayı
ayrıca kutlamak istiyorum. Ama böyle
önemli bir bayramımızın sorumluluğunun 70 bin vatandaşımızın yaşadığı bu
ülkede sadece bir öğretmenimizin sırtına yüklenmesi çok acı bir durum.
Kutlu Doğum Haftası ve benzeri etkinliklerinde binlerce vatandaşımızı
bir araya getiren derneklerimizin böyle önemli ulusal bir günümüzde bir sorumluluk üstlenmemeleri tuhaf.
Geçen yılki törenlerde de sahnede
Türk bayrağı yerine sponsorların adlarıyla, reklam panoları yeralmıştı ve bu,
törene katılanlarda şaşkınlık yaratmıştı.
Bu yılki törenlerde sahnede asılan dev
Türk bayrağı ile Atatürk posterinin bile
Danimarka’da görev süresini tamamla-
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da Barış Manço taklidi yapıyor, O’nun
şarkısını söylüyormuş gibi yapıyor.
1979 yılında UNESCO tarafından “Çocuk yılı” ilan edilmesiyle uluslararası
nitelik kazanan 23 Nisan gibi önemli ulusal bir bayramımız Danimarka’da
maalesef hemşehri derneklerinin etkincengiz.kahraman@haber.dk
CENGİZ KAHRAMAN
likleri gibi kutlanmaktan öte geçemidıktan sonra Türkiye’ye dönen bir emBayram bağlamında konuşmacı olarak yor.
niyet görevlisinin hediyesi olması indavet edilen bu ülkedeki siyasetçilerimi- Tek bir öğretmenin çabalarıyla gersanın yüreğini burkuyor. O da gönderzin konuşmaları ise tam bir felaket. 23 çekleşen 23 Nisan töreni ancak bu kamesiydi, bu yılki 23 Nisan törenlerinNisan’ın ruhundan uzak yapılan bu ko- dar olur. Tek teselli kaynağı Mustafa
Kemal Demir gibi değerli bir öğretmede belki yine mahrum kalacaktık Türk nuşmaların ne kadar gerekli olduğunu
nin çabalarını görmek. Tüm bu olumbayrağından ve Atatürk posterinden.
anlayabilmiş değilim.
suzluklara rağmen Mustafa Kemal DeBundan 92 yıl önce çıkılan yolda geliÇaresizlik mi, bilgisizlik mi, ilgisizlik
mir öğretmenin emeklerini takdir edinen durum içler acısı. Artık o hale gelmi? Bilemiyorum. Ama çocuklarımızın
dik ki, kendi bayrağının, içinde yaşadığı bile bu güzel günün tadını çıkardıkları- yorum.
Her ne kadar 23 Nisan Atatürk tarabu yabancı ülkenin yetkililerini rahatna ve bayramı hak ettiği biçimde kutlasız edeceğini düşünen ve kendi bayradıklarına inanmakta zorluk çekiyorum. fından çocuklara armağan edilse de, bu
bayram yetişkinlerin de bayramıdır.
ğından rahatsız olanların sesleri daha
Çocuklarımızın kendilerine armağan
Çünkü 23 Nisan, Ulusal Kurtuluş Savayüksek çıkmaya başlıyor.
edilen bu bayramda bile kendi şarkılaAğızlarını her açtıklarında Türkiye‘rını seslendirmek yerine yetişkinleri eğ- şı’nı yöneten, bağımsızlık savaşını kazanin ne kadar büyük bir ülke olduğunu
lendirmeyi tercih etmeleri üzüyor insa- nan bir meclisin açılış tarihidir. Büyüğüyle, küçüğüyle herkesin gurur duyatüm dünyaya göstermek isteyenlerin
nı. Öyle ki, bir kız çocuğu elinde gitar
bir 23 Nisan törenini bile tek bir öğret- ile, erkek bir şarkıcının söylediği şarkı- cağı bir gündür.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
men ve küçük bir dernekten bekledikle- yı söylermiş gibi yaparak şov yapmak
bayramınızı kutluyorum.
rine tanıklık ediyoruz.
zorunda kalıyor. Diğer bir kız çocuğu

23 Nisan’ın ardından...

Stockholm büyükelçisinden Malmö ziyareti

T

ürkiye Cumhuriyeti’nin
Stockholm büyükelçisi Zergün Korutürk ve
İskandinavya Emniyet
Müşaviri Feyzullah Arslan, Malmö kentinde gerçekleşen Türk
Festivali’nde vatandaşlarımızla
bir araya geldi.
İsveç’in Malmö kentinde Türk
Festivali’ne konuk olan T.C.
Stockholm Büyükelçisi Zergün
Korutürk ve İskandinavya Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan,

12 Türk derneğinin girişimiyYaklaşık iki saat süren tople gerçekleşen bir toplantıda
lantıda konuşan İskandinavya
vatandaşlarımıza büyükelçilik
Emniyet Müşaviri Feyzullah
ve konsolosluk hizmetleri koArslan da, yapılan çalışmalar
nusunda bilgiler verdi.
hakkında bilgi vererek, güvenToplantıda
konuşmasına
lik alanında İsveç polisiyle orderneklere teşekkür ederek
tak çalışmalarını ve vatandaşbaşlayan büyükelçi Zergün
larımızın suçun mağduru veya
Korutürk, derneklerin birlikte
faili olmamalarını sağlamaya
hareket etmelerinden duyduğu
yönelik faaliyetlerini ve büyüBüyükelçi Korutürk ayrıca, çomemnuniyeti dile getirdi ve bu bir- cukların eğitimine önem verilme- kelçinin bu yöndeki talimatlarını
likteliğin artarak devam ettirilme- sini, gerekirse ortak çalışmalar anlattı.
sini arzuladığını söyledi.
Konsolosluk hizmetleri konusunyapılabileceğini bildirdi.

da yazılı bilgilerin de dağıtıldığı
toplantıda, Büyükelçi Korutürk
ve Emniyet Müşaviri Arslan vatandaşlarımızın yönelttikleri soruları yanıtladılar.
Malmö Türk Festivali kapsamındaki Mehter Takımı’nın konserisi
de izleyen Büyükelçi Zergün Korutürk ve Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan, çocukların 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını da kutladılar.

Türkiye’nin ve dünyanın her noktasına ucuz uçak bileti

®

Müthiş Kampanya
,
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Uç şlarım ır
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ı
sat lamış
baş

Müthiş hizmet

Vesterbrogade 28 - 1620 København V - Tlf: 39 10 52 00 - Mobil: 40 53 15 14
E-mail: info@ticketnet.dk - Web: www.ticketnet.dk
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A

nkara Anlaşması 1963 yılında o
zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında
imzalanmış bir anlaşmadır. Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aile birleşimi, turist vizesi, iş kurma, çalışma, anadili eğitimi SADİ TEKELİOĞLU
gibi alanlarda bir dizi haklar sağlamakta, bazı haklarını güvence altıSünnetçi de cevap vermiş “Ne koyna almaktadır.
saydım?”
Ancak dünyada en tuhaf hukuk örTürk hükümetinin vize kaldırma
neği olarak fakültelerde ders konuımüjdeleri de her defasında bana bu
su olabilecek garip bir durumla karfıkrayı hatırlatır. Avrupa Birliği ülşı karşıyayız. Hiçbir Türk siyasetçi
kelerine vizeyi kaldıramıyoruz bari
çıkıp da Avrupa Birliği üyesi ülke
diğer umursanmayacak ülkelere kalyöneticileri karşısında yumruğunu
dıralım, göz boyayalım demek istimasaya vurup bu anlaşmanın uyyorlar.
gulanmasını sağlayamıyor, oysa her
Kısaca söylemek gerekirse gelip gihafta adını bile duymadığımız ülkeden hükümetler, siyasetçiler hiçbiri
lere vizeyi kaldırmakla övünüyorlar.
elini taşın altına koymak istemiyor.
Yalaka Türk medyası da bu haberHele işbaşındaki sıfır kriz mentalileri “büyük müjde olarak” veriyor.
tesi ile de bu konuda bir şey yapılaÖrnek çok; vizesiz gidebileceğiniz,
cağı yok. Oysa Avrupa Birliği ülkedaha doğrusu ölünceye kadar gitmelerinde yetişmiş Türk avukatlar, huyi düşünmeyeceğiniz bir çok ülkeye
kukçular var, büyükelçiliklerde huvize kalktı.
kuk müşavirleri var, ama tık yok.
İsterseniz çıkın yola, Kamerun’a
Birilerinin bir zamanlar Avrupalı
mı gidersiniz, Brunei’ye mi gidersisiyasetçilere söz verdiğini düşünme�
niz, tercih sizin.
ye başlıyorum artık.
�
Bu alakasız ülkelere vizeyi kaldır,“Biz bu hakkı istemeyeceğiz, siz
����������������������������������������������
ma işi bana
açtığı dükkanın vitrinide bizi AB kapısında tutmaya dene çalar saat koyan ��������������������������
sünnetçiyi hatırvam edin. Devam edin ki, biz bunu
latıyor. Yeni dükkan açan sünnetçi
iç siyasette satalım” demiş olabilirvitrine bir çalar saat koyunca insanler mi?
lar sormuşlar, “Yahu sen sünnetçiUyan, ey Türk siyasetçisi; seni
sin, neden bu saati vitrine koydun?”
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Sünnetçinin vizesi
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Bedava
işitme testi
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Sıra beklemeden
hemen
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şimdi...
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Yönlendirmeye
gerek olmadan
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Audiovox
Kopenhag’da���������
3 ayrı adreste
������������������������������
işitme testi yapıyor
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Østerbro
- Herlev - Greve
������������
�����������������
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�����������
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zorunda olmadan 14 gün
işitme cihazınızı deneyin.
��������� Satınalmak
�����������
����������

Uzun sıra beklemeden devlet yardımı ile bedava işitme
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
cihazınıza sahip olun
�������������������������������������������������
Kliniklerimizde
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asla ve asla AB’ye almayacaklar
bunu öğren, hiç olmazsa vatandaşının kağıt üzerinde var olan hakkını
kullanmasını sağla.
1973 yılından beri Danimarka Yabancılar yasasında yapılan sertleştirmeler Türk vatandaşlarını bağlamıyor. 1963 Ankara Anlaşması hükümleri uyarınca, Danimarka’nın
AB’ye üye olduğu tarihte geçerli
olan yabancılar yasası 24 yaş sınırı,
bağlılık şartı, konut şartı gibi konularda Türk vatandaşlarına muafiyet
sağlıyor.
Prof. Dr.Harun Gümrükçü’ye göre
Danimarka’nın Türklerden turist
vizesi isteme hakkı bile bulunmuyor.
Gümrükçü bundan iki yıl önce
Haber gazetesi ve Anadolu Kültür
Derneği işbirliği ile Kopenhag ve
Aarhus’ta gerçekleştirilen vatandaş
toplantılarında çok çarpıcı bir saptamada bulunarak Danimarka Yabancılar yasasının, 1 Ocak 1973 tarihindeki haliyle Türkler için geçerli olduğunu söylemişti.

Gümrükçü “1 Ocak 1973 tarihi Danimarka’nın AB üyeliğinin başlangıç tarihidir ve bu tarihten itibaren
1963 Ankara Anlaşması uyarınca
Danimarka Yabancılar yasası Türkler için o gün içerdiği hak ve görevler açısından geçerlidir” dedi.
Gümrükçü o tarihten bu yana Danimarka Yabancılar Yasasında bir
çok değişiklikler yapıldığını, ancak
Ankara Anlaşması hükümleri gereğince yapılan değişikliklerde Danimarka’da yaşayan Türklerin sahip
oldukları hakların ellerinden alınamayacağı, varsa sağlanan yeni hakların Türklere verileceğini vurguladı.
1973 yılında Danimarka’nın Türklere vize uygulamadığını, aile birleşimi kurallarında 24 yaş sınırı, bağlılık şartı, konut şartı, bakım için
gerekli ekonomik gelir şartı, teminat mektubu gibi şartlar öne sürmediğini hatırlatan Gümrükçü, Danimarka’da yaşayan Türklerin bir
araya gelerek bu konuyu gündeme
getirmeleri halinde, kendileri için
Danimarka yabancılar yasasının
1973 yılındaki haliyle uygulanmasını sağlayabileceklerini belirtmişti.
Ama ne siyasetçimiz, ne hukukçumuz, ne hukuk müşavirlerimiz bu
konunun üzerine gitmiyorlar. Böyle
olunca da vatandaşımız rezillik çekmeye devam ediyor.
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Kota
uygulanmayacak
ÜZEYİR TİRELİ

Y

İSTANBUL SHOPPING FEST İLE 21 GÜN BAYRAM
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önetim kurullarında kadınlar için kota uygulanmayacak. Sosyal Demokratlar ve Sosyalist
Halk Partisi yine bir U-dönüşü yaparak kota isteminden vazgeçtiklerini belirttiler. Kadınların yönetim kurullarına – kota hakkını kullanarak değil –
yeteneklerini kullanarak girmeleri gerekiyormuş.
Sosyal Demokrat ve Sosyalist Halk Partisi’nin bu
U-dönüşüyle birlikte sanırım uzun süre kota tartışmalarına ara verilmiş olacak. Hatırlanacağı gibi
politik yelpazenin sağındaki muhalefet partileri de
kota uygulamasına karşı. Artık kota tartışmasını
gündeme getirecek politik bir güç ufukta görünmüyor. Tarihi bir fırsat böylece kaçırılmış oldu.
Ben, kota uygulamasının sık sık dile getirildiği gibi
olumsuz bir ilke veya uygulama olarak görmüyorum. Aksine toplumsal eşitliği sağlamada kullanılan etkili bir yöntem olarak görüyorum. Güç dengelerinin eşit olmadığı, eğitim sisteminden eşit yararlanılmadığı, etnik ve kültürel azınlıkların hiç bir şekilde söz sahibi olamadığı, bazı toplumsal grupların
toplumun karar mekanizmalarında, bazılarının da
işsizler ordusunda olduğu durumlarda kota uygulamasını tartışmak ve uygulamak yerinde bir karar
olur diye düşünüyorum. Güç ve iktidar sahipleri hiç
bir dönem kendi rızalarıyla ayrıcalıklarından, güç
ve iktidarlarından vazgeçmemiştir. Toplumsal değişimler, Birleşmiş Milletler beyannameleri, uluslar
arası anlaşmalar, yasal zorlamalar vs. maalesef toplumsal eşitliğin garantisi haline geldi. Bu bağlamda
kota uygulmasına sahip çıkmak gerekir.
Örneğin Danimarka’da ‘yabancı’ sayısı yüzde on.
Eşit bir toplum hedeflendiğinde polis memurlarının yüzde 10’u, parlamentodaki sandelyenin yüzde
10’u, akademisyenlerin yüzde 10’u vs. etnik azınlıklardan temsil edilmeli. Böyle olmadığını ve olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu değişimi sağlayacak dışardan bir güç gerekli. Kota uygulaması bu anlamda olumlu bir yaklaşım.
Kota uygulaması ve tartışmasında bazı yanlış anlaşılmalar var. Onların en başında gelenleri, nitelik
ve yeteneklerinden dolayı tercih edilmek veya kota
nedeniyle tercih edilmek ikilemi.
Bir ikilem gibi gösterilmeye çalışılan durum şu:
herhangi bir işyerinde, bir kurum ve kuruluşta,
yeni alınacak bir eleman hangi kriterlere göre seçilmeli? Cinsiyetinden – kadın veya erkek – veya kültürel farklılığından ya da o tür kişiler için ayrılmış
kota uygulamasından dolayı.
Cevap tabii ki yetenek ve niteliklerinden dolayı.
Bunu herkes böyle istiyor. Kadınlar, etnik azınlıklar vs. kendileri için ayrılmış yerlere gelmek istemiyorlar. Kimsenin onlar için ‘zavallı’ diye düşünmesini – böylece özgüvenlerini yitirmesini – istemiyor.
Hakkıyla, mücadele ederek bir yerlere gelmek istiyorlar. Nitekim kota uygulamasıda yeteneksizlerin
bir yerlere getirilmesi değil, aynı yetenekte bir kadın ve erkeğin bulunması halinde (kota gereği) kadının veya bir ‘yabancının’ tercih edilmesidir. Dikkat edelim ‘aynı yetenek ve nitelikte’ iki insan arasında seçenek yapılacağı zaman – kota gereği – kadını, ‘yabancıyı’, engelliyi, yaşlıyı vs. tercih etmek.
Kota bu.
Örneğin işyerlerine eleman alınmasıyla ilgili prosedürde, işverenlerin (veya işveren komisyonlarının) eleman seçerken hep kendine benzeyen adayları seçtiği defalarca kanıtlanmıştır. Erkeklerden oluşan bir aday seçme komisyonu, erkek adayların nitelik ve yeteneklerini daha kolay gördüğünden (belki farkında olmadan) erkek adayları tercih ediyor.
Yine aynı şekilde ‘yabancılar’ iş müracaatlarında sık
sık eleniyor, çünkü işveren ‘yabancının’ nitelik ve
yeteneklerini göremiyor, bu yüzden tercih etmiyor.
Daha basite indirgeyecek olursak; yabancı yabancıyı tercih ediyor, erkek erkeği tercih ediyor, üst sınıf
üst sınıftan insanları tercih ediyor, Danimarkalı Danimarkalıyı tercih ediyor. Böylece toplumun çarpık
güç dengesi devam edip gidiyor. Kota uygulaması
buna dur diyecek uygulamalardan biri.
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Diyanet’ten Aleviler’e sürpriz ziyaret

Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmak için Danimarka’ya üç günlük
bir ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Danimarka Kilise Bakanı Manu Sareen ile bir araya geldi ve Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu’na da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dev Festival, İstanbul’u Coşturacak!
D

ünyanın en dinamik şehirlerinden birisi olan İstanbul’da, ilki geçen yıl
gerçekleşen İstanbul Shopping
Fest’in (İSF) ikincisi 9-29 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.
Alışveriş, kültür ve eğlence festivali İstanbul Shopping Fest,
hazır giyimden teknolojiye tüm
marka ve ürünlerde yüzde 50’yi
aşan indirimlerle ziyaretçilerinin
yüzünü güldürecek.
İstanbul’un festival coşkusunu
rengarenk yaşayabilmesi için özel
tasarımlarla ve ışıklandırmalarla
süslenecek olan cadde ve sokaklar, ünlü sanatçıların konserleri, sokak partileri, sürpriz eğlenceler, moda gösterileri ile İSF
boyunca İstanbullulara ve diğer
konuklarına ev sahipliği yapacak.
Birbirinden güzel hediyeler, kampanyalar ve çekilişlerle de sürpriz
heyecanlar yaşatacak olan festival, sezon ürünlerindeki indirimler, AVM’lerde düzenlenecek
yıldızlı alışveriş geceleri ve etkinlikleriyle İstanbulu bir kez daha
yıldızlaştıracak.
Festival süresince İstanbul’un
onlarca noktasında, alışveriş mer- lence merkezine dönecek.
kezlerinde ve mağazalarda birçok
Birbirinden renkli görüntülere
etkinlik gerçekleşecek. İstanbul,
sahne olacak olan İstanbul, böl21 gün ve gece süresince bir eğgesinin tek cazibe merkezi olacak

kezlerinden biri haline getirmeyi
amaçlayan festival kapsamında;
yabancı turistler, İstanbul’da indirim sezonunun dışında bir dönemde büyük avantajlarla alışveriş yapabilecekler. Yabancı misafirlerimiz, tax free avantajlarıyla
ödedikleri verginin bir kısmını
alışveriş merkezlerinde ve şehrin
bazı noktalarında kurulan tax
free stantlarından iade alabilecekler.
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dışından beş milyon ziyaretçi
ağırlayan festival, bu yıl da milyonları kucaklayacak.
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Website:www.istshopfest.com
Facebook:www.facebook.com/
istshopfest
Twitter:www.twitter.com/istshopfest

Rakamlarla festival...

2011 yılında perakende ticaret
hacminde gösterdiği yüzde 41 artışı 2012 yılında yüzde 50’nin üstüne çıkarmayı hedefliyor.
İlki 2011’de 50 milyon liralık
bir yatırım ile gerçekleşen İstanbul Shopping Fest, bu yıl 9 Haziran 2012’de açılış etkinlikleri ile
başlayacak. Festival, yaklaşık 14
milyon nüfusu ve 5.343 km²’lik
yüz ölçümü ile neredeyse bir ülke
büyüklüğündeki şehrin dört bir
yanına yayılan 100’ün üzerinde
modern alışveriş merkezinin yanı
sıra Taksim, Nişantaşı, Şişli, Bakırköy, Fatih, Bahariye ve Bağdat Caddesi gibi İstanbul’un cazibe noktaları olan alışveriş caddeleri ile birçok ünlü markaya ev
sahipliği yapacak.
Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt
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açılışlarına katılan Görmez,
başkent Kopenhag’a dönerken Ringsted kentine uğrayarak Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu (DABF)Başkanı Çağdaş Sağlıcak
ve Ringsted Alevi Kültür
Merkezi(AKM) Başkanı
Derya Topçu’dan çalışmaları ve sorunları hakkında
bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez’den
Alevilere söz: “Hacı
Bektaş’taki müzenin
dergah olmasına yardımcı olacağım”

●

rildiğini ve Alevilerin inançları için önemli olan bir mekana para vererek girdiklerini belirtti.

Uygulama yanlış

Camiye girmek için kimsenin para ödemediğine değinen Sağlıcak, Alevilerin
dergaha girmek için bir lira
ödediklerini vurguladı.
Hacı Bektaş’ta yapılan uygulamanın yanlış olduğuna
işaret eden Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Görmez,
“Kesinlikle müzenin tekrar asli olan haline getirilip
dergah olarak 100 yıl önce
kullanıldığı gibi aslına uygun olarak kullanılması gerektiğini” ifade etti.
Görmez, bu konuda her
türlü desteği vereceğine ve
gerekli makamlarla temasta
bulunacağı sözünü verdi.

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3322 1766’yı arayınız
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ve her hafta sonu Anadolu ve Avrupa yakasında birer AVM yıldızlı alışveriş geceleri düzenleyecek.
İstanbul’u dünya alışveriş mer-

����������������������������
����������������������������

��������������������������

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������������������
� ����� ����������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������
�
��
��������
�������������������������������������������������������������������������
M ´t ������������������������������������������������������������������������
����
Türkiye’de aynı anlayışı
�
�
bekliyoruz
�
��������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
� �� ��� � �� �
�
DABF Başkanı Çağdaş Sağ�
�
���
� �� �
�

lıcak, Aleviliğin Danimarka’da inanç toplumu olarak
kabul edilmesinden dolayı
inançlarını özgürce yerine
getirdiklerini aynı anlayışı
utlu Doğum Hafmez, Ringsted kentindeki
Türkiye’den de bekledikletası etkinliklerine Alevi Kültür Merkezi ve Ce- rini söyledi.
katılmak amacıyla mevine sürpriz bir ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı
Danimarka’ya üç gerçekleştirdi.
Mehmet Görmez’e bir dizi
günlük bir ziyaret gerçekDanimarka’nın Aarhus
serzenişte bulunan Sağlıleştiren Diyanet İşleri Baş- (Selimiye) ve Horsens (Yucak, Hacı Bektaş’ta bulukanı Prof. Dr Mehmet Gör- nus Emre) kentlerinde cami nan dergahın müzeye çev-
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Sorunları karşılıklı
çözeceğiz

Türkiye’de artık bazı sorunların aşıldığına işaret eden
Görmez, ‘Birtakım yanlış
anlamalar geride kaldı. İnsanların Alevi diye kimseyi
dışlamadığını ve bir takım
yanlış anlamaların geride
kaldığını’ kaydetti.
Kendisinin Diyanet İşleri
Başkanı olarak Cemevini
ziyaret edip, Canlarla beraber lokma yediğine vurgu
yapan Görmez, var olan sorunların karşılıklı bir masa
etrafına oturarak çözüleceğini ima etti.
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Mehmet Görmez ayrıca,
Danimarka’da mutlaka Alevi temsilcileriyle görüşmeyi
arzu ettiğini ve bu konuda
Kopenhag Din Hizmetleri
Müşaviri Ahmet Onay’dan
Alevi dernekleriyle irtibata
geçmesini istediğini sözlerine ekledi.
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NORVEÇLİ CANİ KENDİ FİLMİNİ İZLERKEN AĞLADI

Irkçı katilin yargılanması başladı
Norveç’te 22 Temmuz 2011 tarihinde başkent Oslo’da bomba patlaması ve Utöya adasında iktidardaki İşçi
Partinin Gençlik yazlık kampında yaptığı katliamla 77 kişinin hayatını katleden aşırı sağcı terörist Anders
Behring Breivik hesap veriyor.

U

Terör eylemine nasıl
hazırlandı

töya adasında 80
dakika boyunca bir elinde otomatik
silah diğerinde Glock
marka bir tabancayla aralarında 17 yaşındaki Türk kızı Gizem
Doğan’ın da bulunduğu yaşları
14-19 arası 53’ü ergenlik çağında
genç toplam 69 kişiyi acımasızca
öldüren Breivik’in yargılanmasında tüm dünyanın gözü Oslo’ya
çevrildi.

İddianamaenin okunmasının ardından Başsavcı Svein Holden,
Breivik’in hayatını, yıllar boyu
terör eylemlerine nasıl hazırlanıp planladığını ve bombayı nasıl
yaptığını kapsamlı bir şekilde belgelerle duruşmada anlattı.
Holden’in Breivik’in bir yıl boyunca sürekli internette rol oyunu olarak adlandırılan World of
Warcraft oyununu oynadığını
ekrana getirerek göstermesi sırasında Norveçli teröristin güldüğü
gözlendi.
Başsavcı Holden mahkemede,
Breivik’in manifestosunda yer
alan ve Youtube’de yayımladığı yaptığı teör eylemlerini gösteren propaganda video filmi ekrana getirdi.

Nazi selamı verdi

Oslo İstinaf Mahkemesinde bu
sabah yerel saat ile 9.00’da başlayan davadan yarım saat önce çok
sıkı güvenlik tedbirleri altında
mahkeme binasına getirilen Breivik, davanın görüldüğü 250 nolu
duruşma salonuna girdiğinde kelepçeleri çözülür çözülmez yine
sağ elini kaldırarak nazi selamı
verdi.
Üzerinde siyah renkte takım elbise ve altın renginde bir kravtla
salona giren 33 yaşındaki terörist
Breivik, savunma avukatlarını
güler yüzle selamlarken avukatlar tek tek elini sıktı.

Ben yazarım

Duruşma salonunda sanık sandalyesine oturtulan Breivik,
hakim Wenche Elizabeth Arntzen’in kimlik ve şu anda yaptığı
işi açıklamasını istemesi sırasında, hakimin İla hapishanesinde
işsiz olduğunu belirtmesine itiraz
ederek kendisinin yazar olduğu-

nu söyledi.

kaydedildi.

Hakimin ehliyeti yok

Savcı iddianameyi okurken
ağladı

Breivik, Mahkemeyi tanımadığını yeniden tekrarlayarak hakim Arntzen’in Norveç eski Adalet Bakanı Hanne
Harlem’in yakın arkadaşı olduğu
için bu davaya bakmaya ehliyetinin olmadığını belirtti.
Bu konu da yapılan açıklamada,
hakim Wenche Elizabeth Arntzen’in davaya bakması istendiğinde Norveç Mahkeme başkanlığına bu sorunu bildirdiği ve ehliyetinin olduğuna karar verildiği

Davanın akışı şöyle:
Norveç tarihine kara leke süren dava için 10 hafta süre ayrıldı.
16-23 Nisan tarihleri arasında terör eylemiyle suçlanan Breivik mahkemede savunmasını yapacak. Savunmasını yaparken kurbanların yakınları ve sağ kalanların etkilenmesi göz
önüne alınarak mahkeme tarafından kamuoyuna bilgi verilmemesi yasağı getirildi. Buna yapılan itiraz konusunda henüz bir karar verilmiş değil.
24 Nisan- Oslo’daki hükümet binası yakınında patlattığı
bombayla ilgili 4 görgü tanığı dinlenecek.
24-25 Nisan- Kriminal teknikler ve Adli Tıp hükümet binasındaki bomba patlamasında hayatını kaybeden 8 kişi hakkında
bilgi verecek.
25-30 Nisan- Oslo’daki Hükümet binası yakınındaki bomba
patlamasıyla ilgili görgü tanıkların ifadeleri.
30 Nisan- Bomba patlamasından etkilenen bakanlıkların
açıklamaları okunacak.
3 Mayıs- Breivik’in Utöya adasına nasıl gittiği ve kullandığı
silahlar hakkında kapsamlı bilgi verilecek.
4-11 Mayıs tarihleri arasında Kriminal teknikler ve Adli Tıplar Utöya adasında öldürlenler hakkında bilgi verecek.
14 Mayıs- 1 Haziran- Utöya adasında sağ kurtulan mağdurlar
tanık olarak dinlenecek. 150 kişi olduğu belirtiliyor.
4 Haziran-Breivik’in yakalanışı kapsamlı olarak anlatılacak.
4-5 Haziran- Breivik’le irtibatta olan kişiler tanık olarak dinlenecek. Annesi mahkemeye tanık olarak katılmak istemediğini daha önce bildirmişti.
6 Haziran- Olayı soruşturmayla ilgili ek bilgi mahkemeye sunulacak.
7-15 Haziran tarihleri arası Breivik’in avukatı Geir Lippestad
ve diğer avukatları belgelerle savunma yapacak.
18-20 Haziran- Adli Psikiyatrisler bilgi verecek.
21-22 Haziran Mütaala okunacak.

Norveç ceza yasasında yer
alan terör yasasının 147a ve
b maddeleriyle yargılanacak
olan Breivik iddianamasini Başsavcılar Svein Holden ve
İnga Bejer Engh hazırladı.

Duruşmada kadın savcı Engh
iddianameyi okurken ağladı.

Savcı Engh, ölenlerin hepsinin ismini tek tek okumaya başlayınca
salonda bulunan ölenlerin yakın-

ları ile sağ kurtulan mağdurların
ağladığı da görülürken, teröristin hiç etkilenmediği ve yüz mimiklerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı görüldü.

Ben öldürdüm

Hakimin suçlamalara nasıl baktığını Breivik’e sorması üzerine,
aşırı sağcı terörist Breivik, eylemlerini kabul ettiğini, cezai suçu
olmadığını ifade etti.
77 kişiyi kendisinin öldürdüğünü belirten Breivik, bunu
Avrupa’da İslam’a karşı savaş
bağlamında ve nefsi müdafa
için yaptığını söyledi.

Canlı yayın kesildi

Duruşmayı canlı olarak yayınlayan Norveç resmi kanalı NRK,
Başsavcının ekranda sözkonusu
propaganda filmini göstermeye
başlaması üzerine duruşma salonundan canlı yayını keserek bu
filmi yayınlamayacağını bildirdi.

Kırmızı güller koyuldu

Oslo’da yeni yapılan İstinaf Mahkeme binası önüne konulan demir bariyerlere, önceki gece birileri tarafından kırmızı güller
konması dikkat çekti.

BREİVİK’E DESTEK YAĞIYOR, EVLENMEK İSTEYENLER BİLE VAR

Kadın hayranları ortaya çıktı
Daha önce bir çok katile gösterilen sempati Norveçli terörist Breivik’i de gösterildi. Norveç’te 77 kişiyi katleden terörist Anders Behring Breivik’e hapishanede bulunduğu süre içinde Avrupa’nın değişik ülkelerinden destek mektupları
yağıyor, aralarında Breivik ile evlenmek istediklerini yazanlar bile bulunuyor.

N

orveç’te gerçekleştirdiği
katliamda biri
Türk, 77 kişinin ölümüne neden olan
Norveçli terörist Anders
Behring Breivik’in hapishanede bulunduğu süre
boyunca Avrupa’nın farklı
ülkelerinden destek mektupları aldığı ortaya çıktı. Norveç gazetelerinden
Verdens Gang’ın haberine
göre, mektup gönderenler
arasında Almanya’ Danimarka, İsveç, Rusya, İngiltere, Fransa ve hatta
Norveç vatandaşları da
bulunuyor ve aralarında

Breivik ile evlenmek istediklerini yazan kadınlar
da bulunuyor.
sPsikiyatrist Terje Tørrissen ve Agnar Aspaas tarafından hazırlanan raporda, “Mektuplarda çok açık
bir şekilde Breivik’e destek veren ifadeler yer alıyor. Gönderen kişiler Breivik ile aynı politik görüşü
paylaştıklarını ve ondan ilham aldıklarını belirtiyorlar. Breivik de aşırı sağcı
militanları hapishaneden
yönetmek istiyor.
Breivik’in kaldığı Ila Hapishanesi müdürü Knut
Bjarkerid de mektupları
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S

evgili Haber okuyucuları,
Bu yazımızda ‘Koruyucu Avukatlık’
nedir? Niçin gereklidir? Bu konuya değineceğiz.
Bulunduğunuz toplumda iş yaşamına
giren girişimci genç vatandaşlarımız çoğunlukla bu kavramı acı sonuçlarla öğreniyor.
Koruyucu avukatlık ticari sözleşmeler
yapılmasında çok önemli işlevi olup, hukuki hata yapmanızı, sorun ve uyuşmazlıklar çıkmasını önleyen bir uygulumadır.
Bu yola başvuran vatandaşlarımız iş yaşamında risk altına girmeden, muhtemel
dava ve sorunlardan kurtularak huzurlu,
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çersiz hükümler taşıyabilirler. Bu nedenle
bu gibi durumlarda bir avukattan yardım
alarak, birçok hukuki sorunu baştan fark
edip önlem alabilirsiniz.
Danimarka toplumunda Türkiye’ye göre
koruyucu avukatlık daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ülkemizde halen tapu
kocaman@yahoo.com
işlemleri ve kira kontratlarında avukat
zorunluluğu olmadığı için mahkemeler
nız, koruyucu avukattan yararlanmanız
birçok gereksiz dava yükü altındadır. Sibizce kaçınılmazdır.
gortalarınızın veya belediye ve benzeri kuBir diğer dikkat edilmesi gereken konu
da, çeşitli mal ve hizmet alım ve satımın- rumlardaki hukuki yardım imkânlarınızı muhakkak kullanmayı ihmal etmeyin.
da hazır, maktu fotokopi ile çoğaltılan
sözleşmeler kullanılmaktadır. Bunlar her Bunları çocuklarınıza öğretin. Huzurlu ve
zaman ihtiyacı karşılamazlar. Bezende ge- az hukuki sorunlu bir günler dileğiyle.

HUKUK KÖŞESİ

KORUYUCU AVUKATLIK
AVUKAT CEVDET KOCAMAN
kesintisiz ve başarılı bir iş yaşamı sürdürebilmektedir.
Ticaret yapanlar, ticareti en iyi kendilerinin bildiğine inanırlar.
Gerçek şudur ki, çoğu ticari konu sıkı
bir şekilde kanunlarla düzenlenmiştir.
Hele yabancı bir ülkede ticaret yapıyorsa-

Diyanet Vakfı Ankara anlaşmasını gündeme getiriyor
Danimarka Adalet Bakanlığı değişiklik hazırlıkları devam etmekte olan yabancılar yasasının süresiz oturma izni
ve aile birleşimini düzenleyen 11. maddesi hakkında Danimarka Türk Diyanet Vakfı’ndan görüş istedi.

D

animarka Türk Diyanet
Vakfı ise, görüş belirttiği maddelerin neredeyse
hepsinde, HABER gazetesinşin de son bir kaç yılda devamlı olarak gündemde tuttuğu,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Ankara Anlaşmasından doğan
haklarını öne çıkardı ve yeni bir
umut doğmasına neden oldu.
Bundan sonra Ankara Anlaşmasının daha yoğun olarak gündeme
gelmesi bekleniyor.
Bakanlık tarafından Diyanet
Vakfı’na gönderilen 19 ve 30 Mart
2012 tarihli yazılarda puan sistemi, ikamet süresi şartı, sosyal yardım almamış olmak, Danca bilme
şartı, esnek çalışma şartı, eğitimde
geçen sürenin çalışma yerine sayılması ve eşlerin aile birleşimi şartı
konularında görüş belirtilmesinin
istendiği belirtiliyor.

sunmakta olan bir eş ile aile birleşimi yapması durumunda, Türk
vatandaşlarının Yabancılar Kanunundaki aile birleşimi kurallarından muaf tutulması gerektiği kanaatindedir. Danimarka Türk Diyanet Vakfı bu tarz şartların 1983
Yabancılar Kanununda bulunmadığını, ayrıca Ek Protokolün 41.
maddesindeki mevcut hükümlere
aykırı olduğunu bu sebeple Türk
vatandaşlarına uygulanamayacağını düşünmektedir. Ayrıca Ankara
Antlaşması kendi başına ekonomik
aktif işgücü olan Türk vatandaşları için aile birleşimi hakkını gerekli
kılmaktadır.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı ayrıca aşağıdaki
hususların altını çizmek ister:

Danimarka Türk Diyanet Vakfı yö- sından yanadır. Böylece mevcut
netim kurulu tarafından belirtilen şartlarda zorlaştırmaya gidilmiş
başlıklarda Adalet Bakanlığına ile- olmayacaktır.
Bununla birlikte Danimarka
tilen görüşler şöyle;
Türk Diyanet Vakfı ikamet şartının Danimarka dışında bir ülkede
Puan sistemi
Bir bütün olarak bakıldığında, görevli olarak geçirilen zamanın
Danimarka Türk Diyanet Vakfı da bu süreye eklenecek olmasını
sürekli oturum ve aile birleşimi olumlu bulmaktadır.
için puan şartının kaldırılmasını
olumlu bulmaktadır.
Bununla birlikte Danimarka
Türk Diyanet Vakfı, puan sistemi
ve sürekli oturum için öngörülen
diğer şartların, üye ülkeler ile Türkiye arasında imzalanan ve Danimarka’nın da taraf olduğu Ankara Antlaşmasına ve konuya ilişkin
diğer uluslararası antlaşmalara
aykırı olduğunun altını çizmek ister. Bu sebeple, hükumetin sürekli oturumla ilgili hususlarda Türk
asıllı vatandaşları bu gibi şartlardan muaf tutmayı göz önünde bulundurması beklenmektedir.

İkamet Süresi Şartı

Danimarka Türk Diyanet Vakfı
sürekli oturum için öngörülen Danimarka’da yasal olarak ikamet
etmiş olma şartının 5 seneye çıkarılarak, süre şartının ağırlaştırılması yerine, hiç olmazsa 4 sene
olan mevcut durumun korunma-

www.haber.dk
doğruladı. Norveç’te yayın- her gün onlarca mektup
lanan Verdens Gang gaze- aldığını söyledi.
tesine konuşan Bjarkerid,
(Haber)
Breivik’in hayranlarından

haber

getireceği kolaylıklardan olması
açısından olumlu bakmaktadır.
Ancak Danimarka Türk Diyanet
Vakfı, sürekli oturum almak için
başvuru yapan Türk vatandaşlarına böyle bir şartın hem Danimarka’nın Avrupa Birliğine girdiği
günden bu yana en yumuşağı olan
‘1983 tarihli Yabancılar Kanununda’ yer almadığı için hem de yürürlükteki uluslar arası antlaşmaYardım Almamış Olma Şartı
Danimarka Türk Diyanet Vakfı, lar sebebiyle uygulanamayacağını
sürekli oturum almak için son 3 vurgulamak ister.
senede herhangi bir sosyal yardım almamış olma şartının hafif- Esnek Çalışma Şartı
letmesinin -Ankara Antlaşması ve Danimarka Türk Diyanet Vakilgili diğer antlaşmalardan kay- fı Yabancılar Kanunu’nun 11.
naklanan haklar ayrı tutulduğun- Maddesinde Değişiklik Yapılmada- azımsanmayacak sayıda Türk sına İlişkin Kanun Tasarısında
vatandaşının sürekli oturum al- sürekli oturum almak için son 3
masında kolaylık sağlayacağını yılda iki buçuk yıl çalışmış olma
düşünmektedir. Bununla birlikte, şartının son 5 yılda 3 yıl çalışmış
Danimarka Türk Diyanet Vakfı olmak şeklinde değiştirilmesini ve
sosyal yardım almamış olma şartı- eğitimin çalışma ile eşdeğer tunın Avrupa Sosyal Şartlarının 13. tulmasını Danimarka’da yaşayan
Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı ol- pek çok yabancının sürekli oturum
duğunun altını çizmek ister.
alma imkanını kolaylaştıracağı için
olumlu karşılamaktadır.
Bununla birlikte Ankara AntDanca Bilme Şartı
Danimarka Türk Diyanet Vakfı laşması gereğince, bu şartın işçi
halen yürürlükte olan Yabancılar olarak veya aile birleşimi yoluyla
Kanununda belli derecede Danca bir defaya mahsus oturum izni
bilme şartının derece 2’den dere- almış olan Türk vatandaşlarına
ce 1’e indirmesine, yasa tasarısının uygulanamayacağını vurgulamak

www.gazette.dk

www.sinema.dk

isteriz.

Eğitimde Geçen Sürenin
Çalışma Süresinden Sayılması

Danimarka Türk Diyanet Vakfı,
Temel eğitimin sağlıklı bir entegrasyonun önemli araçlarından
birisi olduğunu ve yabancılar için
daha iyi istihdam olanakları sağlayacağını düşünmektedir. Dolayısıyla Hükümetin atmış olduğu
bu adımı olumlu bulmaktadır.
Vakıf bu uygulama ile sağlanan
eşdeğer saymayı makul ve adil
görmektedir.

Eşlerin Aile Birleşimi

Danimarka Türk Diyanet Vakfı
bu konudaki değişikliği gerekli
bulmakta; bir yabancının daha
önceden sürekli oturum izni almış
olduğu halde eşi ile aile birleşimi
yapabilmesi için yürürlükteki puan
sistemine tabi tutulmasını kabul
edilebilir görmemekte, bununla
birlikte, Yabancılar Kanununun
9. maddesinin 12. fıkrasındaki
şartların devam ettirilmesi ise
belli ölçüde savunulabilir olarak
düşünmektedir.
Ancak Türk vatandaşlarının hakları açısından bakıldığında, Danimarka Türk Diyanet Vakfı, Danimarka’da çalışmakta veya hizmet

Türk vatandaşları ile ilgili olarak,
Avrupa Adalet Divanı’nın vermiş
olduğu ‘Toprak Kararı’, üye ülkelerin her birinin 1980 yılından
itibaren çıkarılmış olan yabancılar için en yumuşak hükümler/
şartlar içeren Yabancılar Kanunlarını esas alma mecburiyetleri
olduğuna hükmetmiştir. Bu karar
hükmü Danimarka özeline indirgendiğinde; Danimarka’da ekonomik aktif işgücü olarak bulunan
Türklerin aile birleşimi ve sürekli
oturum işlemlerinde, halen yürürlükte olan ve ağırlaştırılmış şartlar
içeren 2011tarihli Yabancılar Kanunu’nun değil, buna göre daha
yumuşak hükümler içeren 1983
tarihli Yabancılar Kanunu’nun
esas alınması gerektiği anlamına
gelmektedir. Çünkü. 1983 tarihli
Yabancılar Kanununda sürekli
oturum ve aile birleşimi ile ilgili
bugün yürürlükte olan şartların
hiçbiri bulunmamaktadır.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı,
Yabancılar Kanunu’nun 11. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasını, Ankara Antlaşması, Ek
Protokol ve 1/80 Ortak Konsey
Kararlarında Türk vatandaşlarına sağlanan hakların korunduğu
ve bunun için gerekli istisnaların
sağlandığı ölçüde memnuniyetle
karşılar.

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.
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Kopenhag’da 167. yıl kutlaması
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 167.yıldönümü tüm yurtta olduğu
gibi Danimarka’nın başkentki Kopenhag’da da geniş bir katılımla
kutlandı.

Nyt laboratorium giver klar besked om
fødevareintolerance
Din sundhed afhænger af hvordan din krop reagerer på
forskellige fødevarer. Nu tilbyder Allegenetics som det
eneste laboratorium i Danmark at teste for
fødevareintolerance.
Ud fra en blodprøve identificerer Allegenetics, præcis
hvilke fødevarer man ikke kan tåle, og hjælper med at
omlægge kosten, så man undgår symptomerne.
hudprobleme
kronisk
træthed

søvnløshed

mavesmerter

fødevareintolerance

astma

overvægt

depression
koncentrations
problemer

• Vi tager 3-4 dråber blod ved hjælp af et prik i fingeren.
• Blodanalysen foregår i vores certificerede
laboratorium ved hjælp af det mest avancerede udstyr
• Efter to dage får du information om dine testresultater
ved en konsultation
• Vi giver dig en skræddersyet guide til din diætperiode
Kontakt
Allegenetics Diagnostics
Laboratory ApS
Elife Tireli
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3. 2100
København Ø
Tel. 22 92 00 09
Email:info@genarrayt.dk
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ürk Polis Teşkilatının kuruluşunun 167.yıl dönümü Kopenhag
şehir merkezinde Paludan
Bogcafe’de düzenlenen bir
törenle kutlandı. Törene
Danimarka Polis Teşkilatında görevli Türk Kökenli
polis memurları, Kopenhag Büyükelçiliğinde görevli emniyet mensupları
ile polislikten istifa ederek
Danimarka’ya yerleşmiş
eski Türk polisleri katıldılar.
Törene Saz sanatçısı Hüseyin Özcan’da türküleri

�����������������

ile katılırken çeşitli dernek
mensupları ve iş dünyası
temsilcileri de hazır bulundular.
Kopenhag Büyükelçisi
Ahmet Berki Dibek ve emniyet müşaviri Feyzullah
Arslan birer konuşma ile
günün anlamına dikkat
çektiler.
Büyükelçi Dibek, kutlama toplantısında Türk
toplumun çeşitli kesimlerinin temsil edildiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti ve bu birlik
ve dayanışmanın devamını
istediğini söyledi. Dibek

polis memurlarını toplumun çimentosu olarak niteledi ve çok meşakkatli ve
zor görevi başarıyla yürüttüklerini söyleyerek emniyet görevlilerini kutladı.
Feyzullah Arslan da müşavir olarak çalışma alanından ve yaptığı görevin
içeriğinden bahsetti. Arslan Danimarkalı meslektaşları ile sıkı bir diyalog
içinde Türk vatandaşlarının suç olaylarında mağdur veya fail olmamaları
için çalıştıklarını, bu alanda önemli bir yol kat ettiklerini söyledi. Feyzullah
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CROSS-OVER
Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.
İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan
profesyoneller tarafından verilmektedir.
Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan Salı günleri 16.00 - 19.00
saatleri arasında; Yaya ve alışveriş caddesi Strøget (Illum) yanında Højbro
Plads bitişiğinde bulunan,

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

adresine gelebilirsiniz

Daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

Arslan ayrıca Danimarkalı
polis şeflerinin altlarında
görev yapan genç Türk polis memurlarının çalışmalarından övgüyle bahsettikleri belirterek, “Genel
olarak da Danimarka’daki
Türk toplumun uyum konusunda katettiği yolu da
takdir ediyorlar” dedi.
Gece boyunca davetlilerle
yakından ilgilenen Feyzullah Arslan masaları da dolaşarak katılımcılarla sohbet etti ve polislik yaşamı
boyunca duyduğu ve yaşadığı ilginç ve mizahi olaylardan örnekler anlattı.

Nisan/April 2012

DANİMARKA’NIN
EN ZENGİN
ADAMI ÖLDÜ

G

eçtiğimiz Albertslund Kültür
Evi’nde günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlamasına katıldım. Burada edindiğim
bazı izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Çok sayıda anne babanın çocuklarına
destek olmak için onlarla birlikte kutlama törenine katılmış olduğunu görmekten sevinç duydum. Çok sayıda anne
baba ve onların neşeli çocuklarını izlemek gerçekten sevindiriciydi, keşke bunların benzerini ülkenin başka yerlerinde
de görebilsek diye düşündüm. Ama maalesef göremiyoruz.
Geçen hafta Kopenhag’ın Husum-Tingbjerg semtlerinde silahlar konuştu, çete
savaşları başlayacak gibi görünüyor yine
bu bölgede. Bu mahalleler, çok sayıda
göçmen kökenli yurttaş yaşaması nedeniyle getto olarak adlandırılıyorlar.
Bu kurşunlama olayları nedeniyle bazı
dernekler girişimde bulunma kararı aldılar. Bu dernekler ”Forældre for Fred ve
Forældrenetværket dernekleri. Her iki
dernek de anne babalar tarafından kurulmuş, şiddeti engellemek, çocuklarının
sokağa, şiddete ve uyuşturucunun ağına
düşmelerini engellemek için çalışmalar
yapmak.Bu derneklerin yanı sıra ’Natteravnene’ (Gece kuşları) derneği de çalışmalara katılanlar arasında.
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DANİMARKA İŞ DÜNYASI ÖNEMLİ BİR KİŞİLİĞİ KAYBETTİ
Danimarka’nın en zengin işadamlarından, armatör Mærsk Mc-Kinney Møller 16 Nisan’da
hayatını kaybetti. Uluslararası deniz ve hava taşımacılığı filosu Mærsk, A.P Møller şirketler
grubu, kuzey denizindeki petrol platformları, Danimarka’daki süpermarketler zincirleri
gibi bir çok şirkete sahip olan 98 yaşındaki Mærsk Mc-Kinney Møller bir süreden beri
tedavi görüyordu. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlayan Møller’in kızı Ane Mærsk
Mc-Kinney Uggla, “Babamız, büyükbabamız ve büyük büyük babamız Mærsk Mc-Kinney Møller’i kaybetmiş olmaktan büyük üzüntüyü duymaktayız” dedi.
lar adını verdiğimiz yeni bir alt sınıf oluşacak. Katıldığım şiddet karşıtı yürüyüşte göçmen anne babalarının ortada olmadıklarını görünce onların çocuklarının da
toplum dışına itilip sefil bir hayata mahkum olduklarını, olacaklarını görmek
beni şaşırtmıyor. Anne ve babalarının
yildiz.akdogan@haber.dk
YILDIZ AKDOĞAN
bile ilgilenmediği onların hak ettiği özeni göstermediği çocuklara öğretmenleri,
Bu üç grup şiddete hayır demek ve sicuklarının nerede olduklarından ne yapsosyal çalışanları, eğitmenleri nasıl yarlahlı çatışmaları durdurmak için bir gös- tıklarından hiç haberleri olmadığını, çodımcı olsunlar, onları şiddetten ve suç
teri yürüyüşü düzenlediler ve o bölgecuklarının katıldıkları şiddet ve suç olayolaylarından nasıl uzak tutsunlar.
nin milletvekili adayı olduğum için beni ları konusunda müthiş bir aymazlık ve
Pazar günü katıldığım 23 Nisan şenlikde aralarında görmek istediler ve ben de umursamazlık içinde olduklarını söyledi.
lerinin ardından velilere çağrıda bulunseve seve katıldım.
Anne babalarının gösterdiği bu görmezmak istiyorum. Çocuklarınızla ilgilenin.
Ancak bu gösteride beni en çok hayal
den gelir tavır içimi acıttı. Anne babalaOnlarla ne kadar yakından, ne kadar erkırıklığına uğratan nokta ise gösteriye
rın bu tür olayların sonuçlarını bilmeleken ilgilenmeye başlar, hayatta izleyesadece etnik Danimarkalı mahalle sarine rağmen neden bu kadar umursamaz
cekleri yolu gösterirseniz, okul-aile, öğkinlerinin katılmış olması idi, Türkledavrandıklarını da sormadan edemedim.
renci-veli görüşmelerine katılırsanız onrin, Arapların, Somalililerin, Kürtlerin
Bir çok sosyal araştırma genç kızların
ların da sokağa düşmelerini engellemiş
evlerinde oturmayı tercih etmeleri oldu. eğitimde ve iş bulma konusunda çok iyi
olursunuz.
Oysa söz konusu şiddet eylemerlerinin
yerlere gelmekte olduğunu göstermekÇocuk sahibi olmak kolaydır ama onlabüyük çoğunluğu adını saydığım bu ette iken erkek çocukların ve gençlerin bu
rı güzel bir gelecek sahibi olacak şekilde
nik gruplara tarafından icra edilmekte.
yarışta yarı yolda kaldıklarını, hatta yayetiştirmek inanılmaz derecede zordur.
Bölgedeki kurumlarda çalışan eğitmen- rışın tamamen dışında kaldıklarını gösHer ne kadar Danimarka’da eğitim üclerden biri ile konuştum ve ona neden
teriyor.
retsiz de olsa, sınırsız eğitim olanakları
göçmen kökenli velilerin böyle gösteriÇok az sayıda erkek çocuk bir eğitim
da bulunsa gençlerin ve çocukların alalerde toplantıklarda yer almadığını sorsahibi olurlarken, hissedilir sayıda fazlacakları en iyi eğitim anne babalarından
dum. O da bana acıklı, umutsuz bir ses
sı da işsiz ve suç örgütleri ile aşırı dinci
gördükleri yakın ilgidir.
tonuyla, bu gençlerin anne babalarının
örgütlenmelerin ağına düşmeye hazır bir
Çocuklar ve gençler çiçek gibidirler, ilevde oturup kendi ülkelerinin tv kanalla- şekilde ortalıkta dolaşıyorlar.
gilenilmezse kısa sürede solar giderler.
rını izlediklerini, 12,15, 19 yaşındaki çoBu böyle devam ederse sosyal mağlup-

Çocuklarımıza yeterince özen
gösteriyor muyuz ?
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Cem için duygu dolu gece
Bir parlamento başkanı, bir eski başbakan, Bir büyükelçi, Bir milletvekili, bir pop yıldızı ve vakur,
mağrur ve sessiz, 1000 kişi bugün doğum günü olan Cem Aydın’ı anmak için Kopenhag’daki Star
Event Düğün Salonunda toplandı.
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23 Nisan Albertslund’da
coşkuyla kutlandı

haber 15

e

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl
olduğu gibi bu yıl da başkent Kopenhag yakınlarındaki
Albertslund kasabasında düzenlenen bir törenle kutlandı.
������������������������������
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9 Ocak günü uğradığı saldırı sonucu komaya girerek 20 Ocak günü yaşama
veda eden bugün doğum
günü olan Cem Aydın doğum gününde duygu dolu güzel bir gece
ile anıldı.
Cem Aydın’ın kardeşi Doğu Aydın, Cem’in arkadaşları ve aile
yakınları ile Öznur Şahin Çiftçi,
Leyla Metin arkadaşları tarafından düzenlenen geceye ilgi büyüktü. Danimarka parlamentosu
başkanı ve Sosyal Demokrat Milletvekili Mogen Lykketoft, CHP
milletvekili Sabahat Akkiraz,
eski başbakan ve Venstre genel
başkanı, milletvekili Lars Lökke
Rasmussen, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki
Dibek, TC Kopenhag Büyükelçiliği emniyet müşaviri Feyzullah

Arslan, Pop yıldızı sanatçı Haluk
Levent, geçtiğimiz dönem milletvekili Yıldız Akdoğan, Kopenhag
Belediye Meclisi üyesi Lars Aslan
Rasmussen, ile oğullarını şiddet
sonucu kaybeden Corrien Fledderus ve Ekrem şahin’in annesi
Nermin Kalkan ile amcası Yıldırım Şahin katıldılar.

Haluk Levent
Lykketoft’a şarkı yaptı
İlk sahne alan Haluk Levent,
bugüne kadar bir çok canlı konser verdiğini dinleyici olarak da
birçok konsere katıldığını, ancak
bunların hiçbirinde bir parlamento başkanı göremediğini söyleyerek büyük onur duyduğunu
söyledi. 3-4 şarkı söyleyen Haluk
Levent programının sonunda do-

AROMA

BLOMSTER
Size sevdikleriniz kadar yakın
olduğumuzu unutmayın!

ğaçlama olarak Mogens Lykketoft’un katılımından duyduğu
memnuniyeti dile getiren bir şarkı söyledi uzun süre alkış aldı.
Haluk Levent’in ardından söz
alan Mogens Lykketoft da aslında onur duyması gerekenin kendisi olduğunu söyledi ve “Anlamsız şiddet nedeniyle gececik bir
hayatın sona ermesi kadar trajik
bir şey yoktur. Şiddete karşıyız,
şiddet iticidir” dedi.

Tekelioğlu: “Böyle giderse
daha çok anma toplantısı
yaparız”
Haber gazetesi yazı işleri müdürü Sadi Tekelioğlu da Mogens
Lykketoft’un ardından söz aldı
ve konuşmasında politikacılara
hitap ederek, “En küçük suçun

dahi bir bedeli olduğunun hissettirilmesi lazım, bugün bazı gençler görev başındaki ambulans
personeline, itfaiyecilere ve polise
saldırmakta ve bunun hiçbir karşılığı olmamakta. Bunlardan bazıları daha da ileri giderek adam
öldürmektedirler. Anne babalara
da sorumlulukları olduğu hatırlatılmalı. Eğer en kıza zamanda bir
şeyler yapılmazsa bizler bir ay
sonra ya da bir yıl sonra maalesef
yine böyle bir anma gecesinde bir
araya geliriz” dedi.
Lars Lökke Rasmussen ise,
Cem’in kardeşi Doğu’yu onun
bu cinayeti unutturmamak için
yaptığı çalışmalar ve bu vesileyle şiddete karşı durmasını övdü.
Lykketoft, “Kederimizi içimize atıp , intikam duygusuna ve
umutsuzluğa kapılmamalıyız”

♥ 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.
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dedi.

Türkiye’de bir Danimarkalı
genç öldürülseydi
Milliyet gazetesi İskandinavya
temsilcisi İrfan Kurtulmuş ise,
“Bu cinayetin benzeri Türkiye’de
işlenseydi ve bir Danimarkalı
genç benzer şekilde öldürülseydi
ve katilleri bulunamasaydı bu ülkenin medyası siyasetçileri, halkı
ne yapardı, bunu düşünmenizi istiyorum” dedi.
Bundan iki yıl önce oğlunu bir
kavga sonunda kaybeden Corrien
Fledderus ise acısını unutamadaığını ve unutamayacağını söyledi,
oğluna hitaben yazdığı bir şiiri
okuyan Fledderus dinleyenlere
duygulu anlar yaşattı.

(Haber)

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Kopenhag
yakınlarındaki Albertslund kasabasında düzenlenen bir törenle kutlandı. Türk Danimarka İletişim Platformu (Turkish
Danish Network) ile İshöj
Anadili eğitimi öğretmeni Mustafa Kemal Demir
tarafından düzenlenen törenlere Kurtuluş Savaşı şehitleri ve Atatürk anısına
bir dakikalık saygı duruşu
ve İstiklal marşı söylenmesi
ile başladı.
Çok sayıda vatandaşımızın ilgi gösterdiği kutlama
törenlerinde eski Sosyal Demokrat Milletvekillerinden
Yıldız Akdoğan, Sosyalist
Halk Partisi milletvekili
Özlem Çekiç ve Türkiye
Cumhuriyeti
Kopenhag
Büyükelçisi Ahmet Berki
Dibek birer konuşma yaptılar.

Poster damga vurdu

Bundan önceki büyükelçilik koruma amiri Volkan
Sazak’ın halen görev yaptığı Malatya’dan, Türkiye’de
hazırlattırıp 23 Nisan kutlamaları için gönderdiği dev
Türk Bayrağı ve Atatürk
posteri kutlama törenini
izlemeye gelenler tarafından takdirle karşılanırken
Poster ve bayrakların sinema perdesini kapaması
üzerine kutlamalara sponsorluk yapan firmaların
logoları kurulan küçük bir
ekranda gösterildi.

Büyükelçi Berki Dibek:
“Aklın ve bilimin yol
gösteriliciğinden
ayrılmayın!”

Büyükelçi Berki Dibek yaptığı konuşmada 23 Nisan’ın
önemini anlatarak ‘Bu bayramın amacı tüm çocuklar arasında kardeşlik, sevgi, dostluk
bağlarını güçlendirmek ve barış içinde yaşanacak bir dünya
kurulmasına yardımcı olmaktır.

Bu bayramın amacı her türden
ön yargıları, her türden, düşüncel engellerin oluşmasını önlemektir. Bu bayramın amacı kültürler arasında uyum, bu uyum
kuran dinamikleri zamanın
akışı ile oluşmasını sağlamaktır. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ile
ilişkilidir. Bundan 92 yıl önce
23 Nisan 1920’de çağdaş uygarlık yürüyüşümüzün başladığı tarihtir. Seçimimiz haklı,
hedefimiz doğrudur. Gelecek
nesiller her türlü dayatmaları
aşacaklardır’ dedi.
Büyükelçi Ahmet Berki
Dibek konuşmasında şunları söyledi. “Sevgili çocuklar
sizler aklınızla, bilginizle,
enerjinizle, çalışkanlığınızla geleceğe dönük umutlarımızı simgeliyorsunuz.
Gücünüze, yeteneğinize,
istikbalinize inanın. Değişikliklere, yeniliklere açık
biçimde kendinizi yetiştirin. Aklın ve bilimin yol göstericiliğinden ayrılmamayı,
araştırmayı ve sorgulamayı ilke edinin. Ufkunuzun
hem Türkiye’nin hem de
Danimarka’nın kültürel
zenginliklerini kuşatacak
zenginlikte olması için gayret gösterin”.
Veliler ve öğretmenlere
de seslenen büyükelçi Dibek, “Sevgili veliler ve sevgili öğretmenler, geleceğe
güvenle bakan, öz güveni
yüksek, karakteri sağlam

nesiller yetiştirmek sizlere verilmiş yüce bir görevdir. Şurası muhakkak
ki, aydınlık ve mürevvet
yarınların teminatı eğitimdir. Çocuklarımızın her
türlü güçlüğü alt edecek
birikim ve donanıma sahip olmaları için gereken
özen ve özveriyi gösteriniz.
Çağın gereklerini dikkate
alarak yetişmelerini, örnek
bireyler olarak toplumda
yeralmalarını tüm gücünüzle destekleyiniz.
Bu coşkulu günde burada
bulanan tüm Türk ve Danimarkalı çocukların 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını en içten dileklerimle kutluyor, ömür
boyu üstün başarı dileklerimi sunuyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından İshöj anadili Eğitimine katılan öğrencilerin
çoğunluğunu oluşturduğu
şarkı, dans ve skeçler sergilendi. Kutlamalar kısa
bir Atilla Taş konseri ile
sona erdi.
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Emniyet Müşaviri’nden
kutlama mesajı

��������

Bu arada, T.C. Kopenhag
Büyükelçiliği Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan da
yayınladığı bir yazılı mesajla vatandaşlarımızın 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk bayramını kutladı.
(Haber)
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eçtiğimiz Mart ayındaki ‘Gençler
geleceğimizdir’ başlığı altındaki yazımızda, çocuğunun gözyaşını silmeyen
onunla birlikte ağlar cümlesiyle başlayan, anne babalara bir takım görevlerini hatırlatmıştık. O yazının sonunda da
gençlere, ergenlere nasıl davranacağımızı bir başka yazıda konu edeceğimizi bildirmiştik.
Bu yazımızda size verdiğimiz o sözü
tutarak, ergenlik dönemindeki çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Ergenlik çocuklukla yetişkinlik dönemi arasındaki
genelde 12 – 20 yaş arasını kapsar. Uzmanlar kızlarda 8 – 13 erkeklerde ise 10
– 15 yaşlarında ergenliğin başlayacağını
belirtiyorlar. Hepimizin bildiği gibi çocuklarımızın ergenlik döneminde bir takım sorunlar yaşadığı ve bu sorunları
en aza indirgemenin de biz ailelerin görevi olduğu bir gerçektir.
Uzmanlar ergenlik çağında gençlerin
yaşadığı sorun ve stresin öğrenme, okul
hayatındaki başarıyı çok etkilediğini
söylüyorlar.
Stresten doğan okul başarısızlığını aşmak öncelikle anne baba ve öğretmenlere düşmektedir. Ergenlik döneminde başarılı olan çocuklarda anne baba ilgisinin yoğun olduğu görülmektedir. Stresi
ergenlik döneminde nasıl yeneceğini ergen bilmelidir. Ayrıca ders çalışma yöntemlerini öğrenmelidir. Bu dönemde büyüme hızlı olduğu için beslen ve enerji
ihtiyaçları hesap edilmelidir. Ergen aileye güvenmelidir ve aile bu güveni sağlayacak tutarlı davranışlar sergilemelidir.

KOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRİ

döneminde çocuğunuz sizi anlayışlı ve
tutarlı bulmadığında, sizden kopma ihtimali vardır. Bu nedenle üzerinize düşen görevleri öğrenin ve eksiksiz yerine
getirmeye çalışın. Gençleri riskli davranışlara anne babanın aşağıda sayacağımız
davranışları serketmektedir. Bunlar
haber@haber.dk
özetle;
Gencin sürekli rencine edilmesi, otozamanında çözüm bulmak
riter ve baskıcı tavır, çocuğun ciddiye
3) Sorunlara çocuğun bakış açısıyla
alınmaması, yeterince değer görmemesi,
bakmak
başkalarıyla kıyaslanması, kuşak çatış4) Çocuğunuzu kimseyle kıyaslamamasından haberdar olmama ve çocuğun
mak
5) Çocuğun kişiliğinin ortaya çıkması- okul başarısızlığı konusunda sert tepki
na imkan vermek, kendini ifade edebile- vermesi ve buna benzer olumsuz davranışları sayabiliriz.
cek ortam oluşturmak
Yukarıda da açıklananlar ışığında ön6) Çocuğun önemli kararlarda fikrini
almak, sohbet etmek, mutlumu mutsuz- celikle ergenlik döneminde çocuğunuzu
ciddiye alın, kurallarınızı esnetin, suçmu, sorunlumu öğrenmek
lamayı, rencide etmeyi bırakın, baskıcı
7) Kendi güven duymasını sağlamak
olmayın, ona duyarlı olun ve size açık
8) Arkadaş gruplarına girmesini ve
sosyal çevresini oluşturmak, ancak dav- olmasını sağlayın, özgüven duygusu karanışlarını takip etmek ve sorun yaşayıp zanılmasına imkan verin, kendini ifade
etme fırsatı yaratın, ders başarısızlığı
yaşamadığını bilmek zorunda olduğuaranızdaki köprülerin yıkılmasına sebep
muzu unutmamak
9) Aileyi ve arkadaş çevresini tanımak olmasın, vede ceza yerine imtiyaz verin, onu anlayışla karşılayın, sorunları10) Yargılayıcı ve suçlayıcı davranışta
nın çözüm yerinin aile ortamı olduğuna
bulunmamak
11) Ergenlik dönemindeki değişimleri mutlaka inandırın ki çözümü dışarıda
kendi zarar verebilecek ortamlarda araçocuğa açıklamak
12) Çocuğa iyi davranışlarında övmek masın.
Son söz kendinizin çocukluk ve ergenve ödüllendirmek
lik dönemlerini de düşünerek, çocuklaErgenlik döneminde bilinçli anne ve
rın hata yapabileceğini ancak bu hatababanın çocuğu, okul başarısını etkilemeden başarılı bir şekilde atlatabiliyor. ların anne baba tarafından düzeltilebiOkulda başarılı olan çocukların velileri- leceğini hiç unutmayın. Son pişmanlık
nin ilgili verilerden olduğu yapılan araş- fayda etmez. Mutlu, umutlu ve başarılı
tırmalarda ortaya çıkmaktadır. Ergenlik gençler yetiştirmemiz dileğiyle.

Gençlere (ergenlere) karşı
davranışlarımız nasıl olmalıdır?
FEYZULLAH ARSLAN
Çocuğumuz bu dönemde hem meslek
seçimini yapmakta, hemde iyi bir aile
ferdi, vatandaş olabilmenin altyapısını kurmaya çalışmaktadır. Bu dönemde bireyde duygusal, zihinsel ve fiziksel
özelliklerde değişiklikler olmaktadır. Bu
değişikliklere aile bilinçli, bilgili ve hazırlıklı olmalıdır. Anne-baba çocuklarındaki değişimi ve stresi hakkında bilgi
sahibi olmalıdır. Çocuklarla iyi iletişim
kurabilmelidir. Bu dönemde çocuklar
içe dönüş davranışlar sergilerle ve her
sorunlarını anlatmazlar. Aile çocuğu sorunlarını anlatabilecek bir ortam oluşturmalıdır.
Ergenliğin ne kadar süre alacağı tam
belli olmamasına rağmen yukarıda belirttiğimiz gibi 12 – 20 yaş dönemini
kapsar ve kızlarda erkeklerden 2 yıl
önce başlayacağı uzmanlarca belirtilmektedir. Kızlar erkeklerden 2 yıl önce
ergenliğe gireceklerden boyları daha
uzun olabilir ve bu yüzden toplumdan
geri kalmak isterler. Bu gibi durumlarda aile çocuklarına açıklamalarda bulunarak güven vermelidir. Anne babalara ergenlik döneminde düşen görevleri
özetle sayacak olursak;
1) Çocuğa karşı tutarlı davranmak
2) Sorun olduğunda çocukla birlikte

H

alk okulları için yapılan yıllık araştırma
açıklandı. Yaza kadar her beş okuldan
biri kapanmış olacak. Bu radikal değişiklik
daha iyi okullara sahip olabilmek için uygulanan bir strateji değil, konuşulmuyor, tartışılmıyor, sadece uygulanıyor!
2007 belediye reformunda yaklaşık bin
600 halk okulu belediyelerin himayesine girdi, Eğitim Bakanlığının son raporuna göre
bu sayı bin 388´e indi ve yaza doğru 36 belediye olmak kaydıyla 41 halk okulu kapatılıyor! Bir bu kadar sayıda da okul komşu
okulla birleştirildi.
Danimarka’daki okul ve eğitim sisteminde
bu denli radikal değişikliğin tek sebebi; Tasarruf! Bir yandan okulların birleştirilmesi
için akıl almaz rakamlarla açılan bütçeler,
öte yandan tasarruf amaçlı okullar kapatmalar. Bahanemiz kriz!
Şimdilerde bu işin uzmanları ”değerler
mi?” yoksa ”ekonomi mi?” tartışması içerisindeler. Ufak okulları kendi hallerine mi
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Danimarka’da da bunun benzeri yaşanabilir. Göçün yanısıra son yıllarda özel okullara, diğer adıyla ”protesto okullarına” olan
ilgi daha da artacaktır. Çünkü çocuklarının
okul seçimlerinde okulun küçük ve çocuklar
için daha verimli olabileceklerini düşünerek
çocuklarını bu küçük okullara gönderen vebzelal.kanat@haber.dk lilerimiz çoğunlukta. Az öğrencisi olan sınıflarda başarı oranının daha yüksek olduğunu
tecrübe sahibi oldukları göz önünde bulungöz
önünde bulundurursak bu velilere hak
durulursa, büyük okulların hem maddi ve
manevi imkanları hem de eğitim kalitesi ve vermemek mümkün değil.
Bazı okullarda ise yabancı çocukların yoyıllık ortalama notları daha yüksek seviyeğunlukta
olması sebep gösterilerek mesafe
dedir. Ancak Danimarka’da alışkın olmadıaçısından
en yakın okullara dağıtılacakları
ğımız okullardaki büyük kalabalık bir çok
söylendi.
Madem
öyle neden en başta bunun
çocuğun uyum sağlamasında ve kendisini
hesabı
yapılmadı?
Bu çocuklar bu okullara
güvende hissetmesinde sorun yaratabilir.
kaydedilirken,
öğrenci
birleşiminden haberKöy veya şehirden uzak yerlerdeki okullaleri yok muydu bu yöneticilerin? Bir yandan
rın kapanması başka sorunları da beraberinde getirebilir. Örneğin Türkiye’de olduğu yeni bina, yeni bahçe, yeni spor salonları vs
gibi insanların bazı imkansızlıklardan dola- için milyon kronlar harcanıyor, diğer yandan o masraf yapılan okul kapanıyor tasaryı şehirlere göç etmesini göz önüne alırsak
ruf sebebiyle. Hiç akıl kárı değil doğrusu…

Taze,
ucuz ve
kaliteli

HABER

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

BEDRİYE ZELAL KANAT
bırakmak yoksa fabrika gibi çocukları bir
yere mi toplamak? Danimarka Türkiye’ye
nazaran bu denli büyük okullara alışkın değil. Sayıları 200-300 öğrenci olan okullar
800’lere çıkıyor ve eğitim kalitesinin durumu henüz bilinmiyor.
Küçük okulları kapatmanın hem avantajları hemde dezavantajları var. Eğitim kalitesi açısından büyük okullar daha avantaj
sahibi olabilirler. Büyük okullar çoğunlukla şehirlerde olup, buradaki velilerin genellikle uzun süreli eğitime sahip oldukları ve
bu nedenle de çocuklarını eğitmede daha

GELİN ÇİÇEKLERİ
VE BUKETLER

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

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Doğayı odanıza taşıyın

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

Østerbrogade 62 - 2100 København Ø - Tlf: 35 38 23 90
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

Evinizin tüm gıda ihtiyacını
en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres!
Danimarka’da Türk
mamüllerini satan
en büyük market

Marketimize gelin,
ucuz kampanya
ürünlerimizden
yararlanın!

NØRREBRO
HELAL
KASAP

BİZDEN
UCUZU
VAR MI?
Haftalık indirimlerimizi
internet sitemizden
takip edebilirsiniz

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

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

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

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

haber

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Okulları kapatmaya devam!

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER
Mağazamızda
her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze
gül ve çiçek çeşitleri
bulunur
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Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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FRANSIZ DEVRİMİ’NDE GİYOTİNDE GİDEN KAFALAR SOYKIRIM DEĞİL Mİ?

RÖPORTAJ

MOTOSİKLET KULLANMAK BİR BAŞKALDIRIDIR!
Oğuzhan TORACI

D

eğerli okuyucular
merhaba,
Sanıyorum Türkiye’nin en genç gazetecilerindenim. Şimdi normal bir
yaşa sahip olsam da, 17 yaşımdayken ulusal bir derginin yazarı
olarak kariyerime başladım. Ardından çeşitli mecralarda devam
etti. Bu yüzden hep “velet” olarak
adlandırıldım. Artık bunu diyenlere “velev ki veletiz” diyorum…
Hiçbir zaman rahatsızlık duymadım, bilakis memnunum. Çünkü
çoğu insanın yapamadığı şeyleri,
olmadık yaşlarda başardım. Neyse, bundan sonra Avrupa’da yaşayan siz değerli okuyucularımız
için, samimi ve özel insanlarla
röportajlar gerçekleştireceğim.
Umarım hoşunuza gider.
Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı’yı aradım. Daha önce çok
kez aynı ortamda karşılaşmamıza
rağmen şöyle oturup enine-boyuna hiç konuşamamıştık. Hazır
İstanbul’dayım, hemen görüşelim
istedim. “İki gün içinde buluşabilir miyiz?” dedim, “Son dakika
golü atıyorsun ama bugün akşamüstü Maslak’da Harley-Davidson Showroom’unda buluşabiliriz.” dedi. Kaçırır mıyım? Hemen
yola koyuldum…
Eskiden daha çok biyografik röportajlar hazırlardım, şimdi ise
bu insanların kendileri dışında
da söyleyecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum… Tamer Karadağlı’yla da Fransa’nın son zamanlardaki tutumundan ve Harley-Davidson tutkusundan konuştuk… Haydi iyi okumalar…

Fransa’nın Türkiye’ye karşı hep
bir üsten bakan tavrı olduğunu
düşünmüşümdür, hala da düşünüyorum. Tarihi tarihçilere
bırakmak gerektiğine inananlardanım.”
KISA KISA…
Tamer Karadağlı’nın ilk sinema
tecrübesi Tassos Boulmetis’in
yönettiği “Politiki Kouzina” isimli
bir Yunan yapımıydı. Ardından
Hollywood’lu yönetmen Jon Keeyes’in yönettiği ve Teksas’ta çekilen “Living & Dying” filmi geldi.
Karadağlı filmin başrollerini, Michael Madsen, Bai Ling ve Arnold
Vosloo ile paylaştı.

Yurtdışında yaşadığınız süreçte Türk olduğunuz için
ya da (inancınızı bilmiyorum
ama) Müslüman olduğunuz
için herhangi bir yaftalanmayla karşılaştınız mı?
“Tabii ki karşılaşıyorum ve sonuna kadar savaşıyorum”.
Yaşadıklarınıza örnek
vermek gerekirse…
“Bir sürü şey yaşadım. Mesela;
Houston’da bir tura katılmıştık,
Nasa’yı gezerken benim Türk
olduğumu öğrenen Macar bir
adam “ben sizi affettim ama karım sizi affetmiyor, Sultan Süleyman zamanında geldiniz katlettiniz bizi” dedi. Bende orada onunla tartışmaya başladım. “Bunu
sana kim söyledi?” diye sordum.
“Bizim tarihimiz böyle yazıyor.”
dedi. “O senin tarihin, benim tarihim böyle yazmıyor.” dedim.”

Çok sık oluyor mu bu tür
yaklaşımlar?
“Zaman zaman oluyor. Niye çekiHer sanatçının toplumsal me- neyim ki, herkes kendi kapısının
selelerde milletin sözcüsü ol- önünü temizlesin. Bize insanlık
ması gerektiğini düşünürüm. dersi verecek olanlar önce kendi
tarihlerine baksın. Fransız DevMesela Fransa’nın Türklere
rimi’nde
kaç kafa giyotinde gitti
karşı sergilediği tutum için
saydılar mı acaba? Bu soykırım
ne düşünüyorsunuz?
olmuyor mu?”
“Açıkçası bu konuda biraz sertim. Belki yurtdışında yaşamış
Oluyor ama onlar diğer ülkeolmamın getirdiği etkide olabileri yaftalamaya bayılıyor…
lir. Bana göre de Fransızların
“O onların problemi. Bende onCezayir’de yaptığı soykırımdır
lara
baktığım zaman soykırımın
ve bunu da bizim tanımamız
Allah’ını görüyorum.”
gerektiğine inanıyorum. Zaten

Herkes sizin gibi değil ki,
bazıları “ben buyum” demeye
utanıyor…
“Çok doğru, yıllarca yurtdışına
çıktığımızda “ay Türk olduğumuzu çok söylemesek mi acaba”,
“Müslümanım demeyelim”
gibi bir tavrın içindeydik.
Böyle bir tartışmanın içine
girersem sonuna kadar fikrimi savunurum, ne Türk ne
de Müslüman olduğum için
utanmam.”

miş. “Sonunda, bende de
tutkuya dönüşürse bu
motor sevdası, kapınızı çalar Har-

Neyse bu gergin konudan
uzaklaşalım birazda sizden bahsedelim. Farklı
bir
duruşunuz var… Mesela
motosiklet
merakınız var…
“Benim motosiklet merakım yok.”
Neden buradayız?
“Benim Harley-Davidson tutkum
var. Başka bir motosiklete binmem.”
Nerden çıktı bu tutku?
“Sanırım yıllar önce seyrettiğim
“Easy Rider” filminden. Çok küçüktüm o zaman. Peter Fonda,
Jack Nicholson, Dennis Hopper
oynuyordu ve 1969 yılında Cannes’ta en iyi film ödülünü almıştı.”

de olan modelden bir Harley’in
yanına gittik. Sergilenen motorlar çalıştırılabiliyor, tester misali.
Ya da biz ünlü olma kontenjanından faydalanıyoruz, ayırt edemedim. Tamer Karadağlı dev gibi
bir motosiklete bindi ve çalıştırdı

ley’lerinizden birini ödünç alırım” dedim…
“Seve seve” dedi. Neyse, çaylarımız tazelendi ve başladık biraz
camiadan konuşmaya, orası da
bizim aramızda…

mo-

Niyet var o zaman…
»Bilinmez, hayat bu.«

Zengin hobisi midir?
“Yo, hayır. Hiç değil. Bakın şurada yazıyor. Ayda 386 liraya güzel
bir Harley-Davidson sahibi olabilirsiniz. Bunalıyorsanız, hayat
size ağır gelmeye başlıyorsa doktora gideceğinize motora binin.”
Sohbete burada ara verip, başladık showroom’u gezmeye. O gün
arabayla gelmiş ama kendisinde

toru…
Re-

oguzhan.toraci@gmail.com

O da sizin elinizde…
»Belli mi olur?«
Çok soru işaretli…
»Eee tabi ki, niye burada buna cevap verip de herkesin içini rahatlatayım. Kime
ne? Bu benim özel hayatım.»

BİRAZDA
sital
gibi demişti ÖZEL…
ya motorun
sesine,
onukonuşmayabiliriz
bana ispatlarcasına
Özelinizi
ama
yükleniyor
gaza.
Hakikaten
kuyinede merak
edilen
soruyu sorlağa
dolu
dolu gelen
bir ses, belki
mak
istiyorum.
Son zamanlarda
daha doğrusu
eski eşiniz
deeşinizle
konuşmamızdan
fazlaca
etkiArzu Balkan
tekrardan
bir
lendiğim
için ile
bana
da sempatik
arada olduğunuz
görünmeye
başladıkonuşuluyor.
motorlar…
Çocuğunuz
olduğu bir
için modelin
bir arada
Sonra gittik küçük
olmanız normal ama tekrardan bir
yanına,
“bin”
dedi
bana…
hayatı paylaşmak yolunda Başta
gidecek
tereddüt
ama dayanamamidir buettim
görüşmeler?
dım.
Meğer
neolur.
keyifli
bir şey»Allah’ın
dediği
Bakalım…«

Zevkinize göre mimari tasarım

Sevilen birisiniz ve eşinizde seviliyor…
»Sağolsunlar, sevmeye devam etsinler.
Benim ilişkimi neden bu kadar merak
ediyorlar ki?«
Sizin tekrardan bir arada olmanız
izleyicilerinizi mutlu edecektir…
»Mutluyuz zaten. Ne güzel görüşüyoruz,
çocuğumuz var, birlikte film çektik. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?«
Olmaz tabi ki, yani bir aradasınız…
»Görüşüyor olmamız birlikte olduğumuz
anlamına mı gelir? Bilinmez.«
Umarım öyle olur.
»Allah’ın dediği olur«

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg
Tel :2127 5146
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Hakan Günday

Aslı Erdoğan

kal gazetesinde köşe yazar- mü’nde üniversite eğitimilığı yaptı. »Tahta kuşlar«
ne başladı.
adlı kitabı, dokuz dile çevErtesi yıl Universite Librildi. »Mucizevi Mandarin« re de Bruxelles’in Siyasal
Fransa’da Actes Sud taraBilimler bölümüne geçti.
fından basıldı. »Kırmızı Pe- Sonra Ankara Üniversitesi
Edebiyat festivali etkinliklerine ek olarak CPH: LITT
lerinli Kent« romanı NorSiyasal Bilgiler Fakültesi’e
ile HABER gazetesinin ortaklaşa düzenledikleri bir söyveç Gyldendal Yayınları’nın girdi. İlk romanı Kinyas ve
leşide Hakan Günay Aslı Erdoğan ve Oya Baydar DaMarg -omurilik- Serisi’ne
Kayra’yla (2000) edebiyat
nimarka’da yaşayan Türklerle bir araya gelecekler. Koseçildi. Kitabın Fransızca
çevrelerinin ilgiyle izledipenhag Şehir merkezindeki Paludan Bogcafe’de gerçekbaskısı yine Actes Sud taği ve kendi okur kitlesileştierilecek. HABER gazetesi yazı işleri müdürlerinden
rafından yapıldı. Romanın
ni yaratan bir yazar olan
Sadi Tekelioğlu’nun moderatör olarak gerçekleştireceği
PH: LITT tarasüreci 1991’de yayımladıBulgarca, Almanca, İngiGünday’ın eserleri, Doğan
tartışma edebiyat, Türkiye’deki sosyal-siyasal gelişmeler
fından yapılan
ğı Elveda Alyoşa adlı öykü
lizce ve Yunanca baskıları
Kitap tarafından yayımlanüzerine olacak.
açıklamada; ”Her
kitabında anlattı.
hazırlanıyor. Uluslararsı
maktadır.
ne kadar festivale
1992’de Türkiye’ye döncphlitt.dk adlı web portalından Kopenhag Edebiyat
basında pek çok övgüyle
katılan yazarların kitapdü. Tarih Vakfı ve Kültür
(Haber)
Festivali hakkında tüm bilgileri alabilirsiniz.
adını duyuran yazar Lire
ları Danca’ya çevrilmemiş
Bakanlığı’nın ortak yayınDergisince »geleceğin
olsa da, Türkiye’nin bir çok ları olan İstanbul Ansik50 yazarı« arasında
alanda olduğu gibi edebiyat lopedisi’nde redaktör ve
gösterildi. »Hayatın
alanında da adından söz et- Türkiye Sendikacılık AnSessizliğinde« adlı şitirmeye başlayan bir ülke
siklopedisi’nde genel yayın
irsel- düzyazı metni
haline gelmesi nedeniyle
yönetmeni olarak çalıştı.
2005 yılında yayınlaTürk yazarları festival için Türkiye’ye döndükten sondı. Kitap, Dünya YaKopenhag’a davet ettik”
ra ardı ardına yayınladığı
yınlarınca düzenlenen
denildi.
öykü ve romanları ile çok
yılın kitabı ödülünü
sayıda ödül kazandı ve sevikazandı. »Gazete yalen bir yazar oldu.
Oya Baydar
zıları ve çeşitli dergi1971’deki 12 Mart Darbelerde çıkan öykülerisi sırasında, Türkiye İşçi
Aslı Erdoğan
nin toplandığı iki seçPartisi ve Türkiye Öğretİstanbul Amerikan Robert
ki; »Bir Kez Daha« ve
menler Sendikası (TÖS)
Lisesi, ardından Boğaziçi
»Bir Delinin Güncesi«
üyesi olarak, sosyalist kim- Üniversitesi Bilgisayar Müadı altında 2006 yılınliği nedeniyle tutuklandı ve hendisliği bölümünü bitirda yayınlandı.
üniversiteden ayrıldı. 1972- di. Yüksek lisansını CERN
1974 arasında Yeni Or(Nükleer Araştırmalar için
Hakan Günday
tam, 1976-1979 arasında
Avrupa Konseyi anlamına
29 Mayıs 1976’da
Politika gazetelerinde köşe gelen Fransızca Conseil EuRodos’ta doğan yayazarlığı yaptı. Eşi Aydın
ropéen pour la Recherche
zar Hakan GünEngin ve Yusuf Ziya Baha- Nucléaire)’de hazırladı. Rio
day ilköğretimini
dınlı ile birlikte İlke dergi- de Janeiro’da başladığı fiBrüksel’de tamamsini kurdu. Sosyalist yazar, zik doktorasını yarıda bıraladı.
araştırmacı ve eylem kadını karak yazmayı seçti, iki yıl
Ankara’da Tevfik
olarak tanındı.
Güney Amerika’da yaşadı.
Fikret Lisesi’ni bitir12 Eylül Darbesi sırasında 1994’te ilk kitabı yayımdi ve daha sonra Hayurtdışına çıktı ve 12 yıl
landı.
animarka-Türk
Henning Goldbaek, Orhan öne süren Necef, konuşmacettepe Üniversitesi
boyunca Almanya’da sür1997’de Deutsche WelHalk Eğitim Der- Pamuk romanlarındaki me- sında Orhan Pamuk’u kutEdebiyat Fakültesi
günde kaldı. Burada, sosle’in düzenlediği yarışmaneği
tarafından kanlar üzerine konuşurken, lamayan başbakanın kim
Fransızca Mütercim
yalist sistemin çöküş süreda Tahta Kuşlar öyküsüyle
gerçekleşen “Şair- Stig Dalager ünlü Danimar- olduğunu hatırlayamadığını
Tercümanlık Bölücini yakından yaşadı. Bu
birincilik ödülü aldı. Radilerin İstanbul’u” adlı bir ak- kalı masalcı H. C. Ander- ardından kendisine ”Bü-

7-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek
olan Kopenhag Uluslararası Edebiyat Festivali için Oya Baydar, Hakan Günday ve Aslı
Erdoğan Kopenhag’a gelecekler. Üç Türk
yazar festival için Kopenhag’a gelecek 20
ayrı ülkeden 50 yazarla birlikte edebiyat
severlerin karşısına çıkacaklar
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Edebiyatçı gözüyle İstanbul
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OKURLARIMIZDAN
Sonumuz bizim
Size soruyorum bunca gurbetçi
Yaban eller miydi yurdumuz bizim
Nerde yüzü gülmüş adı emekçi
Çıkmaza uğradı yolumuz bizim

Tel :2127 5146

Çok mu istedik gurbet ele gelmeyi
Ömür boyu yadellerde kalmayı
Ana yurdumuzdan uzak kalmayı
Kırık kanadımız kolumuz bizim

www.eak-design.com

Yıllardır hep sordum kendi kenime
Çare bulamadım bunca derdime

ak@eak-design.com
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Kopenhag Edebiyat Festivali’nde üç Türk yazar

Oya Baydar

Bir filmin içindeki objenin
tutkuya dönüşmesi enteresan…
“Harley ve diğerleridir bana
göre…”
Harley, hız demek midir?
“Alakası yok. Ağır ağır gidilir ve
motorunun sesi resital gibidir.
Bizim derdimiz hızlı gitmek değildir. Yavaş gidip etrafın keyfini
çıkarmaktır.“

Kültür &Yaşam
HABER
KÜLTÜR
& SANAT
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Kamer Metin
8. 5. 1997, Aarhus
Dönem dedim dönemedim yurduma
Bilmem nasıl olur halımız bizim
Mümkün mü haksızın sesini kesek
Emekçiler nerde görmüş ki destek
Bir de zalim eller oluyor köstek
Acep ne olacak sonumuz bizim
İsyanla dolmuşum ben Kamer bacı
Bir geçim kavgası bunca yıl acı
Yüreğimi sardı amansız sancı
Yadellerde kalacak ölümüz bizim

şamda İstanbul edebiyatçılar
gözüyle tartışıldı, tanıtıldı.
Geceye Türk edebiyatı ile
yakından ilgilenen isimler katıldı. Orhan Pamuk’un Kara
Kitap adlı romanını Danca’ya
kazandıran Henning Goldbaek, Danimarkalı şair Niels
Hav, Mehmet Ümit Necef ile
romancı Stig Dalager konuşmacı olarak katıldılar.
Geceye eski Eğitim ve
Uyum Bakanlarından Venstre Partili milletvekili Bertel
Haarder’in de katılması dikkat çekti.

sen’in ”En Digters Bazar”
adlı eserinden esinlenerek
kaleme aldığı romanı ”Rejse
i Blaat”(Mavide Hüzünlü Yolculuk) adlı kitabından pasajlar okudu.
Mehmet Ümit Necef ise
Orhan Pamuk’un romanlarındaki semboller üzerine
konuştu ve ardından Orhan
Pamuk’un Türkiye’de bazı
çevrelerce neden sevilmediğini anlattı. Orhan Pamuk’un
Nobel ödülü aldığı zaman
başbakan ve cumhurbaşkanı
tarafından kutlanmadığını

lent Ecevit” cevabı verilince ”Tabii ondan başkası da
olamaz” cevabını verdi. Bu
cevap üzerine dinleyiciler
Mehmet Ümit Necef’i uyararak Orhan Pamuk’un ödül
aldığı dönemde başbakanlık
görevini Erdoğan’ın yürüttüğünü söylediler.
Gecenin sonunda ise Haber
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Kahraman bir
sürpriz yaparak bağlamasıyla gitarist Tuner Budanur
ile birlikte üç Türkü çalıp
söyledi.
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Pamuk’un son kitabı Bu nasıl sanat günü?
Danimarka dilinde
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un son kitabı “Saf ve
Düşünceli Romancı” geçtiğimiz günlerde Danimarka
dilinde yayınlandı.

Ç

evirmen Elisabeth Ellekjær
tarafından
Danca’ya çevrilen
Orhan Pamuk’un son eseri
Saf ve Düşünceli Romancı
11 Nisan’da ”Den naive og
den sentimentale romanforfatter” adıyla piyasaya
çıktı.
Kitap, Orhan Pamuk’un
Harvard Üniversitesi’nde,
dünyaca ünlü bir dizi
yazarın da katıldığı Norton
dersleri serisi çerçevesinde
2009 yılında verdiği ders
notlarını bir araya getiriyor.
Daha önce T. S. Eliot,
Borges, Calvino ve Umberto Eco gibi yazarların
da verdiği bu derslerde,
Pamuk edebiyat ve sanat
anlayışını bir bütün olarak
sunuyor, romancılığın ve
yazı yazma sanatının meslek
sırlarını açıklıyor.
7 bölümden oluşan Saf ve
Düşünceli Romancı kitabında
Orhan Pamuk; Bir romanı
okurken kafamızda ne gibi
işlemler yaparız? Roman

kahramanlarıyla gerçek insanlar arasındaki ilişki nedir? Roman sanatı ile şiirin, resmin ve
siyasetin ilişkisi nedir? Yazarın
kendi sesi, imzası, özel dünyası
nasıl oluşur? Romancı nerede
kendisini, nerede başkalarını

anlatır? Romanı gerçek yapan “gizli merkez” nedir
ve nasıl kurulur? Pamuk
bütün hayatı boyunca
meşgul olduğu bu soruları,
karşılaştığı harikaları,
kendi kişisel deneyimleri
ve hatıralarından aldığı
güçle, Türk ve dünya
edebiyatından örneklerle
yanıtlıyor.
Orhan Pamuk, bir yazar olarak kendisinin nasıl
yazdığını kaleme almasıyla,
Edgar Allan Poe, Ernest
Hemıngway, Vladimir
Nabokov, Milan Kundera
gibi yazma sanatını kitap
olarak yayımlamış olan
ünlü kişilikler arasına
katılmış oluyor.
“Saf ve Düşünceli
Romancı” Orhan
Pamuk’un Danimarka dilinde yayınlanan 10. kitabı
oluyor.
Yazar Orhan Pamuk. Çeviren
Elisabeth Ellekjær. Gyldendal Yayınevi. Yayın tarihi
11.04.2012. 181 sayfa.
199,- kr.

Kim Larsen ve Frank Hvam Alanya’da sahne alacak

D

animarka’daki Türk tur
operatörlerinden Scanway /Tyrkiet Eksperten’in
Alanya’daki en yakın partnerlerinden olan dünyaca ünlü
Palm Beach Klüp diskotekte
Danimarka sahnelerinin ünlü
isimleri yaz aylarında sahne
alacak.
Ünlü isimler arasında müzisyenler ve stand up sanatçıları
bulunuyor. Alanya’da Danimarka müzik eğlence günleri 3
Temmuz günü Nick&Jay konseri ile başlayacak.
26 Haziran’da Kim Larsen,
20 Haziran ve 18 Temmuz
tarihlerinde Uffe Holm, 27
Temmuz tarihinde ise Anders
‘Anden’ Matthesen sahneye çı-

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

İsveç Kültür Bakanı Lena Adelsohn Liljeroth,
Dünya Sanat Günü (World Art Day) kapsamında
katıldığı bir etkinlik için hazırlanan pasta İsveç’te
ortalığı karıştırdı.

Ç

ağdaş Türk şiirinin yaşayan en
önemli temsilcilerinden biri. Sevinci ve yaşamı anlamlı kılmanın ozanı. Ataol Behramoğlu , sevincin, acının,
haksızlığa karşı oluşun ve yaşamı anlamlı kılmanın şairidir. Şiirlerinde, kişisel sorunların yerini toplumsal sorunlar
HÜSEYİN DUYGU
ve politik düşler alır. Şiirlerinde anlamlı bir yaşamı ve insancıl değerleri günduyarlılık olarak yansır.
cel yaşamla karşılaştırarak işler.
Ataol Behramoğlu, çağdaş Türk şii‘ ....Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
rindeki yeri ve önemi konumuyla kendi

T

emanın “sansür ve sanatın ifade özgürlüğü” olduğu
Dünya sanat gününde zenci
kadın maketi şeklinde hazırlanmış
dev bir pastayı konuklarına ikram
eden bakan ırkçılık suçlamasıyla
karşı kaşıya kaldı. Pasta Makode
Linde adlı sanatçı tarafından hazırlandı. Pastanın, maketin başını
gösteren bölümüne yerleştirilen bir
enstalasyon sayesinde, pastadan
her parça kesilişinde zenci kadın
maketinden çığlıklar yükseliyor.
İsveç’te yaşayan siyahlar bakanın katıldığı bu etkinliğin tamamen ırkçı bir dürtü ile yapıldığını
belierterek Lena Adelsohn Lilje-

roth’un istifa etmesini istediler.
Bakan ise kendini savunurken
bir müze tarafından hazırlattırılan pastayı daha önce görmediğini
ve etkinlikte konuşma yapmadan
önce olaydan bilgisi olmadığını söyledi ve üzgün olduğunu belirtti.
İsveç’te yaşayan siyahların organizasyonu adına açıklamada
bulunan Kitimbwa Sabuni, bakanın katıldığı etkinliğin açıkça bir
ırkçılık gösterisi olduğunu söyledi
ve “Kültür kurumları istediklerini
yapabilirler, ancak kültürden en
üst düzeyde sorumlu olan kişilerin
düzeyinin daha yüksek olması beklenmelidir” dedi.

Temmuz’da sahneye çıkacak.

(Haber)

Doğduğu yerin sınırlarını çocukluğunda, Türkiye sınırlarını gençliğinde aşmış, dünyayı tanımayı, tanıdıkça da ezilen insanların yanında yer almaya kendini adamış bir ozan. Bir şairi, yalnız
şiirleriyle değil, siyasi duruşuyla, evrensel izlenimleriyle de tanımak, onu daha
iyi anlamak için gereklidir.
Ataol Behramoğlu, İstanbul – Çatalca’da doğdu. Çocukluğu Kars ve Çankırı’da geçti. 1966’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus
Dili ve Edebiyat bölümünü bitirdi. İlk
şiiri 1959’da yayımlanmış. O tarihten
bugüne 53 yıldır yazıyır. Çocukluğunda söylemeye çalıştığı halk türküleriyle,
şarkılarla beslenen kişiliğinin, Türkikuşağının en önde gelenleri arasındaye dışında çok sayıda ülkeye ulaşması,
dır. Türkçeye karşı duyarlılığı, duyguonun şiirinde insancıl bir öz, çağdaş bir yu vurgulamak için duygusallıktan ka-
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Yeni kitaplar...

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

mahpusluk deneyimi kazandı! Fransa
merkezli ama dünyanın dört bir bucağını kapsayan sürgünlüğünde sorumlu
bir dünya vatandaşı olarak yaşadı.
Siyasi duruşuna, yazdığı şiirlere bakarak Nazım Hikmet’ten esinlendiğini
huseyin.duygu@haber.dk söyleyebilirim. Nazım Hükmet’i Danimarka diline kazandıran Danimarkalı
dünya şairi Erik Stinus’la da uzun yılçınması Ataol Behramoğlu’nun şiirleirini unutulmaz birer yaşantı kılan özel- lar süren kişisel dostluklar kurması da
likler arasındadır. O, aynı zamanda sev- tesadüf değil. Allende’yi Moskova’da
dinlemesi ve Pablo Neruda ile birebir
gi şairidir.
tanışması da onun evrensel kişiliğini
Yeni aşka gazel
görünür kılar.
Uçurumlardan geçerek gelirim sana
Bugünlerde Danimarka’nın iyi şairi
delice, uçarak gelirim sana
Niles
Hav’la dostluğunu sürdüren Ataol
Unutup kederle biteni nice kez
Behramoğlu’nun yakından tanıdığınız
merak merak gelirim sana
İçim şarkılarla dolup taşarken
Aziz Nesin ve Kemal Özer gibi Türk
dilim dolaşarak gelirim sana
yazarlarıyla da bir dönem çok iyi arAklım bir pazar yerinden karışık
kadaşlık yaptığını belirtelim. Ülkesine
gönlüm tepetaklak gelirim sana
olan olan sevgisini Cumhuriyet GazeteYeniden öğrenmek için herşeyi
bildiklerimi unutarak gelirim sana
si’inde yazdığı haftalık yazılarıyla dile
Dünyaya henüz gelenlerden farksız
getirmektedir.
çığlıl çığlık, çırılçıplak gelirim sana
Ataol Behramoğlu, dünyaya yüreğinin
Kopar diye beni köklerimden yine
uçur diye ey aşk, gelirim sana
penceresinden bakmasını bilir. Kişisel
Ataol Behramoğlu çok sayıda çeviri
çözüm ve mutlulukları arama çağının
yapmıştır. Rus edebiyatının iyi edebigeçtiğine, insan sıcağı ve dayanışmanın
yatçıları üstüne inceleme ve araştırma- yaşamı anlamlı kılacağını bize anımsaları vardır. Türk edebiyatı ile Rus edetarak aydın olmanın görevini ve gereğibiyatını mukayese edip, Dostoyevski,
ni sürekli yerine getiriyor.
Puşkin ve Tolstoy’u ‘Rus Edebiyatının
Sorumluluğumuz, hem geçmişi hem
Öğrettiği’ adlı eserinde ele almıştır.
geleceği içererek, dünyanın her köşesi12 Eylül Askeri Darbesi nedeniyle
ne dek uzanmaktadır. Ataol Behramoğ1982’de Barış Derneği Davasıyla 10 ay lu’nun şiirlerini okudukça bu önemli
tutuklu kaldı. 12 Eylül zindanlarında
mesajı daha iyi kavrayacaksınız.
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İç Tehdit-Danimarkalı teröristler
Danimarka’da terör eylemleri planlayan bir grup etnik kökenli gencin gerçek ve
düşündürücü bir anlatımı.
ruslen Indefra- İç Tehdit kitabı, Danimarka’da terör eylemleri
planlayan bir grup
etnik kökenli gencin gerçek ve
düşündürücü bir anlatımı. Danimarka’da radikal islamcılığın
nasıl kök saldığının bir hikayesi. Yabancılaşmanın, özlemlerin, hasletlerin ve verilmiş hatalı kararların bir irdelemesi.
İç Tehdit adlı bu kitabın yazarı Politiken Gazetesi gazetecilerinden Morten Skjoldager, Danimarka’da açılan terör

davalarını ilk kez bir kitapta
topluyor. Morten Skjoldager,
Danimarka Polisi Haber Alma
Servisi’nin (PET) üç terör gurubunu terör eylemlerinin tam
eşiğinde durdurmuş olduğunun
altını çiziyor.
Kitapın izlediği ana hat; Danimarka’da terör tehdidi 1990’lı
yıllardan bu yana her an var
olmuştur ve bunun nedeni de
Danimarka’nın kendine özgü
demokrasisinden yararlanan
teröristlerin rahat ve emin bir
şekilde at oynatmasıdır.

Kitap 4 ana bölüm altında
toplanıyor. Birinci bölümde
Danimarka’daki militan islamcılığın oluşmasının nedenleri, Mısır-davası olarak bilinen
3 Mısırlı’nın terör girşimi ele
alınarak irdeleniyor. Diğer üç
bölümde de, Glostrup davası,
Vollsmose davası ve Glasvej
davası olark bilinen ve Danimarka’da görülen diğer terör
davaları anlatılıyor.
Gazeteci Morten Skjoldager,
bu kitabını çok derin araştırmalarına ve çok güçlü belgelere

dayandırıyor. Morten Skjoldager’in tarafsız olarak belli bir
eğilim içine girmeden, bir çok
soruyu ortaya atan, ince ayrıntıların yer aldığı bu kitaı terör
uzmanlarınca da değer verilen
ciddi bir kitap olarak değerlendiriliyor.

Truslen Indefra-De danske terrorister: İç Tehdit-Danimarkalı teröristler. Yazar Gazeteci Morten
Skjoldager. Lindhardt og Ringhof Yayınevi.Yayın yılı 2009.
320 sayfa. 299,95 kr.

İslamisk Filosofi – İslam Felsefesi
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ATAOL BEHRAMOĞLU
Yaşamı savunmak içindir şiirlerim!

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe,
bütün evrene
karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunuşmuş bir
armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana....’

T
kacaklar. Klovn dizisi ve filmi
ile tanınan Frank Hvam ise 25
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openhag Üniversitesi’nde
Avrupai-İslamcı Düşünce
Merkezi’nde (Center for
Europæsik-Islamisk Tænkning)
araştırmacı öğretim görevlisi
Safet Bektoviç, İslam Felsefesi
kitabıyla, Peygamber Muhammed’den sonra ve günümüze
kadar felsefenin İslami düşünce
üzerindeki anlamını ve rolünü
irdelemeye çalışıyor. Bu çalışmada ayrıca bir dizi modern
Müslüman filozof da tanıtılıyor.
Felsefe bir tanım olarak, dini
inanca karşı mı yoksa dini inan-

cın içeriğini savunan, dini inanç
ile ele olan bir olgu mu? İşte bu
kitapta, felsefe ile din arasındaki, ki bu kitapta İslam söz konusu, kompleks ilişkiler irdeleniyor. Bu açıdan İslam Felsefesi
kitabı din ve felsefe konularına
ilgi duyanlar için ilginç bir kitap.
Araştırmacı Safet Bektoviç,
çalışmalarına ilişkin yaptığı bir
açıklamasında, İslam felsefesinin, bir felsefi düşünce olarak
çok geniş bir anlamda İslam’ın
bir din ve kültür olarak anlaşıl-

ması gerektiğini savunuyor.
Kitapta önce, İslami felsefe ve
teolojik düşüncenin bir tanıtımı
yapılıyor ve İslam’ın başlangıçta
felsefe ve teolojiden ziyade hukuka dayalı olduğu savı irdeleniyor. Bektoviç, daha sonra Müslümanlığın temellerinin atıldığı
dönemdeki bilimle, etikle ve şeriatla ilişkilerin tartışmalarını
sergiliyor. Safet Bektoviç bunların arkasından da modern islami felsefeye oldukça geniş yer
ayırıyor ve bu bağlamda İslam
ve çağdaşlık, demokrasi, Batı

dünyası ve insan hakları arasındaki ilişkileri ile insane hakları
çerçevesinde İslam’ın kadına bakış açısını ele alıyor.
Safet Bektoviç’in basit ve kolay anlaşılır bir dille yazmış olduğu İslam Felsefesi kitabı 18
kısa kısa bölümlerden oluşuyor.
Kitabın son 6 sayfasında da,
İslami kavramlar Arapça’dan
Danca’ya çevrilmiş.
İslamisk Filosofi – İslam Felsefesi
Yazar Araştırmacı Safet Bektoviç. Forlaget Anis Yayınevi. 250
sayfa. 299,- kr.

mizah &

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

T

ürk asıllı Danimarkalı Boksör Dennis
Ceylan Trabzon’da

düzenlenen 2012 Londra
Olimpiyatları Avrupa Kıtası Boks Eleme Müsabakalarında Litvanyalı rakibini
üç round sonunda 19-11 yenerek 59 kiloda yarı finale
yükseldi.
Babası Sivaslı Annesi ise
Danimarkalı olan genç boksör kariyerinin ilerleyen
yıllarında boksun en iyisi
olmak için mücadele edeceğini söyledi.
Londraya gitmek istediğini
ve bunun için Trabzon’da
oynadığı müsabakanın çok
önemli olduğunu ifade eden
genç boksör ‘ Kariyerimde Londra olimpiyatının
önemli bir yeri olacağını

biliyorum. Bu yüzden Trabzon’daki elemeler için çok
çalıştım. Bugün güçlü bir
rakiple güzel bir maç oynadım ve galip geldim. Bur-

D

»İyi insan; aklından hiç kötülük
geçirmeyen saf insan değildir.
İyi insan; her kötülüğün farkında
olup iyiliği tercih edendir.«
Cerazza
Kötümser yanlız tüneli görür,
iyimser tünelin sonundaki ışığı
görür, gerçekçi tünelle birlikte
ışığı ve de gelecek treni görür.

dan Londra’ya gideceğim.
İlerleyen yıllarda boksun
en iyisi olmak istiyorum.
Bunun için çok çalışacağım.’ dedi.

J.Harris

INTERNET DÜNYASINDAN

BİRAZ GÜLELİM...
Uçakta Sohbet :)

Uçağın havalanmasını
beklerken adamın yanında
oturan diğer yolcu, adama
dönmüş ve
- Biliyor musunuz, bir yerde okumuştum eğer yolculuk esnasında yanınızdaki
ile sohbet ederseniz, seyahat süresi daha kısa geliyormuş insana.
Kucağındaki kitabı okumak üzere yeni açmış
adam, kitabı yavaşça kapatmış ve adama;
- Hangi konuda sohbet etmek istersiniz?
- Bilmem ki, nükleer enerji konusunda konuşmak
ister misiniz?
- Olabilir, bu ilginç bir
konu olabilir ancak
nükleer enerji konu-

suna girmeden önce size
başka bir soru sorayım.
Bir at, bir inek ve bir
keçi, üçü de ot yiyerek
beslenmelerine rağmen,
keçi misket şeklinde, inek
sıvı şeklinde, at ise kurutulmuş ot şeklinde dışkılar. Sizce neden?
Sohbet etmek isteyen
adam, hayretle bakmış;
- Hiçbir şey aklıma gelmiyor, bilmiyorum.
Kitabını okumak isteyen
adam;
- Hiç bir bok hakkında
bilgin yoksa ne demeye
nükleer enerji konusunda sohbet etmek
istedin?

rısı domuz gribine yakalanmış hastaneye kaldırılmış. Aradan geçen zaman
içinde karısı hastalıktan
kurtulmuş. Geçmiş olsun
ziyaretine gelen Dursun
Temel’e sormuş: - Karin
nasil oldi Temel, tamamen
iyileştu mi? Temel kafasını iki yana sallayarak
Domuz Gribi - Grip geçtu da, domuzluk
Temel’in ka- devam ediiyo

Kültür Bakanı Uffe Elbaek
ise neredeyse Liberal Parti
Venstre sözcüsünü dinlemişçesine benzer görüşleri dile getirdi ve DBU’nun uygulamak
istediği yasağı gözden geçirmesini istedi.

Oyuncular yetişkin ve profesyonel

Kültür Bakanı Uffe Elbaek’e çağrıda
bulunarak müdahelede bulunmasını
ve DBU’nun yasağını kadlırması için
çalışmasını istedi. Aastrup Jensen
Danimarka’nın öne çıkardığı değerİfade özgürlüğü var
lerden biri olan ifade özgürlüğüne
Ana muhalefet partisi Liberale Vens- herkesin saygı duyması gerektiğini
tre sözcüsü Michael Aasstrup Jensen, söyledi.

Federasyon tarafından getirilen yasak spordan sorumlu bakanlık olan Kültür Bakanlığı
ve Oyuncular Birliği tarafından tuhaf karşılandı. Oyuncular Birliği başkanı Mads Öland,
futbolcuların yetişkin ve profesyonel
çalışan insanlar olduğunu, medyaya
neyin verilip verilmeyeceğinin ayırdında olabileceklerini belirterek, uygulanmak istenen yasağı anlayamadığını söyledi.

Irkçılık Türkiye’de de sahaya indi
Trabzonsporlu futbolcu Didier Zokora’nın,
Fenerbahçe’ye 2-0 yenildikleri maçta SarıLacivertli futbolcu
Emre Belözoğlu’nun
kendisine ‘’pis zenci’’
diye hakaret ettiğini
ileri sürmesi ırkçılığın
sahalara taşınmasının
tartışmasını başlattı.

Z

okora, maçtan sonra düzenlenen basın
toplantısında, ‘’Ama
maçın sonucundan daha
önemli nokta, beni bu akşam
çok büyük hayal kırıklığına
uğratan olay’’ diyerek Emre
ile yaşadığı olayı anlattı ve
şunları söyledi:
‘’Emre ile aramızda bir diyalog geçti. Burada özrünüze
sığınarak söylüyorum. Kendisi bana ‘pis zenci’ diyerek
hakaret etti. Bu kesinlikle
kabul edebileceğim bir du-

rum değil. Benim için daha
üzücü olan şu; Sow ve Yobo
ile aynı takımın formasını
giyen, onlarla kader birliği
yapan bir oyuncunun, bir
Afrikalı oyuncuya bu şekilde hakaret etmesi çok büyük
bir utanç. Kendisine herhangi bir cevap vermedim. Ama
şunu çok merak ediyorum,
eğer kavga çıksaydı, olay
tatsız bir yere gitseydi kim
bilir ne cezalar olacaktı. Kamera görüntülerinde bunlar vardır. Sanırım onlar da
tespit ettiler. FIFA ırkçılığa
karşı çok ciddi kampanyalar yürütüyor. Uluslararası spor kamuoyu ırkçılığa
karşı bir takım pozisyonlar
geliştirmeye çalışıyor. Neresinden bakarsanız bakın insanı üzen bir durum. Kendi
imajımı şimdiye kadar daima
olumluluk üzerine kurdum.
Hiçbir şekilde kabul edebileceğim, sineye çekebileceğim
bir davranış değildi. Kendisi adına, bu sporu tutkuyla
izleyen insanlar adına utanç
verici.’’

Biz UEFA’yı da
hallederiz

T

Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) yaz aylarında Ukrayna ve
Polonya’nın birlikte düzenleyecekleri Avrupa Şampiyonası finallerinde,
Danimarkalı futbolculara sosyal medya yasağı getirdi.
animarka Milli Takım oyuncuları finaller esnasında iletmek
istedikleri mesajları
ve görüşlerini federasyon yetkilileri tarafından belirtilen
basın toplantılarında ve verilen röportaj izinlerinde gerçekleştirebilecekler.
Federasyon basın sözcüsü
Lars Berendt yasak uygulaması konusunda bir çok kişinin
ilgilendiği Avrupa Şampiyonası finalleri esnasında medyaya
gereğinden fazla bilgi aktarıldığını ve buna bir düzenleme getirmek için kendilerinin bazı önlemler
aldıklarını söyledi.

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş

Danimarka’ya Facebook ve Twitter yasak

Felsefi sözler...
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Zokora, bir soru üzerine,
Emre’nin kendisine bu sözleri İngilizce olarak söylediğini
vurgulayarak, ‘’Bunu bir bahane, mağlubiyetin üstünü
kapatmak için söylemedim.
Biz bir maç kaybettik, rakibimizin bizi yenmeyi sonuna
kadar hak ettiğini söyledim.
Emre, Newcastle United’da
oynadı, İngilizce biliyor. Söylediği birçok kişi tarafından
bilinen bir hakaret. Olay
kesinlikle tasvip edilecek
bir olay değil. Futboldan
hepimiz ekmek yiyoruz ve
insanlara bir gösteri yaratmaya çalışıyoruz. Rakibinize, onun ten rengi üzerinden hakaret etmeniz ayıp
ve gerçekten utanç verici’’
ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin, Emre’nin
İngiltere’de böyle bir suçlamayla karşılaştığını hatırlatması üzerine Zokora,
‘’Ben size başka bir şey söyleyeyim; Emre’yi karalamak
için veya saygısızlık yapmak
için söylemiyorum. Gelişen
diyalogdan sonra Emre’ye

‘Müslüman değil misin niye
böyle yapıyorsun?’ dedim.
Bu sorumdan sonra kendisi
hiç cevap vermedi. Bu bile
benim için yeterli bir göstergedir. Emre’yi buraya
çağırıp, bana ne söylediğini sorabilirsiniz’’ şeklinde
konuştu.

Emre Belezoğlu: ”Söylemiş olabilirim”

Emre Belezoğlu maç sonrası yaptığı açıklamada, “Evet
maç içinde öyle bir kelime
kullanmış, Zokora’ya ‘Pis
zenci’ demiş olabilirim.
Ancak maçtan sonra Zokara’dan özür diledim. O da
bana küfür ettiği için benden özür diledi. Maçtan
sonra bunları söylemesi art
niyetli bir davranış” dedi.

Rıdvan Dilmen: ‘Emre
futbolu bıraksın’

NTV’nin futbol yorumcularından eski futbolcu ve teknik direktör Rıdvan Dilmen,
Emre’nin derhal futbolu bırakması gerektiğini söyledi.

ürk futbolunda yaşanan şike depreminin yankıları halen son hızla, her türlü spekülasyonlar
ve teori üretimleriyle tam gaz devam ediyor.
Yok, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF)
UEFA ile anlaştığından tutun da, vereceği ya da
vermek istediği kararlara kadar her gün basında yeni senaryolar okumak mümkün. Bir Allah’ın
kulu da çıkıp, ‘Kardeşim, bu UEFA’nın kuralları ve
yasası kesin’ diyemiyor. Önüne gelen sanki UEFA
yetkilisi, sanki UEFA’dan herhangi bir demeç almış gibi konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor.
İstanbul’da yapılan UEFA Kongresi için Türkiye’ye gelen UEFA başkanı Michel Platini başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da görüşmedi mi? Görüştü. Orda ne oldu? Başbakan, şike konusunda şahıs ve kurumların ayrılması konusunu
gündeme getirmedi mi? Getirdi.
UEFA Başkanı Platini, ‘Haklısınız başbakan. Ben
de sizin gibi düşünüyorum. Ama bu kurallar yıllardır böyle işliyor’ diyor ve son noktayı koyuyor.
Yani bu, şikeyi yaptığı belirlenen şahıslar ile temsil ettikleri kurumları ayıramayız anlamına gelmiyor mu?
Geliyor olmalı..!
Mehmet Ali Aydınlar’ın federasyonun ligleri ertelemesi, ardından bir türlü gerekli disiplin yaptırımlarına gidememesi ve görevi bırakmasından sonra
yeni federasyon başkanı Yıldırım Demirören’in işi
hiç de kolay değil. Türk futboluna saatli bomba gibi
düşen şike davasında, hukuki bir kararın çıkmaması federasyonun işini biraz daha zorlaştırıyor.
Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önümüzdeki Mayıs ayında UEFA’ya bu konuyla ilgili
vereceği disiplin ceza ve kararları bildirmek zorunda.
Federasyonun vereceği kararlar bir de UEFA tarafından ele alınıp değerlendirilecek.
Kulüpler ile Milli Takımlar UEFA’nın gazabına
uğrayabilirler.
Böyle bir durumun olmasını hiç istemediğimiz halde, eğer biz kendimiz gerekeni yapmazsak
UEFA alasını yapacaktır. Zaten UEFA da bunu
bekliyor.
UEFA, iddianameyi kendisi tercüme etmek istediği gibi, yine verilecek cezaların fotokopisini isteyip
kendisi tercüme ettirmek isteyecektir.
Türkiye Spor-Toto liginin normal süresi bitti ve
play-off maçları başladı. Şu anda bazı tatsız tribün olayları haricinde kimseden ses seda çıkmıyor.
Play-off karşılaşmaları bir bitsin, canı yananlar ve
istediğini elde edemeyenlerin itirazlarını o zaman
siz görün.
Tüm kulüplerde bir play-off hoşnutsuzluğu olduğu gibi kimse sonucun ne olacağını kestiremiyor.
Kiminde umut, kiminde belirsizlik, tam bir sessizlik. Bu karamsar tabloyu, karar verme zamanı yaklaştığı için neden yazdım? Bilmiyorum, belki olabilecekleri tahmin etmek için, belki de değil.
Belki biz UEFA’ya da hallederiz. Kim bilir..!
irfan.kurtulmus@haber.dk
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TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ
En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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150 kr. taletid for 100 kr.
300 kr. taletid for 200 kr.

500 MB fri data
ved hver optankning

Forbrug ud over de 500 MB data koster kr. 1,99 pr. MB

