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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Kopenhag Edebiyat Festivali CPH LITT’in 
Haber gazetesi ile ortaklaşa gerçekleş-
tirdiği panellerde edebiyatseverlerle bir 
araya gelen üç Türk yazar edebiyat yerine 
kimlik sorununu tartıştı.
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Edebiyatçılar Kopenhag’da 
kimlik sorununu tartıştılar

Oğuzhan Toracı’nın röportajı sayfa 18’te

Cengiz Kahraman Sadi Tekelioğlu

Pizzacısın sen, pizzacı kal... İnsan Hakları Mastürbasyonu
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Adli Tabipler Komisyonu, Ekrem Şa-
hin’in ölüm nedeninin oksijen yeter-
sizliğinden kaynaklanmış olabileceğini 
açıkladı.

»AKP’de ANAP gibi yok olup gidecektir«
CHP Parti Meclisi 
Üyesi ve Kültür 
eski Bakanı Ercan 
Karakaş, 
Hamburg’da 
HABER’e konuştu

Ercan Karakaş: RÖPORTAJ

“İNTİHAR EDECEK İNSAN BİRKAÇ 
GÜN ÖNCEDEN BEYNİNİ BU 
YÖNDE HAZIRLAR…”

İntiharın genel 
provası

Sayfa 8

Adli Tabipler 
Komisyonu’ndan 
açıklama

Gurbetçiye oy hakkı
Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmasını da düzenleyen 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri ile ilgili 
kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

• Yurtdışında seçim sandıkları kurulacak
• Özel oy pusulası hazırlanacak 

• Yurtdışında yaşayan T.C vatandaşları
• Mavi kart sahipleri
• İzinli vatandaşlıktan çıkanlar

Kimler oy kullanabilecek?

Nasıl gerçekleşecek?

Devamı sayfa 10’da

Danimarka ırkçılık suçlamasından kurtulamıyor
Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ‘Eurpean Commission 
Against Racism and Intolerance (ECRİ) ECRI report on 
Denmark’ adında bir raporda Danimarka’ya yine ayrımcılık 
ve ırkçılık suçlaması yöneltildi. Raporda Nazizm’in 
yasaklanması, Aile birleşimi kurallarının değişmesi ve anadili 
eğitimi başlatılması istendi

Sayfa 7
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21 27 17 44’ü arayınız

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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

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

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki 
sorunlarınız için arayabilirsiniz. 

Advokat Kadir ErdoğmuşDevlet Yetkili Yeminli Tercüman ve Mütercim 
Statsautoriseret translatør & tolk

ORHAN DOĞRU

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

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

T
ürk Girişim-
ci, soğuk de-
mir ustası 
Erden Tekeli 

tarafından üretimine 
başlanan üç tekeler-
lekli büfe bisikletler 
çok amaçlı kullanıma 
uygun olmasıyla hem 
girişimcilere yeni bir 
kapı açacak, hem de 
büyük şehirlerde otu-
ranların yaşam biçi-
mini değiştirecek.

Artık bir cafeteryaya 
gitmeden kaldırımda, 
parkta çayımızı, kah-
vemizi içebileceğiz, ya 
da sandöviç alıp yiye-
bileceğiz.

Seyyar küçük iş kur-
mak isteyenler için 
önemli bir olanak sa-
üğlayan üç tekeler-
lekli bisikletler Erden 
Tekeli’nin sahibi oldu-
ğu Er Teknik tarafın-
dan üretiliyor.

Önüne ya da arka-
sına k yerleştirilen 
kasalar sayesinde so-
kak alışverişine ola-
nak sağlayan bu büfe 
bisikletlerin üretimi 

tamamen Er Teknik 
tarafından gerçekleş-
tiriliyor. Önümüzdeki 
günlerde Kopenhag 
şehir merkezinde tanı-
tımları yapılacak olan 
üç tekerlekli kasalı 
bisikletler, her tüğrlü 
ihtiyaca göre değişik-
lik yapılabilecek es-
nekliğe de sahip.

Tamamen çevreye 
duyarlı bir çekilde 
üretilen kasalı bisik-
letler istenirse yar-
dımcı motor sayesin-
de fazla pedal gücü 
gerektirmeden de 

kullanılabiliyor. Bi-
sikletlerin girmesine 
izin verilen her yolda 
kullanılabilecek olan 
kasalı bisikletler 280 
Kilograma kadar yük 
taşıyabiliyor. Sokak 
satışı için ideal olan 
bu araçların kendi kü-
çüik işini kurmak is-
teyenlerin ilgisini çek-
mesi bekleniyor.

Daha fazla bilgi için 
cykelsalgsvogn.dk 
veya carrier-bike.com 
adresine bakabi-
lirsiniz.

Bu bisikletler Kopenhag’ın çehresini değiştirecek
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Danimarka Film Enstitü-
sü’nün bir kaynak başvu-
rusuna, ‘Göçmen köken-

li oyuncuların oynadığı film-
ler taşrada ilgi görmüyor’ ge-
rekçesiyle ret yanıtı vermesi üze-
rine başlayan tartışmaları basın 
ve sosyal medyadan takip ediyo-
rum.  
Film Enstitüsü’nün bu tavrının 

ırkçı bir tutum olduğunu söyle-
yenler de, filmin senaryosunun 
bir zırvalamadan başka bir şey ol-
madığını ve bu kaynağı haketme-
diğini ileri sürenler de var. Ama 
ne olursa olsun, bu olay sanat 
dünyasında yeni bir tartışmanın 
fitilini daha ateşledi. 
Bugüne kadar göç, göçmenlik, 

uyum gibi konular sadece med-
yada tartışılırken, sanat dünyası, 
bir kaç aydın dışında bu tartışma-
nın içine fazla girmemeye özen 
gösterdi. Aydınların, sanatçıların 
göçmen ve uyum tartışmaların-
dan uzak durmalarının önemli bir 
nedeni ise, bu tür tartışma plat-
formlarının kendilerine puan ka-
zandırmadığını düşünmeleriydi. 
Genelleme yapmadan şunu söy-

leyebilirim: Danimarkalı aydının 
gözünde göçmenler sadece işgücü-
dürler. Sığınmacılar da, kendi ül-
kelerindeki baskılardan kaçarak 
bu ülkeye sığınan zavallılardır. 

Onların aşkları, sevdaları, korku-
ları, kaygıları, hayalleri, umutla-
rı yoktur. Onlar üçüncü dünyalı-
dır. Göçmenlerin çeşitli alanlarda 
sahip oldukları başarılar onların 
göçmenliklerinden sonradır. Ön-
cesi var ise de, onlar da kabul gör-
mek için ya isimlerini, dinlerini 
ya da cinsel tercihlerini değiştir-
meleri gerekiyor. 
İsviçreli yazar Max Frisch, slo-

ganlaşmış bir saptamasında, “Av-
rupalılar işgücü istediler an-
cak gelenler insandı”, demişti. 
Acaba sanat dünyasında yeni bir 

fitili ateşleyen bu tartışma şim-
di göçmenlerin insan olduğunun 
farkına varma tartışması mıdır? 
Bunu zaman gösterecek. Ama 
bugüne kadar yapılan filmlerde 
bunu gördüğümü söylemem pek 
mümkün değil. 
Danimarka sineması göçü ve 

göçmenliği bugüne kadar cid-
di bir biçimde ele alan yapıtlar 
üretmedi. Son 20-25 yılda yapı-
lan bazı Danimarka filmlerine bir 

bakın. Örneğin; “Halalabad Blu-
es”, “Pizza King”, “Fighter”, “Si-
nans Bryllup” (Sinan’ın Düğünü) 
vs.gibi filmler. Bu filmlerde işle-
nen temalara gözatıldığı zaman 
genelde ülkeye uyumsuzluk, ev-
latların ailelerine ve onların ya-
şam biçimlerine isyan etmeleri ve 
asıl önemlisi Danimarka’daki ya-
şam biçiminin hep daha doğru bir 
yaşam biçimi olduğu vurgulanma-
sıdır.
İçerisinde göç ve göçmen unsu-

ru bulunan sinema filmlerine, TV 
kanallarının sayılarının artma-
sıyla ardarda çekilen tv dizilerine 
bir gözatın isterseniz. Bu filmler-
de de göçmenlere biçilen roller or-
tada. Manav, bakkal, taksi şofö-
rü, pizzacı, dönerci, vs tiplemeler. 
Bu tiplemeler ya zavallıdırlar ya 
da gelenekseldirler, uyumsuzdur-
lar, gaddardırlar, kötüdürler, tö-
relerine bağlıdırlar, tutucudurlar, 
üçüncü dünyanın yaşam biçimini 
buralara taşımışlardır. 
Danimarka gibi küçük ve homo-

jen bir toplumda ulusal kültürün 
geçirdiği değişimlerden çok, onun 
nasıl yaratıldığıyla ilgileniliyor. 
Son 10 yıldır izlenen politikalar-

da buna daha ağırlık verildiğine 
tanık olduk. 
Bu nedenle, içinde göçmen unsu-

runun olduğu filmler bırakın sa-
dece taşra sinemalarını,  büyük 
kentlerde bile gişe yapmıyor. En 
sıradan bir Danimarka filmi bile 
150-200 bin civarında gişe yapar-
ken, içinde göçmen unsuru taşı-
yan bir filmin yaptığı gişe en fazla 
30-40 bini geçmiyor.
Her ne kadar geçmişte göç dal-

gasıyla birlikte, aydın ve sanatçı-
lar özellikle sinema ve edebiyat 
alanında verdikleri yapıtlarda, 
göçmenleri bir şekilde yansıtmaya 
çalıştılarsa da, bu yapıtlarda göç-
menlere yukarıda anlatmaya ça-
lıştığımın dışında bakılmadı. On-
lara daha insani bir pencereden 
bakılmadığı ve ‘bir üçüncü dünya-
lı fantezisi’ gibi görülmek isten-
mediği için bugün bu noktaya ge-
lindi. 
Göçmenlere karşı var olan bu tu-

tumun, tartışmanın artık kendini 
sanat dünyasında da göstermesi 
düşündürücüdür. Umarız bu tar-
tışmadan sonra belki göçmenlerin 
de insan olduğunun farkına varır-
lar. 

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Pizzacısın sen, pizzacı kal...

Türkiye’nin ve dünyanın her noktasına ucuz uçak bileti

®®Faizsiz, 

12 ay vadeli

Uçak bileti 

satışlarımız 

başlamıştır

Müthiş Kampanya

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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Böyle Kampanya Görülmedi

TÜRK HAVAYOLLARI – ONUR HAVAYOLLARI – 
PEGASUS HAVAYOLLARI
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2.399,-
kr’ dan

3.249,-
kr’ dan 
(All. Inkl.)

2.299,-
kr’ dan 

2.799,-
kr’ dan 
(All. Inkl.)

2.399,-
kr’ dan 
(All. Inkl.)

2.549,-
kr’ dan 
(Yarim 
pansiyon)
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4.949,- kr’ dan 
(All. Inkl.)
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O koro yine işbaşında.
Danimarka’da önemli uluslararası 

bir organizasyon yaklaşınca organizas-
yona ev sahipliği yapacak ülke ile ilgili 
kirli çamaşır ortaya dökme modası var-
dır. Organizasyon öncesine kadar umur-
larında olmayan ülkelerde birden bire 
nasıl alçakça insan haklarının ihlal edil-
diğini gündeme getiren haberler yayın-
lanmaya başlar televizyonlarda ve gaze-
telerde.

Geçen ay boyunca, Polonya ile birlikte 
Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine 
ev sahipliği yapacak Ukrayna ve Euro-
vision şakı yarışması finallerini düzen-
leyecek Azerbaycan hakkında ilginç ha-
berleri izledik.

Bakü’de düzenlenen Eurovision şarkı 
yarışması finalleri öncesinde Azerbay-
can’daki mafya eğilimleri, insan hakla-
rı ihlalleri gibi konularda bir çok habere 
tanık olduk.  Bu haberlerin bazıları ya 
da hepsi tamamen gerçeği yansıtıyor da 
olabilir. 

Haberlerin veriliş biçimine bakılırsa 
sanki ülke bir cehennem. Aynı şekilde 
Ukrayna ile ilgili haberlerde de aynı tu-

tumu görüyoruz. Eski başbakan Yuliya 
Timoşenko’nun aldığı hapis cezası ve ce-
zaevinde maruz bırakıldığı muamele ile 
ilgili haberlerden geçilmiyor medyada.

Hemen burada şunu belirteyim. Azer-
baycan’da ve Ukrayna’nın sütten çıkmış 
ak kaşık olduğuna ben de inanmıyorum. 
İnsan hakları ihlalleri her ülkede oldu-
ğu gibi Ukrayna ve Azebaycan’da da ola-
bilir.

Benim burada itiraz ettiğim nokta bu 
tür yayınların bu gibi ülkelerde herhan-
gi bir organizasyon düzenleneceği za-
man gündeme gelmesinedir.

Halbuki Danimarka devleti, siyaseti, 
ve tüm kurumları insan haklarını ihlal 
eden bier çok devletle al gülüm ve gü-
lüm bir ilişki içindedir. İnsan haklarını 
vahşice ihlal eden bir çok ülke ile Dani-
marka el ele kola bir ilişki içindedir. Ör-
nekler ise İran ve Suudi Arabistan’dır.

Ukrayna’daki Avrupa Futbol şampiyo-
nası finalleri bitince, Azerbaycan’daki 
eurovision Şarkı yarışması da sona erip 
fişler çekildikten sonra o ülkelerde yaşa-
yan insanlar yine kendi hallerine kala-
caklardır.

İnsan hakları mastürbasyonu

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

H
ükümet partilerinin 
yanı sıra Liberal İttifak 
ve Birlik Listesi de ay-
rımcı kuralların kaldı-

rılması yönünde oy kullandı. 
Aile birleşimi hakkından yarar-

lanmayı bekleyen bekleyen bir 
çok kişi kuralların kaldırılması 
ile rahat bir nefes aldı. Zira puan 
sistemi geriye dönük olarak işle-
mesi nedeniyle de başvurusuna 
yanıt bekleyen ve uzun yıllar Da-

nimarka’da kaldıktan sonra süre-
siz oturma izni almayı bekleyen bir 
çok kişinin durumunu belirsizliğe 
itmişti.

Puan sisteminin kaldırılması ile 
aile birleşimi sayısının yılda bin 
kişi daha artması beklenirken Da-
nimarka’ya kalifiye iş gücünün gel-
mesinin kolaylaşması bekleniyor.

İŞTE YÜRÜRLÜKTEN KALDI-
RILAN KURALLAR…

 DANİMARKA’YA GELECEK 
OLAN KİŞİLER
Üniversite veya dengi yüksek okul 
diploması
Doktora diploması (Danimarka’dan veya 
20 onaylı üniversiteden)
Doktora diploması (Uluslararası 20 onaylı 
üniversiteden)
Lisans diploması (Bachelor-Danimar-
ka’dan veya 20 onaylı üniversiteden)
Lisans diploması (Bachelor-Uluslararası 
20 onaylı üniversiteden)
Lise sonrası yüksek okul diploması (Dani-

amrka veya Uluslararası)
Son 3 yılda elde edilmiş en az 2,5 
yıllık iş tecrübesi (Yasada belirtilmiş 
alanlarda.Danimarka’dan)
Son 3 yılda elde edilmiş en az 2,5 yıllık iş 
tecrübesi (Yasada belirtilmiş alanlarda-
kendi ülkesinden)
Yabancı dil: Danca, İsveççe, Norveççe, 
İngilizce, Almanca, fransızca ve İspanyol-
ca dillerinden birini bilmek.
Kendi ülkesinde sosyal yaşama aktif ola-
rak katılmış olmak
Gettolarda yerleşmemek
Kendi kendine bakıyor durumda olmak 
(İş sahibi olmak yeterli değil)
 
EŞİNİ DANİMARKA’YA 
GETİRMEK İSTEYENLERDEN 
İSTENEN ŞARTLAR
Danimarka ya da diğer Kuzey ülkeleri 
vatandaşı olmak
Mülteci oturma iznine sahip olmak
Veya en az üç yıllık süresiz oturma 
çalışma iznine sahip olmak
Son üöç yıl içinde herhangi bir şekilde 
sosyal yardım almamış olmak

Kişi başına 20 metrekareden başlayan 
büyüklükte kendi konutunun sahibi ol-
mak
Son 10 yıl içinde eşine ya da birlikte 
yaşadığı kişiye karşı şiddetten mahkum 
olmamış olmak
Danimarka’ya gelecek olan kişinin veya 
bunun çocuklarının danimarka’da eğitimi 
ve uyumu için aktif olarak çalışacağını be-
lirten bir belge imzalamak.
100 Bin kron banka garantisi yatırmak
18 ay ya da daha fazla şartsız hapis cezası 
almamış olmak
Resmi kurumlara uzun süredir 
ödenmemiş borcu olmamak
Son 3 yıl içinde sosyal yardım almamış 
olmak
Uyum ve aktıf yurttaşlık belgesini imza-
lamak
En az Danca yeterlilik sınavı 2’yi geçmiş 
olmak
Son üç yıl içinde en az 2 yıl 6 ay çalışmış 
olmak
En az toplam 4 yıl çalışmış olmak, bir 
eğitimi tamamlamış olmak veya en az 
Danca yeterlilik sınavı 3’ü geçmiş olmak

Puan sistemi kaldırıldı
Geçtiğimiz hükümet döneminde yürürlüğüe giren ve yabancıla-
rın aile birleşimi hakkından yararlanarak Danimarka’da oturma 
izni almasını zorlaştıran Puan sistemi kaldırıldı.

Danimarka’da 
hükümet 
2020 yılına 

kadar uygulanacak 
ekonomik planı ka-
muoyuna açıkladı. 
Kısaca 2020 planı 
olarak adlandırılan 
ekonomik pakete 
göre 2020 yılına ka-
dar 180 bin kişiye iş 
olanağı yaratılacak, 
2014-2020 yılları 
arasındaki büyüme ise yüzde 2,5 olacak.

Paketin en önemli özelliği ise gençler ara-
sındaki işsizliği ortadan kaldırmak olacak. 
Özel sektöre de büyük görevler yükleyen 
ekonomik pakete göre vergilendirme siste-
mi, malülen emeklilik, esnek iş (fleksjob) ve 
nakit yardım alanlarında gerçekleştirilecek 
reformlarla da desteklenecek olan 2020 pake-
tinin finansmanı savunma bütçesi, AB katkısı 
ve debvlet bütçesinde gidilecek kaydırmalarla 
elde edilecek tasaruflarla sağlanacak.

Devlet bütçesindeki büyüme ise 0,8 oranın-
da tutulmaya özen gösterilecek.

8 yılda 180 bin kişiye iş

Suriyeli yetkililer, baş-
kent Şam’daki Dani-
marka Enstitüsü’nün 

yöneticiliğini yapan Anders 
Hastrup’u istenmeyen adam 
ilan ederek, ülkeyi terk etme-
sini istedi. 

Danimarka ulusal televiz-
yon kanalı DR haberde konu-
şan Anders Hastrup, Suriyeli 
yetkililerin kendisini Suri-
ye’de görmek istemediklerini 
ilettiklerini söyledi. 
Suriye’nin istenmeyen adam 
ilan etmesi ardından Da-
nimarka’ya dönen Anders 
Hastrup, 2010 yılında Araş-
tırma Bakanlığınca diplomat 
statüsünde yönetici olarak 
atanmıştı ve görev süresi 
2013 yılının sonbaharında do-
luyordu. 

Danimarka’nın Şam Büyü-
kelçiliği’nden yapılan açıkla-
mada ise, Anders Hastrup’un 
neden istenmeyen adam ilan 
edildiği konusunda herhan-
gi bir bilgilerinin olmadığını, 
olayı Suriyeli yetkililerin Şam 

büyükelçiliğine üç hafta önce 
gönderdikleri mektuptan öğ-
rendiklerini söyledi. 

Büyükelçilikten John Kuhl-
man, “Çok şaşırdık. Hiç bir 
uyarıda bulunmadan Hast-
rup’un ülkeyi hemen terk et-
misini istemelerine anlam ve-
remedik. Suriyeli yetkililerin 
izni dahilinde bazı kültürel 
etkinlikler yapıyorduk. Bazı 

dönemlerde güvenlik neden-
leriyle çalışmalarımıza izin 
vermiyorlardı, biz de kendi 
çapımızda kimseyi rahatsıt 
etmeyen bazı küçük kültürel 
etkinlikler yapıyorduk. 

Araştırma Bakanlığına bağ-
lı olan Şam’daki Danimarka 
Enstitüsü 1 Nisan’dan bu 
yana kapalı bulunuyor. 

(Haber)

Suriye O´nu istemiyor...
Suriye Danimarkalı diplomatı istenmeyen 
adam ilan etti.

Fatma Yeliz Öktem, 
Liberal Parti Venstre 
milletvekili

Geçtiğimiz Ey-
lül ayında mil-

letvekili seçildik-
ten sonra Jylland 
bölgesinde hem 

seçmenlerimle hem de diğer Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 
bir çok platformda bir araya gel-
dim. Onlarla sohbet edip dertleri-
ni dinledim. Bu sohbetlerimde en 
çok öne çıkan konu ise konsolos-
luk hizmetleri oldu.
Jylland bögesinde binlerce va-

tandaşımız yaşamakta ve bu va-
tandaşlarımız Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşı olmaları nedeniyle 
pasaport alma, uzatma, askerlik 
müracaatı, nüfus işlemleri ve ve-
kaletname verme, gönderme gibi 
işlemler için Kopenhag’a gitmek 
zorunda kalmaktalar.
Jylland bölgesinden konsolosluk 

hizmetleri almak için vatandaşla-
rımızın Kopenhag’a gelmeleri on-
ların neredeyse bir iş gününe mal 
olmakta, ulaşım için harcadıkları 

para da cabası. Danimarka’daki 
kriz ortamında iş yerlerinde izin 
almak zorunda kalarak kadroları-
nı ve iş durumlarını da rizike et-
mekte bir çok vatandaşımız. Üs-
telik bir günlük izin alsalar bile, 
herhangi bir eksik evrak yüzün-
den o gün işlerini halledememe 
riskiyle karşı karşıyalar.
Günümüz teknolojik gelişmeleri 

gözönüne alındığında konsolosluk 
hizmetleri Jylland bölgesinde de 
verilebilir diye düşünüyorum. Bir 
çok vatandaşımız bunu istemek-
tedir. Bu sorun yeni değildir, an-
cak Jylland’da oturan vatandaş 
sayımızın da hızla artmakta oldu-
ğu düşünülünce mağdur olan kişi 
sayısı da artmaktadır. Bu sorun 
en kısa zamanda çözülmelidir.
Belki önceden belirlenmiş ve du-

yurusu yapılmış tarihlerde seyyar 
hizmet verilmesi, ya da Jylland 
bölgesine de bir konolosluk bi-
rimi açılması mümkün olabilir. 
Unutmayalım Danimarka’da ya-
şayan Türk vatandaşlarının hatı-
rı sayılır bir kısmı Jylland’da ya-
şamaktadır.

Jylland’a konsolosluk zamanı geldi

A
vrupa Konseyi tarafın-
dan ‘Eurpean Commis-
sion Against Racism 
and Intolerance (ECRİ) 

ECRI report on Denmark’ adın-
da bir rapor yayınladı. Raporda 
Danimarka’ya yine ayrımcılık ve 
ırkçılık suçlaması yöneltildi.

Raporda, Danimarka’daki bazı 
resmi kurumların tutumu ile po-
lis ve medyanın etnik azınlıklar 
hakkında kullandığı dil eleştie-
rilirken Danimarka devletinin 
bazı girişimleri de övüldü.

Danimarka Halk partisi’nin 
Müslümanlar hakkında aşağıla-
yıcı bir söylem tercih ettiği belir-
tilirken polis ve medyanın Müs-
lümanlar ve Roma adı verilen 
çingeneler hakkında kullandığı 
dil de küçük düşürücü bulundu.

Danimarka’daki bazı yasal dü-
zenlemelerin belirsiz olması ne-
deniyle ırkçılık, ayrımcılık ve 
farklı tutum ortaya çıktığının 
belirtildiği raporda hükümet ta-
rafından yeni oluşturulan eşit-
lik konseyinin ise yeterince öne 
çıkmadığı ve tanınmadığı belir-
tiliyor.

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücsa-
dele eden sivil toplum kuruluşla-
rına yeterli desteğin verilmediği 
belirtilen raporda ayrıca polisin 
meydana gelen suç olaylarında 
zanlılardan bahsederken hiç ge-
rek olamamasına rağmen etnik 
ve dini kökenlerini açıkladığı be-

lirtiliyor.

Nazizmi yasaklayın
Avrupa Konseyi yayınladığı ra-
porun sonuç bölümünde Da-
nimarka’ya bazı çağrılarda da 
bulunuyor. Nazizmin yasaklan-
ması,Nazi soykırımını inkar et-
menin suç sayılması, Müslüman 
düşmanı derneklerin yasaklan-
masını isteniyor.

Aile birleşimi kuralları 
değişsin
Raporda Danimarka hüküme-
tinden aile birleşimi kuralları-
nı gözden geçirmesi isteniyor, 
puan sisteminin de eleştirildiği 
raporda aile birleşimi hakkından 
yararlanmak için hızla artan 
ekonomik şartlar da göze batan 
noktalar olarak değerlendirili-
yor.

  

Sığınmacılara da değinilen ra-
porda Danimarka’da sığınma 
başvurusunu bekleyen kişilerin 
belirsizliğe mahkum olduğu ve 
zamanlarını beklemekle geçri-
diği belirtilirken, hem bekleme 
süresince kendilerine ödenen 
maaşların arttırılması, hem de 
sığınma başvurusunun sonuç-
lanmasını bekleyen kişilerin ça-

lışmalarına olanak sağlanması 
gerektiği dile getirildi.

Anadili eğitimi verilsin
Anadili eğitiminin yendien baş-
latılması gerektiği belirtilen ra-
porda Danimarka okullarından 
göçmen öğrencilerin ağırlıkta 
olmamasına özen gösterilmesi 
istendi.

(Haber)

Danimarka ırkçılık suçlamasından kurtulamıyor
Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir raporda Danimarka’ya yine ayrımcılık ve ırkçılık suçlaması yöneltildi.
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Uluslararası kalite standarlarında sağlık hizmeti veren ve sizi daha mutlu edecek 
değişimler için ünlü Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Fatih Dağdelen ve uzman 
ekibi, güler yüzlü sağlık için sizleri Dora Hospital’a bekliyor.

Uzmanlık dallarımız: Plastik cerrahi ve estetik

Adres: Fulya Mah. Yavuz Sok. No: 7 (Otim - Beyaz TV karşısı) Fulya -Şişli, İstanbul. Telefon: 0090 212 337 32 32 - 0090 212 337 32 00
www.dorahospital.com.tr - info@dorahospital.com.tr 

  • Saç ekimi
  • Burun estetiği
  • Meme estetiği: meme büyütme/küçültme ve dikleştirme
  • Karın germe
  • Liposuction
  • Yüz estetiği; botox, dolgu
  • Kepçe kulak estetiği
Ağız ve diş sağlığı
  • İmplant
  • Laminate
  • Porcelen
  • Porcelen dolgu
Göz sağlığı ve hastalıkları
  • Lazer
  • Katarakt
  • Göz estetiği
Tüp bebek ve kısırlık tedavisi

HABERHABER

Haziran ayı başında Kopenhag’da Park Bio, 
Aarhus’ta Øst for  Paradis sinemalarında

D
animarka’da geçti-
ğimiz 15 Eylül’de 
yapılan seçimlerde 
milletvekili seçilen 

ve Maliye Bakanlığa getirilme-
si Danimarka İstihbarat ser-
visinin hakkındaki ”sakıncalı” 
raporu nedeniyle engellene-
nen Henrik Sass Larsen 
Sosyal Demokrat Parti 
Parlamento grubu baş-
kanlığına getirildi. Parti genel başkanı Helle 
Thorning Schmidt’in sağ kolu ve Maliye Bakan-
lığına getirilmesi neredeyse kesinleşmiş olan 
Henrik Sass Larsen hakkında Danimarka Gizli 
İstihbarat servisi (PET) “bakan olması sakınca-
lıdır” diye rapor vermişti.

İstihbarat Teşkilatı PET raporunda Larsen’in 
geçtiğimiz yılın mayıs ayında motosikletli çete 
Bandidos üyesi Torben Ohlsen Jensen ile öğle 
yemeği yediği ve kriminal bir örgüt mensubu 
ile ilişkisi bulunduğunu belirterek “Bakan ol-
ması sakıncalıdır” yazdı.

Henrik Sass Larsen Kopenhag’ın güneyindeki 
Köge kasabasından milletvekili seçilmişti. Lar-
sen parti yerel teşkilat başkanı Tommy Kamp 
ile birlikte motosikletli çete üyesi ile öğle yeme-
ği yemiş, yemekte çete üyesi kişi sürmekte olan 
velayet davasında iki siyasetçinin yardımını is-
temişti. Henrik Sass Larsen gündeme bomba 
gibi düşen haber üzerine, “Bir hata yaptım, so-
nuçlarına katlanmam lazım” demiş, tüm politik 
çalışmalarda geride kalmıştı.

Danimarka İstihbarat Servisi’nin (PET) 
hakkında »Bakan olması sakıncalıdır« 
raporu vermesi ardından parti yöneti-
mi tarafından geri plana çekilen Sosyal 
Demokrat Partili politikacı Henrik Sass 
Larsen siyasete geri döndü.

Sass Larsen geri döndü

ALANYA’DA SİZİN DE DAİRENİZ OLSUN Proje 7 katlı apartman ve 10 bloktan oluşmaktadır. 
Alanya/Avsallar’da denize 500 metre uzaklıkta 
olan proje şehir merkezine yakındır.

G
eçtiğimiz yıl Ocak 
ayında iki yıllık ce-
zasını çekmekte ol-
duğu Kolding Ceza-

evi’nde gardiyanların üzerine 
çullanması sonucu kalbi duran 
ve komaya girerek ardından 
yaşamını yitiren 23 yaşındaki 
Ekrem Şahin’in ölüm nedeni-
nin Danimarka Adli Tabipler 
Komisyonu tarafından “Oksi-
jen yetersizliği” olarak açıklan-
ması Ekrem Şahin davasının yeniden ele 
alınmasını gündeme getirdi.

Ekrem Şahin’in trajik ölümü ardından 
gelişen olaylar Danimarka açısından 
tam adli tıp rezaletine dönüşmeye baş-
ladı.

Danimarka Adalet Bakanlığı’na bağ-
lı olan ve ülkenin en yüksek tıp organı 
olan Adli Tabipler Komisyonu (Rets-
lægerådet), Kolding Cezaevi’nde elleri 
ve ayakları arkadan bağlanarak etkisiz 
hale getirilmeye çalışılan Ekrem Şa-
hin’in ölüm nedeninin Danimarka adli 
tıp yetkililerinin otopsi raporunun aksi-
ne 14 Ocak 2011 tarihinde nefes alması 
engellendiği için oksijen yetersizliğinden 
kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

Dava yeniden ele alınmalı
Ekrem Şahin davasının yeniden ele alın-
ması gerektiğini belirten Kopenhag Üni-
versitesi  Hastanesi  Rigshospital eski 
klinik şeflerinden Prof. Dr. Lars Heslet, 
“Adli Tabipler Komisyonu Ekrem Şa-
hin’in oksijen yetersizliğinden ölmüş 

olabileceği yönünde bir açıklama yaptı. 
Bu açıklama davanın yeniden ele alın-
ması, tanıkların dinlenmesi anlamına 
geliyor. Şunu diyebiliriz: Bir kişinin el-
leri ve ayaklarını arkadan bağlayıp, yü-
züstü yatırarak etkisiz hale getirmeye 
çalışırsanız, o kişi ölür” dedi.

Hvidovre Hastanesi’nin eski uzman 
doktorlarından Hanns Reich de, Prof. 
Lars Heslet ile aynı fikirde olduğunu 
açıklayarak, “Adli Tabipler Komisyo-
nu’nun vardığı sonuç Ekrem Şahin’in 
oksijen yetersizliğinden ölmüş olabilece-
ği yönündedir. Bu da insanları yüzüstü 
yatırarak etkisiz hale getirmenin ne ka-
dar tehlikeli olduğunu gösteriyor, ada-
let sistemi bunu dikkate almalıdır” diye 
konuştu.

Savcı Tabipler Komisyonu’ndan 
daha fazla bilgi istiyor
Güney Batı Jutland polisinden savcı Cla-
us Henrik Larsen, Adli Tabipler Komis-
yonu’ndan açıklama ile ilgili olarak daha 
fazla bilgi istediklerini ve komisyondan 

gelecek bilgiler ışığında davayı 
soruşturacaklarını söyledi.

Adli tıp gardiyanları 
aklamaya çalışmıştı
Danimarka adli tıp yetkilileri-
nin yayınladıkları otopsi rapo-
runda, Ekrem Şahin’in ölüm 
nedeni olarak  ‘aşırı heyecan’ 
gösterilmiş ve Şahin’in üzerine 
çullanan 7 gardiyan hakkında 
“Soruşturmaya gerek yoktur, 

olayda bir suç unsuru yoktur” denilerek 
gardiyanlar hakkında bir işlem başla-
tılmamıştı. Danimarka’da yapılan otop-
sinin ardından açıklanan resmi ölüm 
nedeni uluslararası tıpta “Excited Deliri-
um” olarak biliniyor.

Amerikalı uzman altı ay önce 
söylemişti
Dünyanın önde gelen adli tıp uzmanla-
rından Michael Baden de geçtiğimiz ka-
sım ayında, Ekrem Şahin olayında Da-
nimarkalı uzmanların Ekrem Şahin’in 
ölüm nedeniyle ilgili yaptıkları açıkla-
malar ve ulaştıkları sonuç ve teşhislerin 
doğru olmadığını söylemişti.

Amerikalı ünlü otopsi uzmanı Michael 
Baden, Danimarka’da yapılan otopsi so-
nucunda hazırlanan raporu eleştirmiş, 
Ekrem Şahin dosyasındaki otopsi rapor-
larını okuduktan sonra ölüm nedeninin 
aşırı heyecandan kaynaklanan kalp dur-
ması olarak açıklanamayacağını söyle-
mişti.

(Haber)

Adli Tabipler Komisyonu’ndan açıklama
Adli Tabipler Komisyonu, Ekrem Şahin’in ölüm nedeninin oksijen 
yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Amerikan yardım 
kuruluşu Save the 
Children tarafından 

her yıl yapılan sıralamada, 
2012 yılında dünyada anne 
olmak için en kötü yer, aç-
lıkla mücadele eden Afrika 
ülkelerinden Nijer oldu. 
165 ülkede, “kadınların 
sağlık durumları, eğitim 
düzeyleri ya da çocukların 
sağlığı ve beslenmeleri” gibi 
kilit göstergeleri inceleyen 
Save The Children’ın lis-
tesinde, Nijer bu sene Af-
ganistan’dan sonra en son 
sırada yer aldı. 
Amerikan yardım kurulu-
şunun internet sitesinde 
yayınlanan rapora göre, 
anne olmak için en iyi ülke-
ler listeninin başında sıra-
sıyla Norveç, İzlanda, İsveç, 
Yeni Zelanda, Danimarka, 
Finlandiya, Avustralya , 
Belçika, İrlanda, Hollanda 
ve İngiltere yer aldı. 
Fransa’nın 14, ABD’nin 
25’inci sırada yer aldığı lis-
tede, Türkiye 47’nci sırada 
yer bulabildi. 
Yardım kuruluşunun so-
rumluları, yetersiz beslen-
menin anne ve çocukların 
sağlığına etkisini gün ışı-
ğına çıkaran bu raporun, 

18-19 Mayıs’ta ABD ’deki 
Camp David’de yapılacak 
ve beslenme güvenliğinin 
ele alınacağı G-8 zirvesi ön-
cesinde yayınlanmasının 
önemine işaret ettiler. 
2012’de dünyada annelerin 
durumunun, birçok ülkeyi 
etkileyen kronik beslenme 
yetersizliğinin, bizzat an-
neler ve çocukları üzerin-
deki tahrip edici etkilerini 
açıkça ortaya koyduğunu 
belirten Save the Child-
ren yetkilisi Brendan Cox, 
yayınladığı açıklamada, 
beslenme yetersizliği konu-
sunda somut sonuçlar sağ-
layabilecek dünya çapında 
bir girişimde bulunmanın 
acilen gerekli olduğuna işa-

ret etti. 
Amerikan sivil toplum ku-
ruluşunun (STK) hazırla-
dığı rapordaki listenin so-
nunda yer alan 10 ülkeden 
aralarında Nijer’in de bu-
lunduğu gıda kriziyle karşı 
karşıya bulunan 7 ülke şu 
anda, potansiyel olarak bir 
milyon çocuğun yaşamını 
tehdit eden ve gelişmeye 
devam eden acil bir duru-
mun merkez üssü olarak 
ortaya çıkıyor. 
Son sıradaki 10 ülke ara-
sında yer alan 4 ülkede son 
20 yılda, beslenme yetersiz-
liğine bağlı olarak birçok 
çocukta fiziksel ve akıl geli-
şiminde sorun görülüyor. 

Anne olmak için en iyi ülke Norveç
Amerikan yardım kuruluşu »Save the Children« tarafından 
yapılan sıralamada, 165 ülke içinde Nijer son, Norveç ilk, 
Türkiye 47’inci sırada yer aldı.
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KOPENHAG ODENSE

Bizimle yüzyüze görüşmek için 
hemen arayın

KOPENHAG´A KADAR YORULMAYIN

72 300 678
Dronningegården
Dronningegade 23

5000 Odense
Açılış saatleri: Pazartesi-Perşembe: 08.00-14.00 

Cuma: 08.00-11.00

Aldersrogade 3
2100 København Ø

Odense’deki işyerimizde Mette ve Marlene’ye altınınızı 
teslim edin. Onlar da güvenli kuryemizle Kopenhag’daki 
atölyemize gönderip uzmanlarımız tarafından altınınızın 
değerini belirlesinler. Haftaiçi günlerde iki gün içinde sizi 
arayıp altınınızın değerini bildiriyoruz. 
Hem kolay hem de güvenli.

ALTININIZI 
ALDANMADAN 

BOZDURMAK İÇİN 

8 ÖNEMLİ TAVSİYE
- Altın gramajının düşük olması onun gram  
 fiyatını daha düşük kılmaz.

- Altınınızı otelde bozdurmanız gram  
 fiyatının daha düşük olmasını   
 gerektirmez.

- Altınınızı satınalanların polisten izin  
 belgesi olmalıdır ve geçerli işletme 
 ruhsatını göstermelidir.

- Altınınızı satınalanlar, alışverişi polisin  
 verdiği alış ve satış defterine not 
 etmelildir.

- Altın ticareti yapanların açık posta 
 adresinde işyerlerinin olması gerekir

- Altın satınalıcılar altının o günkü kurunu 
 açıklamak zorundadırlar.

- Altını günün kurundan hesaplayarak  
 satınalmak zorundadırlar.

- Gizli, görülmeyen harçlara dikkat ediniz.

Saygılarımızla

24 ayar - 267,93 /gram
22 ayar - 245,42 /gram
18 ayar - 200,94 /gram
14 ayar - 156,74 /gram
  8 ayar -   89,22 /gram
830 gümüş - 3,50 /gram
925 gümüş - 3,90 /gram

Altın ticareti yapanların yarısının altınları çok düşük 
fiyattan satınaldığını biliyor muydunuz?
Siz ve aileniz yaz tatilinizde altınınızı satarken 
aldanmayın, tatilinizi zehir etmeyin.
Her tür altın, eski mücevherler, saat altınlar, altın diş 
ve külçe altın satınalıyoruz.
Danimarka’nın profesyonel altın satınalıcıları 
olarak size fiyat garantisi sunuyoruz, Size dünya 
altın piyasası fiyatları üzerinden fiyat veriyoruz. 
Bu da, fiyatın günden güne değişmekte olduğunu 
gösterir. Web sitemizde fiyatınızı kendiniz 
hesaplayabilirsiniz.

7 Mayıs 2012 tarihli Nyfortune fiyat örnekleri:

»Fiyat ve 
satış yöntemleri 

gözönünde tutulduğunda 
sadece Nyfortune 

kurallara uygun satış 
yapmaktadır.« 
Jyllandsposten 
21 Şubat 2012

Y
urtdışında yaşayan 
vatandaşların Türki-
ye’deki seçimlerde, 
bulundukları ülkede 
oy kullanmasını kolay-

laştırmayı ve vatandaşlık huku-
kundan kaynaklanan sorunların 
ortadan kaldırılmasını amaçla-
yan yasa tasarısı, TBMM Ge-
nel Kurulu’nda kabul edililerek 
yasalaştı.   

Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
YSK’ya, yurtdışı seçmenler ile 
ilgili olarak kurulacak ‘’Yurtdışı 
İlçe Seçim Kurulu’’na seçim tak-
vimi süresince Dışişleri Bakanlı-
ğı’ndan en az bir daire başkanı 
statüsünde kamu çalışanını gö-
revlendirme imkanı veriyor.  

Kanunda, Yurtdışı İlçe Seçim 
Kurulu’nun görev ve yetkileri ay-
rıntılı olarak düzenleniyor.  
Yurtdışı seçmen listeleri, yurtdı-
şında sandık kurulmasına karar 
verilen temsilciliklerinin görev 
çevreleri gözetilerek ve yurtdı-
şı seçmen kütüğü esas alınarak 
YSK tarafından oluşturulacak ve 
elektronik ortamda ilan edilecek.  

Kanunla, sandık alanı, sandık 
yeri ve düzenin sağlanması ko-
nusunda; yurtdışında belirlenen 
mahallelerde ve gümrüklerde, 
sandık kurulu başkanına, uzak-
lık ve mesafe belirlenmesinde 
takdir yetkisi veriliyor.   

Yurtdışı seçmenlerin oy kullan-
masında; sandık, gümrük kapıla-
rında oy kullanma veya elektro-
nik oylama yöntemlerinin birlik-
te veya ayrı ayrı uygulanmasına, 
seçim türüne ve yabancı ülkenin 
durumuna göre Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın görüşü alınarak YSK tara-
fından karar verilecek. 

Yurtdışı seçmen kütüğüne ka-
yıtlı seçmenlerin oy kullanmala-
rına yönelik iş ve işlemlerde Dı-
şişleri Bakanlığı’nın bilişim alt-
yapısından faydalanılabilecek. 

Dışişleri Bakanlığı, YSK’nın 
belirleyeceği usul ve esaslar çer-
çevesinde kullanılacak olan bili-
şim altyapısının oluşturulması ve 
güvenliği için gerekli tedbirleri 
alacak.  

Yurtdışında seçim sandıkları 
kurulacak

Yurtdışı seçmen kütüğüne ka-
yıtlı bulunan seçmenler, yurtdışı 
temsilciliklerde ve ihtiyaç duyul-
ması halinde yerel makamların 
uygun göreceği diğer yerlerde 
kurulacak seçim sandıklarında 
seçimin yapılacağı günün 45 gün 
öncesinden başlamak üzere YSK 
tarafından belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde düzenlenen 

oy verme gün takvimine göre, se-
çim gününden önceki 7. gün saat 
17.00’ye kadar oy kullanabilecek. 
Ancak, yabancı ülkedeki seçmen 
sayısı gözetilerek oy kullanma 
gün süresi, Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın görüşe alınarak YSK tara-
fından kısaltılabilecek.  
Oy kullanma saatleri mahalli 
saat ile 08.00-17.00 arasında ola-
cak.

Yabancı ülkenin durumu gözö-
nünde tutularak, seçmenlerin, 
hangi yurtdışı temsilciliğinde ta-
til günleri dahil 24 saat, hangile-
rinde daha az süreyle oy kullana-
bileceğine Dışişleri Bakanlığı’nın 

görüşü alınarak YSK tarafından 
karar verilecek ve bu karar elekt-
ronik ortamda ilan edilecek.  

Yabancı ülkede yaşayan seçmen 
sayısının fazlalığı halinde; YSK, 
oy kullanmanın başladığı tarih-
ten itibaren 30 gün boyunca her 
seçmenin kendisi için belirlenen 
günlerde ve sandıkta, bu süre 
içinde oy kullanamayan seçmen-
lerin ise yabancı ülke için belir-
lenen son oy verme gününden 
öncesi 10 gün içinde belirlenen 
sandıkta oy kullanmalarını sağ-
layacak.  

Özel oy pusulası

Hangi yurtdışı temsilciliğinde 
ve mahalde sandık kurulacağı; 
sandık kurulunun hangi görevli-
lerden oluşacağı; Dışişleri Bakan-
lığı’nın görüşü alınarak YSK ta-
rafından belirlenecek. Bu belirle-
meye göre; sandık kurulu başkan 
ve üyelerinin seçimi, yurtdışı ilçe 
seçim kurulunca yapılacak. San-
dık Kurulu; bir kamu görevlisi 

üye ve son milletvekili genel seçi-
minde Türkiye genelinde en çok 
oy alan 3 siyasi partinin bildi-
rikleri birer isimden oluşacak ve 
aynı usulle yedek üye seçilecek. 
Siyasi partiler üye bildirmezse, 
eksiklik, kamu görevlileri veya 
seçmenler arasından seçilecek 
üyeyle doldurulacak. 

Sandık kurulu başkan ve üye 
seçimleri, yurt dışında öncelikle 
sandığın kurulacağı yerde görevli 
kamu görevlisi ve seçmenler ara-
sından yapılacak.  

YSK özel olarak imal ettirdiği 
oy pusulası ile özel renkte bastı-
rılmış oy zarflarını Yurt Dışı ilçe 

Seçim Kuruluna gönderecek. 
Yurtdışında kullanılacak olan 

oy sandıkları, oy kullanma ka-
binleri ve diğer araçların ebat-
ları dahil tüm özellikleri ile bir 
sandıkta oy kullanacak seçmen 
sayısı, yabancı ülkenin durumu 
gözönünde tutularak Dışişleri 
Bakanlığı’nın görüşü alınarak 
YSK tarafından farklı olarak be-
lirlenecek.  

Oy kullanacak seçmenin Türki-
ye Cumhuriyet kimlik numara-
sını taşıyan nüfus cüzdanı, res-
mi belgeler veya pasaportundan 
kimliği tespit edilecek, bilgisayar 
destekli merkezi seçmen kütüğü 
sistemi üzerinden diğer yöntem-
lerle oy kullanıp kullanmadığı 
kontrol edilecek.  

Sandık kurulları tarafından her 
gün oy verme süresinin bitimi 
olan 17.00’de veya başka bir bi-
tim saati belirlenmişse bu saatte 
sandık açılacak, çıkan oy zarfla-
rı açılmadan adedi, oy kullanan 
seçmen sayısı ve bunların birbi-
rine uygunluğu tutanakla tespit 

edilecek.  
Yurtdışı İlçe Seçim Kurulunca, 

yurt içerisinde oy verme süresi 
bittikten sora, yurtdışından ağzı 
mühürlü olarak gelen oy torba-
ları, genel esaslara uygun bir 
şekilde Yurtdışı İlçe Seçim Kuru-
lunun denetimi altında, sandık 
kurullarına açtırılarak sayım ve 
dökümü yaptırılacak, tutanak al-
tına alınacak. Bu tutanaklar esas 
alınarak birleştirme işlemlerine 
ilişkin tutanak düzenlenecek ve 
sonuçlar Ankara İl Seçim Kuru-
luna iletilecek. 

Ayrıca, geçici gümrük kapısı 
seçim kurullarından gelen geçici 

birleştirme tutanağındaki sonuç-
lar kendi içeresinde birleştirile-
cek ve bu sonuçlar Ankara İl Se-
çim Kurulu’na iletilecek.  

Mavi Kart

Doğumla Türk vatandaşı olup da 
çıkma izni alarak Türk vatandaş-
lığını kaybedenlere ve altsoyları-
na verilecek Mavi Kart, değerli 
kağıtlar arasında sayılıyor. Bu 
kişiler elektronik ortamda tutu-
lan ‘’Mavi Kartlılar Kütüğüne’’ 
kaydedilecek. Bu kütüğe kayde-
dilenler, her türlü nüfus olayla-
rını yurtiçinde nüfus müdürlük-
lerine, yurtdışında ise dış temsil-
ciliklere beyan etmekle yükümlü 
olacak.  

İzinli vatandaşlıktan çıkanlar 
da aynı haklardan 
yararlanacak

Doğumla Türk vatandaşı olup ta 
çıkma izni alarak Türk vatan-

daşlığını kaybedenler ve üçüncü 
dereceye kadar olan altsoyları, 
istisnalar dışında Türk vatandaş-
larına tanınan haklardan aynen 
yararlanmaya devam edecek.

Milli güvenliğe ve kamu düzeni-
ne ilişkin hükümler saklı olacak. 
Bu madde kapsamında bulunan 
kişilerin seçme ve seçilme, mu-
afen araç veya ev eşyası ithal 
etme hakları ile askerlik hizme-
tini yapma yükümlülüğü olma-
yacak. 

Sosyal güvenliği ilişkin kazanıl-
mış hakları saklı olup, bu hakla-
rın kullanımında ilgili kanunlar-
daki hükümlere tabi olacaklar. 

Bu madde kapsamındakiler bir 
kadroya dayalı ve kamu hukuku 
rejimine tabi olarak asli ve sü-
rekli kamu hizmetlerinde bulu-
namayacak ancak kamu kurum 
ve kuruluşlarında işçi, geçici 
veya sözleşmeli personel olarak 
çalıştırılabilecekler. 

Bakanlar Kurulu gerekli gör-
mesi halinde üçüncü dereceden 
itibaren hangi dereceye kadar 
altsoylarının bu maddede tanı-
nan haklardan faydalanabileceği-
ni belirleyecek. 

Bu madde hükümlerinden ya-
rarlanacak olan altsoyların, 
üstsoyu ile soy bağını belgelen-
dirmesi gerekecek. Haklardan 
yararlanmak için Mavi Kart’ın 
ibrazı yeterli olacak. 

Açık adrese göre kayıt 

Kanunla, Nüfus Hizmetleri Ka-
nunu’nun ‘’Yerleşim yeri adresi 
yurtdışında olan Türk vatandaş-
larının adres kayıtları yaşadıkla-
rı ülkenin ve şehrin adı itibarıyla 
tutulur’’ fıkrası yürürlükten kal-
dırılıyor. 

Yurtdışında yaşayan vatandaş-
lar da yurtiçinde yaşayanlar gibi 
açık adres esasına göre kayıt altı-
na alınacak. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunda 
yapılan değişikliklerle, ‘’Yabancı 
Öğrenciler Daire Başkanlığı’’nın 
ismi ‘’Uluslararası Öğrenci Dai-
re Başkanlığı’’, ‘’İnsan Kaynak-
ları ve Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı’’nın adı ‘’İnsan Kay-
nakları Daire Başkanlığı’’ olarak 
değiştiriliyor ve ayrı bir birimi 
olarak ‘’Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı’’ oluşturuluyor. 

2017 yılına kadar milletvekili 
seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçi-
mi ve halk oylamalarında kim-
lik numarası esas alınarak veya 
mevcut bilgilerle Yurtdışı Seç-
men Kütüğü oluşturulabilecek. 

Kanunla, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı’na 1 daire başkanı ve 6 mü-
hendis kadrosu ihdas ediliyor.

Gurbetçiye oy hakkı Meclis’ten geçti
Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmasını da düzenleyen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri ile ilgili kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Will Smith, Denzel Washington, Sa-
muel L. Jackson ve Halle Berry ol-

masa Hollywood ne yapardı? Ya da Lo-
uis Armstrong, olmasa caz müziği veya 
Michael Jackson olmadan pop müziği, 
Snoop dogg, Missy Elliot ve Timbaland 
olmasa rap müziği nasıl olurdu?
Söyleyeyim…Oldukça fakir ve cılız 

olurdu.
Yukarıda adını saydığım sanatçıların 

hepsinin bir ortak yönü var; hepsinin de 
Afroamerikan olması ve günümüz Ame-
rikan toplumunun kültür sanat yaşamı-
na kattığı zenginlikler. Onlar renkleri 
siyah olduğu için sanatlarını icra etmek-
ten mahrum olsalardı ne olurdu düşü-
nebiliyor musunuz?
Kesin olan bir şey var. ABD’de, Dani-

marka Film Enstitüsü’nün (DFI) man-
tığını takip eden kişiler olsaydı yukarı-
da adını saydığımız sanatçıların hiç bir 
şansı olmayacaktı. 
DFI, yapılan bir kaynak başvurusunda 

oyuncu kadrosunda ”esmer” oyuncular 
bulunduğunu ve bu tür filmlerin Dani-
marka taşrasında ilgi görmediğini ge-
rekçe göstererek ekonomik destek ver-
meme kararı aldı. Her ne kadar günü-
müz Danimarka’sında böyle bir cevapla 
karşılaşmak saçma gibi gelse de maale-
sef bunda doğruluk payı var.

Enstitütünün dar görüşlülüğünün 
yanı sıra kaynak başvurusununa verilen 
cevapta kullanılan ifade doğrudan ırkçı 
bir zihniyeti yansıtmaktadır. Bu gerek-
çe hem yeni gelişmelere ve değişimlere 
kapalı olmakla damgalanan taşra hal-
kına hakaret, hem de bu ülkede yaşa-
yan ve esmer olarak nitelendirilen gru-
ba mensup olan göçmenlere de hakaret-
tir. Göçmenlerin oyuncu olma hayalleri, 
senaryo yazma hayalleri bir anda yerle 
bir edilmiştir. İşte 2012 yılı Danimar-
ka’sında karşılaşılan tablo budur. Özel-
likle Danimarka sinemasının ne kadar 
yenilikçi ve sınırları zorlayan filmler 
ürettiğini düşününce meydana gelen bu 
olay özellikle acıklıdır. Ama anladığımız 
kadarıyla bu yenilik ve gelişim etnik ço-
ğulcu topluma mensup, Danimarkalı se-
yirciler ve oyuncular için geçerliymiş.
Düşünün Hollywood Will Smith’in bü-

yük filmlerde oynayamacağını düşün-
seydi, ona sadece rap müzkçisi veya so-

kak serserisi muamelesi yapsaydı, öyle 
ya siyah Amerikalılardan başka bir şey 
de olmaz, değil mi (!)
Her ne kadar DFI yazdığı ret gerekçe-

sinde senaryonun zayıflığından da söz 
etse bu zayıflığın nerede kaynaklandığı-
nı açıklaması beklenir. Esmer oyuncula-
rın oynadığı filmler iş yapmaz diye kes-
tirip atmak işin kolayına kaçmaktır.
Şimdi birileri çıkıp da, ”Ama böyle bir 

şeyde haklılık payı var, doğrudan söy-
lenmiş işte” de diyebilir. Öyle bile olsa, 
taşra da böyle bir tutum varsa, yani taş-
ra da yaşayanlar esmer oyunculara alı-
şık değillerse bunu kırmanın zamanı 
gelmiş demektir.
Artık yeni düşüncelere, yeni ufuklara 

açılmamız gerekmekte. Varolan düşün-
ce tarzını devam ettirmeyi tercih eder-
sek gelişemeyiz, ilerleyemeyiz. Ayrıca 
DFİ de film endüstrisine verdiği kay-
nakların aslında Doğan ve Kaya ailele-
rinin ödediği vergilerden de geldiğini de 

bilmelidir
Göçmenlere yönelik olarak konuşma-

lar yaptığım toplantılarda göçmenlere 
sadece avukat, doktor mühendislik eği-
timleri almamak gerektiğini, bunların 
arasında film tiyatro oyunculuğu, senar-
yo yazarlığı, yönetmenliği eğitimlerini 
de almaları gerektiğini eklemiştim.
DFI’nin gözlüğüyle olaya yaklaşırsak, 

esmer göçmenler pizzacı, taksi şöförü, 
çete üyesi gibi işler dışında Danimar-
ka’da hiç bir işte çalışamayacaklardır, 
zira genç göçmen oyunculara Danimar-
ka sinemasında biçilen roller sadece bu 
rollerdir.
Bazı istisnalar dışında aslında durum 

budur ve olayı acıklı hale getiren de bu-
dur. Ve bir çok kabiliyetli oyuncunun 
önü kapanmaktadır.
Danimarka en kısa zamanda göçmen-

ler hakkında sahip olduğu dar görüşlü, 
at gözlüklü tutumundan kurtulmazsa 
kendine en büyük zararı vermiş olacak-
tır. Hem devlet sektöründe hem de eğ-
lence dünyasında yeni bir düşünce tarzı 
gerekmektedir. 
Hiç bir şey kendiliğinden olmaz, kap-

sayıcı bir politikayı doğrudan ya da do-
laylı olarak gütmedikten sonra göçmen-
lerin de uyum sağlamasını bekleyeme-
yiz.

Ayrımcılık devam ediyor

YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

DANİMARKA SİYASETİ ÖNEMLİ BİR KİŞİLİĞİ KAYBETTİ. Sosyal Demokrat Parti eski milletvekili ve bakan-
larından Horsens Belediye Başkanı ve aynı zamanda Danimarka Belediyeler Birliği başkanı 56 yaşındaki Jan Tröjborg 
bisikletle antreman yaparken aniden geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.  Sosyal Demokrat politikacının ölümü 
Danimarka siyaseti için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. 1970 yılında, 18 yaşında Sosyal Demokrat Parti’den yerel 
siyaset atılan Jan Tröjborg, 1993-2001 yılları arasındaki Sosyal Demokrat Parti liderliğindeki koalisyon hükümetlerinde 
çeşitli bakanlıklarda görev yaptı. Sanayi, Ulaştırma, Ticaret, Bilimsel Araştırma, Gelişim ve Savunma Bakanlıkları yapan 
Tröjborg, 2005 yılından bu yana Horsens Belediye Başkanlığı, 2010 yılından bu yana da Belediyeler Birliği Başkanlığını 
yürütüyordu. Birinci ve ikinci evliliklerinden dört çocuk babası olan Tröjborg aynı zamanda mühendisti. 

DANİMARKA 
SİYASETİNDE 
BÜYÜK KAYIP



     Mayıs/Maj 2012haber12  Mayıs/Maj 2012 13   haberHABERHABER HABER

���������������������������

CROSS-OVER

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

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

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

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

Daha fazla bilgi için www.cross.over.dk
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Düzenli koşmanın 
sağlık için faydalı 
olduğu bir kez daha 

kanıtlandı. Danimarka’da 
yapılan yeni bir araştır-
ma, düzenli olarak koşma-
nın, ölüm riskini yüzde 44 
azalttığını, ortalama yaşam 
süresini ise kadınlarda 5, 
erkeklerde ise 6 yıl uzattı-
ğını ortaya çıkardı.

Kopenhag Şehri Kalp Ça-
lışması’nda, 20-93 yaş ara-
sında 20 bin kişi üzerinde 
1976’dan bu yana yürütü-
len bir araştırmanın parça-
sı olarak yapılan bir çalış-

ma, koşmanın ölüm riskini 
azaltırken, yaşam süresini 
de uzattığını gösterdi.

İngiliz The Independent 
gazetesinin yansıttığı araş-
tırmada, düzenli olarak 35 
yıldan fazla bir zamandır 
koşan bin 116 erkek ve 762 
kadına, haftada ne kadar 
sıklıkta, hızlı mı, yavaş mı 
koştukları sorularak, koş-
mayan kişilerin kalp du-
rumlarıyla karşılaştırıldığı 
belirtildi.

Danimarkalı kalp uzma-
nını Dr. Peter Schnohr’ın 
liderliğinde yapılan araş-

tırma sonucunda, hem ka-
dınlarda hem de erkekler-
de ölüm riskinin yüzde 44 
düştüğü ortaya çıkarken, 
ortalama yaşam süresinin 
yaş faktörünü göz önünde 
bulundurarak, kadınlarda 
5.6, erkeklerde ise 6.2 yıl 
uzadığı kaydedildi.

Dr. Schnohr ayrıca-
, »Araştırmamızın sonucu, 
koşmanın sağlık için iyi 
olup olmadığı sorusunu ke-
sinlikle yanıtlıyor. Düzenli 
olarak koşmanın yaşam sü-
resini uzattığını kesinlikle 
söyleyebiliriz« dedi.

Koşmak ölüm riskini azaltıyor
Danimarka’da yapılan yeni bir araştırma, düzenli ola-
rak koşmanın, ölüm riskini yüzde 44 azalttığını, or-
talama yaşam süresini ise kadınlarda 5, erkeklerde 
ise 6 yıl uzattığını gösterdi.

2
3 yaşındaki Türk genci C.O, 22 
yaşında Ürdünlü M.M.S ve 21 ya-
şında Mısır’da oturduğu belirtilen 
Danimarkalı R.H.R dün çıkarıl-

dıkları Nöbetçi Mahkemede, Danimarka 
ceza yasasının 192a maddesine göre ya-
sal olmayan otomatik silahlar ve cephane 
bulundurmaktan tu-
tuklanarak hapse gön-
derildiler.

Kapalı kapılar ardın-
da yapılan duruşma-
da, polisin soruştur-
mayı sağlıklı bir bi-
çimde yürütmesi açı-
sından zamana ihtiya-
cı olduğu için savcının 
isteği doğrultusunda 
zanlıların ilk etapta 
terörden değil silah ve 
cephane bulundurmak suçlamasıyla tu-
tuklanma yoluna gidildiği bildirildi.

2 Kalaşnikof ve cephane
Mahkeme tarafından zanlıların açık 
isimlerinin yazılmaması yasağı getirilir-
ken, 2 adet AK47 Kalaşnifok tüfek ile 
cephane bulundurmakla suçlandıkları 
öğrenildi.

Türk tren istrasyonunda yakalandı

Polisin araştırmasına göre, Ürdünlü 
M.M.S Kopenhag’ın banliyösü Hareskov 
tren istasyonunda bilinmeyen bir kişiyle 
geçtiğimiz Perşembe günü yerel saat ile 
17.00’da buluşarak otomatik silah satın 
alma pazarlığı yapıyor.

Türk genci C.O saat 20.30 sularında 
Ürdünlü ile buluşarak 
sözkonusu istasyona 
birlikte giderek bilin-
meyen kişiden aldık-
ları silah ve cephaneyi 
arabasına yerleştire-
rek saklıyor.

Operasyonun yapıl-
dığı önceki gün(Cu-
ma),Türk genci Ko-
penhag’ın banliyösü 
Herlev tren istasyo-
nuna yerel saat ile 

09.50’de gelerek silahları Mısır asıllı Da-
nimarkalı R.H.R teslim ederken her ikisi 
polis tarafından tren istasyonunda, Ür-
dünlü’nün ise aynı semtteki Melisseha-
ven adresindeki evinde gözaltına alındığı 
ifade edildi.

Türk genci ve Danimarkalının suçsuz 
olduklarını söyledikleri, operasyon kap-
samında önceki gün gözaltına alınan di-
ğer 6 kişinin  ifadeleri sonrası serbest bı-
rakıldıkları belirtildi.

Terör zanlısı Türk tutuklandı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da otomatik silah-
lar ile cephane bulundurmak ve terör eylemi hazırlı-
ğında oldukları şüphesiyle gözaltına alınan aralarında 
23 yaşında bir Türk’ün bulunduğu 3 kişi çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı.

D
animarka Türk 
Federasyonu’nun 
12 Mayıs 2012 
Cumartesi günü 

İnci Düğün salonunda 
düzenlediği Türk Günü, 
Kopenhag ve çevresinde 
yaşayan Türkiye sevdalısı 
yüzlerce kişinin, Türkiye 
Cumhuriyeti Kopenhag 
Büyükelçisi Ahmet Berki 
DİBEK ve büyükelçilik ça-
lışanları ile Danimarka¬da 
faaliyet gösteren Türk der-
neklerinin katılımı ile ger-
çekleştirildi.

Türk Günü, Kur¬an-ı 
Kerim ve İstiklal Marşı¬-
nın okunmasından sonra 
yapılan konuşmaların ar-

dından, geceye davetli olan 
sanatçılardan Zafer İsle-
yen ve Burcak Özdemir’in 
sahne alması ile devam 
etti. 

Her iki sanatçı da geceye 
katılan tüm davetlilerin 
katılımıyla birbirinden gü-
zel parçaları seslendirdiler 
ve anavatanlarından bin-
lerce kilometre uzakta ya-
şayan Türklere çok güzel 
anlar yaşatarak vatan öz-
lemlerini bir nebze de olsa 
unutturdular.

Bu iki sanatçıdan son-
ra gecenin sunuculuğunu 
yapan Danimarka Fede-
rasyonu Eşbaşkanı Ba-
hadir Güler, belki de ge-

ceye katılanların şimdiye 
kadar yaşamadıkları eski 
bir Türk geleneği olan ve 
Türklerin Ergenekon¬dan 
çıkışını temsil eden “DE-
MİR DÖVME” merasimini 
geceye katılan Danimarka 
Türk Federasyonu Başka-
nı İlhan Esen ve davetli 
olan diğer derneklerin baş-
kanları ile beraber gerçek-
leştirerek, bu meresimin 
ne anlama geldigini gece-
ye katılan tüm davetlilere 
anlattı.

Gecenin devamında sah-
ne alan Ahmet Şafak ile 
geceye katılan davetliler 
yerlerinden fırlayarak el-
lerindeki bayraklarla sah-

nenin önünü tamamen 
doldurdular. Sanatçının 
birbiri ardına okuduğu gü-
zel parçalarla kendinden 
geçen davetliler, sanatçı ile 
adeta bütünleştiler.

Yüzlerce Türkiye sevdalı-
sı ile gerçekleştirilen Türk 
Gecesi gecenin geç saatle-
rine kadar devam eden eğ-
lence ile son buldu. 

Gecenin sonunda kısa bir 
kapanış konuşması yapan 
Bahadır Güler: “Önümüz-
deki yıl Mayıs ayında Da-
nimarka¬da yaşayan tüm 
Türkleri Türk Günü¬ne 
katılmaya davet etti.”

Türk Günü coşkuyla kutlandı
Danimarka Türk Federasyonu tarafından Kopenhag yakınlarındaki Bal-
lerup kasabasında gerçekleşen Türk Günü etkinliklerine Türkiye sevda-
lısı yüzlerce kişi katıldı. Etkinliklere katılan sanatçılar, anavatanlarından 
binlerce kilometre uzakta yaşayan Türklere çok güzel anlar yaşatarak 
vatan özlemlerini bir nebze de olsa unutturdular.

Kopenhag yakınların-
daki Bröndby semtin-
de spor çalışmalarına 

devam eden iki Türk genci 
Burak ve Gökhan Dağıdır 
özverili, disiplinli çalışma-
ları ile antrenörleri tara-
fından Danimarka Yüzme 
Milli takımına aday olarak 
görülüyorlar.

Meral ve Cemal Dağıdır 
çiftinin oğulları olan Burak 
ve Gökhan Dağıdır kardeşler 
antrenörleri Ricky Jörgen-
sen tarafından yazılan bir 
yazı ile hem gelecekte Dani-
marka Milli takımına aday 
gösterildiler, hem de Dani-
marka Milli takımı Team 
danmark himayesi altında 
dört yıllık Lise eğitimi bur-
suna da layık görüldüler.

Gökhan Dağıdır’ın kelebek 
ve kurbağalama dallarında 
stabil bir gelişme çizgisi gös-
terdiği belirtilirken fiziksel 
ve teknik gelişimini devam 
ettirdiği kaydediliyor.

Burak Dağıdır ise, kelebek 
ve karışık dallarda yarışıyor 
ve o da kardeşi Gökhan gibi 
fiziksel gelişimi ile teknik 
becerilerini hızla arttırıyor. 
Önümüzdeki 1-2 yıllık süre-
cin bu iki gencin sportif ge-
leceği açısından önemli oldu-
ğunu belirten antrtenörleri 
Ricky Jörgensen her iki gen-
cin de gelecekte Danimarka 
mayosu ile uluslararası kate-
gorilerde Danimarka’yı tem-
sil edebilecek teknik, fiziksel 
ve sosyal yeteneklere sahip 
olduğu belirtiliyor.

İşte geleceğin 
milli yüzücüleri
Türk ikizler Burak ve Gökhan Dağıdır 
özverili, disiplinli çalışmaları ile antre-
nörleri tarafından Danimarka Yüzme 
Milli takımına aday olarak görülüyorlar.
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♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin, 
mutlu edin

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

hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

Danimarka’da 60 bine yakın vatanda-
şımız yaşamakta olup, bunlardan ço-

ğunluğu yaz aylarında Türkiye’ye memle-
ketlerine tatile gitmektedirler. Danimar-
ka’da yaşayan vatandaşlarımızın çoğun-
luğu Konya, Sivas, diğerleri de Aydın, Af-
yon, Uşak, Denizli, Kayseri ve diğer ille-
rimizdendir. İsveç’te yaşayanlar ise daha 
çok Konya, Norveç’te yaşayanlar Uşak, 
Konya, Finlandiya’da yaşayanlar ise batı 
illerimizden ve Sivas, Kırşehir yöresinden-
dir.

İskandinavya ülkelerinde yaşayan birin-
ci kuşak vatandaşlarımız, genellikle 50 yaş 
üzeri olup, bir çoğu yaz tatilini, özellikle 
emekli olanlar yaz aylarını memleketlerin-
de geçirmektedirler. İşte memleketimize 
izine giderken hepimizin amacı kazasız ve 
belasız mutlu bir izin geçirmektir. İznimi-
zi istediğimiz şekilde geçmesi, gelecek yıl 
daha iyi bir tatil yapmamıız kim ve de ‘’ah 
keşke, vah keşke’’ dememek için sizlerden 
birisi olarak bir takım önerilerde bulun-
mak istiyorum. Tabiki bu önerilere sizle-
rinde bilgi ve tecrübelerinin katılmasıyla 
daha iyi bir öneri listesi olacağına inanıyo-
rum. Bu inançta sizin tecrübelerinize ila-
veten aşağıdaki önerileri dikkatinize sun-
maktan mutluluk duyuyorum. 

Öncelikle tatile çıkmadan önce kalınacak 
süre ve yeride gözönüne alarak bir plan ve 
proğram yapılmalıdır.

Tatile hangi yolla gidileceği iyi düşünü-
lerek kararlaştırılmalıdır (mümkün oldu-
ğunca hava yolu tercih edilmeli, biletler 
önceden alınmalıdır), özel araçla gidilme-
si en son düşünülmelidir. Gerekirse Tür-
kiye’de araç kiralama işi düşünülmelidir. 
Yoldaki zorluklar ve trafik kazaları her 
zaman göz önünde bulundurularak araç 
kullanırken, kesinlikle trafik kuralları-
na uyulmalıdır. Nasıl ki burada her türlü 
kurala uyuyoruz, kendi memleketimizde 
uymalı diğer vatandaşlara örnek olmalı-
dır. Unutmayın ki “yola çıkmak sevdikle-
rine kavuşmak içindir, onlardan ayrılmak, 
kaza yaparak onları üzmek, hastane veya 
hapishaneye gitmemek” içindir. Amaç ka-
zasız belasız geri dönmektir. Ağır giden 
yol alır, hızlı giden yolda kalır.

Yola çıkarken, özellikle hava yoluyla gi-

dildiğinde, valizlerinizi iyi hazırlayın, kilo 
sınırlamasına dikkat edin, gereksiz ve 
gümrüğe tabi şeyleri valizinize koymayın, 
bagaja vermediğiniz çantalarınızda par-
füm sıvı içecek, uçağa alınmayacak diğer 
şeyler koymayın. Ayrıca valizlerinize para 
koymayın. Hem kaybolacağını, hem de pa-
ranın güvenlikli kağıt olduğunu ve x-ray 
cihazında öteceğini unutmayın. Ayrıca be-
yan edilmeden taşınabilecek para sınırının 
üstünde parayı valizinizde ve çantanızda 
beyan etmeden bulundurmayın. Aksi tak-
tirde konrollerde sıkıntı çekilmektedir ve 
paranıza el konulmakta, kaynağı sorul-
maktadır.

Televizyon, cd player, radyo, telefon vb 
gibi cihazları götürülüyorsa ,Türkiye’ye 
girişte gümrüğe beyan edip bandrol alın-
malıdır.

5- Gittiğiniz yerde, öncelikli işlerini-
zi ilk fırsatta halletmelisiniz. Daha son-
ra Vergi dairesi, Belediye, Emniyet, Nü-
fus, Muhtarlık ve diğer yerlerdeki işleri-
nizi halledin. Pasaport ve nüfus işlerinizi, 
Türkiye’de çok daha kolay halleder, hem 
de Türkiye’deki memurların size hizmet 
etme, sizlerinde onlardan hizmet alma ve 
Türkiye’deki resmi dairelerin gelişmişliği-
ni görme mutluluğunu elde edersiniz. Ay-
rıca Konsoloslukların diğer vatandaşların 
işlemlerini yapmasına imkan sağlar, onları 
mutlu edersiniz.

6- Memleketinizde boş kaldığınız ve vak-
tinizi değerlendirmek istediğiniz zaman-
larda, neler yapıp nerelere gideceğinizi 
planlayın, mümkün mertebe müzeler, ti-
yatrolar, sinemalar, pazar ve panayır yer-
lerine gitmeyi, şenlik ve festivallere katıl-
mayı, tanıdık ve bildiklerinize, buralarda 
bildiğiniz öğrendiğiniz ve beğendiğiniz iyi 
uygulamaları anlatın, iyi davranışlarda 
örnek olunuz. Buradaki iyi uygulamaları 

oraya, oradaki iyi uygulamaları buraya ge-
tirmek ve uygulatmak için çaba sarf edin. 
Güvenliğinizi de her zaman önemseyin, 
evinizi ve diğer kıymetli şeylerinizi sigorta 
ettirmeyi düşünün. Atalarımız ’’Alçak yer-
de yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel 
alır’’ demişler, bunu unutmayın.

7- Bulunduğunuz yerde, sizin gibi yurt-
dışında tatile gelen hemşehrilerinizin ve 
arkadaşlarınızın olduğunu düşünerek, on-
larla boş zamanlarınızda görüşüp sohbet 
edebileceğiniz yerler belirleyerek, haftanın 
veya ayın belli gün ve saatlerinde, orada 
buluşmaya gayret edin ve bunun herkes 
tarafından duyulmasına yardımcı olun. Bu 
konuda bulunduğumuz yerin belediyesi-
ne, kaymakamlığına, emniyet müdürlüğü-
ne, jandarma komutanlığına, muhtarlığa 
ve kamu yararına çalışan derneklere istek-
te bulunduğunuz da, mutlaka sizlere yar-
dımcı olup toplanıp, sohbet edebileceğiniz 
yerleri ayarlayacaklardır. Bir örnek vere-
cek olursak Kulu’da, Cihanbeyli’de, Kuş-
ca’da, Kelhasan’da, Şarkışla’da, Sivaslı’da, 
Pınarbaşı’nda, Yalvaç’ta, Nazilli’de, Alan-
ya’da, Didim’de ve diğer yerlerde mutla-
ka buluşacak konuşacak birbirinizi görüp, 
Danimarka ve İsveç’e gelenlerle haber, ev-
rak, paket, selam gönderip birşeyler iste-
yecek ortamları bulabileceksiniz ve de il-
gili belediye ve diğer kurumlar sizlere yar-
dımcı olacaktir. Bunu geleneksel hale ge-
tirmekte oldukça yarar vardır.

8- Çocuklarınızın ve torunlarınızın mem-
leketinize gitmeme isteğine karşı çıkma-
yın onları zorlamayın, ancak kısa bir süre 
kaldıktan sonra sahillere tatile gidebile-
ceklerini bildirin ve bunu sağlayın. Hatta 
sahillerde bir yazlık ev edinmeye çalışırsa-
nız ileride sizin kalmanıza torunlarınızın-
da sizi daha sık ziyarek etmelerine imkan 
sağlarsınız. Bunu önemseyin ve çocukları-

nıza mutlaka tatil imkanı sağlayın.
9- Çocuklarınızın eğitimine ve anadil eği-

timine önem verin, memleketinizde bulun-
duğunuz süre içerisinde onların dillerini 
daha iyi öğrenmelerine, kültürel değerle-
rini daha çok tanıyıp benimsemelerine im-
kan sağlayın özen gösterin.

10- Türkiye’deyken karşılaştığınız ve çö-
zümlenmesini istediğiniz konuları ve so-
runları ilgililere iletiniz ve önerilerinizi su-
nunuz. İlgili kurumlara web sitelerinden 
elektronik ortamda ulaşabilir, onlar hak-
kında bilgi sahibi olup önerilerinizi ve is-
teklerinizi iletebilirsiniz. Amaç tenkit et-
mek, kırmak, yakınmak olmayıp daha iyi-
yi daha doğruyu bulmak, daha iyi hizmet 
almak, ülkemizin daha da gelişmesine kat-
kıda bulunmak olmalıdır. Tatilinizi geçir-
diğiniz yerdeki derneklere, sosyal yardım 
kuruluşlarına, huzurevlerine gidin, hasta-
ları ziyaret edin gönüllü yardım kuruluş-
larına bilginizle, tecrübenizle, maddi ve 
manevi olarak katkıda bulunmaya çalışın. 
Özellikle çocuklarla ilgili iyi örnek olmaya 
ve oluşturmaya çalışın.
Kopenhag Emniyet Müşaviri olarak, 

(ki İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç ve 
Finlandiya’da da görevli olan birisi ola-
rak) tatil öncesi sormak ve öğrenmek 
istediğiniz her konuda 004539205500, 
004539193028 telefon ve 004539201017, 
004539186400 fax  ve email: turkemb.copenhagen
@mfa.gov.tr ile copenhagen@egm.gov.tr 
adreslerine herzaman başvuruda bulu-
nabileceğinizi ve en kısa zamanda sizle-
re bilgi verilereceğini belirtmek isterim. 

Dileğimiz vatandaşlarımızın sorunsuz ve 
mutlu bir tatil yapmaları planlarını tam 
olarak uygulamaları ve memnun dönme-
leridir. Bu konuda Büyükelçiliklerimiz ve 
ilgili makamlar her türlü önlemi alıyor ve 
düzenlemeyi yapıyorlar.

En iyi duygu ve düşüncelerimizle iyi ta-
tiller diler, her tatilin yeni bir tatilin baş-
langıcı olmasını ve  yeni bir tatile daha iyi 
planlamayla gidilmesini sağlamasını te-
menni eder, sevgi ve saygılar sunarken ül-
kemize iyi dileklerimizi ve selamlarımızı 
götürmenizi, bizim adımıza da gezmenizi 
görmenizi özellikle  bildiririm.Herşey gön-
lünüzce ve dilediğinizce olsun….

Türkiye’ye tatile giderken 
yapılacaklar

FEYZULLAH ARSLAN haber@haber.dk

KOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRİ

K
openhag ve çevresinde 
yaşayan Uşak’ın Tatar 
kasabasından gelen va-
tandaşlarımızın her yıl 

geleneksel olarak düzenledikleri 
Tatar Dayanışma Derneği’nin 22. 
Geleneksel Gecesi bu kez geçtiği-
miz yıllardan farklı gerçekleşti. 
Dayanışma gecesini 19 Mayıs’a 
denk getiren Tatarlılar, kültür ge-
cesiyle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü 
anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 
da kutladılar.

Büyük bir katılımla başkent Ko-
penhag’daki Başaksaray Salonula-
rında gerçekleşen Tatar Dayanış-
ma Derneği’nin gecesine, Oden-
se’de yaşayan Türk Halk Müziği 
sanatçımız Leylacan Dönmez söy-

lediği birbirinden güzel türkülerle 
renk kattı.  2002 yılında halk müzi-
ği sanatçılarımızdan Musa Eroğlu 
yönetiminde çıkardığı “Anla Gö-
nül” albümüyle çıkış yapan genç 
sanatçımız ulusal bayramımızda 
sahne almaktan mutluluk duydu-
ğunu söyledi.

Tüm salonun Türk bayraklarıy-
la donatıldığı gecede yönetim ku-
rulu üyeleri arasında soru cevap  
yarışması düzenlendi. Çok basit 
olmasına rağmen günün anlam ve 
öneminden yola çıkılarak sorulan 
”Atatürk’ün 19 Mayıs’ta hangi 
vapurla Samsun’a çıktığı soruya 
her iki grubunda ‘Bandırma’ ya-
nıtını vermesiyla salon alkışlara 
boğuldu. 

Gecede sahne alan Teoman, Ser-
kan Arık, Ferhat Uğur, Melek San 
ve Ramazan Kaya söyledikleri bir-
birinden güzel hareketli türküler 
ve şarkılarla Tatarlı vatandaşları-
mıza unutulmaz anlar yaşattılar. 
Gece boyunca pisti dolduran genç 
kızlarımız danslar edip halaylar çe-
kerek, doyasıya eğlendiler. Geceye 
ayrıca Türkiye’den gelen Estetik 
Plastik Cerrahi uzmanı Op. Dr. 
Fatih Dağdelen de onur konuğu 
olarak katıldı. 

Geceyle ilgili Haber’e bir açıkla-
ma yapan Tatar Dayanışma Der-
neği başkanı Aytekin Arık, “Ulu-
sal bayramlarımıza ilginin giderek 
azaldığı sıkıntılı bir dönemden ge-
çiyoruz. Geceyi 5 Mayıs akşamı 

yapacaktık, ama biz 19 Mayıs’ta 
yapmaya karar verdik. Çünkü 
böyle önemli bir ulusal bayramı-
mızın yaşadığımız bu ülkede sönük 

geçmesini istemedik. Bu gecede 19 
Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı elimizden geldi-
ğince hemşehrilerimizle birlikte 
kutlamak istedik” dedi. 

Gecede Kopenhag Emniyet Mü-
şaviri Feyzullah Arslan ve Haber 
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Cengiz Kahraman da yaptıkları 
kısa konuşmalarda, Tatar Daya-
nışma Derneği’ni dayanışma ge-
cesiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
ve Gençlik Spor Bayramını birleş-
tirmesinden dolayı kutlayarak, 
böyle bir gecenin gerçekleşmesin-
de emeği geçenlere teşekkür ettiler 
ve vatandaşlarımızın bayramlarını 
kutladılar. 

(Haber)

Tatarlılar Kültür gecesinde 19 Mayıs‘ı unutmadılar
19 Mayıs’ta başkent Kopenhag’da kültür ve dayanışma gecesi düzenleyen Tatar Dayanışma Derneği, 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı da unutmadı. Tatarlılar gecede coşkuyla ulusal bayramımızı kutladılar.

Hüseyin DUYGU

H
amburg 
Atatürk-
çü Dü-
şünce 

Derneği başkanı Coşkun Cotur’un 
çağrılısı olarak 19 Mayıs Bayra-
mı’nı kutlamak için Hamburg’a 
eşi Müjde Ar’la gelen Eski Kültür 
Bakanı Ercan Karakaş ile Türkiye 
ve CHP’nin yurtdışı örgünlenmesi 
üstüne bir söyleşi yaptık.

Hüseyin Duygu (HD): Sayın 
Karakaş, Türkiye’de neler 
oluyor? CHP ne yapıyor?
Ercan Karakaş (EK): Türkiye çok 
hızlı bir değişim içinde. Ama bu 
değişimin olumlu olduğunu söy-
liyemeyeceğim. AKP, Cumhuriyet 
değerleri ile kavga halinde. 19 
Mayıs dahil milli bayramları an-
lamsızlaştırmaya çalışıyor. 23 Ni-
san, 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihle-
ri AKP’nin sevmediği tarihler. Bu-
günü anlamak ve demokratik bir 
Türkiye yaratabilmek için doğru 
bir tarihi bilince sahip olmamız 
gerekiyor. Bunlar tarihimizden 
korkuyorlar. AKP laiklik ilkesini 
de yok etmeye çalışıyor. AKP’nin 
özgürlük anlayışı, inanç özgürlü-
ğü anlayışı değil. Alevileri kapsa-
mayan bir inanç özgürlüğünden 
yana.   
  AKP açılım deyince, güncel po-
litikalarda sıkışıyor demektir. De-
niz Feneri gibi skandallar günde-
me gelince hemen artık oyalama 
politikası olduğu iyice anlaşılan 
‘açılım politikası’nı gündeme ta-
şıyorlar. Biliyorsunuz Kürt açılı-
mı, Alevi açılımı, Roman açılımı, 
Ermeni açılımı yapıyoruz dedi, 
sonuç ortada, Türkiye, bölünmüş-
lüğü daha önce hiç bu kadar ya-
şamadı.
  AKP kendisi eleştiren herkese 
düşmanca yaklaşıyor. Şu anda 98 
gazeteci tutuklu. Kimi gazeteciler 
hangi suçtan tutulduklarını bilme-
den dört yıldır tutuklular. Türkiye 
Çin’den sonra en çok gazetecinin 
tutuklu olduğu bir ülke oldu. Ken-

di milletvekilini tutuklayan bir 
anlayış nasıl demokratik bir ana-
yasa yapar?

HD: Türkiye’de sıradan insan-
lar ne durumda, ne diyorlar?
EK: Türkiye’de 18 milyon insan 
yoksulluk sınırının altında yaşı-
yor. Korku Cumhuriyeti’ne dön-
dü Türkiye. AKP Hükümeti çevre 
düşmanı. Tarihte bununla da anı-
lacaktır. Ama halk artık AKP’nin 
çevre kirletici, yağmacı poitikasını 
anlamaya başladı. İnsanlar artık 
tepkilerini örgütlü şekilde dile ge-
tiriyorlar. 19 Mayıs Bayram’ına 
yüzbinlerin sahip çıkması bunun 
bir örneğidir. 1 Mayıs Bayramı 
emekle kazanıldı ve emekçilerimi-
zin mücadelesi sonucu artık Tak-
sim Meydanı’nda kutlanıyor.

HD: Ana muhalefet partisi 
CHP ne durumda, Kemal 
Kılıçdaroğlu dönemi ile ne 
değişti CHP’de?
EK: Mevcut anayasının değişme-
sini yıllardır CHP istedi.  Tutu-
cu ve kısıtlayıcı bir öze sahip bu 
anayasanın değişmesi artık bir 

zorunluluktur. Örneğin 2,5 milyon 
kamu çalışanı toplu sözleşme ve  
grev hakkından ve siyasi partilere 
üye olma hakkından yoksun.
  12 Eylül’de 650 bin kişi tutuk-
landı, 20 binden fazla insanımız 
başka ülkelere sığınmak zorunda 
kaldılar. AKP’nin amacı demok-
rasi değil. CHP için demokrasi 
bir yaşam tarzı, ana bir hedeftir. 
AKP’nin derdi uzlaşı ile bir ana-
yasa çıkarmak değil. Halka ben 
denedim ama öteki partiler isteme-
diler deyip, halka başkanlık siste-
mini kabul ettirmek. Bilime, sana-
ta ve sanatçıya düşmanca yakla-
şan Erdoğan, modern padişahlık 
istiyor. Erdoğan’ı ABD getirdi, 
tıpkı Demirel’i ve Tansu Çiller’i 
getirdiği gibi.
  CHP son kurultayda devrim ni-
teliğinde sayılabilecek bir karar 
işe her kademedeki parti örgütlen-
mesinde yüzde 33 kadın yer alma-
sı ve gençlerin de yüzde10 temsil 
edilmesi parti bir ükle adına çok 
yaralı olacak. Sadece İstanbul’da 
40 bin gençlik kolu üyemiz var.
  CHP sol değerlere önem verdiği 
sürece halkla daha çok bütünle-

şecek. Her türlü farklı sosyal ve 
ekonomik sorunlarla, Kürtlerin, 
Alevilerin istemlerini de gene biz 
onlarla birlikte çözeceğiz. Kılıçda-
roğlu ile CHP yüzünü sola döndü 
ama süreç tamamlanmadı. Somut 
sorunlara somut çözümler getir-
mede yeterli değiliz.

“Vatandaşlarımızın yaşadığı 
ülkelerde parti örgütleri 
kuracağız”

CHP’nin yurtdışı örgütlenmesi 
konusunda harekete geçtik. Ham-
burg ziyaretim de örgünlenme 
isteğimizin somut bir örneğidir. 
Yurdışında vatandaşlarımızın ya-
şadığı ülkelerde parti örgütleri 
kuracağız. Ayrıca yurtdışı CHP 
dostlarına da ulaşmak ve onların 
birikim ve deneyimlerininden ya-
rarlanmak istiyoruz. Çifte vatan-
daşlık ve çifte oy hakkı bir insan-
lık hakkıdır.

HD: Özel bir mesajınız var 
mı?
EK: Umutlu olmalıyız. Umudu 
hep birlikte örgütlemeliyiz. Ör-

gütlü ve bilinçli mücadele AKP’yi 
iktidardan indirecektir. AKP’nin 
kökü yoktur, o da ANAP gibi yok 
olup gidecektir. Türkiye AKP kor-
ku cumhuriyetınden kendisini 
kurtaracaktır.

huseyin.duygu@haber.dk

»AKP’de ANAP gibi yok olup gidecektir«
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kültür Eski Bakanı Ercan Karakaş, Hamburg’da HABER’e konuştu

Ercan Karakaş: RÖPORTAJ

1945 yılında Çanakkale’de doğan Ka-
rakaş, ilk ve ortaöğrenimini Çanakka-

le’de yaptı. İstanbul’da başladığı yükse-
köğrenimini Almanya’da Makine Yüksek 
Mühendisi olarak tamamladı. 
  Almanya’da bulunduğu yıllarda Türk 
işçi ve ailelerine sosyal danışmanlık yap-
tı. Almanya Sosyal Demokrat Parti’sinde 
(SPD) on yıl değişik kademelerde çalıştı. 
Avrupa’daki sosyal demokrat yurttaşları-
mızın kurduğu Avrupa Sosyal Demokrat 
Halk Dernekleri Federasyonu’nda (HDF) 
dört dönem genel başkanlık görevinde 
bulundu.
  Türkiye’ye döndükten iki yıl sonra 1986 
yılında SODEP-HP birleşmesinde İstan-
bul’da SHP’ye katıldı. Önce il sekreter-
liği görevi yaptı. Sonra üç kez İstanbul 
İl Başkanlığına seçildi. Daha sonra Parti 
Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği 
ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevle-
rinde bulundu.
Ekim 1991 seçimlerinde İstanbul üçün-
cü bölgeden Milletvekili seçildi. Üç yıla 
yakın bir süre TBMM’de SHP grup baş-
kanvekilliği yaptı. İki yıl Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclis üyeliği görevinde 
bulundu. 24 Aralık 1995 seçimlerinde 
İstanbul 3.Bölgeden 2. kez milletvekili 
seçildi.
“Gelecek Sosyal Demokrasidir”, “Eksik-
siz Bir Demokrasi İçin”, “Demokratikle-
ş(eme)me, SHP ve Solda Bütünleşme”, 
“Sosyal Demokrasinin Şansı”, “Değişen 
Dünya ve Solun Vizyonu”, “CHP 2000 
Yeniden Yapılanma”, “Sol Yeniden” ve 
“Siyasette Yenilenme – Solda Yeni Parti 
Arayışları” adlı  kitapların yazaradır..
50. Hükümette Kültür Bakanlığı yaptı. 
Olağanüstü Hal ve Çekiç Güç süresini 
uzatma kararnamesini imzalamadı. Ka-
rakaş bakanlık görevinden istifa etti.

M. Ercan Karakaş kimdir?
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PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

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

Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsanız, 

mağazamıza uğrayıp nasıl bir süsleme 
istediğininizi belirtmeniz yeterlidir. 

Hemen bizi arayın.

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

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

Mağazamızda 
her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri 

bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

GELİN ÇİÇEKLERİ 
VE BUKETLER

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

Danimarka değerlendirme enstitüsü 
(Eva) ve Ulusal Araştırma Merkezi 

(SFI) tarafından yapılan yeni ve geniş çap-
lı araştırmanın sonuçlarına göre, okul yö-
neticilerinin % 93  ünün ve öğretmenlerin 
yüzde 90 ının, iki dilli çocukların velileri-
nin okul- aile işbirliğinde çok geri planda 
kaldıklarını ve okulun bunun için genel-
likle çok çaba sarfetmesi gerektiğini orta-
ya koydu. 

Elbetteki bu araştırmada velilerde unu-
tulmadı ve velilerin yüzde 57 si, yabancı 
oldukları için kendilerine özel bir muame-
le veya ekstra bir çaba harcanmadıklarını 
belirtiyor ve yüzde 53 ününde yabancı ol-
dukları için kendilerine özel bir muamele 
veya ekstra bir çaba harcanmaması gerek-
tiğini belirtiyor.  

Bilgisayar kullanamayan velilerimiz var, 
okuma- yazması olmayan velilerimiz var, 
çocuklarını ‘eti senin kemiği benim’ diye-
rek tüm sorumluluğu okula teslim eden 
velilerimiz var, yoğun tempoda çalışıp za-
man bulamayan velilerimiz var, dili yete-
rince bilmediği için bir çok proje, organi-
zasyon veya toplantıya katılımda zorla-
nan velilerimiz var, kendi çocukluğundan 

edindiği kötü okul tecrübelerini çocukları-
na yansıtan velilerimiz var ve birde okulu 
pek önemsemeyen vurdum duymaz velile-
rimizde var, ki sanırım en tehlikeliside bu 
olsa gerek. Tabii bu arada istisnalarımızda 
var, onlara değinmeden geçersem haksız-
lık olur. Okul yönetiminden tutun, çocu-
ğunun okulu ile ilgili her türlü vukuatında 
bulunan velilerimizde var. 

Ne kadar katılımda bulunmak gerekiyor? 
Bu katılımın çocuklarımız için önemi ne-
dir? Yukarıda sayılan eksikliklerden veya 
imkansızlıklardan dolayı katılım sağlaya-
mıyorsak, bunları düzeltmek veya gider-
mek için neler yapmamız gerekiyor? 

Okul başlangıcında okul- aile karşılıklı 
beklentileri dile getirmek çok önemlidir. 
Çocuklarımıza özen gösterelim, hergün 
okulda neler yaptıklarını ve yaşadıklarını 
öğrenmek istediğimizi onlara gösterelim. 
Unutmayalım ki çocuklarımıza en çok ve 
yakın bizler örnek olabiliriz. Çocuklarımı-
zı ve onların geleceğini ilgilendiren her tür 
detaya hayatımızda yer ve zaman verme-
miz lazım ki, çocuklarımız kendileriyle il-
ginen ve destek olan velilerinin oldukları-
nı hissetsinler. 

Okul – Aile işbirliği

BEDRİYE ZELAL KANAT bzelal.kanat@haber.dk

Danimarka’da Türk 
mamüllerini satan 
en büyük market

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

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

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

BİZDEN 
UCUZU 

VAR MI? 

NØRREBRO 
HELAL 
KASAP

Marketimize gelin, 
ucuz kampanya 
ürünlerimizden 

yararlanın!

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fi yatlarla temin edebileceğiniz marketimize mutlaka uğrayın. 

Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri. 
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

Haftalık indirimlerimizi 
internet sitemizden 
takip edebilirsiniz

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

Kopenhag Kocate-
pe Camii Kadın ve 
Gençlik Kolları’nın 

düzenlediği geleneksel Ker-
mes’e Danimarkalıların da 
ilgi göstermesi dikkat çekti.

Kadınlarımız tarafından 
hazırlanan yiyeceklerin sa-
tıldığı kermesin açılışını Ko-
penhag Büyükelçimiz Berki 
Dibek ve eşi Ceyda Dibek 
yaptı.

Kermesin açılışına Kopen-
hag büyükelçimiz Ahmet 
Berki Dibek ve eşi Ceyda 
Dibek’in yanısıra Din İşleri 
Müşaviri Ahmet Onay, Ko-

catepe Camii Din Görevlisi 
Talip Akbaş ve eşi, Kocate-
pe Camii Yönetim Kurulu 
başkanı Faik Canbaz ve yö-
netim kurulu üyeleri ile çok 
sayıda vatandaşımız katıldı.

Kermese Danimarkalıla-
rın da büyük ilgi göstermesi 
dikkat çekti. Gençlik ve Ka-
dın kollarına üye çok sayıda 

genç kızın ve kadının yo-
ğun çalışması ve özverisiyle 
gerçekleşen kermeste ka-

dınlarımızın cami avlusun-
da yufka açarak yaptıkları 
gözlemeler, ev yemekleri ve 
tatlılar kermese gelenlere 
satıldı.

Kermes’te Türk mutfağı-
nın çeşitli lezzetlerin yanı-
sıra  el emeği göz nuru ile 
yapılmış el işi ürünler de sa-
tışa sunuldu

Açılışın ardından dernek 
yöneticilerinden bilgi alan 
Büyükelçi Berki Dibek, ca-
miye gelen özellikle yaşlı va-
tandaşlarımızla uzun süre 
sohbet etti ve vatandaşları-
mızın sorunlarını dinledi.

Vatandaşlarımız büyü-
kelçi Dibek’e kesin dönüş, 
Türkiye’de emeklilik, Tür-
kiye’de sağlık sigortasından 
yararlanma gibi konularda 
sorular yönelttiler. Sohbet 
sonunda Büyükelçi Dibek, 
vatandaşlarımıza Çalışma 
Müşaviri ile Kocatepe Cami-
i’nde bir bilgilendirme top-

lantısı yapmalarını önerdi.
Telefon başında bekleme 
kalkacak
Büyükelçi Berki Dibek, bu 
ay sonundan itibaren kon-
soloslukta yeni bir santra-
la geçileceğinin müjdesini 
vererek, ”Yeni santralımız 
faaliyete geçtiğinde artık 
telefon başında uzun süre 
bekleme olmayacak.  Sant-
ralımızdaki çağrı merkezi 

aracılığıyla vatandaşlarımız 
istedikleri birimle derhal te-
lefonla ilişkiye geçebilecek-
ler” dedi.

Kocatepe Camii’ndaki Ker-
mes yarın (Cumartesi günü) 
sona erecek.

Kopenhag’da Kermes’e büyük ilgi

Başkent Kopen-
hag’ın Christians-
havn semtinde 

bulunan Noma restoran, 
‘Dünyanın en iyi 50 resto-
ranı’ listesinde zirveye 3. 
kez oturdu ve dünyanın 
en iyi restoranı seçildi. 

Noma restoran 3 yıl 
ararda dünyanın en iyi 
restoranı seçilirken, Ko-
penhag’ın Österbro sem-
tinde bulunan Geranium 
adlı restoran da dünya-
nın en iyi 50 restorantı 
sıralamasında 49. sırada 
yeraldı.

Noma, Kuzey Avrupa 
anlamına gelen ‘Nordic’ 
sözcüğü ve yemek anlamı-
na gelen ‘mad’ sözcüğün-
den türetilmiş bir isim. 
Mönüsünde kurutulmuş 
istridye, su teresi, misk-
sığırı ve tekesakalı çiçeği 
gibi ilginç isimli lezzetle-
re yer veren Noma’yı 32 
yaşındaki şef Rene Redze-
pi yönetiyor.

Restoranın en önemli 
özelliği ise sadece Kuzey 
Avrupa, yani İskandinav-
ya bölgesinden yemekler 
sunuyor olması. Buna ek 
olarak, yemek uzmanla-
rı (gastronom) Noma’nın 
başarısını “lokal” olması-
na ve küçük çaplı bir hiz-
met anlayışı benimseme-
sine bağlıyor.

İngiltere’nin başkenti 

Londra’da gerçekleşen 
‘The World’s 50 Best Res-
taurants’ (Dünyanın en 
iyi 50 restorantı) ve dün-
yanın önde gelen yemek 
dergilerinden 800 gurme 
ve yemek yazarları tara-
fından seçilen Noma Res-
toran adına konuşmayı 
restoranın bulaşıkçısının 
yapması dikkat çekti. 

29 yıldır Danimarka’da 
yaşayan Gambiyalı Ali 
Sonko ödül töreninde 
yaptığı konuşmasında, 8 
yıldır Noma’da bulaşık 
yıkadığını ve daha önce-
ki yıllarda ödül törenine 
katılmak için gittiği İngil-
terey’de vizesi olmadığı 
için geri gönderildiğini 
söyledi.  

Noma Restoran 3.kez 
dünyanın zirvesinde

1. Noma, København
2. El Celler de Can Roca, 
Girona
3. Mugaritz, San Sebastian
4. D.O.M., Sao Paolo
5. Osteria Francescana, 
Modena
6. Per Se, New York
7. Alinea, Chicago
8. Arzak, San Sebastian
9. Dinner by Heston 
Blumenthal, London
10. Eleven Madison Park, 
New York
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Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en 
ince ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere 

sunulmaktadır.

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

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

Cengiz KAHRAMAN

K
openhag Edebiyat Fes-
tivali’nin (CPH LITT) 
konuğu olarak Kopen-
hag’a gelen yazar Oya 

Baydar, Aslı Erdoğan ve Hakan 
Günday Türkiye kökenli ede-
biyatseverlerle edebiyat yerine 
kimlik sorununu tartıştı.

Haber gazetesi yöneticilerinden 
Sadi Tekelioğlu’nun yönettiği 
Danimarkalı ve Türkiye köken-
li edebiyatseverlerin bir araya 
geldiği iki ayrı panelde konuşan 
yazar Oya Baydar, Türkiye’deki 
siyasi durum ilginç açıklamalarda 
bulundu.

Baydar AKP’nin iktidara gel-
mesi ile birlikte Batı¬da Türkiye 
hakkında birbirine zıt iki algının 
oluştuğunu bunlardan birinde 
Türkiye’nin demokratikleştiğini, 
azınlık haklarının arttırıldığının 
düşünüldüğünü, diğerinde ise 
daha İslami, despot, ve muhafa-
zakar bir havanın oluştuğunun 
düşünülmeye başladığını belirte-
rek, “Bunların ikisi de hem doğ-
ru hem yanlış. Bana sorarsanız 
ikisinin tam ortasındayız. Ancak 
iktidar askerin siyasetteki etkisi-
ni ortadan kaldırmaya çalışırken 
despotik bir yönetim oluşturma-
ya başladığı algısını da yaratıyor, 
demokrat düşünen biz aydınlara 
düşen görev tetikte olup demok-
rasi ve insan haklarının güvence 
altına alınmasını sağlamaktır” 
dedi. 

Sanatçılar ve medya 
otosansür uyguluyor
Oya Baydar Türkiye’de bundan 
10-15 yıl ve hatta daha öncesin-
de tartışılamayacak konuların 
tartışılmaya başlandığını Kürt 
sorununun, Ermeni sorununun 
dile getirildiğini, Kemalizm¬in ve 
Cumhuriyet ideolojisinin eleştiri-
lebildiğini ve bunları yapanların 
siyasi takibata uğramadıklarını, 
ancak birçok sanatçı ve yazarın 
başbakan Erdoğan’ı kızdırmamak 
için kendi kedilerine sansür uy-
gulamaya başladıklarını, özellik-
le gazetelerin hükümeti eleştir-
mekten kaçındıklarını belirterek, 

“Gazeteler hükümeti eleştirdikle-
ri için haklarında dava açılmıyor, 
ancak hükümet ekonomik yaptı-
rımlar uyguluyor. Bir çok gazete 
de ekonomik yaptırım korkusuyla 
hükümeti eleştirmekten kaçını-
yor” dedi.

Başbakanın eleştiriye 
tahammülü yok
Başbakan Erdoğan’ın bazı uygu-
lamalarının ve iktidara sımsıkı 
sarılma çabalarının Rusya dev-
let başkanı Vladimir Putin’i an-
dırdığını söyleyen Oya Baydar 
Başbakan  Erdoğan’ın kendisini 
eleştiren herkese dava açmakta 
olduğunu mizaha bile tahammül 
edemediğini söyledi.

En büyük sorun ötekeleştir-
medir
Kimlikler konusunda da konuşan 
Baydar, kimliklerin etnik köken-
ler üzerinden tanınmasının çok 
öne çıktığını söyledi.

Sorunların da büyük çapta 
bunun çözülememesinden kay-
naklandığını ifade eden Baydar, 
“Kimliklerin herbiri birbiriyle 
çatışmak yerine birbirini kabul 
etmesi gerekir. Tabii ki devletle-
rin ve siyasetin içinde de bunun 
kabulunun sağlanması gerekir. 
En büyük sorunumuz ötekeleş-
tirme, kimlikleri kabul etmemek-
tir. Siyasi düzeyde olduğu kadar 
kitleler içinde de bu sorun var. 
Kimlik sorunu Türkiye’de son de-
rece önemli  ve Türkiye’de bugün 
yaşanan bir çok sorun birbirimizi 

kabul edememekten kaynaklanı-
yor. Aslında çözümsüz bir şey de-
ğil. Ama çaba gösterilmiyor” dedi.

´Ben kimim´ konusu konuşula-
mıyor
Aslı Erdoğan da, kimlik sorunu-
nun ‘Ben kimim’ konusunun ko-
nuşulamamasından kaynaklandı-
ğını söyledi. Sürekli bu konunun 
etrafında dolaşıldığını, ancak bir 
türlü çözülemediğini, entellektü-
el, sosyalist kesimin buna evren-
sel kimlikle yanıtlanmaya çalıştı-
ğını ifade eden Erdoğan, “Ancak 
ben kadın olarak şunu öğrendim. 

Kadın olarak saldırıya uğradı-
ğımda, buna kadın olarak yanıt 
vermek zorundayım. Yoksa bu 
yaranın kapanacağına inanmıyo-
rum. Ben ne kadar Kadın, Çer-
kez, Kürt, Ermeni ya da başka 
biri olacağıma kendim karar ver-
diğim noktada bu mesele ortadan 
kalkar” dedi.

İnsanların birey olarak kendi 
kimlikleri konusunda karar ver-
meye başladıklarında bu sorunun 
ortadan kalkabileceğini belirten 
Erdoğan, etnik kimliklerin giz-
lendiğini ve baskın kimliklerin 
hep öne çıktığını söyledi.

Yazar Aslı Erdoğan, “Baba tara-
fım Çerkez olduğu için benim ai-
lemde hep o kimlik ön plandaydı. 
Anneannemin ölümüyle birlikte 
anne tarafımın Yahudi kökenli 
olduğunu öğrendim. O ana kadar 
Yahudi yönümüzü bilmiyordum. 
Aile içinde bile kimse bunu söyle-
medi” dedi.

İletişim önyargılarla kuruluyor
Yazar Hakan Günday ise, kimlik-
lerin birbirleriyle nasıl iletişim 
kurdukları üzerinde durdu.

Önyargının iletişimin en kolay 
haline dönüşmüş olmasının, ile-
tişimde çok zaman kazandırma-
sının ve doğru çıktığı taktirde 
de ne kadar doğru çıktığı inancı-
nın kemikleşmesinin tehlikesine 
dikkat çeken Günday, “Önyargı, 
kimliklerin çok iyi niyetle yola 
çıkmasına rağmen duvarlara dö-
nüşmesi, kendi kimliğinizin içine 
hapsolunması ve sadece duvarları 
seyretmesi demektir. Bu adacık-
lara dönüşüp aradaki suyu tim-
sahlarla doldurmaya benzer”dedi.

İnsanların kendi kimliklerini 
özgürce yaşayabilmeleri duru-
munda iletişimin de kendiliğin-
den düzelebileceğine inandığını 
söyleyen yazar Hakan Günday, 
“Kimlikler birbirlerini gerçekten 
dinlemeye başlamalıdırlar. Bizde 
genelde dinlerken karşı taraf sus-
sun da ben konuşayım diye başla-
nır. Duymaktan ziyade ağzın ne 
zaman kapatılacağına bakılır” di-
yerek insanların birbirlerini din-
lemeye tahammüllerinin olmadığ-
na dikkat çekti.

cengiz.kahraman@haber.dk

Edebiyatçılar Kopenhag’da siyaset 
ve kimlik sorununu tartıştılar
Kopenhag Edebiyat Festivali CPH LITT’in Haber gazetesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği panellerde 
edebiyatseverlerle bir araya gelen üç Türk yazar edebiyat yerine kimlik sorununu tartıştı.

Foto: Sara Roland

OĞUZHAN TORACI

Bu aralar Türkiye’de 
her vilayette tiyatro 
festivalleri düzen-

leniyor. Ulusal ve ulus-
lararası birçok topluluk 
tiyatro oyunlarını sahne-

leniyor. Bursa Nilüfer Belediyesi’de böyle 
bir festivale ev sahipliği yapanlardan biri. 
Tesadüfen program geçti elime, hemen 
baktım kimler geliyor diye… Aralarında 
Bennu Yıldırımlar’ın başrolünü oynadığı 
“İntiharın Genel Provası” isimli oyunu gö-
rünce, izlemeden olmaz dedim kendi ken-
dime…

Malumunuz işimiz gazete, madem geli-
yorlar gelmişken kaçırmayayım bir de rö-
portaj yapalım istedim. Hemen telefona 
sarıldım, İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan 
yönetmen bir büyüğümü aradım. “Bennu 
Yıldırımlar Bursa’ya geliyormuş, kendi-
sine haber etseniz de ben de bir röportaj 
yapsam.” dedim. Ricamı kırmadılar. 

Bennu Yıldırımlar müthiş bir kadın. 
Anaç, içten, sevecen ve oynadığı sakin rol-
lerin tersine çok enerjik bir insan. Arada 
bana “kuzucum” diye hitap etmesine de 
mest oldum. 

Başrolünde yer aldığınız “İntiharın 
Genel Provası” isimli oyundan bah-
sedelim biraz... Ne anlatıyorsunuz bu 
oyunda? 
İnsanların bölünmüşlüklerine rağmen, ko-
medi unsurlarını kaybetmemiş olmaları, 
kendi durumlarıyla ve dünyanın gidişiyle 
ilgili dalga geçmeleri. Çok zekice kurgu-
lanmış ve hayata dair bir oyun. Aslında, 
insanlar üzerinden ülkelerin bölünmesi 
anlatılıyor. Nasıl güzel bölünür ve nereye 
doğru gider? Ve aslında yaşarken de öldü-
rülebilir toplum. Bana göre bu! Ben böyle 
algılıyorum. Ama başkaları için “bak or-
gan mafyasının içine düştüğünde her şeyi-
ni alıyorlar” duygusu da algılanabilir.

Siz nasıl bir karakteri canlandırıyor-
sunuz?
Kumpasın bir parçası ama hayatını bun-
dan sağlıyor. Oyuncu olmak gibi de bir 
derdi var, fakat birilerine hizmet etmeye 
devam ediyor. İnsanların hayatta kalması 
için bazen böyle şeylerin yapılması gere-
kir.

Bir oyuncunun oyuncuyu canlandırı-
yor olması, role hazırlanma bakımın-
dan kolaylık sağlıyor mu?
Her rolü oynamak aslında zordur. Oyun-

cu olmak istemesi sadece bir parçası, as-
lında intihar edecek insanları bir şekilde 
intihardan vazgeçirttirip başka bir yola 
sürüklüyor. Bilmediği bir yola sürüklüyor. 
Fakat içlerinden birini çok sevdiği için o 
yolun ne olduğunu anlıyor.

Kovaçeviç’in oyunuydu değil mi?
Evet, çağımızın kara-komedi üzerine usta 
bir yazarı. Kendisi sinema senaryoları da 
yazmış. Ayrıca yazdığı işleri önce kendi-
si sahneliyor, ondan sonra bir başkasının 
yapmasına izin veriyor. Hatta bundan bir 
buçuk yıl önce bu oyunu Sırbistan Tiyat-
ro Festivali’nde oynadık. Gerçekten ilgi 
gördük. Ertesi gün Belgrat Devlet Tiyat-
rosu’nda oynadık ve seyirciler arasında 
Kovaçeviç’te vardı. Bizi izleyerek çok onur-
landırdı.

Düşüncelerini sizlerle paylaşmıştır 
mutlaka…
“Bizden çok farklı sahnelemişsiniz, böyle-
de olabiliyormuş.” dedi ve çok keyifl ilerdi. 
Sırplar’da pek yüze gülüp, arkadan konu-
şacak insanlara benzemiyor. Ben inandım 
dediklerine.

Tiyatro insanları uyandıran bir sa-
nat ve oyunlarda toplumlar mesele-
leri ele alır… Bu oyunun en önemli 
meselesi nedir?
Bizim oyunumuz başlangıç aşamasında 
biraz dehşetli ve intihar etmek isteyen bir 
insanla başlıyor. Yani bir intihar olayı 
var. “İntihar kötü bir şey!” “Bir insan inti-
har ederken başına neler gelebilir?” “Nasıl 
engellenebilir?” “Buna gülmeli miyim?” 
gibi duygularla yaklaşıyor seyirci. Yani 
oyunun ilk 15-20 dakikası bir intihar 
eden adamın dramıyla kafaları karıştırdı-
ğımızın farkındayız. 

“İntihar” üzerine kurulmuş bir 
oyun… Peki ya, intiharlar hakkında 
ne düşünüyorsunuz?
İntihar edecek insan birkaç gün öncesinde 
buna inandığı için beyinde kendisini buna 
hazırlıyor. Daha az acı çekmesi için farklı 
salgılar salgılanıyor. Bunların hepsi kim-
yasal… National Geographic’te görüyoruz, 
bir aslan geyiği şah damarından yakalar. 
Hala can çekişir hayvan ama zaten o sı-
rada şah damarı koptuğu için beyin daha 
az acısız ölmesine neden olur. Kanıtlan-
mış bir şey bu! Yani kendini asmaya ka-
rar vermiş bir insan mutlaka öncesinde 
planını yapıyor. Kendisini kesinlikle ölü-
me hazır hissediyor ve bu işlemi gerçekleş-
tiriyor. Arayıp ben intihar edeceğim diyen-
den korkmayacaksın.

Yaygara yapanlar kararlılık 
göstermez mi?
İntihara niyeti vardır fakat psikolojik 
açıdan o kadarda bu işi yapmaya gücü 
yoktur. Beni kurtarın, benimle gerçekten 
ilgilenin, ben kötü şeyler yapacağım di-
yen insanlardır. Yani köprüye çıkmış 
“bana onu getirmezseniz kendimi 
atarım” diyen insanın müthiş 
bir karşıdan desteğe ihtiya-
cı vardır, ölmek istemiyor-
dur aslında.

İnsan neden intihara 
meyillenir ki?
Büyük birikimler ya da 
genler. Çözümsüzlük ve 
sonrası. Zaten dediğim 
gibi beyin salgılarının de-
ğişimiyle de kendini buna 
hazırlıyor vücut. Bir süre 
sonra yok edecek kendini. 

Birikimler sonucunda olan bir şeyse 
hepimizin başına gelebilir bu 
durum…
Evet, mümkün ama uygulamıyoruz. Ayrı-
ca hepimizin karşısındaki insanı öldürme 
potansiyeli de var. Kafamızın tası attığın-
da her şeyi yapabiliriz. O yüzden insan; 
hem kendisine hem de çevresine zarar ve-
rebilecek en büyük varlık. Doğaya da en 
büyük kirliliği o veriyor. Geyikler vermi-
yor, aslanlar vermiyor. Zaten onları da 
azalttık, yok ettik. O yüzden çok fazla üre-
mememizde fayda var.

İntihar bireysel sorunlardan ortaya 
çıkan bir eylem, ya cinayetler… Özel-
likle de kadına karşı şiddet?
Kadın daha tırmalayıcı oluyor. Buna kar-
şı erkeğin yapacak bir şeyi kalmadığında 
başka yönlere doğru gidiyor. Bide geldiği, 
büyüdüğü bölgenin geleneksel konumu, 
erkeğin ne yapmasını konusunda kafası-
na oturtulan klişeler onu şiddette doğru 
yönlendiriyor. Gelenekler her zaman iyi 
olmuyor maalesef. Kimse katil olarak doğ-
muyor! Hayat onu şekillendiriyor, toplum 
onu şekillendiriyor. Ha bu arada ölüme 
neden olan insanların pür-pak melek ol-
duklarını söylemek istemiyorum ama sos-
yal şartların insanları nasıl değiştirdiği-
ne tanık oluyoruz.

***
Bir anda saati fark ettik ve oyuna az kal-

dığını görünce ayaklandık, yola koyulduk. 
“İntiharın Genel Provası”nı sahneleyecek-
leri salona geldiğimizde dekorların hazır-
lanmış olduğunu gördüm. Sadece ışık pro-

vaları yapılıyordu. O sırada benden izin 
isteyip, “oyun öncesi biraz kendimle baş 
başa kalmak istiyorum.” dedi. Haklıydı. 
Çünkü birazdan ciddi ve sağlam konsant-
rasyon gerektirecek bir rolle karşımıza çı-
kacaktı.

Perde açıldı, oyun başladı… Kesinlikle 
herkesin izlemesi gereken bir oyun. Eğer 
şehrinizde bu oyun sahnelenmiyorsa en 
azından kitabını okumalısınız. Pişman ol-
mayacaksınız! Toplumsal meselelere ince-
den ayar çeken sağlam bir kurgu.

oguzhan.toraci@gmail.com

BENNU YILDIRIMLAR İLE RÖPORTAJ“İNTİHAR EDECEK İNSAN BİRKAÇ GÜN ÖNCEDEN BEYNİNİ BU YÖNDE HAZIRLAR…”

İntiharın genel provası

Oyuncu Bülent 
Emin Yarar ile 
evlisiniz…
Evet.

Frekanslarınız 
nasıl? Birbiri-
nizi eleştirdiğiniz 
oluyor mu?
Oluyor tabi. Denk gelip izleyebildiğimiz zamanlarda bir-
birimize söylediğimiz şeyler var mutlaka. Bunların hepsi 
olumlu ve kırıcı olmayan eleştiriler. Çünkü hangi şartlarda 
neler yapıldığı belli. O şartların içinde ne kadar verimlilik 
sağlayabildiğimize bakıyoruz. Aynı işi yapıyor olmamız 
birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor. 

İkinizinde tiyatrosu, ikinizine televizyon pro-
jesi ve ikinizine paylaştığı ortak bir hayat var… 
Nasıl bir programlanma bu?
Çocukta olunca genelde kadın organize olmanın 
peşinde. Devamlı mesajlaşıyoruz.

Zor değil mi?
Zor ama n’apayım? Bırakıp Ayvalık’ta zeytin mi 
yetiştireyim?

Fena fi kir değil…
Keşke ama o yapıda da bir insan değilim. 

BİRAZDA 
ÖZEL…
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Kopenhag Polisi’nde uzun yıl-
lar Cinayet Masası Şefi olarak 

görev yapan Jørgen Bach, cinayet 
ve ırza tecavüz olaylarının faille-
rinin bulunması ve bu suç olayla-
rının aydınlatılması çalışmalarını 
anlatıyor.

Jørgen Bach, Vaka Yeri adlı bu 
kitabına, genç bir polis olarak Ko-
penhag’daki Vesterbro semtinin 
loş sokaklarında devriye gezerek 
sigara kaçakçılarına, dolandırıcı-
lara ve diğer suç unsurlarına karşı 

verdiği mücadelerle dolu polislik 
kariyerinin ilk yıllarını anlatarak 
başlıyor. Jørgen Bach daha son-
ra, suç olaylarını aydınlatma bö-
lümüne atanıyor. Bu bölümde yü-
rütülen suç olaylarını aydınlatma 
çalışmaları çerçevesinde okuyucu-
yu vaka yerlerine götüren Jørgen 
Bach, vaka yerlerindeki inceleme-
leri, suç işleyen tiplerin bir irdele-
mesini, suç olaylarıyla ilgili belge 
ve kanıtların nasıl toplandığını, 
adli tabip raporlarını, iz sürme 

çalışmalarını ve tanıklardan ifade 
alımı ve diğer heyecanlı çalışmala-
rı okuyucusuna sunuyor. 

Jørgen Bach, tüm bu çalışmala-
rı, kendi seçtiği toplumda büyük 
yankılar yapan 12 büyük suç olayı 
etrafında topluyor ve bu olayların 
korkunç ayrıntılarını tüm boyut-
larıyla anlatıyor. Sadece bu yönü 
ile bu kitap gerçek suç olayları-
nın ayrıntılarıyla anlatıldığı bir 
cinayet romanından da daha sü-
rükleyici.

Bunun yanısıra, Gerningsstedet-
Vaka Yeri kitabı, Jørgen Bach’ın 
o zamanlar görev yapmış oldu-
ğu dönemlerdeki Kopenhag’ın 
durumu ile bugünkü Kopenhag 
arasındaki farkı karşılaştırarak 
görmek açısından da ilginç.

GERNINGSSTEDET-VAKA YERİ 
(Belgesel)
Yazar eski Cinayet Masası Şefi 
Jørgen Bach. People’sPeress 
Yayınevi. 262 sayfa.

Mayıs anneler günü kutlandı. Yeni 
doğan bir çocuğun ilk emekçisi an-

nesidir. Annemizin yüreğimizde paha 
biçilmez yeri vardır.
Anneler Günü, Sevgililer Günü güzel 

bir anlam taşıyor, önemsenmeli. Dün-
ya nüfusunun yarısından çoğu kadın; 
ama çalışan kadınların sadece yüzde 
20’si sosyal güvenlik şemsiyesi altın-
da. Her üç kadından biri aile içi şiddet 
mağduru. Namus adına işlenen kadın 
cinayetleri; son yedi yılda yüzde 1400 
artmıştır. Kadınların yönetime katıl-
ma oranları yüzde 2’nin altında. Dünya 
Ekonomik Forum 2010 raporuna göre 
ise, Türkiye kadın erkek eşitliğinde en 
alt sıralarda, 134 ülke arasında 126’ncı 
olarak yer almıştır. TBMM’nin yüzde 
4,6’sı kadın. Üst bürokraside ise kadın-
lar yok denecek kadar azdır. 
Anneler Günü. Sermaye bu yıl da an-

neliği pazara çıkardı. Çok kişi sanki sa-
tın alabileceklermiş gibi mağazalara 
koştular. Annemizin bize verdiği yaşam 
ve emeğine saygımızı ifade etmek için 
kuşkusuz iyi niyetlerle ama çok da dü-
şünmeden anneliğe en yabancı haliyle 
gene annemizi kucakladık. 
Anneler Günü’ne yaklaştıkça reklam-

larda bize empoze edilen pahalı pırlan-

ta yüzük aldık ya da tabak çanak, mut-
fak robotu, temizlik eşyası gibi aslında 
ev işlerine sıkıştırılmış yaşamlarına bi-
raz daha katkı sunduk.’ Anne kazağı’ 
gibi ucube kazaklardan alıp işin içinden 
çıkanlarımız da var.
Benim annem gibi kaç milyon kadın 

okuma-yazma olanağı dahi yakalamak-
tan, aydınlanmaktan, bir gün tatil yap-
maktan yoksun diye düşünmedik. Tür-
kiye’nin en ağır koşullarında, sendika-
sız, sigortasız çalışan kaç milyon sana-
yi ve tarım işçisi kadın var bilmiyoruz. 
İşsizliğin, açlığın, ekonomik açmazların 
çözüp dağıttığı milyonlarca emekçi ai-
lesinin yaşadığı insanlık dışı koşulla-
rın değişmesi için neler yapmak gerekir 
diye kendimizi sorgulamadık. Çocukları 
işsiz kaldığı için uykularından olan kaç 
yüzbin Yunanlı anne var diye düşün-
medik.
Yönetemi elinde tutanlar bizim bu ha-

limizden güç alarak, yukarıda saydıkla-
rımı umursamamaya devam ediyorlar. 
Anneler Günü’nü kutlama mesajların-
da, açlık sınırının altında gelirle çocuk-
larını büyütmeye çalışan annelerden 
hiç bahsetmediler. Gecekonduları kent-
sel gelişimle başına yıkılan, işsiz, eği-
timsiz, okulsuz, sağlık ve eşitlik hakla-
rından yoksun, töre cinayetlerinde yok 
edilen kadın yaşamlarından; tacize uğ-
rayan toplumsal yaşamın her kademe-
sinde cins ayrımcılığı ile karşılaşan an-
nelerimizin, kadınlarımızın sorunların-
dan, bu sorunların çözümünden hiç söz 
etmediler. 
Çocuklarını gözaltında, polis kara-

kollarında yitiren Cumartesi Annele-
ri’nden ve tutuklu üniversite öğrencile-
rinin annelerinden pek söz edilmedi.
Durum böyle oldukça da analarımız 

Nazım Hikmet’in dizelerindeki yerini 
hep koruyacak.

Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yat-
tığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazar-
daki
ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim 
olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehriban başlı sap çe-
ker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon’a 
doğru.

ANNELER

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk
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Galleri Vickie
Sankt Gertruds Stræde 4 1129 
København K
Telefon: 50528608
Perş – Cuma 13.00 - 17.30 
Cumartesi : 11.00 - 14.00

Galleri Ulriksholm 
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5300 Kerteminde
Telefon:  6449 1300 

Ressam Cevdet Kocaman’ın 
eserlerini Danimarka’da sürekli 

bulabileceğiniz galeriler:

Danimarka Sosyal Refah Sisteminin doğuşu

G
azetemizin 2011 Mart 
ayı sayısında Syddansk 
Üniversitesi Yayıne-
vinin toplam 6 ciltlik 

Danimarka Sosyal Refah Tarihi 
yapıtından söz etmiştik. Bu ya-
pıtta, bilimsel araştırmacılar Da-
nimarka’da refah devletinin nasıl 
türediğini, refah devletinin olu-
şum sürecini ve bu günkü şeklini 
alışını derin ayrıntılarıyla anlatı-
yorlar. Tanıtımını Mart 2011’de 
yaptığımız 1. cilt 1536-1898 yılla-
rını kapsıyor. 

Gazetemizin bu sayısında, Carl-
sbergfondet Vakfı’nın ekonomik 
desteğiyle gerçekleştirilen 6 cilt-
lik bu projenin ikinci ürünü olan 
” Dansk Velfærdshistorie, Tahmin 
ve Hak arsında” adlı 1898-1933 dö-
nemindeki gelişmelerin tarihini ir-
deleyen yapıtı kısaca tanıtacağız. 
3. cildin tanıtımını da gelecek ayki 
Haziran sayısında sizlere sunaca-
ğız. Diğer ciltler de tamamlandıkça 

tanıtımlarına devam edeceğiz.
Sosyal refah devleti nereden gel-

di, nasıl türedi? Böyle bir devlet 
yapısının görünümü neden böyle? 
Pek çoğumuzun ülkemizi terkede-
rek geldiğimiz ve çok özendiğimiz 
Danimarka’nın sosyal refah devlet 
modelini daha derinliğine anlaya-
bilmek açısından bu soruların ya-
nıtlarını bilmek çok önemli. Fakir-
lere yardım şeklindeki ilk sosyal 
yardımlar, Refah devleti modeli 
çerçevesinde zaman içinde yaş-
lılara yardım, hastalık sigortası, 
kaza sigortası gibi yeni yeni içe-
rikler kazandı. Eğitim, sağlık hiz-
metleri gibi alanlar refah sistemi-
nin bir parçası oldu.

Toplam 6 ciltten olşan bu yapıtın 
2. cildi “ Tahmin ve Hak Arasın-
da” başlığı taşıyor. 1907’de kabul 
edilen Yardım Kasası Yasası (hjæl-
pekasseloven) ile İşsizlik Sigorta-
sı Yasası ve 1921’de kabul edilen 
Malûliyet Sigortası Yasası adlı bu 

yasalar 2. Cildin başlıca konuları. 
1900’lü yıllara  kadar Fakirlik Ya-
sası kapsamında yer almış bu ya-
salar, 1900’lü yılların başlarında 
genel Fakirlik Yasası kapsamından 
ayrıştırılarak kendi başına yasalar 

haline getirilmiş. Bu ciltte ayrıca, 
geleneksel refah tarihi içinde ih-
mal edilmiş olan aile politikası da 
ayrıntılı bir şekilde irdeleniyor.

O tarihlerde gerçekleştirilen Fa-
kirlik Yasası’ndaki ayrıştırmalar, 
refah politikaları konularında ide-
olojik bir çok tartışmalara yol aç-
mıştı ve sigorta ve yardım ile tah-
min ve hak arasındaki tercihler 
tartışmaları bugün hala ideolojik 
tartışmalar olarak devam ediyor.

2. cildin girişinde, Danimarka’nın 
19. ve 20. Yüzyıllardaki toplum ya-
pısı, geleneksel toplum yapısından 
modern topluma geçişi, nüfustaki 
gelişme, iş ve çalışma sisteminin 
yapısı,ulusal ekonomik ilişkiler ve 
ekonomik gelişme ve daha bir çok 
konuyla birlikte anlatılıyor. Ardın-
da da ayrı ayrı bölümlerle sosyal 
politikalar, Fakirlik Yasası’ndan 
Sosyal Bakım Yasası’na geçiş, 
yaşlılara bakım, hastalık sigorta-
sı, kaza sigortası, işsizlik sigortası 

ve iş bulma, malûliyet sigortası, 
çocuk konuları ve aile politikası 
tarihçeleri anlatılıyor.

Burada belirtilmesi gereken bir 
nokta da; bu kitaplar bilimsel bir 
dille yazılmıştır. Bu yaıttaki bilgi-
lerin, sağlam olarak belleğe yerleş-
mesi için özümseyerek okunması 
gerekir. 
Başta da belirttiğimiz gibi bu 
kitap 6 ciltlik bir serinin ilk ki-
tabı ve fiyatı da yaklaşık 500 
kr. İlgi duyanlar daha şimdiden 
Syddansk Universitetsforlag Ya-
yın Evi ile ilişkiye geçerek 6 kita-
bın toplamını özel indirimden ya-
rarlanarak 1995 kr. karşılığında 
sipariş edebilirler. 

Dansk Velfærdshistorie-Danimar-
ka Sosyal Refah Tarihi 2. cilt. Ya-
zarlar  Jørn Henrik Petersen, Kla-
us Petersen ve Finn Christiansen 
(yazar ve derleyen)- Syddansk 
Universitetsforlag Yayınevi. 2. 
cilt  824 sayfa. 498,- kr.

GERNINGSSTEDET - OLAY YERİ 

Bu yapıt, Danimarka’da refah devletinin nasıl türediğini, refah devletinin oluşum sürecini ve bu günkü şeklini 
alışını derin ayrıntılarıyla anlatıyor. 

Trabzon Gazeteciler Ce-
miyeti’nin geleneksel 
“Yılın Başarılı Gazete-

cileri Yarışması”nda  ödül ka-
zanan gazetecilere ödülleri  tö-
renle verildi.

Yerel basını  karikatür sanatı 
ile  buluşturup, tanıtma ve sev-
dirme çabasını  sürdürdüğü ve  
halen 78  il merkezindeki bi-
rer gazeteye  karikatür  servisi  
yaptığı gerekçesiyle  “Jüri Özel 
Ödülü”ne layık görülen Gaze-
temiz çizeri Hikmet  Aksoy’a  
ödülünü  Trabzonspor Teknik 
Direktörü  Şenol Güneş verdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi  
Odası Toplantı  Salonu’nda 
düzenlenen  “TGC 2011 Yılın 
Başarılı Gazetecileri Yarış-
ma Ödülleri Töreni”ne  Çevre 
Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Muhammet Balta,  Trabzon 
Belediye Başkanı Orhan Fevzi 
Gümrükçü,  TTS Odası Baş-
kanı  Ali Osman Ulusoy,  TFF 
Yönetim Kurulu Üyesi Mus-
tafa  Beyazlı,  Trabzonspor 
Teknik Direktörü Şenol Güneş,  
KTÜ öğretim üyeleri,  kent  
bürokratları  ve gazeteciler  ka-
tıldı.

Karikatür sanatına verdiği 

katkılardan ötürü  özel ödüle 
layık görülen Hikmet Aksoy, 
Trabzon basınının hızlı bir  ge-
lişim süreci yaşadığını,  Trab-
zon’da yayımlanan iki gazete-
nin artık İstanbul’da da  basım 
yaparak  Kocaeli, Sakarya, 
Ankara, İstanbul ve Bursa’daki  
gurbetçi Karadenizlilere  hiz-
met verdiğini belirterek  ken-
disine verilen ödül için şöyle 
konuştu:

“Karikatür sanatı  bir süredir 
ülkemizde üvey evlat muame-
lesi görüyor.  Gazetelerimiz 
eskiye oranla  bu sanata 
pek  yer vermek istemiyorlar. 
Karikatürler birer  pul boyu-
tunda yayımlanıyor. Oysa, ka-

rikatür sanatı  demokrasilerin 
en büyük savunu silahıdır. Top-
lumsal sorunların/olumsuzluk-
ların panzehiridir.

Amacım,  yerel basın aracı-
lığıyla  karikatür sanatını  ta-
nıtmak, sevdirmek ve yaygın-
laştırmaktır. Bu çabamı değer-
lendiren Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kurulu’na 
teşekkür ediyorum. Bu ödül 
benim için sanatsal bir doping 
oldu.  Karikatüre daha çok sa-
hip çıkacağım.”

Aksoy, daha önce de Tür-
kiye Gazeteciler Cemiye-
ti’nce Burhan Felek Basın 
Hizmet Ödülü’ne  layık görül-
müştü.

D
animarka’nın en saygın 
kültür ödülü olan “Son-
ning” Orhan Pamuk’a 
verildi. 

Danimarka’nın 1 Milyon 
Kron’luk para ödülünü de içeren 
Sonning ödülü Avrupa Kültürüne 
katkıda bulunan siyasetçi, yazar 
ve düşün adamlarına veriliyor.

Sonning ödülünün Orhan Pa-
muk’a verilmesine gerekçe olarak 
Doğu ile Batı arasında var olan 
ve çözülemeyecek ve çözülmemesi 
de gereken zıtlık gösterildi.

Pamuk’un ödül gerekçesinde 
ayrıca; kültürel sınırları azaltan, 
daha kapsayıcı bir Avrupa’ya 

olan inancını dile getirdiğini, böy-
le bir Avrupa’nın Doğu ile Batı 
arasında seçim yapmak zorunda 
kalmayacağını, aksine her ikisi-
ni birleştirebileceğini gösteriyor 
denildi.

Komite tarafından basına ya-
pılan açıklamada ”Orhan Pa-
muk’un Avrupa kültürüne en 
büyük katkısı, onun yukarıda 
belirtilen kültürel sınırlara karşı 
açıktan yaptığı meydan okuma ve 
mücadelenin yanı sıra bu sınırla-
rın aşılması durumunda ulaşılabi-
lecek olan olanaklard” denildi.

1879-1937 yılları arasında yaşa-
mış olan Editör C.J.Sonning ta-

rafındna oluşturulan ödül Kopen-
hag Üniversitesi rektörü ve bağlı 
fakültelerinin dekanlarından olu-
şan komitenin kararıyla veriliyor.

1950 yılından beri verilmekte 
olan ödülü alanlar arasında Wins-
ton Churchill, Bertrand Russel, 
Albert Schweitzer, Vaclav Havel, 
İngmar Bergman, Günter Grass, 
Krzyzstof Kieslowski, Simon de 
Beauvoir ve Dario Fo gibi ünlü 
isimler bulunuyor.

59 yaşındaki Nobel ödüllü Türk 
yazar ödülünü 26 Ekim günü Ko-
penhag Üniversitesi rektörlük bi-
nasında bulunan tarihi balo salo-
nunda alacak.

Danimarka’nın en saygın kültür ödülü olan “Sonning” bu yıl Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’a verildi. 

Orhan Pamuk’a Danimarka’dan ödül

Çizerimiz Hikmet Aksoy´a 
Juri Özel Ödülü 
Karikatür sanatına verdiği destek ve emekten ötürü 
Gazetemiz çizeri Hikmet  Aksoy Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti’nce özel ödüle layık görüldü.

Türkiye Cumhuriye-
ti Kopenhag Büyü-
kelçisi Ahmet Berki 

Dibek, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı kutlamalarının ger-
çekleşmesinde gösterdiği 
çabalardan dolayı Türkçe 
anadili öğretmeni Mustafa 
Kemal Demir’e teşekkür 
belgesi verdi.  

T.C. Kopenhag Büyükel-
çisi Ahmet Berki Dibek 
makamında İshøj Beledi-
yesi Türkçe Anadili öğ-
retmeni Mustafa Kemal 
Demir´i kabul etti ve ken-
disine 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı kutlamalarının dü-
zenlenmesi ve etkinliklere 
katılan çocuklarımızın ha-
zırlanmasında gösterdiği 

takdire şayan gayretleri ve 
özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti. 

Büyükelçimiz Berki Di-
bek ayrıca Mustafa Kemal 
Demir´e; Danimarka´da 
yaşayan Türkiye kökenli 
vatandaşlarımızın Türk 
dilini öğrenimlerine sağ-
ladığı katkılardan ve milli 
değerlerimiz ile kültürü-
müzün yaşatılması için 
sürdürdüğü başarılı çalış-
malarının sürmesi temen-
nisinde bulundu.

İshøj Belediyesi Türkçe 
Anadili öğretmeni Mus-
tafa Kemal Demir´de, “T. 
Cumhuriyeti’nin Dani-
marka´daki temsilcisinden 
teşekkür belgesi almak 
benim için büyük bir onur 
ve gururdur” dedi . 

Demir, “23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamalarında 
her zaman yanında olan 
maddi ve manevi  destek-
lerini  esirgemeyen başta 
Büyükelçimiz Berki Dibek 
beye, 2 yıldan beri 23 Ni-
san kutlamalarında görev 
alan öğrencileri evlerinde 
ağırlayan Sefire  Ceyda 
Dibek hanımefendiye ve 
büyükelçiliğimiz çalışan-
larına şükranlarımı suna-
rım” dedi. 

Mustafa Kemal Demir 
ayrıca, Büyükelçiye gele-
cek yıl daha geniş kapsam-
lı, sevgi kardeşlik bağları-
nın güçlendireceği  23 Ni-
san Bayramı kutlamasının 
sözünü verdi.

Büyükelçi Dibek’ten Türkçe Anadili 
öğretmeni Mustafa Kemal Demir´e 
büyük onur
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Akıllı Kopek

Büyükçe bir kö-
pek, ağzında bir 
torbayla kasap 

dükkanına girer. Tor-
bayı yere bırakır, ka-
sabın karşısına geçip 
bekler.
“Bu da neyin nesi?-
” der kasap diğer müş-
terilerine bakarak.
“Herhalde et alacak” 
der müşterilerden biri.
Köpek de onaylar: 
“Hav”
“Nasıl et istiyorsun ba-
kalım, kıyma, kuşbaşı, 
biftek?”
“Hav” diye keser kö-
pek kasabın sözünü.
“Peki ne kadar, bir 
kilo, iki kilo?”

Tekrar “hav” sesi du-
yulur.
Şaşıran kasap sipa-
rişi sarar ve torbaya 
yerleştirirken, etin 
parasının da torbada 
olduğunu görür.
Köpek dükkanı terk 
ederken, kasap me-
raktan çatlayacağına 
köpegi takip etmeye 
karar verir, dükkanı 
da yardımcısına ema-
net eder.
Köpek bir kaç sokak 
ötede bir apartma-
na girer, ücüncü kata 
çıkar ve bir kapının 
önünde durarak pençe-
siyle kapıya vurmaya 
başlar.
Kapıyı kızgın bir adam 

açar ve başlar köpeğe 
bağırmaya.
İzlemede olan kasap 
ortaya çıkar ve adama, 
“Dur bir dakika!” der. 
“Ne yapıyorsun? Gör-
düğüm en akıllı köpek 
bu, ona niye bağırıyor-
sun?”
Adam “Akıllı mı?” der. 
“Bu hafta üç oldu, 
anahtarını yanına al-
mayı unutup duruyor.” 

Bu ne şiddet 
ne celal

İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Geçen yazımın başlığını‘Biz UEFA’yı da halle-
deriz’olarak koymuş ortamı iyice geren şike 

olayının varacağı noktalar hakkında tahminler 
yürütmüştüm.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Mayıs 

sabaha karşı disiplin kararlarını açıklayarak şi-
kenin sahaya yansımadığına hükmetti. Şimdi 
top UEFA’da ve hiç kimse UEFA’nın ne karar 
vereceğini bilmiyor. Bilmekte imkansız. Çünkü 
UEFA bu tür konularda ketum.
Yalnız kısaca şunu söyleyebiliriz ki, UEFA bizi 

es geçmeyecek. Yani, Türk futbolunda yaşanan 
bu sürece bizim yetkililerin yaptığı pansumanın 
yerine UEFA neşteri vurursa kimse şaşırıp ha-
yıflanmasın. 
Türkiye Süper Ligi’nin şampiyonunu belirleyen 

ve ilk kez oynanan play-off’un son maçında Şük-
rü Saraçoğlu’nda karşı karşıya gelen F.Bahçe-
e-G.Saray maçı sonrası yaşananlar tam bir reza-
letti.
Ya, bu bir futbol müsabakası ve adı spor. Biz 

kimle savaş yapıyoruz da birbirimize bu kadar 
düşmanca hasmane davranıyoruz. Bu maçta, 
F.Bahçe galip gelip şampiyon olsaydı’ kupasını 
kendi sahasında seyircisinin önünde almayacak 
mıydı?
Türkiye’de maalesef, yıllardır yöneticilerin dü-

şünmeden verdikleri demeçler taraftar kitleleri-
ni o kadar çok gerdi ki Türk futbolu bu hallere 
geldi. Düşünün, Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan araya giriyor ve Vali’ye telefon açarak şam-
piyonluk kupasının G.Saray’a verilmesini sağlı-
yor.
Bu olayı, UEFA ya da ona üye ülkeler izlemiyor 

mu zannediyoruz? Şike olayından en hafif şekil-
de ülke futbolunu kurtarmak çabasında olan ki-
şiler bunları düşünemiyor.
Kimse kusura bakmasın elin oğlu bunları bal 

gibi biliyor, takip ediyor ve kurallar neyi gerekti-
riyorsa onu da uygulayacağından kimsenin şüp-
hesi olmasın.  
Velhasıl, toplum olarak sporda birbirimizin ba-

şarısını alkışlama kültürümüzün olmadığını ve 
yerleşmediğini bir kez daha görmüş olduk. Bun-
da kulüpler ve yönetimlerin sorumluluğunu ta-
raftara atmak işin en kolay yönü. Kitleleri et-
kileyen yönetimler şapkalarını önüne koyup bu 
gidişe bir son vermezse, önümüzdeki dönemde 
daha vahim olaylar kaçınılmaz olabilir.
Almanya’nın Münih kentinde 19 Mayıs akşamı 

B.Münih-Chelsea arasında oynanan Şampiyon-
lar Ligi finalinde, kupayı kendi sahasında İngiliz 
ekibine kaptıran B.Münih’i Chelsea’li futbolcu-
ların saha içinde koridor oluşturup nasıl alkışla-
dığını herkes örnek almalı. Bunu yapabildiğimiz 
zaman, futbolumuz ve tüm sporlarımız ivme ka-
zanır saygı görür.

irfan.kurtulmus@haber.dk

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

Felsefi  sözler...

BİRAZ GÜLELİM...INTERNET DÜNYASINDAN
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SKRÆDDERI

En modern makinalar ve 
profesyonel personelimizle her türlü giy-

si tamiratı, genişletme, daraltma 
işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

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

Coco

İnsanlar önce para kazanmak için 
sağlıklarını, sonra da sağlıklarını 
kazanmak için paralarını verirler.

GOETHE

Bir insan başarısızlıkları için 
başkalarını suçluyorsa, başarılarının 
şerefini de başkalarına vermesi 
gerekmez mi.

H.W.NEWTON

Hikmet Aksoy’un çizgisinden şike yorumu

S
üper Finalin son 
maçında kadıköy’de 
karşı karşıya gelen 
Galatasaray ve Fe-

nerbahçe yenişemediler ve 
2011-2012 seoznunun şam-
piyonu Galatasaray oldu.

Sıkıcı bir orta saha müca-
delesi ve taktik savaşı şek-
linde geçen maçta gol ol-
mayınca Süper Final’in son 
haftasına önde giren giren 
Galatasaray Puan farkıyla 
şampiyonluğa ulaştı. maç 
sonunda Fenerbahçe seyir-
cisi sahaya girdi ve Gala-
tasaraylı oyunculara ve yö-
neticilere saldırmak istedi. 
Güçlükle yatıştırılan olayla-
rın ardından uzun süre ku-
panın şampiyon takıma ne-
rede verileceği tartışıldı.

İstanbul Valisi ve Futbol 
federasyonu Başkanı Yıldı-
rım Demirören stadda ol-
masına rağmen bu konuda 
bir türlü karar veremeyin-
ce devreye başbakan Er-
doğan girdi ve kupa Rüştü 
Saraçoğlu stadında Galata-
saray’a verildi.

Fenerbahçe-Galatasa-
ray arasında oynanan ve 
0-0 biten süperfinal maçı 

ardından Danimarka’da 
yaşayan yüzlerce Galata-
saray taraftarı ellerinde 
meşaleler ve bayraklarla 
Kopenhag şehir merkezin-
de Galatasaray’ın şampi-
yonluğunu kutladı. 
Kendilerine UltraArslan 

Danimarka diye tanımla-
yan taraftarlar, ellerinde 
meşaleler ve bayraklar ile 
Kopenhag şehir merkezi-
ne akın ettiler ve sevinç 
gösterileri yaptılar.
Danimarkalıların şaş-

kın bakışları altında gece 
yarısına kadar şampiyon-
luğu kutlayan beş yüz 
kadar taraftar, çoğu Da-

nimarkalılının Galatasa-
ray’ı 2000 yılında oyna-
nan UEFA final maçından 

hatırladığını ifade ederek, 
Danimarkalılıarın ‘2000 
yılında Avrupa kupasını 

kazanan takım mı şampi-
yon oldu’ diye sordukları-
nı söylediler. 
2000 yılında yaşanan he-

yacanın tekrar yaşanmaya 
başlandığını ve 2000 yı-
lındaki ruhun geri döndü-
ğünü bildiren taraftarlar, 
UEFA kupasını kazanan 
Galatasaray’dan yine bir 
Avrupa kupası bekledikle-
rini belirttiler.  

(Haber)

Ve Şampiyon Galatasaray…
Sancılı geçen bir sezonun ardından Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 
Süper Final mücadelesi 0-0 sona erdi ve şampiyon Galatasaray oldu. 

Kopenhag’da 
şampiyonluk 
sevinci
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