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Kabare Tiyatrosu’nun Kralı

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Eğer iktidarın vicdanına kalmış bir tiyatrodan
bahsediyorsak zaten konuşulacak konu yoktur!
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SAYI/NR. 84 YIL/ÅRGANG 9
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Oğuzhan TORACI’nın röportajı sayfa 18’de

6 yıllık işkence

İskandinavya
Gazipaşa’ya ’merhaba’
dedi

Gazipaşa Alanya havaalanına İskandinavya’dan ilk uçuş gerçekleştirildi.
Scanway/Tyrkiet Eksperten tur operatörünün ağırladığı 380 kişilik iki
kafile Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve Billund kentinden Gazipaşa’ya geldiler.
Sayfa 15

Türkler her
zaman kalbimde...

Sosyal yasaların en kapsamlı olduğu, sosyal refah sisteminin tüm dünya tarafından örnek alındığı Danimarka’da Kenan Adıgüzel adındaki bir Türk 6 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bir balık
işleme fabrikasında seyyar pompa ile asitli su fışkırtarak makina temizliği yaptığı sırada pompanın
patlaması sonucu sağ gözünü tamamen kaybeden, sol gözünde ise yüzde 70 görme kaybı yaşayan,
yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan vatandaşımız kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor. Ne
tazminatı verildi, ne de malülen emeklilik hakkı. Bu mücadeleyi ilginç kılan ise vatandaşımızın haklı
olup olmaması değil, hakkının 6 yıldır bir türlü verilmemesi.
Sayfa 8
Siyaseti Sevdirmenin yolları...
Alanya: Bir dünya kenti...
Cengiz Kahraman

Yıldız Akdoğan
Sayfa 4 ve 14

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

Örnek alınacak bir dernek:
Yeniceobalılar Derneği

www
.gaze
tte.dk

Sayfa 9

Yardımsever ve
konuksever kişiliği
ile Danimarka’ya
ilk gelen Türklerin
kalbinde taht kuran
ve kendisine Ayşe
denilmesine müsade eden Marianne Kabakçı ile ilk Türk misafir işçilerle
tanışmasından, nasıl Ayşe olduğundan,
Kabakçı soyadının nereden geldiğinden uyuma politikalarına, Danimarka’daki Türklerin şimdiki durumuna
kadar bir çok konuda konuştuk.

Sayfa 12-13

İnsana dair her şey...
Danimarka’da yaşayan şair Aytekin
Arık, “Biz iki yarım
bir bütünüz”
adındaki üçüncü
şiir kitabında gurbette yaşamanın
zorluğunu, horlanan insanı, aşka
susayışı ve geldiği
topraklara duyulan özlemi anlatıyor.
Sayfa 19
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eak-design.com

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

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

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

Ramazan´a kozmik ayar
Norveç’te yaşayan Müslümanlar İslam tarihinde devrim sayılabilecek
bir karar aldılar ve oruçlu geçen sürenin 20 saati aşamayacağına karar
vererek kutup bölgelerinde Mekke arzına göre oruç ibadeti yapılmasını
sağlamak için harekete geçtiler.

B
HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR. HABER’ İLAN
VE REKLAM VERMEK İÇİN

HABER

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

SATILIK SÜPERMARKET

u ay başlarında
Norveç’in Tromsö şehrinde gerçekleştirilen bir
toplantıda konuyu ele alan
din adamları Norveç’te görev yapan iki Arap kökenli
imamı Tromsö’ye davet
ettiler ve bir fetva çıkarttılar.
Din adamları oruçlu sürenin 20 saati geçmemesi
gerektiği yolundaki fetvanın Norveç’te uygulama
kararı aldılar.
Ali Mohamed Salah og
Sheikh Abdinur Mohamad adlı din adamları;
Suudi Arap müftü Dr. Abdullah Bin Abdul-Aziz Almosleh’in oruç ibadetinin
20 saati geçmeyeceği, ve

gelen ”geceyarısı günesi”
adı da verilen doğa olayı nedeniyle oruçlu geçen
sürenin 23 saate çıkması
bekleniyor. Fetvanın çıkarılmamış olması durumunda Kuzey Kutbuna yakın
bölgelerde yaşayan Müslümanların iftar ve sahuru
bir arada gerçekleştirmeleri gerekecekti.

İmsakiye Diyanetten
coğrafi olarak 20 saatten
fazla oruçlu kalmayı gerektiren bölgelerde mekke
arzına göre düzenlenmiş
imsakiyeye göre oruç tutulabileceği yönündeki fetvası bulunduğunu söyleyerek
bu fetvanın uygulanması-

na karar verdiler.

23 Saat oruç
tutacaklardı

Bu yıl Ramazan’ın Temmuz ve Ağustos aylarına
rastlaması nedeniyle Norveç ve Finlandıya’nın kuzey bölgelerinde meydana

Norveç’te kullanılacak imsakiyenin ise önümüzdeki
günlerde hazırlanacağı ve
yayınlanacağı belirtilirken
bir Türk delegasyonun da
her türlü yanlış anlamayı
ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi içeren çalışma
içinde olduğu açıklandı.

Supermarked SPAR til salg
Pris: 650.000
Mdl. leje: 25000
Areal: 480
Sagsnr:30061
Kontakt: Orhan
Telefon: 22 31 55 35
Læs mere: tdportal.dk

TDportal.dk
Erhvervsformidler

TDportal.dk har Danmarks
største netværk af partnere

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
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iyasetin de festivali olur mu demeyin!
Bal gibi oluyor işte, Danimarka bunun
da yapılabileceğini gösterdi.
Bizim siyasetçilerimiz, parti liderlerimiz,
bırakın halkın karşısına birlikte çıkmayı
veya medyada bir tartışma paneline katılmayı, parlamento çatısı altında bile birbirlerine tahammül edemezlerken, Danimarkalı
siyasetçiler, parti liderleri halkın karşısına
birlikte çıkabilmek için her şeyi deniyorlar.
Siyaseti ve siyasetçileri sevdirmek, halkın
gözünden düşürmemek için büyük emekler
sarfediyorlar. Kültür ve sanat festivallerine,
şenliklere, spora siyaset bulaştırmak yerine
siyasetin kendi festivalini yapıyorlar.
15-17 Haziran tarihleri arasında Danimarka’nın tatil cenneti olarak da Bornholm
adasında siyaset festivali düzenlendi. Düzenleyiciler, her ne kadar bu etkinliğe festival değil de ”Halk Toplantıları” adını koysalar da, bunun basbaya bir festival, bir şenlik
olduğu ifade ediliyor. Sahnede müzisyenle-

Haziran/Juni 2012

hükümete veryansın ediyor. Ama siyasi partiler arasında futbol turnuvası düzenlemesi
ihmal edilmiyor, kürsüde birbirlerini eleştiren siyasetçiler, akşam yemeklerinde aynı
masada oturup, kadeh kaldırıyorlar.
Bu yıl ikincisi gerçekleşen “Halk Toplantıları”na katılmak için 30 bine yakın Danicengiz.kahraman@haber.dk markalının akın ettiği ve ada halkı ile tatilCENGİZ KAHRAMAN
cilerin de bu toplantılara büyük ilgi gösterdiğini
öğrendik.
rin yerini siyasetçiler almış. Şarkılar yerine nimarka’nın nasıl yönetildiğinden, uluslaraDüzenleyiciler, bu yılki etkinliğin geçen
rası politikalara, demokrasinin nasıl işlediğikonuşmalar yapılıyor.
ne kadar tüm siyaset sanatını gösteriyorlar. yıla göre çok başarılı geçmesinden oldukça
Danimarka parlamentosunda temsil edimemnun görünüyorlar ve artık Halk TopKatılımcı demokrasinin göstergesi açısınlen tüm siyasi partilerin liderleri, 200 kadar
lantıları’nın
ya da Siyaset Festivali’nin Dadan bakıldığında, kasabada kurulan çadırgenel, yerel ve Avrupa Parlamentosu üyesi
nimarka’da
gelenek
haline geleceğini ve kapolitikacı bu festivalde bir araya geliyor. Sü- lardaki kürsülerde konuşma yapan politikalıcı
olacağını
belirtiyorlar.
cılar, kendilerine yöneltilen sorulara tane
rekli resmi koyu takım elbiseli kıyafetlerle
Gönül isterdi ki, bizim politikacılarımız
görmeye alıştığımız politikacılar burada yaz- tane yanıt veriyorlar. Bir kürsüde Başbakan
da birbirleriyle didişmek, küfürleşmek, yalık kıyafetlerle çadırlarda yapılan siyasi tar- ekonomik krize rağmen ülkenin iyiye doğtak odalarıyla uğraşmak yerine, konusunda
ru gittiğini, başka bir kürsüde Dışişleri Batışmalarda halkın karşısına çıkıyorlar. Üç
bilgi sahibi olsunlar, böyle toplantılarda bir
gün boyunca 700’ün üzerindeki siyasi etkin- kanı Villy Sövndall Danimarka’nın izlediği
likte siyasetçiler, Allinge kasabasında kuru- dış politikayı anlatmaya çalışıyor. Bir diğer araya gelsinler, halka siyaseti ve siyasetçiyi
sevdirmenin yollarını arasınlar.
lan kürsüden halka sesleniyor ve halka Da- kürsüde de bir muhalefet partisinin lideri
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Siyaseti sevdirmenin yolları...

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.

2.399,kr’ dan
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Böyle Kampanya Görülmedi
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3.249,kr’ dan
(All. Inkl.)
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Uzmanlık dallarımız: Plastik cerrahi ve estetik
•
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

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

STAND UP SHOW

CEM ÖZER

HELSINGÖR’DE
KULTURVÆRFTET SALONUNDA
21 EKiM 2012
KiMSEYE RANDEVU VERMEYiN
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2.299,kr’ dan

TÜRK HAVAYOLLARI – ONUR HAVAYOLLARI –
PEGASUS HAVAYOLLARI
�����������������������������������������������������������
��������������������������
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2.799,kr’ dan
(All. Inkl.)

2.399,kr’ dan
(All. Inkl.)

��������
+
��������������������

�����������������
4.949,- kr’ dan
(All. Inkl.)
2.549,kr’ dan

(Yarim
pansiyon)
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Bakan arabaları ve inandırıcılık oyunu
ile Danimarka ekonomisi için zarar
veren bir unsur haline geldi.
Seçimlerin ardından unutturuaşbakan Hellan seçim vaatleri listesi ise oldukça
le Thorning
uzun ve listenin uzunluğu hükümeti
Schmidt 2011 yılında oluşturan siyasi partilerin inandırıcızamanınhükümetine lığına gölge düşürmeye başladı.
karşı başlattığı müSeçim öncesi söz verilen ancak yecadelesinde şöyle bir rine getirilmeyen vaatler arasında;
cümle sarfetmişti, ”Bir yanda yoruKopenhag’a ücretli araç girişi, yüzlup tükenmiş bir hükümet, öte yan- de 40 daha ucuz toplu ulaşım, firda ekonomiyi derleyip toparlayacak, malarda kadın yönetici kotası, erken
görevinin bilincinde, sorumluluk al- emekliliğin kaldırılması, ve işsizlik
maya hazır bir muhalefet var”.
parası düzenlemeleri en çok göze
Bunlar zamanın hükümetini derinçarpanlar.
den etkileyen ağır sözlerdi. O zamaBaşlangıçta muhalefet partileri bu
nın durumunu tanımlamaya, tam
unutturulan seçim vaatlerini saymaaksine bugün içinde bulunduğumuz ya çalıştılar, ancak kısa sürede bu
durumu en iyi şekilde tanımlayan
sayının 100’ü aştığını görünce saysözlerdi. Maalesef hükümetin diğer
maktan vazgeçtiler. Ortaya çıkan
bakanları ve Başbakan Helle Thortablo çok netti. Hükümeti oluşturan
ning Schmidt’in sözleri bize bakansiyasetçiler bakan arabalarının arka
lık araçlarının arka koltuğuna kukoltuğuına kurulma telaşıyla, seçrulma isteğinin seçim öncesi seçmen- menleri ve ıonlara seçim öncesi verlere verdiği sözlerden dönme pahası- dikleri sözleri unutmuşlardı.
na tercih edildiğini gösteriyor.
Son altı ayda seçmenler hükümet
Öncelikle şunu altını net olarka çiz- partilerinden hızla uzaklaşmaya başmemiz gerekiyor. İşbaşındaki hükü- ladılar, bu kaçışın hızı ve boyutları o
met göreve çok kötü başladı. Daha
kadar büyük ki Liberal Parti Vensilk günden yorgunluk belirtileri gös- tre hükümeti olupşturan partilerin
termeye başladı, sorumluluğunun
toplamından daha fazla oy oranına
gerektirdiği icraatten çok uzak oldu- sahip görünüyor. Bu bile hükümeğunu gösterdi ve izlediği politikalar
Fatma Yeliz Öktem, Liberal
Parti Venstre milletvekili

B

ti kış uykusundan uyandırmaya yetmeli diye düşünüyor insan.
Özellikle Sosyal Demokrat Parti genel başkanı ve başbakan Helle
Thorning Schmidt seçimlerden bu
yana taraftar kazanamadıkları gibi
var olan seçmenlerini de neredeyse
silkelenircesine kendilerinden uzaklaştırdılar. Sosyal Demokrat Parti’de
gözlenen bu seçmen kaçışı partinin
politikalarının çok sert bir eleştirisi olarak yorumlanması gerekirken,
parti yönetiminin nerdeyse hiç umurunda değilmiş gibi davrandığını görüyoruz.
Başbakan Helle Thorningt hiç bir
açıklama yapmıyor. Başbakan ve hükümetin diğer üyeleri dürüstlük yerine sessizliği tercih ediyorlar.
Seçim vaatlerinden neden çark edildiğinin bir açıklamasını yapmıyorlar, bu konuda bir yorumda da bulunmuyorlar, ısrarla halkın seçim
vaatlerinin unutturulmaya çaışıldığını görmezden gelmesini bekliyorlar.
Artık şu tespiti yapmanın zamanı gelmiştir. Hükümet seçim öncesi
neredeyse ulaşımaz yükseklikte ve
boyutta kendine hedefler koymuştu. Ama artık o kadar seçim vaadini
gerçekleştiremeyeceklerini anlamış
bulunuyorlar.

Neyse; sonunda bunu anlamış bulunmaları da güzel bir şey, ancak
kendi kendileri ile çelişen açıklamaları, yol değiştirmeleri, bir dediklerini tam tersini yapmaları biz politikacılara olan güvenin sarsılmasına neden oluyor
Verdiği sözden dönen politikacının
inandırıcılığına gölge düşer, bu yüzden günümüz seçmenlerinin kontrat
politikası istemeleri tuhaf karşılanmamalıdır. Seçmenler biz politikacılarla ve partilerle kontrat yapmak
isterler, kendilerine verilen sözlerin
tutulacağından emin olmak isterler.
Bundan daha doğal bir şey de olamaz, eğer politikacıların verdikleri
sözlerden dönmelerinin mantıklı ve
kabul edilebilir bir açıklaması yoksa…
Artık boş gözlerle hükümetin bakanlarının bakanlık koltuklarında nasıl
da yayıldıklarını ama aynı zamanda
da hükümet partilerine oy veren seçmenlerin o partilerden nasıl da kaçtıklarını izliyoruz. Hükümet ise ne
olduğu tam anlaşılamayan politikasını sürdürmeye çalışıyor
(Fatma Yeliz Öktem,
Liberal Parti Venstre
milletvekili)
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BEKLEYİN!

grand saray
DÜĞÜN SALONLARI

Kuzey Avrupa’nın en lüks düğün salonu Kopenhag
yakınlarında sonbaharda hizmetinizde
♥ Düğün
♥ Nişan
♥ Kına
♥ Sünnet
♥ Doğumgünü,
♥ Firma resepsiyonları
ve diğer her türlü toplantılarınız artık daha farklı,
daha modern, daha güzel olacak...

Uzun yıllara dayanan tecrübemizle bugüne kadar
Danimarka’da görülmemiş, sizi şaşırtacak bir
hizmet sunmak için geliyoruz.
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Yeni hükümet
ve biz
ÜZEYİR TİRELİ

Y

tireli@haber.dk

aklaşık dokuz ay önce işbaşına gelen yeni hükümet,
bilindiği gibi her cepheden eleştiri topuna tutuldu.
Hükümet, özellikle seçim vaatlerini yerine getirmemek ve
ekonomik politikada - ‘sol’ bir çizgi izlemektense -LiberalMuhafazakâr bir politika izlemekten eleştiriliyor.
Yerine getirilmeyen seçim vaatlerine örnek çok. Örneğin
ilkokul konusunda hükümet her sınıfta iki öğretmen olacağını, çocuk sayısının 24’ ü geçmeyeceğini, kollektif taşımacılıkta bilet fiyatlarının büyük oranda indirileceğini
vaat etmişti ama bunlardan hiç biri yerine gelmedi. Geliri
çok çok yüksek olanlar daha fazla vergi ödeyecekti (milyoner vergisi) ama bu gerçekleşmediği gibi, yıllık geliri yüksek olanlardan (yaklaşık dörtyüz bin kron) alınan vergi
de indirilecek. Halbuki yeni hükümet - Liberal-Muhafazakâr hükümetin tersine – daha fazla vergi toplayacağını ve
buna karşılık da daha iyi kamu servisi vereceğine söz vermişti.
Yeni hükümetin seçim vaatlerinden kaçtığı ve ‘sağ’ bir
ekonomik politika izlediği bir gerçek. Buna rağmen ben
bu hükümetin (veya bu günkü politik dengenin) göçmen
ve mülteciler için olumlu bir gelişme olduğuna inanıyorum.
Bu olumlu gelişmelerin en başında ‘yabancılar’ meselesinin gündemden kalkması geliyor. Artık gazateler her gün
(olumsuz) bir ‘yabancı’ hikayesi yazımıyorlar. Televizyon
‘yabancı’ haberleriyle dolup taşmıyor. ‘Yabancılığın’ gündemden kalkması tabiki bu hükümetin işi değil (böyle
bir güç kimsede yok), ama seçimden sonra oluşan politik
denge, ‘yabancılık’ meselesini önemli bir konu olmaktan
çıkardı. Artık basın mensupları, ‘yabancıları’ kendisine
ekmek teknesi gören ve aynı zamanda büyük bir politik
güce sahip olan Pia Kjærsgaard ve yandaşlarının doğru
yanlış her söylediklerini gazete ve televizyona taşımayı bıraktı. Çünkü Kjærsgaard bugünkü güçler dengesinde önemini kaybetti. Sürekli kavga, çelişki ve sorun peşinde koşan basın ve yayın organları artık kavga, çelişki ve sorunun kaynağı olarak Kjærsgaard’u görmüyor. Bu yüzden
onun söylediklerine kulak asmanın veya haber olarak gazete ve televizyona taşımanın bir anlamı yoktu.
Bu çok olumlu ve önemli bir gelişme. Hatırlanacağı gibi
son on yıldır bir çoğumuz gazete okumaktan, televizyon
seyretmekten adeta korkar olduk. Artık daha fazla sorunlu, suçlu, uyumsuz, fanatik, Müslüman hikayetleri dinlemek istemiyorduk. Tesadüfen izlediğimiz haberler ve
okuduğumuz gazeteler bir çoğumuzu sıkıntıya soktu, bizi
sinirlendirdi, topluma güvenimizi kırdı. Kendimizden şüphelenmeye başladık. Kısaca toplum olarak ruh halimiz bozuldu.
Bu bağlamda son dokuz ayın gelişmesi bizim ruh sağlığımız için gayet olumlu bir gelişme. Buna ek olarak ayrıca bizi çok yakından ilgilendiren bir dizi somut adımlar
atıldı. Herşeyden önce aile birleşimleri kolaylaştırıldı. Pia
Kjærsgaard’un baskısıyla uygulanan bir dizi engel kaldırıldı veya hafifleştirildi. Örneğin aile birleşiminde Danca
talebi hafifletildi, eşini getirmek isteyenlerden talep edilen yüzbin kronluk güvence yarıya indirildi. Ayrıca çok
tartışılan ve Danimarka’ya yeni gelen mülteci ve göçmenleri kapsayan ‘starthjaelp’ yürürlükten kaldırıldı. Artık
bu insanlar yedi yıl başkalarına ödenen sosyal yardımın
yarısını değil, tamamını alacaklar. Böylece buradaki doğrudan ayrımcılık kaldırılmış oldu. Danimarka’ya gelmek
isteyenler için uygulanan puan sistemi yürürlükten kaldırıldı. Hatırlanacağı gibi puan sistemi Orta Doğu ve Afrika
ülkelerinden Danimarka’ya gelmek isteyenlerin önüne bir
set olarak düşünülmüştü.
Bunlar yeni hükümet döneminde atılmış somut olumlu adımlar. Bizi biraz rahatlatacak bir gelişme. Ama en
önemli gelişme yukarıda belirttiğim ‘yabancılığın’ gündemden düşmesi oldu.
Bunlara rağmen tabiki hükümet eleştirilebilir. Ekonomik, eğitim, işsizlik politikası vs. eleştirilebilir. Zaten bu
konularda hükümetin ‘sağ’ mı yoksa ‘sol’ mu olduğu hiç
belli değil. Ama bu durum sadece göçmenleri ilgilendiren
bir durum değil. Tüm seçmenlerin, tüm vatandaşların sorunu. Hükümete eleştirilerimizi artık göçmen olarak değil, bir seçmen, bir vatandaş olarak yöneltebiliriz. Son on
yıldır tatmadığımız bir duygu.
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6 yıllık işkence
Sosyal yasaların en kapsamlı olduğu, sosyal refah sisteminin tüm dünya
tarafından örnek alındığı Danimarka’da bir Türk 6 yıldır hak mücadelesi
veriyor. Bu mücadeleyi ilginç kılan ise vatandaşımız Kenan Adıgüzel’in
haklı olup olmaması değil, hakkının bir türlü kendisine verilmemesi.
emekliliğe ayrılmış, ne
kendisinin açtığı tazmienan Adıgüzel
nat davası bir sonuca
40 yaşında bir
ulaşmış.
vatandaşımız.
Kenan Adıgüzel’in
2005 yılında Da- sendikası 3F dosyayı İş
nimarka’ya gelmiş. Geldi- Kazaları Müdürülüğüne
ği yılın hemen ardından
(Arbejdsskadestyrelsen)
bir iş bulduğu balık işlegönderdiğini söylüyor.
me fabrikasında iş kazası “Bizim görevimiz bittti”
geçirmiş. Seyyar pompa
diyor. HABER gaile asitli su fışkırtarak
zetesi de Kenan
makina temizliği yaptığı
Adıgüzel’in
sırada pompanın patladurumunu
ması sonucu elinde, yügörüşmek
zünde, yanıklar oluşmuş. için ulaşKaza sonunda sağ gözünü
tamamen kaybeden Kenan Adıgüzel’in sol gözünde ise yüzde 70 görme
kaybı oluşmuş. Olayın ardından
sen-

tükenmiş olması gerekiyor” diye konuşan Adıgüzel kendisine uzanacak
bir yardım elini bekliyor.
Kenan Adıgüzel, “Böyle
bir şey olamaz. Araştırma
ve soruşturmanın tamamlandığı bir iş kazasının
sonucunu almak için 6 yıl
beklemek mi gere-

Sadi Tekelioğlu

K

dika temsilcileri ile fabrika yetkililerin yaptıkları
görüşme sonunda fabrika
hatasını kaybetmiş ve olayın iş kazası olduğu onaylanmış.

Herkes yan gelip
yatıyor
Kenan Adıgüzel’in çilesi ise bundan sonra başlıyor. Olayın üzerinden
6 yıl geçmesine rağmen
araya sendikalar ve avukatlar girmesine rağmen,
Adıgüzel’in çalıştığı fabrika kusurunu kabul etmiş olmasına rağmen Kenan Adıgüzel ne malülen

maya çalıştı. Ancak HABER gazetesine 3F yetkililerinden herhangi bir
açıklama gelmedi ya da
bir geri dönüş olmadı.
Kenan Adıgüzel’in avukatı Claus Jacobsen de
Kenan Adıgüzel’in dosyasının İş Kazaları Müdürlüğü’nde olduğunu, Kenan Adıgüzel’in malülen
emekliliğe hak kazanıp
kazanmadığını ve kendisine verilecek tazminata
bu kurumun karar vereceğini söyledi. Avukat Jacobsen halen beklemekte
olduklarını, yasalar gereği beklemekten başka yapacak bir şeyleri olmadığını söylüyor.

kiyor? Hala beni iş denemelerine gönderiyorlar. İş
bulmaya zorluyorlar. İki
gözümden birini kaybetKendisinden 3 ay önce
tim, diğeri ise yüzde 30
iş kazası geçiren birinin
oranında görebiliyor. Budavasının bundan üç yıl
önce kapandığını söyleyen radan umudumu kestim.
Tazminatımı alıp TürkiKenan Adıgüzel, Daniye’ye gidip tedavimin geri
marka’daki dava sürecikalan kısmını orada yapnin uzamasının elini kolunu bağladığını söylüyor. tırmak istiyorum.” Diye
konuştu.
“Kazanın ardından gözümü yanlış ameliyat
Ayrımcılık mı
ettiler ve bu yüzden sol
gözümü kaybettim. Dava yapılıyor?
açmak istiyorum. Avrupa
İnsan hakları MahkemeKenan Adıgüzel HABER
sine başvuracağım, ancak ile yaptığı söyleşide olayın
bunun için de iç hukuk
başından beri bir aymazyollarının denenmiş ve
lık ve umrusamazlıkla
karşılaştığını söylüyor.
“Herkes benim dosyam
önüne geldiğinde neredeyse ‘Başımdan atayım’
tavrı içindeydi. İnanmak
istemiyorum, ama yeterli
Danca bilmemem ve yabancı olmam sanırım yetkililerin biraz daha ağırdan almasına neden oluyor. Hastalık sürecinde
Danimarka parlamentosundaki Türkiye kökenli
milletvekillerine durumumu anlattım, bırakın yardım etmeyi, hiç bir cevap
alamadım. Burada yetersiz Dancamla ve yapayalnız en temel insan hakkım olan sosyal güvence
hakkımı elde etmeye çalışıyorum. Büyükelçilikle
de konuşmaya çalıştım,
ancak onlara ilettiğim
yardım çağrısından da bir
sonuç alamadım” diye konuşuyor.

HABER
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rnek alınacak bir dernek: Yeniceoba Kültür Derneği
Geçtiğimiz günlerde Yeniceoba Kültür
Derneği tarafından düzenlenen festivale katıldım. Bu derneğin bu kadar kısa
süre içinde burada yaşayan vatandaşlarımızının uyumuna ve rahatına yönelik
çalışmalarından çok etkilendiğimiz söylemeliyim.
Danimarka’ya Türkiye’den gelmiş bir
çok vatandaşımızın kurduğu sayısız
dernek var. Bu derneklerin bir çoğunun çalışmalarını yakından takip ediyorum. Yeniceoba kültür derneğinin
yönetim kurulunun gösterdiği istek,
angajman ve ilgi ile ayrıca erkekler, kadınlar ve özellikle çocuklar için başlattığı çalışmalar hakkında aldığım bilgiler beni olumlu yönde çok şaşırttı ve
etkiledi.
Dernek ile ilk temasım geçtiğimiz yıl
beni, SF milletvekili Holger K. Nielsen
ve İshöj Belediye Başkanı Ole Björstorp
ile birlikte konuşma yapmak üzere davet ettiklerinde gerçekleşti.
Derneğin lokalleri İshöj’da bulunuyor,
ancak böyle bir toplantıya İshöj Belediye başkanının yanı sıra Danimarka’dan
bazı politikacılar ile Yeniceoba’nın bele-

haber

Örnek alınacak bir dernek:
Yeniceobalılar Derneği
YILDIZ AKDOĞAN

yildiz.akdogan@haber.dk

diye başkanını da davet etmişlerdi.
Bu yılki festivallerine de İshöj Belediye Başkanının yanı sıra Yeniceoba’nın
bağlı bulunduğu seçim bölgesinden seçilen AKP ve CHP milletvekilleri de davetliydi.
Yapılan siyasi konuşmaların yanı sıra
eğlence de programa konulmuştu. Derneğin hazırladığı broşürde sadece yılda
bir kez festival düzenlemediklerini, ayrıca üyelerini bilgilendirmek ve uyum
çalışmalarına katkıda bulunmak için
bir çok etkinlik hazırladıklarını okudum.
Türkçe, Kürtçe dil kursları ile müzik ve dans kursları veriliyor dernekte.
Ama bunlardan en ilginci internet ve
ders yardımı programları idi. İnternet
kursları özellikle ilginç, zira vatandaşlarımızın bir çoğu gittikçe dijitalleşen
dünyadan hala biraz uzaktalar.

Bu yıldan itibaren hükümet kurumları ve belediyelerin yanı sıra bir çok firma da artık dijital ortamda vatandaşlara hizmet verecek. Önümüzdeki yıllarda kapısını çalarak işimizi hallettiğimiz
bir çok resmi daire kapanacak onların
verdikleri hizmetler internet üzerinden verilmeye başlanacak.
Örnek olarak, vergi daireleri vergi beyannamelerinin doldurulup vatandaş
ile vergi sistemi arasındaki iletişimi internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Artık doktor randevuları ve sosyal bürolardaki randevular da internet
üzerinden yapılmaya başlayacak.
Bu yüzden bu alanda verilen kursları
çok isabetli bulduğumu söylemeliyim.
Yeniceoba Derneği’nden öğrenebileceğimiz çok şey var ve bunları yazmaya yerimiz yetmez. Biliyorsunuz; Danimarka dernekler ülkesidir, herhangi
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bir konuda insanlara yardımcı olmak
ya da bir ideal için çalışmak için dernek
kurma olanakları çok geniştir.
Her ne kadar bir çok vatandaşımız bir
çok dernek çatısı altında örgütlenmiş
olsa da yeniceoba dernerğinin gösterdiği etkinlikten çok uzaktalar. Siyasilerden bazı sözler veya hizmet alabilmek
için sesimizin yüksek çıkması önemlidir. O yüzden dernek çatısı altında bir
araya gelmek sesinizi yükseltmek açısından önemli ve gereklidir.
Dernek yöneticilerine bu konuda büyük görev düşmekte, yöneticilik konumunda olanların bir çok alanda bilgili
ve maharetli olmalarını gerektirmektedir.
Yeniceoba Derneği gecesinde gördüğün angajman ve özveriyi diğer derneklerimizde bulunan vatndaşlarımız da
gösterseler Türkiye’den buraya gelen
vatandaşlarımızın konumu ne kadar
farklı olurdu diye düşünmeden edemiyorum.
Bu dernek çalışmalarını yakından izlemenizi öneririm, onlardan öğreneceğimiz çok şey var.
Hepinize güzel bir yaz tatili diliyorum.

Yanlış ameliyatla sol
gözünü kaybetti

sadi.tekelioglu@haber.dk

www.haber.dk

www.gazette.dk

www.sinema.dk

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.
Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de
www.sinema.dk’dan takip edin.
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Danimarka yoğurdu üfleyerek yedi
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ROJ TV’ye verdiği yayın ruhsatı yüzünden başı çok ağrıyan
Danimarka, Çin Devlet Başkanı Ju Hintao’nun ziyareti öncesi Çince yayın yapan bir yayın kuruluşunun akredite
başvurusunu geri çevirdi.

Şimdi Frederiksberg’de de hizmetinizdeyiz
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Türkiye’ye seyahat
etmek yaşamaktır
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AÇILIŞ SAATLERİ
HERGÜN: 11.00 - 22.00
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Falkoner Alle 84, 2000 Frederiksberg - Tlf: 5811 1010

BD’de yaşayan
Çinlilerin kurdukları NTD
TV (New Tang
Dynasty TV) muhabirlerinin akredite başvurularına cevap vermeyen Danimarka Dışişleri Bakanlığı,
Her ne kadar aksini söyleyeseler de NTD’nin bir
Çin yayın organı olduğu
konusundaki ısrarını sürdürdü ve NTD muhabirlerinin Ju Hintao’nun ziyareti ile ilgili haber yapmasını engelledi.
NTD yetkilileri, akreditasyon reddi kararının
arkasında Çin devletinin
olduklarını öne sürerken,
Danimarka Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin niçin
NTD’yi bir Çin yayın organı olarak kabul ettiklerini açıklayamadıklarını
söylediler.
NTD muhabirleri diğer
yayın kuruluşları gibi kurallara uygun olarak akreditasyon müracaatında
bulunduklarını ve Danimarka Dışişleri Bakanlığını dört kez arayarak
müracaatlarının takipçisi
olduklarını ancak sonuç
alamadıklarını söylediler.

haber
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Çin devlet başkanı ile
birlikte gelen Çinli işadamları Danimarka ile
hacmi 2,5 milyar Euroyu
bulan 16 anlaşma imzaladılar.

Bilindiği gibi 2005 yılı
Kasım ayında Kopenhag’da bulunan Başbakan
Erdoğan zamanın Danimarka başbakanı, Anders
Fogh Rasmussen ile yaptığı görüşmenin arıdndan
yapılması gerek ortak
ROJ TV’ye evet
basın toplantısına salondemişlerdi
da ROJ TV muhabiri buGeçtiğimiz yıl Çin Dışişle- lunduğu gerekçesiyle katılmamıştı. Danimarkalı
ri Bakanı Yang Jechi’nin
ziyareti öncesinde NTD’ye yetkililer salondan ROJ
akreditasyon verilmiş, an- TV muhabirini çıkarmayı
reddetmişlerdi.
cak Çinli bakan bunun
üzerine katılacağı basın
Haber
toplantısını iptal etmişti.

Türkiye’nin ve dünyanın her noktasına ucuz uçak bileti

®
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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

Önümüzdeki aylarda Türkiye’ye kültürel içerikli bir
gezi düzenleyecek olan 16
kişilik Danimarkalı bir grup
gazetemiz Haber’i ziyaret
ederek, Türkiye hakkında
bilgiler aldı.

1

zelçamlı Beldesi’ndeki Hotel Karanfil’de
kalacağı ve gezinin tamamen kültürel içerekli bir gezi olacağı kaydedildi.
Gazetemizi ziyaret eden grup üyelerinden Finn Hansen’e de düşüncelerini şöyle
anlattı:
“Ben Türkiye ile Danimarka arasındaki
iletişimin ve arkadaşlığın daha da güçlenmesini arzu ediyorum. Bu iletişim birey
bazında da çok önemli. Haber Gazatesi’nde
buluşmamızı sağlayan Lone Nielsen ve Hüseyin Duygu’dur. Bu buluşma Türkiye’deki
gelişmeleri daha güncel ve daha ayrıntılı
bir biçimde öğrenmemizi sağladı. Haber
Gazetesi’nde buluşma isteğimizin bir
amacı da zaten buydu. Grup üyelerinin
büyük bir kısmı yıllardır Türkiye’ye gidip
geliyorlar. Gazetede buluşmak Türkiye’ye
olan ilgimizi daha da arttırdı, sevgimizi pekiştirdi. Hepimiz 11 Ağustos tarihini iple
çekiyoruz. Danimarka ve Türkiye’de son
20 yıldır Danca-Türkçe kültür etkinlikleri düzenleyen Niels Hav ve Hüseyin Duygu’yla gazetenizde Türkiye gündemiyle
buluşmak bizim için unutulmaz bir anıya
dönüştü. Türkiye’ye seyahat yaşamak demektir!”

1 Ağustos tarihinde Türkiye’ye
kültürel içerikli bir gezi düzenleyecek olan 16 kişilik Danimarkalı
bir grup geçtiğimiz haftalarda gazetemiz Haber’i ziyaret ederek Türkiye
hakkında bilgiler aldı. Haber gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Kahraman
ve gazetemiz yazarı Hüseyin Duygu’nun
gazetemiz ofisinde ağırladığı Danimarkalı gruba, Türkiye’nin yakın tarihi, eğitim
sistemi, kültürel, sosyal yaşamı ve politik
yapısı hakkında bilgiler verildi.
Cengiz Kahraman, Haber Gazetesi’nin
işlevi, gerekliliği, Danimarka’daki kültürel ve sosyal yaşama katkısı konularında
bilgiler verirken. Hüseyin Duygu da, Türkiye’nin yakın tarihi, eğitim sistemi ve po- Niels Hav’ın Andersen’i anlatan bir şiiri:
litik yapısı hakkında bilgiler verdi. Türk IŞIKLANDIRMA
yemeklerinin ikram edildiği buluşmaya Da- Kimi sözcükler göstergesi oldukları görüngüden daha
nimarkalı şair Niels Hav da konuk oldu. güzeldir,
ışıklandırma sözcüğü örneğin. Odense’yi gözümün
Türkiye’ye özellikle de İstanbul’a aşık önüne getiriyorum;
olduğunu söyleyip kimi şiirlerini okuyan şair hükümet binasının açık bir penceresi önünde duŞair Niels Hav, gazetemizde gerçekleşen ruyor,
buluşma ile ilgili düşüncelerini özetle şöy- gözleri yaşlı, dışarıda karanlıkta meşaleler,
le paylaştı: “Haber Gazetesi’inde bir grup şairin duygulanması, yürekten el sıkışmalar.
güzel insanla beni buluşturan Türkiye’ye Bütün bunlar gerçekleşmesidir bir kehanetin;
olan ortak sevgimizdir. Türkiye yolcusu bu kent şu anda onun için ışıklandırılmıştır!
grubun özenle geziye hazırlanması, sade- Her şey gerçek. Göz yaşları gerçek göz yaşları.
Ama diş ağrısı dayanılmaz, buz gibi soğuk hava
ce plajda kumda yatan ve lezzetli yemek ağrıyı iyice azdırıyor:
yiyen turistlerden çok farklı. Türk yeme- şu geriye dönmeyecek dakikaların
ğinin lezzetini herkes biliyor ama Türkiye adamakıllı tadını çıkarmak varken,
aynı zamanda kültür ve sıcak insan ileti- soğuk havanın dişlerimden bana çektirdiği
şimlerinden de oluşuyor. Gazeteye yapılan bu işkenceden kurtulmama kaç dize kaldığını
bu ziyaret iyi bir planın parçasıdır ve Tür- görmek için şarkının yazılı olduğu kâğıda baktım.
kiye gezisi grup üyelerini birbirilerine daha da yakınlaştıracak ve
onları Türkiye’ye daha da bağlayacak. Grup çok güzel duygu ve
düşüncelerle Türkiye gezisine
şimdi hazır. Danimarka’nın en
tanınmış yazarı ve dünyanın en
büyük masalcısı H.C. Andersen
daha 19. yüzyılda ‘Seyahat etmek
yaşamaktır’ demişti!”.
Buluşmada, Cengiz Kahraman
ayrıca, Tük müziği hakkında verdiği kısa bilginin ardından bağlaması ile Türk Halk Müziği’nden
konuklara bazı örnekler sundu.
Grup üyelerinden bazılarının
daha önce Türkiye’nin kimi yer- Grup üyelerinden Lone Nielsen ve Jette Hansen daha önceki
lerini bir kaç kez ziyaret ettikleri Türkiye ziyaretlerinde, Tekirdağ’da bir Türk evine konuk oldular
ve grubun, Kuşadası’na bağlı Gü- ve Hamdiye Duygu’yla hatıra resmi çektirdiler.
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DANİMARKALI YARDIMSEVER, KONUKSEVER VE İDEALİST MARİANNE TÜRK İŞÇİLERİN AYŞE’Sİ OLMUŞ

Türkler her zaman kalbimde...

Yardımsever ve konuksever kişiliği ile Danimarka’ya ilk gelen Türklerin kalbinde taht kuran ve kendisine Ayşe
denilmesine müsade eden Marianne Kabakçı ile ilk Türk misafir işçilerle tanışmasından, nasıl Ayşe olduğundan,
Kabakçı soyadının nereden geldiğinden uyuma politikalarına, Danimarka’daki Türklerin şimdiki durumuna kadar
bir çok konuda konuştuk.
başlamışlar.
“Türkleri her zaman kalbimde
animarka’da yaşayan
taşıyorum” diyen Marianne’ye
müzisyen arkadaşım
yardımseverlik, konukseverlik
Hüseyin Özcan’ın Koannesinden, babasından geçmiş.
penhag’da verdiği bir
Sohbetimizde, “Babaannem bir
konserde tanışmıştım Türklerin
kadın hakları savaşçısıydı. AnAyşe’si olan Marianne Kabakçı
nem eşcinsellerin de eşit haklara
ile. Hüseyin konser öncesi yanısahip olmaları için yıllarca müma gelerek, “Sen Türklerin Aydacele etmişti. Ailem İkinci Dünşe’sini yani Marianne’yi tanır
ya Savaşı’nda Alman mültecileri
mısın?” diye sordu. Ben de tanısaklardı. Konukseverlik, yardımmadığımı söyleyince konseri din- severlik bizim aile yapımızda var”
lemeye gelen kadın hakkında Hü- diye anlatıyor Marianne.
seyin kısa bir bilgi verdikten son44 yıl öncesini “Hiç biri örgütlü
ra Marianne ile tanıştırdı beni ve değildi. Şimdiki gibi kahveleri,
bu kadına gazetemizde yerverdernek lokalleri, işyerleri yoktu
memizi istedi benden. Biraz da
o zaman Türklerin. Bir araya
Marianne’yi dinledikten sonra
gelme olanakları yok denecek kakendisi ile röportaj konusunda
dar sınırlıydı” diye anlatmaya
sözleştik ve röportajımız bu sayı- başlayan Marianne, Kopenhag’ın
ya nasip oldu.
Vesterbro semtindeki Enghave
Marianne Kabakçı ile ilk Türk
Kilisesi’nin papazından kilisenin
misafir işçilerle tanışmasından,
lokallerinin Türk işçilerin toplanasıl Ayşe olduğundan, Kabakçı
nabileceği bir yer olarak kullanılsoyadının nereden geldiğinden
ması için izin almış.
uyuma politikalarına, DanimarO zamanlar, hali hazırda var
ka’daki Türklerin şimdiki duruolan, ancak hiç bir misafir işçiyle
muna kadar bir çok konuda koilişki kurmayan ”Kontakt Gaesnuştuk ve sohbetimizde benim de tarbejdere / Misafir işçilerle ilişyakından bildiğim, tanıdığım bir ki kurun” adındaki bir derneğin
çok birinci kuşak ismin kulakları- misafir işçilerle hiç bir ilişki kurnı çınlattık.
maması üzerine Marianne kilise
Yıllarca göçmenlere Danca öğlokallerinde Türkleri bir araya
retmenliği yapan Marianne Kagetirmeye başlamış.
bakçı, şimdilerde bir uyum proje“Başlangıçta sadece bir kaç kişi
Cengiz KAHRAMAN

D

sinde çalışıyor.
Yardımsever kişiliği ile Danimarka’ya ilk gelen Türklerin kalbinde taht kuran Marianne Kabakçı’nın Türklerle ilk tanışması
1968 yılında, babasının ustasbaşı
olarak çalıştığı bir plastik fabrikasında gerçekleşmiş. Yeniceobalı Hasan fabrikanın ilk Türk
işçisi ve Marianne’nin de tanıdığı
ilk Türk olmuş. Hasan’ın sayesinde yavaş yavaş Türkleri
tanımaya başlamış Marianne.
O zamanlar henüz 22 yaşında
genç bir kız olan Marianne,
sadece Hasan’dan edindiği bilgiyle, hiç tanımadığı, bilmediği Türkiye’ye, yani Konya’nın
Yeniceoba kasabasına Hasan
ile 1969 yılında tatile gitmiş. O
yıldan sonra Uşak’ı, Konya’yı
ailesi ile birlikte her yıl ziyaret
etmişler ve de anne ve babası
ile birlikte Türkçe öğrenmeye

geliyordu, ama üç ay sonra her
hafta sonunda yüzlerce Türk derneğe gelip gitmeye başladı, Kilise lolakilinin adı Ayşe’nin lokali
olarak kaldı ve bu dört yıl boyunca devam etti. Sonraları kendileri derneklerini kurmaya başladılar” diye anlatıyor o günleri
Marianne.
Kilisedeki lokali tutunca, Türk-
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Sosyal Demokratlara iktidar yaramadı
HABER ANALİZ

Sadi TEKELİOĞLU

B

ugünlerde yaz tatilini en çok
iple çeken kişinin başbakan
Helle Thorning Schmidt olduğunu söylemek sanırız abartılı olmayacaktır.
Danimarka Sosyal Demokrat Partisi
bugünlerde tehlikeli derecede kan kaybediyor. Seçim kampanyası sırasında
verilen sözlerden ardı ardına geri dönülmesi, neredeyse hiçbir sözün gerçekleştirilememiş olması, ardından
dev kampanyalarla lanse edilen vergi
reformu, Kopenhag’a ödemeli girişi
(betalingsringen) gibi kapsamlı değişimlerin rafa kaldırılması ve 2020 yı-

lına kadar uygulanacak ekonomik
program görüşmelerinin de yarıda
kesilmesi partiye olan seçmen ilgisin,in dibe vurmasına neden oldu.
Mayıs ayının son günü açıklanan kamuoyu araştırmaları sonunda yüzde
16,9’a düşen oy oranı Hele Thorning
Schmidt’in koltuğunu sallamaya başladığı gibi parti tabanından da koalisyonun gözden geçirilmesi isteklerinin
yüksek sesle dile getirilmesi sonucunu
doğurdu.
Hükümetin büyük umut bağladığı
ve İşverenler, sendikalar ve hükümet
arasında gerçekleşen üç taraflı görüşmeler adı verilen ekonomik program
görüşmelerinin de yarıda kalarak iptal

edilmesi, ayrıca işsiz sayısının yüksek
olmasına rağmen bazı resmi ve dini tatil günlerinin kaldırılarak halihazırda
çalışanların iş saatlerinin arttırılması
gibi öneriler seçimler tarafından anlaşılmazken uygulanan politikalarda
hiçbir sol ya da sosyal demokrat boyut
göremeyen seçmen Birlik Listesi ve Liberal partiye akmaya başladı.
Geçtiğimiz Sonbaharda yapılan genel seçimlerde yüzde 24,9 oranında
oy toplayan Sosyal Demokrat Parti
bu seçimlerde bile en düşük oy oranını alarak çıkmışken aradan geçen süre
içinde müthiş bir düşüş gerçekleştirdi
ve Mayıs ayının son haftasında yüzde
16,9’luk bir orana kadar indi. Bunun

bir hafta sonrasında ise yüzde 18,5’e
çıkan oy oranının parti genel başkanı
Hele Thorning Schmidt’in hem başbakan olarak iktidarı sürdürmesini, hem
de parti genel başkanlığı koltuğunu
muhafaza etmesini güçleştirdi.
İktidarın el değiştirmesi sonucu işbaşına geçen diğer koalisyon ortaklarının
durumu da pek iç açıcı görünmüyor.
Sosyalist Halk partisi ve Demokrat Liberal parti (Radikale) de kan kaybederken seçmenlerin tercihi ise görülmek istenen sol sosyalist politikaların
sözcüsü ve savunucusu Birlik Listesi
görünüyor.
Siyasi gözlemciler her ne kadar
seçimlere uzun süre olsa da Helle

ALANYA’DA SİZİN DE DAİRENİZ OLSUN

Thorning Schmidt ve çalışma arkadaşlarının daha fazla hataya tahammülü olmayacağını öngörmekteler.
Zira benzeri bir duruma 1998 yılında zamanın parti genel başbakanı
ve başbakan Poul Nyrup Rasmussen
düşmüş, erken emeklilik uygulamalarında verdiği sözü tutmayarak sol blok
seçmenleri hayal kırıklığına uğratmış
ve seçmenler bunu affetmemişlerdi.
Seçmenlerin gönlünü kazanmayı başaramayn Poul Nyrup Rasmussen
iktidarı 2001 yılında Anders Fogh
Rasmussen’e kaptırmıştı.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Proje 7 katlı apartman ve 10 bloktan oluşmaktadır.
Alanya/Avsallar’da denize 500 metre uzaklıkta
olan proje şehir merkezine yakındır.

Türklerin Ayşe’si
Marianne Kabakçı

leri derneğe toplayabilmek için
Danca bir not yazmış Marianne.
Bu notta ‘artık sizin de toplanabileceğiniz, bir araya gelebileceğiniz bir yer var’ gibilerinden bir
şeylerle yerin adresi yazmış. Sonra da bu notu Danimarka’daki çevirmenlerimizden Murat Alpar’a
çevirtmiş ve çoğaltarak merkez
tren istasyonunda dolaşan Türk
işçilere dağıtmaya başlamış.
Ancak idealist Marianne büyük
çabayla iki dilde hazırlattığı bu
notları dağıtırken beklenmedik
bir durumla karşılaşmış. Türkçe
notların yazılı olduğu kağıtları
verdiği Türkler okuma-yazma bilmediklerini söyleyince, “Danca
aksanımla notta Türkçe yazılanları okumaya çalıştım” diyor Marianne.

adın burada bundan böyle Ayşe
olsun dedi. Başka bir Türk’ün
gavura Ayşe ismi verilir mi şeklindeki çıkışına, lokoalimizdeki
Mehmet hoca adında bir imam
kızarak ona tepki gösterdi ve
o da bana Ayşe denilmesinden
yana olduğunu söyledi. O günden sonra adım Ayşe olarak kaldı Türkler arasında”.

değişiklik olmamasından yakınan
Marianne Kabakçı, “Uyum, bir
bütünün parçası demektir. Danimarkalılar maalesef göçmenleri
sürekli dışarıda tutuyorlar. Dördüncü kuşağa gelmiş bir topluma
hala göçmen denmesi ve sorun
olarak görülmesi üzüyor beni”.
cengiz.kahraman@haber.dk

Ya peki Kabakçı soyadı nereden
geliyor? diye ekliyorum.

“1974 yılında Marmaris’e ailemle gittiğim bir tatilde rahmetli eşim Mustafa Kabakçı’yla
tanıştım ve ona aşık oldum. Altı
ay kadar orada kaldım. 1975 yılında da evlendik. İki çocuğumuz
var. Atila adında 34 yaşında bir
oğlum ve Kamilla adında 32 yaKuzu eti yemesini Türklerden şında bir kızımız var. Mustafa
Danimarka’ya geldi. babamın
öğrendim
yanında çalışmaya başladı. Ama
evliliğimiz yürümedi, ben annemi
Marianne o günleri anlatırken,
kaybetmiştim,
çocukların olması,
babasının Vallensbaek kasabasınbabamın
emekli
olması, Mustada bir çiftliğin evini kiraladığını
fa’nın işsiz kalması vs. vs. derve 8 Türk işçiyi bu eve yerleştirdiğini unutamadığını söylüyor ve ken 1981 yılında ayrıldık, 1983
yılında da Mustafa öldü”.
“Çiftlik evinin önüne çadır kurdum. O çadırda dört ay yaşadım
4. kuşağa bile göçmen
ve yemek yaptım onlara. Bana
denmesi üzüyor beni
karşı çok saygılı ve dürüsttüler.
Tabii bir de şefin kızı olduğum
için ayrıca saygı gösteriyorlardı. Danimarka’da uygulanan yabanOrada kuzu eti yemesini öğrencılar politikasının pek insancıl oldim” diyor.
mamasına rağmen Türklerin bugün Danimarka’daki durumlarının oldukça iyi olmasından memDanimarkalı Marianne Türk
nuniyet duyduğunu ifade eden
işçilerin Ayşe’si olmuş
Marianne Kabakçı, Türklerin en
iyi uyum sağlayan toplumların
Türklerin nasıl Ayşe’si oldun,
onun da bir hikayesi var mı? diye başında geldiklerini belirtiyor ve,
“o zamanlar durum çok farklıydı,
soruyorum.
herkes çalışıyordu, sorun yoktu
ve misafir işçiler aranan kişiler“Ayşe çok tesadüf oldu. Bir gün
di” diyor.
kilisedeki lokalimize gelen bir
Ancak Danimarka’nın göçmenTürk işçi, bana senin ismini halere
özellikle de Türklere bakıtırlamakta zorlanıyoruz. Senin
şında 4 kuşak boyunca önemli bir

Zevkinize göre mimari tasarım

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg
Jette Reinholdt tarafından
çekilen bu fotoğraflar
Marianne Kabakçı
tarafından temin edilmiştir.

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

www.eak-design.com
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ile kolay, tam 25 yıl olmuş

Alanya’yı görmeyeli. Bu süre
içinde muzu, portakalı ile ünlü
olan Antalya’nın bu ilçesi o kadar çok
değişmiş ki, inanın meşhur Kalesi ve
surlarını görmesem tanımakta zorlanacaktım kenti.
Portakal bahçelerinin, muz ağaçlarının ve bağ evlerinin yerini binalar ve
çok yıldızlı oteller doldurmuş. 25 yıl öncesinden bugün eser kalmamış dersem
yalan olmaz. Kentteki yapılaşmanın boyutlarını yükseklere doğru tırmanınca
daha iyi görüyorsunuz.
Ancak bu kadar betonlaşmaya rağmen Akdeniz sahillerinin, gözalabildiğine uzanan plajlarının ve tarihi yapıların
korunması rahatlatıyor insanı.
Tabii sadece sahiller değil. Kent genelindeki yol, kaldırım uygulamaları ve
onunla gelen düzenin hakim olması da
göze çarpıyor. Alanya Belediyesi’nin bu
güzel uygulamalarıyla bugün Alanya’da
ulaşılan başarı, otel işletmecilerinde de
göze çarpıyor.
Daha çok yabancı turiste hitap eden
kentteki büyük otellerden biri olan Sultan Sipahi Otel’de konuk oluyorum 4-5
gün boyunca. Deniz kenarındaki bu güzel otelde yüzme havuzundan, saunaya kadar her türlü etkinlik hizmetinizde. Personelin ve otel yönetiminin güler yüzlü tavrı, otel yöneticisinin müşterilerle teker teker ilgilenmesi, onlara
müşteri değil de misafir gözüyle bakmaları hoş bir durum.
Alanya artık Türk turizminin en
önemli bir merkezi haline gelmiş. Deniz, güneş ve eğlence bu kenti çekim
merkezi haline getirmiş. Her ne kadar
hızlı betonlaşma ve büyüme kentin çehresini değiştirse de, Alanya’da kültürel
değerlerin hala korunabildiğini görebilmek mutlu ediyor insanı. Çok eski bir
tarihe sahip olan Alanya’da kentin simgesi haline gelen ve tüm kenti kuşbakışı seyredebileceğiniz Kale’nin ve iskele
yakınlarındaki Kızılkule’nin tüm görkemiyle günümüzde halen ayakta olması,
Osmanlı Türk mimarisinin güzel örnekleri arasında gösterilebilecek bazı camilerin, mescidlerin ve bir çok eski yapı-
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yabancıya satılmış, bunun dört bini Danimarkalı’ya satılmış. Bu da ortalama
100 bin nüfus demektir. Her ne kadar
önemli bir kısmı emekli yabancılar olsa
da ve de mülk sahibi yabancıların bir
kısmı sadece yazdan yaza gelse de ilçecengiz.kahraman@haber.dk nin ekonomisine önemli katkıları buluCENGİZ KAHRAMAN
nuyor buradaki yabancılar. Yabancılar
kendi derneklerini kurmuşlar, işyerleri,
nın koruma altına alınması sevindirici. değil, ama Coresium Trypon adlı bir
eğlence mekanları açmışlar. Örneğin,
Alanya‘da görülecek o kadar güzel yer korsan tarafından kurulan Alanya’nın
tur operatörümüz Scanway’in daveti
var ki, saymakla bitmez. Tarihi yerlesurların içinde Kale etrafında olduğu
üzerine gittiğimiz Palm Beach adlı bir
ri ve kervansaraylarının yanısıra yayla- söyleniyor. Bu korsanın, Roma’nın ünlü
gece kulübünde Danimarka’nın tanınları, sarnıçları ve mağaraları görülmesi zenginlerinin kızlarını buraya kaçırdığı,
mış standup sanatçısı Amin Jensen sahgereken önemli yerler arasında. Örnefidye istediği ve Alanya Kalesi’nin sık
ne almıştı. Klubü tamamen Danimarğin, Alanya’nın en uğrak yerlerinden
sık savaşlara sahne olduğu ileri sürülükalılar doldurmuştu ve işletmecisi de
biri de Damlataş mağarasıdır. Nefes
yor. Taa ki, Alanya Selçuklulara geçinTürk asıllı Aslan Özarı adında bir Danidarlığı ve astıma iyi geldiği öne sürülen ceye kadar. Selçukluların yönetimine
markalı idi.
Damlataş Mağarası 1948 yılında iskele
geçmesiyle kentin çehresinin değiştiği
Scanway/Tyrkiet Eksperten ile gelen
inşaatı sırasında tesadüfen ortaya çıka- ve Sultan Alaaddin Keykubat döneminkonuklar oldukça cazip fiyatlarla bir
çok etkinlikten yararlanabiliyorlar. Örneğin isteyenler, Alanya’ya bir kaç kilometre mesafedeki Konaklı beldesinde
bulunan Aquapark wellness kompleksinde saunadan, hamamda keselenmeden, yağlı masajdan tutun da, köpüklü,
çamurlu, tuzlu havuzlarda yıkanmaya
kadar aklınıza gelebilecek her türlü şifalı sularla yapılan bakımlardan faydalanma olanağı bulabiliyorlar.
Gazipaşa havaalanının bu yıl uluslararası uçuşa açılmasıyla birlikte kente
gelen turist sayısında önemli bir artış
bekleniyor. Danimarka’dan da ilk seferler 4 Haziran tarihinde başladı. Türkiye’ye en çok turist getiren Türk tur
operatörü Scanway/Tyrkiet Eksperten
rılmış. Birbirinden güzel sarkıt ve dikit- de imar edilen Alanya’daki Tersane’nin Kopenhag ve Billund havalimanından
her Pazartesi günleri Gazipaşa’ya Colerin bulunduğu mağaranın 10-15 bin
ilk Türk donanmasının oluşmasında
rendon havayolu şirketi ile seferler düyıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.
önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor
zenlemeye başladı. Bu seferlerin şimdiKadıini, Aşıklar, Dim, Korsanlar, Fos- bazı kaynaklarda.
lik 31 Ekim’e kadar süreceği ve talep olforlu gibi mağaraların bir kısmını kaBugünkü Alanya ise tam bir dünya
tıldığınız tekne turlarından, bir kısmını kentine dönüşmüş. Rusya’dan, İskandi- ması durumunda kışında devam edeceği
belirtiliyor.
da karadan giderek görmek mümkün.
navya ülkeleri Danimarka, İsveç, NorGazipaşa Antalya’nın doğusundaki en
Kuzeyinde Toros Dağları, Güneyinde
veç, Finlandiya’dan, Almanya’dan, HolAkdeniz‘in bulunduğu küçük bir yarılanda’dan ve daha bir çok Avrupa ülke- son ilçesi ve Alanya-Gazipaşa arası 50
mada üzerine kurulu olan Alanya, Ansinden insanlar gelip buraya yerleşmiş- km ve 20-25 dakikalık mesafede.
Danimarkalı turistin en çok tercih ettik çağda Pamfilya ile Kilikya sınırı ara- ler. Öyle ki artık bir kısmı bu ilçedeki
sındaki çizgide yer aldığı için bazen Ki- yabancılar mezarlığına gömülmeye baş- tiği tatil mekanlarından biri olan Alanya’da sizlerin de tatillerinizi geçirmenilikya, bazen de Pamfilya şehirleri aralamış.
sında sayılmış. Kentin tarihi hakkında
Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipa- zi öneririm.
kesin bilgiye sahip olmak pek mümkün hioğlu’nun dediğine göre, 29 bin konut

Alanya: Bir dünya kenti

Amin Jensen: En çok burada sahneye çıktım
Ünlü Danimarkalı müzisyen, komedyen ve şovmen Amin Jensen stand up Show’unda şu esprisini patlatıyor.
“Herkes benim en çok Tivoli’de sahneye çıktığımı sanıyor, ama ben en çok bu sahnede gösteri yaptım. Tam 9
kez”. Amin Jensen’in bu sahne dediği yer ise Danimarka’dan çok uzaklarda…
Sadi TEKELİOĞLU

A

kdeniz
sahilindeyiz.
Alanya’da Palm Beach
plaj tesislerinde. Havada
hafif bir meltem var. Sahnenin arkasında palmiye ağaçlarının ve meşhur Alanya Kalesinin
ışıklandırılmış silüeti…Ve tabii
dalga sesleri…Yemek kokuları
geliyor. Masalarda yaklaşık 200
konuk var. Hepsi Danimarkalı.
Danimarka’dan Alanya’ya tatile
gelen Danimarkalılar. Biz de Haber gazetesi ekibi olarak Türk gazetelerinin temsilcileri ile birlikte
Alanya’dayız. Scanway/Tyrkiet
Eksperten’in, İskandinavya’dan
Gazipaşa ilk uçuşun gerçekleştirilmesi nedeniyle düzenlediği turdayız. Tur kapsamında bizi bekleyen
en büyük sürpriz ise Alanya’da bir
Danimarkalı Stand up sanatçısının
gösterisini Danimarkalı seyirciler

ile birlikte izlemek oldu.
Amin Jensen sahnede kaldığı
1,5 saat boyunca hem birbiri ardına milleti yerlere yatıran espriler
yaptı, hem gitarı eşliğinde şarkılar
söyledi. Gecenin finalinde ise söylediği Aria ile ayakta alkışlandı.
Alanya’da da Metro var; içerisi
ucuz mal ve Türk dolu
Gösteri öncesinde söyleştiğimiz Amin Jensen, Danimarka sınırları dışında 60 civarında gösteri gerçekleştirdiğini, bunların
büyük kısmının Danimarkalı tatilcilere yönelik olduğunu, İskandinavya ülkeleri ile Yunanistan,
Almanya İngiltere, ABD’de sahne
aldığını söyledi.
Yurtdışında gösteri yapmanın Danimarka’da sahneye çıkmaktan aslında pek farkı olmadığını söyleyen
Amin Jensen, bulunduğu ülkenin
mizahından bazı alıntılar yaparak
da kendi şovlarını renklendirdiğini

anlattı. Örnek ver dedik; o da bize
“Alanya’da da Metro süpermarket
var. Aynı Danimarka’dakiler gibi.
İçerisi ucuz mal ve Türk dolu”..
Amin Jensen Türkiye kaynaklı esprilerine başlayınca durmuyor.Sahnede mikrofonu yuvasına
yerleştirmeye çalışırken kırılan
yuva ile ilgili esprisinde ise “Buradaki yeni yapılan daireler gibi,

dokunduğun yer elinde kalıyor”
dedi.

Reçetesiz Viagra: 36 saat
etkili

Türkiye’deki izlenimlerine de gösterisinde yer veren Amin Jensen
Alanya’da bir eczanenin önünde
bir reklam panosunda 36 saat
etkili reçetesiz viagra hapı satıldı-

ğını gördüğünü söyledi ve kendisini dinleyenleri uyardı. “36 saat
garantili etkisi var. Uçağa binmeden önce almayın. Yoksa önünüzdeki yolcuya ‘koltuğu biraz kaldırır
mısın?’ kardeş demek zorunda kalabilirsiniz”
Danimarka’nın Nyköbing Falster kentinde doğup büyümüş Alan
Özarı adlı genç tarafından işletilen
Palm Beach tesisleri bu yıl bir çok
Danimarkalı ünlüyü konuk edecek
önümüzdeki günlerde Medina,
Kim Larsen, Frank Wham, Anders Malthesen gibi isimler Palm
Beach’de sahne alacaklar.
Alanya’ya yolunuz düşerse bu
şovları izleyin. Ya da sadece bu şovları izlemek için bile olsa Alanya’yı
tatil programınıza alın. İçeriğinden
daha çok Danimarkalı tatilcilerle
birlikte bunu yaşamak bile başlı
başına bir zevk.
sadi.tekelioglu@haber.dk

HABER TURİZM

Haziran/Juni 2012

haber 15

İskandinavya Gazipaşa’ya ’merhaba’ dedi
Gazipaşa Alanya havaalanına İskandinavya’dan ilk uçuş gerçekleştirildi. Scanway/Tyrkiet Eksperten tur operatörünün ağırladığı 380 kişilik iki kafile Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve Billund kentinden Gazipaşa’ya geldiler.
ların 4 bininin Danimarkalıların
oluşturduğunu belirten Sipahioğlu halihazırda sadece Hollanda’nın
Transavia ve Corendon şirketlerinin iniş yaptığını ve Hollandlıların
uçmaya başlamasıyla Hollandalı
turizmi yüzde 45 artış gösterdiğini vurgulayarak, “Halihazırda
İskandinav Havayolları SAS iniş
müracaatında bulundu, sırada
Air Finland, Germania gibi büyük
şirketlerin yanı sıra başka bir çok
havayolu şirketi bulunuyor” diye
konuştu.

Cengiz KAHRAMAN – Sadi
TEKELİOĞLU, ALANYA

G

azipaşa Alanya havaalanına İskandinavya’dan
ilk uçuş Danimarka’dan gerçekleştirildi. Scanway/Tyrkiet Eksperten
tur operatörünün ağırladığı 380
kişilik iki kafile Kopenhag ve
billund’dan Gazipaşaya geldi.
Danimarka’nın Türkiye’ye en
çok turist götüren tur operatörü
Scanway/Tyrkiet Eksperten için
Corendon havayolu ile gerçekleştirilen ilk uçuşa Alanya Belediye
Başkanı Hasan Sipahioğlu, Turizm ve Kültür Bakanı yardımcısı Abdurrahman Aracı, aralarında Haber gazetesi yöneticileri
Cengiz Kahraman ve Sadi Tekelioğlu’nun da bulunduğu Kopenhag’da görevli büyük Türk gazetelerinin temsilcileri de katıldı.

Ülkenin yüzde 10’u

Acenta sahibi Gündüz Doğusoy
da geçen yıl Türkiye’ye 100 bin
civarında turist taşıdıklarını ve
Gazipaşa havaalanının açılmasıyla bu sayının artmasını beklediğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl Danimarka’dan
Türkiye’ye 400 bin civarında turist geldi. Yetkililer bu yılki hedefi 500 bin olarak belirlediler. Bu
Danimarka’dan Gazipaşa Havalimanı’na yüzlerce yolcu getiren Corendon hedefin yakalanması durumunda
ise ilginç bir rekor ortaya çıkacak
uçağı, İskandinav ülkelerinden Gazipaşa Havalimanı’na ilk çuşu da
ve bir ülkenin yüzde 10’u tatil için
gerçekleştirmil oldu. İlk seferde önemli konuklar da vardı.
Türkiye’yi tercih etmiş olacak. Danimarka’nın nüfusu 5,5 milyon cilileri, Türk ve Danimarka bayrak- varında bulunuyor.
ları ile meyve kokteylleri, pasta,
limonata ve şarap ikram ederek Türklere de mutlu
karşıladılar.
Gazipaşa havaalanının açılması
Alanya ve Gazipaşa’deki yerel ga- Türkleri de sevindirdi. Danimarzete ve tv’lerin temsilcilerinin de ka’da yaşayan çok sayıda Konyalı
izlediği karşılamada, yolcuların vatandaşımızın yaşadığı gözönünçoğu Gazipaşa uçuşlarının başla- de bulundurulunca Gazipaşa’da
masından duydukları memnuni- Konya’ya ulaşımın daha kısa ve
yeti dile getirdiler. Tur operatörü kolay olması da bir çok gurbetçi
Gündüz Doğusoy uçakta Alanya ve vatandaşımızın bu havaalanına
çevresinde yazlık dairesi bulunan yapılacak uçuşları tercih etmesi
55 aile bulunduğunu belirtti.
sonucunu doğuracak. Gazipaşa

İSKANDİNAVYA’DAN İLK UÇUŞ

Evi olanlar geldi

Scanway/Tyrkiet Eksperten acentası sahibi Gündüz Doğusoy’un
da hazır bulunduğu ilk uçuşla
Gazipaşa havaalanına inen Danimarkalı tatilcileri acenta yetki-

DANİMARKALILAR ÇOK MEMNUN
G

azipaşa Havalimanı’na Danimarka’dan gelen ilk uçakta yeralan
Danimarkalı yolcular büyük memnuniyet
duyduklarını bildirdi.
Eşi Türk olan ve Anamur’da oturan Per
Werner, ”Önceleri Antalya’ya iniyor oradan Anamur’a gidiyordum. Çok vakit
alıyordu ve çok yorucuydu. Şimdi çok

kısa sürede Anamur’a ulaşabileceğim,
havaalanının açılması ve Danimarka’dan
uçuşların başlaması çok iyi oldu” dedi.
83 yaşındaki Grethe Olsen ise, Alanya
dışında kızımın evi var, kızım ve damadımı
ziyaret etmek için sık sık Alanya’ya geliyorum, ancak önceleri Antalya’ya inip oradan buraya geliyordum ve bu bana 5-6 sa-

AROMA

BLOMSTER
Size sevdikleriniz kadar yakın
olduğumuzu unutmayın!

ate maloluyordu. Çok sevinçliyim” dedi.
Jutta Pedersen de Alanya’da yazlık
sahibi olan ve Gazipaşa uçuşlarının
başlamasından memnun olan yolculardan. 2006 yılından beri Alanya’da yazlık
sahibi olan Jutta Pedersen de AntalyaAlanya yolculuğundan kurtulmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Turist sayısı katlanarak
artacak

Alanya Belediye başkanı Hasan Sipahioğlu, Gazipaşa Havaalanının
açılmasının Alanya’nın tuizm potansiyelini harekete gerçireceğini
ve turizmin daha da gelişeceğini
söyledi.
Alanya’da 29 bin yabancının daire ve yazlık sahibi olduğunu, bun-

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin,
mutlu edin
Düğün, nişan ve özel günlerinizde
çeşit çeşit, rengarenk, taptaze, gül,
buket, çelenk ve çiçek çeşitleriyle
hizmetinizdeyiz.
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da evi olan ve Kopenhag yakınlarındaki Bröndby kasabasında
yaşamakta olan Refik Can, uçaktaki yolcular arasında en şanslısının kendisi olduğunu söyleyerek,
”Evim Gazipaşa’da. Eskiden Antalya’dan buraya gelmek zahmetli ve
masraflı oluyordu. Şimdi rahatım”
diye konuştu.
cengiz.kahraman@haber.dk
sadi.tekelioglu@haber.dk

16

HABER

haber

Zaman zaman ülkemizi, ilimizi, ilçemizi,
kasaba ve köyümüzü konu ederiz sohbetlerimizde. Yetişmemizde ve çocuklarımızın yetişmesinde şehrimizin, kazamızın,
kasaba ve köyümüzün oldukça çok etkisi olduğu açık bir gerçektir. Fakat bizden
alıp götürdükleri de vardır. Hani İbrahim
TATLISES’in dediği gibi Urfa’da ‘Oxford
vardı da biz mi gitmedik’ cümlesinden de
anlaşılacağı gibi köyümüz veya kasabamızdaki bir takım imkansızlıklar bizi hayata tam hazırlayamadı. Şöyle ki, Konya
Cihanbeyli veya Kulu’da, Sivas Şarkışla’da, Uşak Sivaslı’da, Aydın Nazilli’de
veya buna benzer bir çok İlçemizde yeteri kadar imkanlar olmadığı için biz geldik
bu gurbet illere.
Danimarka’ya gelişimizin temel nedeni
oralarda ki, kıt imkanlardan daha fazla
imkanları bulmaktı.
Memleketimizde doğup büyüğüp buralara, gurbet ellere gelip hayata tutunmak,
çocuklarımızı yetiştirmek, saygın bir aile
reisi olmakta bir şans bizler için. Ne kadar ah çeksekte yurtdışının bize verdiği
oldukça faydalar, kazançlar vardır. Bir takım şeylerimizi de alsa da kazançlı olduğumuz bir gerçek. İşte bu nedenle bir fayda maaliyet analizi yapıp, daha kazançlı
olmak, daha başarılı olmak için gerekenleri yapmalıyız. Başarının anahtarı sevgidir,
emektir, hedeftir, sabırdır, insandır. Babalarımızı analarımızı bir düşünün, neler
çektiler, ne şartlarda büyüdüler, bizleri

KOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRİ

BAŞARILI OLMAK
FEYZULLAH ARSLAN
yetiştirmek için ne zorluklara katlandılar.
Bizler de çocuklarımıza çok iyi eğitim imkanları sağlayarak, onların hayata daha
iyi hazırlanmalarını, daha emin adımlarla
yürümelerini sağlamalıyız. Bizler yurtdışına geldiğimizde eğitimin, yabancı dil bilgisinin ne kadar gerekli olduğunu anladık.
Bu nedenle çocuklarımıza anadilin yanı
sıra ikinci ve üçüncü bir yabancı dil de öğrenme imkanı vermeliyiz. Lisan bilmek
diğer insanlarla ilişkiyi bulunduğumuz
ülke makamlarıyla irtibat kurmayı, bizleri olduğumuzdan daha iyi hale getirmeyi,
kısacası istediğimizi, derdimizi anlatmayı ve sorunlarımıza çözüm bulmayı, bizi
daha mutlu etmeyi sağlar. Eğer dil bilmiyorsanız, adsız, dilsiz ve yanlız hissedersiniz kendinizi. Ancak buna rağmen dil
konusunda bir takım eksiklerimiz varsa,
sizleri bunalıma düşürmekten kurtaran ilgileriniz, hobileriniz ve uğraşlarınız olmalıdır. Bunlar güzel sanatlardan sosyal yardım kuruluşlarından çalışmaktan, görev
almaktan, siyasete kadar gider.
İş hayatımızda, yabancı bir ortamda tu-
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veriliyor destek veriliyor size. Sorunları
çözüyorsanız kısa zamanda sizin gibilere
de yardım edebiliyorsunuz. Bazen hayat
sizleri aşağıya çekmeye çalışıyor. Oysa hayat basamakları sürekli tırmanmak, üst
basamaklara çıkmaktır. Sizlerden daha
iyi şartlarda yetişenlerin seviyesine gelhaber@haber.dk mek, hatta onlardan daha iyi olmak için
diğerlerinden daha çok çalışmak, daha
tunmak ve başarılı olmak için çok uzun
hızlı koşmak zorundasınız. Mutlaka bir
bir süre ve zorlu bir sürece ihtiyacımız ol- hedefiniz olmalı ve o hedefe ulaşmak için
duğu herkesçe mağlumdur. Çözüm üretyılmadan yorulmadan çalışmalısınız. Hemek, başkaların önünde olmak zorundefe yönelmek için harcanan çaba sizlerin
dayız. En kestirme yol maharetlerimiz,
bilincidir, azmidir.
zekamız ve becerilerimizdir. Bize TürkiUnutmayın ki devamlı çalışma ve hedefe
ye’de belki bazı işleri (temizlik, garsonulaşma gayreti insanı zinde tutarken biluk, aşçılık, berberlik) yap deseler belki
linçlenmesine, değişmesine ve yenilenmekendimize hakaret sayar istemeyiz. Ansine de katkı sağlar, mutlu eder ve başarıcak yurtdışında bu işlerin en iyisini en an- lı kılar. Eğer dün yaptığınız şey size hala
lamlısını yaparak el üstünde tutulabiliriz. çok iyi görünüyorsa, yeterli değilsiniz deTemizlik, bahçe bakım işleri, bahçivanlık, mektir.
müzik aleti çalmak, mühendis, doktor,
Bilesiniz ki, başarının, çalışmadan önce
avukat, muhasebeci, öğretmen, belki begeldiği tek yer sözlüktür. Başarı ulaşılalediye meclis veya siyasi partilerde görev
cak son durak değil, bitmeyen yoldur. Baalmak, siyaset yapmak bizlerin başarısını şarılı insanların her zaman bir projeleri,
ortaya koyabilir ve çevremizdeki tanıdıkbaşarısız insanların her zaman bir mazelarımızdan bunların ortaya konduğu da
reti vardır. Başarılı insanlar her zaman
bir gerçektir.
çözümün bir parçası, başarısız insanlar
Bugün bir çok gencimiz Danimarka’nın ise sorunun bir parçasıdır. Siz siz olun
çeşitli birim ve kurumlarında önemli göher zaman çözümün parçası olun. Bilesirevlerde bulunmakta, bir çok gencimiz de niz ki, fırsatların sayısı onları görecek ineğitimine devam etmektedir. Yabancı bir
san sayısından daha fazladır.
ülkede etkin ve yetkin olmak çok büyük
Başarılı ve mutlu olmanız, mutlu kalmabir keyiftir. Siz ilgiliyseniz yol açılıyor yer nız dileğiyle

İshöj’da diploma heyecanı
İrfan KURTULMUŞ

İ

shöj’de Türkçe anadilinde eğitim gören birinci,ikinci,üçüncü
ve dördüncü sınıfların diplomaları görkemli bir eğlence töreniyle
verildi.
Başarılı çalışmaları, enerjisi ve
önemli günlerde tek başına yaptığı organizasyonlarla yalnızca İshöj’luların değil herkesin gönlünü
fetheden Türkçe anadil öğretmeni
Mustafa Kemal Demir’in öğrencileri için düzenlediği diploma törenine, Kopenhag Büyükelçiliği Müsteşarı Banu Malaman, İshöj Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet
Özkan ve İshöj Belediyesi Eğitim
Komisyon başkanı Bayram Yüksel
ile çok sayıda ebeveyn katıldı.
Zeyneb Karabacak ve Hilal Vural’ın Türkçe ve Danca sundukları
diploma töreninde öğrenciler, Hababam sınıfı, Üsküdar’a giderken,

tiyatro oyunları, skeçler, şiirler ve
şarkıları gibi sayısız gösteriyi izleyenlere sunarken büyük alkış
aldılar.
Grup Anatolia orkestrası eşliğinde Betül Gülal ‘Hangi bağın bağısın’, Ayşe Kılıç ‘Karadır Kaşları’
türküsünü seslendirirken, ikili

yaptıkları düetle çeşitli yörelere
ait türküleri okuyarak salondakileri coşturdular.
Diploma töreninde iki kız öğrencinin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını
okuması büyük alkış alırken, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi
Ahmet Berki Dibek, Seyit Ahmet

Özkan ve Bayram Yüksel’e katkılarından ötürü plaket verildi.
Türkçe anadili öğretmeni Mustafa Kemal Demir yaptığı açılış
konuşmasında, 2011-2012 ders
yılında Türkçe anadili eğitimi
gören 100 tane öğrencisi olduğunu ve bunlarla gurur duyduğunu
belirterek, ailelerin çocuklarını
anadile teşvik etmeleri çağrısında
bulundu.
Müsteşar Banu Malaman ise, büyükelçilik olarak öğretmen Mustafa Kemal Demir’in yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini ve anadilin
çocukların eğitimdeki önemine
vurgu yaptı.
Düzenlenen kutlamada Ishöj
Belediye baskani Ole Björstorp’a
da bir plaket verildi ve bu plaketi
belediye baskani adina baskan yardimcisi Ahmet Seyit Özkan aldi.
İshöj Belediye Başkan Yardımcısı
Seyit Ahmet Özkan, 2001 yılında

kaldırılan anadili eğitimini İshöj
belediyesi olarak hayatta tuttuklarını, belediyede 650-700 Türk
çocuğu olmasına rağmen yalnızca
100 öğrencinin olmasının biraz az
olduğunu söyledi.
Özkan, anne ve babalardan çocuklarını anadili eğitimine teşvik
etmeleri çağrısında bulundu.
İshöj Belediyesi EğitimKomisyonu başkanı Bayram Yüksel, anadile verdikleri desteği vermeye devam edeceklerini ailelerinde buna
daha duyarlı olmaları gerektiğini
belirtti.
Türk ve Danimarka bayrakları
ile balonlarla süslü törenin sonunda öğretmen Mustafa Kemal
Demir, tüm öğrencilerinin diplomalarını kendi verirken yaşadığı
bu mutluluğu velilerle paylaşmaktan ötürü memnuniyet duyduğunu
dile getirdi.

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

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

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz.
Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz
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Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA
ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

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

Marketimize gelin,
ucuz kampanya
ürünlerimizden
yararlanın!

NØRREBRO
HELAL
KASAP

BİZDEN
UCUZU
VAR MI?
Haftalık indirimlerimizi
internet sitemizden
takip edebilirsiniz

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

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

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

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Doğayı odanıza taşıyın

Taze,
ucuz ve
kaliteli

HABER

irfan.kurtulmus@haber.dk

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER
GELİN ÇİÇEKLERİ
VE BUKETLER
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EĞER İKTİDARIN VİCDANINA KALMIŞ BİR TİYATRODAN BAHSEDİYORSAK ZATEN
KONUŞULACAK KONU YOKTUR!
ZEKİ ALASYA İLE RÖPORTAJ

Kabare Tiyatrosu’nun Kralı
OĞUZHAN TORACI

B

ugüne kadar
duayen tiyatro
sanatçılarıyla
çeşitli söyleşiler yaptım ve yapmaya
devam edeceğim. Başlarda
yayınlıyordum fakat sonralarını kıyamadım ve arşivimde saklayarak, bir gün bu
sohbetleri kitaplaştırabileceğimi düşündüm. Bu düşünce için hala çalışıyorum.
İnanır mısınız röportajların deşifresi kadar uzun süren ama bir yandan da keyif
aldığınız başka bir iş yoktur herhalde. Her
kayıtta geçmişi tekrar yaşamış gibi oluyorsunuz. 2007 yılında gerçekleştirdiğim
Zeki Alasya röportajımın ses bandını geçenlerde tekrar dinliyordum. Bir an sohbetimizin “Türkiye’de Sanat ve Siyaset İlişkisi”ne geldiğini fark ettim. Sanki bugünü
konuşuyorduk. Üzerinden 5 yıl geçmiş
olduğu halde hala aynı yerde olduğumuzu
düşündüm. Kitapta işleyeceğim tema daha
çok biyografik olacağı için sohbetimizin bu
kısmını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifle okursunuz…

azından belli bir süre hâkim olduğu bir
Türkiye’deki sanat ve siyaset ilişkisi- dönemdi. Nitekim onların güdümünde bir
anayasa hazırladı ve bu ülkenin gördüğü
ni nasıl değerlendiriyorsunuz?
en demokratik, en çağdaş anayasaydı o.
Biz bu anayasanın getirdiği özgürlükler
Eski dönem sanat anlayışıyla, şimdiki
ortamında çok keyifli bir süreçte tiyatroya
arasında çok ciddi farklar var. Önce bu
başladık. 1960’dan 1967’ye yani Devekuşu
farkların farkına varmak lazım. Birileri
Kabare Tiyatrosu’nu kurana kadar Türkikalkıp “hep aynıydı” derlerse, katiyen samimi değiller ya da olayların farkında de- ye’de çok sayıda tiyatro vardı. İstanbul’da
ğillerdir. Benim tiyatroya başladığım 60’lı 30-35 tiyatro muntazaman her akşam peryıllarda bir ihtilal olmuştu biliyorsun, De- delerini açıyordu ve ülke garip bir özgürmokrat Parti indirildi ve bir askeri rejim lük ortamındaydı.
kuruldu.
Görünüşe göre o dönem içerisinde
Ben o günleri yaşamamış olsam da, tariepey şanslıymışsınız… Özgürlük,
himizde çok sık bahsedilir bu askeri daristenildiği halde elde edilemeyen bir
beden…
kavram artık…
Ne durumdaydı o dönemde sanat?
Aslında çok uzun sürmedi. Bu özgürlük
ortamını hem ülke ve millet, hem de dış
Askeri darbe istenilen bir şey değil elbetgüçler kaldıramadılar. Bizim her zaman
te ama sonrakilerden çok daha sağduyuiyiliğimizi isteyen, mükemmel dostlarımız,
luydular ve sosyal-demokrat görüşün en
kadim dostlarımız işi bozmak için ellerin-

Kültür &Yaşam
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KÜLTÜR
& SANAT

Haziran/Juni 2012

HABER

haber 19

“BİZ İKİ YARIM BİR BÜTÜNÜZ”

İnsana dair her şey...
Danimarka’da yaşayan şair Aytekin Arık, “Biz iki yarım bir bütünüz” adındaki üçüncü şiir
kitabında gurbette yaşamanın zorluğunu, horlanan insanı, aşka susayışı ve geldiği topraklara duyulan özlemi anlatıyor.
Cengiz KAHRAMAN

Y
den geleni yaptılar. O dönemde ülkenin
ekonomik göstergeleri pek mükemmel değildi belki ama Atatürk’ün anlattığı anlamda batıya yanaşma sürecinde yeni bir
ivme kazanmıştık. Heyecanlar, iyi niyetler
öne çıkmıştı ve bir şeyler olacağına inanılıyordu. Mesela biz 1967’de kabare tiyatrosunu kurduk ve biliyorsun kabare; alay ve
her şeyle uğraşan bir tiyatrodur ve buna
rağmen çok rahat bir ortamda çalıştık. O
yüzden geçmiş dönemle, yeni dönem kıyaslamaları çok farklı.
O farklardan bahsetmemiz
gerekirse…
Böylesine yozlaşma, böylesine köktendinci tavır, böylesine geriye gidiş yoktu. Atatürk’ün İlke ve Devrimleri’nden bugünkü
tavizler verilmiyordu. Hala bazı kişiler
olaya sağlam sahip çıkabiliyorlardı. Bir
takım kurumlar ve kişilerde bu kadar rahatlıkla seslerini çıkaramıyorlardı… Giderek bozuldu ve 12 Mart döneminde kötü
bir sürece girildi. 1971’den 1980’e kadar
9 yıl. Yeni bir askeri darbe olmasına rağmen, bana göre gerici bir darbeydi ve yavaş yavaş kakafonik sesler ortaya çıkarak
sesini yükseltmeye başladı. Kötü bir süreç
geçirdi ülke.

Peki, şuan ki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hükümet sanata bakmıyor, sadece vaziyeti
kurtarmaya çalışıyor. Belli karşı güçlerin
sesini kısabilmek için göstermelik şeyler
yapıyor. Şimdi bakınız; Kültür Bakanımız
Ertuğrul Günay yıllarca sosyal-demokrat görüşte çalışmış ve Cumhuriyet Halk
Partisi’nde çok ciddi yerlere gelmiş ama
sonra haklı ya da haksız bilemem, yönetim bilincinden uzaklaşmış ve kenarda
kalmak gibi talihsizlikler yaşamış. Fakat
iyimser bakışla da, bir şeyler yapabilme
merakı ve hırsı var. Tabi, bununda ölçülü
olması lazım. O hırsla; ben ne zaman bir
şeyler yapacağım, ben ne zaman önemli
bir yerlere gelebileceğim demiş olmalı…
Belki çok iyi niyetle. Ama olabilme imkânı bulamayınca, ne hikmetse kendisinin
180 derece tam karşısı olan bir düşünceye kaptırmış kendini. En soldan, en sağa
gelmiş biri.
İnsanların yılların içindeki görüşleri
farklılık gösteremez mi?

Olabilir. Hiç itirazım yok. Ertuğrul Günay sevdiğim bir adamdı. Bak “adamdır”
demiyorum, “adamdı”… Eğer mensubu
olduğunuz parti başkanının sözü tek doğru kabul ediliyorsa, siz tek başınıza ne
Ne gibi olumsuzluklar yaşandı o
yapabilirsiniz? Sizinle, parti başkanının
dönemde?
mantığı ve dünya görüşü farklıysa ya size
bir şey yaptırmazlar -ama siz göstermelik
İrtica tırmanmaya başladı, devrimlerden
bir takım nutuklar atar geçersiniz- ya da
ve Atatürk İlkeleri’nden sapmalar arttı.
bir süre sonra “hadi canım senin bizimle
12 Eylül’de askerler Atatürkçü bir tavırişin yok, güle güle” derler… Şimdi beklidan bahsettiler. Örneğin, Askeri Okulyorum bakalım hangisi olacak diye ama
lar’dan başlayarak müfredat programlarında Atatürk lehine çok değişiklikler yap- tek başına Ertuğrul Günay’ın bir şeyler
tılar. Yaptılar gerçekten de. Ama bu arada yapabilme imkânının olduğunu da düşünmüyorum. Doğru, sağlam, batıya yönelik,
aptalcasına tavizlerde vererek İmam Haçağdaşlığa ve laik düşünceye yönelik satip Okulları’ndaki bu patlamayı yarattılar. Bu yaptıkları Atatürk yoluna yarama- nat politikaları yok. Olması da beklenemez zaten.
dı, aksine bir şeyleri ön plana çıkararak
yanlışa düştüler. Sonucu bu işte, içinde
Tatlı-sert bir biçimde sohbetimize devam
bulunduğumuz durum.
ederken, “Devlet ve Şehir Tiyatroları”
hakkındaki görüşlerini öğrenmek için bir
Güçlü durup, direnilemez miydi?
soru yöneltiyorum kendisine… Ve tek bir
cümleyle ifade ederek aslında söyleşimizin
Bir ülkede eğer sağlam bir kültür ve eğitim politikası yoksa, ülkeyi yönetenler çok finalini yapıyordu…
Son noktayı “Devlet ve Şehir Tiyatroları
samimi bir şekilde bu ülke insanlarının
gelişmesini istemiyorlarsa ve çevrede dost özerk bir biçimde yönetilmeli, eğer iktidageçinen dış güçler bu ülkenin geri kalma- rın vicdanına kalmış bir tiyatrodan bahsediyorsak zaten konuşulacak konu yoktur!”
sı için ellerinden geleni yapıyorsa sonundiyerek koyuyordu.
cun bundan farklı olması beklenemezdi
oguzhan.toraci@gmail.com
zaten…

ıllar önce Uşak’ın Tatar kasabasından bir
işçi çocuğu olarak babasının peşinden Kopenhag’a geldiğinde
önündeki tek seçenek, çalışmaktı
Aytekin Arık’ın. Ama o bununla
yetinmedi. Bir taraftan çalışırken,
bir taraftan da sürekli kendini başta sosyal ve eğitim alanları olmak
üzere bir çok dalda geliştirmeye
koyuldu, edebiyata ve özellikle
resim sanatına gönül verdi. Başka bir ülkede yaşamanın getirdiği
zorlukları, ürettiği yapıtlarında
yansıtmaya başladı.
Onlarca, yüzlerce şiir, üç şiir kitabı ve bir o kadar da tablo. Hepsinde
gurbet, direnme, memleket hasreti, doğa, kısacası insanı ilgilendiren
her şey var.
“Biz iki yarım bir bütünüz” adındaki üçüncü kitabında Aytekin
Arık, gurbette yaşanan mutsuzluğu, özlemini çektiği aşkı, sevgiyi,
geldiği topraklara hasretini, dün-

yaya, çevreye olan duyarlılığını ve
zorluklar karşısında direnen bir
insanı çok sade şiirsel bir dilde
anlatıyor.
Kitabında, Danimarka’ya göçü
derinlemesine irdeleyen, insanların horlanışını, aşağılanmasını
anlatan ozan, mutsuzluk orta-

mından çıkışın bir aşkla dik duracağına inandığı için, mutluluğu
aşkta, çocukluğunda, kızgın güneşin altında tarlada darı çapaladığı günlerde, karınca yuvalarını
seyredişinde, tarlada kovaladığı
kuşlarda, çalkaşık ettiği acurlu
ayranda, patates salatasında, okşadığı dedesinin ak sakalında aramaya koyuluyor.
Gurbet ve yabancılık onu yakından etkilemiştir. Gurbeti, yaşanan
zorlukları aşkla aşacağına, ama bunun için de insanın özgür olmasını inanan ozan, dizelerin birinde,
”Özgür olmanı istiyorum / Sen özgür oldukça / bu bana da yansıyacak” diyor.
Onun gözünde insanlarımız üç
kuşak bile ayrımcılıktan kurtulamamışlardır. Bunu bir dizesinde
şöyle dile getiriyor:
”Birinci, ikinci ve üçüncü kuşak /
birincisi ölmek üzere / ikincisi beli
bükük / ayakta durması oldukça
zor / üçüncüsü beklediğimiz umut
ışığımız / yüksek okulu bitirse /
saçını boyatsa / gözüne mercek

taktırsa / adını değiştirse bile yabancılık öyle bir illet ki / bir türlü
bırakmaz yakasını…”
Horlanma karşısında tepkilerini
şu dizelerinde anlatıyor ozan:
”…Otellerin mutfakları/taksi,
otobüs şoförlüğü / çöplüklerde
ayıklama işleri / yanı kısacası kendileri tarafından / benimsenmeyen
ayakaltı işlerin tümü…”
”… Dile kolay yirmi yıl / horlanırken horlandığımızı /anlamazlıktan
gelmek / ayrım yapılıyor mu / çıplak gözle bakarsan / bunu bir gün
farkedersin / ilk günden beri…”
O aynı zamanda bir dünya vatandaşıdır da, dünyada olup bitenler
karşısında suskun değildir, barışa
susamış bir ozandır ve bir şiirinde
şöyle haykırıyor:
“…Barışı seviyorum / Ölüm yok
gözyaşı yok / Patlamıyor toplar tüfekler / Sakat kalmıyor insanlar
/ gurbette yaşanan mutsuzluğu /
Yıkılmıyor evler binalar / Barut kokusu kan kokusu yok / Çocuklar
yetim / Kadınlar dul kalmıyor / Ve
çiçekler bir başka açıyor…”

Başkent Kopenhag yakınlarındaki Taastrup kasabasında yaşayan
üç çocuk babası Aytekin Arık’ın
İnsancıl yayınevi tarafından daha
önce ”ABC Denemesi” ve ”ABC Zincirlemesi” adında iki kitabı daha
yayınlanmıştı.
cengiz.kahraman@haber.dk

Cannes’de Türkiye ve Danimarka’ya ödül
65. Cannes Film Festivali’nde Danimarkalı sinema oyuncusu Mads Mikkelsen “Jagten” filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülürken, festivalde bu yıl ilk kez verilen Altın Palmiye Kısa Film dalında
En İyi Kısa Film ödülünü ‘Sessiz’ (Be Deng) filmiyle Rezan Yeşilbaş kazandı.

6

5. Cannes Film Festivali’nde ilk Altın
Palmiye Kısa Film dalında verildi. En İyi Kısa
Film ödülünü ‘Sessiz’ (Be
Deng) filmiyle Rezan Yeşilbaş kazandı.
Belcim Bilgin ve Cem Bender‘in başrollerini oynadığı
7 dakikalık ‘Sessiz’, 1984
yılında Diyarbakır cezaevinde yatan bir mahkum ile
karısının hikayesini konu
alıyor.

Altın Palmiye Michael
Haneke’nin
Festivalde En İyi Film’e
verilen Altın Palmiye ödülü usta yönetmenMichael
Haneke‘nin oldu. ‘Amour’ filmiyle ödülü kazanan
Haneke uzun süre ayakta
alkışlandı. Haneke, oyuncularına övgüde bulundu
ve 30 yıllık eşine esprili bir
dille ’bana katlandığın için
teşekkür ederim’ dedi.

Törene damgasını vuran
bir diğer film Cristian Mungiu’nun ’Beyond the Hills‘
adlı filmi oldu. En İyi Senaryo ödülü alan film başrol oyuncularına da ödül
getirdi.
En İyi erkek Oyuncu ‘Jagten’ filmindeki performansıyla Mads Mikkelsen‘in olurken, En İyi Yönetmen ödülü ‘Post Tenebras
Lux’ ile Carlos Reygadas‘a
verildi.

Ödül kazanan bütün filmler
Altın Palmiye: Michael Haneke – Amour
Jüri Büyük Ödülü: Matteo Garrone – Reality
En İyi Yönetmen: Carlos Reygadas – ‘Post Tenebras Lux’
En iyi erkek oyuncu: Mads Mikkelsen -’The Hunt’
(Thomas Vinterberg)
En İyi Kadın Oyuncu: Cosmina Stratan ve Cristina
Flutur – ‘Beyond the Hills’ (Cristian Mungiu)
En İyi Senaryo: Cristian Mungiu – ‘Beyond the
Hills’
Jüri Özel Ödülü: Ken Loach – ‘Angel’s Share’
Altın Kamera (Camera d’Or): ‘Beasts of the Southern Wild’ (Yön: Benh Zeitlin)
Kısa Metraj: ‘Sessiz’ (Yön: Rezan Yeşilbaş)

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

www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.
Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de
www.sinema.dk’dan takip edin.
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İsveç ve Danimarka’da bir tiyatro serüveni
»Arkadaş vardır ekmek gibi her zaman gereklidir, arkadaş vardır ilaç gibi gerektiğinde vardır,
arkadaş vardır mikrop gibidir, gelir seni bulur«
»Yarınlara Geç Kalmadan«
Feyzullah Arslan,
Kopenhag Emniyet
Müşaviri

H

erşey İsveç’in
başkenti
Stockholm’de, 2010 yılında T.C. Stockholm Büyükelçisi Sn. Zergün
KORUTÜRK’ün katıldığı bir toplantıda bir annenin Sn. Büyükelçiye hitaben “oğlum uyuşturucu
kullanıyor, bize bu konuda kim
yardımcı olabilir, başkaları da
bu kötü alışkanlığa bulaşmaması için ne yapılabilir?’’ sorusuyla
başladı.
Bu soruyu soran anneye Sn. Büyükelçi yanında bulunan Misyon
Koruma Amiri, Emniyet Amiri İlker KARAKOYUNLU’ya dönerek
‘’İlker, bu konuda konferanslara
devam etmiyor musun, hemen
hanımefendiyle toplantı sonrası
görüş ve istedikleri yerde bu konuda bir konferans ver ve konferanslar serisine devam et’’ talimatıyla devamı geldi “Yarınlara
Geç Kalmadan” tiyatrosu.
Büyükelçinin toplantıdaki vatandaşların huzurunda verdiği
bu talimattan sonra Emniyet
Amiri İlker yapmış olduğu konferans çalışmalarının daha etkin
ve verimli olması için neler yapması gerektiğini düşünüyor, Kopenhag Emniyet Müşavirliğiyle,
çevresiyle ve bu konudaki yetkili
ve ilgili kişilerle görüşüyor, en
sonunda da Antalya Emniyet Müdürlüğü Personelinin ve Bursa
Devlet Tiyatrosunun 2008, 2009
yıllarında sahnelediği uyuşturucu
konusundaki “Yarınlara Geç Kalmadan” tiyatro eserinin İsveç’te
de sahnelenebileceği düşüncesiyle yola koyuluyor. Bu düşüncenin gerçekleştirilebileceği İsveç’teki sivil toplum kuruluşları
İsveç Türk Federasyon Başkanı
Ahmet ÖNAL ve sanatçı Erhan
ÖZAY ve diğer ilgili yetkili kişilerle, Elçiliğinde koordinasyonunda işe koyuluyorlar. Tiyatro
yönetmeni İsveç’te yaşayan Ayla
ZORER’le de görüşülerek, hemen
Türk İsveç Ulusal Tiyatro Derneği (Turkiska – Svenska Riksteater Foreningen) çalışmalara
başlıyorlar. Bu arada oyunun yazarı ben olduğumdan hemen beni
telefonla arayıp oyunun İsveç

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

Galleri Vickie

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

Galleri Ulriksholm

Ulriksholmvej 96, Kølstrup
5300 Kerteminde
Telefon: 6449 1300

Stockholm’de amatör oyuncularca sahnelenmesine müsade edip
etmediğimi soran İlker KARAKOYUNLU hemen benden yazılı
müsadeyi alıyor ve kendisinin bu
konuda yetkili olmasını sağlıyor.
Oyunun ana teması başarılı ve
parlak bir geleceği olan öğrenci Murat’ın aile ilgisizliği sonucu kötü arkadaşlıklardan dolayı
uyuşturucuyla tanışıp, ve kötü
bir sonla ölümünü anlatıyor.
Ölümden sonra babanın ve ananın ah keşke vah keşkeleri işe yaramıyor.
Yazardan alınan bu müsadeden
sonra bir taraftan gençlerin zararlı alışkanlıkara bulaşmaması

konusunda konferanslara devam
eidlirken, diğer taraftan Başkan Ahmet ÖNAL ve Yönetmen
Ayla ZORER’in daha sonra Erhan ÖZAY‘ın gayretleriyle oyun
sahneye hazırlanıyor. Amatör
oyuncular; Kadir KULBAY, Erhan ÖZAY, Alçın HAFİF, Alper
HAFİF, Semra AHMED, Fatih
YÜZÜMAK, Elinor BİLDFELDT,
Emre ERDOĞAN, Nejla İBRAM,
Cansu ÜNLÜ, Yasemin COŞKUN, Samet YILDIZ.
Oldukça büyük bir gayretle

de rug sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir.
... Bireyin toplumuna, çevresine,
ailesine, hatta giderek kendisine
yabancılaştığı ve giderek yalnızlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Ne
yazık ki, uyuşturucu kullanımına yönelik eğilim de işte tam bu
çıkmazda özellikle gençleri hedef
seçiyor. Yalnızlık, sevgisizlik, ilgisizlik, eğitimsizlik, stres v.b
pek çok risk faktörü ile kuşatılan
gençler uyuşturucu kullanmaya
başlıyor ya da başlatılıyor. Kimi
zaman bilinçli, kimi zaman ise
farkında olmadan. Tıpkı oyunumuzdaki Murat gibi....
Aile olarak, arkadaş olarak öğretmen olarak, sanatçı olarak,
insan olarak hepimiz üzerimize
düşen sorumluluğun bilincinde
olmalıyız. Tünelin sonundaki
ışığın sönmesine izin vermeden
ve ‘’YARINLARA GEÇ KALMADAN’’!...

provaları yürütüyor ve oyun sahneye hazır hale geliyor. Gerekli
görüşmeler yapılarak İsveç Kraliyet Tiyatrosu’nun desteği ve
maddi katkısıda alınarak yapılan
bir projeyle İsveç’in çeşitli bölge
ve şehirlerinde oyun Türk toplumuna sahnelenmeye başlıyor.
İsveç’te yaşayan Türklerin artık
bir tiyatro grubu olduğu ve bu
grubun hem insanları eğlendirdiği hemde gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için çaba
sarf ettiği, çokta faydalı olduğu
çeşitli basın yayın organlarında
övgüyle söz edilerek yer alıyor.
Stockholm’de 10’dan fazla yerde İsveç Kraliyet Tiyatrosu’nun

2011 tarihinde Danimarka’da
Hamlet’in Şehri Helsingör’de
(Kultur Vaerftet) Helsingör Belediye Başkanı ile Belediye Meclis
Üyesi Fuat YALAN ve Türk toplumu Dernek Başkanı İsa TOKMAK yoğun gayretleri sonucu
Kopenhag Büyükelçisi Sn. Berki
DİBEK, Elçilik Personeli ve Helsingor ve Kopenhag’da yaşayan
vatandaşların katılımıyla İsveç’te
yaşayan oyuncularca sergilendi.
Oyun oldukça beğeni kazanmasının yanı sıra basın yayın organlarında şu başlıklarla yer buldu.
Hamletin Şehrinde Türk Tiyatrosu, İşçi olarak çalışılan gemi
tersanesinde oyuncu ve seyirci

da desteği alınarak (Hallunda
Riksteatern, Tensta Kulturskolen) sahnelenerek, izleyenlerin
oldukça beğenisini kazanıyor. Bu
arada tiyatronun sahne malzemelerin taşınması ve yerleştirilmesinde de değerli Orhan KARAN’ın da oldukça katkıları olmuştur. Ayla ZORER bu oyunun
sahnelenmesi nedeniyle İsveç Tiyatrosu başarı ve takdir ödülünü
alıyor ve bu beğeni aynı oyunun,
yani “Yarınlara Geç Kalmadan”
adlı tiyatro eserinin 23 Ekim

Helsingör’da yapılan uzun çalışmalar sonucu 10.10.2010 tarihinde kıyıdaki eski tersane,
Türklerin zamanında işçi olarak
çalıştığı bu yer daha sonra Kültür Merkezine dönüştürülmüş ve
10.10.2010 saat 10’da açılış yapıldığı zaman davetli olan ben ”on
on ikibinon, Helsingor Kültür
Merkezine kon, Tersane İşçiliğine son, Fuat YALAN’a da on üzerinden on’’ diye bir dörtlük yazmıştım. Bu Kültür Merkezinde,
Türklerin daha önce işçi olarak
çalıştığı bu yerde oyuncu olarak
tiyatro sahnelemeleri ve insanlara eğitici ve öğretici mesajlar vermesi oldukça güzel bir olaydı. Bu
konudaki gazete haberleri, aynen
şu cümleleri içeriyordu.
Bu oyunun sahnelenmesine
emeği geçenler gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına
olarak tiyatro izlendi v.b. Tiyatro ve aile büyüklerinin gençlerle
daha çok ilgilenmesine oldukça
başlangıcında ilgililer ve yetkililerce seyircilere şöyle sesleniliyor- katkıda bulunmuşlardır. Bu tür
faaliyetlerin artarak devam etdu seyircilere;
tirilmesi hem vatandaşlarımızın
Onlar umudumuz, Onlar yarın- sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını
larımız, Onlar tünelin sonundkai giderecek, hem yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak, hem de
ışık, Onlar ÇOCUKLARIMIZ....
eğitime katkıda bulunacaktır. Bu
Ve onlar ‘’uyuşturucu’’ denen
bir salgının sahte ve ölümcül ca- tür faaliyetlerin artarak devamı
dileğiyle emeği geçenlere şükranzibesiyle kuşatılmış durumda.
larımı sunuyor, gençliğin daha da
Maalesef okullara kadar inen
uyuşturucu kullanımındaki artı- başarılı ve mutlu olmasını temenş,toplum olarak hem beden, hem ni ediyorum.

KÜLTÜR YORUM
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ılın ilk ayında, soğuk bir kış gününde doğmuşum. Ne doğumlara,
ne düğünlere uyan, kar fırtınasının çok etkili olduğu bir günde.
O yıllarda köyde doğan herkes gibi benim de evde doğduğumu söylerler, üstelik bizim köye ne su ne elektrik gelmişti. Dediğim gibi yılın doğuma uygun
olmayan zamanıydı. Bu yüzden doğumdan hemen sonra hastalanmış olmama
şaşmamak gerekir. Öyle hastalanmışım
ki imama bir duayla mezarımın ölçüsünü alsın diye haber gönderilmiş. İmam
annemle babamın ilk çocukları bir nolu
Hüseyin’i 1955 yılında daha 6 aylıkken
ölçmüş ve cenaze namazını kıldırıp biraz para kazanmış. İşini ve parayı seven
imam hemen ölçümü almaya gelmiş ama
ben daha o zaman imamın gerçek niyetini anlayıp öldürücü soğuk ve hastalıklara direnç göstermeye karar vermiş olmalıydım ki, çabucak iyileşmiştim. Yaşamak için doğmuştum ben.
Doğduğum köy dört mevsimin de çok
belirgin olduğu Balkan ikliminin etkisinde, Karadeniz’e çok yakın, İstanbul
ve Edirne’ye aynı uzaklıkta, Türkiye’nin
Batı’sındaki engebeli, verimli bir bölgedeydi.
Yüzyıldan çok daha uzun bir zaman
önce 1880’li yıllarda, atalarım Bulgaristan’dan göçmen olarak geldiklerin-
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de buraya, Ergene Nehri’nin kıyısına
yerleşmişler. Doğduğum ev bu nehrin kıyısında hâlâ duruyor.
Babam Ergene Nehri’ne yakın oturmanın avantajını kullanıp, nehir kenarında
briket yapıyordu. Nehirden briket için
kum çıkarıyor ve bedava nehir suyu ile
briketleri suluyorduk. Öğleden önce sıcak bastırmadan tamamen el gücüyle çalışan makineyle briketleri yapar, öğleden
sonra kürek ve çapayla nehirden kum çıkartırdı babam. Annem ve kardeşlerimle
birlikte ben de ona yardım ederdim.
Babamın daha çok akşamları açtığı ve
yalnızca köy erkeklerinin çay içip kağıt
oynadıkları bir de kahvesi vardı. Muhtarlıktan gelen duyurular burada yüksek
sesle okunurdu. Köy korucusunun getirdiği bu muhtarlık duyurularını okuması
düzgün ve sesi gür erkekler üstlenirdi.
Ben ilkokulun son sınıflarındayken, kahvede istenilen kalitede erkek sesi bulunmazsa, muhtarlık ilanı okuma işi bana
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kalıyordu. Bu duyurular genellikle tarla satımı, köyde oturan herkesin çağrılmadan davetli olduğu düğün, nişan gibi
haberleri içerirdi. Şimdi bunlar cami hoparlöründen duyuruluyor.
Bizim kahvenin o dönem köydeki tek
iki katlı bina oluşu ve pencerelerinin kapıdan daha büyük olması, çok müşteri
çekiyordu. Kahveye günlük gazete gelirdi. Gazeteyi okumaya gelen müşteri çay
ya da benzeri bir şey içmek zorundaydı.
Kahve bir buluşma yeriydi. Köyde olup
bitenler ve gazetenin önemli başlıkları
ve spor sayfası kahvedeki müşterilerin
ortak gündemi oluverirdi.
Babam kendi çocuklarına mesafeli davranırdı. Kendince çocukları üstünde otorite kuruyordu. Komşu çocuklarına ise
hiç mesafe koymaz, onlarla konuşur ve
şakalaşırdı. Babam bir anlamda evin dışişleri bakanı gibiydi. Asıl görevi para
kazanmaktı, bizim terbiyemize köylüden
şikayet gelmediği sürece karışmazdı. Ara
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sıra da olsa benimle ilgili şikayet olursa, şikayetçiyi benimle konuşmaya gerek
görmeden haklı bulur, eve geldiğinde yakalayabilirse beni bir güzel döverdi. Babam evdeki sorunları böyle bir yaklaşımla çözmeye çalışırdı.
Annem evdeki yaşamdan sorumluydu.
Yaz mevsiminde bahçenin her yanı çiçeklerle dolardı. Soğan, sarımsak, domates, biber, patlıcan, patates, kabak gibi
sebzeleri kendisi yetiştirir, ekmeği ve
yemeği de kendisi pişirirdi. Üstelik kümes hayvanları ile birkaç tane de sağmal
inek olurdu bizde. Meyva da boldu. Ceviz, incir, kayısı, şeftali, erik, kiraz, vişne, elma, ayva, muşmula ve üzüm bahçedeki meyva fidanlarıydı. Karpuz ve
kavun da yetişirdi bizim köyde. En çok
sevdiğim meyve bizim oranın üzümüydü.
Nefis bir tadı vardı. Tekirdağ rakısının
da aynı bölge üzümünden yapıldığı düşünülürse, belki demek istediğim daha iyi
anlaşılır!
Nedense yaz tatili aklıma gelince en
çok kiraz ağaçları aklıma geliyor!
Poyraz yakıyorsa
Kiraz çiçeklerini
Bahar erken gelmiş demek
Poyraz kavuracaksa
Kiraz çiçeklerini
Açmaya ne gerek
söyleyin kiraz ağaçlarına
çiçek açmasın
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Savaş içindeki bir ülke
Savaş İçindeki Bir Ülke, geniş kapsamlı bir kaynak yığınına, bir çok gizli damgalı belegeye,
geçmişteki ve şimdiki ilgili bir çok bakanla, üst
düzey yetkililerle, ordu komutanları ve emir-kumanda zincirindeki bir çok askerle yapılan 100
kadar röportajlardan alınmış bilgilere dayanıyor.

D

animarka, 1864 yılında
yediği ve ülkeyi haritadan silmenin eşiğine
getiren Bismark Almanyası’ndan yediği çok ağır bir darbeden sonra, dış politikada suya
sabuna dokunmadan bağımsızlık
politikalarını büyük bir titizlikle
uygulamaktaydı. O kadar ki, ikinci dünya savaşı yıllarında Danimarkayı işgal eden Hitler’in Nazi
Almanyası’na bile, işgale karşı direniş göstermemek için Danimar-

ka’nın tarafsız dış politikasına saygı göstermesini şart koşmuştu.
Ancak Danimarka, 2001 yılından
sonra, hatta biraz daha geriye gidersek 1990’lı yıllarda Balkan Savaşı da dahil, dolaylı yada doğrudan doğruya çeşitli savaşlarda taraf tutarak katkıda bulundu. 125
yıl kadar büyük bir duyarlılıkla izlediği tarafsızlık politikasını artık
bıraktı denilebilir.
Danimarka’nın Amerikan yanlısı
olarak savaşlara katılmasında baş-

rolü oynayan 11 Eylül olayının bir
irdelemesi yapılıyor ve o zamanın
Danimarka dış politikaları gözden
geçiriliyor. Sayfa 152 ve 153,te, Georg Bush yönetimindeki ABD’nin,
Irak Savaşı konusunda Danimarka’nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını kendi hesaplarına uygun
kullanabilmek için nasıl kullandığı
ve küçücük ülke Danimarka’yı birden bire en sadık işbirlikçisi olarka
gördüğü, o zamanın Başbakanı Anders Fogh Rasmussen ile Dışişleri
Bakanı Per Stig Møller’in sözlerinin büyük ağırlık kazandığı vurgulanıyor. Sayfa 184’te de, daha
sonraki yıllarda Irak Savaşı’nın,
ABD ile Avrupa arasında yarattığı gerginlikler, Avrupa Birliği,
NATO ve Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğine zararlar verdiği
belirtiliyor.
Et Land I Krig: Savaş İçindeki
Bir Ülke kitabı Afganistan’daki sa-

vaşa da çok geniş yer ayırıyor ve
Danimarka’nın bu savaşa katılımı
ve sonuçları irdeleniyor.
Kitap, savaş cephelerinden güç
koridorlarına yaşanmış ve hala yaşanmakta olan olayları belgesel bir
anlatım diliyle sunuyor. Et Land I
Krig: Savaş İçindeki Bir Ülke, geniş kapsamlı bir kaynak yığınına,
bir çok gizli damgalı belegeye, geçmişteki ve şimdiki ilgili bir çok bakanla, üst düzey yetkililerle, ordu
komutanları ve emir-kumanda zincirindeki bir çok askerle yapılan
100 kadar röportajlardan alınmış
bilgilere dayanıyor.
Bunun sonucu olarak kitapta,
Danimarka’nın aktif olarak katıldığı savaşlara ilişkin bir çok yeni
bilgiler de yer alıyor. 5 yıllık bir
süre içinde, Danimarka hükümetinin kararıyla Irak’a asker gönderilmesini, Irak’ta savaş tutsaklarına ilişkin tartışmalı uygulamaları

inceleyecek Irak Komisyonu’nun
şu sıralarda kurulmuş olması ise
kitabı daha da güncelleştirerek ilginç hale getirdi.
Et Land I Krig: Savaş İçindeki Bir
Ülke (Belgesel)
Yazarlar Gazeteci Lars Halskov ve
Gazeteci Jacob Svendsen. Politikens Forlag Yayınevi. 704 sayfa.
400,-kr.
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on ayların Danimarka’da en
çok seyredilen ”En Kongelig
Affære (Bir Kraliyet Olayı)” filminin konusunu oluşturan, aradan
250 yıla yakın bir zaman geçmeiş
olmasına rağmen hala unutulamayan tarihi kişisi Struensee,
bir çok kitaba da konu oldu. Nitekim ülke iç politikasından, saray
entrikalarına, gizli aşk macerasına ve büyük güç mücadelelerine,
skandallara kadar geniş bir içeriği
olan Struensee olayını işleyen bir
filmin son bir kaç aydır gösterimi,
Struensee’ye ilişkin tartışmaları
oldukça yoğunlaştırdı ve bu konuda yazılan kitaplara güncellik
kazandırdı.
Bu konuda yazılan en doyurucu
yapıtlardan biri de, Den Afmægtige (Çaresiz Kral) adlı kitap. Ulrik

Langen’in kaleme aldığı bu kitap,
ruhsal bunalım içinde olan Kral
7. Christian’ı anlatıyor. 7. Christian, 1766’da daha 17 yaşını bile
doldurmadan ülkenin tek hakimi
olarak krallık tahtına oturmuştu. Ancak 7. Christian çok kötü
bir çocukluk geçirmişti. Sevgi ve
şefkat yerine ağır bir dipline ve
şiddete dayalı bir terbiye ile yetişmişti. Gerçekte üstün zekalı
ve dirayetli bir kişiliği olmasına
rağmen aklî dengesi yerinde değildi ve bu koşullarda, soğuk kanlı
olması ve büyük güç mücadelelerinin yaşandığı entrikalarla dolu
sarayda kontrolu elinde tutması
düzeni sağlaması, ülkeyi yönetmesi gerekiyordu.
Kral 7. Christian, çok kompleks
yapısı ve kişiliği dolayısıyla Dani-

marka Tarihi’nde tuhaf bir kişilik
olarak sunuldu. Bu nenele de kitabın yazarı şu soruyu ortaya atıyor:
Gerçekte 7. Christian’ı ne kadar
tanıyoruz? İşte, Den Afmægtige
(Çaresiz Kral) kitabıyla ilk kez, bu
yüksek zekalı ve çabuk kavrayıp
ani ve sürpriz kararlar verebilen,
zaman zaman hiç beklenmedik
asil ve yüce davranışlardan yalnızlığın ve ruhsal gerginliğin en
büyük sıkıntılarına kadar bir yaşam geçirmiş olan 7. Christian’ın
yakın bir portresi çiziliyor.
Nitekim bu çok kompleks yapılı
ve Danimarka Tarihi’nin en çok
sözü edilen krallarından biri olan
7. Christian, o zamanın en güçlü
devlet büyüklerince tabiri caiz ise
”deli” olarak görülmüş ve kendisine yardımcı olması için özel bir

doktor aranmış ve sonuçta Dr.
Friedrich Struensee kralın daimi
doktoru olarak atanmıştı. Kral
7. Christian’ın kendisine büyük
bağlılık duyduğu Alman Friedrich
Struensee’nin saraydaki konumu
kısa zamanda doktorluktan ziyade devlet yöneticiliğine dönüştü.
Öyle ki, devletin tek hakimi gibi
davranarak büyük reformlar gerçekleştirdi. Ancak, Struensee’nin
Kralın genç eşi Kraliçe Carolıne
Mathılde ile gizli aşk ilişkileri, sarayda gücünü yitirmiş olan asillerce kullanılınca, yaşamına mal oldu
ve 1772 yılında, bugünkü Fælledparken’da idam edildi hatta linç
edilerek öldürüldü.
Kştaptaki çok sürükleyici olaylar dizisi, hayal gücü ile yaratılmış olaylar değil. Danimarka Ta-

rihi’nin bir döneminde yaşanmış
gerçek olaylar. Zaten bu nedenledir ki, 7. Christian, Struensee ve
Kraliçe Carolıne Mathilde konusu
çok sayıda kitaba konu oldu, adeta bir romanmış gibi çok sayıda
kitap yazıldı. Sadece bu kitabı
okumakla kalmamalısınız. Berlin
Film Festivali’nde büyük övgüler
alan, 7. Christian rolünü oynayan
oyuncunun en iyi başrol oyuncusu seçildiği ”En Kongelig Affære
(Bir Kraliyet Olayı)” görmenizi de
salık veririz.
Den Afmægtige –Çaresiz Kral
(Biografi)
Yazar Tarihçi Syddansk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ulrik Langen. Jyllands-Posten Forlag Yayınevi. 542 sayfa. Normal fiyatı
200,- kr.
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Bulmaca
SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları
1’den 9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez
yazmak suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun
sadece bir tek çözümü vardır. Kolay gelsin.

Felsefi sözler...
Hırs bir teknenin yelkenlerini şişiren
rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır,
azı tekneyi olduğu yerde saydırır.
(VOLTAIRE)

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.
(MEVLANA)
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar
yardım etmez.
(MONTAIGNE)

BİRAZ GÜLELİM...
ler... Tarihçinin sinirleri iyice tepesine
çıkmış
ve soluğu Müdür Beyin odasınarih dersinda
almış.
de öğretmen
- Müdür Bey bu nasıl bir okul, ne öğbirini tahtaya
kaldırmış ve sor- rencisinde hayır var, ne de öğretmeninde; öğrenciye Kadeş Savaşını kim
muş:
yaptı
diye soruyorum, ben yapmadım
- Oğlum Kadeş Savaşını
diyor,
öğretmene durumu anlatıyokim yaptı?
rum,
bunlar
çocuktur hem yaparlar
Çocuk hemen yanıtlamış:
hem
de
yapmadım
derler diyor, kafayı
- Hocam vallahi billahi ben yapmadım.
yiyeceğim.
Hoca sinirinden çıldıracak. O sinirle
dışarıya çıkmış, koridorda Matematik Müdür Bey: Siz hiç kendinizi üzmeyin
öğretmenini görmüş ve durumu Mate- Hocam, bunda merak edilecek birşey
yok, şimdi Bakanlığa bir yazı yazar ve
matik öğretmenine anlatmış:
Kadeş
Savaşını kimin yaptığını sora- Hoca hanım bu öğrenciler beni çılrız...
Tarih
Öğretmeni aldığı yanıt ile
dırtacak; Kadeş Savaşını kim yaptı
oracığa yığılıp kalmış ve Müdürden
diye soruyorum, vallahi billahi ben
yapmadım diye yanıt veriyorlar, çıldı- bir hafta izin almış...
Bir hafta sonra Bakanlıktan bir yazı:
racağım...
Bu
yıl ödenek olmadığı için Kadeş Sa- Hocam üzülmeyin çocuktur bunlar
vaşı
yapılamayacaktır. Bilginize... :))
hem yaparlar hem de yapmadım derKadeş Savaşı

T

Telefon faturası

E

v telefonu faturası hayli yüksek gelince ev halkı toplanmış;
Baba : ’Yahu bu korkunç bir fatura. Ben bu telefonu asla kullanmıyorum, hep çalıştığım şirketteki telefonu kullanıyorum.’
Anne: ’Aynen, ben de akşama kadar çalıştığım bankada elimin altında telefon. Ne yapayım bunu.’
Oğlan: ’Vallahi ben de şirketimin
bana verdiği cep telefonu ile bütün
görüşmelerimi yapıyorum.’
Kız: ’E benim de şirket hattım var.
Ev telefonunu hiç kullanmam ki..!’
Herkes aniden evdeki hizmetçiye
döner ve cevap arar gözle bakarlar...
Hizmetçi: ’Eee... Problem ne o zaman? Sanırım hepimiz iş telefonlarını kullanıyoruz’

Hırsızın
böylesi

A

damın
arabası
çalınır. İki
gün sonra araba
geri gelir
ve bir not
vardır içinde; “Özür
dilerim arabanızı
aldım ama karım
doğum yapacaktı...
Kendimi affettirmek için yarın tiyatroya eşiniz ve
sizin için 2 bilet
aldım, hatamı telafi etmek için ben
de orada olacağım,

lütfen kabul edin.”
Adam duygulanır,
eşiyle tiyatroya giderler. Adam yoktur ama memnun
eve dönerler... Ev
soyulmuştur ve duvarda bir not vardır; “Abi tiyatro
nasıldı?”
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Türkler Avrupa’yı sevdi
Avrupa’da futbol hayatını sürdüren 19 milli futbolcu, geçen sezon
Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Belçika, Rusya ve
Hollanda liglerinde forma giydi.

A

vrupa liglerinde
top koşturan Türk
futbolcu sayısı her
geçen gün artıyor.
Türk futbolcuların en çok
tercih ettiği liglerin başında ise Almanya ve İspanya
ligi geliyor. İspanya liginde bugüne kadar oynayan
Türk futbolcu sayısı 15’e
yükselirken, geçen sezon
Almanya Bundasliga’da 7
Türk futbolcu forma giydi.

maç olmak üzere toplam 30
maça çıktı. Topal, bu maçlarda 2 gole imza attı. Milli
futbolcunun forma giydiği
Valencia, ligi üçüncü sırada
bitirerek doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını elde etti.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise Real
Madrid formasıyla toplamda 47 maçta forma giydi ve
7 kez fileleri havalandırdı.

TÜRKLER İSPANYA’YI
SEVDİ

EN FAZLA TÜRK
FUTBOLCU
ALMANYA’DA

Türk futbolcular Almanya ve İspanyol kulüplerini
tercih ediyorlar. Arda Turan’ın ardından Emre Belözoğlu’nun ve son olarak
da Gaziantepsporlu oyuncu
Cenk Güvenç’in de Atletico Madrid’in B takımına
transfer olmasından sonra
bugüne kadar İspanya
liginde oynayan Türk
futbulcu sayısı 15’e yükseldi.
İspanyol kulüpleri arasında Türk futbolcuları
en çok tercih eden takım ise Real Sociedad
oldu. Nihat, Tayfun,
Arif ve Necati, geçmiş
yıllarda Real Sociedad’ın başarısı için ter
döktmüşlerdi.
İspanya La Liga’da
geçen sezon dört Türk
futbolcu forma giydi.
Atletico Madrid formasıyla UEFA Avrupa Ligi
kupasını kazanan Arda
Turan, La Liga’da ilk
sezonunu geçirmesine
rağmen başarılı bir performans sergiledi.
La Liga’da 33 maçta forma giyip 3 gole
imza atan milli futbolcu, Avrupa Ligi’nde ise
10 maçta 2 gol atarak
takımının başarısında
pay sahibi oldu. Atletico
Madrid La Liga’yı beşinci sırada bitirdi.
Geçen sezon Real Madrid’e transfer olan milli
futbolcular Nuri Şahin ve
Hamit Altıntop, La Liga
şampiyonluğu yaşadılar.
Sezon başı geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle yeterince forma şansı bulamayan
milli futbolcular, istedikleri
performansı gösteremediler. Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya
Kral Kupası’nda toplam 10
maçta forma giydi. Nuri,
takımının İspanya Kral Kupası’nda Ponferradina’yı 51 yendiği maçta 1 gol attı.
Hamit Altıntop ise kupada,
ligde ve Avrupa’da toplam
12 maçta 1 gol kaydetti.
Valencia formasıyla La Liga’da ikinci sezonunu geçiren Mehmet Topal ise ligde
20, Şampiyonlar Ligi’nde 3,
UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve
İspanya Kral Kupası’nda 1

Geçen sezon Avrupa liglerinde en fazla Türk futbolcu, Almanya Futbol Ligi’nde mücadele etti.
Werder Bremen’de Mehmet Ekici, Hamburg’da
Gökhan Töre, Bayer Leverkusen’de Ömer Toprak,

Hertha Berlin’de Tunay
Torun, Kaiserslautern’de
Olcay Şahan, Mainz’da
Deniz Yılmaz ve Greuther
Fürth’de Sercan Sararer olmak üzere, 7 Türk futbolcu
Bundesliga’da forma giydi.
Mehmet Ekici, Werder
Bremen ile 21 lig maçında
forma giydi ve 1 gol attı.
Şampiyonlar Ligi’nde takımı Bayer Leverkusen ile 6
maça çıkan savunma oyuncusu Ömer Toprak ise Bundesliga’da 27 maçta oynadı.
Hamburg formasını giyen
Gökhan Töre ise takımıyla çıktığı 24 maçta, 2 gol
buldu.
Bundesliga’da küme düşen Hertha Berlin’de forma
giyen Tunay Torun, ligde
oynadığı 21 karşılaşmada 4
gol atmasına rağmen, takımının küme düşmesini engelleyemedi.
Bundesliga’da diğer Türk

futbolculardan Olcay Şahan Kaiserslautern formasıyla 27 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Deniz Yılmaz
ise bu sezon Bundesliga’da
Mainz formasını sadece 2
maçta giydi.
(A) Milli Takım aday kadrosuna ilk defa çağrılan
Sercan Sararer, Almanya
İkinci Ligi’nde (Bundesliga
2) Greuther Fürth formasıyla şampiyonluk sevinci
yaşadı. Takımının Bundesliga’ya yükselmesinde
önemli rol oynayan genç
forvet oyuncusu, bu sezon
34 maçta 8 gol buldu.

TUNCAY’IN TAKIMI
KÜME DÜŞTÜ

İngiltere Birinci Futbol Ligi’nde (Premier League)
sadece bir milli futbolcu
forma giydi. Sezon başında

Almanya temsilcisi Wolfsburg’dan kiralık olarak
Premier League ekiplerinden Bolton Wanderers’a geçen Tuncay Şanlı, 16 maçta
forma giydi. Kupada ise 5
maçta oynayıp 1 gole imza
atan milli futbolcu, bu sezon takımının küme düşmesine engel olamadı.
Türkiye Ümit Milli Takımı ile A2 Milli Takımı’nda
da forma giyen orta saha
oyuncusu Jem Paul Karacan, İngiltere İkinci Futbol
Ligi’nde (Championship)
Reading formasıyla başarılı bir performans sergiledi.
Takımının şampiyon olarak
Premier League’e yükselmesinde önemli rol oynayan Karacan, 37 maçta 3
gol kaydetti.

2 FUTBOLCU 3 TAKIM

Geçen sezon Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue

1) forvet oyuncuları Umut
Bulut ile Mevlüt Erdinç oynadı. Toulouse formasıyla
ilk sezonunu geçiren Umut
Bulut, 30 maçta 5 gol kaydetti.
Sezona Paris Saint Germain (PSG) formasıyla
başlayan, lig ve kupalarda
oynadığı 19 maçta 1 gol
atarak beklentileri karşılayamayan Mevlüt Erdinç
ise sezon ortasında bir başka Fransız ekibi Rennes’e
transfer oldu.
Erdinç, Rennes formasıyla
ligde çıktığı 12 maçta 4 gol
sevinci yaşadı. Fransa’da
liglerin bitmesine 1 hafta
var.

GÖKDENİZ VE KAZIM
KUPAYA UZANDI

Avrupa’nın diğer liglerinde
ise Belçika’da Sinan Bolat,

Yunanistan’da Colin Kazım, Rusya’da Gökdeniz
Karadeniz ile Hollanda’da
Ömer Bayram forma giydi.
(A) Milli Takım’da da oynayan kaleci Sinan Bolat,
Standard Liege formasıyla
tüm kupalarda 48 karşılaşmada sahaya çıktı.
Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan formasıyla geçen
sezon 52 maçta 10 gol atma
başarısı gösterdi. Milli futbolcu, takımıyla Rusya Kupası’nı kaldırdı.
Geçen sezon ortasında
Galatasaray’dan Olimpiakos’a kiralık olarak giden
Colin Kazım takımıyla hem
lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı. Kazım 9 maçta
1 gol attı.
Ümit Milli Takım forması
giyen forvet Ömer Bayram
ise NAC Breda’da 30 maçta
oynadı ve 5 kez gol sevinci
yaşadı.

SPOR-YORUM
Sona yaklaşıldı
İrfan Kurtulmuş

T

ürk Futbolunu bir yıldır meşgul eden 3 Temmuz
2011’de patlak veren şike ve teşebbüs davasının sonuna yaklaşıldı. Futbol Federasyonun ‘sahaya şike yansımamıştır’ kararın ardından verilen bazı cezaların gerekçeleri UEFA’ya gönderildi.
UEFA, ilk etapta G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’ne,
Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ne katılacağını bildirdi. Bu
karar, şimdilik Türk Milli Takımın ceza almayacağını
gösteriyor.
Peki, diğer takımlarımızın durumu ne olacak?
F.Bahçe konusunda, ne kulüp yönetimi ne de Türkiye
Futbol Federasyonu doyurucu bir açıklama yapamıyor
ya da yapmak istemiyor. Kararı UEFA’nın vermesine bırakırsan yapamazsın, yapmak istesen de. Federasyon,
yalnızca F.Bahçe’nin belgeleri oldukça fazla incelenmesi zaman alır demekle yetiniyor. Bir de, ceza almayacağı
inancında olduklarını söyleyebiliyor.
Sarı-lacivertli kulübün CAS davasını geri çekmesi bize
UEFA’nın elini daha güçlendirdi gibi geliyor.
Yoksa, yönetimin ülke menfaati açısından geri çektik
açıklamasının altında taraftardan ve kamuoyundan gizli
tutmaya çalıştıkları başka şeyler mi var? Kurumlarımız
kendi kararlarını veremediği, elin oğluna bunları bıraktığımız sürecede onların vereceği kararlara boyun eğmek zorundayız.
Şimdi herkes nefesini tuttu UEFA’nın önümüzdeki
günlerde vereceği kararı bekliyor. Karar ne olur? Ne
sonuçlara varır? Bunu bilmek, hesaplamak şu anda zor
olsa gerek. Basında yer alan haberler hep varsayımlar
üzerine...
Zaman zaman kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları okurken hep acaba, acaba demek..!
Taraftarı şartlandırmak güzel birşey. Ama iş uzadıkça,
taraftar da ne yapacağını neye inanacağını bilmez durumda kalıyor. Bir de, bu davanın hukuki bir yönü var.
Mahkeme, zan altında olan 93 kişi hakkında ne gibi karar verecek.
Gerçi savcı mütalaasında, epey yüklü bir ceza istedi
ama son sözü mahkeme vereceği kararda açıklayacak.
UEFA, kendi kararını beklemeden verecek. Bakın, İtalya bu tür olaylara karıştığı belirlenen kulüplere daha
önceki gün cezalarını vererek UEFA’ya topu bırakmadı.
İskoçya futbolunun can damarı ve lokomotiflerinden
kayyumda olan ünlü Glasgow Rangers kulübü, yeni sezon fikstür belirlenmesinde ülke federasyonu tarafından
isminin yerine 12. kulüp yazılarak dahil edildi.
EURO 2012’de sürpriz
Avrupa Futbol Şampiyonasında grup maçları tamalandı ve favoriler arasında olan Hollanda ve Hırvatistan, İsveç gibi ülkeler turnuvaya sürpriz bir şekilde erken veda
etti.
Danimarka, ölüm grubunda alnın hakkıyla elenerek
yine adından epey söz ettirdi. Fakat damgayı, Portekiz
maçında attığı gol sonrası iç çamaşını gösteren Nicklas
Bendtner vurdu. UEFA, Bendtner’in gözünün yaşına
bakmadan 100 bin EURO ve 1 maç cezayı kesti. Bendtner’e verilen bu ağır ceza, futbolda bahis ve şikeye sıfır
toleransla bakan UEFA’nın bize vereceği cezaların bir
sinyali de olabilir mi..?
Hepinize iyi tatiller diliyorum.
irfan.kurtulmus@haber.dk

Coco

SKRÆDDERI

�

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ
En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

�����������������

�

�������� ���������

�

haber

Haziran/Juni 2012

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

�����
�����
�����
�����
� ��

���������

���

�����
�����
�����
����
����
����

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

������
��

���������
���������
���������

���������
���
���
��� ����
����
����

���

�������

����������

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

����� ��
��
���
��
������

�������
�������
�������

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

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

