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Kendim olmayı döve döve öğrettiler bana
Oğuzhan TORACI’nın röportajı sayfa 18’de

BU UTANÇ DANİMARKA’YA YETER

»ANNENİ ÖLÜNCE
GÖRÜRSÜN«
DEDİLER

Kraliyet tiyatrosu’ndan
“Türkiye Havaları”

Vridslöselille cezaevinde cezasını çekmekte olan 26 yaşındaki
Konyalı Gürkan Yüksel adlı vatandaşımızın ölümcül hasta olan
annesini ziyaret etmesine izin verilmiyor.

G

dürlüğü’ne gönderdiği
izin başvurusu yazısında,
Yüksel’in annesinin bir
haftadan bile az bir ömrü
kaldığının kendilerine
bildirildiğini, bu yüzden
müvekkilinin annesini
son kez görmesine izin
verilmesini istedi. Erbil
Kaya gerekirse mahkum
Gürkan Yüksel’le birlikte
kendisinin de hastaneye
ziyarette eşlik edebileceğini bildirdi.
Doktorlar hasta annenin
en fazla bir hafta ömrü
kaldığını söylemelerine

rağmen, cezaevi yönetimi Gürkan Yüksel’e çıkış
izni vermeyeceğini, ancak
Yüksel’in annesi hayatını
kaybedince gidip ziyaret
edebileceğini belirttiler.
Erbil Kaya Haber’e yaptığı açıklamada, “Müvekkilim katil ya da uyuşturucu satıcısı değil. Çıkınca
şiddet uygulayabileceğini
gösteren herhangi bir suçtan ceza almış da değil.
Delilleri karatma ihtimali
de bulunmuyor. Hırsızlık
suçundan cezasını çekiyor. İzin alabilmesi için

Cengiz Kahraman

9 Kasım’da Kopenhag Park Bio ve
Aarhus Øst for Paradis sinemalarında

Danimarka Kraliyet Tiyatrosun altında çalışan Eventministeriet tarafından
bedava Türkçe konser düzenleniyor.
Belçika kökenli ‘Lockum’ adındaki
Türk Pop-Rock grubu ile 2012 yılında
Danimarka’dan katıldığı “Yetene Sizsiniz Türkiye” ve “O Ses Türkiye programlarında elde ettiği başarılarla adını
duyuran Danimarka Türk toplumun
yetiştirdiği Gökhan Koç sahne alıyor.
Sayfa 19

Çocuk festivalinde
iki Türk filmi

13-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Buster Çocuk Filmleri festivali programında iki Türk filmi de bulunuyor.

Sadi Tekelioğlu
Sayfa 4

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

sine izin verildiğini, ancak
hastaneye kelepçeli olarak
götürüldüğünü hem kendisinin, hem yakınlarının
ve hasta annesinin de bu
görüntülerle aşağılandığını söyleyen Yüksel kendisine uygulanan bu muamelenin Türk ve yabancı
olduğu için uygulandığını
söyledi.
Yüksel, “Ben Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşıyım. Büyükelçiliğimizden
ve Türk yetkililerden çok
geç olmadan yardım etmelerini istiyorum” dedi.

Ey Türk medyası,
Norveç hukuk devletidir!

Aynı tas aynı hamam...

ÖZCAN

her şartı yerine getiriyor”
dedi.
Haber gazetesinin konuştuğu Gürsel Yüksel
de, kendisine uygulanan
bu uzlaşmaz tutumu anlayamadığını belirterek,
“Bu bana yapılan resmen
ırkçılıktır. Ben 2 yıllık cezamın 1,5 yılını çektim.
Geriye 6 ayım kaldı. Hastalık olmasa bile böyle durumlarda zaten mahkumlar tamamen serbest bırakılıyorlar” dedi.
Daha önce kendisinin bir
kez annesini ziyaret etme-

Hoşgörü ve diyalog
şehrinde suratlar asık

Türkiye’nin en özel şehirlerinden
Hatay. Kenti ikiye bölen Asi Nehri’ne
inat, bu şehirde yıllardır Aleviler, Sunniler, Hıristiyanlar, Yahudiler, Türkler,
Kürtler, Araplar, kelimenin tam anlamıyla bir arada “kardeşçe” yaşıyor. O
yüzden Hatay’ın diğer adı ‘Kardeşlik
Sayfa 12
Şehri’...

BER
A
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L
ÖZE

ürkan Yüksel, kanser hastası olan ve
hayatını kaybetmesi an meselesi olan annesini son kez görebilmek
ve son anlarında yanında
olabilmek için cezaevinden izinle çıkış başvurusunda bulundu.
Ancak cezaevi yetkilileri
Yüksel’in “aşırı tehditkar”
davranışlar sergiledeğini
belirterek, onun ölmekte
olan annesini ziyaret etmesine izin vermediler.
Yüksel’in avukatı Erbil Kaya, Ceza İnfaz Mü-
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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

Sünnete hükümet kontrolü

HABER

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

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

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.
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az aylarında medyada kapsamlı bir şekilde tartışılan sünnetlere hükümet kontrolü
geliyor.
Başbakan Helle Thorning Schmidt, bundan
böyle Sağlık Müdürlüğü-

nün talimatlarının sünnetlerde uyulup uyulmadığının kontrol edileceğini ve
sünnet esnasında doktor
bulunmasını sağlayacaklarını söyledi.
Politiken gazetesinde yer alan habere göre

Sağlık Müdürlüğünün
(Sundhedsstyrelsen) talimatları doğrultusunda
sünnet esnasında doktor
bulundurulması ve sünnetin ehil kişilerce yapılması
gerekiyor. Ancak bir çok
ailenin çocuklarını sağlık

kuruluşlarından değil, evlerinde özel olarak sünnet
ettirdikleri iddialarının
ardından sorunun boyutu
araştırılacak ve sünnet esnasında doktor bulundurulması şartı getirilecek.

(Haber)

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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ir aylık tatilden sonra yaz aylarının güzelliğinden, özlemini çektiğimiz sıcaklardan, tatilden, kısacası sizleri gülümsetecek güzel bir
yazıyla dönmeyi arzu istemiştim bu
yazımda. Ama çevremizde, ülkemizde,
dünyamızda içimizi karartacak, canımızı sıkacak o kadar çirkin olaylar cerayan ediyor ki, güzel şeyler yazmayı bir
başka zamana bırakıyorum.
Ama içinizi daha da karartmak istemiyorum, o nedenle sizlere daha çok içinde yaşadığınız bu toplumdan, bu ülkeden ve sizleri de yakından ilgilendiren
siyasi kararlardan sözetmenin gerekli
olduğunu düşünüyorum.
İktidarın büyük ortağı Sosyal Demokratların geçtiğimiz haftalarda hazırladığı bir projenin analizini yapmak istiyorum.
Sosyal Demokrat dört bakan geçenlerde devletin daha da güçleneceği, liberalleşmenin ve özelleştirmenin önünün kesileceği yeni bir proje ile geldiklerini açıkladılar. Sözü edilen projede,
ana hatlarıyla ilköğretim okullarının
iyileştirilmesinden, eğitimin kalitesinin
artırılmasından, sağlık sektörünün yenilenmesinden, özelleştirmenin önüne
geçilmesinden, istihdamın artırılmasından ve de devletin güçlendirilmesinden
sözediliyor.
Kulağa çok hoş geliyor değil mi!
Projeye okuyunca acaba sosyal demokratlar köklerine geri mi dönüyorlar

Ağustos/August 2012

sözediliyor. Dikkat ederseniz, projede
daha iyi çalışma ve yaşama koşullarının
sağlanabilmesinin serbest piyasa ekonomisine bir bedel getirmemesi uyarısında da bulunuluyor.
Krizin büyümesinde bütün suç finans
sektörüne
yıkılıyor, liberalizm ile buncengiz.kahraman@haber.dk
CENGİZ KAHRAMAN
dan önceki merkez-sağ hükümet eleştirilerin hedefi oluyor. Ama nedense fidiye düşünmeye başladım.
mine yönelik büyük bir baskı sözkonu- nans sektörüne ne gibi yaptırımlar geAma nerede…!
su. O hale geldi ki, önümüzdeki yıl son- tirileceğinden söz edilmiyor, bu sektör
Bu projeyle hiç de öyle sanıldığı gibi
baharda yapılacak yerel seçimler parvergilendirilmiyor, sadece bu sektörün
refah sistemine geri filan dönülmüyor. ti tabanını şimdiden endişelendirmeye
regule edilmesi ile ilgileniliyor. ÜlkedeYıllardır yürütülen havuç-sopa politibaşladı ve yerel yöneticiler çok kötü bir ki zenginlerden neden yüksek vergi alıkalarına kaldığı yerden devam ediliyor. seçim çıkaracaklarından korkuyorlar.
namasının argümantasyonu üretiliyor.
Havuç küçüldükçe küçülüyor, gösteriİşte durum böyleyken, partinin dört
Ama içinde bulunduğumuz bu düzende
len sopa da gittikçe büyüyor.
önemli bakanı, parti tabanını biraz ra- ne AB kuralları, ne de küresel anlaşmaGeçen yılki genel seçimlerde tarihi bir hatlatabilmek ve de partiyi bir arada
lar sermayeye dokunabiliyor.
oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrattutabilmek için yeni bir projeyle halkın
Aslında sosyal demokratlar, AB taralar’ın kan kaybı halen devam ediyor.
karşısına çıktı.
fından önerilen yeni liberal politikalaSon kamuoyu yoklamaları partinin taÜlkenin günlük Politiken gazetesinrın savunuculuğunu yapıyorlar. Zaten o
rihi bir düşüşte olduğunu gösteriyor.
de bu projeyi kaleme alan dört bakayüzden temel refah hizmetlerinden fayBunun tabii ki bir çok nedeni var.
nın projede, bir taraftan kapitalist sisdalanılamayacağı uyarılarında bulunuBunların başında da, seçim kampanya- temi, serbest piyasa ekonomisini, özel
yorlar, sağ partilerle yaptıkları anlaşma
larında verilen vaadlerin hiç birinin ye- mülkeyetin korunmasını yüceltip, AB
gereği refah sistemini daha da törpülerine getirilmemesi geliyor.
Mali paktında yeralıp ve de AB’nin ser- menin yoluna gidiyorlar.
Sendikaların işsizlik parası kuralların- best piyasa ekonomisi kurallarına sadık
Daha önceki sağ hükümetin 10 yıl boda değişikliğe gidilmesi yönündeki bas- kalacağını vurgularken, aynı zamanda
yunca yarattığı eşitsizliği gidereceğiz
kılarını ve de Sosyal Demokratların ba- devleti de güçlendireceğini belirtmesi
derlerken, daha çok eşitsizliğin yaaratışını çektiği yeni merkez-sol koalisyon
tuhaf geliyor insana.
lacağı projelere imza atıyorlar.
hükümetinin, daha önceki merkez-sağ
Bir taraftan ‘Güçlü Devlet’ deniliyor,
Kısacası bu proje havası alınmış baiktidarın 10 yıllık politikalarını değişti- diğer taraftan ise serbest piyasa ekono- londan başka bir şey değil ve Sosyal Derememesini de gözönünde tutarsak bu misine toz kondurulmuyor. AB yasala- mokratları kan kaybından kurtarmakan kaybı devam edecektir.
rına ve küresel anlaşmalara uyulmakyacak
Parti tabanından partinin üst yöneti- la birlikte azami destek verilmesinden

Hükümetin hazırladığı vergi reformuna destek vermeyeceğini açıklayan Sosyalist Halk Partili milletvekili Özlem Çekiç’in bütün sözcülükleri elinden alındı. Parti aynı zamanda Özlem Çekiç’e parti adına açıklama yapma yasağı koydu.

S

haber

Aynı tas aynı hamam

Özlem Çekiç’e partisinden yasaklama
osyal liberal Radikal Sol Parti, Sosyal
Demokrat Parti ve
Sosyalist Halk Partisi’nden oluşan merkezsol koalisyon hükümetinin
vergi reformuna karşı çıkan Sosyalist Halk Partili
milletvekili Özlem Çekiç¬in, reforma destek vermediği gerekçesiyle partisinin
sözcülük görevleri elinden
alındı.
Hükümetin sağ partilerle uzlaşarak hazırladığı
vergi reformunun ülkedeki yoksul kesimlere fayda
sağlamadığını gerekçe göstererek, reforma evet oyu
vermeyeceğini açıklayan
Özlem Çekiç, geçtiğimiz
aylarda Amerika Birleşik
Devletleri’ne yaptığı bir
eğitim ziyareti sırasında

HABER
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sözcülük görevlerinden
uzaklaştırıldı. Parti aynı
zamanda Özlem Çekiç’e
parti adına açıklama yapma
yasağı koydu.
Özlem Çekiç partisinin,
sosyal, psikiyatri, eşitlik ve
konut alanlarında sözcülüğünü yapıyordu ve aynı zamanda Parlamento Sosyal
İşler Komisyonu başkanlığı
görevlerini yürütüyordu.

Komisyon
başkanlığın’dan da
uzaklaştırıldı
Parlamento Sosyal İşler
Komisyonu başkanlığını
yapan Özlem Çekiç’in başkanlık görevine de geçtiğimiz haftalarda son verildi.
Her ne kadar Özlem Çekiç partiden istifa etmeye-

söyledi.

Çekiç’in itiraz ettiği
hükümetin sağ partilerle uzlaşarak hazırladığı
reformlardan bazı
başlıklar:

ceğini açıklasa da ve parti
içinde mücadele edeceğini
belirtse de Çekiç’in bunu
ne kadar sürdürebileceği
bilinmiyor.
Özlem Çekiç, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta
hükümetin vergi reformuna destek vermeyeceğini

açıklayarak, partisiyle ters
düşmüştü.
Partinin parlamento grup
sözcüsü Pernille Vigsø
Bagge, Özlem Çekiç’in vergi reformunu yanlış anladığını ileri sürerek, reforma
evet oyu vermesi yönünde
Çekiç’i ikna edeceklerini

- Daha önce yıllık geliri 389
bin kronun üzerinde olan
vergi mükelleflerinden alınan yüzde 15’lik ‘Top Skat’
adı verilen tepe verginin sınırı 460 bin kronun üzerindeki gelire çıkarılacak.
- Çocuklu ailelere verilen
çocuk parası elde edilen gelire göre yapılacak.
- Yurtdışına görevli olarak
gönderilen Danimarkalılara
tanınan vergi kolaylığı ayrıcalığı kaldırılacak.
- Firmalar tarafından çalışanlarına verilen makam

araçlarına ve Firmalar tarafından çalışanlarına tahsis edilen araçlardan alınan
vergi miktarı artırılacak.
Özellikle benzinli araçlarda
vergi artırımına gidilecek.
- Serbest meslek sahiplerinin yaptıkları iş seyahatlarınde elde ettikleri vergi
muafiyetleri azaltılacak.
- Danimarka’ya görevli olarak gelen yabancılar bir yıl
içinde 183 günden fazla Danimarka’da çalışmış iseler,
vergi ödeme sınırı genişletilecek.
- Emeklilik tasarruflarında değişikliğe gidilecek ve
emeklilik hesaplarından
sağlanan vergi muafiyeti
kaldırılacak.
(Haber)

����
���������������
�����
��

��

�
�
���

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

r pe

�����

�����

��

�����
�����
������
������
���

HELSINGÖR’DE
KULTURVÆRFTET SALONUNDA
21 EKiM 2012
KiMSEYE RANDEVU VERMEYiN
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ürkiye ile uygar ülkelerin farkı
nedir?
Türkiye neden Avrupa Birliği’ne giremiyor?
Buyurun işte; cevapları burada…
Bundan bir yıl önce Norveç’in başkenti Oslo’da patlattığı bomba ve ardından Utöya adasında giriştiği katliam sonucu 77 kişiyi öldüren Norveçli
ırkçı caniye 21 yıl hapis cezası verildi.
Bu ceza Türk medyasının önde gelen
gazetelerinde kararın açıklanmasının
hemen ardından yer alan haberlerde
“komik” olarak nitelendirildi.
Türk medyası Breivik’e verilen cezayı
“komik”, gülünç”, “çok az” gibi tanımlarla nitelendirdi.
21 yıl yetmedi Türk medyasına. Oysa
bir yıl süren duruşmaların ardından
okunması 7,5 saat süren gerekçeli kararda Breivik’e Norveç yasalarına göre
verilebilecek en uzun cezanın verildiği,
ve bu cezanın da 21 yıl sonunda yapılacak değerlendirmelerle 5’er yıl uzatı-
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na da sahip değiller.
Uygar ülkelerdeki cezayı sadece medya eleştirse neyse, çapsız haberciler
yazmıştır deyip geçeceğiz, ama hayır.
Durun, daha da acısı var.
Ülkeyi Avrupa Birliğine taşımakla
görevli
bakan bile sosyal paylaşım sisadi.tekelioglu@haber.dk
SADİ TEKELİOĞLU
tesinde yazdığı bir Twitte bakın neler
söylüyor:
labileceği kaydediliyordu.
alınması için bile sağlam deliller gere“77 kişinin katili Breivik canisine huİyice anlaşılsın diye bir daha yazakiyor. Ne idüğü belli olmayan isimsiz
kuk bahanesi ile verilen sadece 21 yıl
yım. Norveç Adaleti diyor ki; “Yasaları- ihbarlarla insanlar yıllarca hakim kar- ceza, telafisi mumkün olmayan vahim
mıza göre bu cezayı verebilecektik, ve şısına çıkarılmadan cezaevlerinde bek- sonuçlar doğurma riski taşır”
verdik. Norveç Adaleti diyor ki seçtiği- letilmiyor.
Yani Avrupa Birliği bakanı bu davamiz milletvekillerinin yaptığı yasalar
Uygar ülkelerde verilen cezaları koda hukuk gerekçe gösterilmemeliydi
ve Anayasamız ve yürürlükteki kural- mik bulan medyanın ülkesinde ise ya- anlamına gelebilecek şeyleri hayranlalara göre ceza verdik.”
sadışı dinlemelere, isimsiz ihbarlara
rıyla paylaşabiliyor. İşte, Breivik’e veİşte uygar ülkelerde hukuk böyle işli- dayanarak insanlar gözaltına alınıyor. rilen 21 yıllık hapis cezası Türkiye ve
yor. Yasalarda ne yazıyorsa mahkeme- Hakimler de “tıkın içeri” diyor.
hukuk devleti uygar ülkelerin farkını
ler de ona göre karar veriyor. Halkın
Uygar ülkelerde yandaş medya mah- nasıl da yüzümüze vuruyor.
ruh haline göre, ya da hakimleri atakemelerin tetikçisi, sağ kolu gibi çalışAnladınız mı şimdi Türkiye neden
yan siyasi iktidarın isteğine göre ceza
mıyor.
Avrupa Birliğine giremiyor?
verilmiyor.
Uygar ülkelerde dini cemaatler yargı
Şimdi yazının başındaki soruları bir
Uygar ülkelerde bir kişinin gözaltına reformunu beğenip beğenmeme hakkı- daha okuyun bakalım.

Ey Türk medyası,
Norveç hukuk devletidir!

Pia Kjaersgaard genel başkanlıktan çekiliyor
Danimarka siyasetine son 10 yıldır damgasını vuran ve
Danimarka’daki sert yabancılar yasasının mimarı olarak da bilinen Danimarka Halk Partisi’nın kadın genel
başkanı Pia Kjaersgaard genel başkanlıktan ayrılacağını
açıkladı.
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animarka Halk Partisi genel başkanı Pia
Kjaersgaard parti genel
başkanlığından
ayrılacağını açıkladı. Berlingske
gazetesine verdiği bir röportajda
ayrılma kararını dile getiren Pia
Kjaersgaard, partide milletvekili
olarak kalmaya devam edecek ve
bir sonraki seçimlerde de adaylı-

ğını koyacak. Pia Kjaersgaard’ın
yerine Kristian Thulesen Dahl’in
parti genel başkanlığına getirilmesi düşünülüyor.
Danimarka Halk Partisinin
17 yıldır genel başkanlığını
yürütmekte olan 65 yaşındaki
Kjaersgaard, yabancı düşmanlığını halkın ayağına getiren ve
kurumsallaştıran politikacı ola-

rak tanınıyor. Bundan önceki
iki iktidar döneminde hükümeti
adeta esir alan Pia Kjaersgaard,
ülke dışında ırkçılık olarak tanınan bir çok yasa ve uygulamayı
hükümete verdiği destek karşılığında gerçekleştirtmişti.
Pia Kjaersgaard başkanlık süresince akıllarda kalan çarpıcı açıklamalar yapmıştı. İşte bazıları:

Sosyal Demokratlardan
refah projesi
İktidarın büyük ortağı Sosyal Demokratlar, devletin
daha da güçleneceği, liberalleşmenin ve özelleştirmenin önünün kesileceği yeni bir proje ile geliyorlar.

Ç

alışma Bakanı
Mette Frederiksen, Maliye Bakanı Bjarne Corydon,
Konut Bakanı Carsten
Hansen ve parti grup
başkanı Henrik Sass
Larsen’in hazırladığı
projeyle, 2000’li yıllarda başlatılan libarelleşme politikalarının
önüne geçilmesi, sağlık alanındaki özelleştirmeler durdurulması
ve devletin daha güçlü hale
getirilmesi öngörülüyor.
Ancak bu projenin hayata geçirilmesi ve refah
toplumuna tekrar geri dönülebilmesi için reformlar
yapılmasına dikkat çeken
dört Sosyal Demokrat bakan, bu zor dönemin aşıl-

defleniyor.

Somut öneriler yok

masının topluma pahalıya
malolabileceğini, bunun
için de toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade ettiler.
Projeyle, halk okullarının
iyileştirilmesi, eğitimin kalitesinin artırılması, sağlık
sektörünün yenilenmesi ve
istihdamın artırılması he-

10 aylık merkez-sol
koalisyon hükümetinde Sosyal Demokratların liberal ekonomik
politikalar izlemesinin
seçmenlerde hayal kırıklığı yarattığına ve
partiye kan kaybettirdiğine dikkat çekildi.
Eleştirilerde, Sosyal
Demokratların üzerinde çalıştıkları devleti
tekrar güçlü kılma projesine hiç bir kimsenin karşı
olmadığı, ancak gerek parti
tabanından gerekse toplumun farklı kesimlerinden
projede somut önerilere
yerverilmemesi tepkilere
neden oldu.

- Yabancılar tavşan gibi ürüyorlar
- 11 eylül medeniyetler arasında
savaşa neden oldu diyorlar. Ben
o düşüncede değilim. Medeniyetklr arasında savaş iki medeniyet gerektirir. Burada öyle bir
durum yok. Sadece bir medeniyet
vardır ve o da bizim medeniyetimizdir.
- Kur’andan Müslümanlar, başka Müslümanları mağdur etmemek şartıyla yalan söyleyip, üç
kağıtçılık ve sahtekarlık yapılabileceğini öğreniyorlar
- Bana göre göçmenlerin hiçbir
şeye hakkı yoktur, buna karşılık
Danimarkalıların kendi kaderlerini belirleme hakkı vardır.
(Haber)

Başbakan: “Eşim eşcinsel değil”
Danimarka başbakanı Helle Thorning Schmidt, eşinin
eşcinsel olduğu söylentisi ile zor
durumda kaldı.
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animarka başbakanı Helle Thorning
Schmidt’in başı
dertten kurtulmuyor. İktidara geldiği günden beri
seçim öncesi verdiği sözleri tutmamakla eleştirilen,
kamuoyu araştırmalarında
partisinin puanı devamlı
düşen başbakan Schmidt,
şimdi de eşinin eşcinsel olduğu söylentisi ile zor durumda kaldı.
Çiftin vergi muafiyet durumunu araştıran vergi
komisyonunun bir tutanağında Stephen Kinnock’un
eşcinsel olduğu yazılı.
Eşi Stephen Kinnock’un
vergi muafiyeti durumunun
açıklığa kavuşturulacağı bir
toplantıya kendileri gitmek
yerine muhasebecilerini
gönderen Schmidt-Kinnock
çifti, bu toplantıda muhasebecilerinin, tutanaklara
da geçen“kendileri özel aile

yaşamlarının ortaya
çıkmasını istemiyorlar, zira Stephen Kinnock
Biseksüel ve
eşcinseldir”
sözleri ile zor
durumda kaldı.
Politiken
gazetesine
verdi-

ği bir röportajda eşcinsel/
biseksüel söylentilerini yalanlayan başbakan
Schmidt, “Bu doğru değil-

dir, ne kadar tekrarlanırsa
tekrarlansın, doğru olduğu
da ortaya çıkmayacaktır”
dedi.

9 Kasım’da Kopenhag Park Bio ve
Aarhus Øst for Paradis sinemalarında
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Din ve kültür
ÜZEYİR TİRELİ

R

tireli@haber.dk

amazan ayının bittiği şu günlerde inançlar konusunda uluslararası iki araştırma sonuçları açıklandı. Bunlardan biri Win Gallup İnternetional’ın yaptığı “İnanç ve
Ateizm” başlıklı bir çalışma, diğeri ise Amerikan araştırma şirketi Pew’in İslam dünyası üzerinde yaptığı bir araştırma. Her iki araştırma da Türkiye’yi kapsıyor ve hem
Türkiye’nin hem de genel olarak inanç konusunda ilginç
şonuçlar veriyor.
Win Gallup’un araştırması (Global index og religion and
atheism) geçtiğimiz yılın Kasım-Aralık aylarında 57 ülkede ve 52 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş. Aynı
araştırma 2005 yılında da yapılmış. Araştırma sonuçuna
göre son yedi yılda dünyada ‘dindarlık’ durumu yüzde on
oranında gerilemiş. Yani insanlar kendilerini 2005 yılına
göre yüzde on oranında daha az dindar tanımlıyor.
Araştırmanın ana sorusu şöyle: “İbadetleri yerine getirip
getirmediğinize bakmaksızın kendinizi dindar mı, hiçbir
dine mensup olmayan mı yoksa net bir şekilde ateist olarak mı görüyorsunuz?”. Bu sorunun cevabına göre ülkeler sıraya konulmuş ve ‘top 10’ ateist ülkeler başında Çin
geliyor. Çin’i Japonya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Güney
Kore, Almanya vs. izliyor. Bunun tersi olarak ‘top 10’ dindar ülkelerin başını Gana, Nijerya, Ermenistan ve Fiji,
Makedonya, Romanya, Irak vs. çekiyor.
Türkiye bu sıralamada sondan dördüncü sırada, yani
“İbadetleri yerine getirip getirmediğinize bakmaksızın
kendinizi dindar mı, hiçbir dine mensup olmayan mı yoksa net bir şekilde ateist olarak mı görüyorsunuz” sorusuna ‘dindar’ diye cevap verenlerin sayısıs Türkiye’de yüzde
23. Aynı rakam Gana için yüzde 96, liste sonunda gelen
Çin içinse yüzde 14. Yani Türkiye’de halkının dörtte biri
kendini dindar ve dinin kurallarına göre yaşadığını kabul
ediyor.
Hong Kong ve Türkiye’den gelen cevaplar Win Gallup’u
şaşırtıyor. Bu iki bölgede dindarlık oranı büyük ölçüde düşüş göstermiş. Daha fazla incelemek için araştırma sonuçları, yerel araştırma grubuna geri gönderilmiş.
Bir ikinci uluslararası araştırma Pew araştırması. Bu sadece Müslüman alemini kapsıyor ve daha detaylı bir araştırma. 36 ülkede gerçekleştirilmiş. Pew’in soruları hem
‘dindarlıkla’ hem de ‘inançla’ ilgili. Bu bağlamda araştırmanın Türkiye ile ilgili bölümünde, dinin hayatında çok
önemli ya da önemli olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde
88. Günde birden çok kez dua eden/namaz kılan kişilerin
oranı (yüzde 27’si beş vakit olmak üzere) yüzde 42, haftada bir defa veya daha fazla camiye giden kişilerin oranıysa yüzde 44. “Düzenli olarak camiye giderim” diyenlerin
oranı yüzde 44.
Araştırmanın bir ilginç yanı da cinlerle ilgili. Türkiye cinlere inanmada yüzde 63, büyüye inanmada yüzde
49, nazara inanmadaysa yüzde 69’la bir kez daha Orta
Asya’nın birincisi. Büyü inanışında Çad, Nijer, Senegal,
Gana, Nijerya, Mozambik, Uganda gibi ülkeler Türkiye’nin gerisinden kalıyor.
Araştırmaların gerçekleri tüm detaylarıyla yansıtıp yansıtmaıdığı herzaman tartışılır. Bu yukarıda sözü geçen iki
araştırma için de geçerli. Ama genede bu iki araştırmadan
yola çıkarak bir sonuca varmak ve özellikle Türkiye’ye
bakarsak, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde (ve
ekonomik refah düzeyinin yükselmesiyle birlikte) insanların daha az dindar olmaya doğru gittikleri gözlemleniyor.
Burada hamen belirtelim ‘dindar’ olmakla ‘inançlı’ olmak
ayrı şeyler. Dindar olmak dine bağlı kalmak, dinin gerekliliklerini yerine getirmek, günlük yaşamını dine göre
ayarlamak diye tanımlanabilir. Bu bağlamda gerek dünyada gerekse Türkiye’de bir duraksama hatta düşüş görülüyor. Türkiye insanının sadece yüzde 23’ünün kendini
‘dindar’ görmesi genel analyışla bağdaşmıyor. Bu anlamda
Türküye’de dindarlık (başka bir çok ülkede olduğu gibi)
‘kültürel dindarlık’ veya ‘kültürel müslümanlık’ yolunda
ilerliyor. Araştırmadan anlaşıldığı gibi insanlar günlük yaşamlarını toplumun dini ve sosyal yapılanmasına göre şekillendiriyor. ‘Başkaları ne yapıyorsa bende yapayım’ anlayışı yaygınlaşıyor. Bu anlayış ve yaşam biçimini hayatın
her alanında kabul etmek sanırım Türkiye’nin büyük sıkıntılarından bir.
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Hastanede terör estirdiler
Danimarka’nın Odense şehrindeki Vollsmose semtinde Ramazan
bayramının ikinci gününde eli sopalı yetmiş kadar göçmen kökenli
grubun Odense Üniversite Hastanesine baskın düzenlemesi ülkeyi
ayağa kaldırdı. Siyasi çevreler olayı sert bir dille kınarlarken, Başbakan Helle Thorning Schmidt, eli sopalı grubu kastederek “Bu ülkeyi
terketsinler” dedi.

Ramazan eğlencesi esnasında bir otomobile yapılan silahlı
saldırı ardından eğlenceye katılan göçmen kökenli gençler
ile polis arasında gergin anlar yaşandı
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animarka’nın
Odense şehrindeki Vollsmose
semtinde
bir
Ramazan şenliği esnasında, silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişinin
Odense Üniversite Hastanesine kaldırılması
ardından

hastanenin acil servisini basan elleri sopalı 70
göçmen kökenli grup, Acil
serviste bekleyen hastalara, çocuklara ve personele
korku dolu anlar yaşattı.
Olaya tüm siyasi partiler
sert tepki gösterdiler.

Başbakan: “Ülkemizi
terkedin”

Başbakan Helle Thorning
Schmidt, önceki gün akşam saatlerinde Odense

Merkez hastanesine baskın düzenleyen 70 kişilik
eli sopalı grubu kastederek “Bu ülkeyi terketsinler” dedi.
Partisinin Yaz grup toplantısı ardından basının
karşısına çıkan başbakan
Schmidt, “Ülkemizde alışık olduğumuz yaşam şekline hiç uymayan davranışlarda bulunan
kişilerin burada
oturmasına gerek yok, ülkeyi terketmeleri gerekir” diye
konuşurken
aynı
zamanda parlamento
uyum komisyonu başkanı partidaşı Trine Bramsen ile de aynı fikirde olduğunun altını
çizdi.

Başbakan Helle Thorning Schmidt ayrıca, söz
konusu olayın kendilerinden önce hayata geçirilen
yanlış entegrasyon politikalarının sonucu olduğunu
savundu.
Odense’nin Vollsmose
semtinde düzenlenen bir
Ramazan şenliği esnasında yakındaki bir otomobilde bulunan iki kişiye
silahlı ve bıçaklı saldırıda
bulunulmuş, saldırıdan
kurtulanların bulunduğu
hastanenin acil servisine
ise yine akşam saatlerinde elleri sopalı 70 kişi
baskın düzenlemişti. Acil
serviste bekleyen hastalar
ve çocukları ile personelin
şoka girdikleri olaylar esnasında herhangi yaralama olayı ise gerçeklemedi.
Olaya tüm siyasi partiler
sert tepki gösterdiler.

rup, Şehircilik ve Konut
Bakanı Carsten Hansen
de olaydan sonra hastaneyi ziyaret etti.
Bakanların Odense Emniyet Müdürü ve Odense
Belediye Başkanı Anker
Boye ile yaptığı toplantının ardından basının sorularını yanıtlayan Morten Bödskov, çocuğu suç
ilşleyen ailelerin konut
bloklarından atılıp kendilerine başka bir yerden daire verileceğini söylerken,
Odense Belediye Başkanı
Anker Boye de bu tür aileler ve suç işleyen gençlerle
her türlü yöntem kullanılarak mücadele edileceğini
söyledi.
Bölgede ağır suç olaylarına katılmış ve suç işlemeyi yaşam stili haline getirmiş, çocukları bulunan 56 aile bulunduğunu Adalet
Bakanı, “Bu konuda hem
fikiriz. Danimarka’da neÇocuğu suç işleyen
rede olursa olsun insanlar
aileye zorla göç
Danimarka Adalet Ba- yaşadıkları yerde korku
kanı Morten Bödskov, içinde olmayacaklar” diye
Sosyal İşler ve Uyum konuştu.
(Haber)
Bakanı Karen Haekke-

HABER
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RADİKALLER
ÇOK EŞLİ EVLİLİĞE
İZİN İSTİYOR

Ö

ncelikle tüm okurlarımızın geçmiş
Ramazan Bayramını kutluyorum.
Sizlerin de dikkatinizi çekmiştir. Bu yılki Ramazan ayı bir çok tartışmalara neden oldu. Ülkenin ulusal TV-kanalı Danimarka Radyo ve Televizyonu (DR) yayınlarında bir hafta boyunca Ramazan
teması işledi. Daha çok gençlere yönelik
yayınlarıyla bilinen DR’nin radyo kanalı
P3, Ramazan nedir, Müslümanlar neden
oruç tutarlar, Güneş battığında oruçlarını ne ile açarlar, vs. gibi bilgilerle izleyenlerini, dinleyenlerini aydınlatmaya çalıştı.
Verilen bilgiler gayri müslümanlar için oldukça önemliydi. Bayramda da DR konser salonunda bir bayram şenliği düzenlendi. DR’nin yönetim kurulu üyesi olan
Danimarka Halk Partili milletvekili Sören
Krarup’un kızı olan Katrine Winkel Holm
her ne kadar DR’nin bu girişimlerine tepki gösterse de DR, bu eleştirilere boyun
eğmedi.
Ramazan ayı ilk kez Danimarka kamuoyunda olumlu tartışıldı ve bu siyasi arenaya da yansıdı. Danimarka Halk Partisi
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EŞCİNSEL EVLİLİKLERDEN SONRA ŞİMDİ DE ÇOK EŞLİ EVLİLİĞE İZİN İSTENİYOR.
İktidar ortaklarından Liberal Demokrat parti (Radikale) gençlik kolları başkanlığı, Danimarka’da çok
eşliliğe izin verilmesini istedi. Partinin gençlik örgütünden yapılan açıklamada son yıllarda eşcinsel evliliklere izin verildiği belirtilerek, evlilik yasalarının da liberalleştirilmesi gerektiği ve isteyen herkesin istediği aile formunu uygulayabilmesi gerektiği dile getirildi. 2008 yılında, Irak’ta Danimarkalı askerlere
tercümanlık yapan bir kişinin Danimarka’ya sığınma talebi esnasında iki eşli olduğu ortaya çıkmış ve
konu o günlerde çok geniş bir şekiğlde tartışılmıştı.

Burada sorulması gereken soru, ”Bu ülkede doğup büyüyen bu insanları nereye
göndereceksiniz?”. Bir diğer soru da, ”bu
insanların aileleri neredeler?”
Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla, olaylar herkesin aileleriyle birlikte katıldığı
Ramazan bayramı şenliğinde başlamış.
yildiz.akdogan@haber.dk
YILDIZ AKDOĞAN
Burada bulunan bir çok ailenin çocuklarının ne yaptıklarını bilmesi gerekmez miydışındaki tüm siyasi partiler, Ramazan ayı munda değil de, vahşi batıda oluyordu bü- di? Maalesef bir çok aile ebevyenlik göhakkında güzel bir bilgilendirme yapıldığı tün bunlar. Asla kabul edilemeyecak olan revlerinin ne olduğunun farkında bile degörüşünde hem fikirdiler.
bu barbarca davranış, ülkedeki olumlu
ğiller. Herşey çocuğu dünyaya getirmekle
Ama ne yazıkki bu olumlu hava çok
havayı 180 derece değiştirdi. Siyasetçiler
bitmiyor. En zor kısmı çocuğu büyütmek,
uzun sürmedi. Bayramın ikinci gününyarışa girmiş gibi popülist çıkışlarla günonları topluma faydalı birey olarak yetişde Odense’nin Wollsmose semtinde iki
deme gelmeye başladılar. Tam da bekletirmektir.
çete grubu birbirine saldırması, hastane
nildiği gibi, 10 yıllık iktidarları döneminde Çeteler arasında çıkan bu olaylar bize
basması bayrama gölge düşürdü. Kısacatoplu konutlardaki sosyal sorunları görşunu gösteriyor; ya aileler gözlerini, kusı bayramın içine ettiler. 26 yaşındaki bir mezden gelen muhalefet partileri ve eski
laklarını kapatıp gerçekleri görmek istegenç ağır yaralandı, bu da yetmezmiş gibi başbakan, şimdiki hükümeti yabancılar
miyorlar ya da gerçekten de çocuklarının
70 kadar eli sopalı kişi yaralı gencin kalyasasını yumuşatmakla suçladı.
ne haltlar işlediğini bilmiyorlar. Bunun
dırıldığı Odense Üniversite hastanesinin
Koalisyon hükümetinin bazı üyeleri de
kendisi bile çok trajik bir durum.
acil servisini bastı. Eli sopali kişiler, yapçok talihsiz açıklamalar da bulundular.
Sonuç olarak maalesef toplumda olumtıkları bu barbarca hareketle personele ve Bunlardan bir tanesi de Sosyal Demokrat suz bir hava estiriliyor, yüzbinlerce inhastalara korku filmlerindeki gibi korku- milletvekili Trine Bramsen’den geldi: ”Ül- san 70 kadar medeniyet görmemiş kişinin
lu anlar yaşattılar. Sanki bir hukuk toplu- keyi terketsinler”.
kurbanı oluyor.

Bir çuval inciri berbat ettiler

«««««

Şimdi Frederiksberg’de de hizmetinizdeyiz

������

�������������������������������

��������������������

��������������������������

AÇILIŞ SAATLERİ
HERGÜN: 11.00 - 22.00

������������������������

Falkoner Alle 84, 2000 Frederiksberg - Tlf: 5811 1010

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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Irkçı teröriste 21 yıl hapis
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Norveç’in başkenti Oslo ve Ütoya Adası’nda geçen yıl gerçekleştirdiği iki ayrı saldırı ile 77 kişiyi öldüren aşırı sağ
görüşlü Anders Behring Breivik, mahkemedeki son duruşmasında, terör suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

G

eçtiğimiz yıl 22 Temmuz günü 77 kişiyi
katleden Norveçli ırıkçı terörist Anders Behring Breivik 21 yıl hapse mahkum oldu.
Oslo’da yapılan karar duruşmasında Breivik’in ruhsal bir
rahatsızlığı olmadığına karar
verildi ve 21 yıl gözetim altında hapis cezası verileceği açıklandı. Breivik’in cezası 21 yılın
ardından yapılacak değerlendirmeler sonucuna göre 5’er yıllık
sürelerle uzatılabilecek.
Norveç adalet sistemine göre
21 yıllık gözetim altında hapis
cezası Breivik’in 21 yıllık cezasını çektikten sonra hapisten
çıkacağı anlamına gelmiyor. 21
yıl sonunda uzmanlar Breivik’in
durumunu tekrar değerlendirecekler ve serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verecekler.
Norveç’te ölüm cezası bulunmuyor ve ömür boyu hapis cezası ise en fazla 21 yıl hapis cezası
şeklinde gerçekleşiyor, ancak
Breivik’e verilen cezanın niteliği
gözönünde bulundurulursa Breivik’in toplum içine karışması
zor görülüyor.
Karar duruşması öncesinde
Breivik ruh hastası olduğuna
karar verilmesi durumunda
temyize gideceğini açıklamıştı.
Breivik ruh hastası olmadığını
ve ömür boyu hapis cezasını çekeceğini söylemişti.
Kararı gülümsemeyle karşıla-

Norveç polisi hatalı
bulundu

G

yan Breivik, temyize gitmeyeceğini açıkladı.
Yine karar duruşması öncesinde Norveç’te yapılan kamuoyu
araştırmalarında da Norveç halkının yüzde 70’e yakın bir kısmı Breivik’in ruh hastası olarak
damgalanmasına karşı olduklarını açıklamışlar ve verilecek en
ağır hapis cezasına çarptırılması
gerektiği yolunda görüş bilirmişlerdi.

Tapınak şövalyeleri yok

Geçtiğimiz 16 Nisan günü başlayan yargılama ve duruşmalar
bugün sona erdi. Kararın açık-

lanması öncesinde Breivik’in
hayat hikayesi ve 2009 yılından
beri eylemleri gerçekleştirmek
için nasıl bir plan ve çalışmalar
yaptığı anlatıldı.
Breivik’in Manifesto adını verdiği kitabında iddia ettiği Tapınak Şövalyeleri adlı örgütün var
olmadığına hükmeden mahkeme
başkanı bunun Breivik’in ortaya
attığı boş bir iddia olduğuna karar verdiklerini açıkladı.
22 Temmuz 2011 günü Oslo
şehir merkezinde bakanlık binalarının bulunduğu meydanda
bombalı bir aracı parkeden ve
aracın patlamasının ardından

polis kılığında Utöya adasına
giden Breivik Norveç İşçi Partisi gençlik kampının bulunduğu
adada 69 genci tarayarak öldürmüş olay yerine gelen polislere
karşı koymadan teslim olmuştu.
Breivik, Norveç’te gerçekleşen
“Müslüman istilasının” sorumlusu olarak gördüğü Norveç hükümeti ve İşçi Partisini eylemlerinin hedefi olarak açıklamıştı.
Breivik’in Utöya adasında gerçekleştirdiği saldırıda Gizem
Doğan adlı 17 yaşında bir Türk
kızı da hayatını kaybetmişti.

’İngilizce’nin anavatanı Anadolu’
İngiliz Financial Times gazetesi, Yeni
Zelanda’da yapılan
bir araştırmaya dayanarak dünyada
toplam üç milyar
kişinin konuştuğu
Hint Avrupa dillerinin kökeninin
Türkiye olduğunu
belirtti.

G

azetenin haberi şöyle:
Hint-Avrupa dilleri
nereden geliyor? 200 yıldır
tartışmalı olan bu konudaki yeni bir çalışma, bu
dillerin kaynağının Anadolu toprakları olduğu tezini
destekliyor. Araştırma bu
dillerin 8000-9500 yıl önce
tarımın gelişmesiyle birlikte yayıldığına işaret ediyor.
Hint-Avrupa dillerini neredeyse üç milyar kişi konuşuyor. İngilizce’den Rus-

(Haber)

eçtiğimiz yıl 22 Temmuz tarihinde Norveç’in başkenti
Oslo’da hükümet binalarının
bulunduğu meydana düzenlenen
bombalı saldırı ve ardından Utöya
Adasındaki katliam sonunda toplam
77 kişinin öldürülmesi olayı esnasında ve ardından Norveç polisinin
bir çok noktada hatalı davrandığı
ortaya çıktı.
Anders Behring Breivik adlı terörist tarafından gerçekleştirilen eylemlerin Norveç İstihbarat servisi
tarafından çok önceden haber alınmış ve engellenmiş olması gerektiğine işaret edilen raporda, ayrıca sıradan güvenlik önlemleriyle de Oslo
şehir merkezindeki saldırının engellenmiş olabileceği belirtiliyor.
22 Temmuz komisyonu adlı bir
araştırma grubu tarafından hazırlanan raporda Oslo’daki bombalı
saldırının ardından şehre giriş çıkışların tutulması gerektiği, ayrıca
Utöya adası çevresindeki polislerin
olaya çok geç müdahale ettikleri belirtiliyor.
Utöya Adasına gelen polislerin
adaya çıkıp olayları engellemek yerine bölgede trafiği düzenledikleri, Oslo’daki bombaların ardından
Breivik’in adaya ulaşmasının engellenmiş olabileceği ve bu kadar can
kaybının önüne geçilmiş olabileceği
belirtiliyor raporda.

İSTANBUL SİZİ BEKLİYOR

�������������������������������
TARİH,
� � � � � � � KÜLTÜR,
� � � � � � � � � �EĞLENCE,
� � � � � � � � � � LÜKS
�����
İstanbul’da 5 yıldızlı lüks haftasonu
Uçak, 3 gece otel ve transfer 4.995

����������
����������

Sınırlı sayıda biletlerden almak için hemen arayın.
Eylül-Ekim aylarında Perşembe gidiş, aynı
haftasonu Pazar günü dönüş

(Haber)

Sosyal medya tüketicilerin
yeni savaş alanı

KAMPANYA FİYATLARI İLE KATAR’A

DANİMARKA’DA YAZI YAŞAYAMADINIZ MI?
NOEL VE YENİ YIL TATİLİNİ
������������������������������������������������������
TAYLAND’A UÇUN.
TÜRKİYE’DE GEÇİRİN

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

D

ça’ya, Avrupa dillerinden
Hintçe’ye birçok dil bu
grupta yer alıyor. Dünyanın en büyük dil grubunun
kaynağı konusunda iki ana
tez var.
Litvanya asıllı Amerikalı
arkeolog Marija Gimbutas’ın ortaya attığı geleneksel görüşe göre bu diller
6000 yıl önce Hazar Denizi’nin kuzeyindeki steplerden doğdu.
İki tez çarpışıyor
Bu diller, ata binen yarı
göçebe Kurganlar aracılı-

ğıyla Avrupa’ya ve Yakın
Doğu’ya yayıldı.
İngiliz arkeolog Colin Renfrew’ın tezine göre ise bu
diller, tarımın genişlemesiyle birlikte Anadolu’dan
yayıldı.
Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nden uzmanların, sonuçlarını bilim
dergisi Science’ta yayımladıkları araştırmasında bu
iki teori evrim biyolojisindekine benzer bir yöntemle
denendi.
Araştırma kapsamında or-

tak kökeni olan temel sözcükler incelendi. Örneğin
Hint Avrupa grubunda yer
alan 113 eski ve çağdaş dilde anne sözcüğünün aynı
kökten geldiği belirlendi.
Sonra bu sözcüklerden bir
soyacağı çıkarıldı. Dillerin
bölgeleri ve yaşları Hint
Avrupa dillerinin kökeninin Anadolu olduğu senaryosunu destekledi.

Kaynak: BBC Türkçe

animarka’nın önde
gelen telefon ve iletişim firmalarından
Telenor’un başı sosyal medyada büyük belaya girdi.
Telenor abonelerinden
birinin firmanın Facebook
sayfasında yazdığı bir yorum 3o binin üzerinde kişi
tarafından beğenildi, 3 bin
500’e yakın kişi altına yorum yazdı.
Sözkonusu abone firmanın müşteri hizmetlerinden ve muhasebe servisinin
verdiği hizmetten duyduğu
tatminsizliği dile getirerek
abonelikten ayrıldığını ve
firmayı kimseye tavsiye etmeyeceğini yazdı.
Ander Brinkmann adlı
Telenor abonesi firmanın
Facebook sayfasında otomatik ödeme sistemi ile faturalarını ödeyemediğini ve
ödemenin gerçekleşmemesi

üzerine gecikme zamlı faturaların kendisine gönderildiğini yazarak, kendisine
gönderilen her fatura için
ayrıca fatura başına 50
Kron ödeme ücreti tahsil
eedildiğini yazarak, aboneliğini iptal ettirdiğini yazdı. Brinkmann’ın bu yorumu çok kısa bir süre içinde
30 binin üzerinde kişi bu
yorumu beğendiğini belirtti. 3 binin üzerinde yorum
yazıldı. Yorumun sayfaya
kobnmasını takip eden saatlerde ise çok sayıda kşişi
aboneleiğini iptal ettirmek
için Telenor’a başvuruda
bulundu.
Firma yetkilileri abone
kaybının ötesinde firmanın
imajının çok ciddi yara aldığını düşünüyorlar ve sosyal medyanın gücünü ciddiye almak gerektiğini çok iyi
anladıklarını söylüyorlar.

Ortadoğu’nun metropollerinde bir haf�����������������������������������������������������
�������� ������ ����� �������� ��������
���� ������� �����
Biletinizi şimdiden alın!
tasonuna ne dersiniz?
Bu�� sonbaharda
Premium
Economy ucuz
Türkiye’de düğüne ya da
Dünyanın en iyi havayolu
biletler ile Tayland!
���������� ��� ��������� ���� ����� ������� ������� ������� ��������������������������������������������������������
�
şirketinin tadını çıkarın.
Sevdiğinizle lüksü yaşayın. Gülümsemelerin
aile toplantılarına mı gideceksiniz?
� � � � � � � � �harika
�����
�������� ��� ���� �� ��� ����� �����
�������hiç
����unutamayacağınız
������ ��������������������������������������������������������
ülkesinde
anlar sizi
10 kişiden fazla gruplara
5� �yıldızlı
oteller.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
cazip fiyatlı biletler için de
Tarihi Ortadoğu pazarlarında, şark
bekliyor. İster maceracı, ister yaşamın tadını
������� ��������� �������� ��� ��� ������������� ������ �������������������������������������������������������
� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �
bizi arayın.
usulü pazarlığın tadını
çıkaran biri olun, isterse sabah akşam eğlence
���������������������
Sizler
için
çıkarın...
isteyen
biri
olun–
Size
yardımcı
olabiliriz.
������ ���� ��� ���������� ��� ����� ���� ���� ���� ������� ��������� �������� ���������� �� ���������� ���������� ���� bir çok şirketle ucuz
grup bileti anlaşması yaptık.
Pazarlık�taktikleri bizden!
Unutmayın, Tayland için vize gerekmemektedir.

EN İYİ OTEL
EN ZENGİN MÜZELER
EN GÖRKEMLİ TARİH
WWW.GOTURKEY.COM

EN İYİ RESTORANLAR
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Hoşgörü ve diyalog şehrinde suratlar asık
Türkiye’nin en özel şehirlerinden Hatay. Kenti ikiye bölen Asi Nehri’ne inat, bu şehirde yıllardır Aleviler, Sunniler, Hıristiyanlar, Yahudiler, Türkler, Kürtler, Araplar, kelimenin tam anlamıyla bir arada “kardeşçe” yaşıyor. O
yüzden Hatay’ın diğer adı ‘Kardeşlik Şehri’...
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’El Kaide’ ve ’Müslüman Kardeşler’ Hatay’da

T

ürkiye’nin Suriye’deki olaylar konusunda takındığı tavır, desteklemeyi seçtiği taraf uluslararası
platformlarda tartışılırken Türkiye’de
sorunu günlük yaşamında en yakından
hissedenler ise ise Hatay halkı.
Yerel halk mülteci kampı adı altında
oluşturulan ve Suriyelilerin kaldıkları
yerlerin Suriye’deki terör eylemlerinin
planlandığı yer olduğunu dile getirmeye
başladılar. Suriye sınırı boyunca oluşturulan bu kampların çatışmalarda yaralanan ”Özgür Suriye Ordusu” elemanlarının tedavisi, ve rekreasyonu için kullanıldığı yerler olduğu iddia ediliyor.

Bunlar sığınmacı mı?

Kimden kaçarak kime sığındıkları şaibeli kişiler bugünlerde Türkiye Suriye
sınır boyundaki şehir ve kasabalarda
özellikle Hatay’da korku ve dehşet saç-

maya başladılar. Sığınmacı olarak geldikleri Hatay’da kaldıkları kamplardan
çıkıp halk arasında karışan kişilerin yerel halkla diyalogları endişe yaratmaya
başladı.
Kamplarda yaşayan bu kişilerin güvenlik sebebiyle başka yerde yaşamaları
ise yasak. Suriye’den gelen binlerce insanın etkilediği iller arasında ise Hatay,
Kilis ve Gaziantep yer alıyor. Suriye’de
çıkan krizden sonra özellikle bu üç ilde
yaşayan vatandaşlar tarafından şikayetler gelmeye başladı. Son birkaç hafta
içinde ise bu şikayetlerin sayısı arttı.
Çünkü bu bölgede yaşayanların ifade
ettiğine göre, Suriye’den gelen misafirlerin hepsi kamplarda kalmıyor. Başta
Hatay olmak üzere konakladıkları yerlerde olay çıkartıyorlar. Çünkü bir çoğu
çıkış yasağının olduğu kamplarda değil
il merkezlerinde kiraladıkları evlerde

yaşıyorlar.
Hataylılar, kamplarda olması gereken
yüzlerce hatta binlerce Suriyeli’nin şehir merkezinde yaşadığını ve huzursuzluk yarattığını iddia ediyor. Hatta iddialar o kadar büyük ki bu kişilerin arasında El Kaide militanlarının bile olduğu
yüksek sesle ifade ediliyor.
Girdikleri restoranlarda hesap ödemeden çıkan bu bıyıksız sakallı ”mülteciler” Türk halkının dini duygularını da
sorgulamayı ihmal etmiyorlar. Bankada
işlem gören Suriyeli mültecilerden birinin banka memuresi kıza, ”Sen neden
başını örtmüyorsun? Sen Müslüman değil misin?” dediği belirtiliyor. Aynı şekilde yine bu gruba mensup bazı kişilerin de herhangi bir şekilde konuştukları
Hataylılara ”Alevi misin”” diye sorudkları da gelen haberler arasında.
Hatay’da bulunan Özgür Suriye Ordu-

Biz gurbetçi değil, Avrupalı Türk’üz
için benim TDK’ya önerim : GERİ DÖNMEK ÜZERE BELİRLİ BİR SÜRE İÇİN
gurbete çıkan, geçimini BELİRLİ BİR
ürk Dil Kurumu “GurSÜRE gurbette kazanan VE GERİ DÖNEbetçi”yi “Gurbete çıkan,
CEK OLAN kimse.
geçimini gurbette kazanan
3- T.C.Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
kimse” olarak tanımlamış. “Almancı” ise
Akraba Topluluklar Başkanlığı yazışma“Avrupa’da genellikle de Almanya’da çalılarında ve açıklamalarında bu konuya duşan Türk vatandaşı” olarak ifade ediliyor.
yarlılık göstermeli. Medya’da bu konuda
1960‘lı yıllarda misafir işçilikten günüfarkındalık yaratmak için çaba harcamalı
müze gelinen süreçte Avrupa’da kalıcı hale 4- Türkçe yayın yapan medya kuruluşlagelmiş olan ve “etnik azınlık” konumunda- rı konuya duyarlılık gösterip “gurbetçi” ve
ki Türklere “GURBETÇİ” ya da “ALMAN- “almancı” sözcüklerini kullanmamaya özen
CI” denilmesi gerçeklerle örtüşmüyor.
göstermeli
Türk Dil Kurumu sözlüğündeki “GUR5- Bu konuda başarılı olabilmek için özelBETÇİ” ve “ALMANCI” tanımları da yaşa- likle Avrupa’daki Türk sivil toplum kurumın gerisinde kalıyor. Çünkü çoğu Avrupa luşlarının ve Türk kökenli siyasilerin duülkelerinde doğan Avrupalı Türkler “en az yarlılık göstermesi ve farkındalık yaratmaAvrupalılar kadar Avrupalı ama en az Tür- ya çaba harcaması gerekir. Bu duyarlılık
kiye’deki Türkler kadar da Türk”ler.
önce Avrupalı Türkler arasında yaratılmaEn son söyleyeceğimi en başta söyleyelı daha sonra da hatalı terim kullanmaya
yim:
devam eden resmi kuruluşlara ve Türkçe
1- İşe Avrupalı Türklerin kendisinden baş- yayın yapan medyaya gerekli uyarılar bir
lanmalı. Avrupalı Türk kendisine “gurbet- sivil toplum kararlılığı ve ciddiyetiyle yaçi”, “almancı”, “gavurcu” demeye son verpılmalı
meli
Gurbet’e hiçbir şekilde çıkmayan, Avru2- Türk Dİl Kurumu, sözlüklerindeki arpa’da doğup, doğdukları ülkelerde önemli
tık yaşamın gerisinde kalan “gurbetçi” ve
başarılara imza atan kişilere “gurbetçi” de“almancı” terimlerini yeniden tanımlamalı. mek hayatın gerçekleri ile çelişiyor.
Artık bir işlevi kalmayan ve başka amaçAlmanya’da Cem Özdemir (Alman Parla kullanılamayacak olan “almancı” sözlamentosunda milletvekili, Bündnis 90/Die
cüğünün kullanımına son verilmeli (İyi ki
Grünen partisi Parti Başkanı), Aygül ÖzEmirdağlıların aynı anlamda kullandıklakan (Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal işler,
rı “gavurcu” sözcüğü henüz sözlüğe girme- kadın, aile, sağlık ve entegrasyon Bakanı),
miş.) Türkiye’de de iş göçünü ifade etmek Fatih Akın (uluslararası tanınmış bir Reamacıyla kullanılan “Gurbetçi” sözcüğü
jisör, Senarist, Yönetmen) ve Mesut Özil
Erdinç UTKU, Binfikir Gazetesi,
Brüksel

T

C

ami, sinagog, kilise yan
yana yükseliyor. Ancak
Suriye’de Esad yönetimi
sonrası başlayan iç savaşın yarattığı deprem belki de en
çok Hatay’ı sarstı. Esad zulmünden kaçan binlerce Suriyeli Muhalif Hatay’ın kapısını çaldı.
Resmi rakamlara göre Hatay’da
kurulan beş mülteci kampında 12
bine yakın Suriyeli bulunuyor. Sınırdan kaçak olarak Türkiye’ye
giriş yapanlarla bu sayının 20 bini
bulduğu konuşuluyor. Ve son günlerde Hatay’da kaşların çatıldığı,
halkın tedirgin bir bekleyiş içinde
olduğu haberleri gazete sayfalarına yansıyor.
Yiyip içtikten sonra hesap ödemeden kalkan, hatta ‘hesabı Başbakan Erdoğan ödeyecek’ diyen,
mülteci kampları yerine kendilerine şehir merkezini mesken tutan,
ev kiralayan, polislere pervasızca
kafa tutan, bellerinde silahla dolaşan Suriyeli sığınmacılardan söz
ediliyor. Sözün özü Hatay’da neler
oluyor?

CEVAPLAR HATAY SOKAKLARINDA

Son birkaç gündür Hatay ülke
gündeminden düşmüyor. Kentte
gergin bir bekleyiş olduğu, Esad
zulmünden kaçan Suriyelilerle Hataylılar arasında iplerin gerildiği öne sürülüyor. İddialar ise
çetin. Bizde ’Hatay’da neler oluyor?’ sorusuna yanıt bulmak için
foto muhabiri arkadaşım Sedat
Suna’yla birlikte Hatay yollarına
düştük.
Aklımızdaki soru Hataylılarla Su-

riyeli sığınmacılar arasında söylenildiği gibi gerginlik olup olmadığıydı. Gerçekten yemek yedikten
sonra hesap ödemeyi reddeden
hatta “Bizi Baba (Başbakan Erdoğan’ı kastediyorlar) davet etti
Türkiye’ye, hesabı o ödeyecek’
diyen Suriyeliler var mı? Yoksa
bunlar birer şehir efsanesine mi
dönüşmüş?
Sorularımız hazır, cevapları bulmak için Hatay sokaklarını arşınlamaya başladık.

“Hatay tedirgin”

SERPSİN”

Doğruel, Suriyeli muhaliflere uygulanan kimi ayrıcalıkların halk
da büyük tepkiye neden olduğunu
söyledi: “Bir arkadaşımızın yengesi yolda yürürken fenalaşıp yere
düşmüş, meğer beyin kanaması
geçiriyormuş. Arkadaşım hemen
112 acil servisi aramış, ambulans
istemek için. Ama telefondaki kişi
ellerinde ambulans olmadığını,
tüm ambulansların Suriyeli mültecilere tahsis edildiğini söylemiş.
Kadıncağız şu an felçli.
Olacak iş mi bu? Arayın 112’yi
bakalım size ne diyecekler? Suriyeli yaralılara da elbette yardım edilsin ama benim insanım ölsün mü?
Yok mu bunun bir ortası? Ayrıca
Hatay sokaklarında dolaşanların
hepsi Suriyeli muhalif değil. Elini
kolunu sallayan soluğu Hatay’da
alıyor. Kim oldukları belli değil.
Bakıyorsunuz bellerinde silah
var. İnsan tedirgin oluyor haliyle.
Yılların esnafının bir de isteği var:
‘Devletimizin politikası doğrudur
yanlıştır tartışmıyoruz, ama Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu Hatay’ a gelsin, yüreklere
su serpsin.
Güvendesiniz desin, halklar arasında tatsızlıklar olmayacağının
garantisini versin. Bir şey olmayacağına dair bir açıklama yapsın.
Biz Hataylılar devlet büyüklerimizin sözlerine çok değer veririz.

İlk durağımız Hatay mutfağının
seçkin örneklerinin sunulduğu
Anadolu Restaurant’tı. Restoranın işletme müdürü Kemal Doğruel, sözlerine “Hatay tedirgin” diye
başladı, sonra da devam etti:
“Benim öyle müşterilerim vardır
ki 20 yıldır tanırım, ama müslüman sanırdım; cenazelerinde öğrendim Hıristiyan olduklarını.
Daha dün şu masada bir Yahudi,
bir Hristiyan, bir de müslüman
oturmuş yemek yiyip sohbet ediyordu. Niye anlatıyorum bunları?
Hatay farklı kültürlerin bir arada
kardeşçe yaşadığı kıskanılacak bir
şehir. Ama Suriye’de savaş çıktıktan sonra ne tadı kaldı Hatay’ın
ne de tuzu.
Benim restoranımda başıma gelmedi ama birçok meslektaşımdan
dinledim. Yemek yedikten sonra
hesabı ödemeden kalkıp gitmek
isteyen var. Esnaf da huzursuz, “NEREDEN SİLAH ALABİLİRİZ
sokaktaki vatandaş da...
DİYE SORANLAR OLDU”
Hatay’daki esnaflara bir dokun“DAVUTOĞLU HATAY’A
duğumuzda bin ah işittik. Eski
otogar bölgesinde et tavuk döner
GELSİN YÜREKLERE SU

satan bir büfenin sahibi olan Ali
Yıldız, Suriyeliler’in işyerine sık
sık geldiğini söyledi:
“Birkaçı hesap ödemek istemedi.
Usulünce aldık paramızı. Yoksa
burayı haraca bağlarlar. Birisine
tamam desen hesap ödemeden gidenlerin ardı arkası kesilmez. Kimi
de geliyor, dileniyor. Bazı esnaf
arkadaşlarımızı tehdit de ettiler.
‘Esad Alevi siz de Alevisiniz, hepinizi öldüreceğiz’ dediler.
Kavga gürültü çıktı. Biri de gelmiş bana, ‘nereden silah alabiliriz?’
diye soruyor. Hatay’da neler oluyor diye soruyorsunuz. İşte Hatay’da bunlar oluyor.”

“ŞU AN SANA BAKAMAYIZ
MUHALİFLER GELDİ”

54 yaşındaki ayakkabı boyacısı
Fatih Süzen gazeteci olduğumuzu
anlar anlamaz yanımıza geldi. Bir
çırpıda kolundaki yaraları gösterip
derdini anlatmaya başladı: “Kolum
yarıldı, hastaneye gittim, devletin
hastanesine. Bana, ‘şu an sana bakamayız, muhalifler geldi, onlarla
ilgilenmek zorundayız’ deyip başlarından savdılar.
Suriyeliler mi bu ülkenin vatandaşı mı, yoksa biz mi? Polis benden
kimlik soruyor, onlara soramıyor.
İnanın huzurumuz kalmadı.”

“TAKSİ PARASINI VERMEM
GİT ZİRAAT BANKASI’NDAN
ÇEK”

Taksi şoförü olan Mustafa Demir
ise yıllarca Suriye Hatay arasında
otobüs şoförlüğü yaptığını anlattı:
“Hergün kavga çıkıyor. Taksiye
binenlerden bazıları inerken, ‘git

paranı Ziraat Bankasından çek’
dedi. Al başına bela. Suriyelilerin
sanırım milletvekili dokunulmazlıkları var.”

“TÜRKİYE MUHALİFLERE
UÇAKSAVAR VERSİN”

Hatay’daki Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu eski otogar bölgesindeyiz. Önce Suriyeli sandığımız
iki Libyalı sorularımızı yanıtlamayı kabul etti. 36 yaşındaki Muhammed Birhani son dört aydır Türkiye’de olduğunu söyledi. Evli ve üç
çocuk babası Muhammed “Neden
Hatay’dasınız?” sorumuzu “Suriyeli muhaliflere yardım etmek için”
diye yanıtladı, sonra da ilginç sözler sarfetti:
“Bizimkisi bir kuruluş kapsamında yardım değil. Bireysel. Erzak,
ilaç gibi yardımlarda bulunuyoruz.
Şu ana kadar Türkiye Suriye’ye
hep yardımcı oldu. Mültecilere
kapısını açtı, ilaç, gıda yardımında bulundu. Ama yerel güçlerin
ilaçtan daha çok silaha ihtiyacı
var. Özellikle de uçak savarlara.
Çünkü Esad gökten ölüm yağdırıyor. Muhalifler ise uçaklara karşı
koyamıyor.” Muhammed’e, “Yani
Türkiye’den uçak savar mı istiyorsunuz?” diye sorduğumuzda başını
sallayarak, kesin bir ifadeyle “evet”
dedi... Diğer Libyalı Salah Salim
23 yaşında. Salim, parası olan Suriyeliler’in Hatay’da rahat ettiğini
söyledi: “Parası olanlar ev tutuyor,
keyifleri yerinde. Ama olmayanlar
rezil durumdalar.”
BÜLENT GÜNAL, SEDAT SUNA,
AHT- HABERTÜRK

(Alman Milli takımı futbolcusu) en az bir
Alman kadar Alman olmasaydı bu mevkilere gelebilirler miydi?
Belçika’da ünlü futbolcu Sinan Bolat,
2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever, Brüksel
güzeli seçilen Deniz Ateş ve Ayşe Özdemir,
ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz ve ünlü mimar Şefik Birkiye dışında başta Emir Kır
olmak üzere Belçika siyasetinde önemli
yerlere gelmiş Avrupalı Türkler var.
Verdiğim örnekleri çoğunlukla siyaset
dünyasından seçtim ancak iş, spor, sanat,
kısacası yaşamın her alanında başarılara imza atan yüzlerce Türk var. Zaten biraz da küçümseyici vurgulama ile kullanılan “gurbetçi” ya da “almancı” yaftasından
kurtulmak için illa ki başarılı olmak da gerekmiyor. Yabancı kökenliler arasında işsizlğin çok fazla olduğu Brüksel’de doğan
ve okulunu bitirmesine karşın yıllardır işsizlik maaşı ile geçinmek durumunda kalan bir Türk kökenliye de “gurbetçi” yaftası vurulamaz. Avrupa’da doğup büyüyen
ya da Avrupa’ya göç eden ancak artık kalıcı olan tüm Türkler “gurbetçi” ya da “Alamancı” değil, “Avrupalı Türk”tür.
Ancak bir konu hala tartışmaya açık: Eee
peki “Avrupalı Türk”, “gurbetçi” sözcüğündeki o “vatan özlemi”ni verebiliyor mu?
““Gurbetçi” değilsek peki biz neyiz?” diye
soranlara benim geçici yanıtım Avrupalı
Türk ve türevleri olacak. (Belçikalı Türk,
Holandalı Türk, Fransalı Türk, Almanyalı
Türk gibi).
“Gurbetçi” sözcüğündeki o samimi ve sıcak vatan özlemi hissini verebilecek alter-

Zevkinize göre mimari tasarım

HABER YORUM

su üyesi mültecilerin El Kaide bağlantısı ile ilgili haberler artarken, Hatay
sokaklarında silahlı sığınmacıları gören
halkın korkusu giderek artıyor. Hatay
halkı, “eli kanlı El Kaide” militanı olarak tanımladığı bu sığınmacıların yalnızca kamplarda değil, “hücre evi”ni andıran 10-15 kişinin birlikte kaldığı evlerde kaldığını belirtiyor.
“Suriye’de Emperyalist Müdahale’ye
Hayır” platformu kurulmuş, Hatay halkı, “muhalefet” adı verilen bu grubun
etnik ve mezhepsel çatışma başlatma
peşinde olduğunu iddia etmişti. Öte
yandan Cüneyt Özdemir’in, Radikal Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısında
muhalefetin profilini tanımlarken bahsettiği radikal dinci ve Alevi karşıtı militan tipi de, Hatay halkının kaygılarını
doğrular nitelikte.
haber@haber.dk

TARTIŞMA
natif bir sözcük üretmek ise Türk Dil Kurumu’nun görevi olmalı. Tabii ki bu sözcük aranırken Avrupalı Türklerin önerileri
de dikkate alınabilir. Hatta yarışma açılıp
bu sözcük Avrupalı Türklere bile buldurulabilir.
“Bana göre ben gurbetçiyim, burada doğmus olsam da, mezarım memleketimde
olacak, öyle ya da böyle bir geri dönüş söz
konusu” diyenlere Avrupa’da açılan Müslüman mezarlıklarından bahsetmenin ve artık insanların tanıdıklarının yaşadığı ülkelerde yani Avrupa’da mezar tercih etmeye
başladığını söylemenin bir yararı olur mu
bilmem! Zaten “gurbetçi” yerine, bu tür
duygusal bağları ve vatan hasretini içeren
sözcüğü bulmak da önerilerimden birisi.
Bu önerilerin yaşama geçirilmesi için sadece bu yazının yeterli olmayacağının farkındayım. Sosyal medyada başlatılacak
olan bir kampanyaya ilgili tarafların kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. “Tek
başına iyisin, birlikte en iyiyiz” Haydi Avrupalı Türkler pamuk eller klavyeye! Birlikten kampanya ve kuvvet doğacağını hep
birlikte gösterelim. Bir elin nesi var, iki
elin sosyal medyada kampanyası var.
14 Eylül 2012 tarihine kadar sürecek
kampanya sonrasında önerilerimizin Türk
Dil Kurumu, T.C.Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
ve Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarına yazılı olarak iletilmesinin ve konuyla
ilgili olarak bir basın bildirisi yayınlanmasının “farkındalık” yaratacağını düşünüyorum.

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

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

ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

www.eak-design.com
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İskandinavya Ülkeleri Emniyet Müşaviri
Feyzullah Arslan Danimarka’ya veda etti

İ

mak demek değil; yeniden
kavuşmaya kadar hoşçakal
dostçakal demektir. Tekrar
buluşmak için gereklidir
ayrılık diyor ve ayrılmayı,
yeni sorumluluklar üstlenmek, sizlere başka yerlerde
hizmet etmek olarak değerlendiriyorum. Sizlere Allahaısmarladık, hoşçakalın
dostça kalın, mutlu olun
,esen kalın diyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı da kutluyor her gününüzün bayram sevinci içinde geçmesini diliyorum.
Tüm güzellik ve başarıların, Büyükelçiliğimize, Sivil Toplum Örgütlerine, siz
Değerli Vatandaşlarımıza
Feyzullah Arslan Büyükelçilik ofisinde Haber gazetesi yöneticileri Cenve Emniyet Teşkilatına ait
giz Kahraman ve Sadi Tekelioğlu ile vedalaştı. Kahraman ve Tekelioğlu, olduğu, varsa eksiklik ve
Arslan’a Kopenhag’da bir mitingde çektikleri fotoğrafını hediye ettiler.
aksaklıklarında şahsıma
ait olduğunu tekrar belirtisiz değerli vatandaşlarımı- davranış Büyükelçiliğimiz yor ve eksiklik aksaklıklar
içinde affınıza sığınıyorum.
zın da yoğun destek ve kat- ve siz değerli vatandaşlakılarınızla elimden geleni
rımızın eseri olup, eksiklik Sizlerle şahsen görüşerek
yapmaya çalıştım. Bu katkı veya aksaklıklar varsa o da vedalaşmak isterdim, ancak vakit darlığından dove desteklerinizden dolayı
benim kusurum olduğunu
layı
bu mümkün olmadı.
teşekkürü borç biliyorum.
kabulleniyor, varsa bu ekEmniyet Müşavirliği gösiklik ve aksaklıktan dolayı Bana gösterdiğiniz destek,
ilgi ve iyiniyetiniz için sarev sürem içerisinde, insan affınızı istiyorum. Kimse“Değerli vatandaşlarım,
ğolun
der teşekkür ederim.
odaklı hizmet sunmaya ve
yi kırmamaya ve herkesin
2009 yılından beri görev
vatandaş memnuniyetini
hizmetlerimizden memnun Sizleri unutmayacağımı
yaptığım İskandinav Ülancak unutulmak istemesağlamaya özen gösterdim. olması için yoğun çaba
keleri (Kopenhag) Emniyet “Sizden Biriyiz ve sizin için sarfettiğimide özellikle bediğimi ,Sizlerle herzaman
Müşavirliği görevimden,
varız” sloganıyla çalışmaya lirtmek isterim. Ancak her görüşmek istediğimi de beyurtdışı görev süresinin bit- özen gösterdim. Vatandaşyolun bir sonu olduğu gibi, lirtir, Türkiye’de yapabilemesi nedeniyle ayrılarak,
ceğim herhangi bir isteğilarımızın Müşavirliğimize
her görevinde mutlaka bir
Türkiye´de Emniyet Teşniz
olursa (iletişim bilgileri
kolay ulaşmaları için elim- sonu vardır. İşte Emniyet
kilatındaki asli görevime
den gelen çabayı gösterMüşavirliği görev süremin- aşağıdadır) memnuniyetle
(Emniyet Müdürlüğüne)
elimden geleni yapacağımı
diğimi özellikle belirtmek
de sona ermesi nedeniyle,
dönüyorum. Emniyet Mü- isterim. Yurtdışında, ülke- üzülerekte olsa siz değerli
belirtir Allahaısmarladık
şavirliği görevimden hoş
mizden çok uzakta bu yaarkadaş ve dostlardan ay- der Ramazan Bayramınızı
sedalarla ayrılıyorum. Da- ban ellerde yaşamanın zor- rılmak zamanı geldi. Ben
kutlar, nice mutlu günler
nimarka´da ve diğer İskan- luğunuda düşünüp, empati inanıyorumki benden sonra dileğiyle selam, saygı ve
dinav Ülkelerinde İsveç,
sevgilerimi sunarım. “
kurarak Emniyet Müşavir- görev alacak Emniyet MüNorveç ve Finlandiya´da
liği´nden beklenen davraşaviri arkadaşımız daha
yaşayan tüm vatandaşla(Feyzullah ARSLAN
nışları göstermeye, hizmet- da iyi hizmetler sunacak,
rımızın, Müşavirliğimizle
1.Sınıf
Emniyet Müdürü
leri yapmaya elimden gelsizlerin memnuniyetini sağilgili soru ve sorunlarında diğince gayret ettim. Şunu layacaktır.
İskandinav Ülkeleri
yardımcı olmak için, Büyü- özellikle belirtmek isterim
Emniyet Müşaviri)
Vedalaşmak, kopmak, aykelçiliğimizin, derneklerin, ki yapılan her iyi hizmet ve rılmak, unutmak, unutulskandianvya ülkelerindeki görev süresi geçtiğmiz 18 Ağustos tarihinde sona eren İskandinavya Ülkeleri Emniyet
Müşaviri 1. sınıf Emniyet
Müdürü Feyzullah Arslan
vatandaşlarımıza yönelik
bir ‘Veda’mesajı yayınladı.
Arslan mesajında, “Vedalaşmak, kopmak, ayrılmak, unutmak, unutulmak
demek değil; yeniden kavuşmaya kadar hoşçakal
dostçakal demektir. Tekrar
buluşmak için gereklidir
ayrılık diyor ve ayrılmayı,
yeni sorumluluklar üstlenmek, sizlere başka yerlerde
hizmet etmek olarak değerlendiriyorum”. Feyzullah
Arslan, bundan böyle Haber gazetesindeki köşesinden yazılarıyla vatandaşlarımızla beraber olacak. Biz
de Haber gazetesi olarak
Sayın Arslan´a Danimarka´daki önemli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor
ve yeni görevinde başarılar
diliyoruz.

AROMA

BLOMSTER
Size sevdikleriniz kadar yakın
olduğumuzu unutmayın!

Sevdiklerinize çiçek verin
mutlu edin

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

♥
♥
♥
♥
♥

Arajman
Çelenk
Sepet
Buket
Çiçek çeşitleri

Saz çalmayı öğrenmek mi
istiyorsunuz?
PRATIK SAZ KURSU VERİLİR
Haftada 1 gününüzü ayırarak, siz de saz
çalmayı öğrenebilirsiniz.
20 Ekim’e kadar başvurun, 1 Kasım’da
başlayacak kursa siz de katılın.
Kurs günleri ve tarihleri katılımcıların ortak
isteği doğrultusunda 1 Kasım’da
belirlenecektir.
Müracaat:
Hafta içi: saat:11.00-15.00 arası
Tlf: 3322 1766
E-posta: hckahraman@gmail.com

SATILIK RESTAURANT
Söborg Gladsaxe Center’de
sahibinden satılık pizza restaurant

Jysk Sengetöj, Netto, Lidl gibi marketlerin olduğu
Gladsaxe Center’de 60 kişilik salonu ile Pizza
restaurant satılıktır, Turu mevcuttur.

Müracaat:
Tlf: 22 11 59 13

SATILIK PİZZERIA
SATILIK VEYA KİRALIK PİZZA GRİLL
Kopenhag merkezde Nörrebrogade üzerinde
bulunan PİZZA - GRİLL satılık ya da kiralıktır
veya ortak olabilir.
TLF : 71 58 49 08

PINAR LYGTESKOV
BLOMSTER
Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Doğayı odanıza taşıyın

Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 23

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER
Düğün, nişan ve özel
Mağazamızda her zaman uygun
günlerinizde çiçek, buket fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, taptaze
ve çelenk verilir
gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Østerbrogade 62 - 2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90
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Mr. Gay: “Eşcinselim diye dine sırtınızı dönmeyin”
Geçtiğimiz günlerde Danimarka’da ilk kez düzenlenen Mr. Gay yarışmasında yılın erkek eşcinseli seçilen Michael
Sinan Thomsen 10 yaşında İslamiyeti seçmiş. Eşcinsel ve İslamiyete geçen bir kişi olarak günlük yaşamında sorun
yaşamadığını, ancak bazı tercihlerden vazgeçip, kendi önlemlerini alması gerektiğini anlatıyor Michael Sinan.
tavam var

Sadi Tekelioğlu

“

Ne eşcinsel olarak ortaya
çıktığında ne de İslamiyeti
seçtiğinde anne babası ve
diğer aile yakınları ile bir
sorun yaşamadığını söyleyen Michael Sinan için
anne babası evlerinde özel
olarak sadece Michael Sinan’ın yiyeceklerinin hazırlanmasında kullanılan özel
bir tava bulunduruyorlarmış. “Annem babam arada
bir domuz eti yiyorlar ve
onu hazırlamak için kullandıkları tavayı benim yemeklerim için kullanmıyorlar, bu yüzden benim özel
helal tavam var evde” diyor
gülümseyerek.
Arkadaş çevresinden de
destek gördüğünü söyleyen
Michael Sinan ilginç yaklaşımda bulunan Müslüman
arkadaşlarının olduğunu
belirterek bir anısını anlatıyor:”Bazı arkadaşlarım benim eşcinsel olan eşim Michael’in Müslüman olmadığını duyduklarında, ‘madem eşcinsel Müslümansın
hiç olmazsa kendine Müslüman bir eşcinsel eş bulsaydın’ diyorlar. Biraz önce de
söyledim inancım benim Allah’la aramda olan bir sözleşme, cinsel tercihim ise

4-5 yaşlarında iken
oturduğumuz apartmanda, ailesi Sivas’tan göç etmiş bir
Türk arkadaşım vardı. Hep
onunla oynardım, devamlı
evlerine gider gelirdim. O
zamanlar yabancı kültüre
ve onların günlük yaşamlarını düzenlemelerine ilgi
duymaya başlamıştım. 10
yaşında iken kendi kendime şahadet getirerek Müslünman oldum. Ne imam,
ne şahit vardı yanımda.
Olmaması da sorun değildi, zira ben dini insanın
Allah’la arasındaki bir sözleşme, anlaşma olarak görüyorum” diye anlatmaya
başlıyor Michale Sinan yaşamını.
“Evet, hem eşcinsel, hem
Müslüman olarak yaşamını
devam ettirmekte zorlanan,
dinsel ve kültürel baskı altında olan bir çok kişi var.
Bunlardan bir çoğu da cinsel tercihleri uğruna dine
ve inançlarına sırtlarını
dönüyorlar. Bu acıklı bir
durum ve bu konuda bu
insanlara yardımda bulunmak istiyorum diyen Michael Sinan Thomsen önümüzdeki günlerde özellikle
Müslüman eşcinsellerin
ortaya çıkmasını sağlamaya
yönelik çalışmalar yapacak
bir oluşum, dernek meydana getirmek istiyor. “Amacım ailelerle çocukları arasına girmek, polemik yaratmak değil, ancak biliniyor
ki dünya nüfusunun yüzde 10-12’si eşcinsel ve bu
kültüre dine bağlı olarak
değişmiyor” Müslümanlar
arasında da bu oran aynı.

kendi içimde bir şey. Ben
en zor dönemimi ergenlik
yıllarımda yaşadım. Hem
Türk kültürü ve Türkçeye
ilgi duyuyor, hem de İslamiyeti seçmiş bir genç olarak yaşıyorum. O zamanlar
din konusu Danimarka ‘da
bu kadar yaygın tartışılmıyordu ve anlayış da fazla
değildi. Aynı zamanda cinsel tercihimi yapacak olduğum o karanlık dönemde
elimden İslamiyet ve Allah
tuttu.
En güzel erkek eşcinsel,
Mr. Gay yarışmasının Kopenhag şehir merkezinde
açık havada yapıldığını söyleyen Michael Sinan, yarışmayı kazandıktan sonra
meydandakilere “Eşcinselim ve Müslümanım diye
haykırdım!” dediğini belirtiyor. Halen sosyal paylaşım
sitesi facebook’ta Müslüman eşcinsellerin oluşturduğu kapalı bir grupta iletişimlerini devam ettiklerini
anlatıyor Michael Sinan.
En kısa zamanda Müslüman kökenli eşcinselleri bir
araya getiren bir oluşum
kurmak istediğini söylüyor
Michael Sinan.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Allahtan korkmuyorum,
Allah’ı seviyorum

“Neredeyse çocuk yaşta
kendi başıma İslamiyeti
seçtim” diyen Michael Sinan son yıllarda Danimarkalı bir çok gencin İslamiyeti seçtiğini, ancak onlarla kendileri arasında çok
önemli ve ilginç bir fark
olduğunu söylüyor. “Son
zamanlarda bir arayış içine
giren bir çok genç Arap-Selefi karışımı bir İslamiyet
yorumunu yaşıyorlar. Sakal
bırakıp cüppe giyiyorlar ve
devamlı yüzlerinde acıklı,
somurtkan, itici bir ifade
ile dolaşıyorlar. Kendimi
onlarla özdeşletiremiyorum” diye konuşuyor Michael Sinan

www.haber.dk

Michael Sinan günlük yaşamında değer verdiği bir çok kavramı da bedenine dövme olarak işletmiş. Arap,
fars ve urdu dillerinde Dürüstlük, aşk, isyan, güç, kudret, empati, inat, tahammül, saygı, Ümit, Mutluluk gibi
sözcükler Arapça, Farsça ve Urdu dilinde Michael Sinan’ın bedenini süslüyor.

“Özellikle 11 Eylül
2001’de New York’taki terör saldırılarının ardından
Dünya genelinde İslamiyetin konu olduğu bir din
tartışması başladı ve Arap
ağırlıklı İslamiyeti seçen
bir çok Batılı oldu. Ben ise
Boşnak ve Türklerin islamiyeti yorumlamalarını
tercih ederek İslamiyeti yaşıyorum.
“Ben de Türkler ve boşnaklar gibi Allah sevgisiyle

www.gazette.dk

islamiyeti yaşıyorum diğerleri gibi Allah korkusu üzerine inancımı oturtmuyorum” diyor Michael Sinan,
ve bu yüzden Danimarka’da camiye gitmediğini
kendi evinde namaz kıldığını ve Kur’an okuduğunu
söylüyor. Michael Sinan ayrıca Danimarka’da dostlar
alışverişte görsün zihniyeti
ile terkedilmiş fabrika binaları, bodrumlar vs. Gibi
yerlere camiler kurulduğu-

www.sinema.dk

nu, bunun estetikten uzak,
kasvetli bir hava yarattığını
söylüyor ve “Camiye Türkiye’de gidiyorum. Biraz önce
tanımını yaptığım o Allah
korkusuyla İslamiyeti yaşayan yeni Müslümanlarla
da karşılaşmıyorum orada.
Türkiye’deki camilerde ayrı
bir huzur buluyor, Allah’la
aramda ayrı bir güzel diyalog kuruyorum.

Annemin evinde özel

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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ıllar su gibi akıp gidiyor, dönüp arkanıza baktığınızda 2009-2012 yılları
arasındaki Kopenhag Emniyet Müşavirliği görevi sırasında, siz değerli okuyucularla, vatandaşlarımızla beraber olduğumuz
günlerden hep güzel şeyler anımsıyorum.
Zor günlerde elele vermenin, zorlukları
birlikte aşmanın, acıları paylaşarak azaltmanın, mutlulukları paylaşarak çoğaltmanın hazzını hissediyorum. Şairin dediği
gibi, “Evet zor günlerdi, geldi geçti, ama
yüreğimi deldi geçti” dizelerinde olduğu
gibi. Şimdi taze umutlarla yeni bir başlangıca Türkiye’ye doğru yol alıyorum.
30 yılı geçkin Emniyetçilik çalışma hayatımda çalıştığım yerlerden, görevlerden,
şehirlerden ve arkadaşlardan ayrılırken
çok hüzünlendiğim hatta gözlerimin nemlendiği, gözyaşlarımın aktığı, zor veda ettiğim dönemler oldu. Ama bu defa İskandinav Ülkeleri Emniyet Müşavirliğinden
ayrılırken çok fazla burukluk yaşamayacağım, acı çekmeyeceğim diye söz verdim
kend kendime. Çünkü ülkemizden çok
uzakta, İskandinav ülkeleri Danimarka,
İsveç, Norveç ve Finlandiya¬dan ayrılırken, çok güzel dostluklar, çok iyi arkadaşlıklar edinerek, bilgi dağarcığını daha da
doldurarak, yurtdışında yaşayan siz değerli vatandaşlarımızın dertlerini ve sorunlarını bilerek , Türkiye¬de o sorunların çözümüne yardımcı olabileceğimi düşünerek ayrılıyorum Emniyet Müşavirliği
görevimden. İnancım odur ki, siz yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan çok
şeyler öğrendim, çok tecrübeler edindim
engin deneyimlerinizden. Bu öğrendiklerim bundan sonraki yaşantımda bana kolaylık ve katkı sağlayacaktır. Bu nedenle
peşinen hepinize sağolun iyiki varsınız diyor, teşekkür ediyorum.
İnsan hayatı acısıyla, tatlısıyla geçip gidiyor, göz açıp kapayıncaya kadar. Hani
derler ya “Ömür dediğin üç gündür, dün
geldi geçti, yarın ise meçhul, ömür dediğin bir gündür o da bugündür.”. Bir başka özlü sözde de ünlü düşünür “Hata yapmayan iki kişi tanıdım, birisi öldü, birisi
de henüz doğmadı”. Bir başka şair de “Bu
dünyada neyiniz varsa yiyiniz, yoksa öldüğün gün gömerler, birkaç gün iyi adam
diye överler, sonra malını bölerler, daha
sonra da az bıraktı ............ diyerek kızarlar, söverler” Bu özlü sözleri göz önünden bulundurarak değerlendirin hayatınızı, geçen ve gelecek günlerinizi. Elbetteki
yaşamak ve paylaşmak güzeldir. Aslında
herşeyin temelinde sevgi yatıyor. Ananızı,
babanızı, evladınızı, arkadaşlarınızı, mesleğinizi, memleketinizi sevmezseniz, hayat sizin için hiçbir şey ifade etmezse, hiçbir şeyi dert etmez ot gibi yaşardınız. Ha-
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AYRILIK, VEDALAŞMA
(Hoşçakalın, Dostçakalın)
FEYZULLAH ARSLAN
yat felsefem ve vicdani kanaatim gereği
insanlara elimden geldiğince başkalarının
derdini dertetmek, yardımcı olmak, yol
göstermek, sorunlarını çözmek, acısını ve
mutluluğunu paylaşmak, bildiklerimi aktarmak, her zaman amacım olmuştur ve
mutlu etmiştir beni.
İşte 2009-2012 yılları arasındaki İskandinav ülkeleri Emniyet Müşavirliği görevim sırasında da ana rehberim bu olmuştur. Bu çerçevede mümkün olduğunca vatandaşların ve derneklerin toplantılarına
katılmaya, onlarla görüşmeye, düğün, nişan ve cenaze törenlerinde birarada olarak mutluluk ve acılarını paylaşmaya çalıştım. Kendimi onlardan biri olarak ve
onlar için çalışmam gerektiğini düşünerek çalıştım. Hizmet felsefem ve yöntemim hep insan odaklı olmuştur. Ortak
güç ve ortak aklı kullanmaya çalıştım. “
Hiç birimiz hepimizden akıllı değiliz, hiç
birimiz hepimizden güçlü değiliz” cümlesini hiç aklımdan çıkartmadım. Hani
derler ya “akıllı adam kendi aklını, daha
akıllı adam başkasının da aklını, en akıllı
adam herkesin aklını kullanır.” Herkese
tavsiyem ortak akıl ve ortak gücün kullanılması olmuştur. Zor hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır anlayışıyla çalışmaya özen gösterdim. Zaman zaman katıldığım toplantılarda, zaman zaman gazete ve dergilerde ki sizlerle paylaştığım
makalelerde, yazılarda, beyanatlarımda,
zaman zaman da geçmişte yaşadığım anılarımın yer aldığı “Polisin Hatıra Defteri,
Gül Güldür Düşündür, Asayiş Berkemal”
adlı yazmış olduğum kitaplarda, zaman
zaman da Gençlerin Geleceğe İyi Hazırlanması amacıyla “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı tarafımdan yazılan yol gösterici ve öğüt verici tiyatronun, İsveç Ulusal
Türk Tiyatro Derneği oyuncularınca İsveç’in Stokholm ve Danimarka’nın Helsingor’ da sahnelenmesiyle, sizlerle bilgi
ve düşüncelerimi paylaşmaya, aklım erdiğince diğer ilgili ve yetkililerle birlikte, yol
göstermeye ve tavsiyelerde bulunmaya çalıştım. Yurtdışı Emniyet Müşavirliği hizmetlerinin ve sorumluluğunun çok önemli
olduğu bilinciyle hareket ettim. Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Büyükelçiliğimizin
de talimat ve destekleriyle İskandinav Ülkeleri Polis Teşkilatlarıyla, Türk Polisi-
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nin, ortak çalışmasına işbirliği yapmasına
elimden geldiğince gayret gösterdim. İskandinav Ülkeleri Polis Teşkilatları’nın
burada yaşayanTürk toplumundan memnuniyetlerini sizlerle paylaşmaktan (en az
sorunlu göçmen grubunun Türkler olduğunu bizzat bana iletmelerinden) memnun oldum gururlandım, onurlandım. İskandinav ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye’de yaşayan İskandinav ülke vatandaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilenmeye, çözüm getirecek makamlara iletmeye özen gösterdim. Birçok
konuyuda “Önlemek, Tedavi Etmekten
Daha İyidir” mantığıyla önceden önlem
alarak siz değerli vatandaşlarımızla birlikte çözümlemeye çalıştık. Tabii ki tüm
bu hizmetler Büyükelçiliğimizin Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün ve siz değerli vatandaşlarımızın, basın mensuplarının ve
İskandinav Ülkeleri Emniyet Makamlarının katkı, destek ve önerilerinin oldukça
faydası olmuştur. Bu nedenle katkısı olan
her kurum ve her kesime teşekkürü borç
biliyor sağolsunlar diyorum.
Tüm Güzellikler sizlere ait olup, varsa
eksiklik ve aksaklıklarında bana ait olduğunu kabullenip sorumluluğunu da üstleniyorum. Yaptığım işlerden pişman değilim, 3 yıllık görev süremi, siz değerli kadirşinas vatandaşlarımızın sayesinde dolu
dolu ve mutlu geçirdim. İnanıyorum ki
benden sonra gelecek Emniyet Müşaviri
arkadaşım daha da güzel ve başarılı hizmetlerle görev süresini daha da dolu dolu
geçirecektir. Sizlerden isteğim bana verdiğiniz desteği yeni gelen arkadaşımıza da
artırarak vermenizdir.
Değerli vatandaşlarımız, sevgili arkadaşlarım, ayrılmak, vedalaşmak; kopmak,
unutmak, unutulmak olmayıp, yeniden
kavuşuncaya kadar hoşçakal, dostçakal
demektir. Ve inancım odur ki tekrar buluşmak için ayrılık gereklidir. Ayrılmayı yeni sorumluluklar üstlenmek, sizlere
başka yerlerde hizmet etmek olarak değerlendiriyorum. İskandinav Ülkeleri Emniyet Müşavirliğim sırasında bana göstermiş olduğunuz dostluk, destek ve anlayışınız için teşekkür ediyor, sağolun diyor,
sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyor bu vesileyle Ramazan Bayramınızı kutluyor
her gününüzün bayram sevinci içinde geç-

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe, www.haber.dk
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.
Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de
www.sinema.dk’dan takip edin.
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marım hepiniz gönlünüzce güzel
bir tatil geçirmişsinizdir.
Hepimizin bildiği gibi farklı ve çeşitli milletlerden oluşan bir toplumda yaşamaktayız. Dolayısıyla Danimarka’da
yetişmekte olan çocuklarımızın, Türkiye’de yetişmekte olan çocuklarımıza nazaran daha farklı ortamlarda ve çesitli
kültürlerle iç içe yaşadığı bir gerçektir.
Çocuklarımızın birden fazla kültürle tanışmalarının ve yaşamalarının tabiki
gelişimlerinde olumlu bir katkısı vardır,
bunu bir zenginlik olarak algılamak gerekir diye düşünüyorum, fakat bunun
getirilerinin olduğu gibi bazı götürüleride vardır, ki bu kaçınılmaz bir durumdur. Hemen her bayramda büyüklerimizin ”ah nerde o eski bayramlar” gibi
şikayetlerini işitiriz ve bunun yanısıra
ise, çocuklarımızın dini ve milli bayram-

larımızdan uzak yetiştiği, bir el öpmenin ne anlama geldiğini dahi bilmedikleri gibi bununlada inceden inceye alay
edildiği hemen her bayramda konuşulan konulardan biridir.
Bizler Avrupa’da yaşamamızın verdiği
bir rahatlıkla kaygısızca çocuklarımızı
okullarına gönderip Avrupa terbiye sistemine teslim ederken acaba kendimizden ne kadar verebiliyoruz çocuklarımıza, hiç düşünüyor muyuz? Milli duygu
nedir? Dini duygu nedir? Gelenek göre-
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Taze,
ucuz ve
kaliteli
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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
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rin en büyük görevidir ve atalarımızın
dediği gibi “Ağanın gözü ata tımardır.”
sözünü asla unutmamalıyız.
Bizler yaşadığımız topluma entegre olmaktan söz ederiz, buradaki değer ve
normlara uyum sağlamaktan bahsedebzelal.kanat@haber.dk riz ama unutmayalım ki, çocuklarımıza çocuk yuvalarında domuz etini yeme
neklerimizi çocuklarımıza yeterince an- izni vermekle veya onları Danimarkalılatıp yaşatabiliyor muyuz? Çocuklarımı- ların gözünde ‘yetişmekte olan yeni Dazın kişilik çatışmalarında ve özelliklede nimarkalı’ imajını vermekle asla entegre edemeyiz ve olamayız çünkü; kendi
ergenlik çağında rastlanan bu durumlarda bizler çocuklarımıza ne kadar özü- kültürümüzde, kendimizin saygı göstermediği, değer vermediği bir kavram
müzü aktarabiliyoruz?
Hiçbir şey hakkında bilgi sahibi olma- veya olguya, başka kültürden insanların
saygı göstermesini ve bizi bu şekilde kadan, ancak her şeyi öğrenmeye hazır
bul etmelerini asla bekleyemeyiz.
olarak dünyaya gelen çocuklarımızın,
Hepinizin geçmiş bayramı kutlu olburada, ailesinden başka dini ve milli kültürü öğrenebilecekleri bir kaynak sun..
yoktur. Onları koruyup, kollamak bizle-

Çocuklarımız, din ve milliyet!
BEDRİYE ZELAL KANAT

mesini diliyorum. Bu vesileyle iki anımı
da sizinle paylaşmak istiyorum. :
“2006-2009 yılları arasında Antalya
Emniyet Müdürüyken Antalya Karaoğlan
(Kaleiçi) Parkında iftar sonrası etkinliklerin olduğu panayır Pazar kuruluyordu. İftardan sonra oldukça kalabalık buraya geliyor vatandaşlar alışveriş ediyor çay kahve içiyor geziyorlar ve sahura kadar vakit
geçiriyorlardı. Buraya Ramazan süresince, Emniyet Müdürlüğü olarak geçici karakol oluşturuyorduk. Bu karakolun adını Ramazan Karakolu olarak belirledik ve
Ramazan isimli tüm polisleri buraya görevlendirdik. Sanırım 15 civarında Ramazan isimli polis vardı. Bayramda da Bayram isimli polisleri görevlendirip bayram
sonrası da karakolun buradaki panayır
sona erdiği için kaldırıyorduk. Bu husus
hem teşkilatın hem de vatandaşların “Ramazan+ Bayram adlı polislerden dolayı”
ilgisini çekmişti..... Yine Helsingör’de Kemal Yazı isimli bir arkadaşım 2012 Ramazan ayı öncesi, 14-15 Temmuz’da beni davet ederek, ....... Ağabey Sen yakında Türkiye’ye döneceksin, Ramazan gelmeden,
başlamadan, Helsingör’e gelde birlikte bir
yemek yiyelim diyerek beni davet etti. Ancak 15 Temmuz’da ben gidecekken Sonderborg’da Antalya’dan tanıdığım Yörükler Dernek Başkanı Abdullah Duman’ın
kardeşi Ramazan Duman isimli bir arkadaşım beni ziyarete geldi. Bende mecburen, Ramazanla birlikte Helsingör’e gittim. Orada arkadaşım Kemal’e hitaben
“Kemal sen Ramazan gelmeden gel dedin ama ben Antalyalı Yörük Ramazan
Duman’la beraber geldim” diyerek orada
bulunan Fuat Yalan, Ali, Fevzi, Rıdvan,
Bayram ve diğer arkadaşların oldukça yoğun kahkahasına muhatap olmuştum.
Bir başka anımda ’’Birgün bir Türk restoranına yemeğe gitmiştim......Restoran
sahibi, beni tanıyan arkadaş bana hitaben’’ağabey Haberin var mı?’’diye sordu,
ben de Neyden haberim var mı? diye sorduğumda; Ağabey Haber gazeten var mı?
yoksa, burada var vereyim diyerek, yanlış
anlamamı düzeltti. Bende olayı Haber gazetesinin sahipleri Cengiz Kahraman ve
Sadi Tekelioğlu’na aktararak bunu slogan
olarak kullanabileceklerini iletmiştim Haberin Var mı? Haberin Var mı? güzel bir
tekerleme olabilir, kullanılabilirdi.
Değerli Okuyucular, Dostlar, Arkadaşlar, sizlere tekrar Allahaısmarladık diyor,
herşey için teşekkür ediyor, hoşçakalın,
dostçakalın sağlıcakla kalın diyor, “farslan@egm.gov.tr mail adresim ve 0090 532
568 50 16 telefon numaramı bildiriyor,
her zaman görüşebileceğimizi belirtiyor
selam ve sevgilerimi iletiyorum.
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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
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MODA DÜNYASININ ASİ ÇOCUĞU: BARBAROS ŞANSAL

Kendim olmayı döve döve öğrettiler bana
BARBAROS ŞANSAL İLE RÖPORTAJ
OĞUZHAN TORACI

B

ilen bilir, tanıyan tanır…
Bende o’nu
uzun zaman
önce tanıdım.“3. Sınıf Hamur Kâğıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar” isimli kitabı çıktığında bizzat imzalayarak postalamıştı bana,
okuduktan sonra kim bu çılgın adam dedim ve kalktım gittim usta terzi Yıldırım
Mayruk’un Gümüşsuyu’ndaki dikiş kokan
atölyesine. O gün atıldı dostluğumuzun
temeli ve uzun zamandır da sapasağlam
sürüyor. Her zaman dost, her zaman bilirkişi, her zaman bir büyük olarak yanımda
oldu. Ha bu arada herkesle de iyi geçinemez. Çünkü o lafını esirgemeden, net ve
bir o kadar da sert koyar düşüncesini ortaya… Ama belli etmese de merhametlidir. Gizliden gizliye yardım eder elinden
geldiğince herkese. Sadece belli bir duruşu
yaşatmaya çalıştığı için kurallar belirlemiştir kendisine. Üstelikte dolu bir adamdır; İngiltere Royal Academy’de Renk
Bilimi okumuş, üstüne de İsviçre’de araştırmalarda bulunmuş ve kendini gençliğe
adayarak üniversite üniversite gezip birikimlerini paylaşmaktadır. Türkiye’nin en
varlıklı ailelerinden birine mensuptur ama
yalnız ve çaresiz büyümüştür. Neyse lafı
fazla uzatmaya gerek yok; zaten bu sohbetimizde mesleğinden ziyade, yaşantısını
ve yaşadıklarını okuyacaksınız… Buyurun
başlıyor…

la dövüldüğü…Bütün bu yaşadıklarım kayıtlı…
Ağır mevzularmış bu yaşadıkların…
- Ağır mıydı? O günler için ağırdı belki
ama bugün baktığım zaman onlar benim
için birer taç, birer madalya, birer nişan.
Çünkü bugünlere nasıl dike dike geldiysem, bunları da yaşaya yaşaya öğrendim.
Ve insanları kırmamayı, zulmetmemeyi,
işkence yapmamayı, dolandırmamayı, yalan söylememeyi, riyakârlık yapmamayı…
Kısacası kendim olmayı döve döve öğrettiler bana…
Bu kadar bedel ödenmeseydin nerede, ne yapıyor olurdun?

“Emek arası peynir bir hayat yaşadım” diyorsun ama Eczacıbaşı gibi
varlıklı bir aileden geliyorsun…
- Her soylu ailede bir soysuz velet çıkar.
Bana ne ailemin soyundan? Ayriyeten ben
soy diye bir şeye inanmam. Monarşiye
inanmadığım için asalete inanmam zaten
mümkün değil.

çocukları. Onlar beni belirleyerek yolluyorlar. Birilerinin bazı şeyler daha iyi bilmesini istiyorlar.
Neden sana yolluyorlar?
- Ben onları ihbar etmem, satmam…
Tamamda onlar için ne yapabilirsin?

Mesleğinin tartışılmaz isimlerinden
bir tanesisin ama bu sohbette dikişnakış konuşmayacağız. Söz. Ama bugünlere gelirken senin neler yaşadığını merak ediyorum?
- Barbaros Şansal’ı anlamak için artık eskisi gibi ondan, bundan sormaya gerek
yok. GBT, Mernis, Milli İstihbarat, TSK,
CMK, 14. Ağır Ceza gibi yerlere sorabilirsiniz… Artık Barbaros Şansal her yerde
kaydı olan, sadece sabıka kaydı olmayan
bir adam. Barbaros Şansal’ın nerede doğduğu, nerede okuduğu, hangi dersten ne
not aldığı, hangi yıllarda Selimiye’de yattığı, hangi yıllarda Sansaryanlar’da işkence
gördüğü, ne zaman zühreviye alındığı, ne
zaman Beyoğlu’nda saçının traşlandığı, ne
zaman Hortum Süleyman’dan dayak yediği, ne zaman Polis Uğur tarafından silahla
kaçırılarak taciz edildiği, ne zaman Şehzadebaşı Camii’nin tuvaletinde İlim Yayma
Cemiyeti’nin öğrencileri tarafından odun-

Kraliyet tiyatrosu’ndan
“Türkiye Havaları”

Danimarka Kraliyet Tiyatrosun altında çalışan Eventministeriet
tarafından bedava Türkçe konser düzenleniyor.

Peki ya pişmanlıklar… Pişmanlıkların olmadı mı hiç?
- Pişmanlıklar yok, kızgınlıklar var. Hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık
duymadım. İsteyerek yaptım, arzulayarak
yaptım. Evlendim, çocuğum oldu. Bir kızım var. Niye pişman olayım? Biriyle yattım, adam cüzdanımı çalıp kaçtı. Niye piş-

Kültür &Yaşam
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- Belki kravatlı, takım elbiseli, üç çocuk
babası, Jaguar’ına binen, iktidarlarla flört
eden sanayici bir ailenin oğlu olurdum…
(Gerçi flört her zaman var hayatımda ama
hepsiyle değil, bazılarıyla…) Belki cinsiyet değiştirmiş, Vatan Caddesi’nde fuhuşa
düşmüş bir adam olurdum… Belki karışık
madde bağımlısı bir eroinman olarak figüranlar kahvesinin bir köşesinde otururdum… Belki de içgüveysi olarak zengin
bir aileye damat olarak giderdim…
Barbaros, örneklerin hep uçlarda…
Niye hep sıra dışı hayatlar?

man olayım, ben aldım onu yatak odama.
Yani bile bile ladestir hayat. Dinsellik ve
cinsellik varsa mutlaka ticaret vardır. Bu
ikisi birbirini bağlar ve bu ikisi her zaman
çıkar içindir. Maddi, manevi ya da fiziki…
Cevabını biliyorum ama yinede soracağım, bu zorlu günlerinde yanında
olan birileri yok muydu?
- Benim hayatımda son 22 yıldır çok büyük destek, ustam Yıldırım Mayruk var.
Onun şemsiyesi, onun ismi ve lüksü bana
tüm bunları yaptırıyor.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başkent Kopenhag’daki Tivoli’de düzenlenen “Türkiye Günleri” festivalinde sahne alan Belçika kökenli ‘Lockum’
adındaki Türk Pop-Rock grubu büyük beğeni toplamıştı.

KONU BEDELLİ ASKERLİĞE
GELDİĞİNDE ÖFKELENİYOR. “ONU
DA DİN BAZLI YAPTILAR. VİCDANİ
REDDİ DİNE BAĞLAMAK İSTİYORLAR
-BEN MÜSLÜMANIM ÖLDÜRMEM,
MÜSLÜMANA KURUŞUM SIKMAM,
ASKERLİK YAPMAM- DİYORLAR.
BÖYLECE ORDUNU DA TAMAMEN
LAĞVETMEK İSTİYORLAR” DİYEREK
SON NOKTAYI KOYUYOR.

Daha sakin, daha usturuplu…
- Benim hayatım gayet sakin ve usturuplu.
Usturupsuz diyemezsin bana…
Neyi kastettiğimi biliyorsun… Sabah
işime gideyim, akşam geleyim, evim
olsun, ailem olsun demedin mi hiç?

İki sohbet edelim dedik ama telefonun susmuyor… Haber ajansı gibisin
maşallah…
- Bende her zaman bilgi vardır. Çıkarayım
sana, askerlerin bana yolladığı el yazması
mektupları. Islak mektuplar… 12 kişinin
şehit olduğu baskınlarda nasıl tuvaletlerin 4 kere yıkılıp yeniden fayanslandığını,
teröristleri gördükleri halde komutanların “hayır, ateş etmeyin” emirlerini… O
tarihte orada görevli olan kâtiplerin giysilerinin içine koyup gizlice kışla dışına çıkarıp normal postanelerden bana attıkları
mektuplar bunlar. Tanımıyorum ben bu

- Geçen sezon yarışmada benim yanımdaki jüri üyesi sakallı çocuk; beyaz gömleği
içine siyah iç çamaşırlı bir kadın için “hayatta en sevdiğim şey beyaz gömlek içine
siyah sütyendir” dedi. Ben itiraz ettim.
Çamaşırını gösteren bir kadın şık olmaz,
ancak müstehcen olur. Çamaşırını o göstermemeli, ben keşfetmeliyim. Bu yüzden
Barbaros Şansal keşfedilir. Sibel Can gibi,
Gülben Ergen gibi tepsiyle ortaya konulmuş bir ürün değildir. Ürün değildir Barbaros Şansal, şahıstır, kimliktir. Onlar kaşını-gözünü botokslayan, orasını-burasını
şişirten, g-stringiyle teknede çaktırmadan
poz veren, evlenip-boşanan, onlar şarkı
söyleyen, onlar içki masalarının sahnedeki mezeleri… Ben o değilim! Ben belediye
otobüsüne binerim, öğrenci evlerinde çekyatta yatarım, gazete kâğıdı üzerinde kahvaltımı yaparım ama Çırağan Sarayı’nda
bir düğünde en pahalı kıyafetleri de giyer
eğlenirim.
oguzhan.toraci@gmail.com

haber 19

Seyirci önünde
seviştiler

S

ilkeborg Sanat Galerisi (Galleriet
Kunstcentrum i
Silkeborg) geçtiğimiz haftalarda çok tartışmalı bir sergiye ev sahipliği
yaptı. Tiyatro yönetmeni
Mikael Iversen, sanat galerisinde 23 Ağustos tarihinde
saaat 19-22 arası”Utançtan arınmış” (Blottet for skam) adında
bir performans sahneledi.
Galeride bir defaya mahsus sahnelenen performansta, bir odada yatak
üzerinde çıplak bir kadının
seyirciler önünde masturbasyon
yaptı, Heteroseksuel bir çift ve
ardından da homoseksuel lezbiyen bir çift seyirci önünde
yaklaşık üç saat sevişti.
Söz konusu performansla seyircilerin sınırlarını zorlamayı
hedeflediklerini ifade eden performansın yaratıcısı Mikael Iversen, amaçlarına ulaştıklarını ve
seyirciyi sarsan bir performans
olduğunu söyledi.
Performansın amacının, insanoğlunun üreme kabiliyetinin doğallığını, seksin bir tabu gibi algılanmasına
rağmen, porno endüstrisinin giderek gelişmesine dikkat
çekmek olduğunu belirten Iversen, seyircinin üzerinde
bıraktığı etkiyi görmek istediklerini ifade etti.
Performansın sanatsal bir eylem olduğunu olduğunu vurgulayan sanatçı, performansın bir cinsel gösteri
olarak algılanmasının doğru olmayacağını kaydederek,
seksin yaşamsal bir gerçeklik olduğunu ve bu performansın bir ahlak sorununun ele alınması gibi algılanması gerektiğini belirtti.

Sanat mı, Rezillik mi?

Performansı izleyen izleyicilerin büyük kısmı, ’çok cesur bir performans’ değerlendirmesini yaparlarken,
bazı izleyicilerde performansı utanç verici, rezil ve pornografik bulduklarını söylediler.
Bu arada performansın yaratıcısı Mikael Iversen’e
tehdit mektupları da aldığı öğrenildi.

Coco

Hiç şüphesiz ki seni gören, izleyen,
okuyan herkes “kim bu çılgın adam”
diyor… Sen kendini nasıl tanımlıyorsun?

- Sıradan hayat dediğini bana açar mısın?

- Sabah 9, akşam 5 memur ol, yeşil pasaport al, vizesiz seyahat et, oy mahkûmu ol,
makarna ve kömürle yaşa. Ben her zaman
onurum, gururum için yaşadım. Hatta hayatımda öyle dönemler oldu ki, o kadar çaresiz ve o kadar imkânsızlıklar içinde kaldım ki, Beyoğlu’nda ucuz bir bekâr oteline
yerleşmiştim o yıllarda. Ve yazlık ayakkabıyla kaldım kış günü.
Param yoktu. Günde yiyebileceğim yemek miktarı bile belliydi elimdeki parayla.
Yani çeyrek ekmek içine belki biraz peynir
koydurabilirdim.
Hasta olmamak için işportalarda satılan
multi-vitamin haplarından alıyordum her
gir bir tane, çünkü yeterli beslenemiyordum.

- Barbaros Şansal bu bilgiyi bulunduğu
konum nedeniyle her zaman salvo olarak
kullanabilir. Bu bilgiler Barbaros Şansal’a
tehlike yarattığı kadar, silahtır da. Bir şey
söyleyeceğim; bu ülkede yalıdan, köşkten,
villadan ve rezidanstan şehit cenazesi çıkmıyor. Onlar doğmamış çocuklar, doğmadan ölüyorlar ona üzülüyorum. 20 yaşında çocuk âşık olmamış, flört etmemiş, bir
nefes sigara çekmemiş, sarhoş olmamış,
kavga etmemiş ana kuzuları gidiyor. Daha
gencecik, çocukluktan yeni çıkmış insanları; dağda, taşta kurban ediyoruz. Yaşam
haklarını ellerinden alıyoruz. Her canlı
eşit yaşama hakkına sahip. O taraf, bu taraf fark etmiyor. Diğer yandan da vakıf
üniversitelerinin öğrenci kolları başkanı
“Jaguar” marka arabayla Çankaya’ya gidiyorsa, öbürüde parasız eğitim istiyorum
diye on altı ay hapiste yatıyorsa zaten konuşulacak şey yoktur.
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TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ
Danimarka Türk toplumunun yetiştirdiği gelecek vaadeden solistlerden Gökhan Koç 2012 yılında Danimarka’dan katıldığı “Yetene Sizsiniz
Türkiye” ve “O Ses Türkiye programlarında elde ettiği başarılarla adını duyurdu

B

rüksel kökenli Lockum adlı
Türk Pop-Rock
grubu Lockum ve Gükhan Koç’un sahne alacağı
konser 1 Eylül günü saat
17’de, Kraliyet Tiyatrosu
Skuespilhuset’in yanındaki

alanda kurulan açık hava
sahnesinde yapılacak ve
bedava olacak.
HABER gazetesi ve Kraliyet Tiyatrosu işbirliği
ile düzenlenen konserde
geçtiğimiz yıl Tivoli’de düzenlenen “Türkiye Günleri” festivalinde sahne ala

ve büyük beğeni toplayan
Lockum üçü mühendis ve
biri tv prodüktörü 5 gençten oluşuyor. Solist Kenan Erer’le birlikte Orkun
Özhelvacı, Ömer Güneş,
Evrim Taşkıran, Ayşe Gül
Karatop sahne alacaklar.
23 yaşındaki Gökhan Koç

ise Danimarka Türk toplumunun yetiştirdiği gelecek
vaadeden solistlerden Gökhan Koç 2012 yılında Danimarka’dan katıldığı “Yetene Sizsiniz Türkiye” ve “O
Ses Türkiye programlarında elde ettiği başarılarla
adını duyurdu.

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik, gece kıyafetleri ve bornozlar...
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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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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Çocuk festivalinde iki Türk filmi
13-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Buster Çocuk Filmleri festivali programında iki Türk filmi de bulunuyor.

K

openhag ve çevresindeki sinema
salonları, müze
ve diğer kültür
kurumlarında gösterilecek
filmlerin bilet ücretleri 15
Kron olacak ve dünya sinemasından örneklerle çocuklar ve gençlerin dünyası
film dili ile anlatılacak.
Festival programında ilkokulların 8-10 sınıfı seviyesine hitap edecek iki Türk
filmi bulunuyor, ancak festival yetkilileri bu iki filmin
sadece çocukların değil, büyüklerin de zevkle izleyebilecekleri filmler olduğunu
bildiriyorlar.

“LAL Gece”

‘LAL Gece’ adlı film 13 yaşındaki bir kızla yaşlı bir

adamın evliliğini konu alıyor. Yaşlı adamla kız çocuğunun gerdek gecesini
anlatan film ödül de kazanmış.
İki aile arasındaki kan davasını sona erdirmek için
çözüm formülü olarak üzerinde anlaşılan evlilik ne
13 yaşındaki kızın ne de
onunla evlenen yaşlı adamın istediği bir şey. Gerdek
odasında geçen ve şaşırtıcı
bir şekilde sona eren gece
düşündürücü diyalogları ve
çekim tekniği ile tarafların
iç dünyasında bizi bir gezintiye çıkarıyor.

Yeni kitaplar...

Festival kapsamında gösterilecek diğer film Snackbar’da ise Rotterdam’ın

LAL Gece
banliyölerinden birinde
ayaküstü sandviç satan bir
büfe işleten Ali mahallenin
gençlerine ağabeylik yapmakta onların arasındaki
sorunlarda arabulucuk yapmakta onların derdini dinlemektedirdir. Gençlerden
umudunu kaybetmemiş,
onlara inanmakta güvenmektedir. Her ne kadar bu

güven onu bazen rahatsız
etse de...Ancak Ali’nin kendisini de içten içe kemiren
bir sorunu vardır. Kumar
borcunu nasıl ödeyeceğini
bilememektedir. Bu sorunu
çözemezse işyerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.
(Haber)

Night of Silence / LAL GECE
Instr.: Reis Celik | Türkıye 2012 | 92 dk.
17/09 | 12:15 | 15 kron | CinemaxX
18/09 | 10:45 | 15 kron | Palads Biograferne | Telefon: 70131211
20/09 | 10:15 | 15 kron | Empire Bio | Telefon: 35360036
Snackbar
Instr.: Meral Uslu | Hollanda 2012 | 80 dk.
19/09 | 10:15 | 15 kron | Grand Teatret | Telefon: 33151611
20/09 | 12:15 | 15 kron | Palads Biograferne | Telefon: 70131211
23/09 | 10:15 | 15 kron | Empire Bio | Telefon: 35360036

Snackbar

Ölü zamanı yeniden yaşatan bir roman

D

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

Y

az tatili sonrası ilk yazımı güzel
ve olumlu sözcükleri seçerek yazmaya çalıştım.
Mutluluk nerede başlar? Yürekte, gözlerde, bakışlarda? Size tatlı bakan bir
çift gözden etkilenmez misiniz? İyi niyetle seçilen bir sözcük ya da cümle
beni sevindirir. Pozitif olmak ve mutlu
olmak, birbirinden ayrılmayan kavramlardır. Pozitif kişiler genelde mutludurlar, mutlu kişiler pozitif bakarlar yaşama, her şeye.
Daha önce duyduğum ve şu anda aklıma takılan mutlukuk sırları şöyle :

• Evimi bir parti sonrası temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam, bir çok arkadaşım var
demektir.
• Faturalarımı ödeyebiliyorsam, bir işim var
demektir.
• Pantolonum biraz sıkıyorsa, aç kalmıyorum

“Snackbar”

animarka’nın Aarhus kentinde yaşayan Iraklı Türkmen yazar Necmettin Bayraktar’ın ikinci kitabı “Zamanın
Tanığı” geçtiğimiz aylarda Türkiye’de Kora yayınları tarafından
yayımlandı.
Yazarın ilk romanı olan “Zamanın
Tanığı”nda tarihin kirli duraklarından olan İran-Irak savaşını ve bu
savaşın bölgede yaşayan insanlar

KÜLTÜR YORUM
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üzerindeki etkilerini anlatıyor.
Kitabı, ‘Ölü zamanı yeniden yaşatan bir roman’ olarak tanımlayan
yazar, kitabın tanıtım yazısında,
zamanın dünü-bugünü, yarının
kavramı ve yaşanmışı vardı ve var
olacaktı. Zamanın dünü geçmişte
kalan olaylardı” diye anlatıyor ve
“Zamanın Tanığı” bu sorulara cevap
verme iddiasındadır” diyor.
İran-Irak savaşını, Irak’ın zengin

kültürüyle öne çıkan Kerkük şehri
üzerinden izleyen Bayraktar, burada kurulan işkence sehpalarını,
darağacına gönderilen insanları,
kitlelerin içine hapsedildiği büyük
karanlığı hikaye ediyor. Yazar belli
başlı karakterlerinin bu zalim dünyada ayakta kalma çabalarını hikaye ederken, geçmişe ve bugüne dair
bir sorgulamaya da girişiyor.
1952 yılında Irak’ın Kerkük ken-

tinde doğan yazar Necmettin Bayraktar, ilk, orta, lise ve üniversite
eğitimini Irak’ta yaptı. 2010 yılında
Açık Arap Akademisi, Hukuk Fakültesinde master yaptı. Yaşamını
Danimarka’nın Aarhus kentinde
sürdüren yazar Bayraktar’ın “Taşköprü” isimli bir öykü kitabı da
Türkiye’de daha önce yine Kora yayınevi tarafından yayımlanmıştı.
(Haber)
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ressam Abidin Dino’ya “Bana mutluluğun resmini yapabilir misin?”, ’Ölsem
gam yemem gayrının resmini yapabilir
misin üstad?’ diye sormuştu...
Yazımı kaleme aldığım bugün Ramazan Bayramının ilk günü. Şair Can Yühuseyin.duygu@haber.dk cel’in bayram mesajıyla yazımı noktalıyorum.
Her gününüz bayram olsun!..
sa, bir evim var demektir.
“Alnı açık yaşlanmaktır bayram, ulu
• Faturam yüklü geliyorsa, sorumluluğum
bir çınar gibi ayakta ölebilmek bayvar demektir.
• Yığınla yıkanacak ve ütülenecek
ram… Bunların kadrini bilirseniz, kıyçamasırlarım varsa, yığınla giyecegim var de- met bilmeyi öğrenirseniz her gününüz
mektir.
bayram olur. Meraklanmayın, öyledir
• Çalar saatim sabahın köründe çalıyorsa,
diye size deli demezler. Deseler de böyle
yaşıyorum demektir.
• Akşamları kendimi yorgun hissediyor ve
delilik, bayram artığı günlerdeki nanbacaklarım ağrıyorsa, o gün üretici olmuşum kör akıllılıktan evladır. Her gününüz
demektir.
bayram olsun!..”
Nazım Hikmet, Saman Sarısı şiirinde

POZİTİF OLMAK, MUTLU OLMAK
HÜSEYİN DUYGU
demektir.
• Gölgem beni izliyorsa, güneş ışığını görüyorum demektir.
• Otobüsten indiğim yerden işyerime yolu
uzun buluyorsam, yürüyebiliyorum demektir.
• Hükümet hakkında eleştiri yapabiliyor ve
bu eleştirileri başkalarından da duyuyorsam,
konuşma özgürlüğümüz var demektir.
• Otobüs beklerken yanımdaki adam
anahtarları ile oynuyor ve ben bu sesten
rahatsız oluyorsam, duyuyorum demektir.
• Camları silmem, çatıyı onarmam gerekiyor-

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

İnsanlığın yükselişi

Yeni kitaplar...

Det Oprejste Menneske-İnsanlığıın Kültür ve Medeniyet Tarihi. 3 cilt.
Yazar Tarihçi ve Arhus Üniversitesi’nden emekli Öğretim Görevlisi Leo
Tandrup. Aarhus Unıversitetsforlag Yayınevi. 1. cilt 670 sayfa, 2. cilt
780 sayfa, 3.cilt 768 sayfa. Cilt başına fiyat 799,95 kr.

İnsanlığın yükselişi, Batı kültürünün ve medeniyetinin, sanatın ışığında
ilerleyişi, bunalımları, yükselişi ve düşüşü bu kitapta anlatılıyor.

L

eo Tandrup, 3 ciltlik bu dev yapıtıyla, tarih boyunca
vatandaşlarını ve halkları
ezen güçlere ve üst sınıf
elit guruplara karşı isyan
eden ve gerek yaşadıkları
dönemleri ve gerekse kendilerinden sonraki gelecek
dönemler esinlendiren sanatçılar aracılığıyla, taş
devrinden bugüne insanlığın kültür ve medeniyetini

irdeliyor.
Leo Tandrup, Milat’tan
45.000 yıl öncesine kadar
giderek, ilk çağlardan 21.
yüzyıla kadar önemli sanatsal yapıtları, analizleriyle ve yorumlarıyla kültür ve medeniyetin inişli
ve çıkışlı dönemlerini ayrıntılarıyla anlatıyor ve
yorumlarıyla değerlendiriyor. Leo Tandrup, insanın tek amacının yaşamak

içgüdüsü olduğu Mağara
devrinden, insanların artık yaşamaktan çok daha
öte bir çok hedefinin olduğu bugünkü duruma gelişinin tarih içindeki akışını
büyük bir ustalıkla sunuyor. Leo Tandrup, kendi
deyişiyle, yapıtlarında ana
tema olarak insanı ve insanın yaşam koşullarını
işliyor.
Leo Tandrup’un ulaştığı

Danimarka Sosyal Refah Tarihi
Dansk Velfærdshistorie-Velfærdstaten i støbeskeen: Danimarka Sosyal Refah
Tarihi-Sosyal Refah Devleti Şekil Alıyor. Yazarlar ve derleyenler Jørn Henrik
Petersen, Klaus Petersen ve Finn Christiansen- Syddansk Universitetsforlag
Yayınevi. 3. cilt 743 sayfa. 498,- kr.

C

arlsbergfoden
adlı vakfın desteğiyle gerçekleştirilmekte olan 6
ciltlik Danimarka
Sosyal Refah Tarihi
yapıtının ilk 3 cildi
tamamlandı. İlk iki
ciltten, bundan önceki sayılarımızda söz
etmiştik. 2012 Haziran sayımızda bu
kez 3. cildin tanıtımını sunuyoruz. Diğer ciltler de tamamlandıkça tanıtımlarına devam edeceğiz.
Sosyal refah devleti nereden geldi,
nasıl türedi? Böyle
bir devlet yapısının görünümü neden
böyle? Danimarka’nın sosyal refah
devlet modelinin bugünkü yapısını
daha derinliğine anlayabilmek açısından bu soruların yanıtlarını bilmek
çok önemli.
Toplam 6 ciltten olşan bu yapıtın 3.
cildi “Sosyal Refah Devleti Şekil Alıyor” başlığı taşıyor. Bu ciltte 2. Dünya
Savaşı sırasında ve sonrasında sosyal
refah devleti sistemi irdeleniyor. Bu
sistemi ortaya atan Sosyaldemokratlar’ın temel, ana politikası olan ”Danimarka halkı için Danimarka” sloganının arkasında yatan düşünceler ve
sosyal refah devleti sistemin geliştiril-

mesi ve şekillendirilmesi anlatılıyor. ”Danimarka halkı için
Danimarka” ilkesi
ile, derin sınıf farklılıkları uçurumu
kaldırılıyor, sosyal
eşitliğe dayalı halk
birliği olgusu güçlendiriliyor.
K.K. Steincke, vatandaşa eşitlik ilkesini getirmeyi öngören bir yasa ile,
sadece düşük sınıf
vatandaşlara yardımı öngören Fakirlik
Yardımı Yasası’nı,
sınıf farkı gözetmeksizin her vatandaşa
yardım şeklinde değiştirdi. Böylelikle
Fakirlere yardım şeklindeki ilk sosyal
yardımlar, refah devleti modeli çerçevesinde herkes için geçerli olan yaşlılara yardım, hastalık sigortası, kaza
sigortası gibi yeni yeni içerikler kazandı. Eğitim, sağlık hizmetleri gibi alanlar refah sisteminin bir parçası oldu.
“Sosyal Refah Devleti Şekil Alıyor”
kitabı, sosyal refahın temel ilkelerini,
hangi temeller üzerinde inşa edildiğini
ve yapısını anlatıyor ve sistemin bugünkü yapısının daha kolay anlaşılmasını sağlıyor. Zaten sadece bu yönüyle
bu yapıt vazgeçilmez bir kaynak niteliğinde.

sonuçlar çok açık: Sadece daha
aktif, geleneksel sanat blinci ve
kültürel öncülükle, derin ruhsal
bunalımlardan çıkabiliriz. Leo
Tandrup’un Insanlığın Yükselişi adlı bu 3 ciltlik yapıtı, tarihin
önemli aktörleri ile birlikte tarihin büyük sanatlarını kaynak
alıyor. Leo Tandrup, Dünya edebiyatı çevrelerinde, dünya sanatını neşeli ve canlı, tam isabetli
varoluşçu, sosyal-politik analizlerle irdelemekle bliniyor. Leo
Tandrup, sanatın insancıl yönünü ve sorumluluğunu sürekli ve
bıkmaz bir şekilde tartışan düşünürlerden biri olarak tanınıyor.
Birinci cilt, mağara devrinden
karanlık orta çağa kadar olan
dönemi kapsıyor. (M.Ö. 45.000
– M.S. 1000 yılları arası).
İkinci ciltte, 1000. yıllardan
1860 ylına kadar olan dönemdeki Faust Kültürü dönemi irdeleniyor.
Üçüncü clt de modern çağdaş
medeniyet dönemini ele alıyor.
Sanatın sosyal ve kültürel tarihini irdeleyen, bugün tüm dünyadaki müzelerde sergilenen tarihi

kültür ve sanat eserlerini
gösteren resimlerle bolca donatılmış, eleştirmenlerin büyük övgüler yağdırdığı bu 3

ciltlik yapıt, konuya ilgi duyanların mutlaka okumaları
gerektiği dev bir yapıt. Ciddi
bir başvuru kaynağı.

1700’lü Yılların Kültür ve Toplum Tarihi

1

700’lü yıllar geleneksel
olarak aydınlanmanın ve
rasyonalizmin,
akılcılığın
yüzyılı olarak bilinir. Aslında
bu yüzyıl iyi ve kötü yanlarıyla
daha fazla olguları içerir: Dindarlık, sofuluk, insan hakları,
köle ticareti ve hukuk adı altında barbarca uygulamalar
da bu yüzyıla damgasını vurmuş özelliklerdir. Bu nedenledir ki 18. yüzyıl, çelişkilerle
dolu bir yüz yıl olarak tarihe
geçer. Bu yüzyıl, aydınlanma
ve dogmatik inanç gibi birlerine tamamen zıt temel kavramlar arasında çarpışmaların
yaşandığı bir yüzyıl.
Bir taraftan toplumun elit
tabakası, etik, sosyal, toplumsal sınırları zorlayarak
sefahat içinde yaşarken, toplumun çok geniş bir bölümü

sürekli olarak etkili bir sosyal
kontrol altında yaşam mücadelesi vermekteydi.
Bu yapıtta, 10 ayrı yazarın
herbiri, bu çelişkilerle dolu
yüzyılda toplumların yapılarını kültür ve toplum modelleri
açılarından ayrı ayrı ele alıyorlar. Ayrı bölümler şeklinde
sunulan kültürel ve toplumsal
olaylar , ana noktalarıyla ve
özellikleriyle, ustaca ve kolay
anlaşılabilir üsluplarla yazılmış. Tüm yapıt, 1700’lü yıllarda toplumları yönlendiren
olayları ve olguları; toplumlara düzen getirme, şiddet ve
baskı, dikkatlerin uyarılması
ve merak, ütopi, inanç, ihtiras, arzu, eşitlik, özgürlük ve
bedensel terbiye başlıkları altında sunuyor.
Yazılar 1700’lü yılların kül-

tür, sanat ve toplumlarını
yansıtan tablo ve resimlerle
donatılmış.

1700-tallet – Parykker, profit
og pøbel: 1700’lü Yıllar’ın Kültür ve Toplum Tarihi. Derleyen
Ulrik Langen. Politikens Forlag
Yayınevi. 208 sayfa. 250,- kr.

mizah &

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

Cehaletle deha arasındaki gerçek fark
nedir biliyor musunuz?
Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir
sınırı yoktur.
Whoopi Goldberg
Önemli olan akıllı olmak değil, aklı
yerinde ve zamanında kullanmaktır.
Descartes

R

Elit Kategori’de yer alan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2014
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu’nda oynanacak İngiltere-Ukrayna
maçını yönetecek.

W

embley Stadı’nda 11 Eylül
Salı günü oynanacak ve saat
22.00’de başlayacak karşılaşmadaCüneyt Cakır’ın
yardımcılıklarını Bahattin
Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada 4. hakemlik görevini ise Tolga
Özkalfa yürütecek.
Euro 2012’de biri yarı final olmak üzere 3 karşılaşmada düdük çalan Cüneyt
Çakır, İspanya ile İtalya
arasında oynanan Avrupa
Şampiyonası final maçında
dördüncü hakem olarak görev yaptı.
Çakır, İngiltere-Ukrayna karşılaşması ile 67. uluslararası maçına çıkacak.
Eski futbol hakemi ve
MHK eski başkanı Serdar
Çakır’ın oğlu olan Cüneyt
Çakır, çoğu futbol otoritesi tarafından Türkiye’nin
en iyi futbol hakemi olarak gösteriliyor. Avrupa’da
yönettiği başarılı maçlarla
dünya gündeminde sık sık
adından bahsettiren Cüneyt Çakır, şu an UEFA
Elit Hakem kategorisinde
bulunuyor.
İstanbul bölgesi hakemi
olan Cüneyt Çakır iktisat
fakültesi işletme bölümü

mezunudur. Şu anda hakemliğin yanında sigortacılık mesleğiyle de uğraşan
Çakır, Süper Lig’in en fazla maç yöneten hakemidir.
Çakır, ligdeki ilk maçına
29 Eylül 2001 tarihli Malatyaspor – Çaykur Rizespor maçı ile başladı. 2006
yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cüneyt
Çakır, gösterdiği başarıdan
dolayı 2007 yılında Avrupa’nın yetenekli hakemlerinin davet edildiği mentör
kursuna davet edildi ve buradaki üstün başarısından
dolayı UEFA tarafından
üst düzey müsabakalarda
görevlendirildi.
2007 yılında Avusturya’da
düzenlenen U19 Avrupa
Şampiyonası finallerine davet edilen Cüneyt Çakır bu
turnuvada Fransa-Sırbistan
ve İspanya-Portekiz arasında oynanan grup müsabakalarını yönetti.
2009 yılında İsveç’te düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonasında İngiltere-İsveç arasında oynanan ve
normal süresi 3-3 biten ve
penaltılarla İngiltere’nin
kazandığı yarı final müsabakası dahil olmak üzere
3 müsabakada görev alan
Çakır, 2009-2010 sezonunda Fulham ile Hamburg arasında oynanan Av-

rupa Ligi yarı final rövanş
maçını yönetti.
2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi gurup maçlarında yönettiği Rubin
Kazan – Barcelona maçıyla
hem 10 yıl aradan sonra bir
Türk hakem Şampiyonlar
Ligi’nde görev almış hem
de Çakır, bu ligde Doğan
Babacan ve Ahmet Çakar’dan sonra maç yöneten
3. Türk hakemi olmayı başarmış oldu. Çakır 16 Haziran 2011¬de UEFA tarafından en üst kategori olan
UEFA Elit Hakem Kategorisi’ne yükseltildi.
2011 yılında Kolombi-

ya’da düzenlenen U20 Dünya Kupası’nda görev alan
hakem, Portekiz – Fransa
yarı final müsabakası, 1
çeyrek final, 3 grup müsabakası olmak üzere toplam
5 müsabakada görev aldı.
2011-2012 sezonunda Barcelona ile Chelsea arasında
oynanan Şampiyonlar Ligi
yarı final rövanş mücadelesini yönetti. 2-2 biten karşılaşma sonunda Chelsea
finale çıkmıştır. Çakır ayrıca, geçtiğimiz yaz Polonya
ve Ukrayna’da düzenlenen
Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde de düdük
çaldı.

Genç Voleybolcular Avrupa Şampiyonu
Genç Kızlar Voleybol Milli Takımı, finalde Sırbistan’ı 3-0 yenerek Avrupa
Şampiyonu oldu.

Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir
de güzel anlama ve dinleme sanatı
vardır.
Epiktetos

En akıllı deli

Bir gün
doktorlar,
tımarhanede
yaptıkları
araştırmada
en akıllı deliyi seçeceklermiş. Bir gün delilerden biri
bahçede bulunan havuza düşmüş
ve boğulmak üzereymiş. Delilerden biri havuza düşen arkadaşını
kurtarmaya çalışmış.
Bunu gören doktorlar arkadaşını
kurtaran deliyi yanlarına çağırmışlar ve “seni en akıllı seçiyoruz”
demişler. Doktorlardan biri:
- Peki kurtardığın arkadaşını çağır da sana teşekkür etsin.
- Gelemez ki!
- Neden gelemezmiş?
- Çünkü kuruması için onu astım! :))

BİRAZ GÜLELİM...
İnternet dünyasından...

Hoca eşeğini
kaybederse...
Nasrettin Hoca’nın
eşeği kaybolunca arkadaşları üzülmüş ve eşeği
aramaya aramaya koyulmuşlar. Hoca ise, bunların arasında “Allah’a
şükürler olsun, Allah’a
şükürler olsun” diye dolaşıyordu. Arkadaşları dayanamayıp “Hoca
efendi, biz üzülüyoruz
ve eşeğini arıyoruz, sen
ise şükürler olsun diye
adeta seviniyorsun. Bu
ne haldir!” deyince:
Hoca:
-Ben, eşeğin kaybolmasına değil, eşeğin üzerinde
ben olmadığıma şükrediyor, seviniyorum. Yoksa
4 gündür ben de yitik
olacaktım...

Çikolata
kaplaması

Tur otobüsü şöförünün omzuna dokunulunca
adam hafifçe başını çevirmiş, bir
bakmış ki elinde
bir avuç badem,
yaşlı bir kadın
durmakta..
Teşekkür ederek
almış bademleri
ve yemiş..
15 dakika sonra yaşlı kadın tekrar şöförün omuzuna dokunup bir avuç daha badem vermiş ve bu
ikramı 5 kere daha yapınca “zahmet ediyorsunuz
efendim..” demiş saygılı şöför,
” hep bana yedirdiniz.. biraz da kendiniz yesenize..” çiğniyemiyorum evladım..” demiş yaşlı kadın,
“dişlerim yok..””niye satın alıyorsunuz o zaman?..” “evladım ben sadece üzerindeki çikolata
kaplamasını emmesini seviyorum!..”:))
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Cüneyt Çakır’a dev görev!

Cüneyt Çakır Kimdir?

Felsefi sözler...
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İrfan Kurtulmuş

Ne olimpiyat ama...

T

ürkiye, 2012 Londra Olimpiyatları’na büyük
bir kafile ile katılmasına rağmen istenilen ve
beklenen başarıyı bir türlü elde edemedi.
Allah’tan Olimpiyatların son günlerinde Atletizm’de iki Türk kızı 1500 metrede öyle bir yarış
çıkarttılar ki, tüm dünyaya ve Türkiye’ye gereken dersi verdiler.
Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut...
Size ne kadar teşekkür etsek, ne kadar saygıyla
eğilsek azdır...
Olimpiyat ruhunu bitime birkaç gün kala öyle
bir ortaya koydunuz ki, en kralı bile sesini çıkaramayacak duruma girdi.
Devşirme olmayan bu iki Türk kızı hocalarının verdiği yarışma taktiği ve tekniğini öyle güzel kullanıp uyguladılar ki, inanın evinde ekranlardan yarışmayı izleyen herkes onlarla beraber
adeta koştu, heyecanlandı ve havalara uçtu.
2020 Olimpiyatlarına aday olduğumuz bu dönemde memleketi Eskişehir’e giden Olimpiyat
ikincisi Gamze Bulut’a yapılan karşılama vefasızlığı adeta olimpiyat duygusunun olmadığı bir
ülke örneği gibiydi.
Basının eleştirildiği bir ortamda, otobüs garajında yalnızca babası tarafından karşılanan Gamze’nin bu görüntüsü medyada yer aldı da, Aslı
memleketine gittiğinde gerektiği gibi karşılandı.
Olimpiyatlar bir kez daha gösterdi ki, yetenekler küçük yaşlardan eğitilmediği, gerektiği gibi
beslenmediği ve antreman imkanları sağlanmadığı sürece isterseniz 281 kişi gidin başarılı olamazsınız...
Bilmem, yetkililer bunu kavrayabildi mi?
Tekvando’da Servet Tazegül’ün Olimpiyat şampiyonluğu ve Nur Tatar’ın ikinciliğine de şapka
çıkartıyor ve kendilerini buradan alkışlıyoruz.
Ata sporumuz güreşin minderlerde süründüğü, (120 kilo’da Rıza Kayaalp’in Greko-Romen’de
bronz madalyası hariç) devşirme sporcuların lakayıt becerileri karşısında yalnızca 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla olimpiyatlardan dönmemiz bizleri epeyce hayıflandırdı.
Danimarka 5.5 milyon nüfusuyla küçük ülke diyoruz.
Doğru...
Ama... Danimarka’nın (toplam 9 madalya ve
ülke nüfusuna göre) olimpiyat başarısı 75 milyonluk Türkiye’nin üstünde.
Yani, buradan şu sonuç çıkıyor.
Ülke büyüklüğü önemli değil, önemli olan sen
sporcunu nasıl yetiştiriyorsun...
Buna itirazı olan varsa, o zaman biz niye bir
Çin, bir Amerika ya da bir İngiltere gibi olamıyoruz?
Bunlar senin gibi büyük ülkeler değil mi..?

Futbol sen çok yaşa

K

arşılaşmaya yüzlerine sürdükleri kırmızı-beyaz boya ve
terörü protesto etmek için
yakalarına taktıkları siyah kurdelelerle başlayan
Türkiye Genç Kız Voleybol
Milli Takımı, ilk seti 25-21
önde tamamladı.
İyi servis ve bloklarla 2.
sete iyi başlayan Sırbistan,
skoru 5-2’ye getirerek, Türkiye’ye mola aldırırken, ilk

teknik molaya da 8-3 önde
girmeyi başardı. Daha sonra oyunda dengeyi kuran
milliler büyük çekişmeye
sahne olan seti 25-22 kazanmasını bildi.
İlk 2 sette aldığı sonuçlar
ve seyircinin büyük desteğiyle 3. sete iyi başlayan
Genç Kızlar Milli Takımı,
3-0’da rakibini mola almak
durumunda bıraktı ve ilk
teknik molaya da 8-5 önde

girdi. Moral motivasyonunu kaybetmeyen genç milliler, iyi manşetle birlikte
file önünü de etkin kullanmayı sürdürdü ve rakibine
skor 15-9’ken mola aldırdı
ve ikinci teknik molaya da
16-9 önde girdi.
Karşılaşmanın son bölümünde direncini kaybeden
Sırbistan karşısında rahat
bir oyun ortaya koyan ‘’Filenin Genç Sultanları’’ seti

25-18, maçı da 3-0 kazanarak, gençlerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen törenle sporculara ödülleri verilirken,
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın maçın bitiminde Voleybol Federasyonu
Başkanı Erol Ünal Karabıyık’ı arayarak tebrik ettiği
öğrenildi.

Sıcak bir yaz dönemi ve olimpiyatların ardından
dünyanın en çok izlenen sporu futbol sezonu geçtiğimiz haftalarda tüm Avrupa’da start aldı.
Türkiye açısından bu sezon iki önemli nokta
sözkonusu.
Birisi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA’da takımlarımızın elde edeceği başarılara endeksli olan ülke
puanları.
Diğeri, 2014 Dünya Şampiyonası grup eleme
maçların başlamasıyla birlikte, Türkiye’nin bu
defa ne yapacağı...
Milli Takım bazında bilindiği gibi kaç senedir
ne Dünya Kupası ne de Avrupa Şampiyonasında
sahnelerde yokuz.
Bu elemelerde küllerden yeniden çıkıp varlığımızı gösteremezsek çok ama çok yazık olacak
yine...
irfan.kurtulmus@haber.dk
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Telenor taletid
-nu også bedst til Tyrkiet
d for
500,- taletiid
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Tank op med disse kort og få
ekstra meget taletid til udlandet
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