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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Hollywood’a yerleşen Aalborglu Lisa 
Aybike Kır “Aalborg’dan Hollywood’a 
adlı kitabının tanıtımı için geldiği ve 
kitap fuarına katıldığı Kopenhag’da 
HABER’in sorularını yanıtladı.

Sayfa 20 

CHP milletvekili Turhan Tayan
Oğuzhan TORACI’nın röportajı sayfa 18’de

Devamı sayfa 4 ’te

Danimarka İstatistik Kurumu’nun veri-
lerine göre, inşaat sektöründe 600’ün 
üzerinde şirket ifl as etti ve bu rakamın 
yıl sonu itibariyle 700’ü aşacağı tah-
min ediliyor. Sayfa 6

İnşaat sektöründe 
kriz kronikleşti

Şampiyonlar Ligi’ndeki Nordsjael-
land-Shakhtar maçının son 9 daki-
kasında görev yaparak bir ilki ger-
çekleştiren 20 yaşındaki Oğuzhan 
Aynaoğlu, A Milli Takım’a mesaj 
gönderdi. 

Sayfa 23

‘Hedefi m ay-yıldızlı 
forma’
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LM_DEN_Tur_731x57pix.indd   1 06/09/2012   12:47Baskı altına 
aldıkları 
medyayı 
kullanarak 
topluma 
sürekli ileri demokrasi pompalıyorlar!

RÖPORTAJ

Orda bir Türk 
var uzakta…
Hollywood’da

ÖZCAN DENİZ FAHRİYE EVCEN

29 Kasım’dan itibaren Kopenhag Park Bio 
Aarhus Øst for Paradis sinemalarında

Ocak ayında Kopenhag’da Park Bio ve 
Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında
Ocak ayında Kopenhag’da Park Bio ve 

Aarhus’ta Öst for Paradis sinemalarında

MOSKOVA‛NIN ŞİFRESİ
TEMEL
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2. lig derbisi
Sivas 3

Konya 1

Sayfa 15

CD var alt 
for blød 
til Lone

side 4

Hun er fynbo, tyrker 
og international 

topmodel.
Side 4-5

‘Sivaslı 
Cindy sanal 
bir bebek, 
ben Tülin 

Şahin’im’.
Sayfa 4-5

3 Kasım seçimlerinin ardından iktidara 
gelen AKP hükümetini, Kopenhag 
zirvesi, Kıbrıs sorunu ve ekonominin 
yanı sıra Tayyip Erdoğan’ın siyasi 
geleceği gibi bir çok sorun bekliyor. 
Bu arada, partinin islami kimliğinin 
icraatlara nasıl 
yansıyacağını da 
unutmamak lazım ...        

Utilfredsheden 
vokser hos de 
socialdemokratiske 
lokalpolitikere med 
tyrkisk baggrund 
over Mogens Lyk-
ketofts advarsel 
mod tyrkisk med-
lemskab af EU. 
 
        side 6 

Tyrkisk oprør hos S 

Yeni hükümetin işi zor

S risikerer endnu en 
vælgerflugt. Denne 
gang er det de tyrki-
ske nydanskere.

Foto: Jan Grarup

SPOR

HABER/YAŞAM-LIV

Anders Jerichow

Demokratisk 
revolution i 
Tyrkiet

Cengiz Kahraman 

Ærlighed, tak!

Side 8

Sadi Tekelioğlu

Çanak anten 
demokrasisi

Sayfa 5 Side 8

Değerli okurlarımız,
Elinizde tuttuğunuz bu gazete 
bir deneme sayısıdır. Bu 
girişimin deneme sayısı ile sınırlı 
kalmasını istemiyorsanız, gazete 
ile birlikte gönderdiğimiz soru 
anket formunu doldurup geri 
gönderiniz.

Kære læser,           
Dette er det første nummer af 
Haber. Det vil glæde os, hvis du 
vil bruge et par minutter på at 
udfylde spørgeskemaet, som er 
sendt med avisen.

politiken HABER

Anadili eğitiminin 
kaldırılması kararına 
karşı dava açacak  
veli aranıyor.            

                  Sayfa 5  

POLITIKEN

Foto: Murad Sezer

DANMARK

DANİMARKA

Ceyda Karahan ve 
Deniz Zeyrek'in 

Haber-yorumları 
Sayfa 9'da

Foto: Kim Agersten, Jens Dresling, 
Modelbooking Aps, Milliyet  

GAZETENİZ 10 YAŞINDA
HEPİNİZE TEŞEKKÜRLER

 Bundan 10 yıl önce 21 
Kasım’da yayınlamaya başla-
dığımız gazeteniz HABER 
sizlerin desteği ile 10 yılını 
geride bıraktı. Tüm okuyucu-
larımıza sonsuz teşekkürler. 
10 yıl önce yola çıktığımızda 
sizlerin desteğine güvenmiş-
tik ve sesiniz, gözünüz, 

kulağınız olacağız 
demiştik. Bunu da 10 
yıl boyunca gücümüz 
yettiğince gösterme-
ye çalıştık ve çalışma-
ya da sizlerin 
katkılarıyla devam 
edeceğiz.
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K
openhag Alevi Kültür 
Merkezi’nin 3 Kasım 
akşamı gerçekleştirdiği 
Dostluk ve Barış Gecesi 

öncesi kimliği belirlenemeyen bir 
kişi tarafından bomba ihbarı ya-
pıldı. 

Gecede sahne alacak müzisyenler-
den birinin cep telefonuna etkinli-
ğin yapılacağı gün saat 14.00 sula-
rında, “...Alevilerin Sydhaven Plads 
4, KBH. Adresindeki şenliğine se-
nin de katıldığını öğrendim. Sakın, 
sakın gitme! Gece sabaha kadar çe-
şitli patlayıcı maddeler yerleştirildi. 
Tüm Alevileri havaya uçuracaklar, 
İsveç’ten gelen bombayla ortalık 
kan gölüne dönecek. Sakın gitme, 
senin gibi insanın kaybolması çok 
kişiyi üzecektir....” şeklinde devam 
eden bir cep mesajı gönderildi. 

Mesajı alan müzisyen dernek yö-
neticilerine bildirdi ve dernek yö-
neticileri hemen polisi arayarak du-
rumu bildirdiler. Polis söz konusu 

adreste incelemelerde bulunarak, 
ihbarın asılsız olduğunu, ancak so-
ruşturmaya devam edeceklerini, 
korkulacak bir durum olmadığını 

gecenin devam etmesinde bir sakın-
ca olmadığını dernek yöneticilerine 
bildirdi. 

Söz konusu asılsız bomba ihbarı 
hakkında gazetemize bir açıklama 
yapan Kopenhag Alevi Kültür Mer-
kezi başkanı Ali Cengiz Aydın, “Biz 
siyasi bir örgüt değiliz. Bir inanç ör-
gütüyüz. Amacımız yaşadığımız bu 
toplumda vatandaşlarımızın huzur 
içinde yaşamasıdır. Dostluk ve barış 
adı altında insanlarımızı bir araya 
getirmek istedik. Birileri buna engel 
olmak istedi ve bizi asılsız ihbarla 
korkutmaya çalıştı. Ama şunu bil-
sinler, bizi korkutamazlar ve yıldı-
ramazlar. Gecemize devam ettik. 
Davetlilerimiz de çok güzel bir gece 
geçirdiler. Danimarka Alevi Birlikle-
ri Federasyonu, Kopenhag AKM ve 
Polis olayın peşinde... Bu olayı çok 
sert bir biçimde kınadığımızı belirt-
mek istiyoruz” dedi. 

(Haber)
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HABER

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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

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

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

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

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

Advokat Kadir Erdoğmuş

TDportal.dk
Erhvervsformidler.dk
TDportal.dk har Danmarks 
største netværk af partnere

▪ tdportal.dk & erhvervsformidler.dk har udviklet 
   konceptet ”Selv-Salg”.
▪ Vi dækker alt fra salg og udlejning af 
   butik/erhvervslokaler mv.
▪ TDportal.dk har Danmarks største netværk af 
   samarbejdspartnere.
▪ Opret din annonce gratis hos os og få den 
   præsenteret i op til 40 andre elektroniske og 
   trykte medier efter eget valg.
▪ Nemt og effektivt. Spar tid og penge! 

”Selv-Salg”

Alevilere bombalı tehdit
Kopenhag Alevi Kültür Merkezi’nin geçtiğimiz 3 Kasım tarihinde düzen-
lediği Dostluk ve Barış gecesine  asılsız bomba ihbarı gölge düşürdü.

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ
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İ
yi günde kötü günde yanınızda olduk... 
Cenazelerinizi toprağa verirken, mezar-
lıkta sizinleydik... Sınırdışı edilen yakın-
larınızı uğurlarken de yanınızdaydık... 

Sizleri Hacca giderken uğurladık. Bazen dert-
leşme ihtiyacı hisseden okurlarımız aradılar, 
onları dinledik, bıkmadan usanmadan. 
Dert ortağı olduk...

Türk sinemasını ayağınıza getirdik...Sadece 
sinemamızı değil, film yıldızlarımızı, ünlü 
film yönetmenlerimizi sizlerle tanıştırdık. 
Söyleyecek sözü olan aydınlarımızı, profesör-
lerimizi bilim insanını size getirdik...
Ünlü yazarlarımızı da sizlerle konuşturduk.. 

Siz onları dinlediniz, onlar da sizleri...
Danimarka kültür sanat dünyasının bir par-

çası olduk, sizleri de bu dünyaya davet ettik...

Sesiniz, gözünüz, kulağınız olmaya çalıştık. 
Kusurumuz olduysa affola...
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Sivas 3

Konya 1

Sayfa 15

CD var alt 
for blød 
til Lone

side 4

Hun er fynbo, tyrker 
og international 

topmodel.
Side 4-5

‘Sivaslı 
Cindy sanal 
bir bebek, 
ben Tülin 

Şahin’im’.
Sayfa 4-5

3 Kasım seçimlerinin ardından iktidara 
gelen AKP hükümetini, Kopenhag 
zirvesi, Kıbrıs sorunu ve ekonominin 
yanı sıra Tayyip Erdoğan’ın siyasi 
geleceği gibi bir çok sorun bekliyor. 
Bu arada, partinin islami kimliğinin 
icraatlara nasıl 
yansıyacağını da 
unutmamak lazım ...        

Utilfredsheden 
vokser hos de 
socialdemokratiske 
lokalpolitikere med 
tyrkisk baggrund 
over Mogens Lyk-
ketofts advarsel 
mod tyrkisk med-
lemskab af EU. 
 
        side 6 

Tyrkisk oprør hos S 

Yeni hükümetin işi zor

S risikerer endnu en 
vælgerflugt. Denne 
gang er det de tyrki-
ske nydanskere.

Foto: Jan Grarup

SPOR

HABER/YAŞAM-LIV

Anders Jerichow

Demokratisk 
revolution i 
Tyrkiet

Cengiz Kahraman 

Ærlighed, tak!

Side 8

Sadi Tekelioğlu

Çanak anten 
demokrasisi

Sayfa 5 Side 8

Değerli okurlarımız,
Elinizde tuttuğunuz bu gazete 
bir deneme sayısıdır. Bu 
girişimin deneme sayısı ile sınırlı 
kalmasını istemiyorsanız, gazete 
ile birlikte gönderdiğimiz soru 
anket formunu doldurup geri 
gönderiniz.

Kære læser,           
Dette er det første nummer af 
Haber. Det vil glæde os, hvis du 
vil bruge et par minutter på at 
udfylde spørgeskemaet, som er 
sendt med avisen.

politiken HABER

Anadili eğitiminin 
kaldırılması kararına 
karşı dava açacak  
veli aranıyor.            

                  Sayfa 5  

POLITIKEN

Foto: Murad Sezer

DANMARK

DANİMARKA

Ceyda Karahan ve 
Deniz Zeyrek'in 

Haber-yorumları 
Sayfa 9'da

Foto: Kim Agersten, Jens Dresling, 
Modelbooking Aps, Milliyet  
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DANMARK

Kopenhag’ın 

göbeğinde 

kurtarılmış bölge 

’Christiania’
    side 5

TÜRKİYE

SPOR

Rüştü sonunda gitti  

Sayfa 14

Foto: Kim Agersten, Radikal, 

Thomas Willmann

Hükümet Uzanlara 

savaş açtı            
Sayfa 8

DANİMARKA

Sayfa 7
Side 6

Sadi Tekelioğlu

İddia üzerine 

icraat

Cengiz Kahraman 

Yine sertleştirme 

geliyor

Alle er lige for loven

… men nogle er 

mere lige end andre

Sayfa 3

Sayfa 15

Sayfa 5   

Arif Kızılyalın

Bu takımı 

seviyorum

Side 6

Student anno 2003

 
 

 
 

   side 2

Højesteret:

OK at sige Pia har 

racistiske synspunkter

            
       

Sayfa 13

HABER/YAŞAM-LIV

McFeetors Consulting Barcode

*5708730270452
*

Michael Jarlner
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DANMARK

Giysiler cinsiyeti 
yansıtmalı

                    Side 5

FCK mester foran 
Brøndby og Farum

Sayfa 15

Foto: Sabah, Haber, Radikal, Haber, 

Thomas Borberg.

Sadi Tekelioğlu

Birileri “DUR” demeli
Cengiz Kahraman 

Miğfer mi, incir yaprağı mı?

Vand til Mellemøsten

Sayfa 3

Sayfa 15

Sayfa 5   

Arif Kızılyalın

Bu şarap başka şarap

Side 4 

Sağlık bakanı Danimarka’daydı 
   side 7

Dansk kærligheds-
visum til grin i tyrkiske medier

                   
Sayfa 3

Foto: Rasmus Baaner

Anders Jericow

Danimarka aşka vize koydu

Uden visum ingen kærlighed

Sayfa 3-4

Side 3-4

Sevgili HABER okurları
Yaz tatili nedeniyle gazetemiz önümüzdeki haftadan itibaren, 6 hafta 

süreyle 16 sayfa yayınlanacaktır. Gazetemiz Temmuz ve Ağustos 

aylarında da haber, yorum röportaj ve kültür yazıları ile sizlerle bir-

liktedir. Tüm okurlarımıza güzel bir yaz tatili diliyoruz

HABER i sommer
På grund af sommerferien udkommer Haber i næste 6 uger i 16 

sider. Haber vil fortsat bringe nyheder, interviews, kommentarer 

og kulturstof. Vi ønsker alle vores læsere en god sommerferie.

SPOR

DANİMARKA

HABER/YAŞAM-LIV

McFeetors Consulting Barcode
*5708730270445*

Askerlik kısaldı            
Sayfa 8

TÜRKİYE

Cuma 23 Ocak 2004

1

HABER      P
OLITIKEN

••

McFeetors Consulting Barcode

*5708730270445
*
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ÇIKTIK AÇIK ALINLA, 
10 YILDA...

Cengiz 
KAHRAMAN

Sadi 
TEKELİOĞLU

B
undan 10 yıl önce sizlere sizi anla-
tan, bilgilendiren bir gazete yap-
maya karar verdik. Bu kararı ve-
rirken sizlerin de bizim yanımızda 

olacağınızı biliyorduk. Siz bizimle oldunuz, 
biz de hep sizin yanınızda olduk. 2002 yı-
lının Kasım ayında başladığımız bu yolcu-
lukta bakın neler yapmışız,  neler yapma-
mışız...

Sizlere “HABER” verdik, yorumunu size 
bıraktık...En değerli  hazinemiz Türk-
çe’de buluştuk, Türkçe’yi yaşatmaya ça-
lıştık...Kimseyi inancından, etnik köke-
ninden, fikirlerinden dolayı yargılamadık, 
damgalamadık...Irkçılık yapmadık, inanç 
sömürücülüğü yapmadık...Ama bize ırkçı 
diyenler, dinsiz diyenler oldu...Haberleri-
miz parlamentoda başbakana soru sordurt-
tu...Bakanların sinirini bozduk...
1 Nisan şakalarımız dünyayı dolaş-

tı...Birçok önemli haberi Türkiye medyası 
HABER’den aldı.

Bize okur olarak ve gazetemize reklam vererek bugünlere gelmemizi 
sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. 

Gazetemize fi kirleriyle, yazılarıyla katkıda bulunan yazarlarımıza özellikle 
teşekkür ediyoruz.

Habersiz gününüz geçmesin, hep HABER’iniz olsun.
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TDCGeçtiğimiz yıl hava ulaşımına 
açılan Gazipaşa Havaalanına 
bu yıl sefer sayısı artıyor.

Danimarka’nın önde gelen tur 
operatörlerinden Scanway Tyrkiet 
Eksperten acentası Kopenhag’dabn 
gazipaşa’ya haftadaPazartesi ve Per-
şembe günleri olmak üzere  iki uçuş 
gerçekleştirecek. 

Scanway Tyrkiet Eksperten de 
hedef 100 bin
Aalborg’ta Perşembe günleri bir se-
fer, Billund’dan da bir sefer olmak 
üzere haftada dört kez gazipaşa’ya 
uçacak olan Scanway Tyrkiet Eks-
perten böylelikle haftalık toplam 
uçak sayısını iki katına çıkarmış ola-
cak.

Yolcu sayılarını 2013’te de 100 bin 
civarında muhafaza etmek istedikle-
rini söyleyen acenta yetkilileri uçuş-
ların, yolcuların da memnuniyet duy-
dukları Corendon havayolları ile ger-
çekleştirileceğini söylediler.

SAS da giriyor
Geçtiğimiz aylarda iflasın eşiğinden 
dönen SAS yaptığı kesintilerin ardın-
dan kazancını arttırmak için 45 yeni 
güzergah’a daha uçuş başlatacağını 
açıkladı. SAS’ın yeni güzergahları 
arasında Antalya ve Gazipaşa hava-
alanları da bulunuyor. SAS önümüz-
deki ilkbahardan itibaren Bergen 
ve Stavanger’den Antalya’ya, Stock-
holm ve Kopenhag’dan Gazipaşa’ya 
uçacak

Gazipaşa’ya sefer sayısı artıyor

Danimarka’daki ekonomik 
krizin özellikle inşaat sek-
törünü olumsuz etkilediği 

bildirildi. 
Danimarka İstatistik Kuru-

mu’nun rakamlarına göre şu ana 
kadar 610 inşaat firması iflası-
nı açıkladı ve bu rakamın bu yıl 
sonu itibariyle 740 civarında ola-
cağı tahmin ediliyor. 

Kurumun rakamlarına göre geç-
tiğimiz yıl 774 inşaat şirketi ya 
iflas etti ya da kapatmak zorunda 

kaldı. Son beş yıl içinde ise top-
lam 4 bin inşaat şirketi iflas etti. 

İnşaat sektöründe yaşanan kriz 
ve şirket iflaslarının bir çok ça-
lışanı da işsiz bırakması dikkat 
çekiyor. 

İnşaatçılar Dergisi’inde (Lici-
tationen - Byggeriets Dagblad) 
yeralan bir haberde, ekonomik 
krizin, sektörün kendini topar-
laması için kullanması gerektiği 
belirtildi. 

Danimarka İnşaatçılar Birli-

ği ekonomistlerinden Finn Bo 
Frandsen, hastanın henüz iyileş-
mediğini ve tedavi edilemediğini, 
sadece ateşinin düştüğünü söyle-
di. Ancak 2011 yılına oranla şir-
ket iflaslarında çok az da olsa bir 
azalma gözlendiğini ifade eden 
Frandsen, “Doğru yolda bir iler-
leme var, ancak çok  yavaş ilerili-
yor. İflas rakamları hala korkuya 
yerolduğunu gösteriyor” dedi

Başkent Kopenhag’da mimar-
lık yapan Türk mimarlarımızdan 

EAK-Design mimarlık bürosu sa-
hibi Atila Kahraman da, sektörde 
yaşanan bu krizin aşılmasının za-
man alacağını ifade ederek, “Bu 
krizin aşılacağına inanıyorum. 
Ancak sektördeki bu krizin aşıl-
ması diğer alanlardaki düzelme-
ler ile gerçekleşir. Özellikle konut 
piyasasında yaşanan ekonomik 
güvensizlik ve fiyatların düşmesi 
inşaat sektörünü çok zorda bırak-
tı” dedi. 

(Haber)

İnşaat sektöründeki kriz kronikleşti
Danimarka İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, inşaat sektöründe 600’ün üzerinde 
şirket ifl as etti ve bu rakamın yıl sonu itibariyle 700’ü aşacağı tahmin ediliyor.

Başkent Ko-
penhag’da 
bir Türk 

doktor tarafın-
dan kurulan Om-
sorgs Pleje adın-
daki bir Türk fir-
ması, Kopenhag 
çevresindeki bir 
çok belediyede 
özellikle yaşlı va-
tandaşlarımıza 
bakım ve yardım 
hizmeti sunuyor.

Ongün Hakbilen adındaki 
bir Türk doktor tarafından 
kurulan firma, Kopenhag çev-
resindeki Taastrup, Vallensba-
ek, Herlev, Egedal (Ballerup), 
Glostrup ve Dragör belediyele-
rinde yaşlı Türkiyeli göçmen-
lere belediyelerin verdiği yetki 
ile kişisel bakım, yardım, gi-
yinme, alışveriş ve ev temizliği 
gibi alanlar olmak üzere bir 
çok alanda yardım, bakım hiz-

meti verecek.
Firmanın hiz-

metleri hakkında 
Haber’e bilgiler ve-
ren İç hastalıkları 
uzmanı Dr. Ongün 
Hakbilen şunları 
dedi:

“Yaşlı vatandaş-
larımızın bir ço-
ğunun belediyeler 
tarafından temiz-
lik, giyinme, kişisel 

yardım, alışveriş gibi  fiziksel 
sorunları olan yaşlılara verilen 
bakım- yardım hizmetlerden 
haberi yok. Sorunları olan yaşlı 
vatandaşlarımız yaşadıkları be-
lediyeden bu hizmetleri ücret-
siz olarak alabilirler.Görevim 
gereği çalıştığım hastanede bir 
çok yaşlı hasta göçmenle kar-
şılaştım. Özellikle birinci ku-
şak vatandaşlarımızın büyük 
bir kısmının özellikle dilden 
kaynaklanan büyük sorunları 

var. Buradan yola çıkarak va-
tandaşlarımıza bu ihtiyaçları-
nı hem de kendi anadillerinde 
verebilecek bir bakım hizmeti 
sunan Omsorgspleje firması-
nı kurmaya karar verdim. Bu 
firma ile söz konusu belediye-
lerde vatandaşlarımıza beledi-
yenin verdiği yetki ile üstelik 
doktor kontrolünde, eğitimli 
personelimizle bu hizmeti üc-
retsiz  sunuyoruz. Hedefimiz 
bütün Sjaelland bölgesinde bu 
hizmeti yaymak”.

Omsorgspleje adındaki fir-
manın sahibi Ongün Hakbilen 
1998 yılında Erciyes Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu. 2002 yılından bu yana 
doktor olarak Danimarka’da 
çeşitli hastanelerde görev ya-
pan Hakbilen, şu anda iç has-
talıkları uzmanı olarak Herlev 
hastanesinde çalışıyor.

 (Haber)

Yaşlı vatandaşlarımıza anadillerinde bakım

Danimarka’da yaşamını 
sürdüren Türk basının 
duayen gazetecilerden 

gazeteci-yazar Selim Sırrı Al-
tıer 84 yaşında vefat etti.

Uzun yıllar Tercüman gaze-
tesinin Kopenhag muhabir-
liğini yapan, Danimarka Dış 
Basın Merkezi üyesi emekli 
gazeteci Altıer, son yıllarda 
yaşadığı sağlık problemleri 
nedeniyle çok sevdiği yazma-

ya ara vermek zorunda kal-
mıştı.

Elif ve Selim adında iki ço-
cuğu olan gazeteci Selim Sırrı 
Altıer, zamanın dünyaca ünlü 
boksörü Muhammed Ali ile 
Kopenhag’da gerçekleştirdiği 
röportajı ses getirmişti.

Altıer, Denizciliğe olan sev-
gisi nedeniyle 1995 yılında 
Boğaziçi Yayınları tarafından 
yayımlanan ve denizcilik dün-

yasında büyük ilgi uyandıran 
‘Osmanlı Bahriyesinin Yelken 
Devri ve Türk Korsanları’ 
adlı kitabı yazmıştı.

Selim Sırrı Altıer Kopen-
hag’da toprağa verilecek. 
Biz de Haber gazetesi olarak 
merhuma Tanrı’dan rahmet, 
ailesine ve sevdiklerine sabır 
diliyoruz. 

(Haber)

Duayen gazeteci Selim Sırrı Altıer vefat etti

K
openhag yakınlarındaki 
Kokkedal kasabasında 
bulunan Egedalsvaenge 
konut blokları yönetim 

kurulunun geçtiğimiz günlerde 
aldığı bir karar tartışma yarattı. 

Geçtiğimiz Kurban bayramın-
da bayram kutlamak için 60 bin 
Kron harcayan blok yönetim ku-
rulu Noel ağacı için para harcan-
maması yönünde karar alınca or-
talık karıştı. 

Türk üyeden Noel ağacı 
açıklaması
Geçtiğimiz günlerde yönetim ku-
rulu toplantısında konut blokla-
rında Noel ağacı konulmaması 
yönünde karar aldıkları suçlama-
sıyla karşı karşıya kalan Egedals-
vaenge konut blokları yönetim 
kurulu üyesi İsmail Şahan HA-

BER’e konuştu.
Şahan medyada yer alan Müs-

lüman oldukları için Noel ağacı 
diktirmek istemedikleri suçlama-
sının doğru olmadığını söyledi ve 
“Danimarkalı üyeler oylamada 
evet oyu bile vermeden çekimser 
kaldılar. Kendi tembelliklerinin 
suçunu bizim Müslüman olma-
mızda arıyorlar” dedi.

İsmail Şahan, “Söz konusu yö-
netim kurulu toplantısında gün-
dem maddelerinden biri her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Noel ağacı 
satın alınması ve aydınlatılması 
görevlerini kimin üstleneceği idi. 
Yönetim kurulunda bulunan et-
nik Danimarkalı üyelerden biri 
yurtdışında olacağı için bu göre-
vi üstlenemeyeceğini söyledi, bir 
diğer ise özel işleri nedeniyle gö-
revi alamayacağını söyleyince biz 
Türk üyeler kültürümüz gereği 

bu işlerden anlamayız diyerek 
görev almayacağımızı söyledik. 
1 Arap üye ise dini nedenlerden 
dolayı görevi istemedi. Oylama 
yapıldı ve 3 Türk üye ile bir Arap 
üye Noel ağacı alınmaması yolun-
da oy kullandı.” diye konuştu ve 
Müslüman oldukları için Noel’i 
sabote ettikleri suçlamasının doğ-
ru olmadığını söyledi.

“Ortaya çıkan durumu yazılı 
olarak blok sakinlerine bildirip 
onların durum hakkında bilgi 
sahibi olmalarını kararlaştırdık. 
Belki konut sakinlerinden biri bu 
görevi üstlenebilir diye düşünü-
yorduk, ancak bu beklenmeden 
üyelerden biri medyayı arayıp  
‘Müslümanlar Noel’i sabote edi-
yor’ başlığının atılmasıyla ortaya 
çıkan bu durumu yarattı” diyen 
İsmail Şahan, “Konut sakinleri 
derneğinin hesaplarında uygun-

suzluklar ve abartılmış harca-
malara bulunuyor, ayda bir kez 
yaptığımız toplantılarda son za-
manlarda bu konuyu gündeme 
getirdik, bunun yarattığı telaştan 
olsa bizi şaibe altında bırakmak 
ve yönetim kurulunda 6 Müslü-
man üye bulunmasını sorun oldu-
ğu imajını yaratmaya çalıştılar” 
dedi.

Noel ağacı krizi büyüyor
Kokkedal Belediyesinde bulunan 
Egedalsvaenget blokları yönetim 
kurulunun blokların avlusuna 
Noel ağacı dikilmemesi yönün-
de karar almasıyla başlayan kriz 
tehlikeli bir hal almaya başladı.

Mahallede Hıristiyan Müslü-
man çatışmasına dönüşme sinyali 
veremeye başlayan krizde yöne-
tim kurulu geri adım atmazken, 

bloklarda yaşayan bir grup etnik 
Danimarkalı mahalle sakinleri-
nin işbaşındaki yönetim kurulu-
na karşı imza toplamaya başla-
dıkları bildirildi.

(Haber)

Noel Ağacı krizinde karşılıklı suçlama...
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Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.

Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını 
Alyans, İnci Kolye veya bileklik, 
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler 

alınır ve satılır.

Søborg Hovedgade 211 - 2860 Søborg  
Tlf.: 39 69 42 28

Erol Üçler

C.M. TOTALENTREPRISE

İşyeriniz ve konutunuz için ihtiyacınız olan 
her alanda tesisatçı temin edilir. 

● Elektrik tesisatı
● Sıhhi ve su tesisatı
● Boya, badana
● Ahşap döşeme
● Kapı, pencere değişim ve tamiratı
● Marangoz 
● Duvarcı ve fayans ustası
● Kartonpiyer (Alçıpan kaplama ustası)

Konut ve işyerinizdeki her türlü küçük ve büyük 
tamirat ve  tümden tadilat için profesyonel 
kadromuzla cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz

BİZİ ARAMADAN KARAR VERMEYİN!
C.M TOTALENTERPRİSE

Tlf:  53 70 30 40

D
animarka hükü-
metine dışarıdan 
parlamenter des-
tek sağlayan Bir-

lik Listesi çok tartışılacak 
bir öneriye imza attı ve aile 
içi seksin yasallaşmasını 
istedi.

Halen yürürlükte olan ya-
saya göre iki kardeş arasın-
da gerçekleşen cinsel ilişi 
iki yıl hapis ile cezalandı-
rıyor.

Partinin hukuk sözcüsü 
Pernille Skipper, “Kimin 
kimle çocuk sahibi olaca-
ğı konusu devletin karar 
vermesi gereken bir şey de-
ğildir, bu bireylerin kendi 
tercihleridir. Yasakta ısrar 

eski ve saçma bir düşünce-
dir” dedi.

Spastik ve fiziksel özürlü 
kişilerin sakat çocuk sahi-
bi olma ihtimali oldukça 
yüksek olmasına rağmen 
bunlara izin verildiğini 
söyleyen Pernille Skipper, 
“Bizim toplulumuz yüzyıl-
lardır aile içi evliliklerle 
oluşmuş bir toplum değil-
dir” dedi.

Copenhagen Business 
Sschool öğretim üyelerin-
den Vagn Greve, aile içi 
evliliklerden doğabilecek 
çocukların sakat kalma 
ihtimali üzerine yapılan 
araştımaların kapsamlı ol-
madığını ve belirleyici ola-

mayacağını dile getirere-
k  İspanya, İtalya, Fransa 
ve Hollanda’da 200 yıldır 
bu tür ilişkilere izin verildi-
ğini söyledi. 

Greve bu ülkelerde aile 
içi cinsel ilişki ve doğumla-
rın ne birey üzerinde ne de 
toplum üzerinde olumsuz 
bir etkisinin kanıtlanama-
dığını söyleyerek genetik 
özürlü kişilerin yüzde 50 
ihtimalle sakat doğum riski 
taşıdıklarının bilinmesine 
rağmen yüzde 5-8’lik bir ih-
timalin sözkonusu olduğu 
aile içi evliliklere izin veril-
memesinin anlaşılmaz ol-
duğunu kaydetti.

(Haber)

Aile içi seks yasallaşsın

Öneri Birlik Listesi milletvekili ve partinin hukuk sözcüsü Pernille Skipper’den geldi.

Değerli okurlar, geçtiğimiz hafta eli-
nizde tuttuğunuz bu gazete 10. yı-

lını doldurdu. Bu nedenle bu sayıdaki 
köşemi Haber’e ayırdım ve bu gazete-
nin arkasındaki kişileri yani yaratıcıla-
rı Cengiz ve Sadi’yi tebrik etmek isti-
yorum. Haber’e ve yaratıcılarına daha 
nice yıllar diliyorum. 
HABER’in Politiken gazetesinde ilk 

yayınlanışından bu yana hep birlikte 
olduk. 
Bir ilkti ve deneme amaçlı olarak 

iki dilde, Türkçe/Danca yayınlanmış-
tı.  Her iki gazetecinin de ilk gazetenin 
çıktığında gözlerindeki pırıltıyı hala 
hatırlıyorum. Sadece bir çocukları ol-
mamıştı, gerçeklere, haberciliğe yoğun-
laşan, profesyonel bir yayıncılık anla-
yışıyla Danimarka’da bir tarih yazmış-
lardı. 
İlk olmak kolay değil. Bu toplumda 

yaşayan ve Türkçe konuşan bir kesime 
gazeteyi anlatmak, sevdirmek, onları 
gazetenin okuru yapmak kolay bir iş 
değildi. Ama çok çalışmakla,  iyimser 
olmakla ve de en önemlisi gerçek birer 
gazeteci olarak bir çok okurun beğeni-

sini kazanmayı başardılar. Haber bü-
tün ülkede tanınan popüler bir gazete 
oldu.
Politiken ile bir buçuk yıllık işbirli-

ğinden sonra bu iki editör gazeteyi de-
vam ettirme kararı aldı. Böyle önemli 
ve büyük bir proje ekonomik nedenler-
den dolayı yok olmamalıydı. 
HABER, Danimarka’da kendi olanak-

larıyla yayınlanan ve tamamen bağım-
sız Türkçe bir gazete olarak Danimar-
ka tarihinde kesin yeralacaktır.  İki 
çalışkan editör ve aralarında benim 
de bulunduğum yazar kadrosuyla bu-
günlere gelindi. Ekonomik krize hiç de 
emin olmayan reklam piyasasına rağ-
men 10 yıl boyunca ayakta kalmayı ba-
şardı ve her ay okurlarına gazetelerini 
ulaştırdı.

Haber iki yaratıcı editörün sorumlu-
luğu ile sadece bir gazete yayınlamakla 
yetinmedi, Türk kültürünü okurları-
na ve diğer ilgi duyan kesime tanıtmak 
görevini de üstlendi. Bir çoğunuzun da 
bildiği gibi Danimarka’da gerçek an-
lamda ilk kez Türk film festivali dü-
zenledi. Danimarka kültür kurumları-
nın düzenledikleri kültürel etkinlikler-
de Türk kültürünün de tanıtılması için 
büyük çaba sarfetti. Türk sinemasını 
Danimarka’daki izleyicileriyle buluş-
turmayı başardı. Bir çok kültürel, sa-
natsal etkinliklerde yeraldı. Türk film-
lerini sadece Türk izleyicilere değil, 
Danimarkalı izleyicilere de izletmeyi 
başardı. 
Türk Kültür Bakanlığı’nın  kültürü-

müzü Danimarka’da tanıtmak için gös-

terdiği çabalardan dolayı Haber’i ödül-
lendirmesi gerekir aslında. 
Kültürel ve sanatsal girişimlerin ya-

nısıra Haber’in ve tabii ki her iki edi-
törün düzenlediği başta Türkiye-AB, 
ilişkileri, suç oranların azaltma, sağ-
lık projeleri ve daha bir çok alanda-
ki önemli konuyu masaya yatırdıkları 
tartışma toplantılarını da gözardı et-
memek gerekiyor.
Bütün bu projelerin arkasında sade-

ce Cengiz ve Sadi adındaki iki başarılı 
editörün olması düşündürücü değil mi? 
Haber’in yaratıcıları onlar. Zor dönem-
lerden geçtiler, ekonomik krizler yaşa-
dılar, yılmadılar, korkmadılar ve 10 yıl 
boyunca dimdik ayakta durdular, pro-
fesyonelce kaliteli bir gazeteyi yaşat-
mayı başardılar ve siz okurları haber-
siz, kültürel gelişmelerden mahrum bı-
rakmadılar. 
Değerli editörlerim, Danimarka’da 

bir tarih yazdınız, bunu böyle devam 
ettireminizi umuyorum. HABER’i ve 
siz yaratıcılarını bir kez daha kutluyo-
rum. 

İlk olmak kolay değil!

YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

2004 yılındaki genel seçim-
lerde Sosyal Demokrat 
Parti’den milletvekili ada-

yı olan ancak aldığı 900 tercihli 
oya rağmen milletvekili seçi-
lemeyen Niclas Turan Kande-
mir, partisi tarafından Odense 
belediye meclisi üyeliğine aday 
gösterildi. 

Önümüzdeki yıl Kasım ayında 
yapılacak yerel seçimlerde Sos-
yal Demokrat Parti tarafından 
Odense Belediye Meclisi üyeli-
ğine aday gösterilen Kandemir, 
seçilmesi durumunda yirmi yıl 
aradan sonra belediye meclisi-
ne girmeyi başaran ikinci Türk 
olacak. 

Evli ve iki çocuk babası olan 
Niclas Turan Kandemir, geçti-
ğimiz Ekim ayında Sosyal De-
mokrat Parti bölge teşkilatı ta-

rafından yapılan aday belirleme 
toplantısında 40 aday arasından 
ilk 17’ye girmeyi başarmıştı.  

Odense’de bir avukatlık fir-

masında stajyer avukat olarak 
çalışan Kandemir’in 29 üyesi 
bulunan belediye meclisine seçi-
lebilmesi için en az tercihli 400 

oy alması gerekiyor.
Tercihli oyların önemli ol-

duğunu belirten Kandemir, 
“Odense belediyesinde 3 binin 
üzerinde Türk yaşıyor. Buna 
rağmen belediyede Türklerin 
temsil edilmiyor olması bir so-
rundur. Özellikle Türk der-
neklerinin belediye ile olan 
ilişkilerinde köprü veya doğru-
dan diyalog yolu açabilecek bir 
Türk kökenli üyenin olmaması 
zaman zaman güçlükler çıkar-
maktadır. Kentteki Türklerin 
belediyede temsilcisinin bulun-
masının zamanın çoktan geldi-
ğini düşündüm ve aday oldum. 
Türkler sandık başına giderse 
seçilmem mümkün. Belediye 
meclisine seçilebilmem için 400 
tercihli oy yeterli” dedi.

(Haber)

Odense’de 
belediye 
meclisine bir 
Türk aday
Odense belediye meclisi 
üyeliğine 20 yıl aradan 
sonra stajyer avukatlık 
yapan Niclas Turan 
Kandemir adındaki 
bir Türk aday oldu

A
lbertslund Belediye Mec-
lisi üyesi Doğan Polat’ın 
kendi belediyesinde ilk 
kez gündeme getirdiği 

bu sorun ve şahsi çabalarıyla yap-
tığı girişimler sonunda uygulama-
yı değiştirmesi Silkeborg Belediye 
meclisi üyesi Mustafa Kellegöz’ü 
de harekete geçirdi. Kellegöz’ün 
çabaları ile önce Silkebrog, ardın-
dan İkast-Brande belediyelerinde 
emeklilerin yurt dışında ödeme 
kaybına upğramadan geçirecekle-
ri süreler 5 ay 29 güne çıkarıldı.

Kellegöz bu elde ettiği başarı-
nın ardından Aarhus Belediyesini 
de harekete geçirdi ve son olarak 
Aarhus Belediyesi de uygulamada 
değişikliğe gitti.

Hacca bile gidemiyorlardı
Birçok belediyede halen geçerli 
olan yürürlüğe göre Avrupa Birli-
ği sınırları dışında 2 aydan fazla 

süre geçiren emklilerin emekli 
maaşları kesiliyor. Bundan iki 
yıl önce havaalanında yapılan bir 
baskınla konu gündeme gelmiş, 
hacı adaylarının dini farizasını 
yerine getirmeleri için bile Dani-
marka belediyelerinden izin al-
maları gerektiği dile getirilmişti.

Albertslund, Silkeborg, Ikast-
Brande, Aarhus ve Helsingör 
belediyeleri uygulamayı değiş-
tirdiler. Doğan Polat, Glostrup, 
Bröndby ve Rödovre Belediyeleri 
ile de temasa geçtiğini söyledi ve 
en kısa zamanda bu belediyeler 
sınırları içinde yaşayan göçmen 
kökenli emeklilerin durumlarının 
değişebileceğini söyledi.

Aarhus Belediyesi Emeklilik da-
iresi yöneticilerinden Birthe An-
dersen bundan bir süre önce yap-
tığı açıklamada, uzun süre yurt-
dışında kalmak isteyen emeklileri 
bireysel değerlendirmeye aldıkla-

rını ifade ederek, ”Örneğin emek-
li bir Türk aile belediyemize baş-
vurması durumunda Danimar-
ka’daki ikametgahını koruyarak 
Türkiye’de 5 ay 29 gün kalabilir” 
dedi.

Silkeborg Belediye Meclisi üye-
si Mustafa Kellegöz, Albertslund 
Belediye Meclisi üyesi  Doğan Po-
lat’ın tüm Türk kökenli belediye 
meclisi üyelerine bir yazı gönde-
rek harekete geçmeleri çağrısın-
da bulunduğuınu belirterek önce 
kendi belediyesinde , ardındanİ-
kast-Brande Belediyesinde uy-
gulamayı değiştirdi. Aarhus’taki 
değişim için girişimleri başlatan 
Kellegöz bugünlerde vatandaşla-
rımıza hizmet etmiş olmanın gu-
rurunu yaşadığını söyledi.

Kellegöz ayrıca Horsens ve Ran-
ders belediyeleri ile de görüşme-
leri başlattığını söyledi.

Kellegöz Danimarka genelinde 

çeşitli belediyelerde 40 civarın-
da Türk kökenli belediye meclisi 
üyesi bulunduğunu belirterek bu 
siyasetçileri göreve çağırdı. Kelle-
göz “Kendi belediyesinde girişim-
de bulunmayan üyeler o belediye-

nin sorunlarının başkaları tara-
fından çözüleceğini görecekler ve 
bunu kendi seçmenlerine anlat-
makta güçlük çekecekler” dedi.

(Haber)

Türk emeklileri rahatlatan siyasetçiler
Halihazırda geçerli olan sosyal yasalara göre Danimarka’da yaşayan emeklilerin, emeklilik maaşlarında kısıntıya 
gidilme rizkine uğramadan bir Avrupa Birliği ülkesi dışında geçirdikleri süre iki ay ile sınırlanmış durumda. An-
cak bu uygulama yasanın farklı yorumlanmasından kaynaklandığı için bir çok göçmen kökenli emekli anavatan-
larına yaptıkları ziyaretleri iki ay ile sınırlı tutmak zorunda kalıyorlardı.

Sosyal Demokrat 
Partili Silkeborg 

Belediye Meclisi üyesi 
Mustafa Kellegöz

Sosyal Demokrat 
Partili Albertslund

Belediye Meclisi üyesi 
Doğan Polat
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Noel Ağacı 

Kopenhag’ın kuzeyindeki Kokkedal kasabasında geçti-
ğimiz günlerde ilginç bir noel ağacı’ kavgası’ yaşan-

dı. Göçmen kökenli sakinlerin çoğunlukta olduğu Egedals-
vænget yerleşim bölgesinde, yönetim kurulu bu yıl noel 
ağacı için 7 bin kron harcama yapmak istemedi. Kararın 
kamuoyuna intikal etmesiyle birlikte, deyim yerindeyse 
‘kıyamet koptu’. 
Mahalle sakinlerinden yerel yöneticilere, siyasi partiler-

den bakanlıklara kadar bir çok şahıs ve kurum yönetim 
kurulunun kararına atıfda bulundu veya tepki gösterdi. 
Noel ağacının neden alınmadığı ve neden yönetim ku-

rulunun böyle bir karar aldığı biraz karmaşık bir mesele. 
Basından edinilen bilgilere göre noel kutlamasıyla ilgile-
necek yönetim kurulu üyesi veya konut sakini olmadığı, 
dolaysısyla meselenin ekonomik bir mesele olmadığı belir-
tiliyor. Ayrıca, Türk kökenli bir yönetim kurulu üyesinin 
ifadesine göre, daha önceki yıllarda noel adına çok para 
harcandığı ve bu harcamalarınsa konut sakinlerine hizmet 
etmediği ama (Danimarkalı) yönetim kurulu üyelerinin ai-
leleriyle birlikte şahsi giderleri için harcandığı ve bunun 
örtbas etmek için meselenin üstüne bu kadar gidildiği be-
lirtiliyor.  Ekstra Bladet ve onun çizgisinde olan başka ga-
zetelerde yönetim kurulunun kurban bayramı kutlamaları 
için 60 bin kron harcadığını ama noel ağacı için 7 bin kron 
ödemediğinin altını çizerek meseleyi bir ‘çifte standartlık’ 
olarak tartışıyor. 
Yönetim kurulu üyelerinin motifleri ne olursa olsun, ka-

rara kendi içinde bakıldığında, kararın tamamen ‘demok-
ratik’ bir karar olduğu görülüyor. Çoğunluğun kararı. Tü-
züğe ve kurallara uygun. 
Ama buna rağmen karara tepkiler siyasi arenada da bü-

yük. Örneğin Muazafakarlar’dan (Konservative) Tom 
Behnke ‘müslümanlar Danimarkalıların değer yargılarını 
ortadan kaldırıyor’ iddasında bulunuyor. Eski Sosyal De-
mokrat daha sonra Liberallere katılan Karen Jespersen, 
olayı müslümanların ‘köktenciği’ ve ‘tutuculuğu’ olarak 
yansıtıyor. Bu tür görüşlere karşı olarak hem Kültür Ba-
kanı Uffe Elbæk, hem de Kilise ve Eşitlik Bakanı Manu 
Sareen, gelenek ve göreneklerin sürekli değiştiğini ve or-
tada yasal olmayan hiç bir olmadığını, bu yüzden bu konu-
nun kapatılması gerektiğini ifade ediyorlar.
Çok kültürlülüğü anlayamamak
Egedalsvænget yönetim kurulunun yaptığı, diğer her alan-
da (etnik azınlıklar sözkonusu olduğunda) yapılanlardan 
ne bir adım ileri ne de bir adım geri; Karar mercilerinde 
görev yapan ve hizmet veren görevliler, bazen bir grubun 
isteklerini temsil ettiklerini ifade ederek, bazen kendi ide-
olojik ve kişisel görüş ve istekleri doğrultusunda ve de var 
olan olanakları kullanarak, basit çoğunluk (yani yüzde el-
linin üzerinde) iradesiyle karar veriyor. Verilen karar tüm 
sakinlerin irade ve isteklerini temsil etmiyor ve edemiyor. 
Karara itiraz edildiğinde ‘demokrasi’ deniliyor, çoğunluk 
kararı deniliyor. Biraz daha ileri gidilirse ‘aşırı’ olmak, 
‘provakatör’ olmak veya demokrasiyi kaldırıp ‘diktatörlük’ 
veya şeriatı’ getirmekle itham edilebilirsin. 
Bu işleyiş biçimi toplumun hemen hemen her kademesin-

de görülüyor: Parlamentodaki işleyiş, okullardaki işleyiş, 
politik partilerdeki ve başka bir dizi dernek ve organizas-
yonlardaki işleyiş hemen hemen aynı. Yani herkesi temsil-
den ziyade, basit çoğunluğun temsilciliği.
Halbuki çokkültürlü toplum ve yönetimlerde, değişik 

din, kültür ve dillere sadece tolerans tanımak değil, aynı 
zamanda onların uygulanmasına, gelişmesine ve gelecek 
nesillere aktarılmasında aktif rol oynamak, zemin hazırla-
mak, temel ilkedir. Azınlık haklarına saygı göstermek ve 
ayrımca uygulamalardan kaçınmak yine çokkültürlülüğün 
temel prensiplerden. Bu anlamda Egedalsvænget’te yapıl-
ması gereken oradaki müslüman çoğunluğun, sadece Noel 
Ağacı alması değil aynı zamanda Hrıstiyan azınlığı koru-
ması, Noel kutlamalarına yardımcı olması gerekirdi.  Aynı 
yaklaşım doğal olarak müslümanların ve diğer kültür ve 
dinlerin azınlıkta olduğu okul, işyeri, yerel idare ve ben-
zeri yerlerde de uygulanması gerekir ki, toplumda huzur 
olsun, barış olsun. Çok kültürlülük zor bir mesele, zor bir 
uygulama. Herkesin kendisiyle  hesaplaşmasını gerektiren 
bir mesele. Ama meyvesi tatlı bir  mesele, çünkü yolun so-
nunda huzur, barış ve mutluluk var.  

K
KTC Turizm, 
Çevre ve Kültür 
Bakanı Ünal 
Üstel berabe-

rinde Bakanlık Müsteşa-
rı Şahap Aşıkoğlu, Özel 
Kalem müdürü İlgen 
Bağcıer, Kıbrıs Otelciler 
Birliği (KITOB) başka-
nı Mehmet Dolmacı ve 
Seyahat Acentaları Bir-
liği (KITSAB) başkanı 
Orhan Tolun ile birlikte 
Danimarka’nın başken-
ti Kopenhag’da bulunan 
Richmond Hotel’de dü-
zenlenen turizm tanıtım 
resepsiyonuna katıldı.

Bakan Üstel Türkçe ola-
rak yaptığı ve İngilizce’ye 
çevrilen konuşmasında, 
KKTC hakkında genel 
bilgi verdi ve turizm ala-
nındaki beklentilerini 
dile getirdi.

Kıbrıs’ın dünyanın en 
güvenli turizm noktaları-
na sahip olduğunu, adada 
suç oranının çok düşük 
olduğunu söyleyen bakan 
İskandinavyalı turist sa-
yısını çoğaltmak amacın-
da olduklarını söyledi.

Adada turistik havaa-

lanlarının Rum kesimin-
deki Larnaka ile Lefko-
şe’deki Ercan havaalan-
ları olduğu belirtilerek 
Danimarka’dan adaya 
gelen tatilcilerin genellik-
le Rum kesimine iniş yap-
tıkları burada tatillerini 
geçirirken günü birlik ya 
da kısa süreli olarak ku-
zeye geçtikleri belirtile-
rek, doğrudan Kuzey Kıb-
rıs’a Danimarkalı tatilci 
gelişini artırmanın en 
önemli hedefler arasında 
bulunduğu belirtildi.

Adaya bu yılın ilk 9 
ayında 683 bini Türki-
ye’den olmak üzere, İn-
giltere ve Almanya gibi 
ülkelerle birlikte 50 de-
ğişik ülkeden toplam 893 
bin turistin geldiği belir-
tildi. Danimarka’dan ge-
len turist sayısının 7 bin 
389 olduğu kaydedildi.

Bakan Üstel, resepsiyon 
sonrası KKTC’ye gece 
uçağıyla geri dönerken 
diğer ekip başta Norveç 
başkenti Oslo olmak üze-
re, Finlandiya ve İsveç’e 
de giderek benzeri tanı-
tım atağıyla bu ülke tu-

ristlerini Türk Havayol-
ları(THY)ile Türkiye üze-
rinden adaya çekmek için 
çaba sarfedecekler.

Türkiye’nin Kopenhag 
büyükelçisi Ahmet Berki 
Dibek, THY Kopenhag 

müdürü Pınar Ayvaz ve 
Turizm Müşaviri Hasan 
Sarıtepeci KKTC’yi tu-
rizm alanında tanıtma 
resepsiyonuna katılarak 
destek verdiler.

(Haber)

Kuzey Kıbrıs turizm atağında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskandinavya ülkeleri Danimarka, 
Norveç, İsveç ve Finlandiya’da turizm atağında.

YILBAŞI

SATILIK CAFE RESTAURANT - BAR
Ishøj by center’de 70 kişilik oturma yeri, tam donanımlı 

mutfağı, cirosu iyi ve daimi müşterisi çok olan 
125 metrekarelik Cafe restaurant-Bar satılıktır. 

Müracaat: 
53 58  99 08

EŞİNİZE VE KENDİNİZE YILBAŞI HEDİYESİ VERİN!

Önceden deneyip de bırakamadığız sigara alışkanlığını 
elektronik sigara ile bırakın. 

Artık elektrikli sigarayla sigara alışkanlığına 
son verebilirsiniz.  

Ali Alış
Telefon: 53589908

Adı: EGO CE4
Fiyatı: Sadece 500,- dkk.

1 şişe 30 ml. sıvısı fiyata dahildir. 
Değişik tadlarda vardır.

ELEKTRİKLİ SİGARA İLE 
SİGARAYI BIRAKMAK ŞİMDİ DAHA KOLAY

SİZ DE SİGARAYA VEDA EDİN!

K
uzey Avrupa’nın 
petrol zengini ülke-
si Norveç’in ikinci 
büyük kenti Bergen 

ve bulunduğu bölgede 2013 yı-
lında ihtiyacı olan 32 bin 678 
kalifiye işçiyi temin etmek için 
ülke tarihinin en büyük işçi 
arama kampanyasını başlattı. 
Kampanyaya, Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu dış ül-
kelerden de çok sayıda başvu-
ru gelmesi bekleniyor.

Hızla büyüyen Bergen böl-
gesine, özellikle 23-35 yaş 
gruplarında yüksek eğitimli, 
zanaatkâr ve kariyer yapmak 
isteyen kadın - erkek kalifiye 
iş gücünü çekmek isteyen Bu-
siness Region Bergen (BRB) 

kuruluşu, adayları bölgeye 
davet ederek imkânlar hak-
kında bilgilendirecek. 

Gerek özel gerekse kamu 
sektöründe çok sayıda ‘beyi-
ne’ ihtiyaç olduğunu söyleyen 
BRB Başkanı Asbjörn Algröy, 
ocak ayında ciddi olarak baş-
layacak olan kampanyada 
kalifiye adaylara bölgede ka-
liteli yaşam tarzı ve iş oldu-
ğunu göstermek istediklerini 
belirtti. 

Bergen bölgesi-
nin 2013 yılında ihtiyacı olan 
33 bine yakın kalifiye iş gücü-
nün, petrol, gaz ve mühendis-
lik sektörleri başta olmak üze-
re birçok sanayi kuruluşunda 
çalışacağı kaydedildi.

Norveç 32 bin genç kalifiye işçi arıyor

Kopenhag’ın kuze-
yindeki ülkenin en 
büylük binicilik 

klüplerinden biri olan Hol-
te Rideklüb’de düzenlenen 
yarışmada 9 yaşındaki Su-
zan Turan Hiraada adlı 
atıyla 4’üncü oldu. 

Yaklaşık 150 binicinin 
katıldığı yarışmanın en 
zorlusu olan, ELC2-B 
Dressur katagorisinde ço-
ğunluğunu 12-16 yaş ara-
sında tecrübeli genç kızla-
rın oluşturduğu 26 kişiyle 
yarışan Suzan Turan dö-
nüşleri erken yaptığı ge-
rekçesiyle kaybettiği puan-
lar yüzünden 70 üzerinden 
sadece 60.2 puan alarak 
4’üncülüğü Danimarkalı 
bir kızla paylaştı. 

Suzan Turan yarıştan 
sonra “Aslında yarışma-
ya katılırken mutlaka de 
birinci olacağım diye ka-
tılmadım. Amacım zorlu 
katagoriyi seçip tecrübe 
sahibi olmaktı. İkinci kez 
büyük bir yarışmaya katıl-
dım. Zamanla hatalarımı 
gidererek daha tecrübeli 
olacağım ve daha iyi neti-
celer alacağım. Bu yarış-

mada daha zorlu katagori 
seçmeme rağmen yaz ta-

tilinden önce katıldığım 
yarışmadan daha iyi netice 
aldım. İlk üçe girememem 
beni daha da azimli yapı-
yor. Çalışmalara aynı hız-
la devam. At sporunu çok 
seviyorum. At benim her 
şeyim. İleride iyi bir binici 
ve teyzem gibi at eğitme-
ni olmak istiyorum“ dedi. 
Suzan Turan, Pazartesi 
günleri yüksek atlama, 
çarşamba günleri Dressur 
takım eğitimi ve perşem-
be günleri de özel Dressur 
dersi olmak üzere haftada 
3 saat at biniyor. 

(Haber)

Suzan 4’üncü oldu

Suzan Turan yarışmadan sonra madalyası ve diploması ile.

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı 
dev ekonomik sorunlar so-
nunda iflas eden İzlanda 

kurtuluşu ismini değiştirmekte 
buldu.

Ekonomik krizler ve iflas ile anı-
larak imajının zedelendiğini düşü-
nen İzlanda’nın turizm yetkilileri 
ayrıca ülkenin adında buluynan 
‘Buz’ sözcüğünün de turistleri kor-
kutup kaçırdığını düşünerek ülke-
ye yeni bir ad bulunması için yarış-
ma açtılar.

Önümüzdeki yıl 21 Mart’a kadar 
devam edecek yarışma “Promote 
İcelan’ adlı yarı resmi kuruluş ta-
rafından düzenlendi. Hükümetin 
de destek verdiği yarışmada şu ana 
kadar ortaya atılan isimler arasın-
da “Niceland (Güzel ülke), Dance-
land (Dans ülkesi), Rockland (Taş 
ülkesi) gibi isimler ortaya atıldı.

İzlanda isim 
değiştiriyor
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Zevkinize göre mimari tasarım
 Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

www.eak-design.com
ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en 
ince ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere 

sunulmaktadır.

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

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

PARA  HAVALESİ

Muhasebe ve tercümanlık hizmetlerimizin yanı 
sıra,  24 yıllık tecrübemiz ve güveninize dayanan 
para havalesi hizmetimizi daha iyi şartlar altında 
sunmaya başladığımızı memnuniyetle bildiririz. 

Danimarka’nın her köşesinden göndereceğiniz 
tüm “normal” havaleler bundan sonra, “ekspres” 
havalelerde olduğu gibi, 

SADECE  1  SAAT  İÇİNDE
havale ücretlerinde artış olmadan, yani 50 kr.’dan 
başlayan fiyatlarla, tüm Türkiye’ye ulaştırılacaktır. 

Pamir Kalkan

MUHASEBE  VE  TERCÜME 

Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

VEPA Revision & Rådgivning / T.A.C. – Transfer And Consulting
Trommesalen 1, 1.sal - 1614 København V (v. Hovedbanegården)

Tlf. 33 79 33 77 - Fax 33 79 33 37 - Mobil 20 66 20 99

www.muhasebe.dk   -   www.tercüme.dk    -   www.havale.dk

D U Y U R U

T
.C Kopenhag Bü-
yükelçiliği Eğitim 
Müşavirliği hi-
mayesinde Ishöj 

Türkçe Anadili öğretmeni 
Mustafa Kemal Demir tara-
fından İshöj Gilbdbro ilköğ-
retim okulunda 24 Kasım 
Öğretmenler Günü etkinli-
ği düzenlendi. 

Van depreminde yaşam-
larını yitiren öğretmenleri 
anmak için bir dakikalık 
saygı duruşu  ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan Öğretmenler Günü 
etkinliğine başta T.C Ko-
penhag Büyükelçimiz Ah-
met Berki Dibek, müsteşar 
Banu Malaman, Eğitim 
Müşavirliği vekili Mustafa 
Güneş, Emniyet Müşaviri 
Cuma Ali Aydın ile Ishöj 
Belediye Başkanı OleBjörs-
torp ve Ishöj Belediye Baş-
kan yardımcısı Seyit Ahmet 
Özkan olmak üzere bazı 

yerel politikacılar ile bazı 
öğretmenler katıldı.  

İmzası olmayan tek 
sanatkar...
Etkinliğin açılış konuşma-
sını İshöj Türkçe Anadili 
öğretmeni Mustafa Kemal 
Demir yaptı. Demir konuş-
masında, öğretmenliğin in-
sanlık tarihinin en önemli 
ve ölümsüz mesleği olduğu-
nu belirterek şunları dedi: 

 “Öğretmenlik, bir bahar 
güneşi gibidir. Nasıl can ve-
rirse güneş havaya, suya, 
toprağa… Nasıl fer verirse 
bahar için kışın ayazında 
donmuş doğaya! Öğretmen 
de öyle can verir bir toplu-
ma. İnsanlık, öğretmen sa-
yesinde tanışmıştır medeni-
yetle. Öğretmendir karan-
lıklardan aydınlığa çıkaran, 
odur bizi buralara getiren, 
odur bize eğitimin bir bay-
rak yarışı olduğunu telkin 
eden. Odur bize hayatın di-
ğer adının da insanca yaşa-
mak olduğunu belleten.

Öğretmen, insanların 
kendi ayakları üzerinde 
durmasını sağlayan, ya-
şamları boyunca kendile-
rine gerekebilecek bilgileri 
kazanmalarına yardımcı 
olan ve topluma arkasını 
dönmeden toplumun sürek-
li önünde giden bir gönül 
eridir. 

Mühendis bina yapar, res-

sam resim çizer, çiftçi ekin 
yetiştirir. Yani abideleştiril-
mek istenen şey maddedir. 
Ama bir öğretmen insan 
ruhunu şekillendirir. Ve 
bu eseri şekillendirirken 
eserinde imzası olmayan 
tek sanatkâr öğretmendir. 
Şunu bilelim ki, herkesin 
eserine bir kıymet, değer 
biçilir, ama öğretmenlerin-
kine asla biçilemez…”

Ole Björstorp: Anadili 
eğitimine önem ve 
destek veren belediyeyiz.
Mustafa Kemal Demir’in 
yaptığı açılış konuşması 
ardından kürsüye gelen İs-
höj Belediye Başkanı Ole 
Björstorp, eğitime ve Danca 
öğrenmeye önem verilmesi-
ni istedi. Belediye sınırları 
içinde yaşayan göçmenler-
le ve özellikle de Türklerle 
ilişkilerin çok iyi düzey-
de olduğunu vurgulayan 
Björstorp,  Danimarka’da 

anadili eğitimine en fazla 
önem ve destek veren be-
lediyenin İshöj olduğunu 
vurguladı. Bjorstorp ay-
rıca, Yeniceoba’da 28 bin 
metrekare üzerine yapı-
lan bir parka adının veril-
mesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. 

Büyükelçi Dibek:
Türkçe anadili 
eğitimindeki 
duyarsızlıktan üzüntü 
duyuyorum.
Öğretmenler Günü’nde bir 
konuşma yapan Büyükel-
çi Ahmet Berki Dibek de, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
harf devrimi ile Türk mil-
letinin yazgısını değiştir-
diğini ve genç nesillerin 
çağın gereksinimine uygun 
olarak yetiştirildiğini ifade 
ederek, öğretmenlerin çok 
önemli görevler üstlendiği-
ni ve toplumumuzun ayrıl-
maz bir parçası olduğunu 
söyledi. 

Danimarka’da anadili 
eğitiminin belediyelerin 
inisiyatifine bırakılmasın-
dan sonra Türkçe anadili 
eğitimindeki duyarsızlık-
tan üzüntü duyduğunu ifa-
de eden büyükelçi  Dibek, 
”Birlik ve beraberliğimizi 
şekillendirme eğitimle olur. 
Danca ve Türkçe anadili 
eğitimi konusunda yapılan 
tüm çabaları destekliyoruz. 
Başarılı bir eğitim anadilin 
iyi bir şekilde öğretilme-
sinden geçer. Bunun da, 
bu ülkede yaşayan vatan-
daşlarımızın özgüveninin 

yükselmesine ve uyum sü-
recini kolaylaştıracağına 
inanıyorum. Velilerimizden 
çocuklarının gittikleri okul-
lardan anadili eğitimini 
talep etmelerini ve çocuk-
larını özendirmelerini bek-
liyorum. Türkçe Anadili 
öğretmeni Mustafa Kemal 
Demir nezninde de tüm öğ-
retmenlerimizin Öğretmen-
ler Günü’nü kutluyorum” 
dedi.  

Erol Sarıkaya’nın 
öğrencileri coşturdu

Etkinlik, slayt gösterileri 
ve müzik öğretmeni Erol 
Sarıkaya yönetimindeki İs-
höj Türk Halk Müziği ko-
rosunun verdiği türküler 
geçidi konseri  ile devam 
etti.  Sarıkaya’nın öğrenci-
leri koro ve sololar halinde 
Anadolu’nun çeşitli yöre-
lerinden birbirinden güzel 
türküler seslendireriler. 
Genç müzisyenlerin söyle-
diği türkülerle davetliler 
hoşça vakit geçirdi. 

(Haber)

Öğretmenler Günü Ishöj’da kutlandı
T.C Kopenhag Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği himayesinde Ishöj Türk-
çe Anadili öğretmeni Mustafa Kemal Demir tarafından 24 Kasım’da İshöj 
Gilbdbro ilköğretim okulunda gerçekleşen Öğretmenler Günü etkinliğin-
de Türkçe anadili eğitiminin önemi vurgulandı.

İrfan KURTULMUŞ 

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi(TBMM)Başkanı 
Cemil Çiçek Türkiye’nin 
geçmişte eksikleri bu-

lunduğunu belirterek çalışmaları 
sürdürülen anayasa ile eksiklik-
lerin tamamlanmaya çalışıldığını 
ve ülke olarak adım adım ileriye 
gitme çabası içinde olunduğunu 
söyledi. 

¬TBMM Başkanı Çi-
çek beraberinde AK Parti Bursa 
Milletvekili ve Türkiye Danimar-
ka Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Önder Matlı, AK 
Parti Sakarya Milletvekili Türki-
ye Hollanda Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Şaban 
Dişli, CHP Çorum Milletvekili 
Tufan Köse ve MHP Tekirdağ 
Milletvekili Bülent Belenbu ile 
geldiği Kopenhag’da, büyükelçi 
Ahmet Berki Dibek’in rezidan-

sında verdiği akşam yemeğin-
de Türk dernek ve federasyon 
temsilcileriyle  biraraya geldi. 

Şikayetler iletildi 
Toplantıya katılan dernek ve 
federasyon temsilcileri, yurt dı-
şında yaşayan Türklerin seçme 
seçilme haklarıyla ilgili sorunla-
rı, konsolosluk hizmetlerinin iyi-
leştirilmesi, sigorta hizmetlerinin 
Türkiye’de geçerli hale getiril-
mesi ve Türkiye’de emekli olma, 
çifte vatandaşlık hakları, eğitim 
sorunları konularında istekleri-
ni ve şikayetçi oldukları konuları 
dile getirdi. 

 
Yeni anayasa çalışmalarını 
anlattı 
Türkiye’de bir anayasa çalış-
masının devam ettiğini söy-
leyen Çiçek, yasama faaliyeti 
içerisinde en zorun anayasa-
yı yapmak olduğunu kaydetti. 

 Çiçek bu konuda şunları söyle-
di: “Çünkü anayasayı yaparken, o 
ülkenin anayasasına girecek ko-
nuları da tartışıyorsunuz. 4 Siya-
si parti yapıyor, 4 siyasi parti de 
farklı görüşte olan partiler. Hepsi 
aynı görüşten değil. Bunlar belli 
konuları tartışıyor, tartışacaklar 
ve sonuçta ortak bir noktaya ge-
lecek, işte biz ona ortak sözleşme 
diyoruz. Toplum sözleşmesi. Dev-
leti ile vatandaşın sözleşmesidir. 
Bu sözleşmenin şartlarına da biz 
anayasa diyoruz. Onunla ilgili va-
tandaşlarımızdan önemli ölçüde, 
görüş aldık, beklentileri nedir, ta-
lepleri nedir; hem bireysel olarak 
hem de dernektir, vakiftir, meclis 
dışındaki siyasi partilerdir, çatı 
kuruluşlarıdir. Bunların hepsinin 
olabildiğince görüşlerini aldık. 
Şimdi çalışmayı sürdürüyoruz. 
Ancak kolay değil.”  

 TBMM başkanı Çiçek ayrıca-
, Anayasa çalışmalarında biraz 

programın gerisinde bir çalışma 
sürdürüldüğünü makul bir sü-
re içerisinde bunu yerine getir-
meyi ümit ettiklerini belirtekre-
k, Türkiye’nin adım adım daha 
ileri gitmemin bir çabası 
ve gayreti içerisinde olduğunu 
ifade etti. 

Hukuk yolunu gözardı 
etmeyin 
Cemil Çiçek, Türklerin bulundu-
ğu ülkelerde hukukun öne çıktı-
ğını belirterek, haklarımızı hu-
kuk yolu ile değil, Türkiye’deki 
alışkanlıklarımızla herşeyi siya-
seten çözmek gibi bir kolaycılığa 
kaçtığımızı söyledi. 

Vize problemi 
AB ülkeleri ile bir vize proble-
mimiz olduğuna değinen Çiçek, 
“Ama vatandaşlarımız Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesine 
(AİHM) dava açtılar, kolay olma-

dı belki ama şimdi bakınız ordan 
alınan birkaç karar vize konu-
sunu daha kolaylaştırıcı olmaya 
başladı. Bu kararlar başka ülke-
lerde emsal teşkil ediyor” dedi.¬ 

Bulunduğunuz ülkenin 
vatandaşı olun 
Türk vatandaşlarına 
bulundukları ülkelerin vatanda-
şı olmalarını tavsiye eden Çiçek, 
“Bu sayede o ülkedeki etkinli-
ğiniz artar. Ayrıca çocuklarımı-
zı okutma çabası içinde olalalı-
m” çağrısında bulundu.¬
  Çiçek sözlerini, “farklı siyasi 
parti görüşleriniz olabilir ama 
ortak menfaatleriniz sözkonu-
su olduğunda, biraraya gelmeyi 
başarabilmeniz lazım. Biz bunu 
söylüyoruz ama millet olarak da 
en çok sıkıntı çektiğimiz konu da 
budur. Başkaları da bu konu üze-
rinden hesabını yapıyor zaten” 
diyerek noktaladı.¬ 

Temaslarda bulunmak için 14 Kasım’da Danimarka’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, 
bu ülkede yaşayan Türklere birlik ve beraberlik içinde olun çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten vatandaşlarımıza 
çağrı: »Bulunduğunuz ülkenin vatandaşı olun«

Beraberindeki heyetle Kopenhag’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kopenhag Büyükelçiliği rezidansında vatandaşlarımızla bir araya geldi. 

Danimarka’da hükümet 
zorla evliliklerde mü-
cadele konusunda yeni 

bir önlemler paketi hazırlığı 
içinde. Parlamentoya sunu-
lan yeni yasa tasarısına göre 
imam nikahı yasaklanacak, 
imam nikahı kıyan düin adam-
ları suç işlemiş sayılacaklar ve 
imam nikahı çocuklarını zorla 
evlendiren kişilere verilen ce-
zalara çarptırılacaklar.

Çocuklarını istemedikleri ki-
şilerle zorla evlendiren anne 
babalara 4 yıla kadar hapis 
cezası öngürülürken, imam ni-
kahı kıyan din adamlarının ça-
lışma ve oturma izinleri iptal 
edilerek sınırdışı edilecekler.

Sosyal İşler Bakanı Karen 
Haekkerup paralel toplum 
oluşumları ile mücadele etme 
kararı aldıklarını belirterek 
“Danimarka’da İslami şeriat 

kurallarına göre yaşayan ve 
Danimarka’da yaşadıkları hal-
de, ülkenizin özgürlük hakla-
rından yararlanmaksızın men-
subu oldukları dinin sosyal 
kurallarına göre hareket eden 
gruplar olmasını kabul edeme-
yiz” dedi.

Hazırlanan yasa tasarısının  
bir diğer amacı ise, daha önce 
medyayaya da yansıyan ve 14 
yaşındaki kızların bile anne 

babalarının rızası olmadan 
imam nikahı ile evlendirilip 
bu evliliklerde zorla tutulma-
larının önüne geçmek.

Koalisyon partisi Venstre’nin 
hukuk sözcüsü Karsten Lau-
ritzen yeni hazırlanan yasa ta-
sarısı hakkında görüş dile ge-
tirirken kendi politikalarının 
kopyalandığını, ancak yasaya 
destek vereceklerini söyledi.

İmam nikahı yasaklanıyor
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Akıllı dostunuz varsa, her 
fırsatta karşınıza dikilen, 

sizi köşeye sıkıştıran karşıtınıza 
gerek yok. 
  Kayseri, Develi eşrafından ay-
dınlanmacı Dostum Işık Ora-
l, yayımlanan her yazımdan 
sonra bilgisayarın başına geçer, 
uzun uzun notlar yollar bana: 
  “O virgül, orada değil, şurada 
olmalıydı; şuraya nokta değil, 
ünlem işareti koymalıydın...’’ 
  Malmö Yüksek Öğretmen 
Okulu mezunudur dostum, 40 
yıllık eğitimcidir. İsveçle ilgili 
konularda başım darda kaldı-

ğında, akıl küpüm gibidir. Bir 
kaç gün önce telefon ederek 
bana esaslı bir gazetecilik der-
si verdi: “Bildiğim kadarıyla, 
gazetecilikte ‘fikri takip’ diye 
bir ilke var. Bir süre önce, Da-
nimarka’da milletvekili Özlem 
Çekiç adlı kızımızla ilgili bir 
yazı yazdın; ‘Mecliste çkarılmak 
istenen vergi yasasına karşı çık-
tığı için partideki görevlerinden 
alındı, ihraç edilme noktasına 
geldi’ falan dedin; gerisini getir-
medin; ne oldu o hanım kızımı-
zın durumu?’’

Anlatayım:  Özlem Çekiç’in, 
seçildiği Sosyalist Halk Partisi 
(SF) ile ters düşmesinin nede-
ni, hükümetin o günlerde çıkar-
mak istediği yeni vergi yasasıy-
dı. İşsizlere, emeklilere ve göç-
menlere yeni zorluklar getiren 
yasanın çıkarılması için, ikti-

dardaki Sosyal Demokrat Par-
ti ile koalisyon ortağı Sosyalist 
Halk Partisi anlaşmıştı. 

Özlem Çekiç bu yasaya kar-
şı çıktı, o günlerde bir açık-
lama yaparak, vergi yasası-
na ‘’Hayır!’’ oyu vereceğini söy-
ledi. Bu, parti disiplinine aykırı 
bir tutumdu; derhal grup söz-
cülüğü görevinden alındı; ar-
dından da kesin ihraç istemiyle 
disiplin kuruluna verildi. Son-
raki günlerde, herkes ne olaca-
ğını merakla beklerken, Özlem 
Çekiç, yasanın parlamentoda 
görüşüldüğü günlerde Ameri-
ka’ya uçtu, oylamaya katılma-
dı. ABD’den döndüğünde ise, 
‘’Ali evlenmiş, Güllü gelin ol-
muş’’, yasa Meclisten itirazsız 
geçmişti.

O günler, Sosyalist Halk Par-
tisi içinde iktidar mücadelesinin 

de verildiği günlerdi. Parti iki 
gruba ayrılmıştı. Yapılan seçim-
de eski parti lideri Villy Sövn-
dal kaybetti; Anette Wilhelm-
sen Genel Başkanlığa getirildi. 
Bu ayrışmada, Özlem Çekiç saf 
değiştirerek yeni yönetimin ya-
nında yer aldı. 

Genel Başkan seçilen Anette 
Wilhelmsen, Özlem Çekiç’i ye-
niden parti sözcülüğüne ge-
tirdi. Wilhelmsen, görevlen-
dirmeyle ilgili açıklamasında-
, ‘’Grupta Özlem Çekiç’e de tam 
destek verildi. Ben de Özlem’e 
çok güveniyorum. Kendisini, 
oy birliği ile sağlık ve psikiyat-
ri konularından sorumlu parti 
sözcülüğüne getirdik.’’ dedi.

Özlem Çekiç’in Amerika’da 
bulunduğu günlerde çıkarılan 
vergi yasası beklentileri karşı-
layamadı. 2012 yılının sonunda 

görüşülecek bütçeye yeni vergi-
lerle ilgili bazı maddeler de ek-
lendi. Özlem Çekiç’e, bu yeni 
düzenlemelerle ilgili tutumu-
nun ne olacağı soruldu. Yanıtı 
şöyle oldu:’’Bildiğiniz gibi, ver-
gi yasası, daha önce oylandı ve 
parlamentodan geçti. O konular 
artık gerilerde kaldı..’’
Yağmur yağmış,  yarık-

lar kapanmıştı. Yeni Genel 
Başkan Anette Wilhelmse-
n, yönetimde görev verirke-
n, Özlem Çekiç’ten, bun-
dan sonra, vergilerle il-
gili düzenlemelerin Mec-
liste görüşülmesi sırasın-
da ‘’arıza’’ çıkarmayacağı konu-
sunda kesin söz almıştı.

Dünyanın neresine giderse-
niz gidin, politika işte böyle bir 
şey..

alinergis@yahoo.se

Danimarkalıların psikolojisi Çekiç’e emanet

ALİ HAYDAR NERGİS, MALMÖ

B
ünyamin Şimşek önümüz-
deki yıl 19 Kasım 2013 
günü yapılacak belediye 
seçimlerinde Danimar-

ka’nın ikinici büyük şehrinin be-
lediye başkanlığı koltuğuna otur-
mak için mücadele edecek.

Bu ay ortalarında yapılan aday 
belirleme toplantısına üç aday ka-
tıldı. Halen belediye teknik daire-
si başkanlığını da yürütmekte olan 
Şimşek, 164 üyenin oyunu alarak 
yüzde 55’lik bir çoğunluk elde etti. 
İkinci sırayı 132 oyla yüzde 45’lik 
oran ile Hans Skou alırken üçüncü 
aday Henrik Vestergaard sadece 56 
oy alarak üçüncü sırayı aldı.

Belediye Başkanlığına aday gös-
terilmesinin ardından Venstre’nin 
Aarhus bölgesindeki milletvekili 
adaylığından çekileceğini belir-
ten, Bünyamin Şimşek geçtiğimiz 
yıl yapılan parlamento seçimlerine 
katılmış ancak az bir oy farkıyla 
seçilememişti.

Venstre milletvekili Fatma Yeliz 
Öktem’le evli olan Bünyamin Şim-
şek, seçilmesi durumunda  tepeden 
inmeci bir anlayışla değil, Aarhus-
luların isteklerini de dikkate ala-
rak bir icraat gerçekleştiereceğini 
söyledi ve Aarhus’u Avrupa’da 
adından söz ettiren bir kent hali-
ne getireceği sözünü verdi.

Üst düzey yöneticilik ve liderlikte 
de de başarılı bir geçmişi ve tercü-
besi bulunan Şimsek, 9 yıl Sterling 
Havayollarında özel sektörde, 9 yıl 
da kamuda liderlik tercübesinin, 
bir siyasi liderlik için iyi bir temel 
oluşturdugunu belirtti.

Bünyamin Şimşek, ilk kez 2000 
yılında belediye uyum konseyi üye-
si olarak siyasi hayatına başladı. 
2002 yılında yerel seçimlerde be-
lediye meclisi üyeliğini elde eden 
Şimşek 2006 yılındaki seçimlerde 
de seçilmeyi başardı. Şimşek halen 
yürüttüğü belediye meclisi üyeliği 
3. döneminde daire başkanı olan 
ilk Türk belediye meclisi ünvanı-
nı elde etti.

Ringsted Belediyesi’nin Sosyal 
Demokrat Partili Çocuk ve 

Eğitim Komisyonu başkanı Sadık 
Zeki Topçu da, Kasım 2013 yılında 

yapılacak yerel seçimlerde partisi 
tarafından Ringsted Belediye Baş-
kanlığına aday gösterildi. Sosyal 
Demokratların Ringsted kentinde 
seçimleri kazanması durumunda 
Topcu, Danimarka’nın ilk Türk 
kökenli belediye başkanı olma ün-
vanını kazanacak.

Ringsted Şehri Sosyal Demokrat 
Parti yerel teşkilatı tarafından Be-
lediye Başkanlığına aday gösteri-
len Sadık Zeki Topçu, parti yerel 
teşkilatının verdiği tam destekle 
belediye başkanlığına soyunuyor. 

Kendisine verilen bu görevi mem-
nuniyetle karşıladığını ifade eden 
Topçu, ”bu göreve layık olmak için 
elimden geleni yapacağım. Türki-
ye’den gelen bir göçmen olarak 
benim elde edeceğim bir başarı 

Türk toplumunun Danimarka’da 
ulaşmış olduğu noktayı göstermesi 
açısından büyük önem teşkil ede-
cek” dedi.

Bir göçmen ailesinin çocuğu ola-
rak 8 yaşında Danimarka’ya gelen 
ve yaklaşık 35 yıldır Ringsted ken-
tinde yaşayan Sadık Zeki Topçu, 
8 yıldır Sosyal Demokrat Parti’de 
siyaset yapıyor ve son iki yıldır 
da belediyenin Çocuk ve Eğitim 
Komisyonu başkanlığı görevini 
yürütüyor. Elektronik Mühendisi 
olan iki çocuk babası 47 yaşındaki 
Topçu, bilgi-işlem uzmanı olarak 
bilişim sektöründe çalışıyor.

33 bin nüfuslu Ringsted kentin-
de bin 500’ün üzerinde Türkiye 
kökenli göçmen yaşıyor. Kentteki 
toplam göçmen nüfus yaklaşık üç 
bin civarında.

Yerel politikalarda Türk 
damgası
Danimarka’da yerel politikalarda 
siyaset yapan Türk kökenli politi-
kacıların sayıları hızla artarken, 
son yıllarda Türk kökenli politi-
kacılar ülkenin büyük kentlerinde 
yerel politikalarda da damgalarını 
vurmaya başladılar.

Kopenhag Belediyesinde Çevre ve 
Teknik Daire Başkanı olarak Ayfer 
Baykal, İshöj’da Belediye Başkan 
Yardımcılığı yapan Ahmet Seyit 
Özkan, ülkenin ikinci büyük ken-
ti Aarhus’ta da Bünyamin Şimşek 
üst düzey göreve getirilmişti.

HABER gazetesi olarak Bün-
yamin Şimşek ve Zeki Topçu’yu 
kutluyor ve kendilerine şimdiden 
başarılar diliyoruz.

İki Türk aday iki ayrı kentte belediye başkanlığı için mücadele edecek
Liberal Parti Venstre’de siyaset yapan Bünyamin Şimşek’in, Aarhus şehrinde partisinin belediye başkanı adayı 
olması kesinleşti. Ringsted kentinde de Sosyal Demokrat Partili Zeki Sadık Topçu belediye başkanı adayı oldu.

Sosyal Demokratların 
ilk Türk adayı: 
Ringsted kenti 
belediye başkan 
adayı Zeki Topçu

Bünyamin Şimşek 
Venstre’nin Aarhus 
kenti adayı oldu

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

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

www.sinema.dk

Aralık ve Ocak aylarında birbirinden güzel komedi filmleri sizleri bekliyor. Filmlerin 
gösterim tarihlerini gazetemizin haber portalı WWW.HABER.DK’dan takip edin

TÜRK FİLMLERİNE HAZIR MISINIZ?

29 Kasım’dan itibaren Kopenhag’da Park Bio ve Aarhus’ta 
Öst for Paradis sinemaları ile Ringsted’de Kino sinemasında

Ocak ayında Kopenhag’da Park Bio ve Aarhus’ta 
Öst for Paradis sinemalarında
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İ
skandinav Hava Yolla-
rı SAS içinde bulundu-
ğu krizden çıkabilmek 
için 6 bin çalışanını 

işten çıkarma kararı aldı. 
İşten çıkarılmayanların ise 
maaşları yüzde 15 düşü-
rüldü.

Söz konusu kesintiler ve 
işten çıkarılmalara neden 
olarak ise SAS’ın yıllık 3 
Milyar kron tasarruf yap-
mak zorunda olması gös-
terildi. 

Ayrıca SAS’a kredi veren 
bankaların da İsveç, Nor-
veç ve Danimarka devlet-
lerinin garanti vermelerini 
istemeleri kapsamlı tasar-
ruf önlemlerine neden ola-
rak gösteriliyor.

Söz konusu kesintilerin 
ve yeni ekonomik progra-
mın 2013-2014 yıllarında 
uygulamaya başlaması bek-
leniyor.

SAS yeni uygulamaya ko-
yacağı plan dahilinde hali-
hazırda var olan sendikal 
sözleşmeleri iptal ederek, 
yeni dönemde çalıştıracağı 
çalışanlarının ücret, emek-
lilik vs. gibi haklarını yeni 
bir standarda göre uygula-
yacak.

2004 yılından beri kriz-
den çıkamayan SAS geçen 
8 yıllık dönemde çalışan 
sayısını 32 binden 15 bine 
düşürdü. 

SAS şirketi, 15 bin çalı-
şanından, Danimarka’da 
800 olmak üzere İsveç ve 
Norveç’teki bürolarından 
toplam 6 bin çalışanın işine 
son verildi.

Bu düşüşteki en büyük et-
kenlerden biri ise, şirketin 
sahibi olduğu kardeş şirket-

leri elden çıkarması. Ayrıca 
2004 yılında 146 olan gü-
zergah sayısı da 128’e dü-
şürüldü.

İçinde bulunduğumuz dö-
neme kadar genellikle ka-
bin personeli ve yer hizmet-
leri veren personeli kapsa-
yan kısıtlamalar bu yıl ilk 
kez yönetim kademesine 
ulaştı ve yüksek düzeyde-
ki bir çok şefin görevlerine 
sonverilmesi kararlaştırıldı. 

Kısıntı planının bir diğer 
parçası olarak da SAS ge-
nel merkezi Stockholm’e 
taşınacak.

Kopenhag’da bulunan 
SAS genel merkezinde ya-
pılan görüşmeler sonrasın-
da alınan kararlar kabin 
personelinin onayına su-
nuldu ve tasarruf kararları 
personel tarafından kabul 
edildi.

(Haber)

HABER HABER

Bugünlerde gündemde, Noel ağa-
cı tartışmalarından tutun da, yeni 

okul reformuna kadar bir çok konuy-
la karşı karşıyayız, ancak ben bir anne 
olarak son günlerde iki kız çocuğunun 
başına gelenlere sessiz kalamayacağım. 
Bildiğiniz gibi 10 ve 11 yaşlarında Fyn 

adasında ikamet eden iki kız çocuğu 
hemen hemen aynı bölgelerde, muh-
temelen aynı şahıs tarafından tecavü-
ze uğradılar. Sözün bittiği, kelimele-
rin manasını yitirdiği bir durum derler 
ya... İnsanın duyduğunda tüylerinin di-
ken diken olduğu ve ‘bir insan bir çocu-
ğa bunu nasıl yapar’ dediği, hatta emi-
nim bir çoğumuzun da ‘elime geçse var-
ya...!’ dediği bir durum. 
Yeryüzündeki en büyük suç bir çocu-

ğa kıymaktır...Bir çok suçun cezası ve-
rilir, çekilir, eğitilir biterde geçer, gerek 
pişmanlıkla gerekse tedavilerle... ancak 
parafili ve pedofile bir ceza düşünemi-
yorum. 
Eski istatistikler, pedofilin yüzde 99 

erkekler tarafından yapıldığını göste-
riyor, yeni istatistikler kadınlara da 
güzel bir rakam vermiş. Ne kadar iç-
ler acısı bir durum! Daha da içler acısı 
olan, bu vakayı işleyenlerin büyük bir 
çoğunluğunun iş-güç-aile sahibi insan-
lar olduklarını ve büyük bir kısmınında 
küçük yaşlarda kendilerinin istismara 
uğradıklarını açıklıyor. 
Böyle bir yaranın çocukta bıraktığı 

izler o kadar vahim ki, uzmanlar bir 
ömür boyu o çocuğun hayatının her ka-
demesinde bunu sürekli hatırlayacağı 
ve yaşamının akışını etkileyeceğini be-
lirtiyorlar. Hayatı, dünyası yıkılan ço-
cuk, hele birde önceden tanıdığı ve gü-

vendiği biri tarafından istismara uğra-
mışsa ve sessiz kalması gerekiyorsa(!)...
Amerika’da bir dönem, sübyancıla-

ra ne kadar ceza verilirse verilsin hiç 
bir şekilde çare olamayacağı tespit edil-
miş ve bu şahısların hadım ettirilme-
si kararı verilmiş, ancak akabinde yine 
bu şahısların bu seferde el, parmak ve 
başka yöntemlerle çocuklara kıydıkla-
rı gözlenmiş. Ancak Avrupa’ya baktı-
ğımız zaman, Polonya, bu yöntemi ey-
lül 2008’de yürürlüğe koydu ve şu anda 
Avrupa’da pedofile en ağır(!) cezayı uy-
gulayan ülke olarak Polonya görünü-
yor.  
Kendi öğrencilerim başta olmak üze-

re bir çok çocuğun etkilendiğini biliyo-
rum. Bu vahşet sınıflarımıza ve tenef-
füslerimize kadar taşınmışsa, biz ye-
tişkinlere bir görev düşmektedir. Peki 
bu durumda ne yapmak gerekiyor. Uz-
manların dediğine göre, çocuklarımıza 
olayı doğrularıyla anlatmak gerekiyor. 
Ancak öncelikle çocuğunuzun endişesi-
ni kurcalayın. Korkusu nedir? Zira er-
gen çağına henüz girmemiş bir çocuğun 
korkusu, tecavüze uğramak değil, an-
nesi ve babasından uzaklaştırılmak, on-
ları bir daha görememektir. Bu neden-
le, öncelikle çocuğun endişesini, kaygı-
sını gözlemleyip ona göre iletişim kur-
maktır. 
Böyle bir suçun cezası sizce ne olma-

lıdır? Danimarka’da 8 yıla kadar ha-
pis ve daha ağır koşullar söz konusu 
ise, ki bu nadirendir,  12 yıla kadar 
hapis verilebiliyor. Bilemiyorum, Üs-
küdar’dakinin sonu malum oldu, keza 
Konya’daki sapıkta cezaevine girdiği 
gün.. yorum sizin...!

Sübyancılığın cezası nedir?

BEDRİYE ZELAL KANAT bzelal.kanat@haber.dk

İskandinavya ülkeleri Danimarka, İs-
veç, Norveç ve Finlandinya’da yaşa-

yan değerli vatandaşlar, arkadaşlar ve 
kıymetli dostlar sizlere Türkiye’den ku-
cak dolusu selam, sevgi ve iyi dilekleri-
mi iletiyorum. Türkiye kış mevsimine 
girerken, Danimarka ve diğer İskandi-
nav ülkeleri kış mevsimine çoktan girdi 
ve soğuk havalar sizleri üşütmektedir. 
İskandinav ülkelerinin havası iyi olma-
sa da sizlerin havanız iyi, günleriniz 
huzurlu ve mutlu, geleceğiniz umutlu 
olsun.
Çok kısa süre önce kutladığımız Kur-

ban Bayramı’nda Danimarka, İsveç ve 
Norveç’ten gelen dost ve arkadaşlarla 
Antalya, Ankara, Sivas, Uşak ve İstan-
bul’da görüştük, konuştuk ve sizleri an-
dık. Çoğu yurtdışında yaşayan vatan-
daşlarımızla da iş icabı veya hal hatır 
sormak için telefonla, facebook’la, ma-
il’lerle görüştük. Bu görüşmelerin or-
tak konusu sizlerin özelliği ve güzelli-
ğiydi. Görüştüğümüz kişilerden bazıla-
rının isimlerini sayacak olursak Cengiz, 
Mesut, Hakverdi, Kemal, Asım, Metin, 
Ali Dayı, Ahmet,Yahya, Ramazan, Bay-
ram, Rıdvan, Ali, Nevzat, Bilal, Erol, 
Fuat, Gökhan, Harun, Göksel, Hüseyin, 
Mehmet Beyler ile Satı, Yılbaşı, Ayşe, 
Fatma, Gülnur, Hacer Melek Hanım-
lar ile kendilerinden peşinen özür dile-
diğim ismini sayamadığım diğer birçok 
kişiler. Bu ismini saydığımız kişiler ta-
tile, akrabalarını ziyarete ve memleket 
hasretini gidermeye gelmişlerdir. Siz-
lere de vakit buldukça memleketinize 
özlem gidermeye gelmenizi tavsiye ede-
rim.Buraya gelenlerle sizler hakkında 
güzelliklerinizi, özelliklerinizi, dostluk-
larınızı, kadirşinastlıklarınızı konuştuk, 
durum normal vukuat yok,asayiş ber-
kemal dedik buradan ve oradan.Buraya 

gelenlerden kimilerini ilçelerinde, bel-
delerinde, evlerinde ziyaret ettik. Şar-
kışla’ya, Cihanbeyli’ye, Kulu’ya, Sivas-
lı’ya ve Tatar kasabasına gittik. Özel-
likle Tatar’da Tatar Derneği’nin yaptığı 
okul ve okul bahçesini Ali Dayı ve Yah-
ya Bey birlikte gittiğimiz savcı Ercan 
Bey ve müdür Mehmet Bey bizi gezdir-
di. Bu hizmetlerinden dolayı Tatar Der-
neği yönetici ve üyelerini kutluyorum. 
Eğitime yapılan yatırımın en iyi yatırım 
olduğunu anlayarak bu güzel hizmetle-
ri yapmışlar.
Değerli dostlar, arkadaşlar ve oku-

yucular, hayatın amacı mutlu olmak, 
mutlu kalmak ve çevrelerdeki insanla-
ra, ailenize ve büyüklerinize, ülkenize 
faydalı olmaktır. Elbetteki tüm bunları 
yaparken farkında olmadan bir takım 
eksiklikler ve aksaklıklar olabilmekte-
dir. Önemli olan bir eksiklik ve aksaklı-
ğı farkedip gidermektir. Hani demişler 
ya “hata yapmayan iki insan tanıdım, 
bunlardan biri doğmadı diğeri de öldü.” 
Bu cümleden hareketle hoşgörülü ol-
malıyız. Biliyoruz ki hoşgörüsüz insan-
lar mutluluktan pay alamazlar. Kısaca-
sı hayatı daha mutlu, huzurlu geleceği 
mutlu kılmak, çocuklarımızı daha iyi 
eğitip geleceğe daha iyi hazırlamak için 
gerekenleri yapmalıyız. Emeklilerimiz-
de 2.Bahar dediğimiz emeklilik günle-
rini iyi değerlendirmeli, günlerini mut-
lu kılmaları için gerekenleri yapmalı, 

fırsat buldukça da Anavatana gitmeli-
dirler. Hani derler ya “ömür dediğin 3 
gündür, dün geldi geçti yarın ise meç-
hul, ömür dediğin 1 gündür o da bu-
gündür.” o halde bugünlerinizi değer-
lendirin.Yazının başlığında Güzel Söz-
ler Mutlu Hayat cümlesini kullanmış-
tık. Bu cümleden kastımız konuşmala-
rınızda kimseyi kırmadan tatlı dille iyi 
seçilmiş sözlerle karşımızdakine hitap 
etmeliyiz.Onları kırmamalıyız. İşte bu 
nedenledir ki zihnimizde birikimlerimi-
zin bol olması, dilinize espirilerinizin, 
yüzünüzde gülücüklerinizin, kalbiniz-
de iyiliklerin, çevrenizde seven ve sa-
yanların bol olması isteğiniz arzunuz 
idealiniz olmalıdır. Tüm bu güzellikler-
de anlamlı ve duyarlı konuşmak güzel 
sözler söylemekle olur. Sözlerle duyar, 
sözlerle düşünürüz, sözlerle konuşuruz, 
sözlerle algılarız hayatın tadını. Sözler-
le severiz, sözlerle nefret ederiz, sözler-
le kavga eder, sözlerle barışır, sözlerle 
anlaşırız. Hayatın imbikten geçmiş in-
cileridir sözler. Ümit ile ümitsizlik ara-
sında sıkışıp kaldığınız anda bir medet 
eli,bir dost tebessümüdür sözler. Bazen 
bir nasihat, bazen bir avunma, bazen 
bir eğlence, bazen de düşünme oluve-
rir sözler. Bazen bir çıkmaza düşeriz, 
sözler bir çıkış yolu gösterir hemen. Kı-
sacası sözler insanı insana, seni sana, 
sizi size, hepimizi hepimize anlatan in-
cilerdir. Hani yalan diyeceğimize doğ-

ru değil, kötü diyeceğimize iyi değil, 
çirkin diyeceğimize güzel değil desek 
karşımızdakini daha az üzer ve kıra-
rız. Atalarımız “tatlı dil yılanı deliğin-
den çıkarır, söz bilirsen söz söyle sözün-
den ibret alsınlar, söz bilmezsen sükut 
eyle seni adama sansınlar.” atasözlerini 
boşa söylememişler. Değerli okuyucular 
bu yazıyı sizler için yazarken 14 Ksım 
2012 saat 21.00’de Türk Milli Takımı-
mız Türk Telekom Arena’da Danimar-
ka Milli Takımıyla 500.’cü milli maçı-
nı oynamaya hazırlanıyordu. Dileğimiz 
maçın dostluk içinde geçmesi ve Mil-
li Takımımızın galip gelmesi ve maçın 
bizler için anlamlı olmasıdır.
Bu ciddi sözlerden sonra birazda güle-

lim.Biri diğerine sorar; 
- Bu Vilayete (İl’e) tayini eş durumun-

dan mı yaptırdın.Cevap:- hayır dayı du-
rumundan.
- Adam adını değiştirmek için mah-

kemeye başvurur.Hakim sorar “adınız 
ne?”, cevap “Dursun Dana”. Hakim tek-
rar sorar; “ne yapmak istiyorsunuz” 
“Mahir Dana”. 
-Komiser Karakola gelen 2 berduştan 

birisine sorar, “adresiniz neresi?” cevap, 
“bilmiyorum”. Bu kez komiser diğerine 
sorar, “senin adres neresi”, cevap “ben 
onun komşusuyum.”
Bu vesile ile 2012 yılını bitirme üzere 

olduğumuz bu son ayda 2012 yılı plan 
ve programlarınızdan tamamlayama-
dıklarınızı tamamlamanızı ve 2013 yılı 
plan ve programını şimdiden hazırla-
maya başlamanızı tavsiye ediyor, iyi 
günler dileği ile, hoşçakalın dostça ka-
lın, sağlıcakla kalın der selam ve sevgi-
lerimi sunarım.

 
feyzullah.arslan@egm.gov.tr

GÜZEL SÖZLER, 
MUTLU HAYAT

FEYZULLAH ARSLAN  1.Emniyet Müdürü haber@haber.dk
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AROMA ♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin 
mutlu edin

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

hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

GELİN ÇİÇEKLERİ 
VE BUKETLER

Vesterbrogade 61 
1620 København V 

Tlf: 33 79 40 23

Mağazamızda her zaman uygun 
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, taptaze 

gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Düğün, nişan ve özel 
günlerinizde çiçek, buket 

ve çelenk verilir

Jysk Sengetöj, Netto, Lidl gibi marketlerin 
olduğu Gladsaxe Center’de 60 kişilik salonu 

ile Pizza restaurant satılıktı. 
Turu mevcuttur. 

Söborg Gladsaxe Center’de sahibinden 
satılık pizza restaurant

Müracaat:
Tlf: 22 11 58 13

SATILIK RESTAURANT

www.gazette.dkwww.haber.dk

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,  

www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.
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SAS’ı personel kurtardı
İskandinavya Hava Yolları SAS, 6 bin çalışanının işine 
son vererek ve çalışanların maaşlarını da yüzde 15 
düşürerek iflasın eşiğinden son anda döndü.

1 
Kasım’da Kopen-
hag’daki görevine baş-
layan Cuma Ali Aydın, 
Danimarka’nın yanısı-

ra İsveç, Norveç ve Finlandi-
ya’dan da sorumlu olacak. 

Danimarka-Türkiye polis 
ilişkilerinin çok iyi düzeyde 
seyretmesinden memnuniyet 
duyduğunu ifade eden Aydın, 
“bunu daha da iyiye götürmek 
için gayret göstereceğiz” dedi.

Müşavirliğinin kapılarının 
ardına kadar vatandaşlarımıza 
açık olduğunu belirten Aydın,  
sorunları olan vatandaşlarımı-
zın hiç çekinmeden kendisine 
ulaşabileceklerini söyledi ve 
özel cep telefonunun gazete-
miz aracılıyla vatandaşlarımı-
zın duyurulmasını istedi. So-
runları olan vatandaşlarımız 
81 61 15 20 no’lu numaradan 

Kopenhag Emniyet Müşaviri 
Cuma Ali Aydın’a ulaşabilirler. 

Cuma Ali Aydın, daha önce 
Kahraman Maraş, Siirt ille-
rinde Emniyet Müdürlüğü 
yaptı. Emniyet Genel Müdür-
lüğü’nde çeşitli görevler üstle-
nen Aydın, en son olarak Kay-
seri Emniyet Müdürlüğü göre-
vini yürütüyordu.  

(Haber)

Kopenhag yeni Emniyet Müşaviri görevine başladı
Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan’dan boşalan T.C 
Kopenhag Büyükelçiliği Kopenhag Emniyet Müşavirliği 
görevine Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın atandı. 
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G
eçtiğimiz ay so-
nunda, Danimar-
ka’nın en saygın 
ödülü olan ve 

Kopenhag Üniversitesi ta-
rafından iki yılda bir veri-
len 1 Milyon Kronluk (320 
Bin TL) Sonning ödülünü 
almak üzere Kopenhag’a 
gelen Orhan Pamuk ödülü-
nü rektör Ralf Hemming-
sen’den aldı.

1950 yılından beri ve-
rilmekte olan ödül daha 
önce aralarından Winston 
Churchill, Bertrand Rus-
sell, Albert Scweitzer, Ni-
els Bohr, Laurence Olivier, 
Dario Fo, Günter Grass, 
Vaclav Havel ve Krzysztof 
Kieslowski gibi isimlerin 
bulunduğu 33 kişiye veril-
mişti. Sonning ödülü Avru-
pa kültürüne katkıda bulu-
nan isimlere veriliyor.

Ödül töreninde kısa bir 
açılış konuşması yapan üni-
versite rektörü Ralf Hem-
mingsen, Orhan Pamuk’un 
eserlerinde hem Doğu- Batı 
arasından sıkışıp kalmış 
Avrupa’nın uç sınırında 
yaşayan küçük bir çocuk 
olarak Orhan Pamuk ve bir 
de yaşadığı şehri şiirsel bir 
düzeye çıkararak Doğu-Batı 
ikilemini, zıtlığını ve ortak 
yönlerini bir araya getiren 
bir Orhan Pamuk bulun-
duğunu söyledi ve “Her iki 
Orhan’a da çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Törende ayrıca Kopenhag 
Üniversitesi profesörlerin-
den İldiko Beller Hann da 
bir konuşma yaparak da-
vetlilere Orhan Pamuk’un 
romanlarından örneklerle 
Doğu-Batı karşılaşması-

nı ve Pamuk’un edebiyata 
yaklaşımını anlattı.

Bu ödül milyonlarca 
Türk’ün

Orhan Pamuk ise ödülü 
aldıktan sonra yaptığı ko-
nuşmada, Avrupa kültürü-
ne katkılarından dolayı bu 
ödülün kendisine verilme-
sinden özellikle büyük bir 
mutluluk duyduğunu, zira 
Atatürk’ün de Türk halkı-
na Avrupa medeniyetini he-
def gösterdiğini, 1923’ten 
bu yana çağdaş Türkiye 

Cumhuriyeti¬nin 
ulaşmasını istediği 
bir hedef olan Avru-
pa Kültür mirasına 
katkıda bulunduğu-
nun ödülle saptan-
masının çok gurur 
verici olduğunu söy-
ledi. 

Pamuk, ”Türki-
ye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Kemal 
Atatürk’ün 1920 ve 
30’lardaki Batılı-
laşmacı ve laik re-
formlarına kalben 
inanmış yukarı orta 
sınıf bir İstanbul ai-
lesindenim. Yalnız 
babam değil, lise 
tarih öğretmenliği 
eğitimi almış 1898 
doğumlu babaannem 

de evde Kemal Atatürk gibi 
“muasır medeniyet” sözünü 
kullanır, bununla da Kemal 
Atatürk gibi “Avrupa”yı 
kastederdi. Evde, çocuklu-
ğumda, 1950’lerde, 60’larda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucularının bu fikirlerin-
den kimse şüphelenmezdi. 
20’nci yüzyılın ortasında, 
İstanbul’da yukarı sınıf 
hayatı süren bizler için Av-
rupa iş bulmak için gidece-
ğimiz, mal alıp satacağımız 
ya da sermayedarlarıyla iş-
birliği yapacağımız bir yer 
olmaktan çok; medeniyetini 
örnek alacağımız bir kül-
türdü. Bu şimdi biraz safi-
yane bir düşünce gibi gözü-
kebilir. Ama ta 1970’lerde 
bile Türkiye’nin okumuş 
yazmış orta sınıfları, Batı 
dışı ülkelerin iyi eğitim al-
mış bütün orta sınıfları 
gibi Avrupa’nın harekete 
geçirdiği düşüncelerden et-
kilenmeyi, Avrupa’yı kendi 
ülkelerinin geleceği için bir 
örnek olarak görmeyi bir 
saflık olarak görmezdi.

“Avrupa demek, Avru-
pa’da üretilen, müzik, sa-
nat, tablo, mimari, özgür 
düşünce, Avrupa felsefesi 
demektir. Avrupa Birliği 
benim için hedef değildir. 
Benim umurumda da de-
ğildir. Benim için hedef 
Avrupa kültürüdür” diyen 
Pamuk törenin ardından 

Türk basın mensupları ile 
de konuştu ve burada da 
“Bu ödülü sadece ben alma-
dım, benim gibi düşünen 
milyonlarca Türk adına 
da bu ödülü aldım, onlar 
adında ayrıca gururluyum” 
dedi.

Dinden bahsederken iki 
kez çan çaldı

Pamuk “Avrupa’yı Hıris-
tiyan bir kulüp olarak ni-
telendirirsek Türkiye’nin 
Avrupa’da yer almamasını 
anlayabiliriz” dediği anlar-

da ödül töreninin yapıldığı 
salonun bitişiğindeki kilise-
nin çanlarının çalması dik-
kat çekti. Tören ardından 
HABER`e konuşan Pamuk, 
“evet konuşmamda iki kez 
Avrupa’nın Hristiyan kim-
liğinden bahsettim, iki kez 
Hristiyan sözcüğünü kul-
landım ikisinde de çan çal-
dı. Nasıl isterseniz öyle yo-
rumlayın” dedi.

“Benim dinim 
edebiyattır”

Avrupa’nın Hıristiyan ol-

ması, Türkiye’nin Avru-
pa’da yer alıp almamasının 
dini şartlara bağlı olup ol-
madığı konusundaki so-
rulara cevap verirken de 
“Benim dinim edebiyattır” 
dedi.

(Haber)

“ERGENEKON” ADINDA BİR İDDİA VAR, AMA 
NE OLDUĞUNU İDDİA SAHİPLERİ DE BİLMİYOR!

Oğuzhan TORACI                 
Foto: Umut Nural             

G
eçtiğimiz gün-
lerde; 51. 52. 53. 
Hükümetlerde 
Milli Eğitim, 

54. Hükümette Milli Sa-
vunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuş, 
21. dönemde TBMM Anayasa Komisyonu 
Başkanlığı yapmış, şimdilerde ise Cum-
huriyet Halk Partisi Milletvekili olarak 
siyasi yaşamını sürdüren Turhan Tayan 
ile bir araya geldim. Yıllarca merkez sağ-
da siyaset yapıp, şimdilerde CHP çatısı al-
tında yoluna devam etmesi çok tartışılsa 
da, kendisi her zaman hassas dengeleri ve 
adaleti gözetmeye çalışanlardandır. Neyse, 
lafı çok uzatmadan sohbete başlıyoruz.

Hukukçu kimliğinizle siyaset günde-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Referandumdan sonra Türk Adliyesi; 
hem bağımsızlığını, hem tarafsızlığını 
yitirdi. Bu gelinen noktada demokratik 
hak ve özgürlükler her geçen gün çeşit-
li vesilelerle ihlal ediliyor, çiğneniyor, 
yok kabul ediliyor. Türkiye adeta siya-
setçilerin, düşünürlerin ve gazetecilerin 
hapishanesi durumuna gelmiş bir ülke. 
Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nda da 
açıklandığı gibi; Türkiye’de demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları kali-
tesi her geçen gün düşüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’de her 
zaman hak ve özgürlükler 
konusundan mağdur oldu…

Maalesef öyle. Bu dönem daha fazla 
üzüntülerimiz var. İki milletvekilimiz 
şuanda Silivri’de tutsak. Gerek Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi, gerekse 
Birleşmiş Milletler Seçilmiş İnsanlar 
Sözleşmesi’ne göre, seçilmiş insanların 
tutuklanmasını anlamak mümkün değil-
dir. Kabul edilemez. Kaldı ki bu kişiler 
hükümlüde değillerdir. Sayın Prof. Dr. 
Mehmet Haberal ve Sayın Mustafa Bal-
bay sadece şüphelidirler.

Neticede yargılanmalarını 
gerektirmez mi?

Yargılanmasın demiyoruz, tarafsız ve 
bağımsız mahkemelerce bir iddia varsa 
yargılanabilir. Ama bu yargılamanın tu-
tuklu sürdürülmesinin bir anlamı yok. 
Bir an evvel bu iki milletvekilimizin 
serbest bırakılıp, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yeminlerini edip, yasama ça-
lışmalarına katılmaları gerekiyor. Tür-
kiye’de maalesef bu acı tablo yaşanıyor, 
bizde buna karşı mücadelemizi sürdürü-
yoruz. Bugün iktidarda bulunanlar, tu-
tum ve davranışlarıyla seçilmişlerin içe-
ride tutsak kalmasına göz yumuyorlar, 
onların demokrasi anlayışı da budur. 

Başbakan hapishanedeki gazeteci-
ler için “meslek suçu işlediler” gibi 
bir açıklama yapmıştı, acaba 
Haberal ve Balbay’da meslek suçu 
işlemiş olabilirler mi?

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekille-
rinden Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal 
dünya çapında organ nakli profesörü-
dür, Sayın Mustafa Balbay ise gazete-

cidir. Bu isimlerin hiç biri ne ile yargı-
landığını şuanda bilmiyor. Bizde bilmi-
yoruz. “Ergenekon” adı altında bir iddia 
var ama ne olduğunu iddia sahipleri de 
bilmiyor. İddianın unsurlarının ne ol-
duğu hakkında açık bir ifade yok. Oysa 
elinde neşteriyle organ nakli yapan Ha-
beral ile kaleminden başka bir şeyi olma-
yan Mustafa Balbay söz konusu. Onların 
ellerinde; çakı yok, silah yok, bomba yok. 
Birbirlerini tanımayan bir takım insan-
lar aynı iddianamenin içersinde, aynı 
iddiayla ve somut delil olmadığı halde 
suçlanıyorlar ve yargılanıyorlar. Bunu 
kabul etmek ve anlamak mümkün değil. 
Bu demokrasimizin hangi kalitede oldu-
ğunu gösterir. 

Sürekli  “Ergenekon Davası” 
konuşulduğu için Türkiye’nin 
ekonomik durumundan söz 
edilemez oldu. Nedir durumlar, 
ekonomimiz nereye gidiyor?

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, insan-
ların gelir dağılımındaki farklılıklardan 
doğan sorunlarla uğraşıyoruz. Türki-
ye’de vatandaşlar arasında ciddi bir ge-
lir dağılımında haksızlıklar ve adaletsiz-
lik var. Türkiye hiçbir devirde olmadığı 
kadar borçlu; iş adamları borçlu, esnaf 
borçlu, çiftçi borçlu, işçi borçlu, emekli 
borçlu… İnsanlar borçlarını borçla öder 
haldedir.

Memleketteki bütün olumsuzluklar-
dan iktidarın üzerine atılır. Buna 
rağmen 10. yılını kutlayan Ak Parti 
kurulduğu günden bu yana iktidar-
da, fakat köklü bir geçmişi olması-
na rağmen Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidar olamıyor. Her zaman Cum-
huriyet Halk Partisi’nin topluma 
karşı sağduyulu oluşundan bahsedi-
liyor ama vatandaş bunu neden 

görmek istemiyor?

Bu önemli bir soru. Sayın Genel Baş-
kan’da söylüyor. Bu konuda kendimizi 
yargılamamız, bir durum değerlendir-
mesi yapmamız ve öz eleştiride bulun-
mamız lazım. Ne olursa olursun, demek 
ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak ken-
dimizi halka yeterince anlatamamışız. 
Kendimizi beğendirememişiz. Bunun 
sebeplerini ortadan kaldırmakta Genel 
Başkan’dan üyesine kadar hepimize, her-
kese iş düşüyor. 

Her şeye rağmen CHP kendini 
kabullendirmekte sorun yaşıyor…

İş başında bulunanlar; ellerine geçirdik-
leri, baskı altına aldıkları medyayı kul-
lanarak topluma sürekli ileri demokrasi 
pompalıyorlar. Her tepkiye biber gazının 
sıkıldığı, öğrenci gösterilerinin polis job-
larıyla bastırıldığı, üniversitelerin sustu-
rulduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz. Netice 
olarak şuan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ndeki parmak fazlalığının her şey 
demek olduğuna inanan ve bunu demok-
rasi olarak kabul eden bir iktidar söz ko-
nusu. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 
şartları savunmak mümkün değil. 

Sohbetimizin sonuna gelirken, be-
nim için çok önemli bir meseleden 
bahsetmek için konuyu değiştirmek 
zorundayım. Malum “20 Kasım Dün-
ya Çocuk Hakları Günü”ydü, bende 
sıkı bir “çocuk hakları” savunucu-
suyumdur, üstelik birçok projenin 
de tasarımcılığını yaptım ve nisan 
ayında Kemal Kılıçdaroğlu ile bu 
konuda da görüşmüştüm. Sizinde 
konuyla ilgili düşüncelerinizi merak 
ediyorum…

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan 
bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

bu sözleşmenin bir tarafı olarak Çocuk 
Hakları üzerindeki duyarlılığını mutla-
ka sürdürmelidir. Çocuklarımız bizim 
geleceğimizdir. Sağlıksız ortamlarda 
çocukların çalıştırılmasının önlenmesi, 
çocuk sağlığının mutlaka ön planda tu-
tulması, çocukların eğitimine özel önem 
gösterilmesi, okul öncesi eğitimin ağırlık 
kazanması çocukların suç işlemelerinin 
önüne geçilmesi ve çocukları sokaktan 
kurtarmamız gerekmektedir. Bunlar özel 
proje gerektiren çalışmalardır. Çocuğuna 
özel ilgi göstermeyen bir toplumun gele-
ceği karanlıktır. 

Aslında çalıştırılan çocuklardan 
ziyade en büyük problem “çocuk 
gelinler”…

Bu konu Türkiye’nin maalesef bir ger-
çeği, çocuk yaşta kızların hileli yollarla 
evlendirilmesi, hatta zorla evlendirilmesi 
bir sosyal faciadır. Bu daha sonra hem 
önemli sağlıklı sorunları hem de şiddet 
yaratıyor. Bunun önüne mutlaka geçil-
mesi lazımdır. 

Sizce geçilmesi için mücadele 
veriliyor mu?

Şu kadarını söyleyeyim bu konularla il-
gili son yıllarda gerek parlamentomu-
zun, 
gerekse sivil toplum kuruluşlarında özel 
bir takım duyarlılıklar ortaya çıkmıştır. 
Yani geçmişe oranla bu konu; ülkenin ve 
toplumun gündemindedir, konuyla ilgili 
taraflar çoğalmaktadır. 

Sohbetimizin sonunda açıkçası Turhan Ta-
yan’ın birçok CHP’liden daha CHP’li olduğu 
dikkatimi çekti. Umarım partideki kaotik 
yapı düzene girer ve CHP önümüzdeki ye-
rel seçimlerde centilmence başarı mücade-
lesi verir.

oguzhan.toraci@gmail.com

HABER - RÖPORTAJ HABERKÜLTÜR & SANAT

Kültür   YaşamHABER & RÖPORTAJ

BASKI ALTINA ALDIKLARI MEDYAYI KULLANARAK TOPLUMA SÜREKLİ İLERİ DEMOKRASİ POMPALIYORLAR!

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 

CHP Milletvekili TURHAN TAYAN:  

ORHAN PAMUK’A DANİMARKA’NIN EN SAYGIN ÖDÜLÜ VERİLDİ

Pamuk: Hedef AB değil, Avrupa kültürü olmalı
Orhan Pamuk, Kopenhag Üniversitesi tarafından verilen 1 milyon kronluk Sonning  Ödülü’nü alırken yaptığı 
konuşmada, Atatürk’ün Türk halkına gösterdiği Avrupa hedefinden söz etti ve Avrupa kültürünün Avrupa 
Birliği’nden daha önemli olduğunu söyledi. 

Orhan Pamuk’a Kopenhag 
Üniversitesi tarafından Son-
ning Ödülü verilmesi nede-
niyle düzenlenen törende 
Türkiye’nin Kopenhag büyü-
kelçiliğinden kimse bulunma-
ması dikkat çekerken, üniver-
site rektörü Ralf Hemmingsen 
büyükelçinin neden törende 
bulunmadığını bilmediğini 
söyledi.
Kopenhag Büyükelçisi Ahmet 
Berki Dibek, HABER gazete-
sine konuştu ve ödül törenine 
ve Orhan Pamuk’un ziyareti 
bağlamında düzenlenen hiç bir 
etkinliğe davet edilmediğini 
söyledi. Pamuk dün Kopenhag 
Üniversitesi`nde öğrencilerin 
katıldığı bir sorulu cevaplı et-
kinliğe katılmış, ardından Kra-
liyet Kütüphanesinde yazar 
Carsten Jensen ile yaklaşık 500 
kişinin izleyici olarak katıldığı 
bir röportaj gerçekleştirmişti. 

Büyükelçi davet 
edilmedi

Ödül töreninde Danimarka’da 
yaşayan Türk müzisyen Fuat 
Talay da sazıyla sesiyle 
katıldı. 
  Talay, Kars yöresi halk tür-
külerinden Naz Barı’nı enstrü-
mantal olarak seslendirirken,  
Zülfü Livaneli’nin bestesi 
‘Nefesim Nefesine’yi de çalıp 
söyledi.

Törende Türkçe müzik



     Kasım/November 2012haber20  Kasım/November 2012 21   haber

Mısır’da doğan 
Müslüman Kar-
deşler örgütü, 

1928 yılında Hasan el 
Benna tarafından hila-
fetin yeniden oluşturul-
ması savıyla kuruldu. İlk 
olarak Filistin’de Yahu-
dilere karşı çatışmalara 
giren örgüt, 1940’lara 
gelindiğinde 500 bin üye-
ye ulaştı, Kral Faruk’a 
ve daha sonra Nasır’a 
muhalefet etti. Nasır 
suikastıyla faaliyetleri 
yasaklanan örgüt, Ku-
zey Afrika’da ve Orta 
Doğu’da yaşanan Arap 
Baharı halk hareketle-
rinden sonra günümüzde 
Mısır’daki en büyük güç 
konumunda.

Geçen ay Danimarka’da 
yayımlanan bu kitabın odak 
noktası, batı ülkelerindeki 
Müslüman Kardeşler örgüt-
leri ile bu ülkelerde uyum 
sağlama isteği, demokrasi, 
İslam ideolojisinin dogmala-
rı ve gelenekleri arasındaki 
dengeler.

Mısır’da ortaya çıkan ve 
kurulan Müslüman Kar-
deşler, bugün, Ortadoğu 
ülkeleri Ürdün, Suriye ve 

Filistin’de, Avrupa’da İngil-
tere, Almanya, Fransa gibi 
ülkelerde, bu arada Dani-
marka’da, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde aktif çalışma-
lar yapıyor.

Müslüman Kardeşler ör-
gütünün üyeleri kendilerini 
hem Avrupalı hem Müs-
lüman olarak algılıyorlar. 
Yazara göre bu noktadaki 
en önemli soru; bu örgütün 
Avrupalı Müslüman üyele-
ri, İslami açıdan diyalogun 
bir tarafı olarak işlev göre-

bilir mi? Örgüte sorar-
sanız bu işlevi yerine 
getirebilir. Ancak yaza-
rın sorusu;  Müslüman 
Kardeşler iki dille mi 
konuşuyor ya da batı ül-
kelerinin yöneticileri bu 
örgütün üyelerine güve-
nebilir mi? 

Yazar bu kitabıyla, bu 
sorulara ilişkin düşünce-
lerini ayrıntılarıyla irde-
liyor ve batı dünyasının 
İslam’ı ve Müslüman 
Kardeşler Cemiyeti’ni 
nasıl algıladıklarını oku-
yucusuna anlatmaya ça-
lışıyor.

Her ne kadar kitap lise-
lerde Tarih, Toplum Bi-
limi ve Din Dersleri için 

hazırlanmışsa da, konuya 
ilgi duyanların ilgiyle oku-
yabilecekleri bir kitap nite-
liğinde.  

Basın fotoğrafçı-
sı Henrik Saxg-
ren, kısa bir 

süre önce yayımlanan 
Krig og Kærlighed 
(Savaş ve Sevgi) adlı 
foto-kitabı dolayısıyla 
büyük övgüler almış 
ve bu kitaptan dolayı 
da ödül kazanmıştı. 
Fotoğrafçı Henrik 
Saxgren, bu kez de 
Danimarka’ya iltica 
etmiş ya da aile bir-
leşimi yoluyla Dani-
marka’ya göç etmiş gelmiş 
46 otobüs şoförüyle ilgili 
43 kısa öyküyü içeren Bus 
fra Bagdad- Bağdat Oto-
büsü kitabını yayımladı.

Kitapta öykülerine yer 
verilen 46 otobüs şofö-
rü, çok uzun ve zahmetli 
yollardan Şili, Hindistan, 
Kenya gibi çok uzaklar-
dan her şeyi göze alarak 
Danimarka’ya daha iyi bir 
yaşam için gelmiş insan-
lar. Bu insanların çoğu 
ya bir savaştan kaçmış ya 
da fakirlikten kurtulmak 
için ülkelerini terketmek 
zorunda kalmış olanlar. 

Bir çoğu da bu hedeflerine 
ulaşabilmek için servet-
lerini harcamış ya da bü-
yük borçlar altına girmiş. 
Mülteci merkezlerinde 
zor aylar, yıllar geçirmiş-
ler. Oturma izni almakta 
büyük zorluklarla karşı-
laşmışlar. Daha sonra bu 
insanlar büyük uğraşlarla 
oturma izinlerini alabil-
mişler ve Kopenhag Baş-
kent Bölgesinde otobüs 
şofürlüğü mesleğine gire-
bilmişler. Kendilerine, gel-
miş oldukları ülkelerden 
daha iyi koşullarda bir ya-
şam düzeni kurmuşlar.

Tüm bunları biz göçmen-

ler olarak iyi biliyo-
ruz. Ancak aynı şey 
Danimarka halkı için 
söylenemez. Kitaptan 
amaç da zaten bunu 
yapabilmek. Nitekim, 
City Trafik, Arriva 
ya da Nettbus şehir 
otobüslerine binen 
Danimarkalı yolcu-
ların ne kadarı, ken-
dilerini gideceklerı 
yere götüren bilet ve 
kartlarını gösterdik-
leri bu şoförleri tanı-

yor ki?
Ancak, kitap, fotoğrafçı 

Henrik Saxgren’in kita-
bın giriş yazısında açıkça 
ifade ettiği gibi, usta bir 
yazarın gazetecilik ustalı-
ğı üslubuyla yazılmış bir 
kitap değil. Buna karşılık, 
kitap usta bir fotoğrafçı-
nın gözüyle ortaya kon-
muş, gerçekçi ve gerçek 
yaşamı gösteren bir yapıt.

Dikkat ettiniz mi, bugünlerde 
sessiz sedasız bir oruç tutulu-

yor...Tutuldu!
Aynı sınırlar içinde yaşayan iki fark-
lı inanç… Ve akıl almaz bir tezat! Öyle 
böyle değil, binlerce oruçlu insan ama 
cadde de, meydanda görünürde kim-
se yok… Davul yok, bağıran yok, çadır 
yok; parti, belediye, reklam, siyaset hoy-
ratlığı-çirkinliği istismarı, iftar koşuş-
turması, “yetişemeyeceğim” telaşı yok… 
Sadece ölüm var!!!
Bu defa bu köşeye şairler yazdı:

Özdemir İnce
Bir şeyler kapanıyordu bir yerlerde: Ki-
minin bahtı, Kiminin yüreği, Kiminin 
kapısı ve penceresi..

Nazım Hikmet Ran
“Birlikte gidelim bu gülüşü olmayan şe-
hirlerden yeni toğumlar ekelim hüzne 
boğulmuş yalnızlığımıza belki yeniden 
yaşatırız o masum sevdaları”

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu hasret bizim!”

Orhan Veli Kanık
ANLATAMIYORUM 
Ağlasam sesimi duyar mısınız, 
Mısralarımda; 
Dokunabilir misiniz, 
Gözyaşlarıma, ellerinizle? 
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, 
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu 
Bu derde düşmeden önce. 
Bir yer var, biliyorum; 
Her şeyi söylemek mümkün; 

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; 
Anlatamıyorum. 

Yılmaz Erdoğan
Kirli bi çocuk yüzüyüm kapında, ama 
dünyanın en temiz gözleriyle bakıyorum 
sana... Şeker değil istediğim, yüreğini 
koy avuçlarıma..

Can Yücel
Sen kasırgalara dayanmışsın, rüzgârla 
mı yıkılacaksın!
Başka çaren yok yüreğim;
Dosta düşmana karşı ayakta kalacak-
sın.

Ataol Behramoğlu
Oysa insan olmak
Çoğalabilmektir başkalarıyla
İnsansın, birinin canı yanarken,
Senin de canın yanıyorsa..

Kemal Burkay
GÜLÜMSE
Hadi gülümse bulutlar gitsin
İşçiler iyi çalışsın, gülümse
Yoksa ben nasıl yenilenirim
Belki şehre bir film gelir
Bir güzel orman olur yazılarda
İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.

Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı çok
Çakıltaşlarım vardı benim
Ama sen başkasın anlıyor musun
Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm
Tüm şehir bana küskün
Bir kedim bile yok anlıyor musun
İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.

Şairlerin dilinden

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

YAŞAM KÜLTÜR YORUM

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 

Sleiman-Boodz Çetesi Eski Üyesi
Sleiman Sleiman, Danimar-

ka’ya 4 yaşında küçük ço-
cukken gelmiş, Filistin 

kökenli bir mülteci çocuğudur. 
Danimarka’da ana-baba şefkati 
görmeden, şiddetin, sokak kanu-
nun hakim olduğu bir çevrede 
büyümüş, çocukluğu ve gençliği 
şiddet olayları, suç olayları ve her 
türlü uygunsuz davranışlarla dolu 
bir yaşam öyküsü olan bir kişidir. 
Sleiman, sürekli cezaevlerinde 
yatmış babasını hemen hemen hiç 
görmemiş, zaten babası evde ol-
madığı için de baba dayağı yeme-
miş ender etnik kökenli bir çocuk 
olduğu belirtiliyor. 1990’lı yılların 
Hundige semtindeki çok katı ya-

şam biçimi ve haşin koşullar için-
de yetişen Sleiman, bir çok kez 
mahkemeye hakim önüne çıkmış 
ve çok sayıda cezalar almış sicili 
çok bozuk olan, tüm bunlara rağ-
men bugün sicili tamamen temiz 
olan bir insan konumundadır.

Kasım ayı içinde ”Men Vi Blev 
Onde”- Ama Bela Olduk adıyla 
yayımlanan bu kitap, gerçekte, 
bir çok etnik kökenli gencin so-
runlarını Filistin kökenli Sleiı-
man’ın kişiliğinde çok çıplak bir 
şekilde gösteren bir öyküdür. Bu 
kitap, sadece etnik kökenli anne-
babalar, aileler tarafından değil, 
uyum konularıyla ilgili alanlarda 
çalışanlar, öğretmenler, sosyal da-

nışmanlar, polisler, avukatlar ve 
hakimler gibi çevrelerin de oku-
ması gerekli kaçınılmaz bir zorun-
luluktur.

Lübnan’dan 4 yaşındayken Da-
nimarka’ya gelmiş olan Sleiman, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi Ko-
penhag’ın batı bölgesinde yer alan 
Hundige’de Askerød konutlarında 
büyüdü. Daha 14 yaşındayken bir 
çok şiddet olayına karıştı. Döv-
dü. Dövüldü. Sokak kanunundan 
başka kanun tanımayan, şiddet 
kullanan kavgacı kişiliğiyle çete-
cilik yaptı. Bloodz adlı çetesiyle, 
yine bir göçmen çetesi olan Black 
Cobra’nın rakibi oldu. Tüm bun-
lar göz önünde tutulduğunda, 

350’den fazla suçtan dolayı yargı-
lanan, çoğundan da cezalar alarak 
sicil defterinde yer kalmayan biri-
nin bugün sicili temiz olarak top-
lum içinde gezmesi çok, ama çok 
ilginç. Zaten kitabın okunması ge-
reken bir kitap olması da bundan 
ileri geliyor. Bu kadar sicili bozuk 
bir kişi bugün nasıl oluyor da geç-
mişine bir çizgi çekiyor ve temiz 
sicilli normal bir vatandaş gibi ya-
şıyor?

Bugün 38 yaşında olan Sleiman 
şimdi temiz siciliyle özürlülere 
yardımcı olarak çalışıyor. Bunun 
yanı sıra Kaliber gurubunda rap 
sanatçısı olmayı deniyor.

Sleiman-Boodz Çetesi Eski 
Üyesi (Toplumsal Öykü). Yazar 
Olav Hergel, Politikens Forlag 

Yayınevi, 302 sayfa, 299,95 kr.

Bağdad Otobüsü

Bus fra Bagdad 
Bağdat Otobüsü

Redaktör Fotoğrafçı 
Henrik  Saxgren, 

Gyldendal Yayınevi, 
120 sayfa, 399,95 kr.

De Muslimske Broderskaber-
Müslüman Kardeşler Cemiyeti 

Brandslukkere eller Brand-
stiftere?- Yangın söndürücü 

mü yoksa kundakçı mı? 
Yazar Emekli Tarihçi ve Din 

Bilimci Sven Lidhart, 
Frydenlund Yayınevi, 

Yayın tarihi Ekim 2012, 
146 sayfa, 169,-kr.

Yangın söndürücü mü yoksa kundakçı mı? 

Sadi TEKELİOĞLU

H
ayallerinin peşinden 
gidersen onlara ulaşır-
sın. Buna inanmış Lise 
Aybike Kır. Onun ha-

yali imrendiği o ışıltılı Hollywo-
od dünyasına yakın olmak, onun 
içine girmekmiş. O kadar inan-
mış ki Lisa Aybike bu hayallerine 
1998 yılında daha 17 yaşında ike-
n  “Tatile gidiyorum” diyerek Los 
Angeles’in yolunu tutmuş. Orada 
geçirdiği 10 günün ardından an-
nesini arayıp “Ben burada kalıyo-
rum” demiş.

Lise eğitimini yarıda bırakmış 
ve fotomodel olarak çalışmaya 
başlamış Hollywood’da.

Dergi kapaklarında kendine yer 
bulmuş.

Bir yıl sonra Danimarka’ya dö-
nüp, yarıda bıraktığı eğitimini ta-
mamlayıp Lise diplomasını almış. 
Ama fazla dayanamamış Dani-
marka’da kalmaya ve yine Ame-
rika’nın yolunu tutmuş. Bu kez 
Miami’ye gidip orada iki yıl oyun-
culuk eğitimi almış. Daha sonra 
Los Angeles’e geri dönen Lisa Ay-
bike Kır 2007 yılında evlenmiş.

Ay kraliçe
Lisa’nın ön adına bakıp aldanma-
yın. Lisa bizden biri. Eski Türk 
inanışında ay kraliçe anlamına 
gelen Ay Büke sözcüklerinden 
türetilmiş kadın ismi Aybike’yi 
vermiş babası ona. Bize kalırsa 
babası yanılmamış, Lisa Aybike 
kraliçeler kadar güzel bir kadın, 
güzel bir insan.

Lisa’nın babası Danimarka’ya 
ilk gelen Türklerden. Lisa’nın 
babası, Danimarkalı annesi ile 
tanışıp ona aşık oluyor ve evleni-
yorlar. Lisa’nın babası ve annesi 
Lisa Aybike üç yaşında iken ay-

rılmaya karar veriyorlar. Anne 
ve babası ayrıldıktan sonra Lisa 
Aybike babasını bir daha hiç gör-
müyor.

Lisa Aybike babasını kardeşleri-
nin de yardımıyla arayıp buluyor 
2010 yılında. 2009 yılında kanse-
re yakalanan baba, aynı yıl haya-
tını kaybedinceye kadar kızıyla 
telefonda konuşuyor, yazışıyor, 
ama bir türlü karşılaşamıyorlar.

Babam çok yakışıklıymış
Lisa Aybike ile geçtiğimiz gün-
lerde Danimarka’da yayınlanan 
“Aalborg’dan Hollywood’a” (Fra 
Aalborg til Hollywood) kitabının 
tanıtımı için geldiği Kopenhag’da 
karşılaştım. O kadar yoğun prog-
ramına rağmen Türk gazeteci ol-
mam nedeniyle de sanırım zaman 
ayırdı, sorularımı cevaplandırdı.

“”Babam çok yakışıklı bir adam-
mış” kardeşlerim ve kuzenlerim 
anlatıyorlar” diyor Lisa Aybike. 
Gözleri dolarak “Cenazesine ka-
tılamadım. O kadar yıl ayrılıktan 
sonra cenazesine gidecek gücü 
kendimde bulamadım” diyor.

Geçtiğimiz yıllarda TV3 kana-
lında yayınlanan ve Hollywood’a 
yerleşen Danimarkalı kadınları 
tanıtan “Hollywood’lu hanımlar” 
dizisinin bir bölümü Lisa Aybi-
ke’ye ayrılmış, ardından “Til mid-
dag Hos….” Adıyla tanınan “Ye-
mekteyiz“  programına da katılıp 
konuklarına terbiyeli kebap ve 
cacık yapmış. Lisa Aybike progra-
mı da kazanmış.

Amerika’da fazla stresli olma-
yan bir yaşamım var. Her gün ça-
lışmıyorum, modellik çalışmala-
rım olduğu günler oluyor, bazen 
ise rol denemelerine gidiyorum. 
Sabah 9’dan akşam 5’e bir işim 
yok. Amerika’yı seviyorum, ama 
Amerikalıların fazla yüzeysel ol-

duklarını düşünüyorum. Dani-
marka’yı ise burada dört mevsim 
olduğu için, ne istediğini bilen 
sert bir kış mevsimi olduğu için 
seviyorum özlüyorum.

Bu programlar için medyanın 
gündemine oturduğu günlerde 
kendisine Hollywood’da kariyer 
yapabilmek için ne yapmalı?, za-
yıflamak için ne yapmalı?, model 
olmak için ne yapmalı?, nasıl ka-
riyer yapılır? Gibi bir çok soru 
geldiğini söyleyen Lisa Aybike ki-
tabını yazmaya bu sorular üzeri-
ne karar verdiğini söylüyor.

Ama onunla sohbetimiz esnasın-
da aslında kitabı yazmasının en 
önemli nedeninin “baba hasreti” 
olduğunu hissediyorum. Hiç tanı-
madığı, hayal meyal hatırladığı, 
‘çok yakışıklıymış’ dediği babası 
belki de Lisa Aybike’ye bu kitabı 
yazdıran neden…

10 bölümlük kitabının 1. ve 7. 
bölümünde babasından bahsedi-
yor Lisa Aybike. Birinci bölüm 
ise sadece babasına adanmış…
Lisa Aybike bakın babasına nasıl 
sesleniyor kitabında.. (…nerede 
benim kimliğimin, kişiliğimin ya-
rısı? Nedir o diğer yarım? Beni 
hiç mi düşünmedin, özlemedin, 
bendeki o boşluğu doldurmak 
için neden hiç uğraşmadın? Ce-
vaplayamadığım bu sorular ben-
de hiçbir zaman doldurulamaya-
cak bir boşluk yaratıyor. Çöl gibi 
kupkuru, susuz, ıssız bir boşluk)

Bu duygu dolu satırlar devam 
ediyor (…Hayatta aldığımız her 
karar önemlidir ve sonuçları var-
dır Benim için ne anlama geldi-
ğini, hiç mi düşünmedin. Kendin 
ne kadar üzgün olduğunu hiç mi 
düşünmedin? Bana bir kez ‘üzgü-
nüm’ deseydin…’Sen benim için 
herşeysin’ deseydin benim acıla-
rım hafiflerdi’..Sanırım babam 
her şey için geç kaldığını düşün-
müş, yeniden ilişki kurmak için 
artık çok geç demiş..Ama benim 
için böyle değildi. Karşılaşmanın 
nedeni ne zaman olduğu önemli 
değildi)

“Kitabımda yarım Türk diyo-
rum, ama aradan geçen yıllar bu 
oranı değiştirdi. Türkleri, o diğer 
yarımı anlamak, tanımak istiyo-
rum. Kendimi yüzdelerle tarif et-
mek istemiyorum. Türkiye’de ka-
labalık bir ailem olduğunu biliyo-
rum. Onlarla karşılaşacağım en 
kısa zamanda” diyen Lisa Aybike 
gelecek hayallerinden vazgeçme-
miş, ama artık modellikten çok 
oyunculuğa, senaryo yazarlığına, 
kitap yazarlığına yoğunlaşmak is-

tediğini söylüyor. Kim bilir belki 
bir Türk dizisinde bir gün görü-
veririz de onu…

Lisa ile bir dahaki karşılaşma-
mızda Türk yemeği yemek üzere 

sözleşiyoruz“Yemekleri sen ya-
parsan kabul” diyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Orda bir Türk var uzakta…Hollywood’da
Hollywood’a yerleşen Aalborglu Lisa Aybike Kır “Aalborg’dan Hollywood’a adlı kitabının tanıtımı 
için geldiği ve kitap fuarına katıldığı Kopenhag’da HABER’in sorularını yanıtladı.

Lisa Aybike Kır…
bizlerden biri…

Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

CocoTERZİ DİKİŞ 
ATÖLYESİ

Her türlü giysi tamiratı, 
genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
ÖZEL DİKİM

Çocuklar ve büyükler için bornozlar ve sabahlıklarımız gelmiştir.
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İrfan KURTULMUŞ

A
vrupa Şampiyonlar Ligi 
E Grubu’nda geçen hafta 
oynanan Nordsjaelland 
- Shakhtar Donetsk ma-

çının son dakikalarında sahaya çı-
karak bir ilke imza atan Oğuzhan 
Aynaoğlu, hedefinin ay-yıldızlı for-
mayı giymek olduğunu açıkladı.

Shakhtar Donetsk’in 5-2 kazan-
dığı karşılaşmanın 81. dakikasın-
da oyuna dahil olan 20 yaşındaki 
Oğuzhan, yalnızca Danimarka’da 
değil tüm İskandinavya ülkelerin-
de top koşturan Türkler arasında 
Devler Ligi’nde oynayan ilk oyun-
cu oldu. Başkent Kopenhag’da 
gazetemizin sorularını yanıtlayan 
genç yetenek, Şampiyonlar Li-
gi’nde oynayarak çocukluk hayal-
lerinin gerçekleştirdiğini ifade etti.

Denizlili bir işçi ailesinin oğlu 
olarak 22 Mart 1992 yılında Dani-
marka’da doğan Oğuzhan, daha 2 
yaşındayken oturdukları Glostrup 
semt takımın miniklerinde me-
şin yuvarlağın peşinden koşmaya 
başlamış. 13 yaşına geldiğinde ül-
kenin en büyük futbol kulüplerin-
den Brondby’nin dikkatini çeken 
Oğuzhan, 2 yıl burada kendisini 
geliştirmiş.

Hemen kaptılar
Daha 15 yaşındayken Nordsjael-
land kulübünden transfer teklifi 
alınca ilk etapta 6 aylık bir sözleş-
meye imza atmış. Geleceğin yıldız 
adayları arasında gösterilen Türk 
futbolcu, 16 yaşındayken Danimar-
ka U-17 kadrosuna davet edilmiş. 
Ardından U-18, U-19 ve U-20 milli 
takımlarında da görev yapmış.

Oğuzhan Aynaoğlu, 14 Kasım 
günü Türkiye ile Danimarka ara-
sında Gebze’de oynanan U-20 milli 
maçında, Türkiye’nin özel isteği 

üzerine yalnızca 1993 doğumlu 
oyuncuların kadroya çağrılması 
nedeniyle forma giyemedi. Başarı-
lı oyuncu bu maçta oynayamadığı 
için çok üzüldüğünü dile getirdi. 
Nordsjaelland takımında hücuma 
dönük sağ kanat oyuncusu olarak 
görev yapan 1.80 boyundaki Oğuz-
han, kuvvetli fiziğiyle özellikle 
birebir pozisyonlarda rakiplerine 
üstünlük sağlıyor. Yüksek tekniği 
ve hızıyla da dikkat çeken başarılı 
futbolcu zaman zaman sol kanatta 
da görev alıyor.

Telefon yağmuru
Oğuzhan’ın Şampiyonlar Ligi’nde 
sadece 9 dakika top koşturması 
bile, bazı Türk kulüpleri ve Avru-

palı takımların dikkatini çekmesi-
ne yetti. 

Genç futbolcu, Shakhtar Donetsk 
maçından hemen sonra bazı kulüp 
temsilcilerinin kendisini telefonla 
aradığını dile getirdi. Nordsjael-
land’la 1.5 yıllık daha sözleşme-
si bulunan Türk futbolcu, iyi bir 
teklif gelmesi halinde Danimarka 
dışına çıkmaya hazır olduğunu ifa-
de etti.

Profesyonel futbola adım atması 
nedeniyle lise 2’den ayrılan Oğuz-
han en büyük hedefinin Avru-
pa’nın büyük kulüplerinden birin-
de oynamak ve Türk Milli Takım 
formasını uzun yıllar giymek oldu-
ğunu sözlerine ekledi.

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

Felsefi  sözler...
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Bildigimizi zannetmemiz öğrenmemizin en 
büyük düşmanıdır.

DR.C.BERNARD 

Cehaletle deha arasındaki gerçek fark 
nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları  
var, cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. 

WHOOPI GOLDBERG 

Küçük şeylere fazla önem verenler 
ellerinden büyük sşyler gelmeyenlerdir. 

EFLATUN

Cennetle 
cehen-

nemdekiler 
birgün demiş-
lerki aramız-
da bir köprü 
yapalım arada 
sırada birbi-
rımize gidip 
geliriz. Anlaş-
mışlar yarısı-
nı cennetdeki-
ler yarısını da 
cehennemdekiler yapacak.
Ertesi sabah cennetdekiler bir bakmışki 
köprünün yarısı tamam. Sabaha kadar bi-
tirmişler.
Aradan aylar geçmiş ama cennet tarafında 
kıpırdama yok. Cehennemdekiler sormuş-
lar;
- Ya ne oldu vaz mı geçtiniz? Bakın biz he-
men yaptık siz daha başlamadınız.
Cennettekilerin cevabı:
- Vallahi aradık taradık cenneti didik didik 
ettik ama bir tane muteahit bulamadık.

Bir keşiş 
dünya-

nın en akıllı 
adamını bul-
mak için di-

yar diyar ge-
ziyormuş sıra Nas-

reddin hocanın köyüne gelmiş 
ve köylülere sormuş. 
- Sizin köyün en akıllı ada-
mı kim? demiş. Köylülerde: - 
Nasreddin hoca demiş. 
Bunun üzerine keşiş köy mey-
danında hoca ile görüşmeye 
başlamış ve eline bir çomak 
almış yere bir daire çizmiş, 
Nasreddin hoca da çomakla 
daireyi ortadan ikiye bölmüş, 
keşiş bir doğru daha çizerek 
daireyi dörde bölmüş, hoca da 
dörde bölünmüş dairenin üç 
dilimine çarpı işareti koymuş, 
keşiş 
elleriyle aşağıdan yukarıya 
doğru hareket yapmış, hocada 

yukarıdan aşağıya yapmış ve 
keşiş büyük bir hayranlıkla 
hocayı tebrik etmiş. 
Olup bitenden bir şey anlama-
yan halk keşişe ne olduğunu 
sormuş keşişde: 
- Bu adam gerçekten dünya-
nın en akıllı adamı, yere dün-
ya çizdim, o ortadan ekvator 
geçer dedi, ben dünyayı dörde 
böldüm, o da dörtte üçü sudur 
dedi. Ben yerden buharlaşma 
sonucunda ne olur dedim, o 
da yağmur yağar dedi. 
Bu sefer hocaya neler olduğu-
nu sorar halk hoca da: 
- Bu adam oburun biri, yere 
bir tepsi baklava çizdi, ben de 
yarısı benim dedim, daha son-
ra tepsiyi dörde böldü, o za-
man dörtte üçü benim dedim, 
o da tepsi altından ateşi hafif 
hafif almalı dedi, ben de üstü-
ne fındık fıstık ekelersek daha 
iyi olur dedim.

‘Hedefi m ay-yıldızlı forma’
Şampiyonlar Ligi’ndeki Nordsjaelland-Shakhtar maçının son 9 dakikasında görev yaparak bir ilki gerçekleştiren 
20 yaşındaki Oğuzhan Aynaoğlu, A Milli Takım’a mesaj gönderdi.

Oğuzhan Aynaoğlu arkadaşımız İrfan Kurtulmuş’un sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz 14 Kasım gecesi 
Ali Sami Yen Spor Komp-
leksi TT Arena’da oynanan 

Türkiye-Danimarka özel maçı için 
Türk Hava Yolları ile gazeteniz 
HABER’in düzenlediği yarışma-
da bilet kazanan Dinçer Metin ile 

Kadir Türkyılmaz da İstanbul’da 
unutulmaz bir maç gecesi yaşa-
dılar.

THY ve HABER’e teşekkür eden 
talihli okurlarımız Türkiye’nin 
kazanamamasına üzüldüklerini 
söylediler.

Talihli okuyucular TT Arena’da İşte istediğimiz bu...

Danimarka’nın çeşitli ku-
lüplerinde futbol oynayan 

Türk orijinli gençlerin par-
lamaya başladıktan kısa bir 
sonra neden birden yok olup 
gittikleri hep soru işareti ol-
muştur.
Zaman zaman kulüplerin so-

rumlularıyla yaptığımız ko-
nuşmalarda, Türk gençlerin 
kabiliyetli olduklarını fakat 
kendilerine bakmadıklarını 
söylerlerdi.
Genç futbolcularımızın çoğu, 

kendilerine ayrımcılık yapıl-
dığı kanısında olduklarını dile 

getirirdi.
Şimdi, Danimarka futbolun-

da Oğuzhan Aynaoğlu adında 
20 yaşında bir Türk genci FC 
Nordsjaelland takımında mey-
dana çıktı.
Oğuzhan, 20 Kasım Salı ak-

şamı Şampiyonlar Ligi E gru-
bunda Kopenhag Parken Sta-
dında takımı FC Nordsjael-
land-Shakhtar Donetsk’e kar-
şı oynadığı karşılaşmanın son 
9 dakikasında oyuna girerek 
tarih yazdı.
Türk gencin bir devler ligi 

maçında kısa bir süre de olsa 
forma giymesi yankı yaptı.
Yalnız Oğuzhan’ın iddialı ol-

duğunu Danimarka U17,U1-
8,U19 ve U20 Milli Takımla-
rında oynamasından anlamak 
mümkün.
Danimarka’dan da Oğuzhan 

gibi birçok gencin çıkarak ba-
şarılı olması herkesin en bü-

yük arzusu olduğunu iletelim 
ve başarılar dileyelim...

İki vefat
İnsanlar yaşadığı gibi zamanı 
geldiğinde ölmek zorunda. Fa-
kat bazen zamansız ölümler 
insanı derin düşünce ve üzün-
tüye boğuyor.
Necmettin Kondakçı(53)ço-

cukluk arkadaşım yakalandı-
ğı amansız hastalık sonucu bu 
dünyaya erken veda ederek 
Gemlik’teki ebedi istirahatga-
hına defnedildi.
Danimarka’da uzun yıllar 

Tercüman Gazetesi muhabir-
liği yapan duayen büyüğümüz 
gazeteci-yazar Selim Sırrı Al-
tıer’de 84 yaşında hayata veda 
ederken arkasında gazetecilik 
hatıralarını bıraktı.
Her iki yakın dosta Tanrı-

dan rahmet ailelerine başsağ-
lığı dilerim. 
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