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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Galatasaray teknik direktörü Fatih 
Terim başta olmak üzere Sabri, Burak, 
Aydın, Sneijder, Amrabat, Melo, Ebue 
ve Danny gibi isimler Danimarka’da 
lösemi hastası 14 yaşındaki Türk kızı 
Enise Arslan için sarı-kırmızılı forma 
imzaladılar. Sayfa 23

Lösemi hastası Enise’ye 
imzalı forma jesti

Dilek Gök 23 yaşında bir kardeşimiz. 
Onun hikayesi, büyük umutlarla Türki-
ye’den Danimarka’ya gelen göçmenle-
rin’ yeni geldikleri ülkede kısa sürede 
ne kadar yol aldıklarını gösteriyor.

Sayfa 10

“Ben 10 yaşında iken 
bu çalışma masamın 
tozunu almıştım”

www.haber.dk www.gazette.dk

Danimarka gündemini 
www.haber.dk’dan Türkçe,

 www.gazette.dk’dan da 
Danca takip edin.
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2010 yılında restoranını satarak 
hayalini gerçekleştirmeye soyu-
nan genç “gelecek için pedalla” 
projesi kapsamında 7 ay önce 
başladığı dünya turunun avrupa 
ayağında danimarka’nın başken-
ti Kopenhag’a ulaştı.

Türkiye’ye 41 yaşında geri 
dönecek 

Cengiz Kahraman Sadi Tekelioğlu

Dünyanın en güçlü kadınları...! Para ya da renk...

Sayfa  4 Sayfa  6

Sayfa 13

Sayfa 6

Ekrem öldüğüyle kaldı

14 Ocak 2011  günü iki yıllık hapis cezasını 
çekmekte olduğu Kolding Tutukevi’nde 
gardiyanlarla girdiği tartışma esnasında 
sakinleştirilmeye çalışılırken kalbi durarak 
hayatını kaybeden Ekrem Şahin davası yeni 
bir boyut kazandı.

GİZLENEN RAPOR: 
EKREM ETKİSİZ HALE 
GETİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN 
HAYATINI KAYBETTİ

Sayfa 4

AVUKATLARIN İŞİNİ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ YAPIYOR

Danimarka Ankara anlaşmasını uyguluyor
Son yıllarda Danimarka yabancılar yasasında yapılan 
bir çok kısıtlama ve sınırlamadan olumsuz etkilenen 
vatandaşlarımız artık bundan böyle 1963 tarihli An-
kara anlaşması ve 1980 yılında imzalanan katma pro-
tokolü dayanak göstererek oturma-çalışma izni alabi-
lecekler, izinlerini uzatabilecekler.

Lokavt kararına 
tepki büyüyor

Danimarka’da Öğretmenler Sendika-
sı  ile Belediyeler Birliği (KL) arasında 
yapılan görüşmelerin anlaşmazlıkla 
sonuçlanmasının ardından başlayan 
KL lokavt kararı gazetemizin yayına 
girdiği ana kadar son bulmadı. KL’nin 
lokavt kararına öğretmenlerden ve 
ailelerden tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sayfa 11

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.
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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
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SKRÆDDERI

En modern makinalar ve 
profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

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

Coco

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: +45 59 43 39 98
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”

HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

A
vrupa’da son aylarda at eti 
skandalı ve ardından helal 
et ürünlerine domuz eti ka-
rıştırıldığının ortaya çıkma-

sının ardından, şimdi de bir Hollan-
da firmasının son iki yıl içinde arla-
rında Danimarka’nın da bulunduğu 
bir çok ülkede  370 firmaya 50 bin 
ton at eti sattığı ortaya çıktı. 

370 firma arasında Danimar-
ka’dan da 14 firma bulunuyor. W. 
Selten adlı et toptancısı firmadan 
mal alan Danimarka firmalarıyla 
ilişkiye geçen Gıda Kontrol Müdür-
lüğü (Födevarestyrelsen) yetkilileri, 
bu etlerin halen piyasada olup olma-
dığını ve bu etleri tüketmenin sağlık 
açısından risk taşıyıp taşımadığını 
araştırıyor.

W. Selten firmasından yapılan 
açıklamada işlenmeye hazır parça et 
partisi olarak at etinin sığır eti ola-
rak satıldığı belirtildi.

Gıda Kontrol Müdürlüğü’nün in-
ternet sayfasında Hollanda firma-
sından et alan Danimarka firmaları-
nın listesi yayınlandı.

 
Anadolu Köd: ”At etini biz 
satmadık”
Gıda Kontrol Müdürlüğü (Födeva-
restyrelsen) tarafından Hollanda 

firması W.Selten’den at eti alarak 
piyasaya süren 14 Danimarka fir-
ması arasında adı geçen Anadolu 
Köd, at eti satıldığı belirtilen son iki 

yıllık dönemde W. Selten firmasın-
dan et almadıklarını ve bu yüzden 
at eti piyasaya sürmedikleri ve pi-
yasadan kendi sattıkları etleri geri 
çekmelerinin söz konusu olmadığını 
açıkladı.

Gıda Kontrol Müdürlüğü’nün web 
sitesinde yayınlanan listede Türk 
sermayeli Anadolu Köd ve Full Hou-
se firmalarının da adı geçmişti.

Anadolu Köd Genel Müdürü ve or-
tağı Mustafa Şahin HABER’e yaptı-
ğı yazılı açıklamada adı geçen süre 
içinde W. Selten firması ile alışveriş 
yapmadıklarını ve piyasa sürdükleri 
etlerde at eti bulunmadığını söyledi.

(Haber)

At eti satın alan Danimarka fi rmaları açıklandı

İşte o liste :
- Chp Egeskovvej 9 2665 Vallensbaek Strand Denmark
- Full House A/S Kodboderne 2 1714 Kobenhavn V Denmark
- Tomex Danmark A/S Hasserisvej 139 Dk9000 Aalborg Denmark
- Beefl ink Aps Storgade 30 C Dk 4180 Soroe Denmark
- Cater Food As Dogtervejen 11 9200 Aalborg Sv Denmark
- Jn Meat Elmedalsvej 8 Dk 4200 Slagelse Denmark
- Anadolu Köd Aps Hassellunden 11 B 2765 Smorum Denmark
- Imex Meat Aps Goldbaek Alle 32 Dk 6000 Kolding Denmark
- Denimex Aps Sydbanegade 2 A 6000 Kolding Denmark
- Danish Food Company A/S Bodkervej 14 4300 Holbaek Denmark
- Kodgros Vest A/S Sovejen 10 Dk 7830 Vinderup Denmark
- Skare Beef Production Aps Industrivej Syd 1 Dk-6600 Vejen Denmark
- Carsten Moller Food A/S Sundsholmen 12 Dk-9400 Norrensundby Denmark
- Defco A/S Helsingforsgade 4 8200 Arhus N Denmark
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İngiltere’nin ilk kadın başbakanı olan 
ve üç dönem başbakan seçilen Mar-

garet Thatcher’in geçtiğimiz 8 Nisan’da 
ölümünün ardından bazı kadın yorum-
cuların yazdıkları yorumları okuyunca, 
ağzım bir karış açık kaldı. 
Karşımda birden, izlediği neo liberal 

katı ekonomi politikalarla işçi hakları-
nı traşlayan, işçi kıyımı yapan, sendika-
ları güçsüzleştiren, özgürlükleri kısıtla-
yan, Arjantin’e Falkland savaşını açan 
‘Demir Leydi’ lakaplı Thatcher değil de, 
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasında önem-
li rol oynayan, Özgürlük Ödülü alan, 
ahlaki değerler ve çalışmanın gerekli-
liği ile büyüyen dünyanın en güçlü ka-
dın siyasetçisi çıkıverdi. Öyle ki, Demir 
Leydi’nin ünü Hollywood’a kadar uzan-
mıştı ve ünlü Amerikalı kadın oyuncu 
Merly Streep Margaret Thatcher’in ha-
yatını konu alan bir filmde Thatcher’i 
canlandırmıştı.
Thatcher, gücü ele geçiren kadının 

erkekten farkının olmadığını gösterdi 
bize. 
Gerçi, bir kadın hakları savunucusuna 

‘Thatcher nasıl biridir?’ diye sorsak, ala-
cağımız yanıt şöyle olacaktır: “O kadın 
gibi görünen bir erkekti ve erkek gibi 
düşünüyordu”. 
Haklı olabilirler, yüzyıllar boyunca 

dünyada ne üretilmişse erkek beyni ve 

düşüncesiyle üretildi. Erkek dünyayı 
nasıl biçimlendirmek istiyorsa öyle bi-
çimlendirildi dünya ve kadına da bir rol 
biçildi bu biçimlendirmede. Ama Demir 
Leydi için kadın gibi görünen erkek ta-
nımının pek doğru olacağını sanmıyo-
rum. 
Ayrıca sadece Thatcher ile sınırlama-

mak da gerekiyor. Amerika’daki ünlü 
ekonomi dergisi Forbes’in her yıl yayın-
ladığı “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ 
listesinin zirvesinde yeralan kadınlara 
bir gözatın. 
Örneğin, başta Irak olmak üzere tüm 

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, Arap 
Baharı ve Büyük Ortadoğu Projesi’nin 
mimarlarından ABD eski Dışişleri Ba-
kanı Afro-amerikan Condoleezza Rice 
de dünyanın en güçlü kadınları arasın-
da gösteriliyor.
Forbes’in listesinde geçen yıl Avru-

pa’da küresel ekonomik gücün lideri 
Almanya Başbakanı Angela Merkel ye-
ralmıştı. Yakında Hollywood bir Alman 

sermayesinin katkısıyla Merkel’in de fil-
mini yaparsa şaşırmayın.
Fazla uzağa gitmeye gerek yok. İslam 

ve yabancı karşıtı görüşleriyle nam ya-
pan Danimarka siyasetine aşırı sağcı po-
litikalarıyla damgasını vuran Danimar-
ka Halk Partisi’nin eski genel başkanı 
Pia Kjaersgaard da Danimarka’nın en 
güçlü kadını olarak gösterilmişti.
Bizim tarihimizdeki güçlü kadınlar da 

son yıllarda revaşta olmaya başladı.
Osmanlı saltanatında saraylarda söz 

sahibi olmuş Rus, Rum, İtalyan, Fran-
sız kökenli dört Valide Sultanı, Hürrem 
Sultan, Kösem Sultan, Safiye Sultan 
ve Nakşıdil Sultan’ın resimleri, geçtiği-
miz yıl Osmanlı Devleti’nin 700. kuru-
luş yıldönümünde, New York’taki Nati-
onal Arts Club’da sergilendi, bu sultan-
lar üzerine Muhteşem Yüzyıl gibi diziler 
çekiliyor. Bu kadınlar Osmanlı saltana-
tının gelmiş geçmiş en güçlü kadınları 
olarak gösteriliyor.  
Daha çok, ‘güçlü kadın’ ismi sayabili-

riz burada, ama gerek yok. Forbes ve 
benzeri burjuva dergileri zaten gereğini 
yapıyorlar.
Yukarıda saydığımız bu kadınların 

hepsinin ortak özelliği ise, onların güçlü 
olması değil, gücün onları yönetmesidir. 
Sözde bu güçlü kadınlar, tarih boyun-
ca hemcinslerinin ezilmesine, sömürül-
mesine hep gözyumdular. Günümüzün 
sözde güçlü kadınları da, Batı’da da Do-
ğu’da kadınıyla erkeğiyle tüm bireyle-
rin yaşam koşullarını daha da zorlaştı-
ran, savaşlar çıkaran, kadınların şiddet 
görmesine, fuhuşa itilmesine ses çıkar-
mayanlardır. Öve öve, anlatıla anlatıla 
bitirilemeyen bu sözde güçlü kadınlar, 
yaklaşık 7 milyarlık dünya nüfusunun 
yarısını oluşturan kadınların hakları 
için mücadele edenleri görmezden gelen 
kadınlardır. İşin acı tarafı yukarıda yaz-
dığım bu güçlü kadınları yere göğe sığ-
dırmayanların arasında da kadınların 
olmasıdır. 
Dünyanın en güçlü kadınları aslında, 

doğuştan edinimli yaradılış farklılıkla-
rı nedeniyle biz erkeklerin hegemonya-
sındaki dünyada ezilmelerine rağmen 
sorunlar karşısında dimdik durabilmek 
için çırpınan, üreten, erkeğe muhtaç ol-
madan ayakta kalmanın mücadelesini 
veren kadınlardır. Erkekten bekledikle-
ri de saygıdan başka birşey değildir. 

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Dünyanın en güçlü 
kadınları...!

G
eçtiğimiz Ağustos ayında 
Danimarka’nın en bü-
yük hastanesi Rigshos-
pital’daki doktorlardan 

birinin yazdığı ve polise iletilen, 
ancak gizli tutulan bir raporda Ek-
rem Şahin’e uygulanan ve sık sık 
tartışılan bir sakinleştirme yönte-
mi olan “bacak kilidi” yönteminin 
Ekrem Şahin’in kalbinin durması-
na neden olduğu yazıyor.

Ekrem Şahin’in hayatnı kaybet-
mesinin ardından bir hukuk mü-
cadelesi başlatan anne Nermin 
kalkan, sorumluların bir an önce 
ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını 
istiyor. Ancak aradan geçen sürede 
sayısız rapora rağmen gardiyanlar 
hakkında herhangi bir soruşturma 
başatılmadı.

Ekrem Şahin’in annesi Nermin 
Kalkan, HABER’e yaptığı açıkla-
mada raporun ve içeriğinin orta-
ya çıkmasının sevindirici olduğu-
nu belirtti ve, “Geçtiğimiz Nisan 
ayında polis yetkilileri Rigshospital 
hastanesine başvurarak Ekrem’in 
gizli kalp hastası olup olmadı-

ğının araştırılmasını istemişler. 
Akıllarında bu şekilde kendilerini 
kurtaracaklar. Doktor raporu ise 
Ekrem’e uygulanan “Bacak kilidi” 
yönetimin ve sırtına oturulması-
nın bazı kas hücrelerinin ezildiği-
ni gösteriyor”.

Yine aradan geçen sürede Ekrem 
Şahin’in elleri ve ayakları kelep-

çeli vaziyette birbirine bağlı iken 
gardiyanların Şahin’in üzerinde 
oturdukları ve bunu da ambulans 
merkezi ile yaptıkları bir telefon 
konuşmasında söyledikleri de bel-
gelenmişti.

Savcılık dosyayı kapattı
Ancak başsavcı Ekrem Şahin da-
vasını kapatma kararı aldı. Ekrem 
Şahin’in kalbinin durduğu anda 
görev başında olan 7 gardiyanın 
görevlerini yaparken ihmalleri ol-
madığına ve görevlerini gerektiği 
gibi yaptıklarına kanaat getiren 
savcı dosyayı kapattı ve gardi-
yanlar hakkında dava açmaya ve 
soruşturmaya gerek olmadığını 
açıkladı.

Güneydoğu Jutland başsavcı-
sı Claus Henrik Larsen, “Bizim 
değerlendirmemize göre görevli 
gardiyanlar gerekenin üzerinde 
güç kullanmamışlardır” diyerek 

soruşturmaya gerek olmadığını 
söyledi.

2011 yılının sonbahar aylarında 
otopsi raporlarında zıtlıklar bu-
lunması üzerine, olayın ardından 
soruşturmaya gerek olmadığı yo-
lundaki karardan vazgeçerek dava 
açılmış, aradan geçen süre içinde 
de Ekrem Şahin’e “bacak kilidi” 
uygulanmadığına, gardiyanların 
sadece Ekrem Şahin’in kol ve ba-
cakları üzerine bastırarak kendi-
lerini sakinleştirdikleri yolunda 
görüş belirtilmişti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında po-
lise teslim edilen bir raporda ise 
Ekrem Şahin’in “kol ve ayakların 
kelepçelenerek birbirine arkadan 
bağlanması esasına dayanan “Ba-
cak kildi” uygulanması sonucu kal-
binin durduğu belirtildi.

Nermin Kalkan: “AİHM’ne 
kadar gideceğim”
Ekrem Şahin davasının savcı 
tarafından kapatılması üzerine 
Ekrem Şahin’in annesi Nermin 
Kalkan, polisi, görevini yarım ya-
malak yapmakla suçladı ve kararı 
bir üst merciye şikayet edeceğini 
açıkladı.

Acılı anne Nermin Kalkan oğlu-
nun hayatını kaybetmesinin ardın-
dan polis yetkililerinin kendisine 
mektup yazarak soruşturulmasını 
istediği noktalar olup olmadığı-
nı yazılı olarak sorduklarını, ve 
kendisinin de bu noktaları liste 
halinde bildirdiğini ancak hiçbir 
noktanın araştırılmadan soruş-
turma yapılıp dosyanın ve dava-
nın kapatıldığını söyledi.

Nermin Kalkan HABER’e yaptığı 

açıklamada, “Şunu bilsin tüm polis 
ve adli merciler. Bu olayın peşini 
bırakmayacağım. Gerekirse Avru-
pa İnsan hakları mahkemesine şi-
kayet noktasına kadar mücadelemi 
sürdüreceğim” dedi.

Kemal Yurtnaç: “Sonuna 
kadar Ekrem Şahin’in 
ailesinin yanındayız”
Türkiye, Güneydoğu Jutland baş-
savcısı tarafından kapatılan Ek-
rem Şahin dosyasının peşini bırak-
mıyor. T.C. Başbakanlık, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları 
başkanı Kemal Yurtnaç, Şahin’in 
ailesinin tüm hukuk yolları dene-
mesinde maddi, manevi ve hukuki 
yardımda bulunacağını açıkladı.

Son gelişmeler üzerine HA-
BER’e bir açıklama yapan Kemal 
Yurtnaç, Ekrem Şahin olayını ba-
şından beri yakından izlediklerini 
belirterek, Şahin ailesinin duru-
munu anlayışla karşıladıklarını 
söyledi. Ailenin hukuk mücadele-
sinde destek olacakları sözünü ve-
ren Yurtnaç Avrupa İnsan hakları 
Mahkemesinde dava açmaya arar 
verilmesi durumunda da her türlü, 
maddi, manevi, hukuki yardımda 
bulunacaklarını söyledi.

GİZLENEN RAPOR: EKREM ETKİSİZ HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekrem öldüğüyle kaldı
14 Ocak 2011  günü iki yıllık hapis cezasını çekmekte olduğu Kolding Tutukevi’nde gardiyanlarla girdiği tartışma 
esnasında sakinleştirilmeye çalışılırken kalbi durarak hayatını kaybeden Ekrem Şahin davası yeni bir boyut kazandı.
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Anladınız mı şimdi masum insan-
lar “ulvi” bir amaç için öldürü-
lünce nasıl oluyormuş?

Bundan iki hafta önce Boston Marato-
nu’na yapılan bombalı saldırıda ölen üç 
kişi Batılıların insanı değerlerinin para, 
dini inanç ve ten rengine endeksli oldu-
ğunu gösterdi.
Boston’da patlayan bombalar terör 

saldırısı idi. Terörün kol gezdiği yerler-
de hep masum insanlar hayatını kaybe-
der. Bunlara tepkili olmak gayet doğal-
dır. Ve her zaman tepki gösterilmelidir.
 Ancak Avrupa ve Amerika’da yaşa-

yan insanların terör karşısında tepkile-
rini dile getirirlerken gösterdikleri has-
sasiyet ve iki yüzlülük en hafif tabiriyle 
mide bulandırıcıdır.
Daha da ileri gideyim; ırkçılık ve ay-

rımcılıktır.
Daha önceleri bir çok kez göstermiş 

olmaları gereken tepkileri göstermedik-
leri için son bombalama olaylarına gös-
terdikleri tepkinin içi boşalmıştır.
Medyaya yansıyan açıklamalarda oku-

yucu mektuplarında, sosyal medyada 
teröre tepkilerini dile getirirlerken Ba-
tılılar gerçek yüzlerini de ortaya koy-
dular. 
Bu tepkilerini en ağdalı, en çetrefilli, 

en yaratıcı cümlelerle ortaya koyan in-
sanların bugüne kadar Irak ve Afganis-
tan’da düğün için bir araya gelmiş on-
larca insanın “yanlışlıkla” öldürülüver-
melerine, yine insansız  imha uçakları-
nın bombalarıyla yanlışlıkla köylerinin 
yerle bir edilmelerine, Irak’ta evsiz ka-
lan 6 milyon insana, nüfusun dörtte bi-
rinin evsiz kaldığı Suriye’ye söyleyecek 
bir tek sözleri bile yoktu.
 “Ben terörle mücadele ediyorum” di-

yerek, medyayı da yanına alarak, politi-
kacıları da insanların gözlerini kör ede-
cek açıklamalar yapmaya şartlayarak 
Irak’ın altını üstüne getirdiler. “Kit-
le imha silahı var” diyerek yüzbinlerce 
insanı öldürdüler,  milyonlarca insan 
kayboldu, yaralandı ve sakat kaldı. 3,5 
milyon aile evsiz kaldı. Umurumuzda 
değildi.
Afganistan’da barış ve demokrasi geti-

receğiz diyerek her türlü kanunsuzluk 

ve hukuksuzluğa ve vahşete yeltendi-
ler. Kendi gönderdikleri askerlerin ta-
butları gelirken eli kolu, bacağı kopmuş 
gencecik askerler geri gelirken bile hal-
kın gözünü boyamayı ihmal etmediler. 
O çocukların gençlerin anneleri babala-
rı bile hala çocuklarının “ulvi” bir amaç 
için oralar gidip öldüğünü, kolunu ba-
cağını kaybettiğine inandırıldı.
Ve tüm bu vahşeti yaşatırken batılı-

lara “Biz sizi terörden koruyoruz” diye-
rek gaz verdiler, jandarmalığa soyundu-
lar. Oysa Dünyada hiç bir ulusun, dev-
letin ABD’nin korumasına ihtiyacı yok, 
ama retorik öyle ki artık hangi ülkede 
olursa olsun, herhangi bir ulus kendini 
tehdit altında hissettiği zaman ABD di-
yor başka bir şey demiyor.
Evet Boston bombaları konusunda 

gösterilen abartılı tepki ve empatinin 
ardında aslında vicdan azabı yatıyor. 
O kuş uçmaz kervan geçmez dağ köy-

lerine bir gece yarısı yağdırılan ölüm-
lere sessiz kalmanın, umursamamanın 
verdiği vicdan azabı. Umursamazlığın, 
çaresizliğin vicdan azabı. Kötünün is-
tediğini yapabildiğini görmenin verdiği 
acizliğin dışa vurumu.
Her ne kadar doğrudan söylemese-

ler de Avrupalıların inandığı demokra-
si, inanıp saygı duyduğu insan hakkı, 
değer verdiği ifade özgürlüğü ve özgür 
düşünce kendileri söz konusu olduğu 
zaman ortaya çıkıyor.
Başka bir ülkenin demokratik gele-

neklerine saygı duyulmuyor mesela. 
Avrupalıyı ya da Batılıyı eleştiren bir 
ifade özgürlüğü kullanımını ilkel tartış-
ma yöntemi ya da yalan diye reddede-
biliyorlar.
Hal böyle olunca da yüzbinlerce insa-

nın canına kıyan bir ülkede canı kıyılan 
insanları ülkesinden biri gelip üç kişiyi 
öldürünce sanki o yüzbinler sıfırlanmış 
oluyor.
Evet Boston’da üç kişinin ölmesi as-

lında yüzbinlerce kişinin ölümüne olan 
tepkisizliğin bir gerekçesi oluveriyor 
birden bire. Üç kişinin ölümüne tepki 
gösterince sanki yüzbinlerin öldürülme-
si haklılık kazanıyor.

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

Para ya da renk

1963 yılında Türkiye 
ile Avrupa Toplulu-

ğu (AB) arasında imza-
lanan Ankara anlaşması 
ve katma protokol konu-
larında uzman olan Pro-
fesör Harun Gümrükçü 
o tarihten bu yana Dani-
marka Yabancılar Yasa-
sında bir çok değişiklikler 
yapıldığını, ancak Anka-
ra Anlaşması hükümleri 
gereğince yapılan deği-
şikliklerde Danimarka’da 
yaşayan Türklerin sahip 
oldukları hakların ellerin-
den alınamayacağı, varsa 
sağlanan yeni hakların 
Türklere verileceğini vur-
guladı.
1973 yılında Danimar-
ka’nın Türklere vize uy-
gulamadığını, aile birle-
şimi kurallarında 24 yaş 
sınırı, bağlılık şartı, konut 
şartı, bakım için gerek-
li ekonomik gelir şartı, 
teminat mektubu gibi 
şartlar öne sürmediği-
ni hatırlatan Gümrükçü, 

Danimarka’da yaşayan 
Türklerin bir araya gele-
rek bu konuyu gündeme 
getirmeleri halinde, ken-
dileri için  Danimarka ya-
bancılar yasasının 1973 
yılındaki haliyle uygulan-
masını sağlayabilecekleri-
ni belirtti.
Prof. 
Dr. Harun Gümrükçü, 
Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlarının bu hakları 
Avrupa Adalet Divanı’na 
başvurmaları halinde da-
vayı kazanacaklarını vur-
guladı. Ancak Gümrükçü, 
diğer Avrupa ülkelerin-
deki tecrübelerinden de 
yola çıkarak, bu tür da-
vaları yürütebilecek avu-
katların Avrupa Birliği iç 
hukukunu çok iyi bilme-
leri gerektiğini ve bir çok 
avukatın sadece o ülke-
deki yabancılar yasasın-
dan yola çıkarak davalara 
baktığı için vatandaşları-
mızın bu haklarını bilme-
diklerini belirtti.

AVUKATLARIN İŞİNİ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ YAPIYOR

Danimarka Ankara anlaşmasını uyguluyor
Son yıllarda Danimarka yabancılar yasasında yapılan bir çok kısıtlama ve sınırlamadan olumsuz etkilenen 
vatandaşlarımız artık bundan böyle 1963 tarihli Ankara anlaşması ve 1980 yılında imzalanan katma protokolü 
dayanak göstererek oturma-çalışma izni alabilecekler, izinlerini uzatabilecekler.

G
eçtiğimiz günlerde 
oturma ve çalışma izni 
uzatılmayan bir va-
tandaşımızın şikayeti 

üzerine, avukarının da bu anlaş-
maların varlığına dikkat çeken 
girişimleri sonucu 63 yaşındaki 
Ömer Örsel adlı vatandaşımızın 
oturma ve çalışma izni 3 yıl daha 
uzatıldı.

Bu uzatma ve vatandaşımıza 

gönderilen mektubun ilginç yanı 
ise neredeyse ilk kez yabancılar 
müdürlüğünden gönderilen bir 
mektupta oturma izni uzatması-
nın Ankara Anlaşması ve katma 
protokole dayanarak verildiği 
ifadesini içermesi.

2004 yılında Danimarka’ya 
gelen ve oturma çalışma izni 
alarak bir firmada işe başlayan 
Ömer Örsel’e yabancılar mü-

dürülüğünden gönderilen mek-
tupta oturma izninin uzatılma-
yacağı, zira kendisinin Danca 
yeterlilik sınavlarını katılmadığı 
belirtiliyor.

Ömer Örsel’in avukatının dik-
kat çekmesi üzerine yabancılar 
müdürlüğü oturma iznini uzattı-
ğı gibi yine Ankara anlaşmasına 
uyarak bu izni uzattığının altını 
çiziyor.

Gazeteniz HABER’in 2009 yı-
lından beri gündemde tutmaya 
çalıştığı Ankara Anlaşması konu-
su bundan sonra bir çok vatan-
daşımızın sorunu çözecek gibi 
görünüyor, zira vatandaşlar bu 
anlaşmalara dayanarak başvu-
rularını yaparlarsa kendilerine 
1 Ocak 1973 yılından bu yana 
yabancılar yasasında yapılan hiç 
bir kısıtlama uygulanmayacak.

Silkeborg Belediye Meclisi üye-
si Mustafa Kellegöz, hem vatan-
daşımıza uzun süre cevap veril-
memesi hem de red cevabının 
dayanağı olan Danca sınav şar-
tının vatandaşımıza uygulanma-
ması gerektiği konularına dikkat 
çekerek yetkililerin işlemleri hız-
landırmasını sağladı.

(Haber)

Gazeteniz HABER, 
2009 yılından beri 

Ankara Anlaşmasından 
doğan haklar konusun-
da vatandaşlarımızı 
bilgilendirmek için 
20 civarında haber 
ve röportaj yayınladı. 
Avukatların ve diğer 
yetkililerin bu hak-
lara ilgi duymasını 
sağlamaya yönelik 
bu yayınlarımızı maa-
lesef Danimarka’da 
yayınlanan ve satılan 
diğer Türk gazeteleri 
“Sahte umut” , “Yalan 
haber” gibi yaftalarla 
baltalamaya çalıştılar. 
Hatta bazıları hızlarını 
alamayıp Yabancılar 
Müdürlüğü yetkilileri 
ile bile konuşarak ga-
zetemizin yanlış haber 
yaptığını o yetkilile-
re söyleterek sizlerin 
haklarınızın hasıraltı 
edilmesine çanak tutan 
yayınlar yaptılar.

ANKARA ANLAŞMASI
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Althusser 1970´li yıllarda “devlet ve 
ideoloji” üzerine önemli iddia ve 

teoriler öne sürdü. Bunlardan birisi 
”özne olmakla” ilgili. Bu kuramını açık-
larken de şöyle bir örnek veriyor: Ka-
labalık bir caddede yürürken arkadan 
bir düdük sesi veya ”hey, sen!” diye bir 
ses duyuyorsunuz. Geriye dönüp bakı-
yorsunuz. 
İşte bu geriye dönüp bakma esnasın-

da birey özneye dönüşüyor. Birey ken-
dini o sesin öznesi olarak görüyor ve 
kendini o sese cevap vermeye hazırlı-
yor. O bireyin caddede yürümesinde 
şüpheli hiç bir şey olmamasına rağ-
men, kişi seslenilenin kendisi olduğu-
nu düşünüyor. 
Althusser´e göre o ses ideolojik bir ses 

ya da ideolojinin sesi. Dolayısıyla top-
lumdaki yaygın ideolojiler kendilerine 
has özne inşa ederler, yani ideolojinin 
istediği yönde birey yetiştirirler. İdeo-
lojilerin hedefi de budur zaten.
Althusser neden şimdi aklıma gel-

di? Geçen hafta Boston´daki patlama 
yüzünden. Kendimi birden o olayın 
(dolaylı) sorumlusu hissettim. Hangi 

“batı” ülkesinde olursa olsun, bir patla-
ma olsa, bir bomba patlasa ya da biri-
leri öldürülse, kafamda oluşan ilk soru 
“umarım Müslüman veya Ortadoğulu 
biri değildir” oluyor. Bu Norveç´teki 
Breivik olayında böyleydi, şimdi Bos-
ton olayında da aynı. Ortadoğu`nun bir 
çok ülkesinde hergün yüzlerce insanın 
öldürülmesi, yerinden yurdundan edil-
mesi nerdeyse hiç aklıma gelmezken, 
Amerika´da, Avrupa´da bir patlama ol-
ması artık bende fobiler oluşturmaya 
başladı. Aynı şekilde bu günlerde dep-
remden Çin´de yüzlerce insanın hayatı-
nı kaybetmesi sanki çok doğal bir olay-
mış gibi bende iz bırakmazken, Boston 
olayının hemen arkasından bir gübre 
fabrikasında meydana gelen patlamaya 
“inşallah kaza olmuştur, birileri patlat-

mamıştır” diyerek tepki gösterdim. Sa-
nıyorum birçoğumuz aynı duygu ve dü-
şünceler içindeyiz. ”Kardeşim bana ne” 
diyemiyoruz.
Boston olayında da aynı durum. Uma-

rım ”bizden” biri değildir diye hep ak-
lımdan geçirdim. Ortadoğu´daki ve As-
ya´daki bombalar, kavgalar ve savaşlar 
beni ”rahatsız etmezken”, neden Batı 
ülkelerinin birinde küçük bir patlama 
beni rahatsız ediyor,  kafamı meşgul 
ediyor? Belki Althusser haklı diye dü-
şünüyorum. 
Belki hepimiz bu ”terör” diyen sesin 

öznesi olduk, yani hepimiz kendimizi 
terör konusunda sorumlu ve suçlu his-
sediyoruz. Daha doğrusu öyle hissetti-
riliyor. Peki bu duygu ve anlayış bize 
nereden geliyor? Belki Althusser´in id-

dia ettiği gibi belli bir ideolojiden değil 
(çünkü ideoloji kavramının geçerliliği 
tartışılır oldu), ama ideolojiyle neredey-
se eş anlamlı olan ”söylem” yüzünden. 
Bu günkü yaygın söylem bizi terörün 
öznesi yaptı. Nasıl mı? Gazate, televiz-
yon ve kamusal alandaki tartışmalarda 
ver yansın ederek. Sürekli Müslüman 
veya Ortadoğulu birini terör sorusuna 
yanıt vermesini isteyerek. Terörün bu 
insanların dininde, dilinde, kültüründe 
ve hatta kanında olduğu düşüncesini 
herkese benimseterek. Aklımızın ucun-
dan bile geçirmediğimiz düşünce ve 
davranış biçimlerini bize mal ederek. 
Böylece hepimiz maalesef terörün öz-

nesi olduk gibi. Bu durum insan ve 
toplum sağlığı için hiç iç açıcı bir du-
rum değil. Bize empoze edilen (ve em-
poze edildiğini fark edemediğimiz) 
sorumluluk ve suçluluk öznesine, al-
ternatif bir özne yaratmak gerekiyor. 
Bunun içinde ayrı bir ses, yeni bir ses 
(söylem) gerekli. Henüz terör-Ortado-
ğu-Müslüman üçgeninde devam eden 
ve yaygın hale gelen söyleme alternatif 
bir söylem pek ufukta görülmüyor. 

Hey, sen...!

ÜZEYİR TİRELİ tireli@haber.dk
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ÜÇ HANELİ SATILIK VİLLA
Slagelse şehir merkezinde yeni bakımdan geçmiş, üç aile için dairesi bulunan, 
dairelerin ayrı giriş ve mutfağı olan bina satılıktır. 

Müracaaat: tlf. 20 63 44 20 

Arsa: 435 m2 
Konut alanı: 220 m2 

Bodrum: 45 m2 

Fiyat: 3.200.000 DKK.

En son 
teknoloji ile 

lazerle 
epilasyon

www.nanisbeautysalon.dk

Güzellik salonumuzun İstanbul'daki Dora Hospital 
ile yaptığı işbirliğiyle, tecrübeli estetik cerrah doktor 
Fatih Dağdelen ve diş hekimi Hasan Aydilek sizlere 

hizmet vermekten gurur duyacaklardır. 

İSTANBUL'DA VERDİĞİMİZ HİZMETLER: 

Burun cerrahisi, göğüs büyütme, küçültme ve 
dikleştirme, karın gerdirme, iç kalça estetiği, yüz 

cerrahisi, klasik yüz gerdirme ve listede yeralmayan 
diğer bir çok estetik operasyonlar için bizi arayınız. 

Operatör Dr. Fatih Dağdelen ve Diş hekimi  
Hasan Aydilek 31 Mayıs günü saat 10.00-14.00 
arası kliniğimizde sizlerle biraraya gelecek ve 

öngörüşmeler gerçekleştirip, sorularınızı cevaplayıp, 
tavsiyelerde bulunacaktır.  

Ayrıca doktorlarımız 31 Mayıs 2013 günü Başaksaray 
düğün salonunda düzenlenecek ve Prince Erkan'ın da 

gösteri yapacağı Kadınlar Matinesi'nde 
doktorlarımız hazır bulunacaklardır.  

Doktorlarımız 1 Haziran'da  Odense, 2 Haziran günü de Aarhus'ta olacaktır. 
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D
animarka’da Öğretmenler Sendika-
sı (DLF) ile işveren konumundaki 
Belediyeler Birliği (KL) arasında ya-
pılan görüşmelerin anlaşmazlıkla so-

nuçlanmasının ardından KL’nin lokavt kararı 
almasına öğretmenlerden tepkiler çığ gibi bü-
yüyor. Yaklaşık bir aydır devam eden KL’nin 
lokavt kararına öğretmenler ülke çapında dü-
zenledikleri protesto gösterileri ile tepki gös-
terirken, aileler de lokavt kararını protesto 
etmeye başladılar. 

Lokavt kararının ikinci haftasında ülkenin 
çeşitli yerlerinden başkent Kopenhag’a akın 
eden ve parlamento binası Christiansborg 
önünde toplanan 50 bini aşkın öğretmen, Be-
lediyeler Birliği’nin lokavt kararına büyük 
tepki gösterdi ve hükümeti protesto etti. 

Ailelerden Lokavta prostesto
Başkent Kopenhag’da Belediye Meclisi önün-
de (Raadsdhus Pladsen) toplanan öğrenci 
velileri ve aileler, lokavtın bir an evvel son 
bulması çağrısında bulundular. Lokavttan en 
büyük zararı çocuklarının gördüğünü ifade 
eden aileleler, “Çocuklarımızın eğitimden geri 
kalması yetmiyormuş gibi, çalışan ailelerin 
de çalışma koşulları zora giriyor. Sorun nasıl 
çözülür bilmiyoruz, ama lokavtın bir an evvel 
sona ermesini istiyoruz. Taraflar kendi arala-
rında çözemiyorlarsa, hükümet devreye gir-
sin” dediler.. 

Öğretmenler Sendikası (DLF) ile Belediyeler 
Birliği (KL) arasında bir süredir devam eden 
pazarlıklarda çıkmaza girilince KL, yaklaşık 
60 bin civarında öğretmen hakkında 1 Ni-
san’dan itibaren lokavt kararı almıştı.

Danimarka tarihinin en büyük lokavtı ola-
rak adlandırılan bu anlaşmazlık ilköğretime 
devam eden 500 binin üzerinde çocuğu  ve ai-
lelerini de olumsuz etkiledi. Taraflar arasında 
uzlaşma sağlanamayınca okullar 1 Nisan’dan 
itibaren kapatıldı. Başta başkent Kopenhag 
olmak üzere, ülkenin çeşitli şehirlerinde öğ-
retmenler protesto eylemleri düzenlemeye 
başladı. Lokavt’ın Danimarka devletine gün-
lük maliyetinin ise 10 milyon kron olduğu bil-
dirildi. 

KL tam gün çalışma istiyor
Son yıllarda ekonomik krizle mücadele eden 
Danimarka’da, eğitim alanında yaşanan bu 
krizin çıkış nedeni ise, hükümetin bir çok 
alanda olduğu gibi eğitim alanında da tasar-
rufa yönelmesinden kaynaklanıyor.

KL, öğretmenlere tanınan ‘derslere hazırlık 
saatlerinin kaldırılmasını’ ve öğretmenlerin 
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Mükemmel değişim için sizi de İstanbul'a bekliyoruz

Uluslararası kalite standartlarında sağlık hizmeti veren ve sizi daha mutlu edecek değişimler 
için, ünlü Estetik&Plastik Cerrah Op. Doktor Fatih DAĞDALEN ve Diş Hekimi Hasan Serhat 

Aydilek 31 MAYIS, 1 ve 2 HAZİRAN 2013 tarihinde DANİMARKA´da sizlerle birlikte olacaklar.

Yapacağınız öngörüşme, 
muayene, kontrol, 
bilgilendirme ve giriş tamamen 
ücretsizdir. 
31 Mayıs Cuma Kopenhag, 
1 Haziran Cumartesi Odense 
2 Haziran Pazar Aarhus

Damlataş Caddesi B.
Reis Apt. No: 63/C 

07400 Alanya

Alanya'da 32 
bin Euro'dan 

başlayan fiyatlarla 
ister yazlık ister 
yatırım olarak 

kullanabileceğiniz 
daireler.

Uygun ödeme 
koşulları için 
mutlaka bizi 

arayın. 

CITY BLUE

Dilek GÖK, Öğrenci

“
Bazen hava soğuk, bazen de 
yağmurlu olurdu. Herkesin ça-
lışmadığı saatlerde o herkesin 
işyerlerine temizliğe giderdi an-

nem. Bazen yanında beni de götü-
rürdü. Issız, sessiz, ve bazende yari 
karanlik ofislerde elektrikli süpürge-
nin sesi her gün bize yoldaş olurdu.
Ben 10 yaşlarında idim. Annem işe 

giderken yanında beni de götürür, 
bana uygun görevleri devralarak ona 
yardımcı olurdum. Annem masaların 
tozunu alıp yerleri süpürüp yıkarken 
ben de çöp kutularını boşaltır için-
deki naylon torbaları değiştirirdim.. 
Her gittiğimde bana 40 Kron verir-
di. Hem o 40 Kronu nasıl harcayaca-
ğımın hayalini kurar, hem de bir an 
önce annem işini bitirip eve dönsün 
diye ben de hızla çalışırdım.
O içini süpürdüğümüz ofisleri imre-

nirdim. Herkesin bir çalışma masası, 
masanın arkasındaki raflarda dos-
yalar, kitaplar vardı. Masaların üze-
rinde, orada çalışanların da eşlerinin 
çocuklarının resimleri, minicik biblo-
lar, şamdanlar bulunur, duvarlarda 
güzel tablolar olurdu. Ben hem işimi 
yapar hem bu masalarda oturan kişi-

lerin günlük yaşamını düşünür, ama 
en çok da büyüdüğüm zaman o ma-
salarda oturacağım bir işimin olma-
sını diler, onun hayalini kurardım.
Babam Isparta’nın Yalvaç ilçesin-

de dünyaya gelmiş. Babam 9 yaşın-
da iken dedem ve babaanem daha iyi 
bir hayat, çocukları için daha aydın-
lık bir gelecek umutlarıyla Danimar-
ka’ya gelmişler. Babam ise Danimar-
ka’da okuyup duvarcı ustası olmuş. 
Annemle Isparta’da tanışıp evlen-
mişler.
Annem Danimarka’ya geldiği gün-

den beri okula gitmiş, çeşitli işlerde 
çalışmış, çeşitli kurslara gitmiş. En 
çok yaptığı iş ise temizlik olmuş.
Annemle o işe gidiş gelişlerimde an-

latırdım anneme gelecek hayallerimi. 
O tozunu aldığımız masalarda otu-
rup çalışmak istiyorum derdim. O da 
bunun reçetesini bana verirdi. “Oku, 
çok çalış. Rahat bir işiniz olur. Bizim 
gibi zor işlerde çalışmak zorunda 
kalmazsınız” derdi hep.
Annemin nasihatlarını unutma-

dım. Liseyi bitirdikten sonra başladı-
ğım sosyal danışmanlık eğitimi kap-
samında staj yapmam gerekiyordu. 
Önümde dört seçenek vardı. Otur-
duğumuz yere yakın Ballerup kasa-

basındaki seçeneklere yoğunlaşmış-
tım. Staj yerim belli olduğunda ve 
ben oraya ilk kez gittiğimde 11-12 
yıl önce anneme işinde yardım et-
mek için temizlik yapmaya geldiğim 
ofiste staja başlayacağımı fark ettim. 
Evet, annemle temizlik yaptığım 
ofiste staja başlayacaktım. Tozunu 
aldığım masalardan biri benim çalış-
ma masam olacaktı. Çok duygulan-
dım. Hala burada staja devam edi-
yorum. Her işe gelişimde annemin 
tavsiyesini ve ona bugüne kadar söy-
lemediğim, ama kendime verdiğim 
sözü hatırlıyorum. Ben ve kardeşle-
rim kendilerinden daha rahat yaşa-
yalım diye buraya gelmişler bu ülke-
nin, gurbetin çilesine katlanmışlardı. 
Ben de çok çalışarak onların rahat 
bir yaşam sürmelerini sağlayacağı-
ma kendime söz verdim. Sadece ben 
değil. İki kardeşim de anne ve baba-
larımıza verdiğimiz sözü tuttuk di-
yebilirim. Ağabeyim mühendis oldu. 
Ben ise eğitimimin yarısını bitirdim. 
Kardeşim ise önümüzdeki sene lise-
ye başlayacak.
Evet, göçmenler hakkında kim ne 

derse desin. Ben, biz bir fark yarattı-
ğımızı düşünüyorum”

İÇİMİZDEN BİRİ

“Ben 10 yaşında iken bu çalışma masamın tozunu almıştım”
Dilek Gök 23 yaşında bir kardeşimiz. Onun hikayesi, büyük umutlarla Türkiye’den Danimarka’ya 
gelen göçmenlerin’ yeni geldikleri ülkede kısa sürede ne kadar yol aldıklarını gösteriyor.

NEREDEN NEREYE. Dilek Gök ve annesi Neslihan Gök. 
Dilek çocukken annesinin çalıştığı temizlik işinde annesine 
yardımcı olmuş. Dilek büyüyünce çocukken annesiyle bir-
likte temizlik yaptıkları ofi ste staja başlamış.

Lokavt kararına ailelerden de tepki yağıyor
Danimarka’da Öğretmenler Sendikası (DLF) ile işveren konumundaki Belediyeler Birliği (KL) arasında yapılan 
görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 1 Nisan’da başlayan Belediyeler Birliği’nin (KL) lokavt 
kararı gazetemizin yayına girdiği ana kadar son bulmadı. KL’nin lokavt kararına öğretmenlerden ve ailelerden 
tepkiler çığ gibi büyüyor.

tam gün çalışma şartını kabul etmelerini istiyor. 
Öğretmenler Sendikası ise, KL tarafından hazır-
lanan yeni çalışma şartlarını kabul etmiyor.

Lokavt ikinci haftasını da doldururken Hükü-
met, taraflar arasındaki itilafa karışmayacakları-
nı bir kez daha yeniledi.

Lokavtın sürmesi durumunda önümüzdeki Ma-
yıs ayında bitirme sınavlarına girecek öğrencilar 
zor durumda kalacak. Ancak Başbakan, lokavtın 
9. Sınıfların mezuniyet sınavlarını etkilemeyece-
ğini açıkladı.

(Haber)

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE BULUŞTURUR

HABER’ İLAN VE REKLAM VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk mail adresine yazınız 
ya da 3322 1766’yı arayınız
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İrfan KURTULMUŞ

”
İnsanın ha-
yalleri olmaz-
sa yaşaya-
maz” diye bir 

tabir vardır.
 Ankara’da yaşayan Artvin Ar-

havili 34 yaşındaki Gürkan Genç 
bunlardan biri olmakla birlikte, 
çocukluk hayalini gerçekleştir-
mek için Türk marka Kron bi-
sikletiyle 9 Eylül 2012 tarihinde 
Birinci Meclis önünden başladığı 
dünya turunun Avrupa ayağında 
Danimarka’nın başkenti Kopen-
hag’a ulaştı.

 İki tekerlek üzerinde günde 
ortalama 100 km pedal çeviren 
Genç, Dışişleri Bakanlığı ve Atı-
lım Üniversitesi sponsorluğunda 
gittiği ülkelerin başkentlerinde 
Türk Büyükelçilikleri tarafından 
karşılanırken vize alması gereken 
ülkelerden de hiç bir ücret öde-
meden vize alan ilk Türk oldu.

Herkes bisikletle her yere 
gidebilir
İlk bisiklet turunu 2010-2011 yıl-
ları arasında ”Doğa İçin Pedalla” 
adı altında Japonya’ya gerçekleş-
tiren Gürkan Genç, karbon salı-
nımını azaltan ve insan sağlığına 
önem veren ulaşım aracını kulla-
narak Türkiye’de herkese bisik-
letle her yere gidilebileceğini an-
latmaya çalıştığını söyledi.

 Bu turda bisikletiyle Gürcistan, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Öz-
bekistan,Tacikistan, Kırgızistan, 
Çin, Moğolistan, G.Kore üzerin-
den Japonya’ya varan Genç, bir 
yılda 12 bin 500 km yol katetti.

İpek yolunu bisikletle geçen 
ilk Türk
Türkmenistan’da dünyanın en 
büyük 8.çölü Karakurum ile Mo-
ğolistan’da Gobi çölünü baştan 
başa geçen Genç, ipek yolunu bi-
sikletiyle geçen ilk Türk oldu.

 Gürkan Genç, bu maceralı bi-
siklet turunun ardından 2011-
2012 yılları arasında Türkiye’de 
100 farklı kurum, liseler ve Üni-
versitelerde yol anılarını anlatır-
ken, gençlere hayallerinin peşle-
rinden koşmaları önerisinde bu-
lunduğunu kaydetti.

Dünya turunu Birinci 
Meclis’ten başlattı
Birinci Meclis önünden 9 Eylül 
2012 tarihinde ’Gelecek İçin Pe-
dalla’ projesi adı altında 7 kıta 84 
ülkeyi kapsayacak 115 bin km’lik 
dünya turuna start verdiğini be-

lirten Genç, sırasıyla Bulgaristan, 
Romanya, Moldova, Ukrayna, 
Rusya, Finlandiya(Burda kutup 
çizgisini geçen ilk Türk oldu, İs-
veç ve Norveç’i baştan başa geç-
tikten sonra Danimarka’nın baş-
kenti Kopenhag’a ulaştı.

Türkiye’de bireysel sporcu 
yok
Kopenhag’da Türk Turizm ve 

Tanıtma Müşaviri Hasan Sarıte-
peci’nin ofisinde basın toplantısı 
düzenleyen Genç, Türkiye’de bi-
reysel sporlara yatırım yapılma-
dığını ve bu tarz sporlara sponsor 
bulunamadığı gibi sporcuların da 
yetişmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gül’le 
karşılaştı
İsveç’te Cumhurbaşkanı Abdul-

lah Gül’le karşılaştığını ve kaldı-
ğı otelde kendisini ziyaret ettiğini 
söyleyen Genç, bu ülkede orman-
lardan geçerken bisikletinden 
çıkan mekanik sesten ötürü ge-
yiklerin yanına yaklaşamadığını 
söyledi.

Türk bayrağını yakmak 
istediler
Genç ayrıca, İsveç’in kuzey böl-

gesinde 4 kişilik bir grup tarafın-
dan bisikletindeki Türk bayrağı-
nın alınarak yakılmak istenmesi 
üzerine yaşanan tatsız olayın 
ardından bu kişilerin özür dileye-
rek bayrağını yerine koyduklarını 
ve dost olduklarını belirtti.

Memati diye çağırdılar
Urumçi’de bisikletinin arkasın-
da Türk bayrağını gören Uygur 
Türklerin kendisine Memati diye 
seslendiklerini belirten Genç, 
Kurtlar Vadisi dizisinin Uygur 
Türkçesini bizim Türkçe lehçeye 
çevirdiğini öne sürdü.

Donmak üzere olan yaşlı 
kadını kurtardı
Ukrayna’da soğuklardan insan-
ların öldüğü karakış mevsimin-
de geçtiğine değinen Genç, karla 
kaplı bir köyden geçerken karlar 
üstünde yatan ve 100 metre öte-
deki evine gidemeyen 70 yaşında 
donmak üzere olan yaşlı bir ka-
dını montlarıyla ısıttıktan sonra 
evine götürdüğünü anlatırken bu 
olayın etkisinden kurtulamadığı 
görülüyordu.

Karlar üstünde eksi 38 dere-
cede çadırda yattı
Rusya’da eksi 38 derecede karlar 
üzerinde çadırda yattığını, Fin-
landiya’da eksi 57 derece soğukta 
bisiklet sürdüğünü vurgulayan 
Genç, bisiklet kullanmakla mig-
ren ağrılarının tamamen geçtiği-
ni ve kilo kaybettiğini sözlerine 
ekledi.

Anneler bizlere korku verdi
Bisiklet ülkesi Danimarka’da bi-
sikletlilerin çoğunluk olduğunu 
görünce gıpta ettiğini ifade eden 
Genç, annelerimizin ‘O bisikletle 
sokağa çıkarsan ayaklarını kıra-
rım’ diyerek bizleri korkutarak 
bisiklet kullanmayan toplumlar-
dan biri olduğumuza işaret etti.

41 yaşında Türkiye’ye 
dönecek
Anne, babası ve kardeşi zaman 
zaman yanına gelerek hasret gi-
derecek olan Genç, Avrupa’dan 
sonra Afrika, G.Amerika, Antar-
tika, Kanada, Kutuplara gidip 
Alaska, Sibirya, Japonya, G.Kore-
e, Yeni Zelanda, Avustralya, 
G.Asya’nın tamamını bisikletiy-
le katettikten sonra 41 yaşında 
Türkiye’ye geri dönecek.

irfan.kurtulmus@haber.dk

Türkiye’ye 41 yaşında geri dönecek 

HAYALPEREST GEZGİN 34 YAŞINDAKİ GÜRKAN GENÇ TÜRK MARKA KRON BİSİKLETİYLE 7 
YILDA 115 BİN KM YOL KATEDEREK DÜNYAYI GEZDİKTEN SONRA TÜRKİYE’YE DÖNECEK

2010 yılında restoranını satarak hayalini gerçekleştirmeye soyunan genç “gelecek için pedalla” projesi 
kapsamında 7 ay önce başladığı dünya turunun avrupa ayağında danimarka’nın başkenti Kopenhag’a ulaştı.

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

Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de 
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www.sinema.dk

6

A
kraba evlilikleri 
ve onlardan do-
ğacak çocuklar-
dan endişe du-

yan Atlantik Okyanusu-
nun küçük ülkesi İzlanda 
dijital soyağacı uygulama-
sı başlattı.

Ülke nüfusu 320 bin gibi 
az olan ve nesillerdir izole 
bir hayat yaşayan İzlanda 
toplumunda, gece kulü-
bünden, kafeden ya da bir 
eğlenceden eve götürülen 
bir kadın veya erkeğin ku-
zen yeğen gibi birbirlerini 
tanımayan uzaktan akra-
ba olmaları olasılığının 
yüksek olduğu belirtildi.

İzlanda bu potansiyel 
sorun nedeniyle ‘ ’ adı ve-
rilen soyacağı uygulaması-
nı başlatarak, birbirleriyle 
akraba olanların yatağa gir-

memesini ve cinsel ilişkide 
bulunmamasını önlemeyi 

hedefliyor.
İslendigabok.is(İzlanda 

kitabı)adındaki dijital 
soyacağından kişi hak-
kında tüm detaylı bil-
giler alınırken, alkolü 
fazla kaçıranların doğru 
bilgileri yazmakta zorla-
nacağı düşünülerek kolay 
bir sistem geliştirilmiş.

Birbirlerinden hoşla-
nan iki kişi eğer sözko-
nusu App’ı telefonlarına 
kaydetmiş ise, 2 telefonu 
birbirlerine dokundur-
mak suretiyle otomatik 
olarak akraba bağları 
olup olmadıklarını öğre-
nebiliyorlar.

Yalnızca Android’de 
bulunan ve bedava olan 
App’ın, Bussiness-App’en 
Bump’da aynı prensipte 

kullanıldığı ifade edildi.

İzlanda'da ilginç uygulama
320 bin nüfuslu İzlanda birbirleri ile uzaktan da olsa 
akraba olabilecek kişilerin bilmeden cinsel ilişki 
kurmalarını önlemek için dijital soyağacı uygulaması 
geliştirdi ve uygulamaya koydu.

N
üfusun çoğunlu-
ğunun Sünni ol-
duğu bölgelerde 
4 ayı aşkın bir 

süredir Şii hükümet kar-
şıtı gösteriler düzenlenir-
ken Irak ordusunun Sünni 
protestoculara karşı ilk 
kez güce başvurması dik-
kat çekiyor.

Sünniler El Maliki hü-
kümetini ayrımcılıkla 
suçluyor. Zengin petrol 
rezervlerinin bulunduğu, 
Arapların, Kürtlerin ve-
Türkmenlerin yaşadığı 
Kerkük ise siyasi gerilimin 
odak noktasında bulunu-
yor.

Havice’deki son olayların 
güvenlik güçlerinin ilçe-
de askerin ölümünden so-
rumlu tutulan şüphelilerin 
teslimi için halka zaman 
tanıması, ancak sürenin 
sonunda kimsenin teslim 
edilmemesi üzerine çık-
tığı belirtiliyor. Bağdat, 
çatışmanın, göstericilerin 
arasına karışan silahlı ki-
şilerin ateş açması sonucu 
başladığını öne sürerken 
eylemciler ise kampa şa-
fakta baskın düzenleyen 
ordunun ateş açtığını söy-
lüyor. Organizatörlerden 
Abdülmelik el Cuburi, 
Irak ordusunun protesto-
ların düzenlendiği El Gıy-
re ve eş-Şeref Meydanı’na 
baskın yaparak çadırları 
yaktığını, ayrım gözetmek-
sizin göstericilerin üzerine 
ateş açtığını, helikopterle 
de gaz sıkıldığını kaydet-
ti. El Cuburi, Havice’deki 
ölüm haberlerinin ardın-
dan Kerkük’teki çok sa-

yıda köyden ve aşiretten 
insanların yolları keserek 
askeri kontrol noktalarına 
ve karakollara saldırdığı-
nı, intikam saldırılarında 
13 kişinin öldürüldüğünü, 
bazı karakollarda kısa sü-
reliğine kontrolü ele geçir-
diğini iddia etti.

‘75 gözaltı’
Savunma Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, silah-
lı kişilerin protestocuları 
kalkan olarak kullandıkla-
rı, ordunun 75 “militanı” 
gözaltına aldığı bildirildi. 
Bir yetkili olay yerinde 34 
Kalaşnikof ile 4 PKM ma-
kineli tüfek bulunduğunu 
söyledi. Askeri yetkililer 
operasyonun Nakşiben-
di Ordusu olarak bilinen 
Sünni isyancı bir gruba 
yönelik olduğunu kaydet-
tiler.
Kabinenin Sünni üyesi 
Eğitim Bakanı Muham-
med Ali Tamim tepki için 
istifasını sundu. İstifanın 
nihai olduğu ve Tamim’in 
kararından vazgeçmeyece-
ği vurgulandı.

‘Dicle Gücü gönderildi’
Kerkük il meclis üyesi Ab-
dullah Sami Asi, AA’ya 

yaptığı açıklamada, Dicle 
Operasyon Gücü’nün de 
bölgeye gittiğini kaydetti.

Irak Meclis Başkanı Ab-
dulaziz en-Nuceyfi, güven-
lik güçlerinin göstericiler 
üzerine ateş açmasını kı-
nadı. Nuceyfi “Bu, insan 
haklarının apaçık ihlali 
ve demokrasiye vurulmuş 
büyük bir darbedir. Yapı-
lanlar hiçbir ahlaki değer 
ve insani kıstasa uymayan 
çirkin şeylerdir” ifadesini 
kullandı.

Bölgede gösteriler ara-
lık ayında önde gelen bir 
Sünni siyasetçinin tutuk-
lanmasının ardından tır-
manışa geçmişti. Özellikle 
Sünni bölgelerde çok sayı-
da kişinin sınırları belirsiz 
terörle mücadele kanunu 
çerçevesinde tutuklanma-
sını protesto eden halkın, 
ayrıca işsizlik yüzünden 
de durumlarından şikâ-
yetçi olduğu belirtiliyor. 
Irak’ta çok sayıda kişi eski 
Baas Partisi’yle bağlantı-
ları yüzünden işlerinden 
olmuştu.

Yine dün Bağdat’ta Sün-
nilerin sabah namazından 
çıkışı sırasında patlayan 
iki bomba en az 4 kişinin 
ölümüne yol açtı.

Irak'ta mezhep savaşı kapıda
ABD güçlerinin çekilmesinden sonra ilk kez yerel 
seçimlerin yapıldığı ülkede mezhepsel gerginlik 
geçen aylarda tırmanışa geçti.
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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

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Düğün, nişan ve özel günlerinizde çeşit 
çeşit, rengarenk, taptaze, gül, buket, 

çelenk ve çiçek çeşitleriyle 
hizmetinizdeyiz.

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER
Mağazamızda her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri bulunur
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Anneler-Babalar gününde, doğum günlerinde 
ve sevdiklerinizin tüm güzel günlerinde 
Türkiye’ye ve dünyanın her yerine 
çiçeklerinizi İnterfloor aracılığıyla gönderiyoruz.Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

Sevdiklerinize çiçek verin 
mutlu edin

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

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

ŞAH OTO KİRALAMA
Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas’ta araç teslim edilir ve alınır. 

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

SATILIK ŞARAP VE ALKOLLÜ 
İÇECEKLER DÜKKANI (VINHANDEL)
Kopenhag’ın en işlek 
caddelerinden Vesterbrogade 
üzerinde, iyi ciro yapabilen 
şarap ve alkollü içecekler 
dükkanı (Vinhandel) özel 
nedenlerden dolayı sahibinden 
uygun fiyata satılıktır. 

Müracaat: Vesterbrogade 41E 1620 Kopenhag V Tlf.: 21 35 33 19

İ
sveç’te Türkçe yayın 
yapan Harbigaze-
te.com haber portalın-
da Abdullah Gürgün 

imzasıyla yayınlanan ha-
berde, İsveçli şirketin Türk 
düşmanlığını pazarlama 
aracı olarak kullanırken 
TÜRK YOĞURDU’nun üs-
tünde de bir Yunanlının 
resmini kullanarak tüke-
ticileri aldattığına dikkat 
çekilidi.

İsveç’te Lindahlsmeje-
ri isimli şirketin ürettiği 
yoğurdu değişik kutulara 
koyarak bazılarını Türk ba-
zılarını da Yunan yoğurdu 
olarak satması tüketicilerin 
tepkilerine neden oldu. 

Söz konusu yoğurt ku-
tularının bazılarında saç 
sakal birbirine karışmış 
bir Yunanlının resmini ya-
pıştırıp ”TURKISK (TÜR-
K)” yazıyor. Bazı kutuları 
da YUNAN YOĞURDU 
(GREKISK YOGHURT) 
olarak satıyor. Bunla-
ra kasketli bir Yunan-
lı köylü resmi koyup ”BEN 
TÜRK DEĞİLİM (JAG ÄR 
INTE TURK); BEN YU-
NANIM! (JAG ÄR GREK!-
)” yazıyor.

Kapağa kocaman yazılan 
bu yazı ile hem yoğurdun 
Türk olmadığı hem de ada-

mın Türk olmadığına işaret 
ediliyor ve tüketici aldatılı-
yor. Dünyanın bildiği Türk 
yoğurdu bu kez de Türk 
düşmanlığı malzeme yapıla-
rak pazarlanıyor.

Türk yoğurduna Yunanlı 

resmi
İlginç olan bir nokta da şir-
ketin internet sayfasında 
Türk yoğurdunda kullanı-
lan kişinin Türk değil Yu-
nanlı olduğu açıkça belirti-
liyor olması. “Minas- Yunan 
olduğu anlaşılan Türk” 
başlığı kullanılmış (http:
//www.lindahlsmejeri.com/
frontfigurer/minas.aspx ) 
Yunan yoğurdundaki ki-
şinin hakkında ise “Vas-
silis-Bizim yeni ve ger-
çek Yunanlımız” (http:
//www.lindahlsmejeri.com/
frontfigurer/vassilis.aspx ) 

yazılı.
 

Yunanlı tüketicileri 
rahatlatmışlar
Harbigazete.com haber si-
tesindeki habere göre, İs-
veç’in Karlstad kentinde 
yaşayan bir Türk tüketici, 
alışveriş yapmak için gitti-
ği bir süpermarkette, “JAG 
ÄR INTE TURK; JAG ÄR 
GREK! (BEN TÜRK DE-
ĞİLİM; BEN YUNANIM!)” 
yazan yoğurt kutusunu 
market sorumlusuna so-
runca aldığı yanıtın daha 
da vahim olduğu ortaya 
çıktı. 

Sorumu  yanıtlayan gö-
revli, “Yunanlı alıcılarımız 
, yoğurdun üzerideki sa-
kallı fotoğrafın kendilerini 
incittiği, ilkel, pis, pasaklı 
imajı yarattığı için üretici 
firmaya şikayetler yollamış-
lar, firmada Yunan yoğur-
dunun üzerindeki fotoğrafı 
değiştirip, düzgün tıraşlı 
kasketli bir yunan köylüsü 
fotağrafı koymuş ve ken-
di insiyatifiyle, “JAG ÄR 
INTE TURK (BEN TÜRK 
DEĞİLİM)” yazısını da ek-
lemiş.”

Böylece, Yunanlılar ra-
hatlamışlar; ama, ken-
di yoğurtlarının üzerine 
eklenen “JAG ÄR INTE 

TURK (BEN TÜRK DE-
ĞİLİM)” tümcesiyle ve 
Türk yoğurdunun üze-
rinde hala kalan çene 
kısmı tıraşlı, bıyık ve fa-
vorilerindeki uzun kılları 
birbirine karışmış Yunanlı 
fotoğrafının Türkleri inci-
tilmesine de ses çıkarma-
mışlar.

Türkleri incitmek 
istememişler!

Irkçı yoğurt skandalına 
karşı girişimde bulunuldu-
ğunu Harbigabazete.com si-
tesine açıklayan T.C Stock-
holm Büyükelçiliği, şirketin 
Türkleri incitmek gibi bir 

niyetlerinin olmadığını be-
lirttiklerini, yoğurt kutu-
larının “Ben Türk değilim, 
Yunanım” yazılı kapakları-
nı değiştirmeye söz verdiği-
ni, şu anda satışı yapılanla-
rın daha önce paketlenmiş 
mallar olduğunu ancak bu 
kutular bitince bu yazı ol-
mayan kutular kullanacak-

larını açıkladı.

Boykot edilsin!
Öte yandan, İsveç - Türk 
Düşünce ve Kültür Derne-
ği bu ırkçı tutumu hem di-

ğer Türk derneklerine hem 
de İsveç resmi kurum ve 
kuruluşlarına bildirme ve 
tepki göstermelerini iste-
me kararı aldı. Dernek bu 
yazı kaldırılıncaya dek bu 
ürünlerin boykot edilmesi-
ni istiyor.

Dernek tarafından ya-
pılan açıklamada, “Türk 
yoğurdunun Yunan ya da 
başka yoğurt adı altında 
satılmasının durdurulması, 
Türk adının yanına Yunan 
bir köylü resmi yerine Bir 
Türkün resminin konma-
sı gerekmektedir. Yunanlı 
adamın yanına “Ben Türk 
değilim” yazısının konması 
yerine Yoğurdun tarihi an-
latılmalıdır. Yoğurdun, kö-
kenleri Ortaasya’ya daya-
nan bir Türk yiyeceği oldu-
ğu açıklanmalıdır. Ortaas-
ya’dan Kafkaslar, Anadolu, 
Balkanlar şeklinde yayıl-
mıştır. Bu hatalar düzelti-
linceye ve özür dileninceye 
dek TÜM resmi temsilcilik-
lerimizin, örgütlerimizin ve 
halkımızın tepki gösterme-
sini ve  şirketin ürünlerinin 
boykot edilmesini öneriyo-
ruz” denildi.  

 

İsveç’te ırkçılığın Daniskası
İsveç’te Lindahlsmejeri isimli bir süt ürünleri şirketi ürettiği yoğurdu, Dani-
marka marketlerinde Türk Yoğurdu diye satarken, İsveç marketlerinde “BEN 
TÜRK DEĞİLİM” sloganıyla pazarlaması Türk tüketicileri harekete geçirdi. 

A
&B Analyse ta-
rafından Altin-
get.dk internet 
gazetesi için ya-

pılan bir kamuoyu araş-
tırması, Birlik Listesi’nin 
iktidardaki Sosyal De-
mokratlar liderliğindeki 
merkez-sol hükümeti sol 
çizgiye çekmekte başarı-
lı olamadığını, bunun da 
seçmen kaybına neden 
olabileceğini ortaya koy-
du. Araştırmaya göre, seç-
meni yüzde 70’i hükümeti 
dışarıdan destekleyen Bir-
lik Listesi’nin hükümette 
etkili olamaması duru-
munda gelecek seçimlerde 
tercihlerini bu partiden 
yana kullanmayacaklar. 

Danimarka’da hüküme-
tin Birlik Listesi yerine 
merkez sağ partilerle büt-
çe görüşmeleri üzerinde 
uzlaşmasının partiyi zora 
soktuğunu öne süren si-
yasi otoriteler,  koalisyon 
hükümetinden desteğini 
çekmemesi durumunda 

partinin büyük 
miktarda oy kay-
bedeceğini ile-
ri sürüyorlar. 
Hükümet sağ 
partilerle bütçe 
görüşmelerinde 
öğrenci kredi-
lerinde, sosyal yardımda 
kısıtlamaya gidilmesi ve 
büyüme planında reform 
yapılması konularında uz-
laşmaya varmıştı. 

Birlik Listesi sözcüsü 
Per Clausen araştırmadan 
çıkan sonuç üzerine yap-
tığı açıklamada, ”Maale-
sef, hükümeti sol çizgiye 
çekmekte başarılı olma-
madık. Bu bizde derin ha-
yal kırıklığı yarattı” dedi. 
Clausen, hükümetten bazı 
siyasi alanlarda beklenti-
leri olduğunu belirtti ve 
bunların enerji alanında, 
yuva ve kreşlere daha faz-
la kaynak ayrılmasında, 
sosyal ve yabancılar poli-
tikasında yumuşamaya gi-
dilmesi konuları olduğunu 

söyledi. 
Siyasi uzman-

lar, ”İsterse Birlik 
Listesi hükümeti 
düşürebilir, ancak 
bunu yapmaktan 
çekiniyorlar, zira 
hükümetin düş-

mesi durumunda Liberal 
Venstre liderliğinde sağ 
partilerin tekrar iktida-
ra gelebileceğinden endi-
şe ediyorlar. Hükümette 
bunun farkında ve Birlik 
Listesi’nin hükümete sun-
duğu önerileri dikkate al-
mıyor” diyorlar. 

15 Kasım 2011 tarihin-
de yapılan seçimlerde 12 
milletvekiliği kazanan Ko-
münistler ve yeşillerden 
oluşan Birlik Listesi, Sos-
yal Demokratlar liderli-
ğindeki Radikal Sol Parti 
ve Sosyalist Halk Parti-
si’nden oluşan merkez-sol 
azınlık hükümetini dışa-
rıdan desteklemeye başla-
mıştı. 

(Haber)

Şule SERTDEMİR

Bu kadar ayrımcılık-
tan şikayet eden eş-

cinsellerin şimdi ise ken-
di aralarında ayrımcılığa 
başladığı ortaya çıktı. 
Nasıl mı, MX gazetesinin 
haberinde yer alan başlık 
oldukça çarpıcı ‘Homoba-
r  Eşcinselleri Reddetti’. 
Evet yanlış okumadınız, 
cümleyi biraz açacak olur-
sak; Kopenhag’da bulu-
nan Never Mind adlı bar-

da kapıda duran görevli-
ler,geçtiğimiz cumartesi 
gecesi,  siyah tenli ve ya-
bancı kökenli eşcinselleri 
kapıdan geri çevirmişler. 
Danimarka asıllı, siyahi 
görünümlü Jack Benn ve 
göçmen kökenli arkada-
şı da  son zamanlarda bu 
durumun sıkça başlarına 
geldiğini ve bunda görü-
nümlerinin asıl neden ol-
duğunu belirtmişler.

Ayrımcılığa uğradığı-
nı iddia eden ve soyadı-

nı açıklamak istemeyen 
gençlerden Martin ise 
daha önceleri gece kulüp-
lerine gelen heteroseksü-
el yabancıların kötü bir 
referans olduklarını, hır-
sızlık, bulundukları orta-
mı yıkıp dökme ve diğer 
müşterileri rahatsız etme 
gibi eylemlerde bulunma-
larının bu olaya gerekçe 
olabileceğini söyledi ve bu 
gerekçenin aslında kabul 
edilebilir bir özür olmadı-
ğını belirtti.

Birlik Listesi de seçmen kaybetmeye başladı
Danimarka’da son yapılan bir araştırma, merkez-sol hükümetine 
dışarıdan destek veren ve son seçimlerde yüksek oranda oy alan 
Birlik Listesi’nin (Enhedslisten) hükümet politikaları üzerinde etkili 
olamaması durumunda oy kaybına uğrayabileceğini gösterdi. 

Göçmenleri eşcinseller de istemiyor
Hemen hemen hepimiz eşcinsellerin toplumda nasıl bir statü 
sahibi olduğunu biliriz. Onlar toplumda yer edinmekte zorluk 
çeken, dışarıdan bakıldığında hep eleştirilen ve ayrımcılıktan 
şikayet eden büyük bir grup.
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Değerli okuyucular sizlere Türki-
ye’den en içten dileklerimle selam 

ve sevgilerimi iletiyor iyi günler temenni 
ediyorum.

Hemen hergün siz Danimarka’da ve İs-
kandinav ülkelerinde yaşayan bir çok 
uzaktaki yakınlarımızla telefonla görüşü-
yor, Türkiye’ye gelenler yüzyüze görüşü-
yor, kimileriyle maille veya Facebook ile 
görüşerek sizlerin iyi haberlerini almak-
tan memnun oluyorum. Tabi ki bu görüş-
melerimizde üç yıllık Kopenhag Emniyet 
Müşavirliği görevim sırasında sizlerle ya-
şadığım güzel anılarda hemen zihnimde 
beliriyor. 

Geçenlerde Kocatepe Camii lokalinde 
bir kaç arkadaş bir Cuma öğlen beni te-
lefon ile arayarak lokalde çay ocağı işlet-
mecisi Konyalı Hacı Bey’in kendilerine 
benden çay ısmarladığını, bu nedenle te-
şekkür ettiklerini ve çay ısmarlamamın 
sebebini soruyorlardı. Ben 2012 yılı Ağus-
tos ayı ortalarında İskandinav ülkeleri 
Emniyet Müşavirliği görev süremin so-
nunda Türkiye’ye dönerken Kocatepe Lo-
kaline Allah ısmarladığa gitmiştim. Ra-
mazan ayı olması ve oruçlu olmamız do-
layısıyla çay ısmarlanamamıştı. Bu konu-
da konuşurken dernek başkanı Faik Bey 
çay ocağı işletmecisi Hacı Bey ve orada 
bulunan cemaate hitaben “her Cuma öğ-
len Hacı Bey benden burada bulunan ce-
maatten 2-3 kişiye çay ısmarlasın ve ben-
den olduğunu söylesin, ben hesabını bel-
li aralıklarla toptan ödeyeceğim” dedim. 
Hacı Bey, başkan ve diğer arkadaşlar bu 
sözümü yerine getiriyor ve her hafta 2-
3 kişiye benden çay veriyor olacaklar ki 
çayı içenler beni arıyor, teşekkürlerini 

iletiyor, bu vesileyle siz değerli dostların 
iyi haberlerini de iletiyorlar. Tabii ki ben 
de buna oldukça memnun oluyor hatta 
benim adıma çay ısmarlayanların da ol-
duğunu duyarak daha da memnun oluyor 
ve kendilerine teşekkür ediyorum. 
Ve diyorum ki: 
gönül ne çay ister ne de çayhane,
gönül sohbet ister çay bahane,
sohbet koyulaşır olur şahane,
KOCATEPE’de bir başkadır çay soh-

betleri. 
Kocatepe ve diğer camii derneği lokal-

lerinde çay sohbetleri sevginin, şefkatin, 
güzelliklerin yudum yudum şekillendiği 
yer ve zamanlardır. İçilen sadece çay de-
ğil aynı zamanda muhabbet de oluyor ve 
gönülden gönüle taşınıyor, sıkıtılardan 
kurtulunan, kahkaların atıldığı yer ve za-
manlardır bu loklallerdeki çay sohbetleri. 
Çaylarını berrak ve demli muhabbetiniz 
her zaman neşeli ve koyu olsun dilekleri-
mi iletiyorum. Kocatepe çay sohbetlerin-
den sözü açmışken siz Danimarka’daki 
uzaktaki yakınlarımızla yaşadığım güzel 
anılar zihnimde bir bir belirmeye başladı. 

Fatih Camii’nde İmam Mustafa Katır-
cı ve cemaatin birlikte hazırladığı ker-
mesteki Kayseri mantısı ve içli köfte zi-
yafetleri, Odense Camii’ndeki yeni camii 
alma sohbetleri, Slagelse’deki Camii ile 

kilisenin karşı karşıya olması ve insan-
ların birbirlerine karşı hoşgörüleri, Hel-
singör’deki Hasan Hoca, başkan İsa Tok-
mak ve Fuat Yalan ile burada yaşayan 
vatandaşlarımızın Yarınlara Geç Kalma-
dan tiyatrosunu izlemeleri ve destekle-
ri, Helsingborg’da başkan Mehmet Tetik 
ve Hoca Ebubekir Tanyıldızı’nın ayrı bir 
ülke İsveç’te olmalarına rağmen Helsin-
gor ile ve bizimle ilişkileri ve davetleri, 
Köge, Albertslund, Ringsted, Roskilde ve 
Farum’daki dernek, başkan ve üyeleri 
ile cemaatin bizi konferansa çağırmaları, 
Herning, Aarus ve Randers’teki yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri ile vatandaşları-
mızın Türk Milli Güreş Takımını destek-
leyerek takım halinde dünya şampiyonu 
yapmaları, Aaberna, Horsens ve Frederi-
cia’daki yönetim kurulu ve vatandaşları-
mızın yoğun çaba ve birbirleriyle iyi iliş-
keleri, Frederiksund’daki Karasulu vata-
daşlarımızın babadan oğula geçen dernek 
faaliyetleri. 

Ayrıca Forsa Derneği’nin Cengiz, Sadi, 
Ali ve Savaş’ ın katkılarıyla gençlerin ve 
Danimarka polisinin katılımıyla Søpavil-
lion´da gerçekleşen “şiddete hayır” top-
lantısı. 

Gazetelerimizin ve değerli yazarlarının 
aydınlatıcı yazı, makale ve haberleri, sivil 
toplum örgütlerimizin, derneklerimizin 

güzel faaliyetleri, Büyükelçilik ve diğer 
kurumların hizmet yarışları, kısacası gü-
zel, yaratıcı ve fayda sağlayıcı, kaynaştı-
rıcı, başarıya ulaştıran, övgüye değer bir 
çok hususlarda çok kısa da olsa burada 
değinmek hem bir memnuniyet belirtisi 
hem de bir vefa borcudur diye düşünüyor 
ve sizlerin bilgisine sunuyorum. Burada 
tüm dernek ve sivil toplum örgütlerimi-
zi saygı ve sevgiyle anıyor, iyi dileklerimi 
iletiyorum ve diyorum ki “güçlü anında 
iyilik yapan güçsüz anında zorluk çek-
mez, hergün tek başına bir ömür sayılır 
ve bugün yarının habercisidir”. Yarının 
iyi olmasını istiyorsak yukarıda da belirt-
meye çalıştığım gibi iyililkler yapmaya 
devam etmeliyiz.

Bu ciddi konulardan sonra biraz da gü-
lelim düşüncesiyle aşağıdaki cümleleri 
bilginize sunuyorum:
- Şası kime derler? Cvp: kendisiyle gözgöze gelene 
adama.
- Neden bu sene iznini almadın? Cvp: bu yıl canım 
dinlenmek istedi.
- Kimler ekmeğini taştan çıkarır? Cvp: heykeltraşlar.
- Göz doktorlarının tedavi edemeyeceği nedir? Cvp: 
ilk göz ağrısı.
- Sigaranın önünde ateş arkasında ölüm ortasında 
keyif vardır. 
- Zebra nedir? Cvp: pijama giymiş eşşek. 
- İtalyanlar neden makarna ve pizza yer? Cvp: çiğ 
köfte ve lahmacun yapmayı bilmediklerinden.
- Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever. Cvp: Mısır’ı.
- Üç ineğiniz var, otuz tane daha alırsanız ne olur? 
Cvp: mandıranız.
- Polis sorar: o iki adamı neden öldürdün? Cvp: bi 
fıkra anlattım gülmekten öldüler. 
- Yine polis sorar ikemetgahınız? Cvp: parklar, köp-
rüaltları. Yanındaki arkadaşına sorar: ya sizinki. 
Cvp: beyefendinin komşusuyum. 
- Hakim sorar: cinayet sırasında seni gören oldu 
mu? Cvp: şükür kimse görmedi. 
Kalın sağlıcakla...

Çay bahane....

FEYZULLAH ARSLAN  1.Emniyet Müdürü feyzullah.arslan@egm.gov.tr

 (İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)
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Geçtigimiz günlerde bir aile ziya-
retinden eve dönerken,  Nörre-

port’taki trafiğe kapatılmış Lundtofte 
caddesinde polis arabalarının ışıkları 
ve polis memurları belirdi. Jylland’deki 
sessiz, sakin villa bölgelerindeki duru-
mun aksi bir durum söz konusuydu bu-
rada. Kendi aramızda sonunda evimiz-
deyiz, Nörreport’ta diye şakalaştık.
Fakat şaka bir yana ortada hoş olma-

yan bir durum vardı, özellikle de polis 
memurunun anlattıklarına bakılırsa, 
bundan bir kaç saat önce birileri ha-
vaya tam on el ateş açmış, tam da be-
nim bazen arkadaşımı ziyaret etmek 
için geçtiğim bu yolda ve atışlar Ko-
penhag’ın bir bölümünde ve çevresinde 
hala devam ediyormuş.
Ne oluyor da bu bir grup genç ‘Göç-

men Kökenli Çete tanımlaması altın-
da, bu ülkede doğup büyümüş olmaları-
na rağmen’ ortalıkta koşuşturup Vahşi 
Batı oyununu oynuyorlar?
Merak ediyorum, acaba bu gençlerin 

çete kurup, ortalıklarda dolaşıp, cadde 
ve sokakları biz vatandaşlar için güven-
siz hale getirmekten başka yapabilecik-
leri daha iyi şeyler yok mu?
Cevabı o kadar basit değil, birçok açık-

lama var ve bir çok yeni soru belirmek-
te. Fakat kesin olan tek birşey var o da, 

çeteler etnik kökenli gençleri çekiyor 
aynı çöp yığınlarının uçuşan sinekleri 
çektiği gibi. Nedense altkültür maalesef 
bu gençler için okul, aile ve futbol ku-
lüplerinden çok daha cazip. Peki neden?
Bir grubu genelleştirmek ve katego-

rize etmek tehlikesine düşmeden, yine 
de bir açıklama yapmak istiyorum. Çete 
çevresine çekilmiş bu çocuklara bakıl-
dığında çoğunun aslında çaresiz olduğu 
söylenebilir. Geriye dönüp bakıldığında 
çocukluk dönemlerinden gelen bir du-
rumla karşılaşıyoruz, annelerin yanlış 
ilgisi ve babaların yetiştirme dönemin-
deki sorumluluklarını yerine getirmede-
ki eksiklikleri.
Bu çocuklar okula başlayana kadar ne-

redeyse besleniyorlar ve yetiştirilirler-
kende kimin yemek yaptığıyla, çamaşır-
ları yıkadığıyla, temizlik yaptığıyla ya 
da kuralları koyduğuyla hiç ilgilenmi-
yorlar. 

Nadir eleştiriliyorlar, daha çok annele-
ri tarafından sevgiyle karışık abartılmış 
taparçasına övgü almaya alışık olan bu 
çocukların belleklerinde tuhaf bir kadın 
modeli mevcut, özellikle de kadın oto-
ritesi söz konusu olduğunda. Çocukluk 
dönemi tamamen sınırları olmayan bir 
süreç bu çocuklar için.  
Ergenlik dönemine yaklaşıldığında ise 

gereksinimler birden ve sürekli geldi-
ğinden etkiler değişik biçimde hissedil-
meye başlanıyor. Birden ‘yetişkin’ mua-
melesi görüyorlar ve artık kültürel ku-
ral ve normlara uyulması beklenirken 
bir şekilde kendileri yollarını tayin edi-
yorlar. Aslında hiçte kolay olmayan bir 
görevdir bu onlar için, öte yandan den-
gede tutmaları gereken evin dışındaki 
gereksinimler de düşünüldüğünde.
Adam olmanın ve herşeyi üstlenmek 

zorunda olmanın getirmiş olduğu baskı 
ve beklentiler o kadar ağır olunca, okul-

dan ve staj yeri aramaktan vazgeçmek 
ve kendilerine benzer kişileri caddeler-
de bulup,  bu topluluklara dahil olmak 
çok daha kolay bir yoldur onlar için. 
Birden birer birey olurlar, suç işleyerek 
para kazanabilirler, güç ve etki sahibi 
olurlar...kendi gözlerinde.
Bazı aileler bu gençler karşısında ça-

resizken, bazı aileler problemleri gör-
mezden gelip zamanla sorunların çö-
zülebileceğine inanıyorlar. Kimi aileler 
ise doğru bir evlilik ve doğru bir eşin 
çocuklarını düzeltebileceği hayalini ku-
ruyor.
Ancak tüm sıkıntı bu gençlerin yetiş-

tirilme dönemlerindeki yanlışlıklardan 
kaynaklanıyor, hiç bir zorunluluk ve so-
rumluluk verilmemiş bu gençler bir fi-
yaskoya mahkum edilmişler.
Onlar yardıma muhtaç ve zayıflar, 

başlarında anneleri olmadığından bir-
birlerine yardım ediyorlar.
Şu anda Kopenhag belediyesinin yü-

rütmüş olduğu çetelere yardım girişim-
leri mevcut, ki bunun çok daha önceleri 
başlatılması gerekirdi. Başlanılması ge-
reken nokta annelerdir,  özellikle de an-
nelerin çoğunun  pasif ve tek bir kelime 
Danca bilmedikleri düşünüldüğünde...

(Çeviri: Şule Sertdemir)

Çeteniz Batsın

YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

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

SATDISCOUNT
D- SMART İskandinavya Servisi

Sadece uydu anteni değil!
Elektrik ve elektronik denince şarj aletlerinden ara, data kablolarına 

ve daha bir çok ürüne kadar, akla gelebilecek her türlü ürün ve 
tamirat işleri ile hizmetinizdeyiz.  

Bir defaya mahsus ödemeli, abonesiz 5 yıl kanal garantili, yaklaşık 500 
kanal ve 100’ün üzerinde Türkiye kanalı gösteren cihazlarımız gelmiştir.

INTERNET TV

Nørrebrogade 216 - 2200 København N  
Tlf.: 51 88 86 75

MOBILEDB.DK

KOMPLE ÇANAK SETİ
Tüm FRE Türk ve Avrupa kanallarını 

çekebilen komple çanak seti

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki 4 köşe çanak 
anten 70 cm’lik çanağın işlevini görüyor 

ve tüm Türk kanallarını çekiyor.

TAVUKÇU
SATDISCOUNT

- 47 cm -- 
2

4
 c

m
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Anne baba ve gençlerin Dünyaya bakışı farklı olabilir ve bu da 
anlaşmazlıklara neden olabilir. Bizler hergün danışma servisimizde, iki 
kültür arasında çocuk yetiştirmekten kaynaklanan sorunlar yaşayan 
anne babalarla konuşuyoruz. LOKK’un, kendi içinde kültür çatışması 
yaşayan aileleri bir araya getirmekte geniş tecrübesi vardır 

Sizin de sorularınız varsa, hergün Saat 9-15, Çarşamba günleri 20-22 
saatleri arasında ücretsiz ve isminizi vermeden  

70 27 03 66 
Numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.   

Danışmanımız gizlilik prensibi ile çalışır ve onunla yapacağınız 
konuşma sizinle onun arasında kalacaktır 
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Alır başını gidersin..
Hava kurşun gibi ağırdır,’’Bu ül-

kede artık yaşanmaz!’’ dersin..
Bir daha da geriye dönmemektir ni-

yetin. Enver Gökçe’nin dizeleri yol ar-
kadaşın olur: ‘’Dövülmüşüm/ Sövülmü-
şüm/ Kovulmuşum/ Siktir edilmişim 
yani/ Kendi öz yurdumdan/ Bir meri 
keklik gibi çeker giderim.’’
Giderken yapayalnızdın, ülkendeyken 

evlenmeyi, baba olmayı hiç düşünmedi-
n,’’Bırak üçü, beşi, sorumluluğunu ta-
şıyamayacağın çocuğu yapma!’’ dedin. 
Bir derviş çelebiliği ile kişisel yaşamını 
hep erteledin. Hep dimdik, onurlu bir 
adam oldun. Bir de insanın yüzüne hep 
hüzünle bakan, zayıf yüzlü, beyaz ten-
li, saçları ruzgarda savrulan bir sevgi-
lin vardı, anımsıyor musun?. Gurbette 

onu anımsadıkça bir alev yumağı sarar-
dı yüreğini, Yılmaz Odabaşı’nın dizele-
rinde bulurdun kendini: ‘’(...)Tükenişi 
bir aşkın/ Bir nehrin tükenişine benzer/ 
Ne deniz olabildin/ Ne nehir kalabil-
din.(...).’’
Giderayak ne de keskin söylemle-

rin vardı:’’Kendimi artık bu ülkeye ait 
hissetmiyorum! Gittiğim yerde yaban-
cı bit kızla evleneceğim, bu ülkeye bir 
daha hiç dönmeyeceğim.. ‘’ Oysa, oraya 
daha adımını attığın ilk günden esme-
ye başladı pişmanlık ruzgarları:’’ Nere-
ye geldim, ben ne yaptım!’’ dedin, kendi 
kendine. Şehirler, yollar, insanlar, her 
şey sana yabancıydı. Köklerinde taşı-
dığın topraktan başka yerde yeşereme-
yeceğini çok çabuk anladın.. Bir türlü 
gelmeyen yaz, erimek bilmeyen karla-
r, ısıtmayan güneş, tren garlarında ce-
set torbaları gibi uzanmış alkolikler.. 
Senin özlemini çektiğin dünya bu değil-
di.. ‘’Dağlarına bahar gelmiş memleke-
tini’’ çok çabuk özledin. Özlemler, şiir-
le başlar önce, Kavafis’in dizeleri geldi, 
oturdu yüreğinin başına:: ‘’Yeni bir ülke 
bulamazsın/ Başka bir deniz bulamaz-

sın (...)’’
‘’Mavi gözlü, sarışın kızlar’’ düş kı-

rıklığın oldu. Ne aşklarından bir şey 
anladın, ne sevişmelerinden.. Memle-
ketinde, okul yıllarının ürkek ceylan-
ları geldi gözlerinin önüne. Karıştırdın 
eski defterler. Bİlgisayar insan yaşamı-
na henüz yeterince girmemişti, ama sa-
nal aşklar o zaman da vardı. Kürt Ya-
zar Mahmut Baksi,’’Video Gelin’’ adlı 
kitabında, İsveç’te doğup büyüyen Kürt 
gençlerinin evlenecekleri kızları, Tür-
kiye’deki köy düğünlerinde çekilmiş vi-
deolara bakarak seçtiklerini anlatır. Se-
nin seçimin de onlardan pek farklı ol-
madı hani. Bekar geldin. Önce oturma 
izni aldın. Sona eşe, dosta haber saldın. 
Mektuplardan, vesikalık fotoğraflardan 
tanıdın evleneceğin kadını. Konsolos-
luklarda, kağıt üzerinde süren işlemler, 
yazışmalar.. Sonra uçak bileti yolladın, 
koltuğunun altında bohçasıyla tek ba-
şına çıkıp geldi Meral. Birlikte getirdiği 
2 şişe rakıyla bize eğlence düzenlemiş-
tin, anımsıyor musun Koca Reis? Sonra 
da, ne Türkçeyi, ne de İsveççeyi düz-
gün konuşabilen çocuklarınız oldu; ne 

oralı, ne buralı, iki aralı, bir dereli.. 
Geriye dönerken, ‘’Göğ ekini biçer gi-
bi’’, doğdukları ülkeye armağan ettin 
onları. Anneleri de seninle gelmedi; terk 
etmedi kuzularını. Tek başına, ‘’üryan 
gelip yine üryan döndün’’ doğduğun 
topraklara..
‘’Burada, bu sahil kasabasında da ya-

payalnızım; bademler çiçek açtı, de-
nizin en güzel zamanı; haydi, çık, ge-
l!’’ diyordun telefon konuşmaların-
da..Valizimi hazırladım, çıkıp geleceğim 
ama, sen, denize dimdik bakan bir ya-
macın başında, bir zeytin ağacının göl-
gesinde, toprağın altında yatıyorsun 
şimdi!
Hey be! kavgalarda en önde ko-

şan Koca Reis!
Bu yaz, denize birlikte açılacaktık. 

Teknede balık kızartacaktık. Sen kade-
hini yine ay ışığına doğru kaldırıp Can 
Yücel’in, ‘’Bir Sen Eksiktin Ay Işı-
ğı’’ şiirini okuyacaktın..
Ne oldu sana, bu kadar erken gitmek 

için miydi acelen!..

alinergis@yahoo.se

Bu bizim hikayemiz

Ali Haydar NERGİS, MALMÖ

KÜLTÜR & SANAT

Kültür   YaşamHABER & 

G
eçtiğimiz yıl Kasım 
ayında 10. yılını dol-
duran Haber gazetesi 
10. yıl coşkusunu okur-

larıyla paylaştı. Bugüne kadar 
okurlarına çeşitli kültürel ve sa-
natsal sunan Haber,  okurlarına 
en son olarak kültürel hizmet 
amacıyla geçtiğimiz 18 Nisan ak-
şamı bir Türkü Gecesi düzenledi. 

Sunuculuğunu Sadi Tekelioğlu 
ve Dilek Gök’ün gerçekleştirdi-
ği Türkü gecesine Danimarkalı 
konukların da ilgi gösterdikleri 
görüldü.

Yüksel Işık, Hüseyin Özcan, Fu-
rat Talay, Erol Sarıkaya, Serkan 
Arık, Ozan Ezgi Sarıkaya, Cengiz 
Kahraman, Atila Kahraman, Do-
ğan Şahin’in sahne aldıkları gece-
ye yaklaşık 200 kişi katıldı.

İlk sahne alan Cengiz Kahra-
man, Atila Kahraman ve Doğan 
Şahin İç Anadolu’dan ve Ege yö-
resinden hareketli türküler ses-
lendirdi. 

Ardından sahneye çıkan Fuat 
Talay ve Yüksel Işık Kars, Ka-
radeniz, Sivas bölgelerinden ez-
gilerle geceyi izlemeye gelen ko-

nuklara unutulmaz bir türkü zi-
yafeti çektiler.

Haber’e ödül
Türkü gecesinde Eak-Design Mi-
marlık firmasının sahibi Mimar 
Atila Kahraman ve Acien Aps 
Mühendislik firmasının sahibi 
İnşaat Mühendisi Cengiz Üçler 
Haber gazetesine 10 yıl boyunca 
yaptıkları tarafsız yayıncılık ve 
kültürel sanatsal yaşama yaptık-
ları katkılarından dolayı birer şilt 

verdiler.
Türkü gecesinin ikinci bölü-

münde sahneye çıkan Erol Sarı-
kaya ise oğlu Ozan Ezgi Sarıkaya 
ve Serkan Arık’la İç Anadolu yö-
resinden türkülerle Azeri türkü-
ler seslendirdiler. Gecenin son 
sanatçısı Hüseyin Özcan ise sah-
nede en uzun süre kalan sanatçı 
oldu ve Hüseyin Özcan’ın türkü-
leriyle çok sayıda konuk dans pis-
tine fırlayıp dans ettiler.

Geceyi izlemeye gelen konuk-

ların neredeyse hepsi HABER 
gazetesine ve gecenin gerçekleş-
mesine katkıda bulunan herkese 
teşekkürlerini dile getirirlerken, 
bunun bir gelenek hale gelmesini 
ve tekrarının yapılmasını istedi-
ler. Türkü gecesi için oluşturulan 
sosyal paylaşım sitesinde de gece-
nin düzenleyicilerine şükran ve 
övgüler dile getirildi.

(Haber)

Türkü Gecesine övgü yağdı
Haber gazetesi tarafından Kopenhag’ın Nörrebro semtindeki Verdens Kulturcenter salonunda gerçekleştirilen 
Türkü Gecesi’ne övgü yağdı. Danimarka’nın önde gelen saz üstadlarının katıldığı gecede Türkiye’nin her böl-
gesinden türküler seslendirildi. Gecede, Haber’e Danimarka’daki Türk firmaları tarafından ödüller de verildi. 
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Dinçer METİN

“
Kamer” “ay” anlamına gelir. Ka-
mer Metin’i tanıyanlar bilir, ken-
disi karanlığı aydınlatan hem bir 
ay idi, hem de bir yıldızdı. Kısa bir 

hastalık dönemi ardından, son derece 
zamansız bir şekilde Sultan Nevruz ge-
cesi aramızdan ayrılıp hakka yürüdü, 
tüm sevenlerini yasa boğdu. 

Bir evlat annesini nasıl anlatır? 
Kendi kendime sordum durdum bu so-
ruyu günlerdir. Tanıyanlara kendini 
zaten anlatmıştı o. Hoşgörü ve sevgi 
dolu yüreğiyle o kadar gönül fethetmiş-
ti ki, çevresinde bir çok kişinin “ikinci 
anamsın” dediği biri oluvermişti. Misafir 
ağırlamayı onur sayar, çocuk ve gençleri 
sevindirmekten çok büyük zevk alırdı. 
Halka hizmeti Hâkk’a hizmet olarak 
algılayıp, bu doğrultuda irili ufaklı ger-
ginliklere göz yumup “kötülüğe lanet 
olsun” diyerek hizmetin her türlüsüne 
koşmuştu. Çalışmayı ibadet sayıp Da-
nimarka’ya geldi geleli 60 yaşına kadar 
çalışmıştı. 

Kamer Metin kimdi?
İlk bakıldığında, hikayesi doğduğu ta-
rihe ve sosyoekonomik durumuna göre 
anormal değildi. 1200 metre yüksekli-
ğe konmuş, virajlı yollarıyla zor ulaşı-
lan, tepelerindeki karların Mayıs ayına 
kadar erimeyen bir köyde; Çorum Sor-
koğlan’da dünyaya gelmişti. Senelerden 
1947. Neredeyse iki çocuktan birinin ha-
yatta tutunamadığı bir çağda, hayatta 
kalmayı başarmış; güçlü, zeki ve gözü 
açık bir bayan olarak yetişmişti. Evin 
en büyük çocuğu olması sebebiyle “oku-
yup ne yapacak, evin işine kim bakacak” 
düşüncesiyle yaşı büyütülerek okula 
gitmesinin önü kesilmeye çalışılmıştı. 
Ancak okuma hevesi ile biraz da nüfus 
dairesindeki memurun büyüklerine yö-
nelik telkinleri sonucu okula gitmeyi ba-
şarmıştı. İyi ki az da olsa okumuş. Zira 
o yıllarda temeli atılan okuma yazma 
becerisi, ilerleyen hayatında doğduğu ve 
yetiştiği ortama inat bir şekilde ona çok 
şey katacaktı. 

Okur yazar olmasaydim niderdim
Özlemimi şiirlerle giderdim
Kader yardım etse geri dönerdim
Zalım gurbet elde solana kadar

Yaşıtlarına göre boyu çabuk uzamış, 
“geleni gideni” artmaya başlamıştı. Çok 
sevdiği halası boylu poslu, eli işe yatkın 
ve “hamarat” olan bu kızı kaçırmak iste-
memişti; çabucak haber salmıştı karde-
şine; “aman Kamer’i kimseye vermeyin” 
diye. Ardından ondört yaşında evlendi-
rilmişti. Gelin geldiği evde canından 

çok sevdiği halası ve eniştesinin vazge-
çilmezi olup evi  “çeviren” olmuş, anne 
olmuş, Çorum’da hastanede işe girip ça-
lışıp emekçi olmuş, kocasını 1969 yılında 
gurbete gönderip mektup gözler olmuş. 
1972’de Aarhus’a kocasının yanına ge-
lip, fabrikalardan başlayarak işçilik ha-
yatına atılmış, çalışmayı ibadet sayarak 
60 yaşına kadar çalışmıştı. Dört evlat 
altı da toruna sahip olmuştu.

Ve bütün bunların arasında bir yetene-
ği gelişivermişti; kısıtlı okumuşluğuna 
rağmen şiire merak sarmış; dertlerini, 
sevinçlerini ve inancını şiirlere dök-
müştü.

Yeri göğü, cümle alemi yaradan
Canımla gücümü bir al Allah’ım
Sen yaktın ışığı, sensin karartan
Canımla gücümü bir al Allah’ım

Ben çekerken yavrularım çekmesin
O güzel gözlerden yaşlar akmasın
Anam nasıl diye geri bakmasın
Canımla gücümü bir al Allah’ım

Kamer Bacı öz yürekten isterim
Senden sonra dört atamı bilirim
Vadem yeter elbet birgün ölürüm
Canımla gücümü bir al Allah’ım

Şiirleri
Sanat ve şiir, beceriden önce gönül işi-
dir, duygu işidir. Kamer Bacı da duygu-
larını şiire dökmüştü. Aleviliğe, gurbet-
liliğe ve kendisini etkileyen kişi ile olay-
lara dair şiirler yazdı; şiirleri dosyalara 
sığmaz oldu. Ömrü vefa etmiş olsaydı 
şiirlerini bir kitapta toplayacaktı; ne ya-
zık ki dünya gözüyle göremedi. Ancak 
kitabının yayınlanması, boynumuzun 
borcudur elbette.

Ölürse ten ölür, canlar ölesi 
değildir
Kamer Bacı kolay kolay unutulacak 
biri değildi. Vefat haberi yayıldığında, 
evi sevenlerinin akınına uğradı. Sevgi 
dolu yüreği, sayarak bitmeyecek hizmet 
ve yapıtları ile etkiledikleri insanlar, Da-
nimarka’nın dört bir köşesinden anısı-
na sahip cıktı; ailesinin acısı hepsinin 
acısı oldu. 

Bu vesile ile Metin ailesi adına; gelip 
giden, arayıp soran ve acımızı paylaşan 
tüm dostlara sonsuz teşekkürler.

Kamer Bacı düstüm aşka
Yurdumun toprağı başka
Sorkoğlan’da olsam keşke
Benim dostum kara toprak

Bir şiirinde canı ile gücünün aynı 
anda alınmasını istemişti. Eşi ve ço-
cukları için kısa hissedilmeyen, ama 66 
yıllık hayatı göz önünde bulunduruldu-
ğunda, kısa sayılacak bir hastalık bir 
dönemi ardından, gücünü ve canını aynı 
anda verdi. Bu isteği yerine gelmişti bir 
nevi. Ancak “yavrularımın gözlerinden 
yaş akmasın” isteğinin yerine geleme-
yeceği kesin. Gönlü güzel, yüzü güzel 
annem, hakkı ödenmez emektar annem, 
şair annem, şiir annem, benim annem, 
bizim annemiz. Rahat uyu.

Kamer Metin: hem ay hem de yıldız...
İÇİMİZDEN BİRİ

Bugüne kadar gelenek haline gelen ve işçi 
sınıfını temsilen yapıldığı şeklinde algıla-
nan Sosyal Demokrat Parti liderlerinin 

konuşması geleneği bu yıl kırılıyor. Helle Thor-
ning Schmidt yerine Sosyal Demokratlar adına 
konuşmayı Kopenhag büyükşehir belediye baş-
kanı Frank Jensen yapacak. Helle Thornings 
Schmidt’in ise Fyn ve Jutland’daki yerel parti 
toplantılarını ziyaret edeceği belirtiliyor.

Medyada yer alan haber ve analizlerde Thor-
ning Schmidt’in olası bir kitlsesel seçmen tepki-
sinden çekindiği için halkın karşısına çıkmama 
kararı aldığı öne sürülüyor.

Siyasi analizciler; seçim öncesi verilen vaatler-
den çark edilmesi, gittikçe artan işsizlik ve eko-
nomik kriz ile kamuoyu araştırmalarında Sosyal 
Demokrat Parti’nin yüzde 15’lere kadar düşen oy 
oranı nedeniyle Schmidt’in konuşma yapmamaya 
karar verdiğini söylüyorlar. Koalisyon hüküme-
tinin icraatından memnun olmayan seçmenlerin 
koalisyonu oluşturan partilerden kitlesel kaçış 
olarak da nitelenebilecek seçmen hareketlerinin 
de kararda etkili olduğu öne sürülüyor.

Partiden yapılan açıklamada ise bundan önceki 
yıllarda da Kopenhag belediye başkanının parti 
adına 1 Mayıs konuşması yaptığı belirtilerek id-
dialara karşı çıkılıyor.

(Haber)

Tepkiden mi 
korkuyor?
Başbakan ve Sosyal Demokrat 
Parti Genel Başkanı Helle Thorning 
Schmidt’in Geleneksel 1 Mayıs 
mitinginde Faelledparken’daki 
büyük sahnede konuşma 
yapmayacağı açıklandı.
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Nikolaj Frederik Seve-
rin Grundtvig (N. F. S. 
Grundtvig), tabiri caiz-

se Danimarka milliyetçiliğinin, 
Dan kimliğinin oluşması mü-
cadelesinin en önde gelen kişi-
liklerindendir. Danimarka’da 
1800’lü yılların ortalarına kadar 
devlet dairelerinde kullanılan 
dil Almanca, kültür dili Fran-
sızca’dır. Grundtvig Danların 
dili Danca’yı yerleşetirme mü-
cadelesi veren kişiliklerden en 
büyüğüdür. Finn Abrahamowitz 
bu yapıtıyla Grundtvig’i (1783 
-  1872) tanıtıyor. Kitapta ayrıca 
1800’lü yılların Danimarka’sı da 
anlatılıyor. Grundtvig’in zamanı 
genelde Danimarka’nın “Altın 

Çağı” olarak tanımlanır. An-
cak bu yıllar aynı zamanda bir 
o kadar da Danimarka’nın kriz 
dönemidir: İngilizler Kopen-
hag’ı bombardımana tutmuştur. 
Danimarka ilk finans krizini 
yaşamaktadır. Norveç Danimar-
ka’dan ayrılmış ve elden çıkmış-
tır. İlk Anayasa kabul edilmiş 
ve arkasından da Almanya ile 
sınır savaşına girilmiş ve biri 
1848’deki diğeri 1864’teki sa-
vaşlar Danimarka’nın Slesvig ve 

Sønderjylland’i (Güney Jutland) 
kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. 
İşte, rahip, şair ve politikacı N. 
F. S. Grundtvig’ i anlatan bu 
yapıt, biri Altın Çağ diğeri sa-
vaş ve kriz dolu birbirine zıt iki 
durumu yansıtan bir anlatım, 
bir yapıt. Grundtvig, halkı halk-
çı bir kimlik altında toplayan, 
eğiten, toplumu belirgin bir güç 
etrafında şekillendiren, halkın 
din inancını güçlendiren kimse 
olarak Danimarka tarihinin hiç 

kuşkusuz en önemli kişilikleri 
arasında yer alıyor. Grundtvig, 
Danimarka’nın mutlakiyet re-
jiminden parlamenter rejime 
geçtiği 1848 yılında kurulan ilk 
parlamentonun da ilk üyelerin-
den biriydi ve ilk Anayasa’nın 
hazırlanmasında da büyük rol 
oynamıştı.

Yaklaşık 90 yıllık yaşamı bo-
yunca iç bunalımlar içinde ol-
muş olan N. F. S. Grundtvig, 
Danimarkalılığın olumlu ya da 
olumsuz anlamda ne olduğunu 
iyi anlayabilmek için kendisine 
gidilecek kişidir.

Danimarkalı şair ve yazar 1953-
2004 yılları arasında yaşadı. Altı 

şiir kitabı, bir gezi ve bir de şiirli de-
neme kitabı var. İlk kitabı Kargaşalık 
1982 yılında yayımlandı. Dünyanın çok 
sayıda ülkesini gezerek ‘bir dünya va-
tandandaşı gibi yaşadı. ‘Seyahat etmek 
yaşamaktır’ anlayışıyla Afrika ve Ordo-
ğu’ya yaptığı sayısız gezilerin izlenimle-
rini 1998 yılında kitaplaştırdı.
Ülkemize de gelen Klavs Bondebjerg, 
Yalova ve Antalya’da şiir etkinlikleri-
ne çağrılı olarak katıldı. Türkiye’nin 17 
Ağustos 1999’da geçirdiği deprem fela-
ketine duyarlılık gösteren ve TYS ta-
rafından kitap olarak da yayımlanan 
dünya yazar ve sanatçılarının mesajları 
arasında onun ki de vardı.
Danimarka’da artık gelenekselleşen 
Türkçe-Danca şiir etkinliklerine çok 
kez düzenleyici ve ozan olarak destek 
verdi. Klavs Bondebjerg’in 2004 yılı-
nın ilk günlerinde kansere yakalandığı 
anlaşıldıktan sonra yazdığı şiirler, eşi 
Marianne Bondebjerg ve şair arkadaşı 
Thomas Boberg tarafından kitap haline 
getirildi ve “Yarısından Sonraki Pazar” 
başlığıyla kitaplaştırıldı. Türkçe-Danca 
şiir etkinliklerinin sonuncusu, 10 Ocak 
2006’da Kopenhag’da Klavs Bondeb-
jerg’in onuruna düzenlendi ve ölümün-
den sonra yayımlanan son şiirleri iki 
dilde de seslendirildi.

mucizeler çağı’ndan

Bıraktım haftasonu bulutlarının
düzenli sıralanışına kendimi
ve dalgalanan çimlere rüz-
garda,
içimi rahatlatıyor attığı m her 
adım.

Yürüyorum karşıma ne çıkarsa
cıvıldaşan sesleri ormandaki 
kuşların
iğne yapraklı ağaçların yosunu,
gidebilirim sonsuza değin 
böyle.

İstediğim gibi değil hiçbir şey.
Ne mutlu bana.

***

Ağaç olanak demektir.
Küçük bir çocuk bile bilir bunu.

Ağaç kavala dönüştüğünde ağaç olur mobilya-
ya, ateşe dönüştüğünde
ve bir totem direği olduğu zaman.

***
Bana soracak olursanız ellerim 
beceriklidir.
Ne yapacağını bilen biriyim, 
ama sevdalandım.
Her ağacı
mobilyası gibi görmem 
geleceğin, sokma burnunu be-
nim yaşamıma.

yarın bugün olacaktan
Genç ana babalar yürür-
ken geleceğe doğru çocuk 
arabalarıyla, parkta koşu 
yapanlar da

yetişmeye çalışıyor gelecek ilkyaza.
Ben de yürüyenlerden biriyim. Güvenilir el-
lerdeyim üstelik kuşların ve ağaçların gözeti-
minde, gidiyorum ölüme doğru olabildiği ka-

dar yavaş.

* * *

Evlerin daha yapılmamış olanı ustalardan 
korkar hem de yüzde beşbin mimarların fante-
zisiyse yüzde sıfır.
Evlerin yeni yapılanı ayrılıktan korkar,
göçebe ordularından, bir de banka 
borçlarından.
Evlerin eskisini ısınmayan odalardır korkutan. 
Yardım isterler utanmaksızın
önlerinden her kim geçerse
ve bir kiremit fırlatırlar
dikkatini çekmek için biraz.
Yıkılmış evler derseniz, hiçbir şeyden korkmaz 
onlar.

* * *

Düşlediğim çok oldu daha önce bu gerçeği.
Dışarıya bakmayı pencereden geceleri.
Maviyi düşünmeyi ışıldayan mavideki maviyi, 
ağaçları birer
kara buket gibi görmeyi.
Ve bakmayı dışarıya sabahleyin. Görünür kılan 
bir pencereyi daha, duvarı ve sokaktaki cıvıltılı 
kalabalığı,
neye bakma m gerektiğini,
neyi görmem gerektiğini.

Türkçesi: Kemal Özer-Hüseyin Duygu

KLAVS BONDEBJERG

HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR YAŞAM KÜLTÜR YORUM

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

Danimarkalılar’ın Söylemedikleri
Carlsbergfoden adlı vakfın 

desteğiyle gerçekleştiril-
mekte olan 6 ciltlik Dani-

marka Sosyal Refah Tarihi yapı-
tının ilk 4 cildi tamamlandı. İlk 
üç ciltten, bundan önceki sayıla-
rımızda söz etmiştik. Bu kez 4. 
cildin tanıtımını sunuyoruz. Di-
ğer ciltler de tamamlandıkça ta-
nıtımlarına devam edeceğiz.

Sosyal refah devleti nereden 
geldi, nasıl türedi? Böyle bir dev-
let yapısının görünümü neden 
böyle? Danimarka’nın sosyal re-
fah devleti modelinin bugünkü  
yapısını daha derinliğine anlaya-
bilmek açısından bu soruların ya-
nıtlarını bilmek çok önemli. 

Toplam 6 ciltten oluşan bu yapı-
tın 4. Cildi, “sosyal refah devleti-
nin” en parlak dönemi olan 1956 
– 1973 yılarını irdeliyor. Bu dö-
nem neden 1973 yılı ile sınırlanı-

yor sorusunun yanıtı 1973 yılın-
daki genel Folketinget seçiminin 
sonucunda yatıyor. 1973 yılında, 
ilk kez seçime katılan Mogens 
Glistrup’un partisi Fremskrits-
partiet (İlerici Parti) sıfır vergi 
sloganıyla seçimlerden büyük bir 
zaferle çıkmıştı. Başka bir deyişle 
sosyal refah devleti sisteminin te-
mel parasal kaynağı  olan vergi-
lere karşı çıkarak seçimde büyük 
başarı göstermişti.

4. cilt 1956 1973 yılları arasın-
daki dönemde sosyal refah dev-
leti sisteminin 1960 yıllardaki 
büyümesini ve gelişmesini, kamu 
harcamalarındaki olağanüstü 
büyük artışları, kamu sektörün-
deki büyük istihdam artışlarını 
ayrıntılarıyla irdeliyor. 1960’ ara 
kadar tarım sektörü en büyük 
sektör iken, artık halk kentlere 
göçe başlamıştı. Sağlık ve sosyal 

ile kamu hizmet sektöründe istih-
dam büyük ölçüde artıyordu. Kı-
sacası, artık taşraya ve tarım sek-
törüne veda, kentlere ve kamu 
sektörüne merhaba.

Kente göçen aileler çocuk sahi-
bi oldukça daha büyük konutlara 
yerleştiriliyorlar, çocukları kreş-
lere ve yuvalara gönderiliyorlar, 
herkese sağlık sigortası kartı ve-
riliyor. Zenginlik, daha doğrusu 
refah sürekli artıyordu. Toplum 
artık köklü bir değişim içindeydi. 
O zamanların Bülent Ecevit’i de 
böyle bir toplumsal yapı, yani İs-
kandinav usulü sosyal refah dev-
leti, istiyordu kendi ülkesi Türki-
ye için.

Bu dönemde sosyal refah devleti 
konusunda halkta büyük bir gö-
rüş birliği vardı. Ancak bu döne-
min sonlarına doğru, yani 1970’li 
yılların başlarında, halk artık, 

”Verdiğimiz yüksek oranlardaki 
vergilerin karşılığını acaba alı-
yor muyuz? ” sorusunu sorma-
ya başladı. Sosyal refah devleti 
sisteminin parlaklığı artık yavaş 
yavaş kaybolmaya yüz tutmuştu. 
Toplumun yapısında çözülmeler 
kendini gösteriyordu. Artık göç 
ve yabancılar politikaları da su 
yüzüne çıkmaktaydı.

Bu dönemin toplumsal yapısı-
nı yaklaşık 60 sayfada anlatarak 
başlayan 4. cilt, izleyen bölümler-
de Danimarka’daki sosyal-politik 
düşünce yapısını irdeliyor. Sosyal 
yardım, yaşlılar, sağlık sigortası, 
kaza sigortası ve çalışma yaşamı, 
işsizlik sigortası, iş ve işçi bulma, 
malullük, aile politikalar, göçler 
ve uyum politikaları alanlarında 
getirilmiş olan yeni yasalar ve uy-
gulamalar anlatılıyor.

Bu yapıtın 11. bölümü 1952’den 

sonraki yeni göçlere ve uyum po-
litikası alanındaki çalışmalara 
ayrılmış.

Danskernes Hemmelig-
heder-Danimarkalılar’ın 

Söylemedikleri.  Derleyen 
DR ve Informations For-

lag Yayınevi adına Kåre V. 
Poulsen, 120 sayfa, 99,-kr.

İletişim:
Ishøj Kulturskolan

Vejledalen 9
2635 Ishøj

Tlf: 43 57 60 60
E- Mail: kulturskolen@ishoj.dk

Web: http://www.ishoj.dk/Default.aspx?ID=2695
Erol Sarıkaya

Tlf.: 22 12 17 54 
E-mail: erolsarikaya@msn.com

ISHØJ MÜZİK OKULU 
Türk Halk Müziği Korosu

DERS GÜNLERİ:
Perşembe: 18.30 - 20.00

Pazar: 11.00 - 15.00

DERSLER: 
Bağlama
Kanun
Darbuka
Nota
Şan
Repertuar
Koro

ÖĞRETMENLER:
Serkan Arık
Lars Bo Kujahn
Erol Sarıkaya

19:30  Velkomst
ved Karen Vestergaard-Poulsen, leder af Den Tyrkiske Læseklub

19:35 Tyrkiet lige nu
 ved Yildiz Akdogan

20:00  Køn og kvindeperspektiver i bogen ’Bastarden fra Istanbul’ Elif Safak
 ved Helena Maria Kristensson
 Drøftelse og diskussion

20:40 Lettere traktement og musikindslag med Cengiz Kahraman

21:00  Pamuks Uskyldens Museum med fokus på samlermani og fortællestrukturer
 ved Andreas Ullum Kristensen
 Drøftelse og diskussion

21:45 Musikindslag og tak for i aften

Andreas Ullum Kristensen og Helena Maria Kristensson er begge studerende ved 
kandidatuddannelsen på litteraturvidenskab Københavns Universitet.

Den dansk-tyrkiske Højskoleforenings 
Litteraturaften på Frederiksberg Bibliotek

14. maj klokken 19:30 – 21:45

Grundtvig

Yazar Finn Abrahamowitz, In-
formations Forlag Yayınevi, 

413 sayfa, 299,-kr.

DEBATMØDE

Overskriften er inspireret af sagen om juletræet, der blev nedstemt og fik sindene i kog og 
dermed skabte debat i hele landet. Eksemplet med det omstridte juletræ afslører, at alle her i 
Danmark bestemt ikke har samme opfattelse af, hvordan demokrati skal praktiseres i forhold 
til helheden og forskellighederne. Et andet eksempel er reaktionerne på afholdelse af  Eid-
fest på Christiansborg, et arrangement som ser ud til at kunne blive en tradition.
 
Formålet med debatmødet er at udveksle holdninger i en åben dialog om demokrati 
sammenholdt med tolerance, tradition og religion. 

Til at sætte gang i debatten er der inviteret tre drevne samfundsdebattører, Asmaa Abdol , 
socialrådgiver og tidligere folketingskandidat, Lene Andersen, filosof og forfatter og Cengiz 
Kahraman, journalist og redaktør på den dansk/tyrkiske avis Haber. Ordstyrer er Klaus 
Rothstein, som er kommentator, journalist, og redaktør & studievært på P1. Han vil sikre en 
konstruktiv dialog i en god tone.

Som borger i Danmark kommer man i berøring med demokratiet i mange sammenhænge. 
Ikke blot i forbindelse med folketings- og kommunalvalg, men fx også i forbindelse med 
beboerdemokrati og medlemskab af sportsklubber og valg til skolebestyrelser. Derfor er det 
vigtigt, at vi diskuterer vores opfattelse af demokrati i praksis. 
 
 Initiativtagerne håber, at deltagerne i mødet kan inspirere hinanden til at nå frem til en fælles 
forståelse af de demokratiske processer. Således kan vi måske fremover opleve en god 
(jule)stemning hos alle danskere – såvel nye som gamle – med eller uden juletræ.

Kan man stemme om en tradition?

Debataften om demokrati 

tirsdag den 7. maj kl. 19.30 
på Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner 

Plads 3, 2000 Frederiksberg

Debatmødet er arrangeret af Integrationsrådet og Biblioteket Frederiksberg samt Sadi Tekelioglu fra 
Avisen HABER. Der er fri entré  og alle er velkomne til at møde op og give deres mening til kende.

Ordstyrer
Klaus Rothstein
Kommentator, 
journalist/redaktør,
studievært på P1

Asmaa Abdol-Hamid
Socialrådgiver

Lene Andersen
Filosof og forfatter

Cengiz Kahraman
Journalist og redaktør

Hüseyin Duygu

F
azıl Say sosyal paylaşım 
sitesi Twitter aracılığıyla 
Ömer Hayyam’a ait oldu-
ğu iddia edilen ‘’Irmak-

larından şaraplar akacak diyor-
sun, cennet-i ala meyhane midir 
/ Her mümine 2 huri vereceğim 
diyorsun cennet-i ala kerhane mi-
dir...yazmıştı.

Başbakan ve hümümet yetkili-
leri kararı savunan açıklamalar 
yaparlarken, muhalefet yetkilileri 
kararın ‘ifade özgürlüğü hakkı-
na’ darbe vurduğunu söylediler. 
Başbakan, mahkeme kararı ko-

nusundan ne düşünüyorsunuz? 
sorusunu yönelten gazetecileri  
‘Bizi böyle şeylerle uğraştırma-
yın’ diyerek azarladı.

Dünyaca ünlü besteci ve piya-
nist Fazıl Say karar sonrası yap-
tığı açıklamasında; “Mahkeme 
sonucu çıkan karar için yurdum 
adına çok üzgünüm. İfade özgür-
lüğü açısından hayal kırıklığına 
uğradım. Hiçbir suçum olma-
masına rağmen ceza almış bu-
lunmam şahsımdan çok, Türki-
ye’deki ifade ve inanç özgürlüğü 
adına kaygı vericidir” dedi.

AB’den karara tepki
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Ko-
cijancic, olağan basın toplantısın-
da bir soru üzerine, eski AB Kül-
tür Elçisi Say’a verilen cezayı en-
dişeyle öğrendiklerini belirterek, 
ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.

Kocijancic, “AB Komisyonu, 
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararları 

doğrultusunda ifade özgürlüğüne 
tam saygı göstermesinin önemi-
nin altını çiziyor” dedi

Türk-Alman Parlamenterler 
Grubu Başkan Yardımcısı ve Sol 
Parti Federal Parlamento Gru-
bu Uluslararası Politika Sözcüsü 

Sevim Dağdelen ise yaptığı yazı-
lı açıklamada, “Uluslararası üne 
sahip bestekar Fazıl Say’a 10 ay 
hapis cezası verilmesi tam anla-
mıyla bir skandaldır. AKP adale-
ti Fazıl Say’a yönelik ibretlik bir 
dersle, Erdoğan rejimini eleşti-

renleri susturmak istiyor” dedi.

Dünya basını: Karar kaygı 
verici
Dünya basını da mahkeme ka-
rarını ’kaygı veren karar’ olarak 
duyurdu. İsveç ve Danimarka 
basını da ’ifade özgürlüğü’ tehdi 
altında yorumları yaparak kararı 
okurlarıyla paylaştı.

Uluslararası basın, kararın AKP 
gibi düşünmeyenlere bir tehdit 
oluşturduğunu yazdı. 100’den 
fazla gazetecinin tutuklu olma-
sı, Başbakan’ın heykel yıktırma-
sı, Ankara Belediye Başkanı’nın 
kimi sanat eselerini aşağılaması, 
kimi TV dizelerinin yasaklan-
maya çalışılması, İstanbul’daki 
Emek Sinaması’nın yıktırılması 
ifade özgürlüğünün, bilimsel ve 
yaratıcı düşünce ile sanatın baskı 
altına alınmaya çalışıldığını ör-
nek olarak gösterdi.

huseyin.duygu@haber.dk 

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’a 10 ay şartlı hapis cezası 
Dünyaca ünlü piyanist 
ve besteci Fazıl Say ‘dini 
değerleri aşağılama’ 
suçlamasıyla yargılandığı 
davada 10 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

Karikatür: Hikmet Aksoy
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Futbolun kalitesi

Türk futbolu bu yıl kulüpler bazında 
Avrupa arenasında gidebildiği yere 

kadar gitti.
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray çey-

rek finalde, dünya devi Real Madrid’e 
deplasmanda yenilmesine rağmen İs-
tanbul’daki rövanşta rakibini 3-2 yene-
rek alnının akıyla elendi.
Elenmeye sevindiğimizi zannetmeyin.
B.Münih-Barcelona (4-0) ilk yarı final 

maçını izledikten sonra biz niye olma-
yalım diye hayıflandık... Bu sene buraya 
kadarmış deyip seneye daha iyisini ümit 
edelim.
Fenerbahçe, bu yazı kaleme alındığın-

da UEFA Ligi’nde Benfica’ya karşı yarı 

final ilk maçını daha oynamamıştı.İki 
karşılaşmanın sonucunun ne olacağını 
kestirmek zor. Ama, F.Bahçe bu turnu-
vadaki en zor rakibi Benfica’yı ekarte 
ederse, 13 yıl aradan sonra UEFA Ku-
pasının 2. kez ülkemize geleceğine ina-
nanlardanım. Çünkü, Sarı-lacivertliler 
bu engeli aştığı zaman finalde o moral-
le karşısına kim çıkarsa çıksın yener gi-
der.
G.Saray, 2000 yılında o moralle geldi-

ği Kopenhag’daki UEFA finalinde Arse-
nal’i penaltılarda yenip tarihte ilk kez 
kupayı almadı mı?
Futbolcu psikolojisi çok önemlidir. Yal-

nız, buna tüm camia ve futbolcuların 
inanması lazım.
Her iki takıma da bu yılki Avrupa per-

formansları için tebrikler. Didier Drog-
ba ile Wesley Sneijder’in futbolcular 

için vergi cenneti Türkiye’ye gelmeleri 
futbolumuz adına büyük kazanç.
G.Saray gibi diğer büyük takımları-

mızda, önümüzdeki sezon için bu klasta 
futbolcu ya da futbolcuları kadrolarına 
katmak zorunda kalacak. Taraftarına 
bundan böyle o ayarda olmayan yaban-
cıları zor anlatırsın...
Bir de, Avrupa’da ekonomik kriz ne-

deniyle ve bazı ülkelerde yüksek vergi 
oranları birçok yıldızın gözünü Türki-
ye’ye çevirecektir. Ülkemize gelecek ka-
liteli yabancılar, futbolumuzun kalitesi-
ni arttıracağı gibi rekabeti de üst sevi-
yeye çıkartacak. Burada, akıllı transfer 
yapacaklar yine pastanın en büyüğünü 
götürecek diğerleri seyredecek.
Sezon boyunca, 4-5 adama 5-10 mil-

yon EURO vereceğine 2-3 yıldıza 15 
milyon ver bin kere karlı çıkarsın. Alt 

yapılarına yatırım yapmayan kulüpleri-
miz bunu iyi düşünmeli. Sezon başı ve 
ortasında harcanan paraları hesapla-
yın, şimdiye kadar birçok kulübün günü 
kurtarayım düşüncesiyle hareket ettiği-
ni görürsünüz.
Türkiye Süper Ligi’nin son haftaların-

da ölüm kalım savaşı verenler ile um-
duğunu bulamayanların beyanatlarına 
artık taraftar da itibar etmemeye başla-
dı. Kendi başarısızlıklarını, başkalarına 
mal etmeye alışık olanlar artık tarafta-
rının bu yakınmalara inanmadığını gör-
meli. Endüstriye dönüşen futbolda har-
canan milyonlarca dolar ve euro’lar so-
nunda taraftar laf salatasından çok ba-
şarıya bakıyor.
Futbol sevdalısı bir toplumun başa-

rı beklemeden başka ne düşüncesi olur 
ki...

irfan.kurtulmus@haber.dk
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Danimarka gündemini 
www.haber.dk’dan takip edin 

Başkent Kopenhag’da 
bulunan Rigshospi-
talet devlet hastane-

sinde 2 aydan beri lösemi 
tedavisi gören Enise’ye, is-
minin ve yaşının rakamının 
yazılı formasını ultrAslan 
Danimarka koordinatörü 
Fatih Şen bazı üyelerle bir-
likte verdi.

Enise’nin yanından hiç 
ayrılmayan annesi Nursel 
ve babası Ayhan Arslan’ın 
da hazır bulunduğu moral 
ziyarette duygusal anlar 
yaşanırken, Enise hasta 
yatağından tüm G.Saray 

camiasına ve taraftarlarına 
yaptıkları bu sürpriz jest-
ten ötürü teşekkür etti.

UlrAslan Danimarka ko-
ordinatörü Fatih Şen zi-
yaretle ilgili olarak yaptı-
ğı açıklamada, “Enise’ye, 
başta hocamız Fatih Terim 
olmak üzere futbolcularımı-
zın imzaladığı çok sevdiği 
takımımızın özel formasını 
getirterek kendisine moral 
vermek istedik. Kendisinin 
en kısa zamanda sağlığına 
kavuşarak aramıza katıl-
masını temenni ediyoruz” 
dedi.

Galatasaray’dan 
Enise’ye imzalı 
forma jesti
Galatasaray teknik direktörü Fatih 
Terim başta olmak üzere Sabri, Bu-
rak, Aydın, Sneijder, Amrabat, Me-
lo,Ebue ve Danny gibi isimler Dani-
marka’da lösemi hastası 14 yaşında-
ki Türk kızı Enise Arslan için sarı-kır-
mızılı forma imzaladılar.

T
ürkiye, UEFA Avrupa ülke-
ler sıralamasında bu sezon 
8200 puan toplayarak son 5 
yılın en yüksek seviyesine 

ulaştı. Bu sezon özellikle Galatasaray 
ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da yakala-
dığı başarı, Türkiye’yi son 5 sezonun 
zirvesine çıkardı.

Ülkeler sıralamasın-
da Türkiye şu anda 
genel toplamda 32.500 
puan ile 12. sırada yer 
alıyor. Türkiye’nin 
hemen üzerinde 11. 
sırada 34.000 puanla Yunanistan ve 
10. sırada 34.400 puanla Belçika yer 
bulunuyor. Bu iki ülkenin de şu anda 
Avrupa kupalarında mücadeleye de-
vam eden takımı yok.

Türkiye, gelecek sezon Avrupa sı-
ralamasında yine İsviçre ile 12. sıra 
için mücadele edecek. Daha son-

ra da UEFA sıralamasında 9. sıra-
ya yükselmeye çalışacak. Türkiye 
12’den 9. sıraya yükseldiği takdir-
de Avrupa Ligi’ne 3 yerine 4 takım 
gönderebilecek. Bunun için de ku-
lüplerimiz Avrupa kupalarında eki-
bi kalmayan Belçika ve Yunanistan 
ile yarışacak. Türkiye’nin puanı 
32.500, 11. sırada bulunan Yuna-

nistan’ın 34.000, 10. sırada yer alan 
Belçika’nın ise 34.400 puanı bulu-
nuyor.
EN BÜYÜK KATKI 
GALATASARAY’IN
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde Schalke 04’ü eleyerek çey-

rek finale kalması, 
Türkiye’ye 20 puan 
kazandırdı. Sarı-Kır-
mızılıların bu başarı-
sı takımlar sıralama-
sında 21.6400 puana 

ulaşmasını sağladı.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilci-

miz Fenerbahçe ise ilk maçta Vikto-
ria Plzen’i 1 - 0 yenerek çeyrek fina-
lin kapısını aralamıştı. Sarı-lacivert-
li takım çeyrek final öncesi 15.6400 
puan toplayarak, ülkemize de 16 
puan kazandırmış oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe ülke puanını son 5 yılın zirvesine taşıdı

GS ve FB ülke puanını artırdı

TEMSİLCİLERİMİZİN SON 5 SEZONDAKİ DURUMU ŞÖYLE;
SIRA - TAKIM:             08/09 -    09/10 -     10/11 -    11/12 -   12/13 -    PUAN
44 -    Galatasaray:  15.4000 - 11.5200 - 2.4200 - 1.0200 - 21.6400 - 52.000
60 -   Fenerbahçe :    6.4000 - 12.5200 - 2.4200 - 1.0200 - 15.6400 - 38.000

Üçüncü kez gö-
reve geldi-
ği Galatasara-

y’da, üst üste 2. kez 
takımını şampiyon yap-
maya hazırlanan Fatih 
Terim, önümüzdeki se-
zonda da Sarı-Kırmızılı 
kulübün başında kalma-
ya karar verdi. 

Galatasaray ile 2 se-
nelik daha sözleşmesi 
olmasına karşın, muka-
velesindeki özel madde 
nedeniyle, her sezon sonunda tek 
taraflı olarak yolları ayırma hakkına 
sahip olan Terim, bir kez daha kal-
maktan yana karar kullandı. Özel-
likle İtalya’dan ciddi teklifler alan 
ve şampiyonluğun ardından ayrılık 
kararı alacağı konuşulan tecrübe-
li hocanın, en büyük hayali olan 
“G.Saray’ın başında Şampiyonlar Li-
gi Kupası’nı kaldırabilmek” hedefini 
gerçekleştirebilmek için, tüm teklif-

leri geri çevirdiği ve “1 yıl daha de-
vam” kararı aldığı ortaya çıktı. 

Sezon içerisinde başkan Ünal Ay-
sal ile yaşadığı bir çok fırtınaya rağ-
men, yine de soğukkanlılığını koru-
yan ve sorunların sabırla çözülmesi-
ni bekleyen Fatih Terim, sadece bir 
kez patlamış ve Kasımpaşa karşılaş-
masının ardından gerçekleştirdiği 
açıklamada, “Önüme çıkarılan ve 
uğraşmak zorunda bırakıldığım şey-
lerden, artık son derece sıkıldım, yo-

ruldum” ifadeleriyle tep-
kisini dile getirmişti.

MENAJERİNE ‘KA-
LIYORUM’ DEDİ
İşte o günden bu yana 
başkan Ünal Aysal ile 
ilişkilerinde yeni bir dö-
nemin içerisine giren 
Fatih Terim’in, sezon 
bitiminde takımdan ay-
rılabileceği ve İtalya’dan 
gelen tekliflere sıcak 
baktığı konuşuluyordu. 

Ancak Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek 
finale çıkma başarısını gösteren ve 
19. şampiyonluk için geri sayıma ge-
çen G.Saray’da gerçekleştirmek is-
tediği bir rüyası daha olan Terim, 1 
yıl daha Florya’da kalma kararı alıp 
önümüzdeki sezon için planlamalara 
başladı. 
Terim’in, İtalya’daki menajerine de 
haber göndererek Cimbom ile yola 
devam edeceğini söylediği öğrenildi.

Fatih Terim 
gitmiyor

G.Saray ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 
yaşamak hedefi yle ‘göreve devam’ kararı 
alan Fatih Terim’in, menajerine “Cimbom ile 
yola devam edeceğim” dediği öğrenildi...
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