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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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daha yakın

Hükümet ve Birlik Listesi
(Enhedslisten) aldıkları
ortak bir karar alarak
Danimarka vatandaşı
olmanın kolaylaşacağını
açıkladı.

Sayfa 4

Helal kesime izin var, kesen yok

Tam bir hukuk
skandalı

Danimarka Türk Diyanet Vakfı Başkanı Doç. Dr. Ahmet
Onay helal kesim konusunda çok çarpıcı açıklamalarda
bulundu. Danimarka’da ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde helal adı altında satılan et ürünlerinde çeşitli şaibelere ve zaman zaman da büyük skandallara üzülerek tanık olunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet Onay ayrıca
Danimarka yasalarına göre dini nedenlerle helal kesime
izin verilmesine rağmen bu iznin kullanılmadığını
söyledi.
Sayfa 13

2011 yılında Türkiye’de meydana gelen
ve iki kişinin ölümü ile sonuçlanan bir
trafik kazası adeta bir hukuk skandalına
dönüştü. Ölenlerin ve mağdur olanların
ailesi gerçek suçlu olan Döşemealtı belediyesini mahkum ettirmeye çalışıyor.

HABER TÜRKİYE’YE TAŞINMIŞ VE TAŞINMAYI DÜŞÜNEN GENÇLERLE TERSİNE GÖÇ KONUSUNU KONUŞTU

Ankara Anlaşması

Sayfa 12

Gençlerin de gözü anavatanda
AVRUPA’dan Türkiye’ye tersine
göç kervanına emekliler ve birinci kuşak işçilerden sonra gençler
de katılmaya başladı.
Avrupa’da yaşayan Türk gençleri arasında yaygınlaşan tersine
göç eğilimi artık Danimarka’da
da hissediliyor.
Son yıllarda gittikçe artan sayıda genç Danimarka’dan Tür-

kiye’ye taşınıp aldıkları eğitim
doğrultusunda anavatanlarında
kariyer yapmayı tercih ediyorlar.
İş piyasasında ayrımcılık, işyerinde ayrımcılık, sosyal ve günlük yaşamda bitmez tükenmez
kültürel açıklama yapma zorunluluğu, gençleri anne babalarının vatanına iten nedenler ara-

Avrupalı Türk mü... Hadi ordan!
Cengiz Kahraman

sında bulunuyor.
Ayrıca Danimarka’da eğitimini tamamlamış Türk gençlerinin
Türkiye’deki yaşıtlarına oranla özellikle yabancı dil bilgisi
alanındaki becerileri, daha çok
sayıda ve daha üst seviyede
yabancı dil bilmeleri gençlerin
Türkiye’de kariyer yapmak için
şanslarını arttırıyor. Sayfa 10

Sayfa 6

Sayfa 4

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Gazeteniz HABER’in uzun süredir
ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı
Ankara Anlaşması Uyum Bakanlığı`nın sitesinde de “Türk vatandaşlarına”
ayrıcalıklı bir konum sağlıyor şeklinde
tanımlanıyor.
Sayfa 13

Suriye gönüllülerine
ceza

Döneklik erdem midir?
Sadi Tekelioğlu

eak-design.com
Zevkinize göre mimarı tasarım

Bakanlığın da sitesinde

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

www
.gaze
tte.dk

Suriye’ye savaşmak üzere giden gençler Danimarka Polis İstihbarat Servisi
tarafından yakın takibe alındı ve haklarında cezai işlem yapılacak.
Sayfa 12
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Zevkinize göre mimarı tasarım
Danimarka yapı-standartlarında
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com
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Domuz eti, At eti derken şimdi de balık eti!
İçerisinde tehlikeli madde yüksek dioksin içeren ve insan sağlığı için
zararlı olan binlerce ton İsveç somonunun yasadışı yollarla Danimarka
ve Fransa üzerinden bir çok Avrupa ülkesine ihraç edildiği ortaya çıktı.
Şule SERTDEMİR

Her türlü boya ve badana işleriniz, cazip
fiyatlar ve kaliteli hizmet için bizi arayın.
Ayrıca, evinizde veya dairenizde
yapacağınız her türlü tadilat işleri i
çin de hizmetinizdeyiz.

R.KAPLAN BYG I/S
Maler - Murer - Tømrer
Falkevej 28 - 2600 Glostrup
Tlf: + 45 28 69 24 01
Cvr. : 32 168 000
E-mail: r.kaplanbyg@mail.dk
Bank konto: 5013 0001357472
Jyske Bank

”Selv-Salg”

▪ 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!

TDportal.dk
Erhvervsformidler.dk

TDportal.dk har Danmarks
største netværk af partnere
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inlerce ton
tehlikeli Kuzey denizi somon
balığının yasadışı yollarla
İsveç’ten Avrupa’daki masum tüketicilere Danimarka ve Fransa üzerinden
satıldığı belirlendi.
İsveç haber ajansı TT tarafından medyaya servis
edilen haberde, Kuzey denizinde geçtiğmiz yıl yakalanan yüksek dioksin içeren tehlikeli 250 bin ton
Somon balığının çok az bir
kısmının İsveç’te tüketildiği, geri kalan kısmının AB
ülkelerine yasadışı yollara
satıldığı öne sürüldü.
AB yasak koymuştu
Avrupa Birliği (AB) 2002
yılında, kansere yol açan
ve üreme sistemi üzerinde
olumsuz etkisi olan, içinde
dioksin gibi zehirli madde-

ler içeren gıda ürünlerini
sınır değerleriyle belirlemiş ve bu değerlere uymayan gıda ürünlerinin AB
ülkelerinde tüketilmesine
yasak getirmişti.
AB, Kuzey denizde yakalanan somon balığının söz
konusu sınır değerlerine

uymadığı gerekçesiyle İsveç, Finlandiya ve Letonya’nın bu balığı AB ülkelerine ihracatını yasaklamıştı.
İnsan sağlığı için tehlikeli
İsveçli gıda yetkilileri,
yasal olmayan somon balı-

ğı ihracatını sağlık açısından çok daha büyük tehlike oluşturduğunu ve at eti
skandalından daha ciddi
bir skandal olduğunu belirtiyorlar.
İsveç Gıda Müdürlüğü
müfettişlerinden Pontus
Elvingsson yaptığı açıklamada, olayın at eti skandalı ile kıyaslandığında
farkın, balık etinin uzun
vadede insan sağlığına zararlı etkilerinin çok daha
ciddi olduğuna dikkat çekiyor.
Yetkililer yüz binlerce
ton yasal olmayan somon
ihracatı yapan iki büyük
toptancıyı, ele geçen faturalar sayesinde ortaya çıkardılar. Sağlık açısından
büyük tehlike teşkil eden
dioksin içerikli somon balıkları önce Danimarka ve
Fransa’ya, oradan da diğer
Avrupa ülkelerine dağıtılmış.

Advokat Kadir Erdoğmuş
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.
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elçika’da yaşayan bir Türk meslektaşım bundan bir süre önce, Avrupa’da yaşayan Türkler için ’Gurbetçi’,
’Almancı’ terimlerinin kullanılmaması için geniş çaplı bir kampanya başlatmıştı. Türk Dil Kurumu’na da bir çağrıda bulunarak kurumun sözlüğünden bu
sözcüklerin çıkartılmasını ya da yeniden
tanımlanmasını talep etmişti. Meslektaşım, Avrupa’da 50. yılını dolduran Türklere bundan böyle ”Avrupalı Türkler” denilmesini istiyordu ve bu kampanya epey
ses getirmiş, Avrupa’da Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarında da geniş yeralmıştı.
Meslektaşımın iyi niyetli olarak başlattığı bu kampanyadan sonra Avrupa’da
yaşayan Türklerin büyük bir kısmının
ne kadar Avrupalı olduğu üzerine düşünmeye başladım. Öncelikle, yanlış anlaşılmaya yer vermemek için şunun altını çizmek istiyorum. Herkes Avrupalılar
gibi olsun, onlar gibi yaşasın, onların yaşam biçimini benimsesin, demek istemiyorum. Sadece ‘Avrupalı Türk’ derken,
Avrupalıya da haksızlık etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sanırım okurlar da
neyi kastettiğimi anlayacaklardır.
25 yıllık Danimarka’daki yaşamımda,
Türklerin Avrupa’da en büyük göçmen
kitlesini oluşturmalarına rağmen, istisnalar dışında bugüne kadar Avrupa’da
ses getirecek en küçük bir sivil toplum
gücünü bile oluşturmaktan aciz olduklarına tanık oldum.
Bazı kesimin, bırakın Avrupalı olabilmesini, kendini tanımlayabilecek bir
kimlikten bile yoksun olduğunu, bazılarının Türküm demeye ya cesaret edemediğini ya da bundan utanç duyduğunu, hatırı sayılı büyüklükteki önemli bir kesimin etnik ve dini kimliklerle hareket ettiğini, bazı kesimlerin de Türkiye karşıtı
Avrupalıların Türkiye aleyhine yaptıkları
çalışmalara çanak tuttuklarını gördüm.
Yine önemli bir kesimin de, sadece coğrafi olarak Avrupa’da yaşamanın dışında
halen kendi küçük iç kabuğuna çekilip,
geleneksel, feodal yaşam biçimini sürdürdüğüne tanıklık ettim.
Sadece Danimarka’da sivil toplum örgütü olarak kurulmuş 100’e yakın der-
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Avrupalı Türk mü...
Hadi ordan!
CENGİZ KAHRAMAN

cengiz.kahraman@haber.dk

nek var. Bu derneklerimizin bir kısmı ya
politize olmuş durumda ya da hemşehri derneği veya dini cemaatler, tarikatlar bünyesinde faaliyet gösteriyor. Birisi
milliyetçi, solcu ya da etnik milliyetçilik
kimliği üzerinden, diğer de dini kimlik
üzerinden hareket ediyor. Hepsi de birbiriyle rekabet halinde. Bunun dışında kalanlar da kahve kültürü ile faaliyet yürütüyor. Bu dernekler gerçek anlamda bir
sivil toplum örgütü olma özelliği taşımıyor. Eğitimli insan sayısının artmasıyla
bu son yıllarda biraz kabuk değiştirmeye
başlasa da, yine de ikisinin ortası henüz
bulunmuş değil.
Hiç bir tarikata, etnik, milliyetçi yapılanmaya dayanmadan, Danimarka’daki
Türkiye kökenli yurttaşlarımızı, asla bir
beklenti içinde olmadan temsil eden, bu
ülkedeki haklarımızı savunan veya Danimarkalıların muhatap aldığı, ülkede ses
getiren ciddi bir örgütlenmenin varlığından sözedebilir miyiz?
Danimarka’da hangi Türk derneği bir
Danimarka sivil toplum örgütü ile ortak,
kapsamlı bir sosyal, kültürel, sanatsal
projeyi hayata geçirebildi son 40 yıldır?
Kendimiz çalıp kendimiz söylemekten
ve birbirimizle didişmekten öte gidemedik bugüne kadar.
Bir gazetenin Peygambere hakaret etmesinin ardından Danimarka başbakanı
özür dilemedi diye kafa tutup ama havalimanında uçağın kapısında polisin yaptığı pasaport kontrolüne tepki koyamayan, üstüne üstlük iki ülke arasında yıllar önce yapılan ve vatandaşlarımıza bir
AB üyesi ülke vatandaşına sağlanan hakların aynısını sağlayan Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe konması için çaba göstermeyen bir topluma mı Avrupalı Türkler denilmesini istiyoruz?
5 milyona yakın Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı Avrupa’da hangi yurtta-

şımız bir yakınını vize çilesi çekmeden
yaşadığı ülkeye davet edebiliyor?
Neden sadece, hep Türklerin Avrupa’da
serbest dolaşım hakkının gazpedilmesine
sesini çıkarmayan Türk hükümetlerinden beklendi bu? Neden Avrupalı Türkler bugüne kadar hem Avrupa’daki hükümetlere, hem de Türk hükümetlerine
bu haklarını soramadılar?
Neden seçimlerde oy kullanma hakkına
sahip yurttaşlarımızın büyük bir kısmı
sandık başına gidip yaşadıkları ülkelerde yaşamlarını yönlendirecek siyasetçileri seçmek için oylarını kullanmak yerine,
Türkiye’deki seçimlerde ısrarla oy kullanmak istiyor?
Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa genelinde yapılan bir araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçları okuyunca şoke oldum dersem, abartmış olmam.
Araştırmaya katılanların yüzde 57’si 21
yıldan fazladır Avrupa’da yaşıyor. Yüzde 20’ye yakını da Avrupa doğumlu. Yüzde 82 gibi büyük çoğunluğu da üstelik
Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyor. Ancak
yurttaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde oy
kullanma oranı yüzde 12’lerde seyrederken, Türkiye’deki seçimlerde oy kullanmak isteyenlerin oranı yüzde 74’e yükselmiş.
Bu yurttaşlarımızın Avrupa’daki siyasi
tercihleri ile Türkiye’deki siyasi tercihleri de birbirine tamamen zıt. Avrupa’da
seçimlerde sola oy veriyor. Türkiye’de ise
muhafazakâr ve merkez sağ partilere oy
veriyor. Bunu her ne kadar trans-nasyonal göçmen psikolojisi ve ihtiyaçları ile,
bireylerin birden fazla siyasi kimliğe aynı
anda sahip olabileceği ile açıklasalar da,
ayrıca bunun bir çelişki olmadığını ve
rasyonel bir tercih olduğunu öne sürseler
de, bu bir çelişkidir.
Söz konusu bu araştırma Hacettepe
Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmala-

rı Merkezi (HUGO) tarafından yapılmış
ve bunun Avrupa’da yaşayan 5 milyon
Türkiye kökenli üzerine ilk kez yapılan
kapsamlı bir araştırma olduğu belirtiliyor.
Araştırma, Türkiye kökenlilerin yaşadığı altı AB üyesi ülke (Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, Avusturya) ve de Danimarka, İsveç, Norveç,
Finlandiya ile İsviçre’de yapılmış. ‘EuroTurks-Barometre’adı verilen bu araştırma, bundan 50 yıl önce işçi olarak Avrupa’ya adım atan Türkiye kökenli işçilerin
bu süre zarfı içinde maalesef pek de fazla
yol katedemediklerini gösteriyor.
Kopenhag’da bir kütüphanede görevli
bir Danimarkalı arkadaşım, “Olanaklarımız dahilinde, Türkler ücretsiz okusunlar diye Türkiye’den çeşit çeşit kitaplar
getirtiyoruz. Türkçe çıkan gazete, dergi, müzik vb yayınları ücretsiz onlar için
takip etmeye çalışıyoruz. Ama nedense
Türkleri kütüphanelere çekmekte zorlanıyoruz. Acaba biz mi bir yerlerde hata
yapıyoruz?” diye sormuştu.
İletişim çağının en son dijital teknolojilerine, ekonomik krize rağmen Danimarka’da halen satılan kitap, resim, dvd, cd
ya da benzeri sanat eseri sayısını, para
verilerek okunan gazete sayısını, kütüphanelerden ödünç alınan eser sayısını,
sergiye, tiyatroya, sinemaya, konsere giden insan sayısını ülke nüfusuyla orantıladığımızda, Avrupalı olamamaktan neyi
kasttediğim sanırım daha net anlaşılacaktır.
Bazı istisnaları çıkartsak da, 50 yıllık
Avrupa’daki bu süreç bize istisnaların
kaiedeleri bozmadığını gösteriyor.
Çok iyi niyetle bir girişim başlatan meslektaşıma haksızlık mı ediyorum acaba
diye de düşünmeden edemiyorum.
Belki biraz fazla karamsar bir tablo çizmiş ve haksızlık etmiş de olabilirim. Genelleme yapmamaya özen gösterdim. Tabii ki, Avrupa’da sosyal, siyasi, kültürel,
sanatsal alanlardan tutun da mesleki,
ticari alanlara kadar bir çok dalda başarılara imza atmış insanlarımız da bulunmakta. Umut vadeden eğitimli yeni nesiller sayesinde bu tablonun da zamanla
değişeceğini umuyorum.

Danimarka pasaportu artık daha yakın
Hükümet ve Birlik Listesi (Enhedslisten) aldıkları ortak bir karar alarak Danimarka vatandaşı olmanın
kolaylaşacağını açıkladı.
ğını elde etmek için Danca yeterlilik sınavını 3.
animardereceden geçmek geka’da varekli iken, yeni yasa
tandaşlık
ile yeterlilik sınahakkı elde edebi- vını 2. dereceden
lemek için daha
geçmek yeterli
önce istenen bazı şartlarda hafif- olacak.
letmelere gidildi.
Hükümet yetYeni uygulamaya göre, vatankilileri bu
daşlık sınavında sorulan Danigüne kadar
marka tarihi ile ilgili sorular çıvar olan aikarılacak, yerine daha güncel so- diyet testini de
rular sorulacak.
(indfødsretsprøven)
Önceden Danimarka vatandaşlı- kolaylaştırdıklarını belirttiGizem ŞAHİNOĞLU

D

www.haber.dk

www.gazette.dk

ler ve testin adı da Vatandaşlık Testi
(statsborgerskabsprøven)
olarak değiştirildi.
Bundan sonra
test soruları daha
gerçekci ve günlük
yaşam ve aktüalite
ile ilgili olacak, tarihi ve kültürel sorulara
daha az önem verilip,
normal yaşama yoğunlaşılacak.

www.sinema.dk

Vatandaşlık için müracaat edenlerden ekonomik olarak kendi
kendine yeterli olma süresi 5 yıl
iken yeni yasayla bu süre 2,5 yıla
indirildi.
Bundan önceki uygulamaya
göre psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkları ve engelleri olanların, hem dil açısından hem de aidiyet testini (indfødsretsprøven)
geçmekte zorlandıkları görülüyordu. Bu sıkıntıları çektiklerinden ötürü de, vatandaş olamıyorlardı. Yeni yapılan değişiklikle,
onlar için de şartlar kolaylaştı-

rıldı. Bu başvurular, özel olarak
parlamento vatandaşlık komisyonunda değerlendirilmeye tabi
tutulacak.
Bütün bu yeni maddeler, ve değişiklikler ile artık Danimarka
vatandaşı olmak kolay bir hale
gelecek.
Ana muhalefet partisi Liberallerin sözcüsü, hükümet partilerinin Birlik Listesi ile anlaşarak
kendilerini devre dışı bırakmasına tepki gösterdi ve bir açıklama
yaparak ”Bizim de görüşlerimize
kulak verilmeliydi” dedi.

Danimarka gündemini www.haber.dk’dan Türkçe,
www.gazette.dk’dan da Danca takip edin.
Sinema dünyasını ve Türk filmlerini de
www.sinema.dk’dan takip edin.
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yurtdışında yaşayan Türkler için 10 bin avro olan bedelli askerlik ücretinin indirilmesiyle
ilgili bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Olumlu netice çıkacaktır” dedi.Bozdağ, Hollanda`da basın mensuplarının sorularını
cevaplandırdı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bedelli askerlikle ilgili taleplerini bildiklerini kaydeden Bozdağ,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili çalışma yapılması talimatını verdiğini ve ilgili Bakanlıkların gerekli çalışmayı
yürüttüklerini dile getirdi. Bozdağ, “Bunun nihayetinde bir karar verilecektir, inşallah olumlu bir yönde karar alınacaktır” şeklinde konuştu. Bakan Bozdağ, “Bu taleplere olumsuz baksak değerlendirmeye almazdık. Sürdürülen çalışmanın akabinde
olumlu bir netice çıkacaktır” ifadelerini kullandı.Bakanlar Kurulu’nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla, aileler, çocuklar,
yaşlılar ve engellilerle daha yakından ilgilenmek ve sorunlarına çözüm bulabilmek bakımından büyükelçilikler bünyesinde aile
müşavirlikleri ile aile ataşelikleri kurulması kararı alındığını anlatan Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın konuyla
ilgili hazırlıkları sürdürdüğünü belirtti. Bozdağ, “TBMM tatile girmeden önce aile müşavirlikleri ve ataşelikleri kurulması konusundaki kanunu çıkaracağız. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla bu anlamda daha iyi bir iletişim kurma imkanı bulacağız” dedi.

YURTDIŞINDAKİ
TÜRKLERE BEDELLİ
ASKERLİK MÜJDESİ

D

önmek fiili son yıllarda dilimizden düşmüyor. Dininden dönenler
(dönme), ideolojisinden dönenler (dönek), cinsiyet değiştirenler (bunlara da
dönme denmeye başlandı), dönüşüm
vs…
Bu yazımda ideolojisinden dönenler
üzerine bazı düşünceler paylaşmak istiyorum. İdeolojisinden dönenlere dönek deniyor. Son yıllarda medyanın
gündemine, her türlü sosyal tartışmanın gündemine lap diye düşen bir çok
dönekle tanıştık.
Genellikle 1970 ve 80’li yıllarda çoğunlukla solcu, komünist, sosyalist
diye bildiğimiz bir çok isim bugünlerde
popülist olup çıktılar. Gazetelerde köşe
kaptılar, bakanlara danışman oldular,
televizyonlarda yorumcu ve program
yapımcısı oldular, “yazar” oldular.
Bunların zamanında dava arkadaşlığı
yaptıkları kişiler bunları ideolojilerinden uğurlarken ne düşündüler, ya da
bunları “hoş geldiniz muhterem” diye
karşılayanlar şimdi onlar hakkında ne
düşünüyor bilemem, ancak bu insanların yeryüzünde kendilerine tahsis edilen kaynak ve süreyi israf ettiklerini
düşünmüşümdür hep.

Döneklik erdem midir?
SADİ TEKELİOĞLU
Düşünsenize Türkiye’nin en iyi üniversitesine girebilecek zeka düzeyine
sahip olarak yüz binlerce kişinin arasından sıyrılıyorsunuz. Ortadoğu ve
Balkanların en değerli üniversitelerinde, değerli hocalardan ders alıyorsunuz
ve tüm bunlar olup biterken kendinize
bir dünya görüşü oluşturuyorsunuz ve
elde ettiğiniz bilgi ve deneyimler sonucu var olan düşünce akımlarından birine kendinizi yakın hissederek o düşünceler yönünde yaşıyor mücadele ediyorsunuz.
Aradan yıllar geçiyor. Bunca kültür
ve bilgi birikimi sonunda tuttuğunuz
yoldan ayrılıyorsunuz. “Bugüne kadar
yanlış düşünmüşüm” diyorsunuz kendinize ve çevrenizdekilere. Kendinize
yeni dava arkadaşları ediniyor, yaşam
stilinizi değiştiriyorsunuz. Pozitif düşünce, sorgulayan düşünce gibi alış-

sadi.tekelioglu@haber.dk

kanlıkları rafa kaldırıp Ortaçağ zihniyetine kendinizi teslim ediyorsunuz.
Siz, okuduğunuz üniversite sıralarındayken “Ortaokul öğrencisinin ağzından çıkabilecek” diye niteleyebileceğiniz şeyleri söyleyen insanların peşine
takılıyorsunuz.
Dünya kurulduğundan beri hiç değişmeyen ideolojilere kaydınızı yaptırıyorsunuz. Yeme içme ve giyinme alışkanlıklarınız değişiyor, dostlarınız değişiyor, kullandığınız dil ve sözcükler değişiyor.
İşe yaradığınızı düşünüyorsunuz.
Dönmekle, değişmekle marifet ettiğinizi sanıyorsunuz. Yeni dostlarınız da
sizden çok memnun. Siz zamanında o
kadar iyi yetişmişsiniz ki onlara çok
yardımınız oluyor.
Bu dönekler genellikle parayı takip ettiklerinden olsa gerek kendileri-

ne dindar bir patika çiziyorlar. Kendi
inanmadıkları şeyleri sağa sola anlatmaya, eski dava arkadaşlarını dinazor olarak nitelemeye başlıyorlar. Zira
suyun üzerinde kalabilmenin, aynada
gördüğü portreye tahammül edebilmenin şartları bunlar.
Fakat ben bu insanların, yani döneklerin ahmak, salak ve zavallı olduklarını düşünüyorum. Evet, ya o terk ettikleri ideolojilerini oluştururken salak,
ahmak ve zavalıydılar ya da o düşünceyi terk edip kendilerine yeni bir patika
çizerken salak, ahmak ve zavallılar.
Dönekliğin nasıl algılandığı değil
önemli olan. Döneklik, terkedilen düşünce veya merhaba denilen düşünce
mensuplarında tabii ki farklı yorumlanır.
“Bize dönersen iyisin, bizden dönersen kötüsün” düşüncesi de normaldir.
Ama dönen kişinin dönüşü konusunda
kendisinin ne düşündüğü en önemlisidir. Bunu doğal bir gelişme tabiatın bir
kanunu olarak savunacaktır. Oysa değişme bir düşünce ideoloji içinde olur.
Savunduğunun tersine dönmek ise salaklık, ahmaklık ve zavallılıktır.

haber
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MOBILEDB.DK
SATDISCOUNT
D- SMART İskandinavya Servisi
Mustafa Özçelik (Tavukçu)

ÇANAK ANTENE SON!

Teknolojinin en son harikası ATN TÜRK
ile kablosuz internet ile de çalışan HD
kalitesinde, hem de antensiz tüm ulusal ve
yerel Türk kanalları, tüm Avrupa liglerinden
futbol maçlarını yayınlayan spor kanalları,
ayrıca 30’un üzerinde Kürtçe kanallar.
Android üzerinden de tüm yerli ve yabancı
diziler ile sinema kanalları...
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Balkan, Asya,
Arap ve İran
kanalları için
de cihazlarımız
mevcuttur.
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SADECE ANTEN DEĞİL

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.

TANITIM KAMPANYA FİYATI
Kampanya fiyatlarımız
1-15 Haziran tarihleri arası geçerlidir.
Normal fiyatı: 2.200,- DKK

Kampanya fiyatı: 2.000

DKK

KOPENHAG: Nørrebrogade 216 - 2200 København N-Tlf.: 51 88 86 75. Aarhus: Tlf: 86 25 15 10
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ıllar önce Londra ve Paris`de yaşanan olaylar şimdi Stockholm´da
tekrarlanıyor. Göçmen kökenli gençler
arabaları ateşe veriyor, çamları kırıyor,
polise taş ve molotof ile saldırıyor, yollarda barikat kuruyor. Çatışma çıkan
bölgede çok sayıda patlama ve tahribat
söz konusu. Bir kaç gündür devam eden
olaylar daha devam edeceğe benziyor.
Olaylar 69 yaşında bir göçmenin
Stockholm´un Husby bölgesinde polis
tarafından vurularak öldürülmesiyle
başlamış. Kısa sürede yayılan haber, bir
grup gencin sokaklara dökülüp spontant tepki göstermesine yol açmış.
İlk bakışta basit bir sokak çatışması
ve polisiye bir olay gibi görünen bu durum aslında bir tepki biçimi. Peki neye
tepki gösteriyor Stockholm´un gençleri? Bunu kesin bilmiyoruz. Henüz olay
bitmemiş, üzerinde araştırma ve yorum
yapılmamış. Ama Stockholm olaylarının
başlama şekli, gençlerin tepki biçimleri,
etnik kökenleri ve sosyoekonomik koşulları, 2005 ve 2007 yılında Paris olaylarını ve 2011 yılında Londra ve İngiltere´nin başka büyük şehirlerinde meydana gelen olayları çok anımsatıyor.
Ne olmuştu buralarda? Polis ile göç-

Mayıs /Maj 2013

nüşüyor. Sistemin sembollerinden biri
olan polis örgütüne karşı tepki gösteriliyor.
Ayrıca polisin de çok sert ve adil davranmadığını görüyor bu gençler. İngiltere polis örgütü 1980’li yıllarda sert
tireli@haber.dk bir biçimde kurumsal ırkçılıkla eleştirÜZEYİR TİRELİ
mişti. Uzun bir dönem eğitim ve kurslar alarak, çift dilli ve kültürlü personal
men kökenli bir veya bir kaç genç arasöylüyor gençler.
istihdam ederek ve başka bir dizi yönsında kargaşa ve kavga yaşanıyor. Bu
İkinci neden olarak polisin sert ve ay- temler uygulayarak, o kurumsal ırkçı
esnada polis bu gençlerden birini silah- rımcı muamalesi göstermesi işaret edidamgasından biraz kurtuldu. Ama son
la vuruyor. Bunun üzerine çok kısa bir liyor. Gençlerin yüzde 85´i bu nedenle
zamanlarda bir çok ülkede kabul edilen
zamanda göçmen kökenli gençler cadolaylara katıldığını söylüyor. Benzeri
terör yasası polislerin gene bu gençlere
delere akın ediyor, araba lastikleri yayanıtlar Paris olaylarına karışan genel- sert ve zaman zaman adil davranmamkılıyor, polisle ciddi kavgalar yaşanıyor, likle Fas ve Cezayir kökenli gençlerden sına neden oldu. İşsizlik ve eğitimsizlik
camlar kırılıyor, dükkanlar yağma edili- de geliyor. Bu gençlerin üçte biri gibi
nedeniyle yaşamı genellikle sokaklarda
yor. Olayların yatışmasından sonra ya- büyük bir oranı işsiz. Eğitimsizlik ona
geçen gençler üzerinde bir baskı aracı
pılan araştırmalar, gençlerin iki ana ne- keza.
oldu. Dört genç birlikte görülse hemen
denden dolayı sokak çatışmalarına kaHergün televizyonda zengin bir yagrup veya çete diye dağıtıldı, biraz şüptıldığını gösteriyor.
şamın sergilendiğini gören bu gençler,
helenilse hemen gençlerin üzerleri araBirincisi içinde bulundukları işsizlik
içinde bulundukları marjinal pozisyonnır, gerekli gereksiz kontrola tabi tutuve yoksulluk ortamı. İngiltere’de yapıdan daha iyi bir yaşam biçimi olduğulur.
lan araştırma gençlerin yüzde 86´sının
nu fakat önlerine set çekildiğini düşüStockholm olaylarının perde arkasıbu nedenle kendini sokağa attığını ve
nüyor. Bu anlamda Batı’nın dört elle
nı şimdilik tam bilmiyoruz, ama Stockolaylara katıldığını gösteriyor. Varoşsarıldığı eşitlik, uygarlık ve özgürlük
holmlu gençlerin de içinde bulundukları
lara kilitlendiklerini, geleceklerinin ka- gibi kavramların bu grup söz konusu ol- işsizlik, eğitimsizlik ve dışlanmış pozisranlık olduğunu ve içinde bulundukları duğunda hiç uygulanmadığını görüyor. yonlarına tepki verdiklerini sanıyorum.
marjinal pozisyondan çıkamadıklarını
Dolayısıyla öfke, sisteme bir öfkeye dö- Aynen Paris ve Londra da olduğu gibi.

Tepki

İsveç’teki isyan İskandinavya’yı alarma geçirdi
İsveç’in başkenti Stockholm’da geçtiğimiz 19 Mayıs gecesi başlayan ve kısa sürede diğer kentlere
sıçrayan isyanın diğer İskandinavya ülkelerine de sıçrayacağından endişe duyuluyor.
Sosyal İşler Bakanı Bakanı:
Göçmenler etnik proletarya
oldu

İ

sveç’in başkenti Stockholm¬un
Husby bölgesinde 69 yaşında
bir göçmenin polis tarafından
vurularak öldürülmesiyle 19
Mayıs’ta Stockholm’un göçmen mahallelerinde başlayan ve kısa sürede
diğer şehirlere de sıçrayan isyanın
neden olarak özellikle gençler arasında yüzde 30’lara varan işsizlik
gösteriliyor.
Başkent Stockholm’un ardından diğer kentlere sıçrayan isyanda, yüzleri maskeleri onlarca genç tarafından
araçlar ve kamuya ait okul, kreş,
polis karakolu gibi binalar kundaklandı.
Stockholm’de başlayan isyan Dünya basının da da yankı buldu ve dikkatler gelişmiş sosyal güvenlik politikalarıyla tanınan İsveç’e yöneldi.
The Guardian Stockholm’deki isyanı
“İsveç şokta” başlığıyla duyururken
BBC, CNN, Fox News ve CNBC gibi
büyük medya kuruluşları Stockholm’un varoşlarına gelerek olanları

Suç işleyen göçmen çocukların
ailelerine ekonomik yaptırım
milyonlarca kişiye aktarıyor.
Geçtiğmiz 15 Mayıs tarihinde yayınlanan OECD raporunda Avrupa’da sınıflararası gelir uçurumunun
en fazla arttığı ülkenin başında İsveç
gösterilmişti. Edinilen bilgilere göre
ülkede son 15 yıldır yoksulların sayısı iki kat artarken, dört sağ partinin
2006 yılından bu yana uygulamaya
koyduğu yeni liberal politikalardan
etkilenen kesimlerin başında da büyük kentlerin banliyölerinde yaşayan
göçmenlerin geldiği belirtiliyor.
Ülke genelinde gençler arasındaki

işsizlik oranı yüzde 30’lara varırken,
bu oranın göçmenlerin yoğun olarak
yaşadıkları bölgelerde yüzde 80’lere
yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Danimarka tetikte...

İskandinavya ülkeleri Danimarka ve Norveç komşu ülke İsveç’teki
olayları yakından takip ederken,
kendi ülkelerinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Danimarka’nın Türklerin de yaşadığı Slagelse kentinde
önceki gece 6 tane belediye otobüsü ateşe verildi.
Danimarka’da son yıllarda göçmenler ile Danimarkalı çeteler arasında
yaşanan öldürmeye varan olayların
yanısıra, özellikle başkent Kopenhag’da bazı göçmen çetelerin birbirleriyle savaşmaları alarm zillerini
çaldırdı. 2011’de aşırı sağcı Anders
Behring Breivik’in 77 kişiyi öldürdüğü Norveç’te polisin güvenlik önlemlerini arttırdığı belirtiliyor.

(Haber)

D

animarka Sosyal İşler Bakanı Karen Haekkerup,
Danimarka’da yaşayan göçmen kökenli erkek çocuklarının toplumun normlarını umursamaz bir
şekilde yaşamaya başladıklarını belirtti ve bu gençlerin
ailelerine ekonomik baskı uygulanacağını söyledi.
Haekkerup, bugüne kadar göçmen kökenli ailelere kurban muamelesi yapılarak bu ailelere toplum yaşamına
katkıda bulunmaları konusunda zorlama yapılmadığını
ve bu ailelerin de çocuklarını suç örgütlerinden ve çetelerinden uzak tutmak ve onların eğitimlerini takip
etmek ve ilgilenmek konusunda kıllarını kıpırdatmadıklarını söyledi.
Göçmen ailelerin ellerine biraz para verip susturulduklarını onlardan herhangi bir katkıda bulunma isteğinde bulunulmadığını kaydeden Haekkerup bundan
böyle çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeyen ve çocukları
suç örgütlerine katılan ailelere ekonomik yaptırım uygulanacağını, bu ailelere verilen sosyal ödeneklerin kesileceğini söyledi.
Bir çok göçmen kökenli genç erkeğin paralel bir toplumda yaşadıklarını söyleyen Karen Haekkerup, son
haftalarda Stockholm’de meydana gelen karışıklıkların
Danimarka’da da yaşanmaması için en kısa zamanda
harekete geçeceklerini söyledi.
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Gençlerin de gözü anavatanda
Gizem ŞAHİNOĞLU & Sadi TEKELİOĞLU

A

vrupa’dan Türkiye’ye tersine
göç kervanına
emekliler ve birinci kuşak işçilerden sonra gençler de katılmaya başladı. Avrupa’da
yaşayan Türk gençleri arasında yaygınlaşan tersine
göç eğilimi artık Danimar-

ka’da da hissediliyor. Son
yıllarda gittikçe artan sayıda genç Danimarka’dan
Türkiye’ye taşınıp aldıkları eğitim doğrultusunda
anavatanlarında kariyer
yapmayı tercih ediyorlar.
İş piyasasında ayrımcılık, işyerinde ayrımcılık,
sosyal ve günlük yaşamda

bitmez tükenmez kültürel
açıklama yapma zorunluluğu, gençleri anne babalarının vatanına iten nedenler arasında bulunuyor.
Ayrıca Danimarka’da eğitimini tamamlamış Türk
gençlerinin Türkiye’deki
yaşıtlarına oranla özellikle
yabancı dil bilgisi alanındaki becerileri, daha çok
sayıda ve daha üst seviyede yabancı dil bilmeleri

gençlerin Türkiye’de kariyer yapmak için şanslarını
arttırıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag büyükeçiliği Çalışma Müşaviri Ali Rıza
Önay da Danimarka’da
yayılmaya başlayan tersine
göç eğilimini günlük çalışmalarında gözlemlediğini
söylüyor.
Ali Rıza Önay son bir kaç
yılda aldıkları eğitim doğ-

rultusunda Türkiye’de çalışmak kariyer yapmak isteyen çok sayıda Türk gencinin, çalışma yaşamına
Türkiye’de devam etmek,
için konsolosluk şubesine
başvurarak diploma denkleştirme yaptırdıklarını ve
Türkiye’de çalışma şartları
konusunda bilgi aldıklarını
söyledi.
HABER gazetesine konuşan Önay, bu kişiler ara-

sında tıp doktorlarının bile
bulunduğunu söyledi.
Avrupa genelinde yapılan
araştırmalarda ise eğilimin aynı olduğu, özellikle
seyahat sektörü, son yıllarda sayıları hızla artan
özel hastaneler nedeniyle
sağlık sektörü ve finans ve
bankacılık sektörlerinin de
Avrupa’da yetişmiş Türk
gençlerine sıcak baktığı belirtiliyor.

HABER Türkiye’ye taşınmış ve taşınmayı düşünen iki gencimizle tersine göç konusunu konuştu.

2

8 yaşındaki İmran
Erdoğmuş 3 yaşında
iken Danimarka’ya
gelmiş. 2009 yılında öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra pegagoji alanında
master yapmak istemiş ve
AB Erasmus projesi kapsamında bir sömestr okumak
üzere Türkiye’ye gitme
planları yapmaya başlamış .
“Zaten bir parçası olduğum
Türk kültürü ve Türkiye
beni çekti. Bir hava değişikliğine ihtiyacım vardı”
diyen Erdoğmuş, aslında
Türkiye’yi tercih ederken
Danimarka’daki günlük yaşamdan vageçmek isteğiyle
bunu yaptığını söylüyor.
“İnsanların beni yarı Türk
yarı Danimarkalı olarak
görmeleri rahatsız ediyordu beni. Hem Türkler hem
Danimarkalılar arasında
sosyokültürel bazı beklentiler vardı benden. Her girdiğim ortamda kendimi tanıtmam, anlatmam gereği,
örneğin ‘Nerelisin sorusu’
bıktırmıştı beni” diye konuşan İmran Erdoğmuş, 2010
yılında bir sömestr okumak
üzere gittiği Türkiye’den
Danimarka’ya dönüp dönmeme konusunda kararsızlık göstermeye başlamış.
“Türkiye’de kalmaya karar
verdim. Okuldan bıkmıştım. Danimarka’ya dönüp
mezuniyet tezimi yazıp iş
aramaya başlasam mı başlamasam mı diye düşünüyordum” diyor Erdoğmuş.
İmran Erdoğmuş, Danimarka’ya geri döndüğünde
daha fazla kişiye yer veremeyecek olan bir iş piyasası ile karşılaştığını söylüyor. İş bulamamamın ve
akşama kadar hiç bir şey
yapmadan evde oturmanın
sonucu, her ne kadar sosyal güvence olmasa da Türkiye’ye gitmeye ve şansını
orada denemeye karar vermiş Erdoğmuş.
Artık Türkiye’de Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından diploması onaylı bir öğretmen olarak İzmir’de çalışmakta olan İmran Erdoğmuş Türkiye’deki çalışma
kariyerine İngilizce ile başlamış. Önceleri yarım gün
olarak ders verdiği okulda
bugün tam gün kadrolu olarak çalışıyor ve okulun yabancı diller bölüm başkanlığını yapıyor.
Türkiye’ye taşınarak beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı sorusuna ise
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İmran Erdoğmuş, “Benim
anne babalarım 40 yıl önce
terkettikleri Türkiye’nin
ürünü. Onların benden kültürel beklentileri burada
benim karşılaştıklarımdan
çok farklı. Türkiye aradan
geçen zamanda çok değişti.
Burada istediğimi yapabiliyorum ve çevrem de bana
uymam gereken kültürel
normlar dayatmıyor. Bu
hem Türk hem Danimarka kültür çevresinden gelen beklentiler için geçerli.
Burada herşey çok farklı.
Kimse burada saçın neden
kızıl, tenin neden beyaz
diye sormuyor” diye cevap
veriyor.
İmran Erdoğmuş’un Danimarka’yı terkedip Türkiye’ye yerleşmesi kararında
en önemli etkenler; sosyal ve kültürel sorunlar ve
beklentiler olmuş. Bunların dışında eğitim gördüğü
alanda iş bulamamak da
bugünün Danimarkasında bir çok göçmen kökenli
gencin karşılaştığı sorun.
Bu açıdan Bakınca İmran
Erdoğmuş başarıya ulaşamayan bir uyum programının örneği. Daha net olarak
ifade etmesini istediğimizde

A

rzu Ilgaz Danimarka’da yetişen gençlerimizden. O da mesleki geleceğini Türkiye’de
görüyor. Gizem Şahinoğlu
HABER için Arzu Ilgaz’la
konuştu.
Bize kendini tanıtır mısın?
1991 yılında doğdum. Ailem Türkiye’den buraya
göç etmiş. Aslen Karadenizli, İzmit’te yaşamışlar ve
halen ailemizin geri kalan
kısmı İzmit’te yaşıyorlar.
Lise eğitimimi Köge de
Teknik Lise’de (HTX) tamamladım. Bunun ardından Kopenhag İş Akademisinde multimedya branşında eğitim aldım ve bunu da
2012 yılında tamamladım.
Bugünlerde eğitimimin
yanı sır ilkokullarda konuşmalar yaparak kendi aldığım eğitimi tanıtıyorum.
Ayrıca dışarıdan kendimce
multimedya dizayn alanında çalışmalar yapıyorum,
kartvizit, broşür, afiş vs. dizaynı yapıyorum.

CEK
E
D
İ
G
ARZU ILGAZ
mülakaat yapan kişi benim
kalifiye niteliklerimden çok
neden başörtüsü taktığımla
ve İslam’la ilgili konularda
sorular sordu. İş görüşmesinde bence bu tür sorulara
yer yok. Başörtüsü takmak
yapacağım işi engellemez
ki. Başımı örtünce beynimi
de örttüğümü sanıyorlar
herhalde.
Daha yaşamın başlangıcında şartlar böyle olunca
ve özellikle de göçmen kökenli olup da devamlı kendini ispat etmek zorunda
kalınca iş bulmak zorlaşıyor. Böyle farklılıklara karşı açık davranmayan bir ülkede çalışmak istemiyorum.
Üstelik Avrupa’da ekonomik kriz giderek derinleşirken Türkiye ekonomisi
dört nala gidiyor. Türkiye
bu yüzden benim gelecek
planlarım için daha cazip.

günlük işlerinde kullanmasalar da bir kaç dil bilen
personeli tercih ediyorlar.
Ayrıca Avrupa’dan gelen
çalışanlar iş verenler tarafından daha donanımlı ve
kalifiye olarak görülüyor.

Türkiye’ye gidince neler
değişecek?
Danimarka’da kendine bir
Türkiye’de kendimi evimde
gelecek göremediğini
hissediyorum. Her ne kasöylüyorsun, neden?
dar oraya yılda bir ya da iki
İMRAN ERDOĞMUŞ Geçen yılın Eylül ayından
kez gidiyor olsak da, orada
beri iş arıyorum. 30’un
olmak bana daha doğru geüzerinde iş başvurusunda
liyor. Hayallerimde Türkiise kapsayıcı, farklılıkları
bulundum. Her iş başvuye önemli bir parça ve en
kabullenici bir aile ve topönemlisi de ben orada kenlumda yaşamamış olmamın rusunu da o işe özel olarak
hazırladım. Yani hazır bir
dimi mutlu hissediyorum.
sonucu Türkiye’ye göç etiş başvurusunu hepsine
Danimarka’da doğmuş
tiğini söylüyor İmran Ergöndermedim. İşyerlerine
büyümüş ve eğitim almış
doğmuş.
olmam beni Türkiye’de de
Bu son cümlesiyle Erdoğ- kendim giderek iş başvurumu elden teslim ettim. İş
farklılaştırıyor, ama orada
muş, aslında gençlerin yaarayanlara da, aramayanöne çıkarılan farklılığım
şadıkları topluma uyumu
lara da başvurdum. Hem
Danimarka’daki kadar siiçin, toplum kadar ailenin
nirlerime dokunmuyor.
de önemli bir rol oynadığını kendi dalımda hem de başka dallarda iş aradım. OkuTürkiye’de biri ile konuşurbelirtiyor.
Çalışma müşaviri Ali Rıza lun yanı sıra yapabileceğim Türkiye’yi cazip kılan diğer ken kendimi ve duygularımı gerektiği şekilde ifade
Önay ise giderek artan eko- yarım günlük bir iş aradım, nedenler nedir?
’Danimarka’da yaşam’ deedebildiğimi ve anlaşıldınomik kriz ve ilş piyasasın- ama maalesef bulamadım.
Adımın yabancı olması ve diğimiz şey ölü aslında. Çok ğımı düşünüyorum, ama
daki daralma sonucu Türinsan var, çok hikaye var,
Danimarka’da Türkçe dükiye’ye taşınan Türk genci başörtülü olmam sanırım
ama hepsi aynı hepsi rutin. şünüp Danca olarak kendisayısının artacağını öngörü- iş bulamamamda etken.
mi ifade etmeye kalktığımyor. Diğer uluslardan gelen Danimarka toplumu halen Okula gittiğim günlerden
kendinden olmayana korhatırlıyorum her sabah 07: da gerekli sözcükleri yerli
göçmenlerin bu alandaki
ku ve şüpheyle yaklaşıyor.
45’te aynı yerde, aynı adayerinde kullanamadığımı
tutumları ise hali hazırda
Daha önce katıldığım bir
mı görüyordum. Üç ay da
düşünüyorum. Bu yüzden
belirsiz.
iş görüşmesinde benimle
Türkiye’de kaldım staj için. daha çok Türk arkadaşları
Her ne kadar oradaki de
tercih ediyorum. Her ne karutin bir iş olsa da hergün
dar açık bir insan olsam da
yeni bir şey oluyordu. Bir
Danimarkalılarla konuşurgün sabah kar yağıyordu.
ken araya bir duvar ördüHiç tanımadığım bir kadın ğümü farkettim.
iş yerine varıncaya kadar
Sonuç olarak iş ve kariyer
şemsiyesini benimle payimkanlarını çok sınırlı olarlaştı. Danimarka’da bu tür ka görüyorum Danimarşeyler olmaz.
ka’da. Bu da Türkiye’de
İki üç dil bilen bir kişi ola- yaşamak ve iş hayatıma ve
rak Türkiye’de iş bulmak
özel yaşamıma Türkiye’de
daha kolay. Her ne kadar
devam etmek istememde
bir çok işyeri yabancı dili
önemli bir etken.
İmran Erdoğmuş İzmir'de Deniz Koleji'nde öğretmenlik yapıyor.
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2011 yılında Türkiye’de meydana gelen ve iki kişinin
ölümü ile sonuçlanan bir trafik kazası adeta bir hukuk
skandalına dönüştü. Ölenlerin ve mağdur olanların
ailesi gerçek suçlu olan Döşemealtı belediyesini mahkum ettirmeye çalışıyor.

D

nedeniyle görünmemesi,
kazanın meydana geldiği
kavşakta park etmiş olan
bir kamyonun görüş açısını
kapatması gibi etkenler bulunmasına rağmen kazanın
asli suçlusu olarak Ahmet
Demir’in oğlu Recai Demir’in gösterilmesi Ahmet
Demir’i isyan ettirmiş.

Ahmet Demir giriştiği hukuk mücadelesinde ceza
almaktan kurtulmak ya
da tazminat almak gibi bir
amacının olmadığını söyleyerek, asıl suçlu olan ve
kavşakta gerekli trafik düzenlemelerini yapmayan
Döşemealtı Belediyesi’nin
suçunu kabul etmesini iste-

Danimarka Türk Diyanet Vakfı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Onay helal kesim konusunda çok çarpıcı açıklamalarda
bulundu. Danimarka’da ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde helal adı altında satılan et ürünlerinde çeşitli şaibelere
ve zaman zaman da büyük skandallara üzülerek tanık olunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet Onay ayrıca Danimarka yasalarına göre dini nedenlerle helal kesime izin verilmesine rağmen bu iznin kullanılmadığını söyledi.
diğini söylüyor.

Ahmet Demir diyor ki;
Levha gözükmüyordu

Oğlu Recai’nin arabasıyla
Karain Caddesi’nde seyrederken “DUR” levhasının
bulunduğu yerde dal yığını olduğunu ve büyük bir
dalın levhayı tamamen kapattığı için bunu görmediğini söyleyen Demir, bunu
17.07.2011 tarihinde çekmiş oldukları fotoğraf ve
video görüntüsüyle belgelediklerini sözlerine ekledi.

Çarpan sürücü
alkollüydü

-Oğlumun arabasına çarpan sürücü kaza anında
sarhoştu ve sol şeritte gidiyordu, sağ şeritte olma-

D

animarka Türk Diyanet
Vakfı Başkanı Doç. Dr.
Ahmet Onay bundan bir
süre önce Danimarka
Türk Diyanet Vakfı İstişare Kurulunda üyelerden gelen istek üzerine helal et konusunun tartışıldığı
iki toplantı yapıldığını, toplantılar
sonunda oluşturulan uzman bir heyetle Avrupa’nın en büyük et üreticisi Danish Crown’ın da içinde bulunduğu kesimhanelere ziyaretler
yapılarak helal kesim konusunun
yerinde incelendiğini söyledi.

sı gerekirken bir arabayı
geçmek için sol şeride geçmişti ve oğlumun arabasına çarptı. Sarhoş olmasına,
kavşakta şerit değiştirmesine rağmen mahkeme onu
sadece 2/8 oranında suçlu
buldu.

Çarpan aracın sürücü adı
3 kez değişti
-Polis olay yerine geldiğinde ismini bildiğim emniyette çalışan bir şahıs
kaza ile ilgili sorumluluğu
üstlendi. Onu polis karakoluna götürdüklerinde ve
kazanın iki hayata mal olduğunu öğrendiğinde sorumluluğundan cayarak
şöyle bir ifadede bulundu,
“ben arabayı sürdüğümü
söyledim, çünkü arabayı

Berlingske gazetesinin internet sayfasında yazdığı köşesinde ”Türklerin
milli içkisi nedir?” başlıklı bir yazı kaleme alan Danimarka Dışişleri eski
Bakanı Uffe Ellemann Jensen, ”Damak zevkim Erdoğan’ınkinden daha
çok Türk ulusunun lideri Mustafa Kemal Atatürk ile uyuşuyor…”.

D

Uffe Ellemann Jensen:
”Damak zevkim Atatürk’ünki ile uyuşuyor”
Yazısına, ”İstanbul’da bir
kafeteryada Boğaz’ı seyrederken bir fincan Türk
kahvesi ile Türklerin milli
içkisi bir duble rakı içtim.
Başbakan Erdoğan’ın milli içkimiz dediği ayranın
da tabii ki tadına baktım,
ama şunu söyleyebilirim;
damak zevkim Erdoğan’ın
ayranından daha çok Türk
ulusunun lideri Mustafa
Kemal Atatürk ile uyuşuyor…” diyerek başlayan
Uffe Ellemann Jensen,
köşesinde Türkiye’de son
zamanlarda yaşanan ’milli
içki’ tartışması ve hükümetin izlediği alkol politikasını irdeledi.

Erdoğan’ın gizli İslami
gündemi endişesi
Uffe Ellemann Jensen, İstanbul’da görüştüğü laik

kesimden bir çok kişinin
hükümetin gizli dini gündemi olduğundan endişe
duyduğunu belirtiyor.
Ellemann Jensen, ”Laik
çevrelerin tepkilerine ise
hükümet gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak tutmak yanıtını veriyor. Avrupa’da da benzeri kampanyalar yapıldığı belirtiliyor.
Buna sempati ile de yaklaşılabilir. Ancak laik çevreler, nüfusun sadece yüzde
6’sının alkol kullandığı
bir ülkede başbakan Erdoğan’ın biraz fazla otoriter
tavır takınarak dini nedenlerle kişilerin bireysel özgürlük haklarına sınırlama
getirmek istediğini dile getirmelerini de gözardı etmemek gerek”.

Ellemann: ”Hala
Türkiye’yi AB’de
görmek isteyen küçük
azınlıktan biriyim”
Milli içkinin rakı mı yoksa ayran mı tartışmasının
Türkiye’nin iç politikası
olduğunu ve bunun Avrupa Birliği ile ilişkileri
etkilemeyeceğine belirten
Ellemann Jensen yazısında, ”Üzülerek şunu ifade
edeyim; son reformların
tamamlanmasından sonra
Türkiye’yi AB’de görmek
isteyen hala küçük azın-

lıktan biriyim. Avrupa ile
Ortadoğu ve Asya arasında
bir bağ kurabilen Türkiye
gibi güçlü ülkeye ihtiyacımız var”

Erdoğan halk desteğini
kaybedebilir
Yazısında, önümüzdeki ayların reform sürecinin geleceği açısından çok önemli
olduğuna da dikkat çeken
Ellemann Jensen, Kürt sorununun çözümü, Irak ve
Suriye ile sınırlarındaki gelişmeler, ayrılıkçı Kürt
grupların özerklik ve
federasyon dayatmalarının, Erdoğan’ı
ve hükümeti
zorda bırakabileceğini yazdı. Ellemann
Jensen, ”Erdoğan halk
desteğini kaybedebilir. Çünkü Atatürk’ün
güçlü bir Türk
kimliği yaratma
modeli hala yaşıyor ve bu model
Osmanlı İmparatorluğu-

nun çöküş nedeni olan
Kürt kimliği de dahil, her
türlü etnik kimliği reddediyor…”
Uffe Ellemann Jensen 1982-1993 yılları arasında dönemin Muhafazakar-Liberal iktidarında 11
yıl Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Türkiye’nin
AB’ye üyeliği konusundaki
sıcak tutumu konusunda
biliniyor.

süren yaşlı akrabamın ağır
bir ceza almasını istemiyordum…. Ancak kazada
insanların öldüğünü bilmiyordum….. arabayı ben
kullanmıyordum” dedi.
(Haber)

(Haber)

ceza

Suriye’ye savaşmak üzere giden gençler Danimarka Polis İstihbarat Servisi tarafından yakın
takibe alındı ve haklarında cezai işlem yapılacak.
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animarka Adalet
Bakanı Morten
Bödskov, Suriye’ye savaşmak
üzere giden Danimarkalı
gençlerin cezalandırılacağını söyledi.
Bödskov Suriye’de Özgür
Suriye Ordusu saflarında
mücadele eden çeşitli şeriatçı gruplara katılarak
iç savaşta silah kullanan
gençlerin Polis İstihbarat
Teşkilatı (PET) tarafından
izlenmekte olduğunu söyleyerek, “Kimsenin haberi
olmadan oraya gittiklerini
düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Suriye’ye gidip suça karışanların yaptıkları cezai
yaptırım gerektirmektedir”
diyerek Danimarka vatandaşı olsun olmasın Danimarka’da oturan kişilerin
iç savaşa katılmaları halinde terör yasası kapsamında
yargılanacaklarını söyledi.
Özgür Suriye Ordusu bayrağı altında çeşitli şeriatçı
gruplara katılmak üzere
son 6 ay içinde Danimar-

çalışmalar için koordinatörlük görevi üstlendiğini belirten Doç. Dr.
Ahmet Onay, helal et konusunun
bundan yıllar önce açıklığa kavuşturulmuş ve tedbirleri alınmış
olması gerektiğini ifade ederek,
böyle bir çalışmanın başlaması
için Avrupa’ya göçün 50. yılının
beklenmiş olmasının tuhaf olduğunu söyledi.

İslami kesime izin var ama,
kullanılmamış

İthal etin kontrolü nasıl olur?

Hangisi milli içki: Ayran mı, Rakı mı? Suriye gönüllülerine

animarka eski
Dışişleri Bakanlarından
Uffe Ellemann
Jensen, Berlingske gazetesinin internet gazetesinde yayınlanan
köşesini Türkiye’deki milli
içki tartışmasına ayırdı.
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Helal kesime izin var, kesen yok

Tam bir hukuk skandalı

animarka’da göçmenler konusunda yaptığı araştırmalar ve verdiği
konferanslarla tanınan Sosyal Danışman Ahmet Demir, Türkiye’de ilginç bir
hukuk mücadelesi veriyor.
2011 yılının Temmuz
ayında Antalya yakınlarındak,i Döşemealtı’nda oğlunun kullandığı araca bir
kavşakta yan şeritten gelen
bir aracın çarpması gelini
Sevinç ve torunu Rodi’yı
kaybeden Ahmet Demir
gerçek suçlunun peşinde.
Kaza sonrası tutulan raporlarda Demir’in oğlunun
kullandığı araca çarpan
aracın sürücüsünün alkollü olması, sürücünün
adının üç defa değiştirilmesi, Oğlunun kullandığı
aracın bulunduğu şeritteki
dur levhasının öndeki ağaç
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ka’dan Suriye’ye 45 kişinin
gittiğini bildiklerini belirten Morten Bödskov, orada
katıldıkları örgütlerin ABD
ve AB’nin terör örgütleri
listesinde olup olmamaları
önemli değil. Uluslararası
yasalar ve bizim kendi yasalarımız Suriye’ye giderek
askeri eğitim alan, savaşa
katılan ve çeşitli suçlara ortak olan kişileri yargılamamız için olanak sağlamaktadır” dedi.
Berlingske Tidende gazetesinde yer alan Simon
Bendtsen imzalı habere göreMorten Bödskov ailelere
de çağrıda bulunarak şunları söyledi, “Anne baba,
ağabey ya da kızkardeş olarak aile üyelerinizden birinin Suriye’ye gitmek üzere
olduğunu biliyorsanız buna
engel olun. Olmazsanız aile
üyesi olarak görevinizi yapmamış olursunuz ve evladınız da hayatını kaybedebilir ya da suça iştirak edebilir ve cezalandirilabilir”.

(Haber)

Helal kesim konusunda yerine
getirilmesi gereken iki şart bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Ahmet
Onay, bunlardan birincisinin kesimin İslami usullere göre yapılması,
diğerinin ise kesildikten sonra ete
helal olmayan yabancı madde karıştırılmaması olduğunu belirtti.
Kesim esnasında İslami kurallara uyulması konusunda çalışmalar

yapılabileceğini ancak piyasaya et
süren firmaların yerine göre Arjantin, Brezilya, Yeni Zelanda, Polonya vs. gibi ülkelerden de et alarak
piyasaya sürdüklerini, bu etlerin
her defasında yerinde kontrolle-

rinin yapılmadan İslami usullere
göre kesilip kesilmediği hususunda
bir şey söylemenin inandırıcı olmayacağının altını çizdi.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı’nın Avrupa genelinde yapılan

Ankara Anlaşması Bakanlığın da sitesinde
Gazeteniz HABER’in uzun süredir ısrarla gündemde tutmaya
çalıştığı Ankara Anlaşması Uyum Bakanlığı`nın sitesinde de “Türk
vatandaşlarına” ayrıcalıklı bir konum sağlıyor şeklinde tanımlanıyor.

S

on zamanlarda yaptığımız bazı haberlerden nedense rahatsız olan bazı
“Türk” çevrelerin iddialarının aksine Ankara anlaşması
Türk vatandaşlarına özel haklar
sağlıyor.
Bakanlığın sayfasında yer alan
ve aşağıda Danca versiyonuna
da yer verdiğimiz yazıda, her
yabancının yasal yollardan ve
ulusal kurallar uyarınca Danimarka’ya giriş yapıp yerleşme
hakkına sahip olduğu belirtiliyor, ancak bu konuda Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının
ayrıcalıklı bir duruma sahip
olduğu belirtilerek ulusal ku-

rallar dışında bir statüye sahip
oldukları kaydediliyor ve ilk gelişlerindeki gerekçeler ortadan
kalkmış olsa bile bir iş sahibi
oldukları sürece Danimarka’da
kalmaya devam edebilecekleri
belirtiliyor.
Bu özel duruma gerekçe olarak da 1963 yılında Avrupa eko-

nomik Topluluğu olarak anılan
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan Ankara anlaşması, 23 Kasım 1970 yılında yapılan Katma Protokol ve 19 eylül
1980 tarihli katılım anlaşmaları
dayanak gösteriliyor.
Bizim ısrarlı yayınlarımız karşısında bazı çevreler tarafından
Ankara Anlaşmasının Türklere
hiçbir hak tanımadığı söylentisi
yayılmaya çalışılıyordu.
Uyum Bakanlığının
www.nyidanmark.dk sitesinde
2012 yılının Aralık ayında yayına konulan yazıda ise HABER
gazetesinin haklı olduğu ortaya
çıkıyor…

“Avrupa ülkelerinde, ritüel kesim
olarak adlandırılan helal kesime
izin verilmesi uygulaması ülkeden
ülkeye değişiyor, örneğin İsveç’te
dini usullere göre kesim yapmak
yasak” diye konuşan Doç. Dr. Ahmet Onay Danimarka’da hem Musevilerin hem de Müslümanların
dini usullere göre kesim yapmak
istemeleri durumunda buna izin
verileceğini, ancak bu güne kadar
bu izni kullanmak için müracaat
yapılmadığını söyledi. Doç. Dr. Ah-

D

animarka’da sendikalara ve işsizlik
kasalarına üyeliklerini iptal ettiren çalışanların sayısı son yıllarda hızla
artıyor. Son yıllarda büyük
oranda üye kaybına uğrayan ülkenin en büyük iki
sendikası, 3F ve HK sadece
geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde üye kaybetti. 3F sendikası geçen yıl 20 bin üyesini kaybederken, HK da
10 bin üyesini kaybetti.

Araştırma merkezi FAOS
tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 1995-2012
yılları arasında işsizlik kasasına (A-Kasse) üyeliğini
iptal eden çalışan sayısı 200
bini aşmış durumda. Yine
aynı yıllar arasında sendika
üyeliklerini iptal eden çalışan sayısı da 685 binden
864 bine yükseldi.
Yine araştırmaya göre,
2002-2012 yılları arasında
Danimarka İşçi Sendikaları

Konfederasyonu LO’ya bağlı sendikaların 300 bin civarında üye kaybettiği, bunun da her dört çalışandan
birinin üyeliğini iptal ettiği
anlamına geliyor.
Örgütsüz çalışan ücretli
sayısının son yıllarda giderek artmasının sendikaların geleceğini, ekonomiyi ve
refah sistemini de tehdit ettiğini ifade eden sendikalar,
özellikle genç çalışanların
işsizlik kasası ve sendika-

Helal damgası yolda

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,
Avrupa’dan hukukçular ve Vakıf
temsilcilerinin de katılımıyla Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen yıl bir koordinasyon toplantısı
yapıldığını ve bu toplantıda Avrupa genelinde helal et ürünlerinin
gerekli kontrollerinin yapılarak
Helal damgalı olmasını sağlamak
için çalışma kararı alındığını söyleyen Doç. Dr. Ahmet Onay, “Bunu
gerçekleştirdiğimiz zaman her tüketici gönül rahatlığıyla üzerinde
helal damgası bulunan eti marketlerden veya kasaplardan alabilecek” dedi.
(Haber)

Yazının Danca versiyonu aşağıdadır:
Borgere fra Tyrkiet (associeringsaftalen)
Alle udlændinge, der ønsker at
indrejse i Danmark for at opholde sig og arbejde her i landet,
skal indrejse lovligt efter de nationale regler herom og skal opnå
opholds- og arbejdstilladelse efter
de nationale regler herom. Dette
gælder også for tyrkiske statsborgere.
Økonomisk aktive tyrkiske statsborgere kan dog have særlige rettigheder til atfortsætte deres lovlige ophold i Danmark, selvom
grundlaget for deres oprindelige
opholds- og arbejdstilladelse ikke
længere er til stede. Dette gælder
også familiemedlemmer til tyrkiske statsborgere, uanset familiemedlemmernes nationalitet.
De særlige rettigheder for tyrkiske statsborgere og deres familiemedlemmer til fortsat ophold i

üyeliği tercih etmeÜye kaybı sendikaları endişelendiriyor lara
mekle kendi geleceklerini

Danimarka’da sendika ve işsizlik kasalarına üye olmadan örgütsüz
çalışanların sayılarının son yıllarda giderek artması sendikaları
endişelendiriyor. Büyük oranda üye kaybına uğrayan ülkenin büyük
sendikaları, sendikaları terkeden çalışanların örgütsüz çalışmakla
kendi geleceklerini de tehlikeye attıklarını belirtiyorlar.

met Onay, Vakıf olarak yaptıkları
araştırma neticesinde, parlamentoda gerçekleşen bir tartışma esnasındaki tutanaklardan bu iznin
var olduğunu gösterdi.

Danmark er fastlagt i aftalen af
12. september 1963 om oprettelse af en associering mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet (associeringsaftalen), tillægsprotokol af 23. november 1970 til aftalen samt Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af
19. september 1980. Dertil kommer en række nyere domme fra
EU-domstolen.
Formålet med associeringsaftalen er at styrke de økonomiske
og handelsmæssige forbindelser
mellem Tyrkiet og det nuværende
EU samt gradvist at gennemføre
arbejdskraftens fri bevægelighed
mellem aftalens parter.
Nærmere vejledning om reglerne og betingelserne kan fås
ved at kontakte Udlændingestyrelsen.

getirilmesi, erken emekliliğin kaldırılması gibi pode tehlikeye attıklarını
litikaları karşısında sendive işsiz kalmaları durukaların güçsüz kaldığına
munda hiç bir ekonomik
işaret ediyorlar.
güvenceleri olmayacağını
Sanayi iş kollarında ve
vurguluyorlar. Sendikalar
ofis çalışanları arasında
ayrıca, çalışanların ucuz
sendika ve işsizlik kasası
üyelik aidatları sunan
üyeliğinden ayrılışlar gisendikaları işyerlerinde
sarı sendikalarla birlikte,
güçsüz hale getirdiğini, ça- derek artarken, akademik
örgütsüz çalışmayı tercih
lışanların işveren ve politi- eğitime sahip olanların senetmelerinin ülke ekonomikacılar karşısında haklarını dikal örgütlenmeye ağırlık
sini de tehdit ettiğini de be- savunmada, toplu iş sözleş- vermeleri dikkat çekiyor.
lirtiyorlar.
melerinde zorladığını ifade Hukukçular ve ekonomistÇalışanların sendikalar ve ediyorlar.
ler sendikası DJÖF’e üye
işsizlik kasalarından uzakolanların sayısı ise gün
Çalışanların sendika ve
laşmasının nedenlerinin ba- işsizlik kasası üyeliğini ter- geçtikçe artıyor. Bu arada,
şında ekonomik nedenleri
cih etmemekle kendi ayak- DJÖF üyelerinin ödedikleri
gösteren sendika yöneticile- larına kurşun sıktıklarını
aidatın, 3F ve HK’dan daha
ri, ekonomik sıkıntı içinde
ifade eden sendikacılar, po- düşük olduğu öğrenildi. Bir
olan çalışanların sendika
3F ve HK üyesi ayda 400
litikacıların işsizlik parası
ve işsizlik kasası üyeliği
kron üyelik aidatı öderken,
ödeme süresinin ve mikaidatından tasarruf etmebir DJÖF üyesi sadece 300
tarının sınırlandırılması,
ye çalıştıklarını, bunun da
kron ödüyor.
sosyal yardıma kısıtlama
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Fatura (Faktura)
Fatura
(Faktura)
Fatura
(Faktura)
Hatırlatma
(Rykker)

İNTERNET ÜZERİNDEN UYDU TV’NİZ OLSUN

Anten kirliliğine paydos

Hatırlatma
(Rykker)
Hatırlatma
(Rykker)

Müşteri Takibi (Kunder)
Müşteri
Müşteri
TakibiTakibi
(Kunder)(Kunder)
Depo Takibi (Lagerstyring)
Depo
Takibi
(Lagerstyring)
Depo
Takibi
(Lagerstyring)
Projeler (Projektstyring)
Projeler
(Projektstyring)
Projeler
(Projektstyring)
Giderler (Udgifter)

G

enellikle binaların
çatılarına, dış cephelerine, balkonlara
takılan büyük çanak uydu
antenlerin pabucu artık
dama atılıyor. Oturduğunuz
apartmanda çanak uydu anten takılmasına izin verilmiyor mu ya da anteniniz çok
büyük ve çok yer mi kaplıyor,
çatınızda veya balkonunuzdaki görüntü kirliliği sizi
rahatsız mı ediyor gibi sorunları ortadan kaldıracak bir
çözüm bulundu.
Sürekli gelişen teknoloji
sayesinde artık herhangi bir
antene ihtiyaç duymadan
Türk, Kürt ve diğer kanalları
izlemek mümkün hale geldi.
Bu teknolojiyi kullanabilmek için evinizde sadece
internet bağlantısı olması yeterli.
Teknolojinin en son harikası
olan ATN TÜRK ile kablosuz internet ile de çalışan HD kalitesinde, hem

Giderler
(Udgifter)
Giderler
(Udgifter)
İstatistik
(Statistik)
İstatistik
(Statistik)
İstatistik
(Statistik)

Hızlı
vekolay
kolay
kullanım!
Hızlı
ve kolay
kullanım!
Hızlı
ve
kullanım!
Profesyonel
türkçe
yardım!
Profesyonel
Türkçe
Profesyonel
türkçe
yardım!
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SATILIK RESTAURANT
Söborg Gladsaxe Center’de sahibinden
satılık pizza restaurant
Jysk Sengetöj, Netto, Lidl gibi marketlerin
olduğu Gladsaxe Center’de 60 kişilik salonu
ile Pizza restaurant satılıktı.
Turu mevcuttur.
Müracaat: Cemal Dağıdır
Tlf: 22 11 58 13

la karşılaştığına dikkat çeken “Satdiscount/Bazar
Elektronik”
sahibi
antenci
Mustafa
Özçelik,
“Bazı apartmanlar ve konut yöneticileri
binaların dış cephelerine, balkonlara veya çatıya uydu anten takılmasına izin vermiyor.
Bu da vatandaşlarımızın Türk
kanallarını izlemesini engelliyor. Vatandaşlarımız artık
anten taktırma derdiyle uğraşmayacak. Söz konusu dijital
tv alıcısı ile antensiz ulusal
ve yerel kanallar ile Kürtçe
ve diğer ülke kanallarını izleme olanağına sahip olacaklar”
diyor.

Söz konusu internet tv
alıcısı hakkında daha geniş
bilgiyi Kopenhag’da Mustafa Özçelik’ten (Tlf: 51 88
86 75) ya da Aarhus’ta 86
25 15 10 numaralı telefondan alabilirsiniz.

Çerkesler dernekleşti

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Geçtiğimiz Mart ayı başında dernekleşme kararı alan Danimarka’daki Türkiye kökenli Çerkesler, 28 Nisan’da ”Danimarka Çerkes Kültür
Derneği”ni resmen kurdular.

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

D

aha önce sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta oluşturdukları
grubu dernekleştirmek için
bir aydan fazla süredir çalışmalar yürüten Danimarka’daki Türkiye kökenli
Çerkesler, yaptıkları bir
toplantı ile ”Danimarka
Çerkes Kültür Derneği”ni
resmen duyurdular.
Tüm Kafkas kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak faaliyette
yürütecek olan derneğin
sadece kültürel faaliyetler
yürütecek bir dernek olacağı açıklandı.
Dernek yönetim kurulu
adına bir açıklama yapan
yönetim kurulu başkanı
Yavuz Canbolat, ”Çerkeskökenli Türk Vatandaşla-

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

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

Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

de antensiz tüm ulusal
ve yerel Türk kanalları,
tüm Avrupa
liglerinden futbol
maçlarını
yayınlayan
spor kanallarını,
ayrıca 30’un üzerinde
Kürtçe kanalları izlemek
mümkün hale geldi.
Bu internet tv alıcısı sınırsız olanaklara sahip. Söz
konusu bu alıcı ile Android
üzerinden de tüm yerli ve
yabancı diziler ile sinema
kanalları de izleme olanağı
bulunuyor. Zaman içerisinde bu alıcının fonksiyonları
ve kapasitesi artacak. Bu alıcı
ile televizyonunuzu kablosuz
klavye aracılığıyla internete
girmek için de kullanabilir, Youtube,Goggle gibi
arama motorları ile sosyal
medyayı da kullanabilirsiniz.
Bir çok vatandaşımızın
uydu anten taktırırken sorun-

rı olarak bizler; Kültürel
değerlerimizi yitirmemek,
kültürümüzü yaşatmak,
dilimizi, müziğimizi, tarihimizi, folklorumuzu,
çocuklarımıza doğru öğreterek geleceğe taşımak
istiyoruz. Her daim büyük
gayret sarf eden, demokrat,
barışçı, özgürlükçü, katılımcı, ülke bütünlüğüne
saygılı, çok kültürlülüğün
ülke zararına değil aksine
yararına olacağına inanan
bir sivil toplum örgütüyüz”
dedi.
Amaçlarının, Çerkes kültür değerlerini derlemek,
korumak, kültürel coğrafi
zenginlikleri yaşadıkları
ülkeye ve dünyaya kazandırmak olduğunu belirten
Yavuz Canbolat açıklama-

Arajman
Çelenk
Sepet
Buket
Çiçek çeşitleri

Danimarka Çerkes Kültür
Derneği Yönetim Kurulu:
Başkan Yavuz Canbolat, Başkan
yardımcıları Turan Hangisi ve Perihan Fırat, Kasiyer Şevki Nart,
Muhasebe Can Varan, Bilişim ve
Web yöneticisi Tuner Budanur,
Sekreter Özlem Ildan Nart, Etkinlik Nasibe, Etkinlik Düzenleme
Yard. Orkun Nart. Halkla İlişkiler
Sorumlusu Şafak Yekta Görmez.
YK üyesi Ahmet Seyhan. Yedek
üye: Sinan Arslan,

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER

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

Vesterbrogade 61

1620 København V

-
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eçtiğimiz günlerde hükümet ‘Getto’ kelimesini yeniden tanımladı.
Bundan böyle Getto kelimesi yerine
daha kapsamlı olan ‘Sorunlu Yerleşim
Bölgesi’ tanımlaması kullanılacak. Getto kelimesinin olumsuz yönde çağrıştırdıkları düşünüldüğünde, aslında problemi yeniden tanımlamış olmak oldukça
mantıklı denebilir. Yani Getto denildiği
zaman, o ilk akla gelen göçmen ve etnik gruplar yerine, sosyal açıdan mağdur olan yerleşim alanlarıyla bağlantılı
farklı faktörler düşünülecek.
Getto kavramının yeniden gözönüne
getirilmesi ve listenin suç, işsizlik, etnik köken, eğitim, gelir şeklinde uzatılması çok mantıklı, aynen hükümetin
daha önceden birçok vizyon eylemlerini
bu yerleşim bölgelerindeki zorlukların
aşılması amacıyla belediyelerle iş birliği içine girdiği gibi. Tüm bu iyi niyet ve
politik girişimlere rağmen, daha uzun
bir yol görünüyor. Bir diğer olumsuz
halkalar zinciri ise belli bölge ve şehirlerdeki artan suç oranı ve uyuşturuculara karşı verilen mücadelenin yakın

Getto’nun yeni resmi
YILDIZ AKDOĞAN
çevre ve mahalleleri etkiliyor olması.
Benim Kopenhag’ın Noerroport semtinde, hemen Gettoların yakınında
oturduğumu söylememde hiç de gizlenecek bir durum yok. Noerrebro parkının hemen yanında muhteşem ve sakin bir bölge. Noerrebro parkı, yaz aylarında gençlerin ders kitaplarını bir
kenara koyabildikleri, adeta ufak yeşil
bir vaha. Parkın hemen bitişiğinde bir
oyun alanı, yeni yapılmış sunni çim sahası, eğleceli cafe ve yemek yeme yerleri var, anlayacağınız tüm bunlar o çevrede yaşayanlar için tam bir eğlence
kaynağı. Ancak malesef tüm bu güzelliklerin yanında içinde olmak istemediğiniz olaylarda söz konusu, örneğin
resmi olarak listede yer alan Luntof-

yildiz.akdogan@haber.dk
te caddesindeki saçılan kurşunlar gibi.
O çok bilindik uyuşturucu satıcıları da
parkta yerlerini almış durumda. Göçmen çeteler tezgahlarını Luntofte bölgesinde açarken, öte yanda gençlerden
oluşan etnik Danimarkalı çete grubu
ise, ki bunlar diğerlerine göre çok daha
belirgin, parkın tam ortasında satış yapıyorlar.
Bu çocuklar her türlü hava şartlarında,
gece gündüz demeden bu işleri yapıyorlar, sanki sattıkları bir çocuk tezgahında yer alan el yapımı eşyalarmış gibicesine. Görünen manzara film sahnesinden alınmış bir kare adeta, hemde kötü
ve şehrimin gerçeklerini yansıtmayan
bir film olmasını dilediğim.
Ne suç örgütü çeteler için, ne de sosyal

açıdan mağdur yerleşim bölgeleri için
kolay bir çözüm yolu yok, ancak problemin özel yerleşim yerleri diye sınırlandırılması ve listelerin oluşturulmasına
göz yummanın da hiç bir anlamı yok.
Getto’nun dışındaki gruplarında, örneğin parklardaki uyuşturucu satıcıları
gibi, beş kriterden dördünü dolduran
etnik kökenli grupları hariç tutuyorum,
bu sosyal mücadelenin/Getto’nun bir
parçası olduklarını hesaplamak büyük
araştırmalar gerektirmiyor.
Bu nedenle, hem hükümet hem de bu
işin içinde olan belediyeler ve bilirkişiler, bunlara sosyal yaptırım gücü de
dahil olmak üzere, bu semtlerde ve etkilerinin kaçınılmaz olduğu yakın çevrelerde, yeni çözümler düşünmeli ve
üretmeli.
Tüm bunlar bir seçim döneminden
daha uzun vadede gerçekçi bir planlama ve yaptırım gerektiriyor. Dar görüşlü, kendi çıkarlarını ön planda tutan
parti politikalarına daha fazla yer yok.
(Çeviri: Şule Sertdemir)

ÜÇ HANELİ SATILIK VİLLA
Slagelse şehir merkezinde yeni bakımdan geçmiş, üç aile için dairesi bulunan,
dairelerin ayrı giriş ve mutfağı olan bina satılıktır.
Arsa: 435 m2
Konut alanı: 220 m2
Bodrum: 45 m2
Fiyat: 3.200.000 DKK.

Müracaaat: tlf. 20 63 44 20

(Haber)

Sevdiklerinize çiçek verin
mutlu edin

♥
♥
♥
♥
♥
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sında ayrıca şunları dedi:
”Tarihi
anavatanımız
Kuzey Kafkasya ve doğup
büyüdüğümüz vatanımız
Türkiye. Her ikisi de bizimi
için çok değerlidir ve onlara
zarar vermek isteyen hiçbir
kuvvet bizi kendi yanında
bulamayacaktır”.

Anneler-Babalar gününde, doğum günlerinde
ve sevdiklerinizin tüm güzel günlerinde
Türkiye’ye ve dünyanın her yerine
çiçeklerinizi İnterfloor aracılığıyla gönderiyoruz.

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

HABER
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Tlf: 33 79 40 23

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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eğerli okuyucular, öncelikle sizlere güzel bir yaz sezonu diliyor,
hayırlı tatiller temmeni ediyorum.
Bu yazımda tecrübe hakkında görüşlerimi ve düşüncelerimi bildirmeye
çalışacağım.
İnsanlar geçmişten ders alıp, gelecekte daha iyi bir yaşam sağlar. Tecrübe değerli bir doktordur. Hastalık
anında hastayı tedavi eder. Dünya
yaşlıların tecrübesi gençlerin çalışması ile idare edilir. Geçmiş bizim
için yatırımdır. Bunu iyiye ve kötüye
kullanmak bizim elimizdedir. O halde yukarıdaki cümleleri yurtdışında,
İskandinav ülkelerinde yaşyan vatandaşlarımıza indirgeyecek olursak
somut bir takım önerilerde bulanabiliriz.
1970’li yıllarda Danimarka, İsveç,
Norveç ve Finlandiya’ya ülkemizden
gelen vatandaşlarımız, büyüklerimiz
acaba neler ile karşılaştı. Ne sıkıntılar çekti, nasıl çözümler buldu, kimlerden, nerelerden destek gördü? Bu
soruları oldukça uzatmak mümkün.
Bunların cevabı, 1970’li yıllarda gelip bu sorunları yaşayan büyüklerimizden öğrenilebilir. Sadece öğrenmek kalmayıp, onlardan ders çıkarıp, hatta yazıp gelecek kuşaklara
aktarıp paylaşmak gerekir. Hani ne
derler; söz uçar yazı kalır, kalmasının ötesinde geleceğe ışık tutar, çözüm getirir. Büyüklerimizden geçmişi öğrenmek çektiği sıkıntıları ve nasıl çözüm getirdiklerini duymak için,
onlara sormak, onları dinlemek ve
onların anlattıklarını yazmak gere-
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(İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

Tecrübe değerli bir doktordur
FEYZULLAH ARSLAN 1.Emniyet Müdürü
kir. İşte bunu yaparken hem büyüklerimizi önemsemiş ve değer vermiş,
hem tecrübelerini dinliyerek ders çıkarmış hem de gelecek kuşaklara aktarmış oluruz. Bu tür davranışlar,
büyüklerimizi memnun etmenin yanında, yapanları da sevimli, sempatik, ilgili ve bilgili hale getirir. İnsanları yücelten elde ettiği başarılardır.
İcat etmek sabırla olur. Çocukluğunda oğlu ceza evine giren bir babanın
oğluna yazdığı mektubu ve oğlunun
yazdığı cevabı anlatarak, yaratıcı zekayı bize anlatmaya çalışmışlardı:
Oğlu cinayet suçlamasıyla ceza evine giren bir baba olaya çok üzülür ve
oğluna mektub yazar; “oğlum tarlayı sürüp patates ekme zamanı geldi
ancak sen yoksun ben de yaşlıyım,
inşallah çıkarsın da seneye süreriz”.
Mektubu okuyan oğlu çok üzülür ve
babsına hitaben, “baba sakın tarlayı sürme, cesedi oraya gömdüm” diye
mektup yazar (oysaki çocuk suçsuz
ve adam öldürmemiştir). Mektubu
okuyan ceza evi yönetimi jandarma
ve polise haber verir. Onlar da tarlayı baştan sona cesedi bulmak amaçlı iyice sürdürürler ama cesedi bulamazlar. Tarla sürülmüşken yaşlı
baba da patatesleri ektirir. Birkaç

feyzullah.arslan@egm.gov.tr

gün sonra oğlundan gelen mektupta
“baba kusura bakma sana yalan söyledim ama başka türlü yardım etme
şansım yoktu” yazar.
Burada zor şartlarda ceza evindeki
birisinin bile yaratıcı zekasıyla babasına nasıl yardım ettiği görülmektedir. Burada tecrübenin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Ben 2009-2012 yılları arasında Emniyet Müşaviri olarak Danimarka’da
görevliyken sık sık derneklere ve camilere gittiğimde oradaki siz değerli
üyelerle, cemaatle ve büyüklerimizle sohbetlerimizde ilk geldikleriniz
yıllarda karşılatıklarınız sorunları,
çözüm yol ve yöntemlerinizi, yaşantılarınızı, başarılarınızı ve diğer iligili konuları dinlerken çok önemli ve
değerli bilgiler edindim. Öğrendiklerimi de yazarak paylaşmaya çalışıyorum. Bana tecrübelerini aktarırken, helal et bulmak için ne sıkıntılar çektiklerini, bayram namazını
kiralık salonlarda nasıl kıldıklarını,
dil bilmedikleri için markatlerde ne
sıkıntılarla alışveriş yaptıklarını dinlemek benim için güzel tecrübelerdi. Hepsine sağolsunlar diyor saygılarımı sunuyorum. Haber gazetesi
sayesinde, yardımsever ve konukse-

ver kişiliği ile Danimarka’ya ilk gelen Türklerin kalbinde taht kuran ve
kendisine Ayşe denilmesine müsade
eden Marianne Kabakçı’nın ilk Türk
misafir işçilerle tanışmasından, nasıl Ayşe olduğuna, Kabakçı soyadının
nereden geldiğine kadar bir çok bilgiye sahip oldum, Türklerle olan tecrübelerini öğrendim. Gençlere, büyüklerinin tecrübelerini çok daha falza
dinlemelerini, onlarla sıkı sık sohbet etmelerini, onlara daha fazla vakit ayırmalarını öneriyor yarın için
en iyi yatırımın bugün yaptığınız iyilikler olduğunu belirtiyorum. Güçlü
anda iyilik yapan güçsüz anda sıkıntı
çekmez.
Bu kadar ciddi şeylerden sonra biraz
da gülelim diyor aşağıdaki cümleleri
bilgilerinize sunuyorum.
- Doktar hastaya sorar ateşiniz var mı?
Hasta hemen çakmağını çıkarır.
- Allah yürü ya kulun demiş olmalı. Nereden anladın? Cvp: Arabasını sattı.
- Kevgiri neden çöpe attın? Cvp: Görmüyor musun her tarafı delik deşik olmuş.
- Neden saatlere cam yaparlar? Cvp:
Akrep sokmasın diye.
- Sen hiç sahanda yumurta yedin mi?
Cvp: Evet. -O zaman bir de deplasmanda ye.
- Kedi merdivenden atladı (Ali). Pisik
merdivenden hopladı (Veli).
- Sizin yüzünüzü bir başka yerde gördüm. Cvp: Sanmam doğduğumdan beri
kendi yüzümü kendim kullanıyorum.
Kalın sağlıcakla...

Sølvgaarden
Ure - Guld - Sølv

YAZA HAZIR MISINIZ ?
Bize gelin
istenmeyen kıl ve tüylerden, fazlalık
yağlardan ve selülitlerden kurtulun.
Yaz ortamında göz kamaştıracak bir
güzelliğe kavuşun

Çeşitli markalarda
kaliteli bay ve bayan
saatleri satılır.

Kuyumculuk
Türk altınlarının
alım ve satışı yapılır
Burma veya düz bilezik,Trabzon altını
Alyans, İnci Kolye veya bileklik,
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler
alınır ve satılır.

Erkek ve bayanlar için:
Kalıcı epilasyon
24 ayar altın ve ozonlu yüz bakımı
Diş beyazlatma
Lenf drenajı
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Ringsted Türklerinin gururu
Ringsted’te yaşayan Türklerin yoğun çaba ve katkılarıyla yapılan Ringsted
Türk Kültür Merkezi Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek ve Ringsted
Belediye Başkanı Niels Ulrik Hermansen’in aralarında bulunduğu seçkin bir
topluluğun katıldığı görkemli törenle hizmete açıldı.
İrfan KURTULMUŞ

K

ültür Merkezinin içinde, cami,
konferans salonu, şark köşesi
ve kadınlar ve gençler için
özel salonlar bulunurken,
2,6 milyon krona satın alınan bina 10 ay gibi kısa
bir sürede bitirildi.
Türkiye’nin Kopenhag
Büyükelçisi Berki Dibek,
bu tür merkezler sayesinde İslam’ın Danimarka
toplumuna daha iyi anlatılacağını söyledi.
‘Kentime olumlu katkı
sağlayan Türklerle gurur
duyuyorum’ diyen Ringsted Belediye Başkanı Niels Ulrik Hermansen, açılışa katılanların ‘küçük bir
Türkiye’ oluşturduğunu
ifade etti.
Ringsted Türk Kültür
Merkezi’nin açılış töreni
Köge din görevlisi Zaim
Işık’ın okuduğu Kur’an-ı
Kerim ile başladı.
Açılış törenine gelen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ringsted Türk Kültür Merkezi
Başkanı Turan Baba, Danimarka’nın her tarafından açılışa gelen misafirlerin birlik ve berbarliğimize güç katacağını belirtti.
Baba, her türlü maddi ve
manevi fedakarlık yapan
vatandaşlarımıza ve kendilerine her konuda yardımcı olan belediye yetkililerine teşekkür etti.

Türklerle gurur
duyuyorum

Konuşmasına ‘Bu süreci yakından takip eden
biri olarak ne kadar büyük bir işe imza attığınız
yakın şahidiyim’ diyerek
başlayan Ringsted Belediye Başkanı Niels Ulrik
Hermansen, binanın eski

BİRLİKTE KURDELE KESTİLER. Ringsted Türk Kültür Merkezi’nin açılışı, din görevlisi Nuh Yılmaz’ın
okuduğu duadan sonra Büyükelçi Berki Dibek ve Belediye Başkanı Niels Ulrik Hermansen’in aralarında
olduğu isimlerin kurdelayı kesmesiyle yapıldı.

halinden eser kalmadığını
ve ortaya muhteşem bir
merkezin çıktığını söyledi.
Ringsted’de yaşayan Türk
toplumu ile gurur duyduğunun altını çizen Hermansen, ‘Sizler şehrimize
çok olumlu katkı yaptınız.
Danimarka toplumuna
başariyle entegre olarak,
sizden sonra gelen diğer
etnik kökenliler çok iyi bir
rol model oldunuz’ diye
konuştu.

olurken özümüzü ve dinimizi korumalıyız. Kültür
ve değerlerimizi korumada bu merkezler önemli
işlevler yaparken, İslam
düşmanlarının çabalarına
engel olacaktır. Dinimizin
doğru tanıtılmasını sağlayacaktır’ dedi.

Böyle bir yere ihtiyaç
vardı

Açılışta bir konuşma yapan Ringsted Papazı Janne Majbom, açılışa yüzÖzümüzü ve dinimizi
lerce kişinin katılmasının
korumalıyız
böyle güzel bir merkeze
Kopenhag Büyükelçisi
olan ihtiyacı en güzel şeBerki Dibek açılışı yapılan kilde anlattığını söyledi.
merkezin manevi ve kültü- Hangi dinden olursa olsun
rel ihtiyaçlara en iyi şekil- herkesin ibadet edeceği
de cevap vereceğini söylebir yere ihtiyaç duyduğudi. Caminin cem etmek anlamına geldiğini belirten
Berki Dibek, ‘Bu merkez
birlik ve beraberliğimize
hizmet edecektir. Diğer şehirlerin bu merkezi örnek
alması gerekir. Dinimizin
güzelliklerini örnek davranışlarımızla sergileyip,
içinde yaşadığımız topluma göstermeliyiz. Danimarka toplumuna entegre

na işaret eden Janne Majbom, erkekler, kadınlar,
gençler ve çocuklara özel
yerlerin olmasının merkezin herkes tarafından
sahipleneceğini sözlerine
ekledi.
Ayrıca, Koordinatör din
görevlisi Hüseyin Gültekin, camilerin İslam ve
Müslüman kavramlarının
sembolü olduğunu ifade
etti.
Açılışa, Kopenhag Kocatepe Camii başkanı Faik
Canbaz ve din görevlisi
Ömer Sarıgül başta olmak
üzere, Köge, Slagelse, Frederikssund temsilci ve
imamlarıyla İshöj temsilcileri Ringsted Alevi Kültür Derneği temsilcileri
katıldı.

Zevkinize göre mimari tasarım
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Türk işletmecinin gurur günü
2007 yılında kurulan ve masaj koltukları alanında uzmanlaşan, İskandinavya ülkeleri içinden en büyüğü konumundaki WeCare4u adlı Türk şirketi,
yeni binasının temellerini attı.

S

ahibi ve çalışanlarının çoğunluğu
Türklerden oluşan WeCare4u adlı
Türk şirketi büyümeye devam ediyor. 2007 yılında
kurulan şirket kısa süre
içinde büyüdü. Masaj koltukları alanında uzmanlaşan ve bu piyasanın İskandinavya ülkeleri içinde
en büyüğü konumunda
bulunan WeCare4u, şimdi
de Ringsted’de otoyola bakan bir arsa alarak yeni bir
bina inşa etmek için kolları
sıvadı. Hedef şirketin önümüzdeki yıllar içinde de büyüme ve gelişmesine zemin
hazırlamak.
İnşaat başlamadan önce
bir resepsiyon düzenleyen WeCare4u, aralarında
Ringsted belediye başkanı
Niels Ulrich Hermansen’in
de bulunduğu seçkin konuklarla inşaatın başlama
startını verdi. Toprağa ilk
beli, oğlunun genç yaşta işletmeciliğine destek olan,
şirket sahibi Serhat Çıltık’ın babası Şevki Çıltık
vurdu.

Şirket sahibi Serhat Çıltık resepsiyonda yaptığı
konuşmada inşaat projesinde emeği geçen herkese
teşekkür ederek şunları
kaydetti:
“Şirketimizin şu an bulunduğu binada hem büro
olarak, hem de depo ve
showroom anlamlarında kı-

sıtlı imkanlarımız var. Yeni
binamızla birlikte hem çalışma şartlarımız düzelecek, hem de şirketimizin
gelişmesinin önü açılmış
olacak.”
Şirketin planlama ve genişlemeden sorumlu şefi
Dinçer Metin ise yaptığı
açıklamada şunlara değindi:
“Bu bina şirketimizin
sağlıklı biçimde daha da
gelişmesine fayda katacaktır. Şirketin tanınması ve
müşteri gözünde güvenirliğini pekiştirmesi açısından,

yeni binamızın şirketimize
çok şey katacağını düşünüyoruz.”
Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bina toplam 2400 metre kare olarak
tasarlandı. 2014 yılının ilk
aylarında hizmete açılması
planlanıyor.

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Cazip fiyatlar ve üstün kalitede
hizmet için bizi arayın.

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Erol Üçler

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

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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Savaşa karşıyım, yaşamı diriltmekten yanayım
zandıklarımız kaybettiklerimizden daha
çok ve daha anlamlı’ olmalı mesajını
avaş bir doğa felavermeli. Savaşa herkes karşı değil, eğer
keti değildir. Savaş, öyle olsaydı, şu anda savaşmak için can
insana ve doğaya karşı atmazdı Erdoğan ve Davutoğlu. Her
insanlarca tasarlanır,
türlü ‘akil yoksunluktan’ yanalar. Bu
hazırlanır ve başlatılır. ikili aldıkları uluslararası akıl yardımıyTürkiye Başbakanı ve Dış İşleri Bakala yaptıkları ya da yapacakları oyunlanı sürekli Suriye’ye karşı savaşa hazırın arkasına sığınmak için türlü bahane
rız diyor. Ama yankılanma bununla bit- ve haklılıklarını üretiyorlar:
miyor, bu yankı ta Washington’a kadar
Savaştan başka çaremiz yok
uzanıyor. Bu öyle bir yankı ki, yankı olSavaş olmazsa Esat gitmez
maktan çıkıp, emperyalist güçlerin sesiSavaş yeni düzen için şart
ni gösterişli bir düette birleştiriyor. AvSavaş demokrasi getirecek
rupa Birliği homurdanıyor. ‘Gereksinim
Vs., vs...
duyulursa biz de savaşa katılmak istiyo- İşgalcilere, savaşçılara karşı mücadele
ruz’ diyor.
ortak olmalı. Savaşlara karşı hep birBarış, özgürlük, adalet, hukuk, delikte ‘Savaşa hayır’ sloganları atmalıyız.
mokrasi, sevgi ve halkların kardeşliİnsanca yaşamak isteyenlerin, çoçuklağinin erdemine sahip çıkarak bir ararına daha iyi bir dünya bırakmak isteda kardeşçe yaşamaktan yanayım ben.
yenlerin ortak paydasıdır savaşa karşı
Çünkü, savaş şiddettir, acı ve gözyaşıçıkmak. Savaş kışkırtıcılığına, emperdır. Yıkım, ölüm ve katliamdır. Ölümyalist işgallere ve bu süreçte yaşanan
den öte köy yok! Savaşa karşıyım, neve yaşanacak vahçetlere karşı insanlığı,
reden gelirse gelsin diyebilmek zamanı barışı ve halkların kardeşliğini savunşimdi. Hiç kimsenin yanında olmadan
mak her normal insanın öncelikli göresavaşa karşı haykırma zamanıdır şimdi. vidir. Dini, rengi, cinsi meshebi, felsefi
Bu kadar acı yeter, kan göllerine hayır düşüncesi ne olursa olsun, her insann
diyebilmek bir hak ve bir insani sorum- görevi savaşa karşı çıkmak olmalıdır.
luluktur. Ölümden, kandan yana nasıl
Her ülkenin kendi sorunlarını kendi iç
olur bir insan?
dinamikleri ile demokratik yollarla ve
Artık bir hesap zamanı, artık bir kahukuk içinde çözebileceğine, dış müdarar verip korkusuzca bir duruş sergihale ve empertalist işgallerin ise kan ve
leme zamanı. Yapacağımız seçim, ‘kazulümden başka bir şey getirmeyeceğiHüseyin DUYGU
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Çizer: Hikmet Aksoy

ne inanıyorum. Birazcık belleğimizi zorlarsak, tarihi bilgimizi anımsarsak 1. ci
ve 2. ci Dünya savaşlarındaki ölenlerin
sayısı bize bir acı gerçeği görünür kılar.
Vietnam işgali, Afganistan işgali, Irak
işgali, Bosna Savaşı, Arap Baharı! Daha
ne kadar insan ölsün bu haksız savaşlarda?
Şimdiki siyasi iktidarın Suriye’ye karşı savaş politikası gütmesi ve savaşın
taraftarı olması Türkiye ve Suriye halkları arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkileri yerle bir etmiştir ve bölgeyi bir barut fıçısı haline getirmiştir.
Son yıllarda savaşları teknoloji harikası bir film gibi TV ekranlarından izliyoruz. Eğer Suriye’ye karşı savaş başlatılırsa ben size daha şimdiden göreceğiniz görüntülerin bazılarını yazayım:
Suriye halkının uykuları bölünecek
bomba sesleriyle. Havada uçuşan kolları, bacakları ve kömürleşmiş bedenle-

Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

ri sansürlü izleyeceğiz. Yüreği dağılan,
annenin çığlıklarını, annesini, babasını
yitiren çocuğun feryadını da sansürlü
izleyip, duyacağız. Allah Allah sesleriyle yakaladıklarını kesen, kurşuna dizen
işbirlikçileri çok sık göreceğiz ekranda.
Sonra da bunlar için mi bu savaş yapıldı? diye kendimize soracağız.
Evet, savaş olursa kana bulanacak yarınlar. ‘Şeker bile yiyemedi, melek yüzlü çocuklar’ diyebilecek miyiz? Sevdalar
ölümle bitecek. Tadamadan aşkı toprağa girecek gençler, gelinlikler kana bulanacak. Yeşillik kana bulanacak.
Bizim seçtiklerimiz, şimdi en modern
ve kimyasal silahlarıyla Suriye’ye saldırmaya hazırlar. Bunlar bu yüzyıl boyunca silah zoruyla dünyanın her yerinde birbiri ardından diktatör yarattılar. Kimi diktatörleri işe yaramadığı zaman kısa sürede çöpe attılar. Kimilerini
ise kendi amaçlarına uğruna bir insan
yaşamı boyunca kullandılar. Demokrasi
adına. Ne yazık ki halklar adına, ne yazık ki bizim adımıza.
Savaşa karşı çıkmak bir insanlık hakkı ve sorumluluğudur. Dünyayı nasıl
görmek istiyorsak, yapacağımız seçim
de öyle olmalı. Seçimimiz ve tavrımız
yaratacak gördüğümüz dünyayı. Ben
yaşamı diriltmek için yazıyorum ve ‘Savaşa Hayır’ diyorum.
huseyin.duygu@haber.dk
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Başkent Kopenhag Belediye Meydanında (Raadhuspladsen) 1-2 Haziran tarihlerinde 4.’sü düzenlenecek olan
Anadolu Kültür Gününde, Kubat, Sagopa Kajmer, Uğur Işıldak, Gripin Pop Grubu ve Gökmen sahne alacak.
İrfan KURTULMUŞ

S

on 3 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Kültür
Günlerin 4.’sü bu
yılda 1-2 Haziran tarihlerinde Kopenhag Belediye
Meydanında yapılacak.
Anadolu Kültür Günleri
Organizasyon başkanı Nail
Ad, THY Kopenhag müdüresi Pınar Ayvaz ve bazı
ana sponsorların temsilcilerinin de katıldığı kahvaltılı
tanıtım ve basın toplantısında karşılaştıkları zorluklara
vurgu yaptı.
Bu organizasyonu her
hangi bir maddi kazanç gözetmeksizin yaptıklarının
altını çizen Ad, Kültür Bakanlığı’nın geçen yıl 30 bin
EURO’luk katkı payını bu
yıl 10 bin EURO’ya düşürmesini anlamakta zorlandıklarını söyledi.

Nail Ad, Türkiye’den gelecek sanatçıların çok cuzi bir
rakama davetlerini kabul
ettiklerini ve kendilerine teşekkür etmek istediklerine
vurgu yaparken, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından şimdiye
kadar yaptıkları başvuruya
herhangi bir cevap gelmediğine değindi.
Geçen yılki organizasyondan kasalarında kalan 6 bin
EURO parayı bu yıl için reklam harcamalarına kullandıklarını belirten Nail Ad,
Danimarka’da faaliyet gösteren bazı Türk şirketlerin
sponsorluklarıyla maddi sıkıntıların üstesinden geldiklerini ve bunlara müteşekkir
olduklarını ifade etti.
Dört yıl önce Anadolu
Kültür Günlerini düzenleme fikir ve tartışmalarını
yaşarken bugün 10 binleri
Kopenhag Belediye Mey-

danına toplayabildiklerine
işaret eden Nail Ad, bu yıl
sahne alacak olan sanatçıları
yapılan anketler sonucu belirlediklerini kaydetti.
Ad bu tür organizasyondaki hedeflerinin, farklı inanç
ve etnik kökenlileri kaynaştırmak, Danimarka kamuoyunda Türkiye’nin olumlu
şekilde gündeme gelmesi,
Türkiye’de yaşanan sürece
katkı sağlamayı ve bu ülkede yaşayan diğer göçmen
grupların bizlere bakış açısını etkilemek olduğunu
ima etti.
Bu yılki organizasyonda iki
gün boyunca sabahtan özellikle orijinal ‘Van Kahvaltısı’
kültürünü işleyeceklerini belirten Ad, çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu, Mehter Takımı, Semazen, Halk
ilk günü olan 1 Haziran Cuoyunlarında yer alacağını
martesi günü, Uğur Işıldak
sözlerine ekledi.
ve Rapçı Sagopa Kajmer sahAnadolu Kültür Gününün
ne alırken, 2 Haziran Pazar

Sosyal medya araçlarından en sık kullanılan Facebook son
günlerde bilgisayar korsanlarının (Hacker) istilasına uğruyor.
Şule Sertdemir

Derenin derinliğini avanağa ölçtürürler
kursa” daha çok sevecekti. Nobel Barış
Ödülü’nü vermek için sabırsızlıkla bekliyorlardı.
Sözü dolaştırmadan sordu: ”Öcalan ne
zaman serbest bırakılacak?”
”Erdoğan, bunun mümkün olmadığını
Ali Haydar NERGİS, MALMÖ
söylüyor.” dedim.
Şaşırma ile gülümsemenin birbirine
sveç’te, seçimi kazanan milletvekikarıştığı alaylı bir ifadeyle, ”Öcalan’ın
li, hemen öyle pılını pırtısını toplayıp özgürlüğüyle sonuçlanmayacak bir barış
başkent Stockholm’e akın etmez. Seçim süreci olmaz. Erdoğan akıllıdır. Zaman
bölgelerindeki doğal varlıklarını sürdü- içinde halledecek işi..”
rürler. Stockholm’e, oylamalara, genel
Saf saf, ‘‘Bilmem!’‘ diyorum..
kurul çalışmalarına katılmak için gelirSokakta gürültü vardı. Bazı sol örgütler. Meclis çalışmalarını rahat sürdüre- ler ve Müslüman kuruluşlar, az ötedebilmeleri için Stockholm’de kiraladıkla- ki Möllavången Meydanı’nda büyük bir
rı ikinci evleri için devletten kira yardı- gösteri düzenlemişti. Hollanda’daki İsmı alırlar. Hepsi öyle kelli, felli kişiler
lam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV)’nin
de değildir. Saçı, sakal birbirine karışlideri Geert Wilders, Malmö’de düzenlemış, hırpani kılıklı olanları da var. Kent nen ırkçı ve Müslüman düşmanı bir topiçinde bisikletle dolaşır. Birahanelerlantıda konuşacaktı. Toplantı, başlamade halkın arasında oturur, gösterişsiz,
dan önce sol ve Müslüman gurupları tasade bir yaşam sürdürürler. İşte, iktirafından protesto ediliyordu. Sağcı parti
dardaki sağcı parti milletvekilini böymilletvekili, Geert Wilders’i kınayan bu
le bir ortamda tanıdım. Biraz havadan, seslerden rahatsız oldu. Yüzünü buruşsudan konuştuktan sonra, geldiğim ülturarak bana sordu: ‘‘Dünyanın her yakeyi sordu. Öğrendiğinde, ‘‘Erdogaaanıdaki İslami yükseliş seni de rahatsız
n!” diye uzatarak bir sevinç narası atetmiyor mu?’‘ Şaşırdım, ne diyeceğimi
tı. Tayyip Bey‘i çok seviyordu; ”Şu Bebilemedim. Az önce Tayyip Bey‘i çok
şer Esad’ı bir devirirse, Kürdistan’ı da
sevdiğini söyleyen adam, aynı zamanda

İ

bir İslam düşmanıydı..
İsveç ve Danimarka’da İslam düşmanlığı her geçen gün daha da artıyor. Bilinmeyen bir el, gizli gizli İslam karşıtlığını kışkırtıyor sanki. Orta Doğu’daki
savaş, Müslüman düşmanlığı ile birlikte
yürütülüyor. Gazetelerde, televizyonlarda yayınlanan Orta Doğu ile ilgili her
kanlı görüntü, saldırı hangi taraftan gelirse gelsin, Müslümanların hanesine
yazılıyor. Partiler, sivil toplum kuruluşları da ev temizliği yaparak içlerindeki Müslümanları ayıklıyor. Son olarak,
İsveç Sosyal Demokrat Partisi Merkez
Yürütme Kurulu’nun Müslüman kökenli üyesi Ömer Mustafa, parti içi baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda
bırakıldı. ‘‘ Eşcinsel karşıtı’‘ ve ”Yahudi düşmanı” olmakla suçlanan Ömer
Mustafa’nın, 2 yıl kadar önce internette paylaştığı bir notta, ”İsrail, emperyalizmden güç ve nefes alıyor” şeklinde
bir ifadeler kullandığı saptandı. Bu not,
kayıtlardan bulundu, suç kanıtı olarak
önüne kondu.
Son bir örnek de Danimarka’dan..
Haberi, Danimarka’da Türkçe yayınlanan HABER gazetesinden verelim:
”Genç göçmenlere demokrasi eğitimi
vermek amacıyla kurulan Genç Göç-

G

menler Derneği, (Ny-Dansk Ungdomsraad), Uyum Bakanlığı tarafından her
yıl verilen 1 Milyon Kronluk yardımın
kesilmesi üzerine kendini feshetme kararı aldı. Dernek, New York’ta düzenlenen terör 11 Eylül saldırısının yıl dönümünde, Minhaj-ul Kuran adlı İslamcı
örgütün kurucusu ve profesör Tahir-ulQadri’yi konuşma yapmak üzere Kopenhag’a davet etmiş, bu davet bir çok siyasetçi ve konsey dışındaki göçmenler tarafından eleştirilmişti.”
Başbakan Erdoğan‘ın, Danimarka; Cumhurbaşkanı Gül’ün İsveç ziyaretlerinden hemen sonra, bu ülkelerde
ivme kazanan Müslüman düşmanlığının
nedenlerini anlamak da mümkün değil..
Tam yazıyı bitirmek üzereyken İsveç
emeklisi, Divrik’li Kamber Dayı aradı.
Telefonda ülke sorunları üzerinde dertleşirken,”barış süreci” adı altında yapılan yanlışlıklara, ”akil insanlara” verdi,
veriştirdi; ‘‘Bizim Suriye’de ne işimiz
var, bölgenin gıllı, gıçlı işlerini bize yaptırmaya çalışıyorlar. ”dedi; sohbeti bir
İç Anadolu sözüyle bağladı:
”Derenin derinliğini avanağa ölçtürürlermiş..”
alinergis@yahoo.se
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Facebook korsanlarına dikkat!
Haber’e ulaşmak için

HABER

eçtiğimiz günlerde
Danimarka haberlerinde yealan uzmanların açıklamasına göre bilgisayar korsanları (Hacker),
kullanıcıların profillerine
girerek sizin arkadaşlarınıza
sizmişsiniz gibi arkadaşlık
isteği gönderiyorlar. Ardından bir takım eğlence linkleri yolluyorlar ve eğer siz
de bu linkleri tıklarsanız,
riskini almış oluyorsunuz.
bilgisayarınıza istenmeyen
Kendilerini internet arkaSoftware programı yükleme daşı gibi gösteren bilgisayar

DERS GÜNLERİ:
Perşembe: 18.30 - 20.00
Pazar: 11.00 - 15.00

sü banka hesabınıza ulaşabiliyorlar.
Firmaların Cybercrime
Raporuna göre en az her
üç sosyal medya kullanıcısından biri bu tür net suçuna maruz.
Araştırmalar Danimarka
vatandaşlarının genelde
güvenmeye eğilimli olduklarını ve Facebook arkadaşlarını pek de araştırmadıklarını gösteriyor. Bu
da yaratıcı korsanların bu
durumdan fazlasıyla isti-

fade etmesine yol açıyor.
Güvenlik firması Symantec’in açıklamasına bakılırsa Facebook kullanıcılarının yüzde 10’u face-rape
adı verilen “yüz tacizine”
maruz kalıyor. Bu da demek oluyor ki birileri sizin profilinize sizden habersiz girip kendini kullanıcı olarak tanıtabiliyor.
Nedense Facebook ortamında, insanlar güvenlik
tedbirlerini başka yerlerdeki kadar önemsemiyor-

lar. Asıl sorun kimsenin
arkadaşından bir kötülük
gelebileceği hesabını yapmaması, çok da insani bir
duygu. Ancak hiç bir zaman unutulmamalı ki bilgisayarın diğer ucundaki
kişi bir başkasıda olabilir.
Bu nedenle arkadaşlarınızdan gelen eğlence ya
da hediye vadeden linklere girmeden önce aslında
tehlikenin ne denli büyük
olabileceği riskini göz ardı
etmemeliyiz...

Eurovision’da zafer Danimarka’nın
korsanları sizin yetkiniz dışı
hesap numaranıza, bilgisayarınıza ve belki de en kötü-

ISHØJ MÜZİK OKULU
Türk Halk Müziği Korosu

DERSLER:
Bağlama
Kanun
Darbuka
Nota
Şan
Repertuar
Koro

günü Gripin Rock Grubu, Kubat izleyicilerin karşısına
Gökmen(Türkçe ve Kürtçe çıkarak unutulmayacak gün
türkü ve şarkılarıyla) ve yaşatacaklar.
Türk Halk müziği sanatçısı

ÖĞRETMENLER:
Serkan Arık
Lars Bo Kujahn
Erol Sarıkaya

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

E

urovizyon şarkı yarışmasını
Danimarka kazandı. Yarışma öncesi favori gösterilen
ülkeler zirvede yer alırken kardeş
ülke Azerbaycan ikinci sırada yer
aldı. Ukrayna 214. puanla 3. sırada yer aldı.
58. Eurovision Şarkı Yarışması’nı

Danimarka adına yarışan Emmelie
de Forest ‘Only Teardrops’ şarkısıyla kazandı. Danimarka 281 puanla 1. olduğu yarışmada kardeş
ülke Azerbaycan 234 puanla ikinci
oldu. Ukrayna’nın 214 puana 3. olduğu gecede Norveç 191 puanla 4.
oldu.
(Haber)
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Bayraklarla dolu bir 19 Mayıs Ringsted´de iki bayram bir arada
Danimarka’da yaşayan Türkler, Türkiye’de iptal
edilen 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor
Bayramını coşkuyla kutladılar.

Sadi TEKELİOĞLU

K

openhag yakınlarındaki Ballerup kasabasında bulunan İnci
Düğün Salonunda Danimarka
Türk Federasyonu tarafından
düzenlenen Türk günü şenliklerine
Türkiye cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek, Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi Fahreddin
Gurbanov, Azerbaycan Vatan cemiyeti
başkanı Sefer Sadıqi Çalışma müşaviri
Ali Rıza Önay, Din işleri Müşaviri Ahmet Onay, Emniyet Müşaviri Cuma Ali
Aydın, Helsingör Belediye Meclisi üyesi
Fuat Yalan ve İskandinavya Türk federasyonu yöneticileri katıldılar.
Bahadir Güler’in açılış konuşması
ile başlayan gecede, Güler geleneksel
hale gelen Türk günü şenliklerini bu
yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı olarak da kutlamaya
karar verdiklerini belirtti ve 19 mayıs
1919 tarihinin önemini kısaca anlattı.
Gecenin sunuculuğunu da yapan Güler
geceye katılan konuklara yaptığı çağrıda
“Kendisine Türküm diyenlerin Türkçe’yi
kullanmaları gerektiğini, anne babaların mutlaka çocukları ile Türkçe konuşmaları gerektiğini, ve çocuklarının da
Türkçe’yi konuşmaya teşvik edilmeleri
ve Türkçe’nin sevdirilmesi gerektiğini
söyledi.
Kur’an-ı Kerim ve İstiklal marşı okunmasının ardından kürsüye davet edilen
Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag büyükelçisi Ahmet Berki Dibek bir konuşma
yaptı ve salonda bulunanların bayramını
kutlayarak böyle bir etkinliğe geldikleri
için teşekkür etti. Büyükelçi konuşmasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden
Danimarka’ya gelen vatandaşlarımızın
ve Danimarka’da vatandaşlarımız tarafından kurulmuş bulunan sivil toplum
kuruluşlarının da birbirleriyle dayanışma içinde olmalarını istedi. Büyükelçi
konuşmasının sonunda vatandaşlarımızın Danimarka’da var olan eğitim
olanaklarını mutlaka kullanmalarını ve
özellikle çocuklarını okutmaları ve onlara eğitimlerinde destek olmaları çağrısında bulundu.
Danimarka Türk Federasyonu Başka-

nı İlhan Esen de gecenin açılışında bir
konuşma yaptı ve Çin denizinden Avrupa’ya Sibirya’dan Asya’nın Güney kıyılarına kadar olan coğrafyada Türk adının
hüküm sürdüğünü ve hatta Türk adının uzayda bile kendisine yer bulduğunu söyledi. Esen, astronomi alanındaki
çalışmaları nedeniyle Ay’da bir bölgeye
Uluğ Bey adı verildiğini söyledi. Esen
Danimarka’da ve dünyanın bir çok ülkesinde Türk varlığı bulunduğunu ve
Türklerin bulundukları ülkenin siyasi,sosyal ve ekonomik yaşamına katılması
gerektiğini, ancak bunları yaparken de
Türk kimliğinden taviz vermemeleri gerektiğini ve Türk kimliklerini yaşatmaları gerektiğini söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından Zafer
İşleyen sahne aldı ve mehter marşları
ile Barış Manço’nın şarkılarından oluşan
bir performans sergiledi. Salonda bulunan izleyiciler, bazen oturdukları yerden
bazen ayağa kalkarak ellerindeki bayraklarla şarkılara eşlik ettiler.
Bir sonraki sahne performansına ise
Kasgay Türk Müzik grubu imza attı.
Bahadır Güler, Kaşgay Müzik grubunu tanıtırken şunları söyledi, “İran’ın
güneydoğusunda 800 yıldır yaşamakta
olan, ancak çok azımızın varlığından
haberdar olduğumuz bu kardeşlerimiz
Anadolu Türkçe’si konuşmaktalar, İç
Anadolu’da konuşulan Türkçe’nin aynısını kullanmaktalar ve bizim de çeşitli
sosyal etkinliklerde, birlikteliklerde yaşattığımız geleneklerin aynısını devam
ettirmekteler. Kendilerine hoş geldiniz
diyoruz”
Verilen aranın ardından Atilla Yılmaz
ve arkadaşları sahne alırken gecenin en
çok beklenen sesi Murat Kekilli sahneye çıktı.
!9 Mayıs kutlaması ve Türk Günü
Şenliğine katılan bir çok vatandaşımız, Türkiye’de 19 mayıs kutlamaları
iptal edilirken böyle bir gecede vatandan uzakta 19 mayıs’ı kutlamaktan çok
memnun olduklarını söylediler. Sahnedeki şarkılara çok sayıda vatandaşımız
oturduğu yerden eşlik ederken özellikle
bir çok gencin ellerinde Türk bayraklarıyla sahne önüne gelip katılımcıları coşturması dikkat çekti.

Ringsted kentinde iki bayram bir arada kutlandı

R

ingsted’de yaşayan
Türkler 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor bayramlarını bir arada
kutladılar. 400 kişinin katıldığı törenler büyük bir çoşku içinde gerçekleşti.
Anadili öğretmenlerinden
Faruk Çeliker’in koordinasyonuyla hazırlanan gecede
çocuklar ve gençler halk
oyunlarından örnekler sunup, skeçler canlandırdılar,

şarkılar ve şiirler okudular.
Ringsted’te 24 yıldır Cumhuriyet değerlerinin aralıksız olarak ve her yıl artan
bir katılımla gerçekleştirildiğini söyleyen öğretmen
Faruk Çeliker, ”Ringsted’de
yaşayan Türkler’in böyle
ulusal günlerimizde bir araya gelmekte ve Cumhuriyet
değerlerimize sahip çıkmakta gösterdikleri hassasiyet
ve başarı gerçekten takdire
değer” dedi.
Ringsted Türk Okul Aile

Birliği adına konuşan sekreter Uğur Ortakçı da, ”Türkiye’nin farklı şehirlerinden
gelmemize rqağmen cumhuriyet değerleri etrafında birleşip kenetleniyoruz. Sayın
öğretmenimiz Faruk Çeliker’in de katkılarıyla gençlerimize ve çocuklarımızın
ulusal bilinçlerini koruyup
geliştiriyoruz. Burada Sayın
Faruk Çeliker’in katkıları
büyüktür. Kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.

(Haber)
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evdamızın, düşlerimizin üstüne saldırıldımı nasıl savunuruz kendimizi, nasıl ayakta kalır ve yolumuza nasıl
devam ederiz? Anılar geçmişimiz, yaşadıklarımız ve takındığımız tavır bizi biz
yapan yapı taşlarıdır. Sımsıcak anılar
hep memnuniyet ifade eden gülümseyişlerle anımsanacaktır. İyimserlik ve
umut sevinçle çiftleşti mi yaşam güzelleşir.
İyimserlik olumlu enerji arama isteği, umut kaybedildiğini sanıldığı sırada
kaybetmeden yola devam edebilmektir.
Kurudan esin kaynağı olarak çağlayabilmektir. Asıl kaynağı bilgilenmek
ve aydınlanmaktır ve çözüm üretmektir. İyimserlik insanı harekete
geçirir, umut ise bizi salakça iyimserliklerden arındırır ve hedefi netleştirir.
Bilinen bir efsaneye göre, bir eski
Yunan prensesi olan Pandora’ya güzelliğini kıskanan tanrılar tarafından gizemli bir kutu armağam edilir
ve hiçbir zaman açmaması gerektiği
söylenir. Ancak bir gün, merak hissinin baştan çıkarıcılığına kapılan
Pandora kutunun içine bakmak için
kapağı kaldırır ve dünyaya hastalık,
mutsuzluk ve çılgınlık gibi büyük belaları salmış olur. Ama ona acıyan bir
tanrı hayattaki tüm dertlerin tek çaresi
olan ‘ umut’u ’ kutuda tutacak bir şe-
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lar karşısında bizi umutsuzluğa, bunalıma karşı koruyan bir tavırdır. Ve yakın
akrabası olan umut gibi, iyimserlik de
yaşamımıza kazanç katar, ama salakça
iyimserlik felakete yol açabilir.
Ama gene de en kötü iyimserlik, en iyi
kötümserlikten
daha iyidir.
huseyin.duygu@haber.dk
HÜSEYİN DUYGU
Bir kişinin nasıl bir insan olduğunu
anlamamız için, işler çıkmaza girdiğinkilde kapağı kapatmasını sağlar.
süren bir yaşam şeklimimizden kaynakde, onun yoluna devam edip etmediğine
Umut, sadece dertlere karşı bir teselli lanabilir. Bilgilenmek, deneyim edinbakarız. Yalnızca yeteneklerimizle dekaynağı değildir, aynı zamanda çözüm mek insanın bakış açısını değiştireblir.
ğil, yenilgiler karşısında sergilediğimiz
arayışıdır. Yaşamımızda bizi şaşırtacak Örneğin çaresizlik ve umutsuzluk yedayanıklılığımız da, bizim kişiliğimizi
kadar güçlü bir rol oynar. Her şeyin za- rini, iyimserlik ve umutla değiştireblir.
görünür kılar.
Kendini yenilemeyen insanİyimserlik iyidir ama umut aynı zada kötümserlik umutsuzmanda korkmamaktır, kendine güvenluğa yol açarken, kendini
mektir. Kötülük içinden aydınlığı göryenileyen de ise iyimserlik
mektir umut. Gerektiğinde bir militan
umut yaratır.
gibi göğüs göğüse çarpışarak yaşamı saHedefler ne olursa olsun,
vunmaktır. Karanlıktan sonra şafağın
onlara ulaşmak için gerekli
geleceğini görebilmektir. Kazanmak isirade ve yöntemlere bilinçtemektir. Cesaret, sevgidir ve sevdiğini
li bir biçimde sahip olanlar
gerçekten sevmektir umut. Nazım Hikher koşulda yollarına demet yıllarca zindanlarda tutulduğu halvam ederler. Umut, zorlu
de umutlu yaşamayı başarabilmiştir ve
engeller ya da büyük yebize umut bırakanlardandır.
nilgiler karşısında bunaltıcı
kaygıya ve teslimiyetçi bir
Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey
tutuma yenik düşmemektir. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı
İyimserlik, tıpkı umut gibi dinlemek gibi bir şey.
Fakat artık ümit yetmiyor bana,
zorluklara karşın yaşamda
manla yoluna gireceğine inanan aşırı
Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek
her şeyin iyi gideceğine dair güçlü bir
istiyorum...
iyimser görüşten öte bir şeydir. İyimbeklentidir.
İyimser
bir
tutum
zorlukser ya da kötümser bakışımımız uzun

İyimserlik ve umut akrabadır

Cengiz Kahraman:

»Demokrasi azınlığın da garantisi olmalıdır«
Haber gazetesinin başkent Kopenhag’daki Frederiksberg
kütüphanesi ile ortaklaşa düzenlediği ’Demokrasi’ panelinde
demokrasi ve uyum politikaları tartışıldı.

Yeni kitaplar...

D

Kahraman konuşmasında,
temsili demokrasinin siyasi
partilerin, parlamentonun
işleyişinden, derneklere kadar toplumun her alanında
nasıl işlediğini örnekler vererek anlattı.
Demokrasinin aynı zamanda azınlığın da garantisi olması gerektiğini ifade eden
Kahraman, “Azınlıkların
farklılıklarına, ideolojilerine, inançlarına ve kültürlerine sadece saygı duymak
demokratik bir toplum için
yeterli olamaz. Azınlıkta kalanların da haklarını savunabilecek demokrasiler geliştirilmelidir” diye konuştu.
Asmaa Abdol-Hamid de,
demokrasilerin de zamanla
değişim sürecinden geçtiğini
ve Danimarka’da da demokrasi anlayışının günün koşullarına göre değişmesi ve
bunun her alanda yaşanması gerektiğinin altını çizdi.
Demokrasinin seçimlerde
sadece sandık başında oy
kullanmak olmadığını ifade eden Abdol-Hamid, asıl

demokratik sürecin oy kullanıldıktan sonra başladığını ve Danimarka’da temsili
demokrasi işleyişinin bazen
çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti
ve çok basit bir çoğunlukla
bir anda Irak’a ABD’nin yanında asker gönderildiğini
söyledi.
Paneldeki bir diğer konuşmacı filosof Lene Andersen’de Danimarka’da
demokrasinin geçirdiği evreleri ve genel yönetimden,
yerel yönetimlere kadar toplumun her alanında demokrasinin nasıl işlediğini felsefi bir dilde anlattı. Demokrasinin gelişmesi için toplumun her kesimine büyük
sorumluluklar ve görevler
düştüğüne işaret eden Andersen, özellikle Danimarka
gibi homojen toplumlarda
farklılıkların yeteri kadar
bilinmemesinden, tanınmamasından dolayı demokrasinin farklı yorumlandığını
belirtti.

(Haber)

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Daha fazla göçmen gönderin
G

animarka Radyosu
P1 kanalından spiker Klaus Rotshein’in panel yöneticiliğini yaptığı, Haber gazetesi genel yayın yönetmeni,
gazeteci Cengiz Kahraman,
Sosyal Danışman Asmaa Abdol-Hamid ve yazar, filozof
Lene Andersen’in konuşmacı olarak katıldığı panelde,
Danimarka’da demokrasinin
pratikte bir bütün olarak ve
farklılıklar için nasıl algılandığı tartışıldı.
Çok sayıda Danimarkalı
izleyicinin de katıldığı panelde konuşan Cengiz Kahraman, Danimnarka’nın katılımcı demokrasi ile temsili
demokrasi arasında bocalandığına dikkat çekerek, Danimarka’da da bir çok batı ülkesinde olduğu gibi katılımcı demokrasi yerine, yüzde
50’nin üzerinde basit çoğunluğun iradesiyle işleyen temsili demokrasinin işlediği ve
bunun her zaman toplumun
her kesimini temsil etmediği
görüşünü savundu.

Yeni kitaplar...

öçmen alımı Danimarka’nın gelişmesine ve
ekonomisine nasıl yararlı
oluyor? Kısa yanıt: Göç, iyi bir
ticaret. Danimarka Sanayi Odası
DI bu konuda da bir araştırma
gerçekleştirdi. Bu araştırmanın
sonuçlarına göre yüksek eğitimli
ve vasıflı bin yabancı Danimarka ekonomisine yılda 1,3 milyar
kron katkıda bulunuyor. Aynı
miktarda bir ekonomik katkı ise
ancak bin 500 Danimarkalı işçinin çalışmasıyla sağlanabiliyor.
Yani aynı ekonomik değerin yaratılabilmesi için 500 kadar daha
fazla sayıda Danimarkalı işçinin
çalışması gerekiyor.
Danimarka ekonomisini, yabancı işçi boyutuyla irdeleyen Sally
Khallash; ”Eğer yabancı işgücünün Danimarka ekonomisine

yapabilecekleri katkılarından yararlanmak istiyorsak, Danimarka’nın yabancı göçüne karşı tavrını ve görüşlerini acilen yeniden
gözden geçirmesi değiştirmesi gerekiyor. Dünyanın Danimarka’ya
değil, Danimarka’nın dünyaya
daha büyük ihtiyacı var.” diyerek
yabancı işgücüne gereksinimin
büyük olduğunu savunuyor.
Kitabında, Danimarka’ya daha
fazla sayıda işgücü getirilmesini gerekçeleriyle savunan Sally
Khalash, gerek yüksek eğitimli
gerekse az eğitimli işgücü alımının Danimarka’nın gelişmesine
ve ekonomisine nasıl katkıda bulunabileceğini ve yararlı olabileceğini irdeliyor.
Sally Khalash bu irdelemelerini,
göçlere taraftar ya da karşıt görüş ve tartışmalarda öne sürülen

argümanların en önemlilerini seçerek , çalışma piyasası, ekonomi,
kültür araştırmaları, psikoloji,
toplumsal bilim ve hukuki araştırmalarından ve çalışmalarından
edindiği bilgilere, sağlam istatistiklere ve araştırmalara dayandırıyor.
Toplumda çok tartışılan ve dile
getirilen; ”işimizi çalıyorlar”, ”eğitim yapmak istemiyorlar”, ”ücretli, maaşlı iş bulamadıkları için
kendi işlerini kuruyorlar, kendi
dükkanlarını açıyorlar” ve bunlara benzer önyargılı tartışmaları
da göz önünde tutan Sally Khalash, göçlere karşı ya da taraftar
olanların tartışmalarında öne
sürdükleri en önemi argümanları
öne çıkarıyor.
Sally Khalash bu kitabıyla Danimarka’da;

- Göçler konusunda yeni ve kaliteli bilgiler geliştirilmesini,
- Daha iyi yetenek stratejileri
geliştirilmesini,
- Halkın tavır değiştirerek daha
açık olmasını,
- İşyerlerinde uygulamaların değiştirilmesini ve gelişmeye işyerlerinin ve örgütlerin de katkıda
bulunmalarını,
- Çalışma piyasasına, eğitim sistemine ve kendi işyerini açmaya
ilişkin yasaların değiştirilerek hareket özgürlüğünü sınırlamak yerine arttırılmasını savunuyor.

Send flere indvandrere, tak! – Daha
Fazla Göçmen Gönderin
Yazar Sally Khallash. Gyldendal
Yayınevi. 241 sayfa. 300 kr.

Danimarka’da yaşayan bizler
2
011 yılında yayımlanan bu
kitap güncelliğini koruyor.
Bu kitap, 2010’lu yıllara girerken Danimarka’da yaşayan
halkın bu zaman dilimi içindeki
tablosunu çiziyor ve günlük yaşamını ayrıntılarıyla irdeliyor.
Kitapta yer alan bilgiler büyük
ölçüde Rockwool Fonden adlı
vakfın bilimsel araştırmalarına
ve diğer kamu kurumlarının bilgilerinie dayanıyor.
Kitabın başlık altında; Biz Kimiz? Ve Yaşam Biçimimiz Ne?
Soruları var. Yazarlar Bent Jen-

sen ve Torben Tranæs, çeşitli
verileri temel alarak bu sorulara
açıklamalar getiriyorlar. Danimarka’da yaşayanların yaşam
biçimlerini irdelemeye girmeden
önce Biz Kimiz? Sorusuna halkın
demografik yapısını, yani Danimarka halkının kimlerden oluştuğunu yaş, cinsiyet, yaşama ortalaması, Danimarka’da doğmuş
yabancılar gibi açılardan nüfus
yapısını masaya yatırarak açıklamalar getiriyorlar.
Kitabın daha sonraki bölümlerinde de halkın günlük yaşamı,

aile biçimleri, sosyal yerleşim
biçimleri, etnik yapılar vb. konulara girilerek anlatılıyor. İş
yaşamı, ekonomik yapı, tarımcılığın öncesi ve bugünü, sanayileşme, hizmet ve diğer alanlarda üretim, halkın geliri ve gelir
dağılımı, tüketim alışkanlıkları,
çalışma piyasası, işssizlik, sosyal
yardım sistemi, halkın çalışmaya
olan tavrı, sosyal refah sistemi,
eğitim sistemi, sağlık, halkın politikacılara olan güveni, toplum
ahlakı ve daha bir çok yönleriyle
Danimarka tanıtılıyor.

Bir çok resim ve istatistiklerle
doyurucu bir şekilde yapılan sunum Danimarka’yı daha iyi anlayabilmek için oldukça yararlı
bir kaynak. Kitap, etnik kökenli
öğrencilerin gittikleri, özel okullar da dahil, tüm okullarda ders
kitabı olarak kullanılabilecek nitelikte bir kitap.

Vi der bor i DanmarkDanimarka’da Yaşayan Bizler.
Yazarlar Bent Jensen ve
Torben Tranæs. Gyldendal Yayınevi.
252 sayfa, 100 ile 200 kr. arasında
değişen fiyatlar.
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Kim dur diyecek?
İRFAN KURTULMUŞ

A

şağıda yer alan şaşırtıcı ve tehlikeli bir o kadar da ciddiyet içeren haberde yapılan araştırmanın sonucu Türkiye’de de ırkçılığın var olduğunu ortaya koyuyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında
oynanan derbiden sonra ırkçılık tartışmalarının yaşandığı Türkiye ise, World
Value Survey’in araştırmasına göre ırkçı ülkeler sıralamasında yüzde 20-29,9
sınıfında Fransa, Bulgaristan, Fas ve
Cezayir’le birlikte gösterildi.
Süper Ligi’in 33. haftasında F.Bahçe
ile G.Saray arasında oynanan derbi karşılaşması öncesinde, ısınmak için sahaya çıkan sarı-kırmızılı siyahi futbolcular
Danny Nounke, Didier Drogba ve Emanuel Eboue’ye tellere tırmanan bir Fenerbahçeli taraftar elindeki muzu göstererek ırkçı söylemlerde bulundu.
Ancak, Galatasaraylı futbolculara muz
göstererek ırkçılık yapan bu taraftar

kendi takımında bulunan siyahi futbolcuları hiç düşünmezken, F.Bahçe kulübünün olayla ilgili düzenlediği basın
toplantısında bu şahısı ve o kare fotoğrafı çeken foto muhabirini kendilerini
aklamak amacıyla çıkarması büyük talihsizlikti.
Çünkü, o basın toplantısının ardından
taraftarın muz gösterdiği anda sözkonusu futbolcuların saha içinde olmadığı
söylemleri ortaya çıkan yeni görüntülerle çürütüldü.
Futbolda sahalarımızda bu tür ırkçı
eylemlerin önüne geçilmek isteniyorsa,
acaba o taraftara bağlı olduğu renkleri
hangi cezayı uygulayacak...! Bu bir merak konusu olmalı.
Irkçılık olayı Avrupa’da büyük yankı
bulurken, 2020 Olimpiyatlarına aday
olan Türkiye’nin imajının çizildiğini gözönüne alan Spor Bakanı Suat Kılıç, hemen Drogba ve Webo ile özel bir yemek
yiyerek iyi niyet mesajları vermek zorunda kaldı.
Olayların en kötüsü ve sporla ya da
insanlıkla hiçbir bağlantısı olmayanı

ise, F.Bahçeli genç taraftar Burak Yıldırım’ın maçtan sonra evine giderken öldürülmesiydi. Futbolun bir spor, yarışma ve eğlence olduğunu kavrayamayan
beyinsiz/beyinsizlerin sebebiyet verdiği
bu elim olay sonrası spor hiçbir anlam
taşımıyor.
Bu olaylara rağmen, kulüplerin önde
gelen sorumluları ne hikmetse bir türlü
inatlarından ve itici söylemlerinden ne
taviz vermeye ne de vazgeçmeye yanaşmama görüntüsü vermeleri madalyonun diğer üzücü yanı olarak karşımızda
duruyor.
Allah hepsini ıslah etsin. Vicdanlarda
hiç o genç acaba neden öldürüldü? Sorusu oluşmuyor mu...!
Bu tür olaylar sadece bizde yaşanmıyor... Mesela, F.Bahçe-G.Saray derbisinin oynandığı haftasonu İtalya Seri
A’da oynanan Milan-Roma maçına da
ırkçı tezehüratlar damgasını vurdu.
Romalı taraftarların, Milan’ın siyahi futbolcusu Mario Balotelli’ye yaptığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle hakem
maça ara verdi. Yaklaşık iki dakika du-

ran oyun daha sonra devam etti. İtalya Federasyonu hemen cezayı keserek,
Roma kulübüne 50 bin EURO para cezası verdi.
Yunan futbolununda geçtiğimiz Mart
ayında AEK Athen’in 20 yaşındaki milli futbolcusu Giorgos Katidis, takımının Veria FC’ye karşı oynadığı karşılaşmanın 85. dakikasında galibiyet golünü
atarak sahadan 2-1 galip ayrılmasını
sağladıktan sonra tribünlere koşarak
sağ eliyle verdiği nazi selamına büyük
tepki geldi.
Katidis’in, sözkonusu Nazi selamını
verdiğinin ertesi günü Yunanistan Futbol Federasyonu bir açıklama yaparak
ömürboyu milli takımdan men edildiğini açıkladı. Ardından 5 maç takımında
oynamama cezasını da eşantiyon olarak
kendisine gönderdi.
Cezalar herkes için eşit, adaletli ve
caydırıcı verilmediği sürece, Türkiye’de
buna benzer olayların maalesef önüne
geçmenin zor olacağını hatırlatalım...
irfan.kurtulmus@haber.dk

Süper Lig yeni sezonda 6 hakemle oynanacak Şaşırtıcı ırkçılık karnesi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2013-2014 Futbol
Sezonu’nda Spor Toto Süper Lig maçlarında uygulanmaya başlanacak
İlave Yardımcılık Sistemi’ni spor kamuoyu ile paylaştı.

İ

stanbul’da düzenlenen
seminere, TFF Yönetim
Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA
Hakem Komitesi Üyesi ve
MHK Eğitim Danışmanı Jaap
Uilenberg, UEFA Mentörü
ve Eğitimcisi Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem
Eğitimcisi ve MHK Yardımcı Hakem Eğitim Danışmanı Giovanni Stevanato ile üst
klasman hakemler ve yardımcı
hakemler katıldı.
Yeni futbol sezonunda Türk
hakemliğini daha da ileriye
taşımayı arzu ettiklerini ifade
eden MHK Başkanı Zekeriya
Alp şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden itibaren teorik uygulamalı olarak sıklıkla düzenlediğimiz
eğitim ve seminerler, başarıda
devamlılık ile hedefe ulaşmada
büyük katkılar sağladı. MHK
bünyesinde ve UEFA işbirliği
ile düzenlediğimiz eğitimlerimiz, önümüzdeki sezon da artarak devam edecek.
Eğitimlerimizi, belli bir seviyenin
üzerindeki hakemlerimize yönelik
değil, tüm kategorideki hakemlerimizi kapsayacak şekilde düzenliyoruz. Bunu rakamlarla ifade etmek gerekirse, son 6 ay içerisinde 12
bin 546 il hakemi, 6 bin 435 il gözlemcisi ve 8 bin 445 HİF hakemi eğitime alındı. Diğer yandan 81 ilimizde hakem olmak isteyen tüm genç
arkadaşlarımıza eşit imkan sunmak
üzere “uzaktan eğitim” olarak ifade
edebileceğimiz bir projeyi ise, Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa hayata geçiriyoruz”.
Eğitim çalışmalarını yürütürken
öncelikli hedeflerinin; sağlam bir hakemlik müessesi oluşturmak ve minimum hata ile futbol organizasyonunun içerisinde yer almak olduğu-

lot denemelerde görülen aksaklıkların giderilmesiyle uygulama, Avrupa finallerinin hemen
ardından 5 Haziran 2012’de
IFAB tarafından oyun kuralları
kitabına dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu
önümüzdeki sezondan itibaren
Spor Toto Süper Lig maçlarında, Ziraat Türkiye Kupası grup
aşamasından itibaren ve ilk
Süper Kupa finalinde ilave
yardımcı hakemlik uygulamasına geçecek. İlave yardımcı
hakemlik sisteminin hakemlerin maç performanslarını daha
da artıracağı bildirildi. Daha
sonra UEFA Hakem Komitesi
Üyesi ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg’in, İlave
Yardımcılık Sistemi’nin nasıl
uygulanacağını anlattığı seminere geçildi.
Uilenberg, bazı ülkelerin karşılamalarda 5. ve 6. Hakem
uygulamasını, bazılarının ise,
Gol Çizgisi Teknolojisi’ni tercih
ettiğini ifade ederek, asla bu
iki sisteminin birbirinin alternu kaydeden Alp, “Bizim yaşadığımız natifi olmadığını vurguladı. Belki de
sorunların benzerlerinin ve daha
ileride iki teknolojinin birlikte uyfazlasının başka ülkelerde de yagulanabileceğini belirten Uilenberg,
şandığını az önce de ifade etmiştim. futbolun değiştiğini, oyuncuların hızBu nedenledir ki, bizim gibi UEFA
landığını, akıllandığını, daha profesda, karşılaşmalarda hakem hataları- yonelleştiğinin altını çizerek, bu nenın oranını düşürmek adına bugüne denlerle de yeni sistem arayışlarına
kadar birçok arayışa girdi.
gidildiğini kaydetti.
İlave yardımcı hakemlik uygulamaKarşılaşmalarda en önemli kararsını, ilk kez 2008 yılı Ekim ayında
ların ceza sahasının içerisinde ve yaSlovenya’da düzenlenen U19 Mini
kınında medyana gelen pozisyonlara
Turnuvası’nda deneyen UEFA, üst
ilişkin verildiğini anlatan Uilenberg,
düzey organizasyon olan 2009-2010
çok daha doğru kararlar verebilmek
Sezonu Avrupa Ligi maçlarında ger- adına ekstra hakem gözüne ihtiyaç
çek anlamda uygulamaya başladı.
duyulduğunu söyledi.
Hakem, iki yardımcı ve dördüncü
Uilenberg, ilave yardımcı hakemhakemden oluşan sisteme; beşinci
lerin görev aldığı karılaşmalardan
ve altıncı diye tabir edilen hakemoluşan klipler eşliğinde, İlave Yarlerin dahil edilmesini öngören uydımcı Hakemlik Sistemi’nin önemini
gulamaya, bugüne kadar olumlu ve
anlattı.
(Kaynak: Cumhuriyet)
olumsuz birçok eleştiri yöneltildi. Pi-

Derbiden sonra ırkçılık tartışmalarının
yaşandığı Türkiye, World Value Survey’in
araştırmasına göre ırkçı ülkeler sıralamasında,
yüzde 20-29,9 sınıfında Fransa, Bulgaristan,
Fas ve Cezayir’le birlikte yer alıyor.

T

ürkiye’nin ırkçı ülkeler sıralamasında
yüzde 20-29,9 kategorisinde yer aldığı
belirtildi.
Dünyanın birçok ülkesinde
özellikle Afrikalı futbolculara yönelik ırkçılık eylem ve
söylemlerini ortadan kaldırmak için birçok örgüt çeşitli
çalışmalar yapıyor. World
Value Survey tarafından
Türkiye’de de gerçekleştirilen araştırmanın sonucu,
ırkçılığa karşı daha somut
kampanyaların yapılması
gerektiğini gösteriyor.
Ülkemizde yapılan araştırmaya katılanlara, “Irkçı
olup, olmadıklarının yanı
sıra, başka etnik kökenli bir
komşularının olmasını isteyip, istemedikleri” soruları
yöneltildi.
ABD’de yayımlanan Washington Post ve İngiliz Daily
Mail gazetelerinde yer alan
araştırmaya göre; Hindistan,
Ürdün, Bangladeş ve Hong
Kong yüzde 40 ve 40’dan fazla oranla dünyanın en ırkçı
ülkeleri arasında yer aldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray
arasında oynanan derbiden

sonra ırkçılık tartışmalarının yaşandığı Türkiye ise
World Value Survey’in araştırmasına göre ırkçı ülkeler
sıralamasında yüzde 2029,9 sınıfında Fransa, Bulgaristan, Fas ve Cezayir’le
birlikte gösterildi.
Yüzde 40 ve daha fazlası: Hindistan, Ürdün, Bangladeş ve Hong
Kong.
Yüzde 30-39.9 arası: Mısır, SudiArabistan, İran, Vietnam, Endonozya ve G.Kore.
Yüzde 20-29.9 arası: Türkiye,
Fransa, Bulgaristan, Cezayir, Fas,
Mali, Zambiya, Tayland, Malezya
ve Filipinler.
Yüzde 15-19.9 arası: Rusya,Çin,
Venezuela, Macaristan,
Sırbistan, Romanya, Makedonya,
Etiopya,Uganda,Tanzanya ve Zimbabwe.
Yüzde 10-14.9 arası: Yunanistan,
İtalya, Finlandiya, Polonya, Ukrayna, Çek Cum. ve Slovakya.
Yüzde 5-9.9 arası: Almanya, Belçika, Şili, Peru, Meksika, İspanya,
Belarus, Hırvatistan, Japonya, Pakistan ve G.Afrika.
Yüzde 0-4.9 arası: ABD, Kanada,
Brezilya, Arjantin, Kolombiya,
İngiltere, Guatemala, İsveç, Norveç, Letonya, Avustralya ve Yeni
Zelanda.
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