
İstanbul'daki Taksim Meydanı Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesini önlemek için 
başlayan gösteriler AB ile Türkiye arasında krize neden oldu. Gösterileri yerinde izleyen 
Alman milletvekili Claudia Roth ile Danimarkalı AP milletvekilleri Morten Messersch-
midt ve Dan Jörgensen polisin biber gazlı saldırısına maruz kaldı. Türkiye'deki ifade ve 
toplantı özgürlüğünün kısıtlanmasından kaygı duyan AB ise, açılması beklenen müza-
kere başlığı görüşmelerinin dört ay ertelenmesine karar verdi. Gösteriler bir çok Av-
rupa kentinde olduğu gibi Danimarka’da da yankı buldu. Danimarka’daki bazı Türkiye 
kökenli dernek ve örgütlerle bazı Danimarkalı siyasetçiler ülkenin çeşitli kentlerinde 
Gezi Parkı göstericileriyle dayanışma gösterileri düzenlediler. 

UEFA Disiplin 
Kurulu, Be-

şiktaş’a 1, Fe-
nerbahçe’ye 2+1 
yıl Avrupa kupa-
larından men ce-
zalarını internet 
sitesinden resmen 
duyurdu. 

UEFA’dan yapılan açık-
lamada, Fenerbahçe ve 

Beşiktaş’ın 
durumunun 
dikkatlice 
incelendiği 
ve şu karar-
ların alındı-

ğı belirtildi.
Beşiktaş, 

2013-2014 sezo-
nunda UEFA Avru-

pa Ligi’ne katılmayacak.

Fenerbahçe, 2013-2014 
sezonunda UEFA Şampi-
yonlar Ligi dahil, gelecek 
3 yıl içinde UEFA organi-
zasyonlarına katılamaya-
cak. Üçüncü sezonki men 
cezası, kulübün gelecek 5 
yıl içindeki deneme süre-
sine göre ertelenebilecek.
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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CERN’de bilim 
insanları 13.7 
milyar yıllık 
tarihinde evrenin 
ilk nanosaniyelerine 
nasıl ulaştı?

Cengiz Kahraman Sadi Tekelioğlu

Oturduğunuz yerde oturun Real formasıyla Bayern’de 
oynamak

Sayfa  4 Sayfa  6

Sayfa 16

Sayfa 19

Sayfa 7

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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

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

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

www.haber.dk www.gazette.dk

Danimarka gündemini 
www.haber.dk’dan Türkçe,

 www.gazette.dk’dan da 
Danca takip edin.

Arzın merkezine seyahat

Kopenhag’ın Kastrup havalimanında ver-
gi dairesi müfettişlerinin vatandaşlarımı-
za yönelik köpekli arama uygulamasının 
sonlandırılması için gerekli mercilere bir 
şikayet mektubu gönderen Albertslund 
Belediye Meclisi üyesi Doğan Polat, 8 ay 
sonra kendisine verilen yanıtta mercilerin 
üzüntü duyduklarını, ancak bu uygulama-
nın devam edeceği yanıtını aldı. 

Sayfa 13

Danimarka’da 
Köpekli kontrole 
devam

Türk futboluna ağır darbe
UEFA; FENERBAHÇE'Yİ 2+1, BEŞİKTAŞ'I 1 YIL AVRUPA KUPALARINDAN MEN ETTİ

Gezi Parkı AB-Türkiye 
ilişkilerini gerdi

Kuzey’de 
huzur var

Küresel Barış Endeksi adlı bir kuruluş 
tarafından yapılan araştırmaya göre 
dünyanın en huzurlu ülkelerinin ba-
şında Danimarka ve İzlanda gelirken, 
Türkiye 162 ülke arasında 134. sırada 
yeralıyor. Sayfa 2

Afrika’ya var, Suriye’ye yok

Danimarka’daki insani yardım örgütleri, 
Danimarka halkının Suriye’ye yardım eli 
uzatmadığını açıkladı. Sayfa 12



    Haziran /Juni 2013haber2  Haziran/Juni 2013 3   haberHABER

Sahibi/Udgivet af: KAST MEDIA ApS Adm. direktør/İdari Sorumlu: Sadi Tekelioğlu Genel Yayın Yönetmeni/Ansvarshavende chefredaktør: Cengiz Kahraman 
Yazı İşleri/Redaktion: Selçuk Kahraman, Üzeyir Tireli, İrfan Kurtulmuş, Yıldız Akdoğan, Bedriye Zelal Doğru, Muttalip Abat, Hüseyin Duygu. Layout: KAST MEDIA  
E-mail: haber@haber.dk  www.haber.dk   Adres: Bernhard Bangs Alle 31, ST. TV,  2000 Frederiksberg   Tlf: +45 33 22 11 66 -  +45 33 22 17 66  Mobil: +45 21 27 17 44
+45 26 81 95 54  Faks: +45 3322 1170  Baskı/Tryk: Dansk Avis Tryk A/S   Türkiye temsilciliği: Selçuk K. Kahraman, ANTALYA  E-mail: selcukkemal@gmail.com

HABER
HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel malzemeler izinsiz kullanılamaz. Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu değildir.
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Artikler i Haber må gerne citeres, når blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Habers tekst, billeder og andre 
illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

HABER

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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

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

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: +45 59 43 39 98
Mail: kadir@erdogmus.dk

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

Advokat Kadir Erdoğmuş

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

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

”Selv-Salg”

Maler - Murer - Tømrer

R.KAPLAN BYG I/S

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

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. 

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

A
vustralya mer-
kezli Ekonomi 
ve Barış Ensti-
tüsü tarafından 

hazırlanan ”Küresel Ba-
rış Endeksi (Global Pe-
ace Index)” adlı kuruluş 
tarafından 162 ülkede 
yapılan bir araştırmaya 
göre, dünyanın en hu-
zurlu ülkelerinin başında 
İzlanda ve Danimarka 
geliyor.

Danimarka’yı Yeni Ze-
landa, Avusturya, İsviç-
re, Japponya, Finlandiya, 
Kanada, İsveç, Belçika 
gibi ülkeler izlerken, 
Türkiye ise huzur ve barı-
şın oldukça düşük olduğu 
ülkeler olarak gösterilen 
ülkelerin de altında ve 
134. sırada yeraldı.

İç ve dış çatışmalar, as-

keri harcamalar, suç ora-
nı, komşularla ilişkiler, 
siyasi istikrarsızlık, şiddet, 
korku, yönetim, sivil hal-
kın güvencesi, suç oranla-
rının düşük olması, hapis-
hanelerdeki mahkum sa-

yısı gibi 22 kriter baz alı-
narak hazırlanan araştır-
mada İzlanda birinci sırayı 
alırken, Danimarka’da en 
huzurlu ülke olarak İzlan-
da ile başı çekiyor. 

Norveç’ten Anders Beh-

ring Breivik gibi ırkçı 
bir katilin çıkması ise 
Norveç’i geçen yıl huzur 
konusunda  14.ü sıraya 
düşürürken, bu yıl 11. sı-
raya yükseldi. 

Türkiye huzursuz 
ülkeler arasında

Türkiye ise 162 ülke ara-
sındaki sıralamada 134. 
sırada yeralıyor. 2007 
yılında 92. sırada yera-
lan Türkiye’nin son 6 yıl 
içinde  132. sıraya düş-
tüğü görülüyor. Türki-
ye’nin altındaki ülkeler 

ise Rwanda, Kenya, İran, 
Chad, Myanmer, Lübnan, 
Libya, Irak, Suriye, Su-
dan, Afganistan gibi ülke-
ler yeralıyor. 

(Haber)

Kuzey’de huzur var
Küresel Barış Endeksi adlı bir kuruluş tarafından yapılan araştırmaya 
göre dünyanın en huzurlu ülkelerinin başında Danimarka ve İzlanda 
gelirken, Türkiye 162 ülke arasında 134. sırada yeralıyor. 



    Haziran /Juni 2013haber4  Haziran/Juni 2013 5   haberHABER HABER

Haber’in geçtiğimiz ayki sayısın-
da, Avrupa’dan Türkiye’ye ter-
sine göçü konu alan “Gençlerin 

gözü anavatanda” başlıklı bir röportaj 
yayınlamıştık.
Röportajda, Avrupa’da yaşayan Türk 

gençleri arasında yaygınlaşan tersine 
göç eğiliminin Danimarka’da da hisse-
dilmeye başlandığı konusu ele alınmış, 
Türkiye’ye dönen ve dönmek isteyen 
iki genç arkadaşımızın bu kararı ver-
mekteki gerekçelerini aktarmıştık.  
Gençlerimizin Danimarka’dan ya da 

yaşadıkları diğer Avrupa ülkelerinden 
aldıkları eğitimle Türkiye’de çalışmak 
istemelerinde bir çok neden bulunuyor. 
Bunların başında da ekonomik kriz ne-
deniyle Avrupa’da giderek artan işsiz-
lik, çalışma piyasasında ve günlük ya-
şamda (kültürel) ayrımcılık gibi neden-
ler geliyor. Ama aslında bu geri dönü-
şün temelinde gençlerimizin sadece ya-
şadıkları ülkelerdeki krizin, ayrımcılı-
ğın ve Türkiye’de refah düzeyinin daha 
iyi olduğunu sanmanın yanısıra, eski 
Doğu Bloku ülkelerin Avrupa Birliği’ne 
girmelerinden sonra ucuz iş gücünden 
dolayı iyi eğitimli gençlerimizin iş bula-
mamaları yatıyor.  
Edindiğim bilgilere göre 2009-2011 

yılları arasında sadece Almanya’dan 
100 bin civarında yurttaşımız Türki-
ye’ye geri dönmüş. Başbakan Yardımcı-
sı Bekir Bozdağ, »Nitelikli bir geri dö-
nüş var. Avrupa’nın üniversitelerinde 
iyi eğitim almış, iyi yetişmiş insanla-
rımızdan daha fazla dönüş var Türki-
ye’ye” diyor. 
Gençlerimizin böyle cesur bir kararı 

almalarını anlamak pek zor değil. Tür-
kiye’ye dönmek gençlerin gözünü kor-

kutmuyor. Geleceklerini inşa edebile-
cekleri ve dışlanmayacakları düşünce-
siyle şanslarını bir de Türkiye’de dene-
mek istiyorlar.
Giderek yaşlanan nüfusu ile nitelikli 

yabancı işgücüne ihtiyacı giderek artan 
Avrupa’nın, yüksek eğitim almış, en az 
üç dil bilen nitelikli gençlerimizin do-
ğup büyüdükleri ülkelerden ayrılmayı 
göze almaları ve anavatanlarını tercih 
etmeleri karşısında uzun uzun düşün-
mesi gerekiyor.    
Bir ilkokul öğrencisinin sadece bir yıl-

lık eğitiminin Danimarka devletine ma-
liyetinin 60 bin kron civarında olduğu-
nu biliyor muydunuz? Bunu siz 9 yıla 
yayın ve çarpın. Ardından lise ve üni-
versitelerin de ücretsiz olduğunu düşü-
nerek, bir öğrencinin bir meslek sahibi 
olabilmesi için devletin harcadığı para-
yı tahmin edebiliyor musunuz?
Bu gençlerin eğitimi için devletin har-

cadığı paralar halkın ödediği vergiler-
den kesiliyor.
Kreşten, ana okuluna, 9 yıllık ilköğre-

tim okuluna, liseye ve üniversiteye ka-
dar eğitimini yaşadığı bu ülkede alan 
gençleri çaresizlikten dolayı anavatan-
larını tercih etmek zorunda kalmaktan 
vazgeçirmek bu devletin görevi olmalı-
dır. Devletin ve devleti yöneten yöneti-
cilerin de bu sorumluluğun farkında ol-
duklarını, ancak devlet yöneticilerinin 

toplumu, iş dünyasını bu sorun kar-
şısında aydınlatmada yetersiz kaldık-
larını düşünüyorum. Zira öyle olsaydı 
uyumdan başka birşey düşünmeyen yö-
neticiler, ülkeden beyin göçünü durdur-
manın önüne geçebilmek için gerekli 
bilgilendirme çalışmalarına ağırlık ve-
rirlerdi.
Yaşadıkları ülke ile anavatanları ara-

sında köprü kurabilecek ve bu topluma 
verecekleri çok şey olduğunu düşündü-
ğüm bu gençlerin kazanılması hiç de o 
kadar zor değil. Tabii ki, bir kriz döne-
mindeyiz. Ancak, bu gençlerimizin eği-
timi için milyonlarca kron para harca-
yan devlet, bunun karşılığını almak ve 
nitelikli gençleri tutabilmek için çaba 
harcamak yerine bu gençleri maalesef 
sahipsiz bırakıyor. Piyasaların beklenti-
lerine kurban ediyor gençlerimizi.  
Gençlerimize de bazı öneriler ve uya-

rılarda bulunmadan edemeyeceğim. 
Gençlerimizin de ringe havlu atmala-
rını da doğru bulmuyorum. Çünkü Da-
nimarka’nın beyin göçüne büyük oran-
da karşı çıktığını ve bunu önleyebilmek 
için çalışmalar yaptığını biliyorum, an-
cak söz konusu etnik kökenli nitelik-
li gençler olduğu zaman bu kadar çaba 
harcamadıklarını ve kurtlar sofrasın-
da mücadele etmenin de ne kadar zor 
olduğunu biliyorum. Ama ben yine de 
oturun oturduğunuz yerde, mücadele-

nizi burada sürdürün diyorum.
Bir de, Türkiye’ye dönmeyi düşünen 

gençlerimizin bu kararlarını verirler-
ken Türkiye’deki yaşama ayak uydura-
bilecekleri konusunda bir hazırlıkları 
var mı?
Türkiye’de çalışmak ya da iş kurmak 

için yasal ve hukuksal düzenlemele-
ri, sosyal ve sendikal hakların varlığını 
veya yokluğunu biliyorlar mı? Bunu iyi 
öğrenmeleri ve ona göre karar vermele-
ri gerekiyor. Bu, uluslararası büyük bir 
kuruluşa tayin edilerek çalışmaya ben-
zemiyor.
İstanbul’da, Ege ve Akdeniz sahille-

rinde 4-5 yıldızlı otellerde tatil yapmak-
la Türkiye’de yaşamak çok ayrı şey. 
Duygusal değil, mantıklı ve bilgili ol-
mak gerekiyor.
Ayrıca Türkiye bu yükü ne kadar ta-

şıyabilir? Sadece Almanya’dan 100 bin 
civarında yurttaşımız iki yıl içinde ter-
sine göçü tercih etmiş. Bu rakamın gi-
derek artması durumunda Türkiye’de 
de bir sıkıntı yaşanmayacağı ne malum.
Basit bir örnekle sonlandırayım yazı-

mı. İstanbul’u düşünün. Ulaşım sıkın-
tısı dev bir sorun. Günde ortalama 3-4 
saatiniz sadece trafikte geçiyor. Konut 
kira fiyatları, yakıt, elektrik giderleri 
aldığınız ücrete oranla oldukça yüksek. 
Aralarında bir çok büyük kuruluşun da 
bulunduğu bir çok işyerinde iş güven-
cesi, sendikal haklar bu ülkeden bildiği-
niz biçimde olmayabilir.
Gençlerimizin böyle bir tercih yap-

malarını anlıyor ve üzülüyorum. Dani-
markalı ve diğer Avrupalı yöneticilerin 
de nitelikli beyin göçüne karşı ciddi ön-
lemler almalarını umuyorum.
İyi tatiller...

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk

Oturun oturduğunuz 
yerde

MOBILEDB.DK

KOPENHAG: Nørrebrogade 216 - 2200 København N-Tlf.: 51 88 86 75. Aarhus: Tlf: 86 25 15 10

SATDISCOUNT

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...

ÇANAK ANTENE SON!
Balkan, Asya, 
Arap ve İran 
kanalları için 

de cihazlarımız 
mevcuttur. 

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.   

SADECE ANTEN DEĞİL

D- SMART İskandinavya Servisi

TANITIM KAMPANYA FİYATI
Kampanya fiyatlarımız 

1-15 Haziran tarihleri arası geçerlidir. 
Normal fiyatı: 2.200,- DKK

Kampanya fiyatı: 2.000 DKK

Mustafa Özçelik (Tavukçu)
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31 Mayıs günü İstanbul’daki Tak-
sim Gezi Parkı’ndaki ağaçların 
kesilmesini engellemek için park-

ta eylem yapan gençlerin çadırlarının 
yakılmasıyla başlayan ve bir anda tüm 
Türkiye’ye yayılarak hükümet karşı-
tı gösterilere dönüşen olaylar, Türkiye 
ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde 
nasıl büyük bir algı yanılması yaşandı-
ğını da ortaya çıkardı.

Polisin göstericileri dağıtmak, engel-
lemek için kullandığı yöntemler hem 
Türkiye’de hem de Türkiye sınırları-
nın çok ötesinde tepkilere ve eleştirile-
re neden oldu. Tepki ve eleştiriyi, dile 
getirenler; olayların bu kadar büyüme-
si, 4 kişinin ölmesi, 11 kişinin polisin 
attığı biber gazı fişekleri isabet etmesi 
sonucu gözlerini kaybetmesi ve 8 bine 
yakın kişinin yaralanması ile sonuçla-
nan olaylarda polisi sorumlu görüyor-
lardı.

Çatışmaların en sıcak yaşandığı bir 
haftasonunda Divan Otelinin lobisine 
gaz sıkılması Avrupa’da bardağı taşı-
ran son damla oldu, zira o sıralarda Di-
van Otelinin lobisinde bugüne kadar 
Türkiye ile yakından ilgilenmiş, Türki-
ye’yi çok yakından tanıyan ve bilen Al-
man milletvekili Claudia Roth da bulu-
nuyordu. O olayın üzernden bir hafta 
bile geçmemişken bu kez Danimarkalı 
iki Avrupa Parlamentosu milletveki-
li Dan Jörgensen ve Morten Messersc-
hmidt de Taksim meydanında polisin 
sıktığı gazdan etkilenmişlerdi.

1957 yılından beri Türkiye Avrupa 
Birliği’nin kapısında bekliyor. 1987 yı-
lında yaptığı üyelik başvurusunun ar-
dından nihayet 2005 yılında üyelik gö-
rüşmelerine başlayan Türkiye bu süreç 
sonunda Avrupa ülkelerinin o birliğe 
dahil olmak isteyen ülkelere uyguladığı 
Kopenhag kriterlerini yerine getirme 
sözü vermiş, bu yolda çalışmalar ya-
pacağını beyan etmişti. Ancak Taksim 
olayları sürecinde hem başbakan Erdo-
ğan’ın hem de Egemen Bağış’ın açıkla-
malarına kulak verdiğimiz zaman orta-
da çok büyük bir yanlış anlama, hatta 
hiçbir şeyi anlamama gibi bir durumun 
olduğunu görüyoruz.

Erdoğan Milli İradeye Saygı mitingle-
rinde Avrupa Konseyi ve Avrupa Par-
lamentosu milletvekillerinden gelen 
açıklamalara karşı esip gürlemiş, “Si-
zin alacağınız kararı tanımıyorum” de-
miştir. Avrupa Birliği Bakanı ve baş-
müzakerecei Egemen Bağış ise yüzler-
ce yılık Avrupa Kültür birikimi ve Av-
rupa Birliği’nin temel taşı olan ifade ve 
toplanma özgürlüğüne karşı takınılan 
tutumu eleştiren Angela Merkel’e yap-
tığı çıkışta “Sonun Sarkozy gibi balık 

tutmak olur, akıllı ol” anlamına gelen 
şeyler söylemiştir.
Biz de şimdi, o amiyane tabirlerle de-

vam edecek olursak,, Avrupalı yetki-
liler ister Avrupa Konseyi’nde olsun, 
ister Avrupa Parlamentosu’nda olsun 
Türkiye’ye “kıllık” ve “gıcıklık” olsun 
diye o açıklamaları ve eleştirileri yap-
mamışlardır. Avrupa’da bu değerler 
önemli olduğu için, kendi halklarına, 
kendi seçmenlerine bu durumu açıkla-
yamayacakları için, Avrupa’da bu gibi 
durumlarda nasıl davranılıyorsa Türki-
ye’de de öyle davranılması gerektiğini 
söylemişlerdir.

Şimdi başbakan Erdoğan ve Egemen 
Bağış’ın açıklamalarını okuyan bir Av-
rupalı “Madem Türk polisinin böyle 
davranmasını savunuyorsun, benim 
eleştirimi de düşmanlık olarak görü-
yorsun, bizim aramıza katılmak için 
neden müracaatta bulundun. Bizim ül-
kelerimizde isteyen istediğini söyler, 
yasalar ve yasal sorumluluk sınırları 
içinde kimseye karşı şiddet uygulama-
dan istediği yerde toplanır ve görüşleri-
ni ifade eder.” Diye düşünür

Şimdi diyeceksiniz “Bunlar izin alın-

madan yapılan gösterilerdir, devletin 
malına zarar verilmiş, polise saldırıl-
mıştır. Doğrudur. Bu tür gösteriler her 
ülkede olan şeylerdir ve uygar ülkeler-
de izinsiz de olsa toplanan göstericile-
ri dağıtmak için Türkiye’de uygulanan 
yöntemlerden başka yöntemler de var-
dır.

Avrupalı, Türkiye’yi eleştirirken ba-
kın nasıl düşünür; “Polis halkın güven-
liğini sağlamak için vardır. İzinsiz de 
olsa gösteri yapan insanların güvenli-
ğini sağlamak da polisin görevidir. Po-
lise karşı şiddet uygulanıyorsa, ya da 
göstericiler çevreye zarar veriyorlarsa 
da onları engellemek polisin görevleri 
arasındadır” Hal böyle olunca Türk po-
litikacıların Avrupalıları anlamaması 
ya da hemen kötü niyetli damgası vur-
ması, eleştiriyi dikkate almak yerine 
dalga geçmeye ve hatta hakaret etme-
ye kadar varan tepkiler göstermesi ga-
yet doğaldır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme 
çabaları büyük bir kulüpte futbol oyna-
yan ünlü bir oyuncunun başka büyük 
bir kulüpte oynamak istemesine, ancak 
eski formasını giymeye devam etmek 
istemesine benziyor. 

Yani “Ben Bayern Münih’te oynamak 
istiyorum, ama Real Madrid formasını 
çıkarmam”

İşte böyle deyince de 40 yıl yedek ku-
lübesinde beklersiniz.

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

Real formasıyla Bayern’de oynamak

İstanbul Taksim meydanındaki 
31 Mayıs’ta başında başlayan 20 
gündür devam eden Gezi Parkı 

direnişleri ve Türkiye’nin bir çok 
şehrinde göstericilerle polis arasın-
da yaşanan çatışmalar Danimarkalı 
tatilcileri etkilemedi.

Türkiye’ye turist götüren Star 
Tour, Detur ve Scanway/Tyrkiet 
Eksperten’den yapılan açıklamalar-
da herhangi bir rezervasyon iptali 
ile karşılaşılmadığı ve satışların da 
normal düzeyde devam ettiği açık-
landı.

HABER seyahat sektöründe Tür-
kiye’ye satışların büyük çoğunluğu-
nu gerçekleştiren, önde gelen üç tur 
operatörü ile konuştu:

Scanway/Tyrkiet Eksperten Yet-
kilisi Zeynep Doğusoy, “Müşterile-
rimiz arasında rezervasyon iptali 
yaptıran olmadı şu ana kadar ve 
satışlarımız da beklenen düzeyde 
devam ediyor” derken benzer bir 
açıklama da Detur yetkilisi Andaç 
Duru’dan geldi.

Duru, “Olaylar başlayıp yaygınla-
şınca korkmuştuk acaba rezervas-
yon iptali yaptıran olur mu, ya da 
satışlar düşer mi diye, ancak şu ana 
kadar her şey normal ve tam olması 
gerektiği gibi. İptal yok” dedi.

Star Tour satış müdürü Stig El-
ling de “Olayların başlamasıyla bir-
likte bazı müşterilerimiz bizi araya-
rak ne yapmaları gerektiğini, ya da 
endişeye yer olup olmadığını sordu-
lar, ancak ne satışlarımızda düşüş 
var ne de rezervasyon iptali yaşıyo-
ruz” diye konuştu.

(Haber)

G
ezi Parkı direnişçile-
rine  Danimarka Na-
zım Hikmet derneği, 
Ringsted Alevi Kültür 

Derneği ve Kopenhag Alevi Bek-
taşi Dernekleri ile sosyal medya 
üzerinden biraraya gelen Tak-

sim Dayanışma Forumu ve yine 
sosyal medyada bir araya gelen 
Atatürkçü Düşünce Grubu des-
tek verdi. Başkent Kopenhag ile 
Aarhus ve Odense kentlerinde 
Gezi Parkı’na destek gösterileri 
düzenlendi.  

Aralarında Socialistisk Stand-
punkt adındaki bir oluşumun da 
bulunduğu bazı Danimarkalıla-
rın destek gösterilerine katılma-
ları dikkat çekti. 

Kopenhag Belediye Meydanı 
önünde toplanan göstericiler, 

yine Kopenhag Belediye Meyda-
nı önünde Taksimle dayanışma 
çadırı kurdular. Göstericiler, 
Kopenhag Büyükelçiliği önünde 
de iki kez protesto gösterisi yap-
tılar.

Gösterilere ayrıca Danimarkalı 

bazı siyasetçiler de ilgi göster-
diler, Gösterilere Birlik Liste-
si’nden Nikolaj Villumsen ile Av-
rupa Parlamentosu milletvekili 
Sören Söndergaard da katılmala-
rı dikkat çekti. 

Gezi Parkı olayları Danimarka'dan böyle göründü

Taksim’deki ve ülkenin diğer 
kentlerindeki gösterilerin devam 

ettiği sıralarda başbakan Erdoğan’a 
bir çağrıda bulunan Danimarka Dı-
şişleri Bakanı Villy Sövndal, Başba-
kan Türkiye’de Gezi Parkı gösteri-
cilerine yönelik polis şiddetinin dur-
durulmasını istedi.

Türkiye’deki gelişmelerden endişe 
duyduğunu ifade eden Sövndal, baş-
bakan Erdoğan’ın göstericilerle di-
yalog arayışına girmesini istediğini 
belirterek, ”Polisin göstericilere sert 

müdahelesi ve başbakan Erdoğan’ın 
uzlaşmasız tavrı endişe vericidir” 
dedi.

Tarafları sükunute davet eden 
Sövndal, görüş farklılıkları üzerin-
den hareket etmenin zaten gergin 
olan toplumu daha da gereceğini ifa-
de ederek, ” Son yıllarda ekonomik 
gelişmelere, reformlara, Kürt soru-
nuna barışçıl bir çözüm arayışına ta-
nıklık ettiğimiz Türkiye’de umarım 
diyalog yolu açılır ve huzur sağla-
nır” dedi.

Danimarka’da yaşayan vatandaş-
larımız da Taksim’de başlayan 

ve bir çok kente yayılan olaylardan 
sonra ikiye ayrılmış durumda. 

Tepkilerini sosyal medyada üze-
rinden dile getiren hükümet yanlı-
sı vatandaşlarımız ve bazı belediye 
meclisi üyeleri de sosyal medyada 
yaptıkları yorumlarda, Türkiye’deki 

olaylarda taraf olarak göstericilere 
ve onlara yurtdışından destek veren 
gruplara tepki gösterdiler. 

Ancak gazetemizin yayına girdiği 
27 Haziran tarihine kadar hükümete 
destek olmak için bazı Avrupa kent-
lerinde yapılan gösteriler gibi Dani-
marka’da herhangi toplu bir eylem 
yapılmadı. 

Gezi direnişi tatil 
rezervasyonlarını 
etkilemedi

İstanbul’da 31 Mayıs’ta başlayan ve polisin sert müdahale etmesinden sonra Tüm Türkiye’ye hızla yayılan 
Gezi Parkı protesto gösterileri bir çok Avrupa kentinde olduğu gibi Danimarka’da da yankı buldu. Danimar-
ka’daki bazı Türkiye kökenli dernek ve örgütlerle bazı Danimarkalı siyasetçiler ülkenin çeşiti kentlerinde Gezi 
Parkı göstericileriyle dayanışma gösterileri düzenlediler. 

Avrupa Parlamento-
su’nun Danimar-
kalı milletvekille-

rinden Morten Messersc-
hmidt, 22 Haziran ak-
şam saatlerinde Taksim 
meydanında gösterilerde 
hayatını kaybedenleri 
anmak için yapılan ka-
ranfil eylemini izlerken 
polisin gazlı saldırısına 
maruz kaldığını söyledi. 

Morten Messerschmidt, 
Sosyal Demokrat Parti 
Avrupa Parlamentosu 
milletvekili Dan Jörgen-
sen ile birlikte , Dani-
marka Ulusal TV Kana-
lı DR için “Brüksel’den 
uzakta” adlı TV progra-
mı çekimleri için yanın-
da DR çekim ekibiyle 
birlikte İstanbul’da bulu-
nuyordu.

Meydana yakın bir 
yerde, yanında bulunan 
Danimarkalı bir TV ya-
pımcısı ile birlikte ye-
mek yediklerini söyleyen 

Messerschmidt “Göste-
riciler ellerinde bulunan 
karanfilleri sallıyorlar, 
polise veriyorlardı. Her 
anlamıyla sessiz sakin 
bir gösteri idi. Gösterici-
ler ellerinde çiçek dışın-
da bir şey bulunmadığını 
göstermek için ellerini 
açıp polisin karşısında 
duruyorlardı. Birden bir 
polis saldırıya geçti ve 
gözüme gaz sıkıldı, son-
ra polisin tazyikli suyun 
maruz kaldık” şeklinde 
konuştu.

İstanbul dönüşünde 
Danimarka Televizyonu-
na açıklamada bulunan 
Morten Messerschmidt, 
İstanbul’da göstericilere 
yapılan müdahalelerde 
izlenen yöntemlere tepki 
gösterilmesi gerektiği-
ni söyledi ve en kısa za-
manda partisinin yetkili 
kurullarında bu konuyu 
görüşeceklerini belirtti.

Danimarka’nın üç 
ayrı siyasi grubuna 

mensup Avrupa Parla-
mentosu milletvekili Sö-
ren Söndergaard, Mor-
ten Messerschmidt ve 
Dan Jörgensen, Taksim 
olayları ile ilgili olarak 
yaptıkları ayrı ayrı açık-
lamalarda, polisin gös-

tericilere karşı takındığı 
sert tutumu eleştirdiler. 

Sören Söndergaard ve 
Morten Messerschmidt, 
Türkiye’nin AB ile yü-
rüttüğü üyelik müzake-
relerinin sorgulanması 
gerektiğini dile getire-
rek, görüşmelerin askıya 
alınmasını istediler. 

AP Milletvekillerine de gaz

Danimarkalı AP vekillerinden 
sert tepkiler

Olaylar vatandaşlarımızı ikiye böldü

Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı

WWW.GAZETTE.DK
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Sahibinden
DEVREN SATILIK İŞYERİ (İŞYERLERİ)

2.500 Metrekarelik arazi üzerinde bulunan iş değişikliği nedeniyle satılıktır. Her türlü ciddi 
teklif değerlendirilecektir. Ödeme kısmen ya da tamamen Türkiye'de de yapılabilir.

İşyerinin bulunduğu adres 
üzerinde ayrıca 6 adet daha küçük 
işyeri olabilecek kiralık yerler de 

bulunmaktadır. Bunlar da kira geliri 
getirebilecek işyerleri olup, ana 

caddeye bakan tarafta kullanıma hazır 
çiçekçi dükkanı olarak hazırlanmış 
işyeri ve oturmaya hazır ev de satış 

paketine dahildir.

Oto tamirhane, 
toptancı, oto galerisi, 
boya atölyesi ve daha 
bir çok çeşitli iş kolu 
için kullanıma hazır, 
adanın merkezinde, 

anayol üzerinde ideal 
bir adres

Müracaat: Adil Halaç
Tlf: 2447 8022

Roskildevej 376
2630 Taastrup

Sadece ciddi olarak ilgilenenlerin araması rica olunur. Satış en iyi teklifi veren tarafa yapılacaktır
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Telefon 38 80 43 00

Frederikssundsvej 213 - 2700 Brønshøj
TANDIR KEBAB LEZZETIN ADRESI

: 12.00 - 22.00Søndag - helligedage
: 11.00 - 23.00Mandag - lørdag

Åbningstider
Diverse

75. Suppe - (Linse suppe/ mercimek corbasi) 30,-

30,-
76. Tzatziki

..........
......................................................... 25,-

77. Coban Salatasi

Nyd vores Ægte Tyrkiske Te 
på husets regning.

Tandir Restaurant har 90 siddepladser 
med også familie pladser.

( Aile salonumuz ve mescit vardir)

Dessert
80. Baklava.......................................................... 30,-

Ægte Tyrkisk Pizza 

58. Etliekmek
Med hakket oksekød, persille,
tomat, grøn peper, 
løg og krydderier.

57. Mevlana
Med hakket oksekød, 
persille, tomat, grøn peper, 
fetaost og krydderier.

70. Kyllingespyd
1 stk kylling spyd med pommes frites og ramoulade 39,-

71. Kylling nuggets
5 stk nugget frites med remoulade 39,-

72. ����������
��������������������������������������� 39,-

73. Pizza
med kebab tomat sauce og ost 39,-

Børne Menuer

Pizza
Serveres med ost og tomatsauce

60. Margherita ....................................................40,-
59,-

............... 59,-

................59,-

................ 59,-
................

59. Lahmacun
Med hakket oksekød, løg, 
chili, hvidløg og 
stærke krydderier

59,-

65,-

61. Brønshøj speciale: kødboller, løg og jalapenos
62. Chicken: kylling, majs, ærter og karry

65. Salatpizza: Falafel, salat og dressing.

63. Salatpizza: Kebab, salat og dressing
64. Salatpizza: Kylling, salat og dressing

49,-

49,-
.........

.....

.....
..

49,-
69. Sandwich: Med ost, falafel, salat og dressing

67. Sandwich: Med ost, kebab, salat og dressing
68. Sandwich: Med ost, kylling, salat dressing

66. Ortak pizza: kebab, kylling hvidløg og dressing

55. Kasarli pide
med ost og æg 49,-................................................

...........................

..............

.....................

.............................................

56. Börek med
tyrkisk fetaost, persille

KORT

�����������������������������
46. Mix (karisik)

3 forskellige spyd
kalv, kylling og 
hakket kalvekød

45. Kyllingevinger
2 stk. kyllingevinger på spyd

47. 1⁄2 kylling
med pommes frites,
remoulade og salat

48. ����������
2 stk med pommes frites,
citron, og salat

TANDIR KEBAB75,-

89,-

49,-

40,-

65,-

65,-

45,-

49,-

TANDIR KEBAB - LEZZETİN ADRESİ
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- TÜRK MUTFAĞININ EN LEZZETLİ ÖRNEKLERİNDEN 
TANDIR KEBABI İLE

- TÜRKİYE’DEN GETİRDİĞİ, UZUN YILLAR TECRÜBESİ 
OLAN AŞÇISIYLA

- 90 KİŞİLİK KAPASİTEMİZ VE AİLELER İÇİN ÖZEL 
SALONUMUZ İLE

- İBADETİNİ AKSATMAK İSTEMEYEN MÜŞTERİLERİMİZ 
İÇİN MESCİDİMİZLE
HİZMETİNİZDEYİZ

TANDIR KEBAB - LEZZETİN ADRESİ
FREDERIKSSSUNDSVEJ 213  -  2700 BRØNSHØJ

TLF: 3880 4300

TLF: 3880 4300

Telefon 38 80 43 00

Frederikssundsvej 213 - 2700 Brønshøj
TANDIR KEBAB LEZZETIN ADRESI

: 12.00 - 22.00Søndag - helligedage
: 11.00 - 23.00Mandag - lørdag

Åbningstider
Diverse

75. Suppe - (Linse suppe/ mercimek corbasi) 30,-

30,-
76. Tzatziki

..........
......................................................... 25,-

77. Coban Salatasi

Nyd vores Ægte Tyrkiske Te 
på husets regning.

Tandir Restaurant har 90 siddepladser 
med også familie pladser.

( Aile salonumuz ve mescit vardir)

Dessert
80. Baklava.......................................................... 30,-

Ægte Tyrkisk Pizza 

58. Etliekmek
Med hakket oksekød, persille,
tomat, grøn peper, 
løg og krydderier.

57. Mevlana
Med hakket oksekød, 
persille, tomat, grøn peper, 
fetaost og krydderier.

70. Kyllingespyd
1 stk kylling spyd med pommes frites og ramoulade 39,-

71. Kylling nuggets
5 stk nugget frites med remoulade 39,-

72. ����������
��������������������������������������� 39,-

73. Pizza
med kebab tomat sauce og ost 39,-

Børne Menuer

Pizza
Serveres med ost og tomatsauce

60. Margherita ....................................................40,-
59,-

............... 59,-

................59,-

................ 59,-
................

59. Lahmacun
Med hakket oksekød, løg, 
chili, hvidløg og 
stærke krydderier

59,-

65,-

61. Brønshøj speciale: kødboller, løg og jalapenos
62. Chicken: kylling, majs, ærter og karry

65. Salatpizza: Falafel, salat og dressing.

63. Salatpizza: Kebab, salat og dressing
64. Salatpizza: Kylling, salat og dressing

49,-

49,-
.........

.....

.....
..

49,-
69. Sandwich: Med ost, falafel, salat og dressing

67. Sandwich: Med ost, kebab, salat og dressing
68. Sandwich: Med ost, kylling, salat dressing

66. Ortak pizza: kebab, kylling hvidløg og dressing

55. Kasarli pide
med ost og æg 49,-................................................

...........................

..............

.....................

.............................................

56. Börek med
tyrkisk fetaost, persille

KORT

�����������������������������
46. Mix (karisik)

3 forskellige spyd
kalv, kylling og 
hakket kalvekød

45. Kyllingevinger
2 stk. kyllingevinger på spyd

47. 1⁄2 kylling
med pommes frites,
remoulade og salat

48. ����������
2 stk med pommes frites,
citron, og salat

TANDIR KEBAB75,-

89,-

49,-

40,-

65,-

65,-

45,-

49,-

% 100 HELAL

RAMAZAN BOYUNCA 
İFTAR SAATİNDE ÇORBALARIMIZ 

ÜCRETSİZDİR

Aileniz, dostlarınız ve müşterileriniz için 
vereceğiniz iftar davetleri için 

hizmetinizdeyiz

Hükümete uyum 
konusunda izle-
mesi gereken yön-

temler konusunda tavsiye 
niteliğinde hazırlanan 18 
maddelik plandan ikisi 
çok ilginç. ”Getto” sözcü-
ğünün kullanılmasından 
kaçınılması ve genelleme-
lerden uzak durulması 
isteniyor. Kendi işini kur-
mak isteyen göçmenlere 
yapılan yardımların art-
tırılması ve iyileştirilmesi 
öngörülüyor

Danimarka’da yıllardır 
bıkıp usanmadan hazır-
lanan uyum önerilerine 
bir yenisi daha eklendi. 
Göçmenlerin Danimar-
ka toplumuna daha fazla 
uyumunu ve yurttaşlık bi-
lincini arttırmak için tav-

siyelerde bulunmak üzere 
oluşturulan Task Force 
adlı grup 18 öneriyi ba-
rındıran bir raporu Sosyal 
İşler ve Uyum Bakanı Ka-
ren Haekkerup’a sundu.

Task Force adlı grup şu 
isimlerden oluşuyor: Fu-
resö Belediyesi başkanı 
Ole Bondo Chrıstensen, 
KAB Konut şirketi mü-
dürü Jesper Nygaard, Al-
bertlund Belediyesi Daire 
başkanı Jette Runchel, 
Danimarka Değerlendir-
me enstitüsü Müdür Agi 
Csonka, Vejle Belediyesi 
İş Piyasası Müdürü Mic-
hael Petterson, Dani-
marka Mülteciler Kurulu 
üyes, Else Marie Ring-
gard.

Bakan Haekkerup 18 

öneri içeren raporun ken-
disine ulaşması üzerine 
yaptığı açıklamada “Task 
Force grubu çok önemli 
bir iş başarmıştır. Bugü-
ne kadar belediyelerin 
elde ettikleri ve başarıya 
ulaşan projeleri incelemiş-
ler, bunun sonucunda da 
oldukça ilginç ve değerli 
öneriler kaleme almışlar-
dır” dedi.

Çalışma grubu sözkonu-
su 18 maddelik öneriler  
paketini; Yeni gelen göç-
menlerin kabulu, İş piya-
sası, zor durumda olan ai-
leler, yardıma muhtaç ko-
nut bölgeleri ve yurttaşlık 
bilinci başlıkları altında 
topladı.

HABER

1. Belediyelerde uygulanan uyum planları tek çatı altında koordineli bir hale getirilme-
li. Göçmenlerle yapılan kontrat ve uygulanacak planın da birbiriyle bağlantılı olmasını 
hükümet sağlamalıdır.

2. Hükümet uyum planını daha hedefe yönelik ve esnek olarak görmeli ve üç yıllık ye-
rine bir yıllık plan hazırlanmalı.

3. Belediyeler yeni gelen göçmen ve mültecilere en geç  ilk altı ay sonunda bir iş 
bulmalıdırlar.

4. Müstakil iş yapmak isteyen ya da kendi işyerini kurmak isteyen göçmenlere belediye-
ler yardımcı olmalı, bu alandaki girişimler teşvik edilmeli, hükümet de ekonomik fi nans-
man konusunda yardımcı olmalıdır.

5. Belediyeler çocuklu göçmen ailelere anne baba sorumlulukları konusunda daha fazla 
bilgilendirme çalışmaları yapmalı onlara sorumlulukları hatırlatılmalı.

6. Sorun yaşayan ve sosyal durumu karmaşık olan aileler konusunda belediyeler arası 
korrdinasyon geliştirilmeli.

7. Hükümet ve belediyeler sosyal sorunlar yaşanan toplu konut bölgelerinin tanımını ya-
parken dikkatli bir dil kullanmalı, genellemeden kaçınılmalı ve özellikle “getto” sözcüğü 
kullanılmamalıdır.

8. Belediyeler yurttaşlık bilincini geliştirmek için çalışmalar yapmalı, belediye sınırları 
içindeki tüm yurttaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak için çalışmalıdırlar.

18 maddede uyum
Danimarka’da yıllardır bıkıp usanmadan hazırlanan uyum 
önerilerine bir yenisi daha eklendi. Göçmenlerin Danimar-
ka toplumuna daha fazla uyumunu ve yurttaşlık bilinci-
ni arttırmak için tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan 
Task Force adlı grup 18 öneriyi barındıran bir raporu Sos-
yal İşler ve Uyum Bakanı Karen Haekkerup’a sundu.

GEÇTİĞİMİZ YILIN KASIM AYINDA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA 
GRUBUNUN RAPORUNDAKI 18 MADDEDEN BAZILARI 



    Haziran /Juni 2013haber10  Haziran/Juni 2013 11   haberHABERHABER

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

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

çelenk ve çiçek çeşitleriyle 
hizmetinizdeyiz.

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER
Mağazamızda her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Vesterbrogade 61      1620 København V    -    Tlf: 33 79 40 23

Anneler-Babalar gününde, doğum günlerinde 
ve sevdiklerinizin tüm güzel günlerinde 
Türkiye’ye ve dünyanın her yerine 
çiçeklerinizi İnterfloor aracılığıyla gönderiyoruz.Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

Sevdiklerinize çiçek verin 
mutlu edin

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

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Bugünlerde Türkiye’de bir nevi 
gençlik hareketlenmesi mevcut. 

Belki de ilk defa politik, etnik ve sos-
yal açıdan çok farklı düşüncelere sahip 
olan büyük bir grup genç  bir konuda 
hemfikirler, o da Türkiye’de şuan ikti-
dar partisi olan AK-Parti yönetimi. 
Oldukça genç, cesur ve kelimenin tam 

anlamıyla hayatı online yaşayan, kimi-
lerinin pervasız diye adlandırabileceği 
bu genç nesil modern ve küreselleşmiş 
bir Türkiye’de yetişti. İnternet ve sos-
yal medya araçları vasıtasıyla tüm olan 
biteni takip etmek mümkün aslında.
Erdoğan hükümeti 2002 senesin-

de yönetime geçtiginde bu gençler 10, 
15,18 yaşlarındayken, bugün onlar 
20,25 ve 28 yaşlarında yetişkin birey-
ler.
Bu genç nesil ülkenin son dönemler-

de içinde bulunduğu birçok ekonomik 
anlamdaki olumlu gelişmelerden yete-
rince istifade edebilmiş. Öyleki ya bir 
eğitim sürecindeler ya da bir işleri var, 
genelde İngilizce veya Almancayı da al-
dıkları kurslar veya yurtdışı gezilerin-
de öğrenmiş bu gençler küresel dünya-
nın bir parçaları olduklarının farkında.
Reformlar ve ekonomik patlama so-

nucu özgüveni yüksek, geleceğe ümit-
la bakan bir nesil var. Burada Erdoğan 
ve hükümetinin hakkını vermek gere-
kiyor. Peki, herşey bu kadar yolunday-
ken ne oluyorda bu gençler bu kadar 
öfkeli? 
Belki de bu soruyu Erdoğan hüküme-

ti kendilerine sormalı ya da daha iyisi 
bu gençleri dinlemeli ve neden gösteri 
yaptıklarını anlamaya çalışmalı.
Bu bir sol görüşlü Marksist grupların 

ya da aşırı sağcı milliyetçi grupların 
meselesi değil. Daha önce de sözünü 
ettiğim gibi çok daha çeşitlilik içeren 
bir grup bu. Bir yandan ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik ilerlemeden ve 
iyimserlikten oldukça memnun, ancak 
öteki yandan da gündemdeki politik 
değerlerden oldukça rahatsız bir grup.  
Bu genç nesil birilerinin onlara ne za-
man ne içeceklerini,  kaç çocuk yapma-

ları gerektiğini ya da metroda sevgili 
ve nişanlılarıyla nasıl davranmaları ge-
rektiğinin söylenmesini istemiyor.
Bu nesil kendilerini gelişen demokra-

sinin bir parçası olarak gördüğünden 
seçilenlerin azınlık ya da çoğunluk hü-
kümeti olması farketmezsizin sesleri-
nin duymasını istiyor. Onların tepkile-
ri başbakanın onlara aldırmamasına, 
küçümsemesine, zorba, ayyaş, terörist 
diye yargılamasına.
Bu genç nesil modern Türkiye’nin bir 

ürünü, öyleki 1999’dan bu yana resmi 
olarak Avrupa Birliği’nin üyesi, sırf is-
tenen ve gerekli temel reformlar için 
azınlık ve insan hakları gibi yada ifade 
özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü için 
inatla çalışmış bir Türkiye’nin.
Neredeyse on yıldan fazla bir süredir 

bu gençliğin hükümetten duydukla-
rı demokrasi, gelişim ve haklar olmuş. 

Ancak nedense aynı haklar bu gençler 
tarafından kullanılmak istendiğinde 
karşılarında umursamaz bir hükümet 
ve şiddet yanlısı polisle karşılaşdılar. 
Popüler bir devlet adamına yakışma-
yan bu popülist tutum hayal kırıklığı 
yarattı. 
Aynı eğilim, çoğunlukla kendini eski 

Fransız başbakanının Türkiye’nin üye-
liğine kritik ve populist çizgide bakışı-
nın ardına saklanan Alman başbakanı 
Merkel’de de görülmekte. Şuan Mer-
kel’de aynı şekilde populist çizgiyi ge-
lecek olan seçimler öncesi Türkiye’yi 
kullanarak gösteriyor. Bunca yıllık 
tecrübe ve özellikle Avrupa Birliği li-
derliğinden sonra üstelik oldukça zeki 
bu bayandan çok daha modern bir ba-
kış açısı bekliyor insan. Şuan yaşanan 
gençliğin demokratik haklarını kullan-
maları ve seçilenlere istediklerini dile 
getirmeleri ancak Merkel’in gençliğe 
arkasını dönmesi aslında Türkiye’nin 
geleceğinede sırtını dönmesi anlamına 
geliyor. İşler eyleme dönüştüğünde ise 
tam olarak arkadaşı Erdoğan’a benzi-
yor, oldukça sevimsiz ve hayal kırıklı-
ğıyla dolu...

(Çeviri: Şule Sertdemir)

Merkel Erdoğanı 
aratmıyor...

YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

 
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 
 

 

Fatura (Faktura)
Hatırlatma (Rykker)
Müşteri Takibi (Kunder)
Depo Takibi (Lagerstyring)
Projeler (Projektstyring)
Giderler (Udgifter)
İstatistik (Statistik)
Hızlı ve kolay kullanım!
Profesyonel Türkçe yardım!

www.mybiss.dk  info@mybiss.dk   MYBISS

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

Söborg Gladsaxe Center’de sahibinden satılık pizza restaurant

Müracaat: Cemal Dağıdır, Tlf: 22 11 58 13

SATILIK RESTAURANT
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Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

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

sunulmaktadır.

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

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

HABER HABER

26.06.2013
T.C. Kopenhag Büyükelçiliği Türk Uyruklu 
Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli 
Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış ol-
mak, 
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer 
olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı 
okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğra-
mış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından 
hükümlü bulunmamak, 
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış 
sayılmak, 
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel du-
rumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek 
(Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan 
istenir), 
8. Çok iyi derecede (yazılı/sözlü) Danca,Türkçe bilmek 
(Danca’nın yanında iyi derecede İngilizce bilmek tercih 
sebebidir).
9. Bilgisayar kullanabilmek (MS Word ve Excel).

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BEL-
GELER:
1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (di-
lekçede, adres, telefon numarası, 
     e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilme-
lidir) 
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem 
görmüş sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü 
fotokopisi,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı 
veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,
6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği 
olmadığına dair belge ve bir adet
    fotokopisi,
7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fo-
toğraf,

NOT: Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesin-

de ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin 
fotokopileri gönderilebilir. 

III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının 
ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 20 Ağustos 2013 Salı günü 10:00-16:
00 saatleri arasında Büyükelçiliğimiz toplantı salonunda 
yapılacaktır. 

Sınav konuları: 
Türkçe’den Danca’ya çeviri (1 saat)
Danca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon  (1 saat)
Matematik  (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 23 Ağus-
tos 2013 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak sözlü ve 
uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya 
Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo sınavı (Bilgisayarda 
yazı yazma). 

IV) BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç  5 Ağustos 2013 Pazartesi günü me-
sai bitimine kadar T.C. Kopenhag Büyükelçiliği, Vesta-
gervej 16, 2100 Copenhagen Ø adresine (Konsolosluk 
Şubesi) ulaşacak şekilde postayla veya hafta içi her gün 
15.00–17.00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postada 
meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükel-
çiliğimiz sorumlu değildir. 

V) SINAV YERİ:
Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınav: “T.C Kopenhag Bü-
yükelçiliği, Rosbaeksvej 15, 2100 Copenhagen Ø” ad-
resinde yapılacaktır.

Sınav yerinde olabilecek değişiklikler Büyükelçiliğimizin 
resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için:
Tel      :  +45 39 20 27 88 / + 45 39 10 14 30
Fax      : +45 39 20 51 66
E-mail : embassy.copenhagen@mfa.gov.tr
Web    : http://www.kopenhag.be.mfa.gov.tr

T.C.
KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ

K
openhag havalimanında 
vatandaşlarımıza yönelik 
köpekli arama uygulama-
sının son bulması için gi-

rişimde bulunan Sosyal Demokrat 
Partili Albertslund Belediye Meclisi 
üyesi ve Albertslund Danimarka-
Türk Kültür Derneği başkanı Do-
ğan Polat, “Bu uygulama vatandaş-
larımızı rencide etmektedir ve bir 
an evvel durdurulmalıdır” dedi. 

Başkent Kopenhag’ın Kastrup ha-
valimanında vatandaşlarımızın po-
lisin köpekli arama uygulamasına 
maruz kalmalarından rahatsızlık 
duyduklarını ifade eden Doğan Po-
lat, bu uygulamanın sona erdiril-
mesi için gerekli mercilere şikayet 
dilekçesi yazdı. 

İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile 
Havalimanı Emniyet Amirliği ve 
Vergi Dairesi’nin incelemesinden 

sonra Vergi Dairesi’nden üç sayfa-
lık bir yanıt alan Doğan Polat, ken-
disine gönderilen yanıtta yapılan 
uygulamada vatandaşlarımızın ren-
cide olmasından üzüntü duydukları 
belirtildi. 

Ne kadar yasal şüphem var..
Polat’a verilen yanıtta, köpeklere 

karşı fobisi, allerjisi olan ya da dini 
nedenlerle köpeğin yaklaşmasını 
istemeyen yolcuların görevli memu-
ra bildirmeleri durumunda arama-
nın köpeksiz de yapılabileceği ifade 
edildi. 

Haber gazetesine yaptığı açık-
lamada, havalimanındaki köpekli 
arama konusunda yaptığı şikayete 
8 ay sonra yanıt aldığını belirten 
Doğan Polat, “Şikayetimize bakan-
lıklar, emniyet müdürlüğü ve vergi 
dairesi arasındaki uzun bir yolcu-
luktan sonra bir yanıt geldi. Ancak 
verilen yanıt tatmin edici değildir. 
Hangi merci bu aramayı yaparsa 
yapsın yapılan yasal olmayan bir 
uygulamadır. Pasaport kontrolu 
pasaport polisi tarafından pasaport 
kulübelerinde girişte yapılmalıdır. 
Gümrük kontrolü de gümrük ve 
güvenlik kontrollerinde yapılmalı-
dır. Onun dışında uçakların kapı-
larında, körüklerde yapılan dene-
timlerin ne kadar yasal olduğu ko-
nusunda şüphem var. Ayrıca insan-
larımızı rencide eden bu uygulama 
demokratik bir ülkeye yakışmayan 
bir tutumdur” dedi.

(HABER)

Danimarka’da 
Köpekli kontrole 
devam

Başkent Kopenhag’ın Kastrup havalimanında vergi dairesi müfettiş-
lerinin vatandaşlarımıza yönelik köpekli arama uygulamasının sonlan-
dırılması için gerekli mercilere bir şikayet mektubu gönderen Sosyal 
Demokrat Partili Albertslund Belediye Meclisi üyesi Doğan Polat, 8 ay 
sonra kendisine verilen yanıtta mercilerin üzüntü duyduklarını, ancak 
bu uygulamanın devam edeceği yanıtını aldı. 

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve bayan 

saatleri satılır.
Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

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

alınır ve satılır.

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

Erol Üçler

RAMAZAN TATLILARINIZ BİZDEN
«««««

FAVORİFAVORİ

Falkoner Alle 84 
2000 Frederiksberg 

Tlf: 5811 1010

FAVORİ

MARAŞ DONDURMASI ŞİMDİ DANİMARKA’DA

Ramazan’da ağız tadınız 
için bize uğrayın. Sarığı 
burma, baklava, bülbül 

yuvası, kadayıf, dondurma, 
yaş ve kuru pasta 

ile börek sizleri bekliyor.

Türkiye’nin 
dünyaca ünlü 

ağız tadı, Maraş 
Dondurması artık 

Danimarka’da

Frederiksborgvej 4
2400  KBH NV
Tlf: 3538 3329

Frederiksborgvej 10 
2400  KBH NV
Tlf: 3582 5050

Kopenhag’da 3 ayrı adreste hizmet veren Favori Baklavacı, 
Frederiksberg’deki şubesinde açık büfe Türk ev yemekleri, börek, 
gözleme ve tatlılar,  Nörrebro’daki pastanelerinde de geleneksel 

Türk kahvaltısı, sıcak ve taze gözleme, çorba, pasta, börek, 
simitler ve sandviçlerle sizleri bekliyor.

Türkiye'nin tatlı ve yemeklerinin 
Kopenhag'daki adresi

K
amuya açık alan-
da çocuklarının 
emzirmelerine 
bazı kafe ve res-

toranların izin vermemesi 
üzerine Kopenhag Belediye 
Meydanı önünde bir protesto 
eylemi gerçekleştiren yüzler-
ce lohusa anneye siyasi des-
tek de geldi.

Birlik Listesi Partisi (En-
hedslisten), Eşitlik Bakanı 
Manu Sareen’e kadınların 
açık alanda çocuklarını em-
zirmelerine olanak sağlayan 
bir yasa önerisi sunacağını 
açıkladı. Sağlık yetkililerinin 
çok net bir biçimde lohusa 
annelerin çocuklarını aç bı-
rakmamaları gerektiği açık-
lamasını hatırlatan partini 
sağlık sözcüsü Stine Brix, 
çocuğunu emziren bir kadı-
nın restoran ve kafe müşte-
rilerini rahatsız etmesinin 
anlaşılır gibi olmadığını ve 
Bakanın buna yasal bir çö-
züm bulmasını istedi.

Danimarka Ebeler Derneği 

de Birlik Listesi’nin önerisi-
ne destek çıkarak Eşitlik Ba-
kanı’ndan  yasal bir düzenle-
me yapmasını talep etti.

Eşitlik Bakanı Manu Sa-
reen, bazı kafe ve restoran-
larda böyle bir uygulama 
başlatılmasının anlaşılmaz 
olduğunua dikkat çekerek, 
annelerin çocuklarını ka-
muya açık alanlarda emzir-

melerinin bir sorun olarak 
görülmemesi gerektiğini, ve 
önerileri de dikkate alacağı-
nı söyledi

İskoçya, Avustralya ve 
ABD’nin bir çok eyaletinde 
lohusa annelerin çocuklarını  
kamuya açık alanlarda em-
zirmelerine yasayla olanak 
sağlanıyor.

(Haber)

Danimarka’da lohusa 
annelerden protesto
Bazı kafe ve restoranlarda çocuklarını emzirmelerine 
izin verilmemesine tepki gösteren yüzlerce lohusa 
anne Kopenhag Belediye Meydanı’nda bir araya gele-
rek protesto eylemi yaptılar.

Danimarka Kızılhacı 
tarafından yapılan 
açıklamada, Afri-

ka’daki açlık ve felaket 
bölgelerine 2011 yılında 
35 milyon kron yardım 
toplandığı belirtilirken, 
Suriye için sadece 1.6 mil-
yon kron toplanabildiği 
ifade edildi. 

Birleşmiş Milletler Ço-
cuklara yardım teşkilatı 
UNİCEF ise 2012 yılın-
da toplam sadece 500 bin 
kron toplayabilirken, Red 
Barnet adlı yardım kuru-
luşu da bu yıl sadece 80 
bin kron toplayabildi. 

UNİCEF Genel Sekreteri 
Steen M. Andersen, Dani-
marka halkının Suriye’ye 
insani yardım eli uzat-
mamasını ”Endişe verici” 

olarak değerlendirirken, 
”İki ay içerisinde gerekli 
yardımı toplayamazsak, 
Suriye’deki insani yardım 
çalışmalarını durdurmak 
ya da en düşük seviyeye 
çekmek zorunda kalaca-
ğız” dedi.

2011 yılında Suriye’de 
başlayan karışıklıktan 
sonra Birleşmiş Millet-
ler, Suriye’ye ve Suriye’ye 
komşu ülkelere insani yar-
dım yapılması çağrısında 
bulunmuştu. BM, 10 mil-
yonun üzerinde insanın 
2013 yılı sonuna kadar 30 
milyar kronluk yardıma 
ihtiyacı olduğunu açıkladı. 

İnsani yardım örgütleri, 
Danimarka halkının insa-
ni yardım konusunda gös-
terdiği ilgisizliğin, medya-

nın ülkede başgösteren iç 
savaşa yönelmesinden kay-
naklandığı iddia ettiler. 

Örgütler, halkın doğa 
felaketleri karşısında ha-
rekete geçtiğini ve gerekli 
yardımı yaptığına dikkat 
çekerek, ”Halk Suriye’deki 
gelişmeleri yönetim ve 
muhalefet olarak adlandı-
rabileceğimiz iki grup ara-
sındaki bir anlaşmazlıktan 
doğan bir çatışma ortamı 
olarak algılıyor. Ancak bu 
sorunun en çok ülkedeki 
sıradan halkı ve çocukla-
rı olumsuz etkilediğinin 
farkında değiller. Uma-
rız medya biraz da halkın 
içinde olduğu duruma da 
dikkat çeker” açıklamasın-
da bulundular. 

(Haber)

Afrika’ya var, Suriye’ye yok
Danimarka’daki insani yardım örgütleri, Danimarka 
halkının Suriye’ye yardım eli uzatmadığını açıkladı. 

AÇILIŞ SAATLERİ : 
HERGÜN: 11.00 - 22.00

AÇILIŞ SAATLERİ : 
HERGÜN:08.00 - 22.00

AÇILIŞ SAATLERİ : 
HERGÜN: 08.00 - 20.00
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Bizim gizemli kitaplarımız; söyledik-
lerine dikkatle kulak verdiğimiz li-

derlerimiz vardı. Kişisel beklentilerini 
öteleyen, toplumsal çıkarları ön planda 
tutan idealist, -laf aramızda- biraz da 
asık suratlı gençlerdik.. ‘’Dünle birlikte 
gitti cancağızım, ne kadar söz varsa 
düne ait; şimdi yeni şeyler söylemek ge-
rekiyor.’’ diyor Mevlana.
Bir başka ruh var bu Taksim gezi par-

kı direnişinde. ‘’Aşk olsun onlara, aşk 
olsun/ Acıyorsam onlara, anam avra-
dım olsun’’ şeklinde değiştirmek istiyo-
rum Can Yücel’in dizelerini..Yaşlı, genç, 
kadın, çoluk, çocuklarıyla geldiler. Gi-
zemli kitapları, idolları yok. Onca gaza, 
zorbalığa, aşağılanmaya boyun eğmedi-
ler; umut muştulayan gülümseme bu-
lutları buralara dek geldi.
Olacak şey değil, liseyi yeni bitiren 

kızlı, erkekli üç- beş Türk genci, gidip 
bir yerlerde eğleneceklerine, almışlar 
ellerine bayrakları, Türkçe sözcükler-

le yazmasını dahi beceremedikleri pan-
kartlarıyla Gustav Meydanı’na doğru 
yürüyorlar. Folkets Park’ta karşılaş-
tığım eli bayraklı protestocu gurubun 
arasına rastgele karışıyorum. Organize 
olma gereğini bile duymadan, kafaları-
na estiğince toplanıp çıkmışlar meyda-
na.. Çevresinde gördüğü maçoluklara 
kızan arkadaşımın eşi, ‘’Canımı sıkma-
yın, hanımlarınızı toplar, sizi kınamak 
için tencere tava çalarak sokaklara çıka-
rım’’ diyor. Hangi ruhtur, nasıl bir dip-
ten gelen dalgadır bu!..
Alkol Yasası kabul edildiğinde,’’Bir 

bardak birayı dahi rahat içemedikten 
sonra Türkiye’ye gitmenin ne anlamı 
var!’’ diyen İstanbul’lu arkadaşım, Tak-
sim gösterileri başladığında, bir an önce 
gidip coşkuya katılmak için acele bilet 
arayışına girdi.
İsveçlisosyolog arkadaşım Kristina 

Kommet, günlerdir televizyonlardan 
izlediği, gazetelerden okuduğu Türki-
ye haberlerine bir anlam veremiyor-
du, ‘’Bir yerde görüşelim, anlat bana, 
neler oluyor?’’ dedi telefonda. Karşı-
laştığımızda ben daha atak davrandı-
m: ‘’Günlerdir medyadan izliyorsun. 
Sen anlat bakalım, Türkiye’de olan-
ları nasıl görüyorsun?’’ O Kristina ki, 
her fırsatta bana karşı Recep Tay-

yip Erdoğan’ı savunan bir sosyolog-
du. Kafası karışmış, hem de çok karış-
mış. Ancak, Taksim direnişini ‘’Arap 
baharı’’ndan dikkatle ayırıyor’’Arap 
baharında olanlar Türkiye’de ol-
maz, daha İslamcı bir yönetim gel-
mez’’ diyor. Kristina, kendisini düş 
kırıklığına uğratan Erdoğan’ın ar-
tık ‘’gidici’’ olduğunu söylüyor. Onu ra-
hatlatmak bana düşüyor. Taksim’deki 
direnişin ‘’Arap Baharı’’ ülkeleriyle kı-
yaslanmaması gerektiğini anlatıyorum. 
Dikkatle dinledikten sonra, ‘’ Askerle-
re karşı olduğunu her fırsatta yinele-
yen Erdoğan, nasıl böyle ‘kışlacı’ oldu-
?’’ diye soruyor..
Taksim direnişçilerini desteklemek 

amacıyla Möllavången Meydanı’nda dü-
zenlediğimiz gösteriye katılan Lumd 
Üniversitesi öğrencisi Türk kızı, bizi üç 
gün sonra Stortorget’te düzenleyecekle-
ri gösteriye davet etti.
Biz, bu konularda ‘’ciddi’’ ve ‘’ sorum-

lu’’ bir kuşaktık. Dedim ya, biraz da 
asık suratlıydık. Hemen oturup bir ko-
nuşma metni hazırladım. Gençler belki 
bilmezlerdi; Topçu Kışlası’nın tarihçesi-
ne girdim kısaca. Gösteri günü, meyda-
na Kristina ile birlikte gittim. Toplantı-
yı düzenleyen genç kıza, onlara yardım-
cı olmak için yapabileceğim bir şeyin 

olup olmadığını sordum. 12 Mart’ı, 12 
Eylül’ü yaşamıştım; onları’’engin dene-
yimlerimden’’ yararlandırmak istiyor-
dum. Teşekkür etti genç kız. Gösteri 
başladı. Ne gizemli kitapları vardı, ne 
de liderleri vardı. Mızıkalarıyla, gitar-
larıyla, tencerel ve tavalarıyla güle oy-
naya gelmişlerdi meydana. Çaldılar, oy-
nadılar. Ne benim söylev vermeme, ne 
de Topçu Kışlası’na gereksinme duydu-
lar. Karşı duruyorlardı ve neye karşı ol-
duklarını çok iyi biliyorlardı. Her dilden 
Taksim’le dayanışmalarını dile getir-
diler, Başbakanı protesto eden slogan-
lar attılar. Bir kenarda onları izlerken, 
kendimi işlevini tamamlamış bir ‘’Polit 
Büro’’ üyesi gibi hissettim. Üzerimdeki 
durgunluğu gören genç kız yanıma gel-
di; bir tencere ve kapağını tutuşturdu 
elime; ‘’ Haydi sen de katıl bize!’’dedi..
Meydan bir anda Türkiyeli arkadaşla-

rını destekleyen İsveçli, İranlı, Orta Do-
ğu’lu, Latin Amerikalı gençlerle doldu. 
Taksim gezi direnişini destekerken hep 
bir ağızdan şarkı söylediler, güldüler, 
oynadılar. Tencere ve kapağını birbiri-
ne vururken, biraz da eskidiğimi anla-
dım; ‘’ Coşku söylevden daha etkiliymiş 
demek ki..’’ dedim içimden..

alinergis@yahoo.se

Taksim direnişinden Stortorget'e

Ali Haydar NERGİS, MALMÖ

HABER - TARTIŞMA

1) Öncelikle tatil planınızı yaparak 
kaç gün, nereye, gideceğimizi  ve  neler 
yapacağımızı belirlemeliyiz (Kim,ne,ne-
rede,ne zaman,nasıl,niçin 5N1K)
2) Hangi yolla, karayoluyla mı hava-

yoluyla mı gideceğimizi kesinleştirme-
li, mümkün mertebe havayolunu tercih 
edip gittiğimiz yerlerde kiralık araba 
konusunu düşünmeliyiz. Kiralık araba 
konusunda da sigortalı olmasına özen 
göstermeliyiz. 
3)Özellikle emeklilerin kaç gün gidebi-

leceğini, emekliliklerinin kaç gün izine 
müsaade edeceğini bil mesi ve öğren-
mesi gerekmektedir. Aksi takdirde faz-
la tatil yapıldığında emekli maaşlarında 
kesintiler olabilmektedir.
4) Tatil yolundaki olumsuzluklara 

karşı önlemler almak valizlerimizde 
para, ziynet eşyası taşımamak önemli-
dir. 
5) Üzerimizde müsaade edilenden faz-

la para taşımamak gereklidir. Aksi tak-
dirde paramıza el konulup araştırmalar 
yapılmaktadır. 
6) Gittiğiniz yerlerde devlet daireleriy-

le olan (maliye, tapu, nüfus, belediye, 
muhtarlık vb.) iş ve işlemlerinizi takip 
edip sonuçlandırın. Ayrıca herhangi bir 
sorunlar karşılaştığınızda veya öneriniz 
olduğunda ilgili kurumlara bildirin. Bi-
lesiniz ki tüm kurumlar sizin işlerinizi 
halletmek için vardır.
7) Tatilde çocuklarınızın anadili öğ-

renmeleri için imkanlar ve fırsatlar ya-
ratın, kurslara gönderin. Ayrıca çocuk-
larınızın yani gençlerin sizden ayrı tatil 
yapma isteklerini de olumlu karşılayın. 
Hatta sizinle birlikte tatil yapmaları 

için kolay ulaşım olan yerlerde yazlık 
edinmeye çalışın.
8) Tatildeki boş zamanlarınızı iyi de-

ğerlendirin, aile büyüklerini ve akraba-

larınızı ziyaret etmeye çalışın. Huzu-
revlerini, hastaneleri ve çocuk yurtları-
nı ziyaret etmek için fırsat yaratın. 
9) Sizin gibi tatile gelenlerle görüşme-

ye çalışın. Bulunduğunuz yerlerdeki be-

lediye ve diğer sorumluların sizlerin bir 
araya gelmesi ve görüşmesi için gerekli 
ortamları hazırlamaya çalışmasını iste-
yin. Bunlar sizin en doğal hakkınız ve 

bunlarında yapması gerekenlerdir.
10) Sağlık sorunlarınız varsa mutlaka 

ilgililere başvurun, ülkemizde sağlık-
la ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu 
aklınızdan çıkarmayın.
11) Karayolu ile seyahatleriniz sıra-

sında trafik kurallarına mutlak riayet 
edin. Bilesiniz ki yola çıkmak sevdikle-
rine kavuşmak içindir. Kazaya belaya 
karışmamak için her türlü önlemi al-
mak gereklidir.
12) Sizin ve sizin gibi tatile gelenlerin 

tatillerini daha iyi geçirmeleri, vatan-
daşa verilen hizmetlerin daha verimli, 
başarılı ve memnuniyet sağlayıcı olması 
için önerilerinizi ilgili birim ve kurum-
lara mutlaka yapın. Ayrıca yurtdışında 
edindiğiniz bilgi, görgü ve tecrübeleri-
nizi ülkemizdeki kişilere katkı sağlan-
ması için gerekenleri yapınız. Bilesiniz 
ki sizin katkılarınız çok kişiyi memnun 
edecektir.

Sizlerin yukarıdaki maddelere dikkat 
ettiğinizi biliyor ancak bir kez de hatır-
latmanın faydalı olacağını ümit ediyor 
sizlere iyi tatiller dilerken dönüş yoluna 
geçtiğinizde gelecek yılın tatil planla-
masını da düşünmenizi dikkatinize su-
narak iyi yolculuklar diliyorum. 

İYİ TATİLLER

Tatile/izine gideceklere öneriler...
Değerli okuyucular; yaz tatiline gitme hazırlıkları başladı hatta bitti bile. Birçoğumuz memleketimize, ilimi-
ze, ilçemize ve köyümüze gitmek amaçlı tatili iple çekiyoruz. Yaz tatilinin düzenli, sorunsuz tamamlanması  
ve tadı damağımızda kalması için birtakım kurallara dikkat etmek bazı planlamaları yapmak gereklidir. Bu 
kuralları tatilinize kolaylık sağlamak için aşağıda özet olarak sıralamaya çalışacağım;

Tecrübe değerli bir doktordur

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

 (İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

Fatma Yeliz Öktem, 
Liberal Parti Venstre 
Milletvekili

Danimar-
ka’da sık 
sık kar-

şımıza “Danimarka demokra-
sisi” diye bir tanımlama çıkar. 
Bu tanımlama Danimarka’da 
yaşayan göçmenleri şaşırtır. 
Öyle ya Demokrasi evrenseldir, 
kuralları evrenseldir de neden  
“Danimarka Demokrasisi” diye 
bir ayrımcı tanımlama kulla-
nılır?
Bu sorunun en kısa ve net 

cevabı şudur: “Danimarka de-
mokrasisi demek insanların 
yumruklaşmadan ayrı fikirde 
olmalarını kabul etmeleri ve 
aynı düşünmedikleri konusun-
da hem fikir olmalarıdır”
Üç haftadır Türkiye’yi yan-

gın yerine döndüren olayları 
gördükçe ve olaylar esnasında 
siyasetçilerin ve fikir adamla-
rının açıklamalarını gördükçe 
bunları düşündüm. Bunların 
yanı sıra bir de şunu düşün-
düm: Danimarka’da ve aslında 
tüm kuzey ülkelerinde politika-
cıların zamanlarının en büyük 
kısmı siyasi rakipleri ile, aynı 
fikirde olmadıkları siyasi mes-
lektaşları ile bir orta yol bulma 
üzerine çalışmakla geçiyor.
Bir siyasi parti sivil toplum 

kuruluşlarından gelen ya da 

kendi parti kadrolarının yasa-
laştırmak istediği bir konuyu 
gündeme getirdiği zaman sa-
dece parlamentodaki sayısal 
çoğunluğuna güvenerek yan-
gından mal kaçırır gibi bunu 
yasalaştırmaz. Kendi ortaya 
attıkları yasa tasarısına muha-
lefetin de desteğini sağlayarak 
en geniş katılımlı yasayı çıkar-
maya çalışırlar. Zira çıkarılacak 
yasa hangi alanda olursa olsun 
ülkede yaşayan herkesi etkile-
yecektir. Bu süreçte belki yasa 
tasarısı ilk kaleme alındığından 
veya ortaya atıldığından fark-
lı bir şekle bürünür, ama böyle 
olması gerekli ve önemlidir.
Parlamentolar ülkede yaşayan 

insanların refah ve güvenini 
sağlamak için işbaşına gelmiş, 
seçilmiş kişilerden oluşur. Sa-
dece yüzde 51 çoğunluğu eline 
geçiren grubun istediğini yap-
ması demek değildir parlamen-
ter sistem. Vergi, çevre, eğitim, 
ekonomi, güvenlik, şehircilik 
ve aklınıza gelebilecek insanı 
konu alan ne kadar alan varsa 
bu alanlarda çıkarılacak yasa-
lar ülkede yaşayan herkesi il-
gilendireceği için en geniş katı-
lımlı yasama çalışması daha da 
önem kazanır.
Daniamrka’da gündeme gelen 

herhangi bir yasa tasarısının 
yasalaşma sürecini izlerseniz, 
en geniş katılımı sağlamak için 
politikacıların ne kadar çaba 

gösterdiğini görürsünüz. Özel-
likle muhalefet partileri iktida-
rın çıkaracağı bir yasayı iktidar 
partilerine oy vermemiş olan 
seçmenlerin de kabul edebile-
ceği hale getirmekle övünür ve 
bu övünmede de haklıdır.
Son olaylarda Türkiye’de ya-

pılan siyasi açıklamalara ba-
kınca Kuzey ülkeleri ile Türki-
ye’de demokrasinin tanımı ve 
algılanması alanında ne kadar 
büyük farklar olduğunu gör-
düm. Olayların nedeni olarak 
yapılan açıklamalarda “ulusla-
rarası medya ve faiz lobisi” gibi 
suçlular ortaya atılıyordu. An-
cak aslında olayların temelinde 
bence 11 yıldır iktidarda bulu-
nan ve 11 yıl boyunca katıldığı 
üç seçimde sırasıyla yüzde 37, 
yüzde 43 ve yüzde 49 oy ala-
rak iktidara gelen ve parlamen-
toda aldığı oy oranından daha 
yüksek oranda sandalye sahi-
bi olan bir partinin bulunması 
ve bu partinin de muhalefetten 
gelen hiçbir değişiklik önerisini 
dikkate almadan istediği yasayı 
çıkarması yatmaktadır. Bu ya-
sama çalışması belki yüzde yüz 
böyle olmasa bile kullanılan dil 
ve uygulamalara baktığımızda 
parlamentoda sayısal çoğunlu-
ğu elinde bulunduran partinin 
istediğini yapmasının kitlelerde 
öfke birikimine yol açtığını gör-
mek çok zor olmayacaktır.
İşte demokrasi böyle sayısal 

Demokrasi yanlış anlaşılınca...

TARTIŞMA

Morten Messerschmidt, 
Danimarka Halk Partili 
Avrupa Parlamentosu 
milletvekili

İstanbul’un Taksim 
Meydanındaki gösteri-

cilere ne kadar saygı duysam da; Avru-
pa halkının bile isteye Osmanlı İmpara-
torluğunun güçlü mirasçısına ve onun 
80 milyonluk nüfusuna kapılarını aça-
bileceğini düşünemiyorum.
Türkiye ekonomisi dört nala koşuyor. 

Ama İslam da aynı hızda. Türkiye son 
10 yılda yakaladığı büyüme hızıyla her 
Avrupa ülkesini imrendiriyor. Türki-
ye, zamanında kalkan hızlı trenlerini 
rayına oturturken,  İtalyan Also Breda 
vagonları Aarhus’ta çürümeye terke-
dilmiş durumda. Türk insanının yaşam 
standardı her geçen gün yükselirken, 
Türkiye’nin ezeli düşmanı Yunanistan 
dilenciliğe başladı. Yüzeysel bir bakış 
açısını tercih ederseniz Türkiye Avru-
pa Birliği üyesi olmaya çoktan hak ka-
zanmış görünüyor. Her ne kadar üyelik 
başvurusunu 1987 yılında yapmış olsa 
da, Yine de Türkiye Avrupa Birliğine 
üye olmaktan çok uzak.
İstanbul’un Taksim Meydanı’nda po-

lis ile göstericiler arasında meydana ge-
len şiddetli çatışmaları görünce Türki-
ye’yi bir AB üyesi ülke olarak görmek 
için gerçekten capcanlı bir hayal gücü 
gerekiyor. Bunun nedeni Erdoğan’ın 

polisi göstericilere saldırmak için açık 
çek vermesi değil, Erdoğan’ın katılaca-
ğı bir sonraki seçimde de katı bir seç-
men desteğine sahip olmasıdır.
Sokak çatışmalarının başlamasından 

hemen önce Türk halkının yüzde 62’si 
Erdoğan’ın başbakanlığından duyduğu 
memnuniyeti açıklamıştır (PEW). Bu-
gün seçim yapılsa Erdoğan’ın Adalet 
ve Kalkınma Partisi (AKP), her ne ka-
dar biraz geriye düşse de oyların yüz-
de 40’ını alarak parlamentoda rahat bir 
sayısal çoğunluk elde edecektir. (Met-
roPOLL Strategic and Social Research 
Center).
Paradoks gibi görünse de Taksim 

Meydanındaki genç eylemciler eski 
Türkiye’yi temsil etmektedirler. Sul-
tanların ve mollaların yönettiği Osman-
lı İmparatorluğunu değil, aydınlamacı 
lider Atatürk’ün, İslam dünyasından 
çekip çıkararak, batıya yaklaştırdığı 
Türkiye’yi temsil etmektedirler.
Kemal Atatürk cumhurbaşkanlığı kol-

tuğuna oturduğu 1923 yılından 1938 
yılında ölümüne kadar olan sürede ha-
lifeliği kaldırmış, Arap alfabesi yerine 
Türkçe’nin ses yapısına daha uyumlu 
Latin alfabesini getirmiş, Binlerce okul 
inşa ettirmiş,  Kız ve erkek çocuklarına 
eğitimi zorunlu hale getirmiş, kadınla-
ra geniş özgürlükler sağlamıştır. Cam,i-
lerde Arapça ibadet kaldırılmış, Türkçe 
ibadete geçilmiş,  İslam;  askerlerin de, 

İslami zihniyet devleti ele geçirmesin 
diye, sıkı gözetimi altında kamusal ala-
nın dışına itilmiştir. Bu yüzden Taksim 
Meydanı’ndaki gençler Kemalist dü-
şüncedeki vatandaşlardan destek gör-
müşlerdir.
Ekonomide şahlanan modern Türki-

ye o gençlerin  -ve bizlerin de- beklen-
tisinden uzak AKP ve Erdoğan yöneti-
minde bir görüntü çizmektedir. Daha 
liberal bir ekonomi, daha özgür bir ba-
sın, ancak, Batının asla kabullenemeye-
ceği daha güçlü bir İslami söylem göze 
çarpmakta Türkiye’de. Ordu içinde ve 
devlet yönetimindeki laik güçler mat 
edilmiş, Devlet dairelerinde ve üniver-
sitelerde başörtüsü kullanımının önü 
açılmış, eski Hıristiyan kiliseleri, her 
köşede boy veren camilere dönüştü-
rülmektedir. Türkiye’de bugün 67 bin 
resmi okula karşılık 85 bin cami bu-
lunmaktadır. Son gösterilerin ve soka-
ğa dökülmelerin dolaylı nedenleri ara-
sında Erdoğan’ın yürürlüğe koyduğu 
alkol yasakları ve kamusal alanda ka-
dın-erkek ilişkilerini bir düzene sokma 
çabası bulunmaktadır. Ülkedeki İslam-
cılar, bizim Avrupa’da Hıristiyanlığın 
bize sağladığı özgürlük ortamında ya-
şamak isteyen Türklere yönelik baskı-
larını arttırmaktadır. O Türklerin sayı-
ları çoktur, ama azınlıktadırlar. Bunun 
dışındaki her şey ”keşke düşüncesidir” 
ve Arap Baharı bizi kendimize getirme-

lidir.
Avrupa Birliğinin bugün çözmek zo-

runda olduğu ve karşı karşıya bulun-
duğu sorunlar, olası bir Türkiye üyeli-
ğinin getireceği sorunlar karşısında bir 
hiçtir.
Avrupa Birliği’ne girmiş bir Türki-

ye, Avrupa Parlamentosu’nda Alman-
ya’nın ardından  en fazla sayıda san-
dalyeye sahip olacaktır. Türkiye bu 
durumu sadece şükranla karşılamaya-
cak dinsel kendine güvenini, ekonomik 
gücünü Avrupa politikaları, hukuk ve 
kültür alanlarında geçerli kılmaya ça-
lışacaktır. Ve böyle bir durumda Avru-
pa’nın sınır koyma gücü ve Hıristiyan 
Avrupa kimliğini savunma gücü olma-
yacak,  sadece muğlak bir hümanist, 
kapsayıcı, sınırlardan ve prensiplerden 
yoksun bir anlayışa sahip olacaktır. Ve 
Türkler hiçbir şekilde buna saygı duy-
mayacaklardır.
Türklere çıktıkları yolda başarı ve öz-

gürlük diliyorum. Benim Avrupa’m 
dini ve kültürel mirası konusunda ken-
di özgüveni ve şuurunun daha fazla bi-
lincinde oluncaya kadar, Türkiye de İs-
lamiyetin getirdiği ağırlık tonajından 
kurtuluncaya kadar karşılıklı onur ve 
saygıyla işbirliği yapalım, ama aynı za-
manda da kendi evimizde oturalım.
Benim Avrupa’m daha fazla sayıda 

çok kültürlü deneylerin oyun alanı ol-
mamalıdır.

Türkiye ve Avrupa? En iyisi herkes kendi evinde
TARTIŞMA

PARA  HAVALESİ

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

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

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

Pamir Kalkan

MUHASEBE  VE  TERCÜME 

Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

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

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

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

D U Y U R U

çoğunluğu bir şekilde elin-
de bulunduran partinin is-
tediğini yapması şeklinde 
algılanınca da sosyal patla-
ma kaçınılmaz oluyor. Sos-
yal patlamalar meydana ge-
lince de suçluyu sınır öte-
sinde aramak daha da ko-
laylaşıyor.
Bu yüzden anavatanım 

Türkiye’deki siyasilere na-
çizane önerim: Bir yasa çı-
karılacağı zaman “Çoğun-
luk bizde istediğimizi yapa-
rız” diye düşünmek yerine 
“Muhalefetin de desteğini 
nasıl alabilirim” diye dü-
şünmeye başlarsanız ülke-
miz daha da güzel olacak.
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Danimarka tarihinde dönüm 
noktası olarak tanımlanan 
1848 – 1864 dönemi, bugün-

lerde Danimarka’da en çok konu-
şulan, tartışılan bir konu olmaya 
hazırlanıyor. Danimarka Radyo-
su, Danimarka’yı haritadan silme 
noktasına getiren 1864 savaşını 
anlatan bir film dizisinin çekim-
lerine gelecek sonbahar aylarında 
başlayacak ve plana göre de bu ta-
rihi olayı 2014 ilkbahar aylarında 
gösterime koyacak.

1848 yılı Mart ayında, mutlakiyet 
rejiminin sona ermesinden sonra 
oluşturulan ilk bakanlar kurulu-
nun Devlet Şurası toplantısında, 
VII. Frederik, bundan böyle ken-
dini sadece  Danimarka’nın  meşru  
Anayasal Kralı olarak gördüğünü 
bildirdi. Bu artık ülke yönetimi 

sorumluluğunun hükümete dev-
redildiği anlamına gelmekteydi.  
Ancak buna rağmen hükümet,  
kararlar alırken asıl gücün ken-
dilerinde değil, hala  başka bir 
yerde olduğuna inandığı izlenimi 
vermekteydi. Başka bir deyişle 
devlette 1848 – 1864 döneminde 
gerçek bir boşluk vardı. Durum 
böyle olunca da, ülkenin politik 
sahnesinde birçok politikacı, çeşitli 
hesaplarla çekmiş oldukları iplerle 
yumaklar sarıyorlardı. Mutlakıyet 
rejiminden Kralın hala bir ölçüde 
söz sahibi olduğu parlamenter re-
jime geçmiş olduğu 1848 yılı ile 
Danimarka’nın tarihi en büyük 
yenilgisi 1964 Dybbøl muharebesi 
(Slesvig Savaşı) arasındaki dönem, 
Danimarka tarihinin en karmaşık, 
en kompleks ve devlette  tam bir 

boşluk dönemiydi. Yeni 1849’da 
Anayasası’nın yürürlüğe konması-
na ilişkin karmaşık uygulamalar, 
Slesvig savaşının acı yenilgisi bu 
boşluk döneminde yaşanmıştı.
Tarihçi Hans Vammen, Den 

Tomme Stat adını verdiği bu ki-
tabın ağırlık noktasını, başkent 
Kopenhag’daki  baş döndürücü 
harman çorman siyasi kargaşalık-
ların yaşandığı süreçler  oluşturu-
yor.  Bu dönemde artık ülkenin na-
sıl yönetileceği, hangi politikaların 
uygulanması gerektiği konusunda 
çeşitli ideolojik gruplar oluşmuştu;  
Slesvig’in baskıyla Danimarkalılaş-
tırılmasını savunan Sorø-grurubu,  
Bölünmez Tüm  Devlet  politikası-
nı (Holsten, Slesvig bölgelerini de 
kapsayan bir Danimarka) politika-
sını savunan gurup, Danimarka’yı 
1864 yenilgisine sürükleyen Ulusal 
Liberal (Nationalliberale) gurubu, 
1849 Anayasası ile gelen demok-
rasinin korunması için çalışan 

Tarımcılar gurubu ve sosyal yal-
nızlığa itilen Kral VII. Frederik ve 
Kontes Danner (Grevinde Danner) 
ve çevresinin oluşturduğu gurup.

Tarihçi Hans Vammen, bu gu-
rupların önde gelen baş aktörleri-
ni fikir, bilinç ve anlayışlarını an-
latarak portrelerini çiziyor ve bu 
kişiliklerle yukarıda adları sayılan 
grupların siyasi yapılarını ve Dani-
marka tarihinde oynadıkları rolleri 
bilimsel olarak irdeliyor.

Zaten bu nedenle de, Danimarka 
Radyosu’nun bir televizyon dizisi 
olarak çalışmalarını yapmakta ol-
duğu 1864 Dybbøl dizisi gelecek yıl 
ilkbahar aylarında yayına girdiğin-
de toplumda büyük tartışmalar ya-
ratacak gibi görünüyor. Bunu be-
lirtirken, bugün tanıtımını yaptığı-
mız bu kitabın yanısıra, yine  bu 
gazeteden tanıtımlarını yaptığımız 
ve Danimarka’nın bugünkü duru-
munu daha iyi anlabilmek açısın-
dan büyük önem taşıyan 1864 Sa-

vaşına ilişkin “1864”, “ Slagtebænk 
Dybbøl” ve “ Dommedag Als” adlı 
kitaplar ile Güney Jutland tarihine 
ilişkin kitapları da gözden geçirme-
nizi salık veririz.

Şiir direnme sanatı kültürüdür. Gelin 
canlar bir olalım kültürüdür. Umut 

kavramını yaşatma sanatıdır. Geleceği-
mizi kendi ellerimizle ışıklandıracağız 
sanatıdır şiir.
‘Şairin hayatı şiire dahildir’ der Cemal 

Süreya. ‘En güzel şiirim hayatımdır’ 
sözleri de Can Yücel’in.
Deyişe, kulağa yatkındır iyi şiir. Ge-

lişmeyi, değişimi ve sevgiyi işleyen şiir 
halkın dilinde bir şarkı, bir türkü olur. 
Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan 
Abdal bundan dolayı bugün de aşk, di-
reniş ve umut türküleriyle yaşar. Na-
zım Hikmet de öyle.
Bugünlerde yaşadıklarım sizin de ya-

şadıklarınız, çünkü birlikte yaşadık, ya-
şıyoruz. Şimdi birlikte düşünme, birlik-
te hareket etme zamanı. İyi şiirler, iyi 
türküler okuma zamanı. Kahraman ol-
madan bilinçli ve örgütlü eylem zama-
nı. Dünyada cesur halklar yoktur ben-
ce, cesur insanlar vardır. Büyük aşklar 
birlikte yapılan yolculuklarla başlar. 
Şiir güncel olmasa da insana dair ne 

varsa anlatır. Yaşadığımız günlerin ta-
nıdığıdır da şiir. Direnme ve yoldaşlık 
kültürünü tekrar hayatımıza sokmaya 
çalışır şiir. Şiir aslında bir itendir. Eğer 

şiirin amacı çoğumu-
zun inandığı gibi in-
sanın kendi yalnız-
lığı içinde ve başka 
insanlarla, ama aynı 
zamanda da var olan 
ve düşlenen her şeyle 
birlikte yaşadıklarını 
anlatmaya çalışmak-
sa, şiir özgürlükten 
ve devrimci yaşamdan 
yanadır.
Şiir her şeyden önce 

her türlü haksızlığa, 
işkenceye, ihanete ve 
vefasızlığa karşı haklı bir öfkenin isya-
nını savunur. Bu soylu öfkenin köke-
ninde köklü bir insan ve doğa sevgisi-
nin yattığını anlatır şiir. Ahmet Telli 
doğanın can bahşeden, sağaltan gücünü 
‘Islık’ şiiriyle anımsatmaktan geri dur-

muyor:
Yabani ot kokuları
Getiriyor bir rüzgar
Kıpırdatıyor suları
Belki sonbahar vurgun yap-
mayacak
Yol vermeyecek sular
Ve neşeli bir ıslık
Tutturmuş şimdi doğa
Nice acıya karşılık
Aşkı savunmada doğa.
Şiir vicdan ve insan 

kirlenmesini de görü-
nür kılar. Meriç ve Er-
gene nehirlerini kir-
lentenleri de deşifre 
eder. ‘Biz büyüdük, 

kirlendi dünya’ sözcükleriyle, büyüme-
yelim, çocuk kalalım der. Vicdan bizim 
bir değerimizdir ve vicdanın geri gelme-
si merhamettir şiir için. Çağa tanık ol-
maktır şii
Hüzünlerimiz bizi olgunlaştırır. Hü-

zün doğurgandır, ‘güzel günler görece-
ğiz’ mesajının habercisidir. Şiir de se-
simiz, haykırışlarımızdır. Şiir eşitçidir. 
Şiir ve aşk, karşısına dikilen her türlü 
egemenliğe hiçbir zaman heyvallah de-
mez. Çok iyi bilindiği gibi yanlış bera-
berliklerde aşk kaybeder.
Suların sesini, ormanın fısıldayışları-

nı anlatır şiir. Dağların göğsünde sakin 
beklemekte olan yürekleri biler, aşkla-
rı dinlendirir. Kimi zaman dağların, de-
nizlerin, göllerin üzerinde sıyrılıp gelen 
bir seher yeli olur, kimi zaman da doğa-
yı ve hayatı sarsan bir an olur. Kimi za-
man emperyalizme,  faşizme, şovenizme 
karşı sıkılan bir mermidir şiir.
Şiir bağımsızdır ama tarafsız değildir. 

Yüreğinde insanlık sevgisi olanların ya-
nındadır ve evrenseldir.
Danimarkalı şair Niels Hav şöyle di-

yor:
‘Güneşin parladığı aydınlık bir yaz gününde
Görürsen zavallı bir şairi...
Ayakkabılarını bağla, alıp parka götür!
Güneş gören bir banka oturt
Şarkı söyle biraz...’
Anlatabildim mi? İyi bir şiir diktatör-

ler için tehlikelidir...
Şiir bir itiraz etme sanatıdır. İyi bir 

şiir yeni bir merhabanın habercisidir.

İyi bir şiir diktatörler 
için tehlikelidir
HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

KÜLTÜR YORUM

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

Kopenhag Kadınları
D

animarkalı şair Niels 
Hav’ın altmış tane şii-
ri Türkçe olarak Yasak 
Meyve yayınlarınca kitap 

olarak Mayıs 2013’ye yayımlandı. 
Daha çok yeni şiirlerinden oluşan 

bu kitapta daha Danimarka dilinde 
yayımlanmamış şiirleri de var.

1990 yılından bu yana Türkiye 
ile Danimarka arasındaki ilişkile-
rin gelişmesinde, her iki ülkede de 
sanatsal ve kültürel etkinliklerin 
düzenlemesinde etkin görev üstle-
nen Niels Hav’ın Türkçe dilindeki 
bu ilk kitabının kapağını daha önce 
Danimarka’da bir süre yaşamış 
olan Cevet Kocaman çizdi.

Sözünü sakınmayan Niels Hav’ın 
Danimarka şiirindeki yeri ve öne-
mi artık iyi bir noktadadır. Şiiri 
biçimlendirmede kendine özgü ti-
tiz yaklaşımı, Danca diline karşı 
duyarlılığı, duyguyu vurgulamak 
için duygusallıktan kaçınması 
Niels Hav’ın şiirlerini anlaşılır ve 
unutulmaz birer yaşantı kılan özel-
likleri arasındadır.

Türk şiirini anlamak için Türk 
şairiyle bir kadeh rakıyı paylaş-
manın gereğine inanır ve yıllardır 

gereğini yapmaktadır. Bir de İstan-
bul’u çok sever Niels Hav:

Bütün şemsiyelerim istanbul’dan
Şemsiyelerimin hepsini İstanbul’dan aldım
Bursa’dan aldığım tek şemsiye dışında
Ne zaman yolum düşecek olsa İstanbul’a
Havanın güneşli olacağını düşünürüm
İstanbul imgesi böyledir bende
İstanbul daima güneşle yıkanır
Ama her seferinde
Sağanak altında
Yeni bir şemsiye
Pazarlığında bulurum kendimi
Bursa’dan aldığım tek şemsiyeyi de
İstanbul’da unuttum işte
Bu konuda gizemli bir şey var
Seviyorum bu şemsiyeleri ben.

Türkçe dilinde ilk kitabının ya-
yımlanmasından dolayı sevincini 
saklamayan Niels Hav bir teşek-
kür yazısı kaleme aldı:

’Türkçe dilinde ilk şiirim 2000 
yılında Yapı Kredi Yayınları tar-
fından ’Yer sarsıldığında antoloi-

si’nde yayımlandı. Bu ilk çeviriyi 
Hüseyin Duygu yaptı. Daha sonra-
ki yıllarda Kemal Özer ve Gülşah 
Özer ikilisi, Murat Alpar, Hüseyin 
Duygu çok sayıdaki şiirimi çevirdi-
ler. Kimi şiirlerimi Mustafa Burak 
Sezer İngilizce’den çevirdi ve bu 
çevirileri Murat Alpar daha sonra 
gözden geçirdi…

Şiirlerimin çevirisi yapıldığı yıl-
larda çevirmenlerle arkadaş ol-
dum. Onların coşkusu ve yardımı 
bana esin kaynağı oldu… Kemal 
Özer 2009 yılında aramızdan ay-

rıldı. Onu kendime çok yakın his-
sediyordum, o benim sanki Türk 
babamdı. Onu çok özlüyorum.’

Yüreklendirme
Ne denli iç ısıtıcı değil mi sizce de,
Yok olacaklarını düşünmek
Birkaç on yıla kadar
Şaşkın bir dönemin ardından
Emekliye ayrılan devlet başkanlarının,
Düşün ki yok olacaklar
Aşınıma uğramış savlarıyla
Şımarık çalışanları tv ve radyoların,
Beceriksiz gazeteciler ve kapitalizme yaran-
maya çalışan
Bütün o yalakalar, hemde sonsuza değin!...

Boşluktaki Devlet

Den Tomme Stat –Boşluktaki Devlet 
(Belgesel Tarih)

Yazar Tarihçi Hans Vammen, 
Museum Tusculanums Forlag 

Yayınevi, 388 sayfa, 322,50 kr.

Niels Hav
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K
aptanın Seyir Defteri: 26 Mayıs 
2013... Cenevre uçağına biniyo-
ruz. Filli Boya’nın “Renklerin 
Oluşumuna Dair Bilimin Merke-

zine Yolculuk” konsepti dahilinde bir grup 
gazeteciyle İsviçre’ye gidiyoruz... Hedef 
nokta Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, 
yani CERN. Kulağımdaysa, gelmeden önce 
Büyük Patlama (Big Bang) araştırmaları-
nın yapıldığı CERN’le ilgili gazeteci dost-
lardan gelen tepkiler: “Dünyanın ekseniy-
le oynuyorlar... Bing Bang yalan, zaman 
makinesini araştırıyorlar...” 

BIRAK ROBOTU, GARSON YOK
İnişten sonra ayağımızın tozuyla CERN’e 
doğru hareket ediyoruz. CERN aslında İs-
viçre ile Fransa’yı kapsayan bir bilim mer-
kezi. Yerin altında, 27 km uzunluğunda, 
oval şekilde birleşen tüneller var; nam-ı 
diğer Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. Tünel-
lerin 4 ayrı noktasındaysa 2’si büyük 2’si 
küçük 4 dedektör var: Proton çarpıştırılan 
büyüklerin ismi Atlas ve CMS, kurşun çe-
kirdeği çarpıştırılan küçüklerin isimleriyse 
Alice ve LHCb... 

İşte biz, tüm dünyada “Tanrı parçacığı” 
diye adlandırılan Higs Bozonu’nun bulun-
duğu CMS’e gidiyoruz. 

CERN’in B kapısından giriş yaptığımız 
yer; Lost dizisini izleyenler bilir, Dhar-
ma diye bölge vardır, işte orayı andırıyor. 
Önce yemekhaneye uğruyoruz. Bilimkur-
gu sevenleri hayal kırıklığına uğratacağım 
ama, 10 bin kişinin çalıştığı bu merkezde 
bilimadamları kendi yemeklerini tepsiyle 
kendileri taşıyor. Bırak filmlerdeki hiz-
metkâr robotları, bir garson yok! CMS 
deneyinde çalışan genç Türk bilimadamı 
Sercan Şen durumu şöyle özetliyor: “Bazı-
ları, şu gördüğünüz cihazların basit mik-
rodalga fırınlar olduğuna bile inanmak 
istemiyor” 

ŞAMPANYALI KUTLAMA
15 km yol katedip CMS deneyinin yapıl-
dığı binaya varıyoruz. Burası “Tanrı par-
çacağı Higgs”in bulunduğu bölge. Başka 
bir deyişle Bing Bang’in çözümü için bü-
yük adımın atıldığı nokta. Yani Jules Ver-
nes’in tabiriyle “arzın merkezi”... CMS de-
neyinde İTÜ grubunun başındaki Kerem 
Cankoçak ile Sercan Şen eşliğinde binaya 
girdikten sonra, bir ana kumanda ile 20’ye 
yakın bilgisayarın olduğu bir odadayız. 
Burada çarpışmalar görüntüleniyor. Kö-
şede 40’a yakın şampanya şişesi var. Her 
başarılı çarpışma sonrası patlatılmış... Ve 
“ziyaretçi” kartlarını takıp, yerin 100 met-
re altına yolculuğumuz başlıyor... 

İTFAYİYE BAĞLI TELEFON
Kerem Hoca, çarpışmaların yapıldığı de-
dektörün maketi önünde bilgi veriyor. De-
dektörün bir parçası, Türkiye’de yapılmış. 
Bursa’da üretilen bu parça, Türkiye’nin 
CMS deneyine bilgi-beyin dışındaki en 
büyük katkısı. Ardından 
asansöre biniliyor. Heyecan 
dorukta... 40 kişilik asan-
sörle dibe vuruyoruz! İlk 
karşılaştığımız, koridordaki 
uyarı levhaları. Bunlardan 
biri “Oksijen azalmasına 
dikkat” yazısı... Hemen ya-
nındaysa direkt itfaiyeyi 
bağlı telefonlar... Ahizeyi 
kaldırdığınız anda İsviçre 
itfayesi, CMS’de bir sorun 
olduğunu anlayıp teyakku-
za geçiyor. 
Ardından onlarca bilgisa-
yar veri tabanının yan yana 
dizildiği büyük bir odadan 
geçiyoruz. Dedektördeki 

çarpışmanın tüm fotoğraf ve bilgilerinin 
kayıtlara geçtiği oda burası... Sonra sarı 
bir kapı. Ardında şantiyeyi andıran bir 
bölge. Demir bloklar, içlerinde kablolar vs. 
Ve mutlu son... 

150 MİLYON METRE KABLO
Karşımızda dev CMS dedektörü. 2008’deki 
arızasından 1 yıl sonra yeniden çalıştırı-
lan, çarpışma deneylerinden sonra kendi 
birleşme noktalarından açılan dev dedek-
tör... Ve Kerem Hoca bilgi vermeye baş-
lıyor: “Bu gördüğünüz cihaz 40 bin ton 
ağırlığında. 5 katlı bir bina büyüklüğün-
de. İçinden bir belediye otobüsü rahatlık-
la geçebilir. Yapımına 1989’da başlandı, 
2007’de yerin altına indirildi. Deney aşa-
masında dedektör kapatılıyor ve proton-
lar çarpıştırılıyor. Röntgen cihazı gibi 
düşünün. Çarpışmaları görüntülüyor. Sa-
niyede, sıkı durun, 40 milyon tane fotoğ-
raf çekiyor; ana bilgisayara gönderiyor. 
Ancak tümünü depolamamızı imkân yok. 
Depolasak, 1 yıllık bilgi buradan uzaya 30 
kilometrelik yol olur. Onun için saniyede 
çekilen 40 milyon fotoğrafı filtreliyoruz 
ve 100’e düşürüyoruz. Çarpışma sonunda 
parçacıklarla ilgili bilgi alıyoruz.”

Dedektörün dört bir yanı kablo dolu. İn-
şaat severiz ya, hemen soruyoruz! Sabırlı 
profesörümüz gülüyor: “CSM dedektörün-
de tam 150 milyon metre kablo var. Bura-
dan geçen bilgi, New York’un 1 saniyelik 
telefon verileriyle aynı...” 

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ASANSÖRÜ
Dedektörün yanından ayrılıp asansöre 
giderken, kafamı yukarı kaldırıyorum. 
Matrix’teki enine uzayan silahların oldu-
ğu yüzlerce rafı hatırlayın... Onun gibi 
dikine, 100 metre yukarı uzayan binlerce 
merdiven ve demir blok... Sercan Şen he-
men gönlümüzü rahatlatıyor: “Normalde 
yangın olduğunda asansörü kullanmaz, 
merdivenlere koşarız. Burada tam tersi. 
Çünkü bu asansör dünyanın yalıtımı en 
iyi yapılmış asansörü. Yoksa bir tehlike ol-
duğunda aksini düşünmek bile istemem...” 
Arzın merkezine seyahat, “göğe yükseliş”-
le sona eriyor...

HİGGS BULUNSA DA BİTMEZ
Kaptanın Seyir Defteri: 27 Mayıs 2013... 
Kerem Hoca ve Sercan Şen, dünya bası-
nında “Sayesinde Big Bang’le Kainat’ın 
sırları çözülecek” denen Higgs’i anlatıyor: 
“ABD’li fizikçi bununla ilgili yazdığı ki-
tapta ‘God-damn Particle’ (Allah’ın belası 
parçacık) diyor. Yayınevi, ‘ABD muhafa-
zakâr toplum, biz bunu ‘God’s Particle’ 
(Tanrı Parçacığı) diye sunalım deyince, 
Higgs literatüre böyle giriyor... Atlas ve 
CMS deneylerinde görüldü ki, Higgs 10 
katrilyon çarpışmada bir ortaya çıkıyor.” 

DÜNYADA KIRMIZI MARSTA MAVİ
Filli Boya’dan Gülay Dindoruk’un “Kap-

sam geliştirme turu” diye adlandırdığı bu 
“kaptanın seyir defteri”, Kerem 
Hoca’nın renk sunumuyla sona 
eriyor: “Atmosferi geçince renk-
ler değişiyor. Uzayda daha farklı 
görürüz. Örneğin dünyaki mavi 
taş, Mars’ta kırmızı görünebilir. 
Renk, taşın özelliği değildir.

Kerem Cankoçak: Zamanda 
yolculuğu biz göremeyeceğiz

- Big Bang, 13.7 milyar yıl önce 
yaşandı. Evren genişledikçe so-
ğuyor, soğudukça Büyük Patla-
ma’dan 400 bin yıl sonra atom-
lar oluşuyor. Evren hızlanarak 
büyüyor ve biz buna neyin neden 
olduğunu bilmiyoruz. 

- Evrenin yüzde 74’ü kara enerji, 24’ü 
kara maddeden oluşuyor. Yani Samanyo-
lu’nun da içinde olduğu binlerce galaksi, 
yıldız vs. yalnızca ufacık bir bölümünü 
oluşturuyor. Uzay çok boş. Tüm galaksi-
ler, yüzde 1 gibi bir kirliliğiz. Bazı galak-
siler bize yaklaşıyor. Birkaç milyar yıla 
çarpacaklar. 
- Teorik olarak zamanda yolculuk müm-
kün. Ancak bizim kuşağın zamanda yolcu-
luğu göreceğini zannetmiyorum. Zamanda 
ileri gidiş mümkün ama geri dönüş daha 
zor... 
- CERN’de proton ve kurşun çekirdeği çar-
pıştırması dışında bir şey yapılmıyor. Ama 
burada ABD’lilerle İranlılar yan yana... 
Kişi buradaki çalışmaları, ülkesindeki 
nükleer çalışmalara katarsa, bir şey diye-
mem... 

Sercan Şen: 100 Türk var, kışın 
20’si çalışır
“İstanbul Üniversitesi sonrası 5 yıldır bu-
rada, CMS deneyindeyim. CERN’e kayıtlı 
100 Türk bilim insanı var. Genelde bun-
ların 20’si kışın, maksimum 60’ı yazın 
CERN’de çalışmalarını sürdürüyor.”

Samim Değer: Devletin desteği 
önemli
- 1982’de CERN’e geldim. Ancak YÖK 
yasası sonrası istifa ettim. University of 
Calirfornia adına buradayız. Burada 400 
ABD’li bilim insanı çalışıyor. İlk gelen Pe-
rihan Tolon ancak burada devamlı olarak 
en uzun kalan Türk benim. CMS deneyin-
de çalışıyorum. Türk uzmanlar CMS’te 4 
ana üniversitenin şemsiyesi altında çalışı-
yor; Boğaziçi, Çukurova, ODTÜ ve İTÜ... 
- CERN’in yıllık bütçesi 1 milyar frank. 
Türkiye CERN’e tam üye ya da “associa-
te” üye olursa ne olacak? Üyelikle Türk 
şirketleri de buradan iş alacak. CMS de-
dektörünün bir parçası Türkiye’de 600 
bin İsviçre Frankı’na üretildi. CERN’den 
alınan bir ihale 1 liraysa şirkete kazancı 3 
oluyor. Örneğin uzay sanayinde kullanılan 
seramikleri artık mutfaklarımızda kulla-
nıyoruz...
- Sayın Erdoğan’ın da Sayın Gül’ün de 
ziyaretinde bilgi verdik. CERN’in bütçe-
sini 20 üye ülke karşılıyor. Bütçeye katkı 
milli gelire göre. Onun için tam üyelikte 
İsviçre’den fazla katkı yapmamız gerek. 
40-50 milyon Frank gibi... Associate üye-
likte daha az veriyorsunuz ama tek farkı 
seçimde oy kullanamıyorsunuz. Devletin 
teşvik desteği çok önemli. CERN’den bir 
heyet Türkiye’ye gelip izlenimlerde bulun-
du. CERN’nin Türk şirketlerinden, Türk 
şirketlerinin de CERN’den faydalanacağı 
söylendi.

Cern notları
- CERN’e dünyanın her yerinden okul 

gezileri yapılıyor. Kampüste çocuklar için 
bir yaz okulu yok. Ancak lise öğretmenleri 
için her yaz 2 haftalık “Çocuklara fizik na-
sıl sevdirilir” diye seminerler veriliyor.
- Burada yalnızca “parçacık avı” yapılmı-
yor. Yazın sınırda bir havuz bilim adamla-
rının hizmetine açılıyor. İsviçreli kadınlar, 
havuzda bilim adamı avına çıkıyor! Biri-
nin eşi, “Kadınlar bilim adamlarını zengin 
sanıyor” diye anlatıyor!
- “Bilim eşleri” için zaman zor geçiyor. 
Onun için birkaçı birleşip Karadelik adlı 
müzik grubu bile kurmuş.
- Bir CERN kulisi: Bir TÜBİTAK’çı 
CERN’e gelir. Dev çarpıştırıcıya bakar ve 
“Kilosu kaç para eder bu detektörün” diye 
bilimsel bir yaklaşımda bulunur. Umarım 
bu sadece bir espridir...

(Emre ERGÜL - HT PAZAR)

Arzın merkezine seyahat
CERN’de bilim insanları 13.7 milyar yıllık tarihinde evrenin ilk nanosaniyelerine nasıl ulaştı?
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A
vrupa futbolunun pat-
ronu UEFA, 3 Temmuz 
2011’de başlayan şike 
ve teşvik primi soruş-

turması kapsamında Fenerbahçe 
ile Beşiktaş hakkındaki kararını 
açıkladı. UEFA, 2 gündür Tür-
kiye’de merakla beklenen karar-
larını dün akşam saatlerinde Fe-
nerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine 
faks yoluyla gönderdi. UEFA, 
Fenerbahçe’ye 2+1 yıl; Beşiktaş’a 
ise 1 yıl Avrupa kupalarından 
men cezası verdi. UEFA, Disip-
lin Kurulu’na sevk edilen isim-
lerden; Fenerbahçe Başkanı Aziz 
Yıldırım, yöneticiler Şekip Mos-
turoğlu, İlhan Ekşioğlu ve eski 
yönetim kurulu üyesi Ali Yıldı-
rım ile altyapı sorumlusu Cemil 
Turan hakkında müfettişten ek 
rapor talep etti. UEFA aynı şekil-
de; Beşiktaş eski yöneticisi Serdal 
Adalı ve Siyah - Beyazlı ekibin 
eski teknik direktörü Tayfur Ha-
vutçu hakkında da soruşturmayı 
yürüten disiplin müfettişinden ek 
rapor sunmasını istedi. 

ŞİMDİ NE OLACAK?
Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüp-

lerinin UEFA tarafından veri-
len bu ara karara 3 gün 
içerisinde itiraz hakkı 
bulunuyor. UEFA 
Tahkim Kurulu, 
hem Fenerbah-
çe’nin hem de 
Beşiktaş’ın 
itirazlarını 
değerlendi-
rerek ko-
nuyla il-
gili nihai 
kararını 
verecek. 
Eğer, 
UEFA 
Tahkim 
Kurulu 
verilen 
cezaları 
onarsa, iki 
kulübümüz 
de durumu 
Uluslararası 
Spor Tahkim 
Mahkemesi’ne 
(CAS) taşıyacak. Bu-
radan da olumsuz bir 
cevap gelmesi halinde UE-
FA’nın kararı uygulanacak. 

İŞTE +1’İN SIRRI
İki kulübün aldığı cezalar 

onanırsa, Beşiktaş ge-
lecek sezon UEFA 

Avrupa Ligi’nde 
mücadele ede-
meyecek. 

F.Bahçe’nin 
yerine de 
Şampiyon-
lar Ligi 
ön eleme 
turuna 
Bursas-
por gi-
decek. 
Beşik-
taş’ın 
yeri-
ne ise 

UEFA 
Avrupa 

Ligi’ne 
Kayserispor 

ve Kasımpaşa 
katılacak. Fe-

nerbahçe’de 2+1 
yıllık cezası kapsa-

mında önümüzdeki 
2 sezon boyunca UEFA 

organizasyonlarında yer ala-

mayacak.
Sarı - Lacivertli kulübün ‘+1’ 

yıllık cezası ise, yapılacak 5 sene-
lik denetimle, herhangi bir suç 
unsuru olmaması durumunda ip-
tal edilecek. 

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 
verilen cezaların ardından resmi 
bir açıklama yayınladı. Açıklama-
da, “Beşiktaş, 2013 - 2014 sezonu 
için UEFA Avrupa Ligi’ne katıl-
maya uygun değildir. Fenerbah-
çe, 2013 - 2014 UEFA Şampiyon-
lar Ligi sezonu da dahil olmak 
üzere önümüzdeki 3 yıl UEFA 
kulüp organizasyonlarından çı-
kartılmıştır. Üçüncü sezon yasa-
ğı, beş yıllık bir denetim süresiyle 
ertelenmiştir. Tüm kulüplerin 
UEFA Tahkim Kurulu’na itiraz 
etme hakları bulunmaktadır. Ay-
rıca, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta 
kişilerle ilgili olarak Disiplin Ku-
rulu, bazı ek bilgilerin alınması 
ve daha ayrıntılı olarak kişilerin 
farklı konumları nedeniyle top-
lanacak ve karar verecektir” de-
nildi. 

F
enerbahçe Kulü-
bü’nün hukuki işlerin-
den sorumlu yardım-
cısı avukat Yasemin 

Merçil, UEFA’nın verdiği 
men kararı hakkında açık-
lamalarda bulundu. FB TV’ye 
konuşan Merçil, “Toplam 3 
yıllık bir ceza gözüküyor. Ge-
rekçeleri 13 sayfalık bir metin. 
Şahıslarla ilgili ceza vermeye 
yeterli belge olmadığından di-
siplin müfettişinden ek rapor 
istenmiş. Oturup inceleye-
ceğiz. Şu anda 3 gün içinde 
itiraz hakkımız var. Bu, kısa 
bir karar. Gerekçeli kararı 
bekliyoruz. Fenerbahçe tüm 
hukuki haklarını kullanacak. 
Kulüp, bu şahısların fiileriyle 
ilgili ceza alıyor gibi gözükü-
yor. Ama şahıslarla ilgili orta-
da bir ceza yok. Gerekli tüm 
itirazları yapacağız” şeklinde 
konuştu.

HUKUKÇULARDAN İLK 
YORUM
Avukat Nail Gönenli, “UEFA, şi-
keye dair bir karara hükmetmedi 
ama tam olarak bir karar da ver-
medi. Bizle ilgili sadece 2 satırlık 
bir karar geldi. UEFA Disiplin 
Müfettişi’nden, Serdal Adalı ve 
Tayfur Havutçu adına ek bir ra-
por talep edildi. Müfettişin ra-
porunun çok eksik olduğunu ve 
müvekkilerimizin aklanmasını 
bekliyorduk. Şimdi müfettişin 
hazırlayacağı o raporun sonucu-
nu bekleyeceğiz. Şikeye dair bir 
karara hükmedilmedi ancak tam 
olarak bir karar da verilmedi. So-
ruşturma devam ediyor diyebili-
riz” dedi. 

Ankara Üni- versitesi 
Hukuk Fakülte- si Öğretim 
Üyesi Nadi Günal, “Demek ki 
Serdal Adalı ile ilgili muhtemel 
belge eksiklikleri var. Müfettiş 24 
– 25 yaşında genç bir isim. Rapo-
runda bir eksik varsa, Adalı ve 
Havutçu hakkında değerlendir-
me yapıldıktan sonra ceza verilip 
verilmemesi konuşulur” diye ko-
nuştu.

Spor uzmanı hukukçu Şekip 
Hardal, “İkinci dalga, Fenerbahçe 
ve Beşiktaş’ın ceza aldığı maçlar-
daki rakiplerle futbolcu ve teknik 
adamları içerecek. 3. dalga ise 
UEFA, Tahkim aşamasından son-
ra, Futbol Federasyonu’na, ‘gere-
ğini yapın’ çağrısında bulunması-
nı içeriyor. Açıkçası, Yıldırım De-
mirören federasyonu 3 Temmuz 
sürecinde sınıfta kaldı. UEFA, 

Türk federasyonundan 
yaptırım istediğinde ise ligle-
rin şeklinin değişmesi gibi sıkın-
tılar gündeme gelecek” ifadelerini 
kullandı.

Biliç: Sorun yok
UEFA’nın Beşiktaş’a 1 yıl Avru-
pa kupalarından men cezası ver-
mesinin ardından gözler Siyah - 
Beyazlı ekibin yeni teknik direk-
törü Bilic’e çevrildi. Beşiktaşlı yö-
neticilerin Bilic’le konu hakkında 
görüştüğü, Hırvat teknik adamın 
da “Benim için bir problem yok, 
cuma günü İstanbul’a gelerek 
sözleşme imzalayacağım” cevabı-
nı verdiği belirtildi.

Orman: Yanlış hesap 
Bağdat’tan döner

Beşiktaş Baş-
kanı Fikret Orman, 

UEFA Disiplin Kurulu’nun verdi-
ği cezayla ilgili olarak, “Anlamak-
ta güçlük çektiğimiz bir karar. 
Beşiktaş bir tüzel kişiliktir. Bi-
zim yaptığımız savunmanın sonu-
cunda tüzel kişiliğe ceza verilme-
sini anlamıyorum. Benim anlam 
veremediğim bir karar. Yanlış he-
sap Bağdat’dan döner. Bizim açı-
mızdan baktığınızda Beşiktaş’a 
ceza verilmemesi lazım. 3 günlük 
bir süremiz var. Bu süreç için-
de itirazımızı yaparak hakkımızı 
arayacağız” açıklamasını yaptı.

Hacıosmanoğlu: şampiyonuz
Trabzonspor Başkanı İbra-
him Hacıosmanoğlu, UEFA’nın 
F.Bahçe ve Beşiktaş’ı Avrupa’dan 

men etmesinin ardından açıkla-
malarda bulundu. Hacıosmanoğ-
lu, “Türk futbolunu kirletenler 
kendilerini değil camialarını da 
lekelediler. Bu camiaların üzün-
tülerini paylaşmak isteriz elbette 
ama bu şahıslarla ilgili onların da 
gerekeni yapması gerek. Ahlak 
sınavını bütün spor ailesinin 
vermesi lazım. Biz artık hiçbir 
şey yapmayacağız. Artık konuş-
manın zamanı değil. Bu güzide 
kulüplerin bu şekilde zor duru-
ma düşmesi onların taraftarla-
rını ne kadar üzdüyse bizi de o 

kadar üzdü. Biz artık adaletin 
tecellisini bekleyeceğiz. 2010-

2011 sezonunun şampiyonunun 
Trabzonspor olduğunu herkes bi-
liyor” dedi. 

AYSAL: DOST KULÜPLERİZ
Galatasaray Kulübü Başkanı 
Ünal Aysal, F.Bahçe ve Beşik-
taş’ın UEFA Disiplin Kuru-
lu’ndaki durumu hakkında ka-
rar açıklanmadan önce yaptığı 
konuşmada, “Galatasaray bütün 
bu sistemin dışındadır. Biz, emin 
olun kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Tek dileğimiz, Türk kulüplerinin 
dışarıdan böyle bir leke almadan 
kurtulmaları ve Türk sporunun 
dışarıdaki gelişiminin herhangi 
bir sorun yaşanmadan devam et-
tirmesidir. Bunlar dost kulüpler, 
dost camialar. Türkiye’de aynı 
şeyin içindeyiz, aynı sorunları be-
raber yaşıyoruz. Yurt dışında da 
beraber savunmada olmamız ve 
birbirimizi korumamız gerekir. 
Galatasaray’ın burada başka bir 
şekilde davranmasını bekleme-
yin ve böyle bir şey düşünmeyin” 
dedi. 

Türk futboluna ağır darbe
UEFA; FENERBAHÇE'Yİ 2+1, BEŞİKTAŞ'I 1 YIL AVRUPA KUPALARINDAN MEN ETTİ

F.Bahçe’den çelişki vurgusu
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