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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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Danimarka’da yerel seçim
heyecanı başladı

06/09/2012 12:47

Danimarka’da 19 Kasım’da yapılacak yerel
seçimler öncesi mektupla oy kullanma 20
Ağustos’ta başladı
Sayfa 6

Danimarkalılar hedef tahtasında
Danimarka’dan Suriye’ye savaşmaya giden radikal İslamcı gençler NATO genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile eski milletvekili Naser Khader’i ölümle tehdit ettiler. Bu
iki ismin yanı sıra dört kişinin daha resmini duvara asan dört kişi yayınladıkları videoda
ünlü isimlerin resimlerini kalaşnikovlarla taradılar.
Sayfa 9

Ahmed Akkari
öyle bir döndü ki..

Jyllands Posten gazetesinin 2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamasının ardından Ortadoğu ülkelerine
gezilere çıkarak Danimarka’ya boykotun başlamasına neden olan isimlerden
biri olan Ahmed Akkari, uzun süren sessizliğini bozdu ve şeriatçı ve aşırı İslamcı
olarak gördüğü kesimlere sert tepkiler
gösterdi. Müslüman göçmenlerin Danimarka’ya uyumunda fiyasko yaşandığını söyleyen Akkari, Peygamber karikatürleri yayınladığı dönemdeki tavrından
pişmanlık duyduğunu söyledi.
Sayfa 13

Çinlilere kızdı,
partisinden atıldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yazdığı yorumlar nedeniyle sert tepkilerle
karşılaşan Helsingör Belediye Meclisi
Sosyal Demokrat üyelerinden Fuat Yalan partisinden atıldı.
Sayfa 8

“Sembol kadın”
Kopenhag’da
kurşunlandı
Helle Thorning’in silah
arkadaşları kim acaba?

Besle kargayı, oysun gözünü
Cengiz Kahraman

Sadi Tekelioğlu
Sayfa 6

Sayfa 4

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

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

www
.gaze
tte.dk

Sanatçı Ari Alpert tarafından
yapılan ve Avrupa’nın en büyük açık hava
Rock Festivali olan Roskilde Festival
alanında da sergilenen “Sembol kadın”
tablosunun bulunduğu Kopenhag’daki
atölye silahla tarandı.
Sayfa 10

Fenerbahçe’ye 2 yıl Avrupa yasak
CAS, UEFA’nın Fenerbahçe’ye
verdiği iki yıl Avrupa kupalarından men cezasını onadı. Detaylı
açıklamanın önümüzdeki
saatlerde yapacağı
beklenirken CAS’ın
internet sitesi de
aşırı yoğunluktan
çöktü.
Öte yandan Fenerbahçe’nin de
resmi internet sitesi aracılığıyla kısa bir
süre içerisinde açıklama
yapacağı öğrenildi.
F.Bahçe’nin, UEFA Disiplin Kurulu’nun, Süper Lig’de 2010-11
sezonuna ilişkin şike davasıyla

ilgili verdiği 2+1 yıl men cezası için UEFA Tahkim Kurulu’na
yaptığı itirazla ceza 2 yıla düşürülmüştü.
Fenerbahçe, Cuma
günü yapılacak olan
kura çekimine
katılamayacak.
Ayrıca Fenerbahçe bu sezon
sonunda Avrupa
kupalarına katılma
hakkı kazanırsa yine
önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında yer alamayacak. CAS’ın Beşiktaş ile ilgili
kararını ise 30 Ağustos’ta açıklaması bekleniyor.
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Zevkinize göre mimarı tasarım
Danimarka yapı-standartlarında
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

Danimarka´da boşanma kolaylaştırıldı
Hukuk bürosu Legal Consult
Danimarka'da ve İsveç'te her türlü hukuki
sorunlarınızda dava takibi ve danışmanlık
hizmeti sunuyor
▪ Oturma izni, sığınma
▪ Belediyelerden alınan sosyal
ödenekler
▪ İşyeri açma
▪ Aile hukuku
▪ Ayrımcılık
Hukukçu Victoria Gulla Jensen

Tlf.: +45 22 62 53 81 - E-mail: victoria@legalconsult.dk
www.legalconsult.dk

”Selv-Salg”

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

Boşanma oranlarının yüzde 42’lere ulaştığı Danimarka’da artık mutsuz
evli çiftler internetten indirecekleri bir formla boşanabilecekler.

1

Temmuz tarihinde yürürlüğe giren
yeni uygulamaya
göre, ayrılmak isteyen mutsuz çiftler, seperasyon adı verilen boşanma öncesi 6 aylık ayrı
yaşama dönemini yaşamadan boşanabilecekler.
Yeni uygulamay göre,
boşanmak isteyen mutsuz
çiftler, internetten indirdikleri boşanma formunu
doldurup, imzalayıp aynı
gün içinde boşanmalarını boşanma dairesine

Erhvervsformidler.dk

ma kurallarına göre:
- Çiftler en az altı ay olan
ayrılık dönemi yaşamadan
boşanabilecekler
- Boşanmadan önce ayrılık dönemini tercih eden
çiftler, daha önce 500 kron
olan seperasyon harcı yerine artık 900 kron ödeyecekler.
- Boşanma esnasında nafaka vb. gibi konularada
hemfikir olamayan evli
çiftler boşanma dairesindeki görüşme için 1000
kron ödeyecekler.

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: +45 59 43 39 98
Mail: kadir@erdogmus.dk

TDportal.dk

TDportal.dk har Danmarks
største netværk af partnere

mek zorunda kalacaklar.
Hukukçular ve aile uzmanı terapistler, yüzde 42
gibi hali hazırda yüksek
olan boşanma oranlarının
yeni uygulamayla daha da
artacağından endişe duyduklarını ifade ederek,
(Statsforvaltningen) posta seperasyon dönemi için
yapılacak kişi başına 900
ile bildirebilecekler. Evli
kronluk ödemenin boşançiftler boşanmadan önce
boşanma öncesi ayrı yaşa- maların önüne geçmek yema dönemi olarak da bili- rine daha da artıracağına
dikkat çekiyorlar.
nen seperasyon dönemini
tercih ederlerse kişi başına 1 Temmuz tarihinde yü900 Danimarka kronu öde- rürlüğe giren yeni boşan-

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

HABER’E SAHİP ÇIKIN,
HABERSİZ KALMAYIN!
Hiç bir kurumdan herhangi bir destek almadan bugüne kadar
sizlerin sesi, gözü, kulağı olmaya çalışan Haber gazetesinin,
sizlere daha iyi habercilik hizmeti verebilmek ve daha fazla okura
ulaşabilmek için desteğinize ihtiyacı vardır.

Yapacağınız ekonomik katkı ile sizlere daha iyi bir gazete ve haber portalı
sunmayı ve daha çok okura ulaşmayı hedefliyoruz.
Haber’i bugünlere siz getirdiniz. Haber sizindir, sizin kalsın.
Katkılarınız için hesap numaramız:
Danske Bank
Reg. nr: 4180
Konto nr: 0010049695
Iban nr: DK85 30000010049695
SWIFT KOD: DABADKKK
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animarka’dan beyinleri yıkanmış bazı Müslüman
gençlerin Suriye yönetimine karşı savaşmaya gitmelerini
medyadan endişeyle takip ediyoruz. İstihbarat birimleri bu gençleri engellemenin güçlüğünden yakınıyor ve toplumsal desteğe ihtiyaç
duyulduğunu vurguluyor.
Bu toplumsal destek nasıl sağlanır bilemiyorum, ama bilinen bir
şey var, o da, bu gençlerin bu ülke
için de büyük tehlike oluşturduğudur.
Radikal İslamcı kesimler tarafından beyinleri yıkanarak Suriye’deki yönetime karşı savaşmaya
götürülen bu gençler, şimdi de hedef tahtalarına bazı Danimarkalıları koydular.
Hani, bir söz vardır; “Besle kargayı oysun gözünü”. Gelinen durum işte budur.
Çoğu bu ülkede doğup büyüyen,
kreşten liseye kadar bu ülkenin
eğitim sistemi içinden geçen bu
gençler, bugün ellerinde otomatik
silahlarla tanımadıkları coğrafyalarda tanımadıkları insanları gözlerini kırpmadan öldürmeye gidiyorlar ve döndüktülerinde, eğer
dönerlerse sırada bazı Danimarkalılar var. Köktendinci çevrelerin
beyinlerini yıkadığı bu gençler için
yapılacak pek fazla birşey kalma-

Ağustos /August 2013

Irak’ta, Libya’da olduğu gibi Suriye’de de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararı olmadan
savaş açmaya hazır olduklarını
açıkladığı sürece gençlerin beyni
yıkanmaya devam edilecek ve bu
cengiz.kahraman@haber.dk gençler ölümü de göze alarak, bir
CENGİZ KAHRAMAN
mış geriye, eminim yaşadıkları bu lıyor. Batı nerede yanlışlar yapıldı- savaş muhabiri gibi her yeni savaşta yerlerini alacaklardır. Sonra
ğı üzerinde durmalı.
toplumdan da nefret ediyorlardır
bizler de bu gençler neden savaşa
Düşünün bir kere. Gelişmiş bir
bu gençler.
Bu sorunu çözmek için toplumsal Batı ülkesi olan Danimarka’da bir gidiyorlar diye sorup duracağız.
Edindiğim bilgilere göre sadece
destek arayan yetkililerin, bugüne Filistinli aile 17 yaşındaki kızları
Danimarkalı bir erkekle çıktı diye Danimarka’dan 50’ye yakın genç,
kadar, onları bu hale getiren nedenlere göz yummak yerine onla- genç kızı öldüresiye dövüyor ve bu diğer İskandinavya ülkeleriyle
birlikte 150’nin üzerinde, Avruülkede doğup büyümüş genç bir
rın bu hale gelmesine neden olan
gelişmeler üzerinde durmaları ge- kız böyle bir duruma maruz kala- pa genelinden de 600’ün üstünde
genç Suriye’ye gitmiş.
biliyor. Namus cinayetlerine çörekmez miydi?
Avrupa Birliği Terörle Mücadele
Danimarkalıların duyduğu endi- züm imamlar, antropologlar, sosKoordinatörü Gilles de Kerchove,
yologlar, psikologlarla aranmaya
şe medyada yeni bir durummuş
gibi gösterilmeye çalışılsa da, Suri- başlanıyor. Kan parası ödemekten yaptığı açıklamalarda Suriye’ye savaşmaya giden yüzlerce Avrupalı
ye’deki yönetime karşı radikal din- bahsediliyor. Şehir meydanlarınMüslüman
gencin, “Gittiklerinde
da, sokak ortalarında, okullarda
ci kesimlerin safında savaşmaya
hepsi radikal değil. Ama büyük ih“Demokrasi istemiyoruz, şeriatın
gitmek yeni bir durum değil.
timalle orada eğitim görüp, radidışındaki yasayı tanımayız” diye
Aslında bu gelenek 70’li yılların
sonunda başlayan ve 80’li yılların bağıranlara göz yumuluyor, apart- kalleşecekler. Daha önce gördüğümüz gibi, bu durum geri döndüksonlarına doğru sona eren 9 yıllık manların bodrum katlarındaki
lerinde ciddi bir tehdit yaratabilir.
Sovyet-Afgan savaşına kadar uza- mescitlerde verilen din eğitimleri
Döndüklerinde tecrübeli olacaklar
hakkında bir araştırma yapmaya
nıyor.
Batı ülkelerinden yüzlerce genç, gerek duyulmuyor. İfade özgürlü- ve diğer insanları da radikalleştirebilirler” diyor.
Sovyet-Afgan savaşından tutun da, ğü ve özgür tartışma adı altında
Suriye’ye giden ve İslamcı muhayine Afganistan, Çeçenistan, Bos- bazı ırkçı Danimarkalıların da İslif güçler yanında yeralan bu gençna, Irak vb. ülkelerde kendilerine lam dinine ve Müslümanlara hakaret etmesi karşısında sessiz ka- ler, kendilerinden öncekilerin yapİslami Mücahitler denen kesimin
tıklarını tekrarlıyorlar.
lınıyor.
saflarında hep savaştılar.
Demekki bir yerlerde yanlış yapı- Bir başbakan; Afganistan’da,

Besle kargayı, oysun
gözünü!

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

ÇANAK ANTENE SON!

Asya'dan Avrupa'ya,
Ortadoğu'dan Afrika'ya
kadar onlarca ülkeden
yüzlerce kanal

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...
SADECE ANTEN DEĞİL

Elektrik ve elektronik denince şarj aletlerinden ara, data
kablolarına ve daha bir çok ürüne kadar, akla gelebilecek
her türlü ürün ve tamirat işleri ile hizmetinizdeyiz.

Balkan, Asya,
Arap ve İran
kanalları için
de cihazlarımız
mevcuttur.

KOPENHAG: Nørrebrogade 216 - 2200 København N-Tlf.: 51 88 86 75. Aarhus: Tlf: 86 25 15 10
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u satırlar yazılırken Suriye’ye herhangi bir saldırı başlamamıştı. Söylentiler had safhada idi. Hatta saldırının
eli kulağındaydı. Amerikan savaş gemileri
Akdeniz’de hazır bekliyorlardı. İngiltere
ve Fransa devlet yetkilileri daha araştırma ve soruşturmalar bitmeden Şam’ın kenar mahallelerinde meydana gelen kimyasal gaz saldırısını Esad güçlerinin yaptığını belirtip, Suriye’ye saldırarak Esad’ı
cezalandıracaklarını söylemeye başlamışlardı.
Bu arada her zaman olduğu gibi önce
dumanlık hava arasında ne olup bittiğini
kenardan izleyen Danimarka baktı ki iş
ciddiye biniyor, ve “bu işte para var” diye
düşünüyor, hemen kazanacağını düşündüğü taraftan yana tavır aldı ve hiç kimse
Danimarka’dan bir şey istememişken koroya başbakan da katıldı.
Helle Thorning Schmidt de zehirli gaz
saldırısını Esad güçlerinin yaptığından
emindi.
Danimarka başbakanının “uslu öğrenci”
gibi parmak kaldırıp “ben de varım, ben
de katılacağım” demesi, Körfez savaşında ve Irak Savaşında Danimarka’nın da
masada oturma isteğini hatırlatıyor. Çöl
savaşına denizaltı ile katılan Danimarka

Danimarka’ya
yeni geldiniz
ve bir geliriniz
yoksa...

Ağustos /August 2013

Helle Thorning’in silah arkadaşları
kim acaba?
SADİ TEKELİOĞLU

sadi.tekelioglu@haber.dk

bugünlerde nasıl bir katkı yapacağını da
net olarak bilmeden, hatta hiç kimse onlardan yardım bile istememişken ortaya
atladı.
Saldırının ardından Esad devrilip Suriye’nin yeniden inşası gündeme geldiği zaman, Danimarka firmalarına ihaleler verilecek, Danimarka para kazanacak.Beklenti ve düşünceler bu yönde.
Danimarka Başbakanı Birleşmiş Milletler kararını beklemeden müdahele edilmesinden yana. Zira Birleşmiş Milletler’den böyle bir karar çıkmayacağını biliyor. O yüzden yangından mal kaçırır gibi,
“Önce saldıralım” savunmamızı sonra yaparız gibilerinden bir gerekçe ardına sığınıp savaş çığırtkanlığı yapıyor.
Helle Thorning Schmidt’in Suriye’ye
saldıralım, biz de katılalım dediği günlerde aynen onun gibi düşünen yaklaşık
45-50 kişilik radikal İslamcı Danimarka-

İ

şsizseniz ve herhangi bir
geliriniz yoksa, sosyal yardım ya da işsizlik ödentisi
de almayıp eşinizin geiliriyle
geçiniyorsanız Kopenhag Belediyesi’nin size bir teklifi var.
Danimarka’da oturma ve
çalışma iznine sahip olarak
oturan kişilere Kopenhag Belediyesi Danca dil kursu ve iş
piyasasına katılım kursları veriyor.
Herhangi bir mesleki diploma sahibi olmayan ancak

lı genç çoktan Esad’ı devirmek için Suriye’ye girmişlerdi bile. Bu gençler El Kaide, El Nusra, Hizb Ut-Tahrir, ÖSO gibi
örgütlerin çatısı altında Hilafet savaşı
sürdürüyorlar. Onlar da herhangi bir savaş kararı alınmamışken silaha sarılıp
“Danimarka yasalarını” ihlal ediyorlardı.
Hatta bunlardan bazıları hızlarını alamayıp aralarında eski Danimarka Başbakanı ve NATO genel sekreteri Anders
Fogh Rasmussen ile eski milletvekili Naser Khader’in de bulunduğu 6 Danimarkalının resimlerini duvara asıp kuşuna
dizmişler, bunu Danca konuşmanın da
yer aldığı bir video olarak hazırlayıp Danimarka kamuoyuna sunmuşlardı. Videolardan birinde konuşan kişi Danimarkalı Müslüman gençleri İslam adına savaşa
davet ediyordu.
Danimarka başbakanının yanında çalışan ve kendi partisinden olan Adalet Ba-

ilkokul ya da orta/lise dengi
diploması olan kişilere yönelik
olarak düzenlenen kurslara
Frederiksberg Belediyesi sınırlarında oturanlar da katılabilecekler.
“Ny i Job og Uddannelse”
adlı projeye katılanlara Danca
dil kursu, İş piyasası ve iş başvuru kursları, mesleki eğitim,
ücretli staj alanlarında yardımcı olunuyor.
Kursu yetkilileri Camilla
Sichlau ve Signe Wolf, evde

kanı Morten Bödskov bu gençlerin suç işlediklerini söyledi.
Şimdi doğrıdan soruyorum. Danimarka’dan kalkıp Suriye’ye savaşmaya giden
gençlerle Danimarka başbakanının arasında ne gibi bir fark var?
Hangisi hangi yasaya uyarak, dayanarak
savaş yapıyor?
Daha da direk söyleyeyim Helle Thorning Schmidt “herkesten önce ortaya çıkıp, katılalım” dediği savaşta el Kaide ile
omuz omuza savaşacağını biliyor mu?
Gelecekte herhangi bir şekilde Esad’a
kimyasal gaz kullandı diye saldıranlar,
kimyasal silahlı saldırıyı muhalif güçlerin
yaptığı ortaya çıkarsa ne yapacak?
Daha da önemlisi Esad’ı devirip kimlerden oluştuğu belli olmayan bir muhalif
gruba iktidarı teslim edilirse orada ortaya
çıkabilecek yönetim tarzı ve rejimden ne
kadar eminsiniz?
Madem bu kadar Demokrasiye aşıksınız,
inanıyorsunuz bu sorunun da cevabını verin. Afganistan’a egemen olan zihniyet
Suriye’ye hakim olursa kime ne diyeceksiniz?
Gördüğünüz gibi soru çok.
Ve bu soruların aslında bir tek net cevabı var: “Savaşa hayır”

oturan herhangi bir geliri olmadan eşinin maaşıyla geçinen kişileri iş piyasasına kazandırabilmek ve onların iş
piyasasında kalıcı olmalarını
sağlayabilmek için çalıştıklarını belirterek kursların 4 hafta
sürdüğünü ve devamlı olarak
yeni sınıflar açıldığını, şartlara uyan kişilerin istedikleri zaman kendilerini arayabileceklerini söylüyorlar.
Wolf ve Sichlau, aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya ge-

len ve iş piyasası veya belediye yetkilileri ile herhangi bir
ilişkileri olmadıkları için evde
oturan ve eşinin geliri ile geçinen bu kişilere ulaşmakta güçlük çektiklerini belirtiyorlar.
Yukarıdaki şartlara uyan
kişiler aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak e-posta
ya da telefon açarak kursa
başvurabilirler.
nyijoboguddannelse@bif.kk.dk
Tlf: 2736 70 20
veya 2048 6301

Danimarka’da yerel seçim heyecanı başladı
Danimarka’da 19 Kasım’da yapılacak yerel seçimler öncesi mektupla oy kullanma 20 Ağustos’ta başladı

D

animarka’da 19
Kasım tarihinde
yapılacak belediye ve bölge (Region) seçimlerine az bir
zaman kala seçimler öncesi
mektupla oy kullanma işlemi geçtiğimiz 20 Ağustos
tarihinde başladı.
Seçmenler ülkedeki tüm
Borgerservice lokallerinde
oylarını şimdiden kullanabiliyor ve yerel seçimlerde
Danimarka vatandaşı olma
şartı aranmıyor. Oy kullanmak isteyen seçmenlerde
aranan tek şey, seçmenlerin beraberlerinde kimlik
tespiti yapılabilmesi için
pasaport ya da ehliyetlerini getirmeleri. Seçmen oy
kullanma konusunda Bor-

gerservice’deki danışmanlıktan yardım talep edebiliyor.
Seçimlere üç ay öncesinden oy kullanma imkanının
verilmesinin nedenlerinin
başında, halkın sandık başına gitmesini sağlamak
ve düşük olan oy kullanma
oranını yükseltmek geliyor.
Tercihli oy kullanmak isteyen seçmenler, tercih ettikleri adayın adını ve temsil ettiği partinin harfini,
(örneğin Sosyal Demokrat
Parti ise A harfi) yazması
gerekiyor.
Tercihli oy kullanmak isteyen seçmenler adaylara
da doğrudan ulaşabiliyorlarsa, onlardan doğrudan
bilgi de alabilirler.

2009 yılında yapılan yerel
seçimlerde yüzde 70 oranında olan oy kullanımının
20 Ağustos’ta başlayan
mektupla oy kullanma ile
daha da artacağı umuluyor.

Yıldız Akdoğan
Kopenhag’ı daha iyi
yaşanılır hale getirmek
istiyor
2007 yılındaki genel seçimlerde Sosyal Demokrat
Parti’den Danimarka parlamentosuna seçilen ilk
göçmen asıllı kadın milletvekili olan Yıldız Akdoğan,
Kopenhag Belediyesi’ne
seçilmesi durumunda Kopenhaglılara büyük faydası
dokunacağını ifade etti.

”Kopenhag, mimarisi,
yeşil alanı, bisiklet yolları ve güzel şehir hayatı ile
bir çok ülkede örnek olarak gösterilen bir kent.
Bir çok önde gelen dergi
Kopenhag’ı yılın başkenti seçti. Ben de çok gurur
duyuyorum Kopenhag’la.
Ancak Kopenhag’da eşitsizlik ve yoksulluk gibi sosyal sprunlar bulunuyor.
Özellikle gençler arasında
bu daha çok sorunlar yaşanıyor. Bu güzel kentte
herkesin daha iyi yaşaması için çalışacağım” diyen
Yıldız Akdoğan, seçilmesi
durumunda hedefinin bu
sorunlarla mücadele etmek
olacağını söyledi.
(Haber)

Şimşek ve Topçu belediye başkan adayı
Şimşek Venstre’nin adayı oldu

Bu seçimler Türkiye kökenli adaylar için çok önemli.
Liberal Parti Venstre’de siyaset yapan Bünyamin Şimşek, Danimarka’nın ikinici büyük şehri Aarhus belediye başkanlığı
koltuğuna oturmak için mücadele edecek.
Partisi tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmesinin
ardından Venstre’nin Aarhus bölgesindeki milletvekili adaylığından çekileceğini belirtti. Venstre milletvekili Fatma Yeliz
Öktem’le evli olan Şimşek, seçilmesi durumunda Aarhus’u
Avrupa’da adından söz ettiren bir kent haline getireceği
sözünü verdi.

Zeki Topçu bir ilke imza atacak

Danimarka’da Sosyal Demokratlar ilk kez bir Türk’ü Belediye Başkanlığına aday gösterdiler.
Ringsted Belediyesi’nin Sosyal Demokrat Partili Çocuk ve Eğitim Komisyonu başkanı Sadık Zeki Topçu,
Kasım 2013 yılında yapılacak yerel seçimlerde partisi tarafından Ringsted Belediye Başkanlığına aday gösterildi.
Sosyal Demokratların Ringsted kentinde seçimleri
kazanması durumunda Topcu, Danimarka’nın ilk
Türk kökenli belediye başkanı olma ünvanını
kazanacak.
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ürkiye’de okula gittiğim dönemlerde
derslerimiz zaman zaman ”boş geçerdi”.
Öğretmen (veya vekil öğretmen) olmadığı
için ya bir sonraki dersi beklerdik ya da eve
giderdik. Bu durum sık sık tekrarlanırdı.
Bir gün öğrenci arkadaşlardan biri ”beden
eğitimi dersi boşmuş” dedi. Son ders olduğu için sınfın büyük bir çoğunluğu hemen
evin yolunu tuttu. Meğer ders boş değilmiş.
Öğretmen sınıfa geldiğinde, öğrencilerin sadece üçte birlik bir kısmının olduğunu görmüş. Ertesi gün müdür yardımcısı hepimizi
sıraya dizdi ve bir güzel dayaktan geçirdi.
Hepimiz müdür yardımcısına içimizden
küfrediyorduk, ama ne fayda. Bize ”ders
boş” diyen arkadaşın adını da veremiyorduk. Ne de olsa arkadaşımızdı ve ayrıca
”ben böyle bir şey demedim” de diyebilirdi.
Adalet yoktu. Hak hukuk aramak mümkün
değildi. Ama bir türlü bir arkadaşın şakası
yüzünden o kadar dayak yemeyi de hazmedemiyorduk.
Geçen hafta Yüksek Mahmeke bizim müdür yardımcısını aratmayacak bir karar
verdi. Artık çocukları polisiye olaylara karışan aileler sosyal konutlardan atılabilecek.

Bu nasıl adalet?
ÜZEYİR TİRELİ

tireli@haber.dk

Böylece bazı sosyal konutların uygulaması yasallaşmış oldu. Olay kısaca şöyle gelişir: 2009 yılında altı genç o bölgede bir kreşi
yakmaktan hapis cezasına çarptırılır. Kararın duyulmasından hemen sonra, konut
şirketi bu altı aileyi evden atar. Ailelerden
dördü konut şirketinin verdiği kararı kabul
eder ve başka bölgeye taşınır. Ama iki aile,
kararı bir üst mahkemeye, yani Yüksek
Mahkeme’ye taşır. Geçen hafta sonuçlanan
dava, belirildiği gibi sosyal konut şirketinin
evden atma kararını tastikler.
Yüksek mahkemenin verdiği karar bizim
müdür yardımcısının kararına benziyor.
Aileden bir çocuk suç işledi diye, ki zaten
bu çocuk ceza yasasına göre herkes gibi cezandırılıyor, tüm alileyi cezalandırıyor. Evden atılmak bir ceza biçimi. (Batı) ceza ya-

sasının temel taşları suç-şüpheli-delil-ceza
olmak üzere dört adettir. Tüm aile evden
atıldığına göre, aile ”suçlu” bulunuyor. Peki
suç ne? Çocuklarının kreş yakması. Ama
kreşi yakan tüm aile değil, sadece ailenin
bir ferdi. Olay böyle olunca geriye sadece
“kurunun yanında yaş da yanar” anlayışı
kalıyor. Halbuki (aile veya aşiret kavgalarından farklı olarak) suç ve suçlu bireyseldir. Suçun işlenmesine katılmayan şahıs cezalandırılmaz da.
Bu anlayış bizi nereye götürüyor? Bu kararla bize “aile çocukların hal ve haraketlerinden sadece ahlaki olarak değil, hukuken
de sorumludur” deniyor. Gene aynı şekilde
bu mantık bize aile çocuğu doğrudan eğitir
ve etkiler anlaysını dayatıyor. Bunun böyle olmadığı bilinen bir gerçek, yani çocukla

ROJ TV iflas etti

PARA HAVALESİ

Danimarka’da PKK’ya yardım ve
propagandasını yapmak gerekçesiyle
kapatma kararı verilen ve yüklü bir
para cezasına çarptırılan Roj TV iflas
kararı aldı.

G

eçtiğimiz 3 Temmuz
günü; temyiz mehkemesinde hakkında Kopenhag Şehir Mahkemesi tarafından verilen para cezası onanan ve yayın ruhsatının
iptaline karar verilen ROJ TV
iflas etti.
İflas bildirimi Kopenhag DenizTicaret Mahkemesi’ne verildi.
ROJ TV tarafından basın kuruluşlarına gönderilen bildiride,
Genel Müdür İmdat Yılmaz Roj
TV ve yapımcı firma Mezopotamya TV’nin 10 milyon kron
(1,4 milyon euro) parayı ödeyecek durumda olmadığını belirterek iflas kararı aldıklarını bildirdi.
Bir yıl içinde PKK terör örgütü sözcülüğü yapmaktan hüküm
giyen ve yayın anlaşmasını ihlal

ettiği gerekçesiyle ağır para cezasına çarptırılan ROJ TV’nin
yayıncı kuruluşu Mesopotamia
Broadcast ve ROJ TV Anonim
şirketleri verilen cezaların ardından çeşitli kesimlerden ve özellikle Avrupa’da yaşayan Kürtlerden ekonomik destek sağlamaya
çalışmış, ancak hiç bir banka bu
destek ve yardımlar konusunda işbirliğine yanaşmamış, ROJ
TV’ye kredi açmamışlardı.
Kopenhag Şehir Mahkemesi
tarafından geçtiğimiz 10 Ocak
tarihinde verilen 5.2 milyon Danimarka Kronu para cezasına
ROJ TV, bir üst mahkemede itiraz etmişti.
Temyiz davasında mahkeme,
ROJ TV A/S ve Mesopotamia
Broadcast A/S kanallarının Danimarka’dan yayın yapan ROJ

aile arasında başka bir dizi etkileyici faktörler var. Bu yüzden anne-baba – çocuk ilişki ve etkileşimini mekanik ve doğrudan bir
şey gibi görmemek lazım. Bu iki uç arasında örneğin okul, kreş, arkadaşlar, medya,
iş ve eğitim dünyaları var. Bunların çocuk
üzerindeki (olumsuz) etkilerinden kim suçlu bulunacak?
Hatırlanacağı gibi bir kaç yıl önce ve o zamanlar Ekonomi Bakanı ve Muhafazakar
parti başkanı olan Bendt Bendtsen’in oğlu
evinde üçbuçuk kilo amfetamin bulundurmaktan hapis cezasına çarptırılmıştı. Hiç
kimse Bent Bendtsen¬i suçlu bulmadı, bakanlıktan atmadı veya böyle bir şeyi talep
etmedi. Mademki çocukların suçundan tüm
aile suçlanacak bu Bent Bendtsen ve benzerleri için de geçerli olmalı.
Ama sık sık yaşadığımız gibi etnik azınlıklar söz konusu olduğunda ne demokrasi ne
de hukuk prensipleri işliyor. Hatırlanacağı
gibi Danimarka’nın insan haklarını ihlal etmesi ve İnsan Hakları Mahkemesi’nde cezaya çarptırılması, genellikle etnik azınlık sorunlarıyla ilgili olmuş. Danimarka bir türlü
etnik azınlıkları içine sindiremedi.

Muhasebe ve Tercüme
ile ilgili

DUYURU
TV, NÜÇE TV ve MMC kanallarının yayın lisanslarını iptal
etmiş ve her iki yayın şirketine
toplam 10 milyon kron para cezası vermişti.
Bu son kararla Türkiye’nin
2005 yılından beri kapattırmak
için uğraştığı ROJ TV tarihe karışmış oldu.
Danimarka medyasına açıklamada bulunan Roj TV direktörü
İmdat Yılmaz, “Çalışanların bütün iyi niyetli çalışmalarına ve
Kürt halkının verdiği desteklere
rağmen Roj TV ve Mezopotamya Yayıncılık için yola devam etmek mümkün olmadı. Bankalar
tazminat cezasının ödenmesinde
bizimle işbirliğine yanaşmadı”
dedi.
(Haber)

Muhasebe ve tercümanlık hizmetlerinin yanı
sıra, 25 yıllık mesleki tecrübeleri ve sizlerin
güvenine dayanan para havalesi hizmetleri
sayesinde Danimarka’nın her köşesinden
gönderebileceğiniz, dilediğiniz miktardaki
havaleleriniz
SADECE 1 SAAT İÇİNDE *

50 kr.’dan başlayan fiyatlarla, tüm Türkiye’ye
ulaştırılmaktadır.
İrtibat:

Pamir Kalkan
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
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Fuat Yalan Çinlilere kızdı, partisinden atıldı 6 Danimarkalı ünlüyü ”kurşuna dizdiler”
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yazdığı yorumlar nedeniyle sert tepkilerle karşılaşan Helsingör
Belediye Meclisi Sosyal Demokrat üyelerinden Fuat Yalan partisinden atıldı.

S

osyal paylaşım sitesi Facebook’ta
yaptığı yorumlar ve
ardından Helsingör’de yerel gazeteye yaptığı açıklamalar nedeniyle
ırkçılık ve ayrımcılık suçlamasına maruz kalan Sosyal
Demokrat Partili Helsingör
Belediye Meclisi üyesi Fuat
Yalan partisinden ihraç
edildi.
Facebook’ta arkadaş listesinde bulunan birinin
paylaştığı ve Çin’de Uygur
kökenli bir çocuğa işkence edildiğini gösteren Video’nun ardından yazdıklarıyla tepki toplayan Fuat
Yalan’ın Sosyal Demokrat
Parti Helsingör yerel teşkilatından ve yerel seçimlerdeki adaylıktan çekilmesi
istendi. Teşkilat başkanı
tarafından Fuat Yalan’a bir
süre siyasete ara vermesi,
hatta partiden istifa etmesi
önerildi.
Ancak Fuat Yalan istifa
etmeyi ve siyasete ara vermeyi reddedince, yerel parti teşkilatının Sosyal Demokrat Parti üst yönetimi
ve parlamento grubu üyeleri ile yapılan görüşmeler
ardından Yalan’ın Sosyal

parti üyesi, Philip Laeborg,
Fuat Yalan’ın facebook’ta
yaptığı yorumun 1930’ların
Nazi Almanya’sında kullanılan mentalite ile aynı
olduğunu söyleyerek Yalan’ hakkında ırkçılık suçlamasıyla polise şikayette
bulundu.

ğımsız olarak devam edeceğini söyledi.
HABER’e konuşan Fuat
Yalan, seçimlere kadar bağımsız olarak görevime
devam edeceğim. Seçimlere de herhangi bir partiye
bağlı olmadan bağımsız katılmak istiyorum” dedi
Bazı bağımsız siyasilerÇinliler de onu yakacak! le ortak bir liste üzerinde
çalıştıklarını belirten Fuat
Fuat Yalan’ın sosyal payYalan, listede hem göçmen
laşım sitesi Facebook’ta
kökenli siyasetçiler hem de
yaptığı yorum başına iş
etnik Danimarkalı kişiler
açtı. Yalan’ın facebook’ta
izlediği ve Çinlilerin Uygur bulunacağını söyledi. Partisinden ihraç edilmesine,
bir çocuğa işkence etmesini gösteren videoya yaptığı kararın hemen ardından
yorum Danimarka sınırları- üzüldüğünü, ancak şimdinı da aştı. Yalan’a binlerce den kolları sıvayıp çalışmaÇinli sosyal medyada tepki ya başladığını ve üzüntüsünün geçtiğini söyleyen Fuat
gösterdi. Yorumların çoYalan kasım ayında yapığunda ”Onu yakalım” mesajı verildi. Sosyal medyada lacak seçimlerde yeniden
Demokrat Parti’den atılma- Parti Helsingör yerel teşki- bu ifadelerinin ardından
düşüncesini dile getiren bir belediye meclisine girmeyi
sının kararlaştırıldı.
latından ve yerel seçimlerkendisini arayan gazeteciye çok Çinli ’Fuat Yalan’ı yabaşaracağına inandığını
deki adaylıktan çekilmesi
de “Şu an karşımda bir Çin- kalım’ derken bir çok kişi
söyledi. Yalan, ihraç karaistendi.
li olsa vururdum” demişti.
Ne demişti?
de Çinlilerin Danimarka’yı rı sürecinde ve kararın arHelsingör Dagblad gazeteFuat Yalan’ın bu ifadeleri boykot etmesini istedi.
Facebook’ta arkadaş lisdından özellikle etnik Dasinin Facebook’ta linklediği bir çok kişi tarafından ırktesinde bulunan birinin
nimarkalı bir çok kişiden
paylaştığı ve Çin’de Uygur “Çin’de aşırı sıcaklar” habe- çılık ve ayrımcılık olarak
destek gördüğünü söyledi
Fuat Yalan seçimri linkine yaptığı yorumda
yorumlanmıştı.
kökenli bir çocuğa işkenve bu desteğin kendisinin
lere bağımsız olarak
“İnşallah sıcaklık 140 dece edildiğini gösteren Viiyimser davranması için yekatılacak
rece olur da bütün Çinliler Irkçılıktan şikayet edildi
deo’nun ardından yazdıkterli
olduğunu belirtti.
Partisinden ihraç edilen
larıyla tepki toplayan Fuat yanar. Dünya da Çinli pisBu arada, Helsingör BeleFuat Yalan, görevine ba(Haber)
liklerden kurtulur” yazmış diye Meclisi Muhafazakar
Yalan’ın Sosyal Demokrat

ALMANYA: ‘Türklerin
yarısını göndermek gerek’
1982 yılına ait İngiliz gizli belgelerine göre, dönemin Başbakanı
Helmut Kohl, Türklerin yüzde 50’sini geri göndermek istedi. Kohl,
diğer ülkelerden göçmen işçilerle bir sorun bulunmadığını söyledi.

A

lman
“Der
Speigel”
dergisinde yer alan habere göre, 1982
yılında dönemin
İngiltere Başbakanı Margaret
Thatcher ve Almanya Başbakanı
Helmut Kohl’un
Bonn’daki görüşmesi sırasında,
Kohl, Thatcher’a
Almanya’nın
büyük oranda
Türk’ü geri gönderebileceğini
çünkü hepsinin asimile edilemediğini kaydetti.
Der Spiegel’in yayınladığı
iki liderin görüşmesinin içeriği İngiliz hükümeti tarafından 30 yılı dolduğu için
gizliliği ortadan kalkan ve kamuoyuna açıklanan belgeler
arasında.
Habere göre, Kohl, “gelecek
dört yıl içinde Türklerin sayısının yüzde 50 azaltılması
gerektiğini ancak bunu kamuoyunda açıkça dile getire-

ve Yugoslavya’dan
da göçmen işçiler
geldi..
Yayınlanan gizli belgelere göre,
Kohl “Almanya’nın Portekiz,
İtalyanlar ve hatta Güneydoğu
Asyalılarla da bir
sorunu yok çünkü
bu topluluklar iyi
bir biçimde entegre oluyor” dedi.
Zorunlu evliliklere atıfta bulunan Kohl sözlerini
şu şekilde sürdürmediğini” ifade etti. Kohl’un
dü: “Fakat Türkayrıca, “Almanya için şu anki ler farklı bir kültürdendi…
kadar Türk’ü asimile etmenin (Batı) Almanya Doğu Avruimkânsız olduğunu” söylediği pa’dan 11 milyon insanı enbelirtildi.
tegre etti ancak onlar Avrupalıydı ve herhangi bir sorun
‘Farklı kültür’
teşkil etmediler.”
Almanya İkinci Dünya SavaŞu anda Almanya’da üç milşı sonrası yaşanan ekonomik yon kadar Türk’ün yaşadığı
mucizenin ardından ülkedeki tahmin ediliyor. Çoğu Türk
eleman açığını kapatmak için ise Alman vatandaşı olmayı
1960¬lı yıllarda Türkiye’den
tercih etti. 82 milyon nüfuslu
çok sayıda misafir işçi getirAlmanya’da toplam 7 milyon
mişti. Aynı zamanda İtalya,
göçmen bulunuyor.
Yunanistan, Portekiz, Tunus (Kaynak: Deutsche Welle Türkçe)

Yabancılar yasasını kimse anlamıyor
Danimarka yabancılar yasasının son yıllarda yapılan
sertleştirmeler ve değişiklikler nedeniyle içinden
çıkılmaz bir hal aldığı belirtildi.

U

zmanlar, ”Yasayı ne yasadan
faydalanmak isteyen vatandaşlar, ne de yasayı uygulayacak olan yetkililer anlıyor” dediler.
Bu karmaşıklık yüzünden uygulamada meydana gelen aksaklıklar ve
haksızlıklar Danimarka’nın uluslararası kuralları çiğnemesine neden
oluyor.
Politiken gazetesinde yer alan habere göre; Danimarka yabancılar yasasının 2002 yılından geçen yıla kadar
üzerinde 60 değişiklik yapıldığı belirtiliyor.
Aarhus Üniversitesi, hukuk profesörlerinden Jens Vedtsed-Hansen,
“Her ne kadar bizim yasalarımız kağıt üzerinde uluslararası yükümlü-

lükleri yerine getiriyor görünse de
Danimarka yabancılar yasasının pratikte uygulanmasında sığınma, aile
birleşimi ve AB-hakları alanlarında
uluslararası kuralları çiğneme sınırında kararlar veriliyor” dedi.
Danimarka yabancılar yasasının
karmaşık vergi yasalarını andırdığını
söyleyen uzmanlar avukatların bile
kuralların vatandaşlara ne gibi haklar sağladığını anlamakta güçlük çektiğini söylüyorlar. En kısa zamanda
yasanın netleştirilmesi ve sadeleştirilmesi gerektiğini söyleyen yetililer,
sıradan vatandaşların da ne gibi haklara sahip olduklarını anlamakta güçlük çektiklerini belirtiyorlar.

(Haber)

Danimarka’dan Suriye’ye savaşmaya giden radikal İslamcı gençler NATO genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile eski milletvekili Naser Khader’i ölümle tehdit ettiler. Bu iki ismin yanı sıra dört kişinin daha resmini duvara asan dört kişi yayınladıkları videoda ünlü isimlerin resimlerini kalaşnikovlarla taradılar.

H

ükümet güçleri
ile İslamcı direnişçilerin çatışmalarının devam
ettiği Suriye’den birkaç
gündür gelen video görüntüleri Danimarka’da endişe
ve kızgınlıkla karşılandı.
Danimarka asıllı bazı Müslüman gençlerin çatışmalara katılmak için gittikleri
Suriye’de çektikleri videolarda Danimarka’da yaşayan Müslüman gençleri savaşa katılmaya çağırmaları
ve son olarak da önde gelen
bazı isimleri ölümle tehdit
etmeleri tepkiyle karşılandı.
Kendini Abu Khattab olarak adlandıran Pakistan
asıllı bir gencin Danca yaptığı konuşmaların yer aldığı
videolardan en sonuncusunda; NATO Genel Sekreteri ve Danimarka eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Jyllands Posten
gazetesi çizerlerinden Kurt
Westergaard, eski milletvekili Naser Khader, yayıncı Lars Hedegaard, eski
imamlardan ve karikatür
krizininin mimarlarından
Ahmed Akkari ile bundan
bir süre önce CIA adına çalıştığını açıklayan Morten
Storm adlı dönme Müslümanı ölümle tehdit etti.
Yanında üç kişi ile birlikte yer aldığı videoda, söz
konusu önde gelen isimlerin bir duvara astıkları resimlerine ateş ederken görülen Abu Khattab, “kafirlere karşı savaşın dünyanın
her bölgesinde olduğu gibi
Danimarka’da da devam et-

giden savaşçıları takip eden
syrienblog.dk adlı sitede
yer alan bilgilere göre Suriye’de savaşan gençler arasında Özgür Deveci adında
Türkiye kökenli bir Kürt
de bulunuyor.

Kapıda duruduralım,
pasaportlarına el
koyalım!

tiğini” söylüyor.
Video paylaşım sitesi Youtube’da yayınlanan, ancak
gündeme gelmesinin ardından yayından kaldırılan
video, görüntülerde tehdit
edilen Akkari ve Westergaard’ın yanı sıra birçok siyasetçinin tepkisini çekti.
Adalet Bakanı Morten

Bödskov, Khattab ve Danimarka’dan Suriye’ye savaşmaya giden gençlerin
suç işlediklerini söyleyerek
son yayınlanan videonun
da ölüm tehdidi suçu içerdiğini söyledi ve Suriye’ye
gitmeyi düşünen gençleri
uyardı.
Son günlerde Danimar-

ka’dan Suriye’ye savaşmaya giden ve radikal İslamcı
terörist gruplar içinde yer
alan gençler konusu Danimarka’nın gündemine gelmiş, 40’ın üzerinde gencin
Danimarka’dan Suriye’ye
savaşmaya gittiği açıklanmıştı.
Danimarka’dan Suriye’ye

Kesin dönüş primi arttırılıyor

laşan uygulama ise kalıvcı
hale getiriliyor. Bundan
böyle kesin dönüş yapmak
isteyen kişiler belli bir süreden önce bunu gerçekleştirmek zorunda kalmadan
istedikleri zaman kesin dönüş için başvuruda bulunabilecekler.
2011 yılında başlayan
uygulamada o yıl 613 kişi
dönüş yapmışken bu sayı
2012’de 473’e düşmüştü.
Esin dönüş prim uygulamasından faydalanan vatandaş sayısını arttırmayı isteyen hükümet uygulamayı
sabit hale getirerek daha
fazla sayıda göçmenin geri

dönüş hakkından faydalanmasını sağlamak istiyor.
Yasa değişikliği ile ödenecek 125 bin Kron için
bekleme süresi de ortadan
kaldırılıyor. Bugüne kadar
yapılan uygulamada yalnız
yaşayan kişilerin bankada
en 20 bin evli çiftlerin ise
40 bin Kron paraları olması
durumunda primde kısıntıya gidiliyordu. Yeni yasayla
bu sınır yalnız yaşayanlar
için 50 bin, evliler için de
100 bin Krona çıkarılıyor.
Uygulamadan en çok Viet
Namlılar ile Türklerin faydalandığı belirtiliyor.

Danimarka hükümetinin 2013 yılı Bütçe kanununda
yeralan bir madde özellikle yaşlı vatandaşlarımızı yakından
ilgilendiriyor. Türkiye’ye kesin dönüş yapmayı düşünen
kişilere verilen prim 125 bin Kron ile sabitleniyor.

D

animarka hükümetinin kamuoyuna
açıkladığı 2013 yılı
Bütçe kanununda yeralan
bir madde özellikle yaşlı
vatandaşlarımızı yakından
ilgilendiriyor.
Türkiye’ye kesin dönüş

yapmayı düşünen kişilere
verilen prim 125 bin Kron
ile sabitleniyor. Hali hazırdaki uygulamaya göre
ödenecek primde dönüş
yapmak isteyen kişlilerin bankada bulunan para
miktarına bağlı olarak ke-

sinti yapılıyordu. Kesintiye dayanak olan miktar da
arttırılıyor ve kesin dönüş
yapacak kişilere verilecek
olan prim böylelikle arttırılıyor.
31 Aralık günü sona erecek şekilde daha önce yasa-

Videoda Danimarkalı İslamcıların; Anders Fogh
Rasmussen, Naser Khader,
Kurt Westergaard, Ahmed
Akkari, Lars Hedegaard ve
Morten Storm’un resimlerine nişan alarak temsili
olarak bu kişileri kurşuna
dizmelerine ana muhalefet
partisi Liberal Venstre’dan
sert tepki geldi.
Partinin siyasi sözcüsü
Ellen Trane Nörby, bu kişilerin Danimarka’ya dönmelerinin engellenmesi gerektiğini söyleyerek sınır
kapısında gözaltına alınıp
pasaportlarına el konulmasını istedi.
Bu kişilere Danimarka’da
yer olmadığını söyleyen
Nörby, ülkede başbakanlık
yapmış, milletvekilliği yapmış, ifade özgürlüğü için
mücadele eden kişilere bu
şekilde tepki gösterenlerin
Danimarka’da yeri olamayacağını söyledi.
Sosyal paylaşım sitesi
Facebook’taki sayfasında görüşlerini dile getiren
Nörby, Adalet Bakanına da
çağrıda bulunarak “Yasal
olarak bu kişilerin Danimarka’ya dönme hakkı bulunduğu konusunda bana
yasa maddesi hatırlatmasın. Gereğini yapsın” diyerek bakanın İngiliz modelini devreye sokmasını
istedi. İngiliz hükümeti 25
Nisan’da yaptığı bir açıklamada Suriye’de savaşmak
için giden kişilerin İngiliz
vatandaşlığını kaybedeceklerini ve geri dönüşlerinde
pasaportlarına el konulacağını açıklamıştı.
(Haber)

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3322 1166’yı arayınız
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“Sembol kadın” Kopenhag’da kurşunlandı
Sanatçı Ari Alpert tarafından yapılan ve
Avrupa’nın en büyük açık hava Rock Festivali
olan Roskilde Festival alanında da sergilenen
“Sembol kadın” tablosunun bulunduğu
Kopenhag’daki atölye silahla tarandı.

D

animarka’nın başkenti
Kopenhag’ın Amager
semtinde bulunan ve
Jacob Fuglsang Mikkelsen’e ait atölyede sergilenmekte
olan Stencil tablonun bulunduğu
vitrin silahla tarandı. Kimlikleri

belirlenemeyen saldıraganlar, polisin açıklamasına göre pompalı
silahla üç el ateş ettiler.
Kopenhag Polisi soruşturmaya devam ederken, sanatçı Jacob
Fuglsang Mikkelsen Kopenhag’da
Cumhuriyet’e konuşarak,”Türk

sanatçılarla çok sıkı ve yoğun bir
işbirliği yapıyorum. İstanbul Bienalinde 40 Danimarkalı sanatçı
ile birlikte yer aldım. Aynı şekilde Türk sanatçıları Kopenhag’a
davet ettim ve Malmö ile Kopenhag’da ortak sergilere katıldım.
Halen de Triangel adlı sanat grubunda çalışmalarımı sürdürüyo-

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

min vitrininde sergilemeye başladım. Ben tatilde iken geçtiğimiz
hafta Salı günü bina yöneticisi
beni arayarak vitrinde kurşun
delikleri olduğunu haber verdi.”
diye konuşan Mikkelsen, Kopenhag’da Galata Kulesine benzerliği ile tanınan Rundetaar kulesi,
New York’taki Empire Stat Building Binası ve Galata Kulesinin
oluşturduğu üçgen içinde eserlerini sergileyen Triangel Grubu
olarak AP ajansı tarafından Dünya medyasına geçilen ve Taksim
Gezi Parkı direnişlerinin simgesi
haline gelen fotoğraftan esinlenen stencil grafik çalışmasının
Roskilde Festivalinde büyük ilgi
gördüğünü söyledi.
Sanatçı Mikkelsen, “Böyle bir
saldırının yapılmasının üzüntü
ve korkudan çok hayal kırıklığı
rum” dedi.
yarattığını söylemeliyim. Binlerce
Sözkonusu çalışma bundan önce insan İstanbul’da ve Türkiye’nin
de İstanbul’un çeşitli yerlerinde
bir çok yerinde sokaklara dökülsergilenmiş İstanbul’da da bir
müşken Danimarka’da böyle bir
çok saldırıya uğramıştı.
harekete sempati gösterilmemesi,
“Ari Alpert’in tablosu Roskilde
aksine bu şekilde saldırıda buFestivalinde sergilendikten ve
lunulması beni hayal kırıklığına
kortej halinde festival katılımca- uğrattı” dedi.
lırına gösterildikten sonra atölye(Haber)

SATILIK MAĞAZA/DÜKKAN

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

Kopenhag’ın trend caddelerinden Nörrebro semtindeki
Elmagade üzerinde bulunan bayan giyim mağazası satılıktır
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N

e kadar banal olsa da Başbakan
Helle Thorning Schmidt’in helal et
ve köfte tartışmasına katılması konusunda çok şey yazılıp çizildi.
Kişisel olarak başbakanın helal etin
etiketlenerek satılması ya da başbakanın bu tartışmaya katılması beni provoke etmedi.
Özellikle de kültürel, ideolojik ya da
dini nedenlerle böyle bir etiketlendirmeyi uygun görmeyen kişileri gözönüe
aldığımda, domuz eti yemeyen bir tüketici olarak helal etlerin üzerinde etiket
bulunması beni rahatsız etmez.
Yakında kreşe başlayacak bir kız annesi olarak da yuvalar ve kreşlerin kurumlarına devam eden çocukların beslenme alışkanlıklarına, örneğin allerjik
çocukların, duyarlılık göstermesi de
beni rahatsız etmez. Çocukların dini yapısı ne olursa olsun yuva ve kreşlerin
sadece helal et yedirmelerini de şart koşamam.
Bu konuda benimle aynı düşünen bir
çok Müslüman tanıyorum. Benim tecrübelerim bu konuları kamuoyu önünde tartışmadan her kurum kendi içinde,
göz hizasında karşılıklı saygıya dayalı
diyalog yoluyla çözebilir.

www.haber.dk

haber

10 yıl önceki sözcüklere ve kavramlara
geri dönüverdik.
2000’li yılların aksine gündemi Danimarka Halk Partisi değil de, Liberal
Parti Venstre (Stöjberg’in makalesi) ve
başbakanımız dolduruyor. Gıda Bakanımız ise, her ne kadar uzmanlardan,
yildiz.akdogan@haber.dk
YILDIZ AKDOĞAN
hayvanlara eziyet yapılmadığı yolunda
açıklamalar gelmesine rağmen, bu koŞaşılacak şeydir ki, sadece helal et kul- lar da bizi bir arada tutan yegane unnuda
araştırma yaptırmaya karar verdi.
surmuş gibi algı ortaya çıkıyor.
lanan 30 kadar kurumdaki görevlilerHer
ne kadar tuhaf görünse de içi boş
“Danimarka köftesi helal ete karşı”
le o kurumlara giden çocukların aileleri
sinyal
politikasının oya dönüştüğü maherhangi bir eleştiri ya da protesto dile noktasına geldi tartışma. Her ne kadar
lum.
Danimarka
Halk Partisi ise bu işin
getirmemişlerdir. Helal et sunmayan di- helal et de Danimarka’da üretilse de
peşini
bırakmayacak
ve yuva ve kreşlerğer yüzerce kurumdan da herhangi bir sanki yabancı bir şeymiş gibi sunulmade
Danimarka
köftesinin
akıbetini tasorun yaşandığına dair bir bilgi gelmeya başlandı. Nedense.
kip
edecek
görünüyor.
miştir. Yani her kurum kendi içinde bu
2000’li yıllardaki İslam, MüslümanBir diğer soru ise üreticileri ilgilendikonuyu tartışır ne yiyip ne yemeyecek- lar, göç, 2. kuşak vs. gibi kavramların
riyor.
Eğer ürünlerini helal olarak etidoldurduğu değerler tartışmasından bir
lerine kendileri karar vererek bir çöketlendirmeleri
gerekirse bu onlar için
şey öğrenmediğimiz açıkça bir sorun
züm bulur.
fazladan
masraf
anlamına geliyor. AyAğzına koyduğu etin kesilip hazırlan- oluşturmaktadır. Bu kavramların hepsi
rıca
bunun
olmaması
da hükümeti zor
de “Danimarkalı olmayan” göstergeleri
masında dua okunup okunmadığı kodurumda
bırakır.
Bakalım
bu masrafın
nusunun prensip değerinden uzaklaşa- sembolize ediyor hale getirilmiştir.
kendilerine
yansımasına
tüketiciler
ne
Tam ekonomik krizin değerler tartışrak konuya yaklaşırsak şu günlerde dediyecekler
ya
da
tüketiciler
bakanı
bu
vam eden helal et tartışması bunun 10 ması seviyesini yükselttiğini düşünmeyıl öncesidneki değerler tartışmasından ye, finans dünyasının sorumluluklarını, masrafı tazmin yoluna gidecek mi?
Köfte tartışması hem oy hesabı yapılgençlik işsizliğini, çalışma hakkı ve sodaha da boş görünmektedir.
dığında
hem masraf hesabı yapıldığında
rumluluğunu, fakirliği, refah toplumuTartışmayı görünce sanki Danimarçok
pahalı
bir konu olarak önümüzde
ka’nın hayatta kalıp kalmaması bu tar- nun geleceğini, Danimarka’nın Afganisçıkabilir.
tışmanın sonucuna bağlıymış ve domuz- tan’daki rolünü tartışmaya başlamışken

Danimarka köftesi helal
ete karşı

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

www.gazette.dk

Başkent Kopenhag’ın trend haline gelen yeni ve işlek caddelerinden
Elmegade 23 numaralı adreste ve sıcak yemek pişirme dışında her türlü iş yeri
için kullanımlı olan 63 m2 büyüklüğündeki kadın elbise mağazası/dükkan
sahibinden acilen satılıktır.

Müracaat:
Tlf: 27 45 41 53
Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

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

Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

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

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

♥
♥
♥
♥
♥

Arajman
Çelenk
Sepet
Buket
Çiçek çeşitleri

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
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Anne baba ve gençlerin Dünyaya bakışı farklı olabilir ve bu da
anlaşmazlıklara neden olabilir. Bizler hergün danışma servisimizde, iki
kültür arasında çocuk yetiştirmekten kaynaklanan sorunlar yaşayan
anne babalarla konuşuyoruz. LOKK’un, kendi içinde kültür çatışması
yaşayan aileleri bir araya getirmekte geniş tecrübesi vardır
Sizin de sorularınız varsa, hergün Saat 9-15, Çarşamba günleri 20-22
saatleri arasında ücretsiz ve isminizi vermeden
70 27 03 66
Numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.
Danışmanımız gizlilik prensibi ile çalışır ve onunla yapacağınız
konuşma sizinle onun arasında kalacaktır
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‘Duran adam’a Almanya’dan ödül Güzellik turlarına büyük ilgi
Türkiye’deki estetik cerrahların Avrupa’ya açılma
çalışmaları olumlu sonuç vermeye başladı. Güzelliğin
bilincine varan ve estetik operasyonlarla daha da güzel görünmek isteyenler artık hem tatil yapıyorlar hem
deTürkiye’deki güzellik ve estetik cerrahi kliniklerinde operasyonlarını yaptırıyorlar.

Uluslararası
ilişkilerde
medyanın gücünü arttırmak, demokrasi ve ifade
özgürlüğünü geliştirmek
üzere çalışmalarda bulunan
kurum, her yıl ‘kişilikleriyle
Avrupa ve dünyada iz bırakan’ bir isme medya ödülü
veriyor.
M100 Sanssouci Colloquium tarafından yapılan
açıklamayla bu yılki medya
ödülünün Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Meydanı’nda ‘saatlerce durarak
eylem yapan’ Erdem Gündüz’e verildiği belirtildi.
Kurumun açıklamasında
Gündüz’ün ‘duran adam’
eylemiyle barışçıl protestonun sembolü haline geldi
ve dünya çapında takipçi
topladığı belirtildi ve şöyle
denildi:
“M100 Danışma Kurulu
dünya çapında ifade özgürlüğünü destekleyici bu şiddet-

siz protestonun bir örneğini
sunduğu için bu yılki ödülü
Erdem Gündüz’e vermeye
karar verdi.”
M100 Danışma Kurulu
üyesi ve Potsdam Belediye
Başkanı Jann Jakobs, Erdem Gündüz’ün tek silahının yaratıcılık olduğunu
belirtirken, ifade özgürlüğü
ve insan hakları için mücadele etmenin gerektirdiği
yaratıcılığın ‘duran adam’
eyleminde saklı olduğunu
ifade etti.
Sınır Tanımayan Gazeteciler sözcüsü Michael Rediske
ise: “Taksim Meydanı’ndaki
çarpıcı performansıyla Erdem Gündüz, tek bir insanın bile ifade özgürlüğüne
nasıl dikkat çekebileceğini
gösterdi” dedi.
M100¬ün önceki yıllarda
medya ödülü verdiği isimler arasında Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario

Koltuk altı
Bikini bölgesi
Dizaltı
1.999.-

(Kaynak: BBC World Türkçe)

Cavitation
Gergin, Temiz,
zehir ve toksiklerden
arınmış bir vücut için.
5 seans: 2995.Tek seans: 699.-

Cavitation
Gergin, Temiz,
zehir ve toksiklerden
arınmış bir vücut için.
5 seans: 2995.Tek seans: 699.-

ICI
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Draghi ve Muhammed peygamber hakkında çizdiği karikatürlerle tartışma konusu olan Kurt Westergaard
da bulunuyor.
M100 Sanssouci Colloquium, medya ödülünü her
sene ‘duruşuyla ifade özgürlüğünün gelişimine ve
demokrasinin yerleşmesine
katkı sağlayan’ kişilere veriyor. Bundan iki yıl önce
yapılann “Medyada Müslümanlar ve Avrupa Müslüman Medyası” konulu
konferansa Danimarka’yı
temsilen gazeteniz HABER,
Naser Khader ve JyllandsPosten gazetesi kültür servisi şefi Flemming Rose de
katılmıştı.
Erdem Gündüz’e ödülü 5
Eylül akşamı Potsdam’da
yapılacak uluslararası medya konferansının ardından
verilecek.

YÜZ
TEDAVİSİ
24 ayar
altın & ozon
399’dan başlayan
fiyatlar

C AV I TAT I O N
S E L Ü L İ T T E D AV İ S İ
C İ LT İ Z İ D Ü Z L E Ş T İ R M E
K I R I Ş I K L I K T E D AV İ S İ
A C N E T E D AV İ S İ - C İ LT TA M İ R AT I
GÖĞÜS DİKLEŞTİRME
C İ LT T E M İ Z L E M E

ICI
KAL YON
LAS
EPİ

Erkekler için
Yanaklar ve boyun
999.-

İstanbul’a giderek yaptıracakları güzellik operasyonlarını yaptırıyorlar,
hem de tatil yapmış oluyorlar” dedi.
Turların Danimarkalı
müterilerin de büyük ilgisini çektiğini söyleyen Hatice Şahin toplantılarına

Sølvgaarden
Ure - Guld - Sølv

ve turlarına katılan Danimarkalı sayısının hızla
artmakta olduğunu söylüyor. Şahin ayrıca, estetik
cerrahi turlarına katılanların silikon operasyonları, tüy ve kıl aldırma, saç
ektirme ve diş implantları
yaptırdıklarını söylüyor.

Çeşitli markalarda
kaliteli bay ve bayan
saatleri satılır.

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

28 EYLÜL 2013 GÜNÜ
OPERATÖR DR. FATİH DAĞDELEN
KOPENHAG/FREDERİKSBERG’DEKİ
KLİNİĞİMİZDE SİZLERLE BİR KONFERANSTA
BİR ARAYA GELECEKTİR.
GELİN, HER TÜRLÜ GÜZELLİK
OPERASYONLARI İLE İLGİLİ SORULARINIZA
CEVAP BULUN.
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GÜZELLİK OPERASYONLARI
İÇİN ÖN GÖRÜŞME YAPIN.

Jyllands Posten gazetesinin 2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamasının ardından Ortadoğu ülkelerine gezilere çıkarak Danimarka’ya boykotun başlamasına neden olan isimlerden biri olan Ahmed Akkari, uzun
süren sessizliğini bozdu ve şeriatçı ve aşırı İslamcı olarak gördüğü kesimlere sert tepkiler gösterdi. Müslüman
göçmenlerin Danimarka’ya uyumunda fiyasko yaşandığını söyleyen Akkari, Peygamber karikatürleri yayınladığı
dönemdeki tavrından pişmanlık duyduğunu söyledi.
V2 News kanalında katıldığı bir canlı yayında
son yıllarda Müslümanların küresel anlamda
çok yanlışlar yaptığına inanmaya başladığını söyleyen Akkari,
Hz. Muhammed karikatürleri
yayınlanmasının doğru olduğunu
söyledi, ve o zamanlarda şiddetle karşı çıktığı ve tartıştığı, Danimarka Halk Partisinin o dönemdeki genel başkanı Pia Kjaersgaard’ı anladığını söyledi.
Akkari TV2 News’ta Danimarka’da yaşayan, özellikle genç
Müslümanların fanatik bir din
anlayışına sahip olduklarını söyleyerek sonradan İslamiyet’i seçen genç kadınların da Müslüman kocalarının baskısı altında
ezildiklerini öne sürdü.
Akkari ayrıca, genç Müslüman
göçmenlerin dine aşırı yönelmeleri ve dini aşırı şekilde yaşamalarının Danimarka’nın önümüzdeki
yıllarda çok büyük bir tehlikeyle
karşı karşıya bırakacağını söyledi.

Vestergaard’dan özür diledi

2005 yılında Jylland-Posten gazetesinin HZ. Muhammed karikatürleri yayınlamasının ardından
ortaya çıkan 150’ye yakın kişinin ölümüne neden olan karikatür krizinin mimarlarından eski
imam Ahmed Akkari gizli adres-

li adreslerde yaşamaya başladığı
bildiriliyor. Akkari’ye “Sen domuzsever oldun”, “G.t yalayıcısı”, “Medya orospusu”, “i.ne” gibi
hakaret içeren sözcüklerle dolu
sms’ler gönderildiği belirtiliyor.

PET eski başkanı: Korum
altına alınmalı

PET eski genel başkanı Bonnichsen, Akkari’nin açıklamalarının
kendisini hedef haline getirebileceğini söyleyerek koruma latına
alınması gerektiğini söylerken
Danimarka Halk Partisi genel
başkanı Pia Kjaersgaard, Akkari’nin sonunda gerçekleri görmüş
olmasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

Akkari kimdir ?

Akkari 2006 yılının Eylül ayında Jyllands Posten gazetesinin
lerde yaşamaya başladı.
nimarka’yı da gittikçe yayıldığını olabilir, ama sana karşı en dürüst Hz. Muhammed karikatürlerini
Ahmed Akkari yollarını ayırdığı ve tehlikeli bir hal almaya başşekilde içimden gelerek özürleri- yayınlaması üzerine, o zamanlar
İslamcı/şeriatçı kesime karşı Da- ladığını söylediği İslamcı/şeriatçı mi sunuyorum” demiş, Kurt Ves- başkanlığını yaptığı Danimarka
nimarka devletini uyarmış, yaptehlikeye karşı uyarmıştı.
tergaard da Akkari’nin özrünü
İslam Toplumu Derneğinin aratıklarından pişmanlık duyduğunu
Röportajın ardından medyanın
kabul etmişti. Karikatür krizinin larında şimdi hayatta olmayan
söyleyerek dün Hz. Muhammed
gündeminden düşmeyen Akkaardından Kurt Vestergaard’a bir imam Abu Laban ile birlikte Orkarikatürlerinin çizerlerinden
ri; İslam dünyasını ayağa kaldıçok kez ölüm tehdidi yöneltilmiş, tadoğu ülkelerine geziler düzenbiri olan Kurt Vestergaard’ı evin- ran ve Hz. Muhammed’i başında Somalili bir Müslüman ise Kurt
lemiş bu ülkelerde Danimarka
de ziyaret ederek özür dilemişti.
bombalı bir türbanla resmeden
Vestergaard’a evinde nacakla sal- mallarına karşı boykot başlamaBT gazetesinde yayınlanan bir
karikatürün çizeri Kurt Vesterdırmıştı.
sına neden olmuş ve o dönemde
röportajda karikatür krizi esnagaard’ı evinde ziyaret etmiş özür
Vestergaard ziyaretinin ardındüzenlenen gösterilerde çıkan
sındaki tutumundan pişmanlık
dilemişti.
dan mail, sms ve sosyal medya
olaylarda 150’ye yakın kişi hayaduyduğunu belirten ve aşırı İsTelevizyondan da yayınlanan
mesajları yoluyla bir çok tehdit
tını kaybetmişti.
lamcı çevrelerce tüm bağlarını
ziyaret esnasında Kurt Vesterga- ve hakaret içeren mesajlar gönkopardığını açıklayan Akkari, Da- ard’a “Biliyorum kabul etmen zor derilmesi üzerine Akkari’nin giz(Haber)

DF, Sosyal
D
Demokratları
solladı

animarka’da yabancılara karşı sert tutumuyla
tanınan ve sert yabancılar yasasının mimarlarından
Danimarka Halk Partisi son
kamuoyu yoklamalarında oylarını “sihirli sınır” denen yüzde 20 bandının üzerine çıkardı
ve en büyük ikinci büyük parti durumuna geldi.
9-12 Ağustos tarihleri ara-

sında, 18-74 yaş arası 1.504
kişi üzerinde yapılan kamuoyu araştırmasına göre Birlik
Listesi ve Muhafazakar Halk
Partisi son seçimlerde aldıkları oy oranına yakın bir performans sergilerlerken Sosyalist
Halk Partisi (SF) kan kaybetmeye devam ediyor. SF’in oy
oranı yüzde 3,7’ye düşmüş durumda.

Zevkinize göre mimari tasarım

İSTANBUL TURLARIMIZA KATILIN
GÜZELLİK TEDAVİLERİ
DİŞ İMPLANTLARI
SAÇ EKİMİ

haber 13

Ahmed Akkari öyle bir döndü ki….

T

G

eçtiğimiz yıl Kopehag’da faaliyete başlayan Nanis
Beauty Salon hem ünlü
Türk estetik cerrah Fatih
Dağdelen’i Danimarka’ya
davet ederek vatandaşlarımızın sorularını cevaplamasına olanak tanıyor,
hem de İstanbul’a güzellik turları düzenliyor.
Salon sahibi Hatice Şahin güzellik turlarına büyük ilgi olduğunu, hem
gençlerin hem de orta
yaşlıların katıldıkları turlar düzenlediklerini, bu
turların sadece kadınlar
değil erkeklerden de ilgi
gördüğünü söyledi.
Şahin, “Operatör doktor
Fatih dağdelen Danimarka’ya geldiğinde vatandaşlarımızla ön görüşmeler yapıyor, tavsiyelerde
bulunuyor ve onlara bir
fiyat veriyor. Bunun ardında planını yapan müşterilerimiz de uygun zamanda bizimle birlikte

HABER
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Sosyal Demokrat Parti’yi
sollayan Danimarka Halk Partisi`nin oy oranı yüzde 20,2 civarında görülürken, hükümet
partilerinin toptan kan kaybettikleri gözleniyor.
MX gazetesi içinde Yougov
şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında en büyük seçmen hareketinin Sosyal Demokratlarla Danimarka

Halk Partisi arasında gözlendiği belirtiliyor. Danimarka Halk Partisi`nin artışını
sağlayan seçmenlerin Sosyal
Demokrat seçmenler olduğu
belirtiliyor.
Danimarka Halk Partisi
ulaştığı yüzde 20,2’lik oy oranı ile, bugün seçim yapılsa, 36
milletvekili çıkarabilecek.

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Erol Üçler

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

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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eğerli okuyucular, Haziran ayındaki tatil öncesi yazımızda tatil konusunda bazı önerilerde bulunmuştuk.
Şimdi ise tatilinizi yapmış, sevdiklerinizle bayramı kutlamış, evinize ve işinize sağ salim dönemnin mutluluğunu
yaşıyorsunuz. Geçmiş bayramınızı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Değerli okuyucular, umuyorumki hepiniz gönlünüzden geçtiği gibi mutlu ve
tadına doyulmaz bir tatil yaparak memnun kalıp, tatilin tadı damağınızda kalmıştır. Elbette ki tatilinizin iyi geçmesinin en öenmli sebebi sizin ve birlikte
tatil yaptığınız aile fertlerinizin yanı
sıra tatilde gittiğiniz yerlerdir. Ben
eminimki, tatilde bir çoğunuz memleketiniz Konya’ya, Sivas’a, Ankara’ya, Afyon’a, Uşak’a, Antalya’ya, İstanbul’a,
İzmir’e ve Türkiye¬nin birçok iline gitmişinizdir. Bu gittiğiniz yerlerde akraba eş dost ziyartelerinin yanısıra gençlerin deniz kıyısı ve tarihi turistlik yerleri gezmezi önde gelenlerdendir.
Değerli okuyucular, tatilinizi yeniden
göz önüne getirin, gördüğünüz kişileri, yerleri, karşılaştığınız durumları,
memnuniyetlernizi, kolaylıkları, zorlukları, iyilikleri, güzellikleri iyice bir
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(İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

Tatilin ardından
FEYZULLAH ARSLAN 1.Emniyet Müdürü
düşünün. Öncelikle karşılaştığınız zorluklar, problemler ve memnuniyetsizliklerin bir sonraki tatilde yaşanmaması için önceden nelerin yapılması gerektiğini düşünerek gelecek yıllarda aynı
sorunla karşılaşmamak için şimdiden
önlemleriniz alın. Daha sonrada yaşadığınız güzellikleri, mutlulukları ve bu
güzelliklerle mutlukları sizlere yaşatanlar kimlerdir, nelerdir, hangi davranışlardır bunları da bir düşünün. Bunları
düşünürken hem mutluluğunuz artacak, hem de bu mutluluğu size yaşatanlara bir ahte vefa örneği olarak teşekkür edeceksiniz. Dolayısıyla onlarında
mutluluğunu sağlayacaksınız. Zaten
amacımız mutlu olmak ve başkalrını da
mutlu kılmak değil midir? Hayat kısadır ve mutlu geçirilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle her zman mutlu ol-

HABER’E SAHİP ÇIKIN,
HABERSİZ KALMAYIN!
Hiç bir kurumdan herhangi bir destek almadan bugüne kadar
sizlerin sesi, gözü, kulağı olmaya çalışan Haber gazetesinin,
sizlere daha iyi habercilik hizmeti verebilmek ve daha fazla okura
ulaşabilmek için desteğinize ihtiyacı vardır.

feyzullah.arslan@egm.gov.tr

mak ve aile fertlerimizi mutlu kılmak
için elimizden geleni yapmalı, kendimize ve karşımızdakilere saygı, sevgi duymalı, ilgide ve alakada kusur etmemeliyiz. Unutulmaması gereken bir konu
da kanaatkar olmaktır. Eğer bir insan
doyumsuzsa dünyayı da versek doymayacaktır. Bu yıl gönlünüzden geçtiğince
güzel bir tatil yaptığınız için kendinize
ve bu tatile sebep olanları ödüllendirin,
insalarla ilişkileriniz geliştirin. Mutsuzluğu karamsarlığa ve çarsizliğe yer
vermeyin. Mutluluğunuzu devam ettirmek ve daha da mutlu olmak için kendinize ve yakınlarınıza bazen çiçekler
alın, anne babanızı ve yakınlarınızı ziyaret edin, uzaktaki yakınlarınızı arayın. Çeşitli hobiler edinin, uygulayın,
kitap okuyun, gönüllü faaliyetlerde bulunun, ibadet edin, spor yapın, yenilik-

ler peşinde koşun, kısacası kendi kendinizi ihmal etmeyin. Bu listeye kendiniz
daha birçok ilaveler yapıp uyguluyabilirsiniz. Dilerim ve umarımki bir çoğunuz bu konularda gerekenleri yapıp
kendinizi daha da mutlu olmanın yollarını arıyorsunuzdur. En iyi dileklerle
daha da mutlu olmanızı temenni ederken bu önemli sözlerden sonra birazda gülerim diyerek aşağıdaki cümleleri
dikkatinize sunuyorum.
Yaşam sigortası nedir?
Öldükten sonra aklımızın kalacağı şeylerle ilgili para ödemektir.
Adam Ermiş, sonra onbaşı olmuş.
Adam kabak ekmiş, balkabağı yapmak
için para bulamamış.
Yahu bu elden düşme!
Birader pencereden düşmüş olsa daha
mı iyiydi.
Kum denizden nasıl çıkar?
Islak
Kaç yaşımda olduğumu tahmin ediyorsun?
Merak etme yaşını göstermiyorusun.
Hiç hareket etmeden Konya’dan Ankara’ya ulşan şey nedir?
Tren yolu.

Yapacağınız ekonomik katkı ile sizlere daha iyi bir gazete ve haber portalı
sunmayı ve daha çok okura ulaşmayı hedefliyoruz.
Haber’i bugünlere siz getirdiniz. Haber sizindir, sizin kalsın.
Katkılarınız için hesap numaramız:
Danske Bank
Reg. nr: 4180
Konto nr: 0010049695
Iban nr: DK85 30000010049695
SWIFT KOD: DABADKKK

İnternetten boşanma devri..
sında, kırsal kesimden gelmelerin, özellikle de kültür ve gelenek yapısı çok farklı Avrupa ve Kuzey ülkelerine
göç etmenin rolü büyük.
Yaklaşık 30- 40 yıldır Kuzey ülkelerinde yaşayan Türkler, hâlâ geleneksAli Haydar NERGİS, MALMÖ
el ilişkilerini sürdürüyor, çocuklarını
‘’görücü usülü’’ne benzer yöntemlerle
evlendiriyorlar. Anne babalar, gençlevliliğe kutsal anlamların yüklenrin yaşamlarında hâlâ birinci derecediği günler artık gerilerde kaldı.
den söz sahibiler. Danimarka, İsveç ve
Eskiden, ‘’Nikâhta keramet’’ varmış;
Norveç gibi ülkelerde doğan çocuklar,
‘’Erken kalkan yol, erken evlenen döl’’
Türkiye¬den gelen ve ilk kez karşılaşalırmış. Sadece 3 çocuk değil, daha faztıkları bir akrabaları veya tanıdıklarıylasını yapmak da marifetmiş. Çocuk
la evlendiriliyor, birbirlerini evlendikyapmamak tembellerin harcıymış.
ten sonra tanımaya başlıyorlar. Kısa
Sevgili öğretmenim Fakir Baykurt,
sürede yaşanan uyumsuzluk ve düş kı‘’Üşenenin oğlu, kızı olmazmış’’diyerek
rıklıkları erken ayrılmalara neden oluözetlerdi bu anlayışı.. Babanın etkinliği
yor. Kadının özgürlük ve ekonomik
çocuk sayısının çokluğuyla orntılıymış.
güce sahip olması boşanmaları hızlanKüçük yer oyuna, büyük yer koyuna;
dırıyor. Boşanmalar, genellikle ilk üçkimi ahıra, kimi nahıra gidermiş çocukdört yılda, hiç çocuk yapmadan veya
ların..
bir/ iki çocuk yaptıktan sonra gerçekGittikleri yad ellerde insanlarımızın
leşiyor.
değer yargıları allak, bullak oldu. SeçeKuzey ülkelerinde resmi nikah, artık
mediler, eski ile yeni birbirine karıştı.
bağlayıcı bir anlam taşımıyor. Kadın ve
Yuvalarımız bozuldu, boşanma istatiserkek, ağır sorumluluklara girmeden,
tiklerinde Danimarka’nın İsveç’in hızıevlilik ve nikaha gerek duymadan bir
na yaklaşıldı. Danimarka Sosyal Araşarada yaşayarak da çocuk sahibi olabitırmalar Enstitiüsü (SFI)’nin araştırliyorlar. Çocukların, anne baba ilişkisimasına göre, Danimarka’da yaşayan
nin pekiştirilmesinde köprü görevi yapyaklaşık 70 bin dolayındaki Türk göçma işlevleri de hızla ortadan kalkıyor.
men arasında boşanmalar hızla artıyor.
İskandinav ülkelerinde çocuk, artık
1980’li yıllarda Türkler arasında
karı koca arasında istenerek veya isyüzde 3 dolayındaki boşanma oranı,
tenmeden sahip olunan bir ürün duru2000’li yıllarda 4 kat artarak yüzde
mundadır. Zamanı geldiğinde, 18 yaşını
12’ye yükseldi. Boşanmaların artmadolduran genç, yasaların da dayatma-

E

sıyla anne babadan ayrılmak, çalışarak
yeni bir ev açmak, araba, mobilya satın
almak ve tüketime katılmak zorundadır. Anne babayla ilişkisi artık, gerektiğinde borç para alıp vermekten ibarettir. Anne ve babasından borç alan
genç, günü geldiğinde geri ödemek zorundadır.
Danimarka’da geçen ay yürülüğe giren yeni evlilik yasasıyla boşanmalar
deyim yerindeyse ‘’daha çekici’’ hale
getirildi. Çiftler, artık ‘’Seperasyon’’
adı verilen ayrılmadan önce 6 ay ayrı
yaşama süresini beklemeden boşanabilecekler. Bunun için dava açmalarına, mahkemeye gitmelerine gerek yok.
İnternetten indirecekleri bir boşanma
formunu doldurup imzaladıktan sonra aynı gün Boşanma Dairesine (Statsforvaltningen) gönderdiklerinde boşanmış sayılacaklar. Çabuk boşanma
koşulları varken tarafların işi uzatmaları parasal ödemeleri birlikte getiriyor.’’Seperasyon’’ seçeneğine başvurarak 6 ay düşünme süresi isteyen çiftler, halinde devlete ayrı ayrı 900 Danimarka Kronu ödemek zorunda kalacak.
Danimarka Sosyal Enstitüsü’al Araştırmalar Enstitüsü’ nün, Danimarka yerlileri üzerinde yaptığı boşanma
araştırmalarında ise daha ilginç bulgular elde edildi.Araştırma sonuçlarına
göre, son yıllarda göçmen kökenli olmayan yerli Danimarkalılar arasında
boşanmalar çarpıcı bir şekilde artarak
yüzde 42 oranına yükseldi. Yürürlüğe
giren yeni boşanma yasasından sonra

boşanmaların daha da artması bekleniyor.
Yeni yasa, çiftlerin, devleti işin içine
fazla katmadan boşanmayı kendi aralarında halletmelerini öngörüyor. Çiftlerin, nafaka konusunda anlaşamayıp
devletin aracılığını istemeleri halinde
1000 Danimarka Kronu ödemeleri gerekiyor.
Kadınların en geniş haklara sahip olduğu İsveç’te de her iki evlilkten biri
boşanma ile sonuçlanıyor. Her yıl gerçekleşen ortalama 40 bin evliliğe karşılık 20 bin boşanma meydana geliyor.İsveç İstatistik Merkez Bürosu,
(Statiska Central Byrån) verilerine
göre, 1960 yılında 8958 olan boşanma
sayısı 1990 yılında 19 bin 357’ye yükseldi. İsveçte boşanan çift sayısı 1974
yılında 26 bin 802’e, 1975 yılında da 25
bin 383 ‘e ulaştı.
İsveç’te de boşanmalar genellikle evliliğin üçüncü veya dördüncü yıllarında gerçekleşiyor. 2012 yılında 53
bin evlenmeye karşılık 23 bin 422 boşanma oldu.Kadınlarda boşanma yaş
ortalaması 42, erkeklerde ise 45 dolayında. İsveç’te evlilik ömrü ortalaması
ise yaklaşık 25 yıl.
2012 yılında 20 bin 27 kadın ve 9 bin
82 erkek eş ölümü nedeniyle dul kaldı.
Dul erkekler, kadınlardan daha erken
ölüyor. 2012 yılı verilerine göre, 360
bin 854 dul kadına karşılık, 100 bin
496 dul erkek bulunuyor.
alinergis@yahoo.se
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İnsan hakları savunucusu Inge Genefke Nobel adayı
İşkence tedavi Rehabilitasyon
Merkezi (RCT) kurucularından
ve ilk başkanı olan Dr. İnge
Genefke Nobel’e aday
gösterildi.

rın, yumruk ve tekmelerin gölgeleri var.
Elektrik akımı var. İşkence kurbanları
parmakları kırılmış, ayakları sakatlanmış, dişleri kırılmış, kafatasları çatlamış,
cinsel organları zedelenmiş, bellekleri
acılarla, haykırışlarla, inlemelerle kan,
sopa, zincir, elektrik teli görüntüleriyle
dolu insanlar. İşkence kurbanları sadece işkencenin değil, sonrasında onlarla
ilgilenmeyen, onların acılarını dindirmeye çalışmayan kollektif duyarsızlığın da
kurbanları. İşkence emrini verenleri arayıp bulmayan, işkence yapanları cezalan-

uğruyorlar, kollar, bacaklar, göğüs, kafatası değişik türde yaralanmalara uğruyor, iç organları zedeleniyor, beyin, kalp,
karaciğer, böbrekler, akciğerler, cinsel
organlar çeşitli zedelenmeye uğruyor, bu
yaralanmaların, zedelenmelerin bir bölümü kalıcı sakatlıklar olarak kişinin sonraki hayatını karartmaya yeterli).
İşkencenin acı sonuçları elbette bu kadar değil. Aşağılanmalar, korkular, suçlanmalar, tecritler, her türlü yaşam bağlarından koparılma, geleceğe güvensizlik
öylesine ruh salığını bozucu etkiler yapı-

çekiyorlar. Çevre ilişkileri büyük ölçüde
bozuluyor.’
Doktor İnge Genefke’ye göre işkence
kurbanlarının tedavisinde ruhsal ve bedensel sakatlıklar eşzamanda tedavi edilmelidir. İşkence kurbanlarının ailesini,
yakınlarını ve çocuklarını kapsayan bir
tedavi de uygulanmalıdır. İşkence çoğu
kez sadece ‘kurbana’ yapılmıyor. Ailesi
Hüseyin DUYGU
de işkence görüyor ya da ‘kurbanın’ çektiklerine ortak oluyor. Çocuklar ya işünyada ilk defa 1982 yılında Kokence görüyorlar ya da aileleri dağıldığı
penhag’da kurulan İşkence Kuriçin başkalarının yanında kalıyorlar ve
banlarını Rehabilitasyon Merkehep şu soruyu soruyorlar. ‘Babam ya da
zi (RCT) kurucularından ve ilk başkanı
anneme ne oldu?’İşkence tek kişiye de
olan Doktor İnge Genefke 75.ci doğum
yapılsa bütün aile birden sakatlanıyor...
gününü Kopenhag yakınlarında 75 koDünyanın ilk işkence kurbanları tedavi
nukla kutladı. Bu kutlama ‘İşkencenin
merkezi RCT 1982 yılında Kopenhag’da
gerekçesi yoktur, işkence kurbanları tekuruldu ve daha sonra tüm dünyada bu
davi edilmelidir’ etkinliğine dönüştü.
tedavi merkezlerinin sayısı 250’yi geçti.
Daha M.Ö. 190 yılında Romalı şair TeŞimdi Kopenhag’da Uluslararası İşkence
rentus ‘İnsanla ilgili olan hiçbir şeye
Kurbanları Araştırma ve Bilim Merkezi
kayıtsız kalamam’ diyor. Danimarkalı
(IRCT) de var. İşkence kurbanlarına tedoktor İnge Genefke de işkenceye kardavi eden bu merkezlerinin kurucusu ve
şı kayıtsız kalmıyor ve nerdeyse bütün
tüm dünyada kurulmasına önderlik eden
meslek yaşamını işkence kurbanlarının
İnge Genefke şimdi 75 yaşında ve yine
tedavisine adıyor. Uluslararası Af Örgüinsan hakları savunuculuğunu Birleşmiş
tü (Amnesty İnternational) çatısı altında
Milletler ve Avrupa Konseyi temsilcisi
işkence tedavisi konusunda çalışmalar
olarak yapmış eşi Bent Sörensen ile yayapmak için 1974 Yunanistan’a gidiyorşamını Kopenhag yakınlarında bir dailar. Orada çok sayıda işkence kurbanı
rede sürdürüyor Çalışmalarını yazarak,
ile görüşüp işkencenin sonuçları üstüsöyleşi yaparak sürdürüyor. Alternatif
ne araştırma yapıyorlar. Bu grubun çadırmayan yetkililerin de kurbanı.
yor ki, işkence kurbanları olayların üslışması uluslararası ses getiriyor ve kısa
Oysa olup biteni en çok unutmak istetünden aylar, yıllar geçtikten sonra bile Nobel Ödülü, Fransa Özel Onur Nişazamanda 4000 binden fazla doktorun ka- yenler işkence kurbanlarıdır. Onlar şim- ruh sağlıklarına kavuşamıyor. Yaşadıkla- nı ve çok sayıda ödülden sonra şimdi de
tılımıyla 29 gruba ulaşıyor. 1982 yılında di yeniden hayata dönmek istiyorlar. El- rı karasabanlar sonraki hayatlarında da Nobel Ödülü’ne aday gösteriliyor İnge
dünyada ilk kez İşkence Kurbanları Te- bette kimseye muhtaç olmadan, sağlıkyakalarını bırakmıyor. Uykuları bozulu- Genefke.
İnge Genefke ‘İşkenceyi durdurun’, ‘işdavi Merkezi RCT kuruluyor ve bu mer- lı bir şekilde yaşamak istiyorlar. Ama
yor, güçlükle uyudukları zamanlarda da
kezin başına Inge Genefke getiriliyor.
profesyonel yardıma gereksinimleri var. karabasanlar, bunalımlar, ter içinde ba- kence kurbanlarını tedavi edin’ mesajını hem Danimarka’da hem tüm dünyada
İlk yıllarda yılda 100 kadar işkence kur- İşkence kurbanlarının acı çığlığına derğırarak uyanmalar görülüyor. Yeniden
banını tedavi eden Kopenhag’daki merman olmak isteyeyenlerin en başında ge- günlük hayata dönmede ciddi uyumsuz- vermeyi sürdürüyor. Tüm dünyadaki işkence kurbanlarının gerçek sevgilisi, inkez daha sonraki yıllarda binlerce işlir doktor İnge Genefke. 1992 yılında ka- luklar yaşıyorlar. Hayatla ilgili beklenkence kurbanını tedavi ediyor.
leme aldığı bir yazısında şöyle diyor İnge tileri yitip gitmiş, yaşama sevinçleri yok sanlığın büyük kazanımlarından biri. O
Ne demek işkence kurbanları? Bu kav- Genefke:
olmuş, geleceğe umutları işkenceler ara- bir gerçek insan hakları elçisi hem de en
korkusuzu, en öndekisi.
ramın içinde insan çığlıkları, zincir ses‘İşkence kurbanları, uğradıkları işken- sında kararmış insanlar, sonraki hayathuseyin.duygu@haber.dk
leri var. İnip kalkan jobların, sopalace türlerine göre bedensel sakatlıklara
larına anlam kazandırmakta çok güçlük
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marım hepiniz güzel bir yaz tatili
geçirmişsinizdir. Tüm okuyucularımızın geçmiş bayramlarını kutluyorum.
Son dönemlerde 9-12 yaş arası çocukların gerek okullardaki çete kurma girişimleri gerekse sokaklarda sergiledikleri agresif davranışlar özellikle okul
camiasında pek konuşulur oldu. Bu nedenle bu yaş grubunu ve bu yaşlardaki
kişilik gelişimine göz atmak istedim.
9-10 yaş dönemi artık düzenli, huzurlu, elde edilen bilgilerin çözümlendiği
bir dönemdir. Bu yaş gelişimin dengelendiği altın çağdır. 9 yaşındaki çocuk
büyük bir gerginlik içindeyken 10 yaş
çocuğu uyum ve hoşgörü içindedir örneğin. Ve artık bu yaş grubundaki çocuklarda çalışma çağı başlamıştır ve çocuk
burada daha büyük bir bilgi ve çalışma
dünyasına girmek ister. ‘Öğrendiğim
neyse ben oyum’ düsturuyla hareket
eder. Bununla birlikte bu yaş grubundaki çocuklar için öğrenme kavramı sadece okulda değil, sokakta, arkadaşlarının evinde ve toplumda karşılaştığı her

9-12 yaş...
BEDRİYE ZELAL KANAT
tür olay ve sekillerde olur.
Çocuk kendi psikolojisi ile artık gerçek yaşama girmeye hazır gibidir. Bu
dönemde çocuk büyüklerin dünyasına
egemen olan araç-gereçleri kullanmayı öğrenerek, o toplumun teknolojisinin
temellerini benliğine yerleştirir. Çünkü bu dönem, çocuğun toplumsal gelişmesinin sadece oyun ortamlarında bir
genişleme zamanı değil, aynı zamanda
gelecekteki sorumlulukları için hazırlanırken toplumun araçlarıyla uğraşmayı
öğrendiği bir zamandır.
Çocuklar okuma ve yazma becerilerinin öğrenilmesiyle yeni bilgilere kapıları açan pek çok becerileride kazanırlar. Örneğin pasta yapmak, model

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

Ufak tefek şeyler de dahi olsa, herhangi bir konuda çocuğumuzun verdiği
çabayı desteklemekten kaçınmayalım.
Toplumumuzda bazı aileler ve özellikle babalar çocukları üzerindeki otoritelerini kaybetmemek için çocuklarının
bzelal.kanat@haber.dk verdiği çabaları veya aldığı sonuçları
pek alenen desteklemek istemezler. ‘Şıgemi yapmak, kesim, çizim vb. yaratıcı marmasın’ mazeretinin arkasına sakfaaliyetler. Ve eğer çocuklar bu araçla- lanıp çocuklarını övgüden ve destekten
mahrum bırakan o kadar çok aile ile
rı kullanmaya özendirilir ve başarıları
karşılaşıyoruzki günümüzde, beraberinövülürse çocukta çalışkanlık ve başarde getirdiği sonuçlar içler acısı ve ailema duygusu gelişecektir. Çünkü başarılı deneyimler, çocuğa çalışkanlık duy- lerimiz halen bu asırda bunu yıkılması
zor bir ‘tabu’ olarak görerek, mevzunun
gusu, yeterlilik ve hakimiyet duygusu
verirken, bu dönemde çocuğun karşıla- ciddiyetinden habersiz veya umursaşabileceği tehlike, yetersizlik ve aşağılık maz tavırlarıyla devam etmektedirler.
Ve yeri geldiğinde ise bir çok ailenin ‘kıduygusudur. Çocuklarımızdan ne çok
az nede çok fazla şey beklememeliyiz ve zım veya oğlum çok çekingen, içine kapanık ve atılgan değil’ gibi şikayetlerini
çabalarından dolayı onları eleştiri yağhemen hepimiz duyuyoruz.
muruna tutmamalıyız ki, bu çocukta
İşte bunlardan kaçınmanın en güzel
bir aşağılık duygusu geliştirir. Çünkü
başarısızlık, yetersizlik ve aşağılık duy- yolu, onların karşısında engel gibi görügusu insanın hiç bir şey için iyi olmadı- nüp dikilmek değil, çabalarında destek
vermektir!
ğı fikrini verir.
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Kuzey’de bozkır rüzgarı

Uzun yıllar Danimarka’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye
yerleşen ve bir dönem Kopenhag Kültür Ataşeliği de
yapan ressam Cevdet Kocaman’ın eserleri bugünlerde
Danimarka’nın Mön adasında sergileniyor.

U

zun yıllar Danimarka’da yaşadıktan sonra
Türkiye’ye dönen
ve Kopenhag Kültür Ataşeliği de yapan ressam Cevdet Kocaman’ın Danimarka
sergisi büyük ilgi görüyor.

İskandinavya Kocaman’ı
unutamıyor
Mön adasındaki Stage ka-

sabasında Liza’s Gallery’de
“Countryside Impressions
(Kırsal yaşam izlenimleri)” adında 27 Temmuz’da
açılan sergi 29 Ağustos tarihine kadar sürecek. Sanatçının sergide 25 yağlı
tablo eseri sergileniyor.
Kocaman’ın sergisini, Danimarka Eski Kültür Bakanlarından Ole Vig Jensen,
Türkiye’nin eski Ankara
büyükelçileri ve Danimarka

sanat dünyasından
tanınmış bir çok
sima ziyaret etti.
Türkiye kırsalında günlük yaşamı
yansıtan sanatçı
eserlerinde estetiğe, renk uyumuna, renklerin kontraslarına önem
veriyor ve motivlerinde Danimarka ve Norveç’ten de
yansımaları görmek mümkün.

TÜRK KÜLTÜR GECESİ
3 Ekim Perşembe akşamı saat: 19.30
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3, 2000 Frederiksberg
Haber gazetesi ve Frederiksberg Kütüphanesi'nden Türk Kültür Akşamı
Gelin bir kültür esintisi yaşayın. Haber gazetesi ve Frederiksberg Kütüphanesi'nin ortaklaşa
gerçekleştirdiği Türk Kültür Akşamı'nda hem Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında bilgilenin
hem de Türk edebiyatı ve Türk müziği ile dolu güzel bir zaman geçirin.

Ağustos /August 2013

‘

Cevdet Kocaman
kimdir?

Resim eğitimini Kopenhag’da tamamlayan ve bir
dönem Kopenhag Türk Büyükelçiliği’nde Kültür Ataşesi olarak görev yapan ressam Cevdet Kocaman, köklü bir geçmişi olan Kuzey
Avrupa sanatının ülkemize
yansımasına büyük
katkı sağlıyor.
Tablolarında Kuzey’in puslu havasını ve Norveç fjordlarını hiçbir zaman
bu ülkelerde bulunmayan renklerle bezeyen
sanatçı, portre çalışmaları
da yapıyor ve Danimarkalı,
Norveçli ve Türk politikacıların, iş dünyasının önde
gelen isimlerinin ve bir çok

KÜLTÜR YORUM
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ünlünün portrelerini yaptı.
Kocaman’ın tabloları hali
hazırda bir çok İskandinav
halkının evlerinin ve işyerlerinin duvarlarını süslüyor.

Cevdet Kocaman’ın çalışmalarını sanatçının web
sitesi www.cevdetkocaman.com sitesinden de görebilmek mümkün.

(Haber)

”Forbrydelsen” dizisinin
Türkçe versiyonu geliyor
Türkiye’den bir sinema yapım şirketi,”Forbrydelsen” (Cinayet)
dizisinin Türkçe versiyonunu çekebilmek için Danimarka devlet
televizyon kanalı DR’den dizinin haklarını satın aldı.

Danimarka’da doğmuş olmama dayanamıyorum. 21 Mart 1945 Kopenhag
doğumlu olmama ise, hiç mi hiç dayanamıyorum’.
Henrik Nordbrandt, bir şiirinde Kopenhaglı olduğunu böyle dile getirir. O,
şiirlerindeki büyüleyici ezgisellik ve çarpıcı şiir mantığıyla Danimarka’da bir
Henriik Nordbrandt söylemi yaratmıştır. 1967 yılında ülkesini terketmiş, bir
şiirinde yazdığı gibi ‘hiç kimseyle ortak
öyküsü olmayan’ bir yer aramak üzere
önce Yunanistan’a, 1970’li yılların başından bu yana da Türkiye ve öteki Akdeniz ülkelerine gitmiştir.
Henrik Nordbrandt aykrı bir insandır. İnce uzun boyu, küskün bakışlarıyla her an her yere uyabilir,
hiçbir yerin insanı değilmiş gibi durur topluluklarda. Onun sadece şiir
yazarak geçinmesi yaşamını ‘sevebileceği ve ölene kadar kalabileceği’ bir yere adaması, tam anlamıyla özgürce yaşaması; sorumlulukları ağır, geçim derdi çeken Türkiyeli
ozanları kıskandıracak türdendir.
Kuzey’in karanlık ve soğuk bir ülkesinden, ‘sevebilceği ve ölünceye kadar
kalabileceği’ yeri aramak için 1967’de
Yunanistan’a gider. Orada Yunan cuntası ile karşılaşır. Bir süre sonra Yunanistan’ı terkedip İstanbul’a geçer. Ancak İstanbul da ozanın aradığı yer değildir. İki hafta sonra soluğu Danimarka’da alır. Kopenhag Üniversitesi’nde
Çince ve Arapça okur. Bu arada Türkiye’ye merak sarar ve 1971’de yine Türiye’ye gider. ‘Yakarış’ adlı şiirini Side’de

Yeni kitaplar...
E. Milletvekili
Yıldız Akdoğan,
Sos. Dem. Parti
Kopenhag
Belediye Meclisi
adayı

Murat Alpar,
şair ve
çevirmen

Cengiz Kahraman
(Bağlama)
Doğan Şahin
(Kabak kemane)

Proğram:
19:30: Açılış
19:35: Günümüz Türkiye'si üzerine konuşma/ Yıldız Akdoğan
20:05: Türk Müziği
20:20: Ara (Arada çay, kahve, su vb. içecekler)
20:35: Murat Alpar'dan Türk edebiyatı ve şiiri üzerine konuşma
21:05: Türk Müziği

HABER

KOMMUNES

BIBLIOTEKER
Türk Kültür Akşamı, Frederiksberg Kütüphanesi ve Haber gazetesi ile ortaklaşa
düzenlediği bir etkinliktir. Giriş ücretsizdir.

stanbul’daki Akbel
Adam Film şirketi tarafından satın alınan
Danimarka yapımı sürükleyici polisiye “Forbrydelsen” (Cinayet), adlı dizinin
hali hazırda Amerikan
versiyonu çekilmişti.
Sofie Gråbøl’un Sarah
Lund rolünü canlandırdığı başarılı dizinin Türkçe versiyonunda Sarah
Lund’u hangi kadın oyun-

cunun oynayacağı merak
konusu.
Dizinin Türkçe versiyonunu merakla beklediğini
ifade eden DR Drama şefi
Piv Bernth, ”Dizinin Türkçe versiyonunu heyecanla
bekliyorum. Türkler, Sarah Lund’un kompleksli
hikayesini ve genç bir kızın öldürülüşünün doğurduğu sonucu nasıl anlatacaklar, merak ediyorum”

diyor.
Dizinin Türkçe versiyonu yapılması halinde Türkiye Avrupa’daki ilk ülke
olacak. Türkçe ”Cinayet”
olarak çevrilen başarılı
Danimarka yapımı ”Forbrydelsen” dizisi, Dijitürk
kanallarında geçtiğimiz
Ocak-mart ayları arasında
gösterilmişti.

ISHØJ MÜZİK OKULU
Türk Halk Müziği Korosu

BAĞLAMA ya da Kabak Kemene çalmayı
öğrenmek mi istiyorsunuz?

(Haber)

ÖĞRETMENLER:
Serkan Arık
Lars Bo Kujahn
Erol Sarıkaya

PRATİK veya NOTALI BAĞLAMA, KABAK KEMANE KURSLARI VERİLİR

Haftada 1 gününüzü ayırarak, siz de ister notalı,
ister pratik olarak uzun sap, kısa sap bağlama
ya da kabak kemane çalmayı öğrenebilirsiniz. 7
Kasım Perşembe akşamı saat 17.30’da başlayacak
olan kursa siz de katılmak için
hemen kayıtlarınızı hemen yaptırın.
Müracaat:
Hafta içi sadece saat 15.00-17.00 arası aranabilir.
Tlf: 71 36 29 04
E-posta: hckahraman@gmail.com

‘Benim özlediğim yer
yaratılmadı daha’.
huseyin.duygu@haber.dk

1980’li yılların sonunda Ankara’ya
yerleşen Henrik Nordbrandt, çok sağlam dostluklar kurar Anadolu’nun kalbinin attığı bu kentte. Ankara’da bir
süre kaldıktan sonra kendine yeni bir
yer aramaya karar verir:
‘... Ama yolcu dediğin yolunda gerek;
bu yüzden kulak asmadan ona,
son bir kez daha gönlünü etmek için
menekşeler denizinin kıyısındaki
bu Ankara’yı bırakıp gidiyorum.’

‘Ege Denizi, o sıcak gecelerinde
uykulu yüzüme,
parçalanmış heykellerin
alnıma kondurduğu gizli öpücüklerine,
gemici dullarının göz kapaklarını
ve renkleri solmuş ikonların altınını
anımsayıveren parmak uçlarıma,
Orta Asya’da bir Roma gömütündeki
kırılgan cam eşya gibi
içimde paramparça olan damarlarıma
beni ulaştıran senin dalgalarındı...’

Yeni kitaplar...

İki yıllık Ankara serüveninden sonra Bodrum’a yerleşir. Aradığı yeri artık bulduğuna emindir. Oturma izni
almak için gittiği karakolda, mesleğinin ‘şair’ olduğunu söyleyince polisler
alay ederler. Onları şair olduğuna ve
bu meslekle geçinebildiğine inandırana
kadar akla karayı seçer. 1996 yılına kadar Bodrum’da yaşadıktan sonra. ‘Diskolardan ve şeriatçılardan bıktım, Türkiye’den kaçmanın zamanı geldi’ der,
başka bir ülkeye gitmek üzere geçici
olarak Kopenhag’a döner. Durum öyle
gösteriyor ki, ölünceye kadar Akdeniz
ülkelerinde dolaşıp duracak, ara sıra de
nefret ettiği, eleştirdiği Danimarka’ya

Yeni kitaplar...

İlk şiir kitabı 1969 yılında yayımlanan
ozanın yirmiden fazla şiir kitabı var.
Danimarka edebiyat ödüllerinin hemen
hepsine layık görüldüğü gibi, kendisine
Kraliyet Nişanı vermek isteyen Danimarka Kraliçesi’nin ödülünü reddetmiştir. Kuzey Ülkeleri Edebiyat Ödülü de
(Küçük Nobel) Henrik Nordbrandt’ın
aldığı ödüller arasındadır.
Nordbrand’ın, şiir kitapları dışında,
Türkiye ve Yunanistan anılarını anlattığı ‘Bir Osmanlıdan Mektuplar (1978)
adlı bir gezi kitabı, konusu yine Türkiye’de geçen Finckelstein’in ‘Kanlı Pazar
Yeri’ adlı casus romanı, bugüne kadar
yaşadığı evleri anlattığı ‘Periler de Birlikte Taşınıyorlar’ adlı bir deneme kitabı, Ankara-Bodrum arası yolculuğu düş
kurarak anlatan ‘Elektrikli Fare’ ve ‘Tifanfaya’ adlarıyla iki çocuk kitabı var.
Hemen her türde ürün veren sanatçı,
1994’te ise Danimarka okurunun karşısına Türk mutfağını ve yemek kültürünü tanıtan ‘Kadınbudu’ adlı yemek
kitabıyla çıktı. Son yıllarda hem şiir
hem roman yazan Henrik Nordbrandt
bugünlerde Kopenhag’da yaşıyor. Danimarka’da yaşayan Murat Alpar’ın
Türkçesiyle Henrik Nordbrant’ın çok
sayıda şiiri Türkiye’de kitap olarak yayımlandı.

Yeni kitaplar...

Edepliler
İ

FREDERIKSBERG

yazar. Sürekli aramaya devam eder. Side’den sonra yolu İspanya’ya uzanır ve
bu ülkede yedi yıl kalır. İspanya güneşi
pırıl pırıldır ama o, Ege Denizi’ni, Yunan adalarını ve Türkiye’yi özlemekten
geri durmaz.
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dostlarını görmek ve yeni ödüller almak
için gelecek. Nereye giderse gitsin hep
yabanclık duygusu yaşayacak:

Akdeniz’e aşık Kuzeyli bir
ozan: Henrik Nordbrandt
HÜSEYİN DUYGU

haber

Danimarka’da piyasaya çıkan “De Anstændige: Edepliler’’ adlı kitapta, Danimarka’daki İslam tartışmalarında, aşırı
hoşgörülülükleriyle ifade özgürlüğüne zarar verdikleri gerekçesiyle başta
eski Dışişleri Bakanı Uffe Ellemann Jensen ve eski Genel Yayın Yönetmeni, müteveffa Tøger Seidenfaden gibi isimler olmak üzere, bir çok yazar,
gazeteci, düşünür, hukukçu, politikacı eleştiriliyor.

K

arikatür krizinin
ortaya çıkmasından bu yana yaklaşık 8 yıl geçti.
Bu süre içinde içte ve dışta birçok olaylar yaşandı.
Danimarka, bir dizi Müslüman ülkede istenmeyen
ülke ilan edildi. Ekonomik,
diplomatik gerginlikler yaşandı.
Geçen ay piyasaya çıkan
”De anstændige : Edepliler” adlı bu kitap hem ciddi
hem de eğlenceli ve kolay
anlaşılır bir dille, dinin Danimarka toplumunda giderek artmakta olan rolünü,
örneğin ifade özgürlüğü ve
siyasi mücadelelerdeki rolünü irdeliyor.

Kitabın yazarları JensMartin Eriksen og Frederik
Stjernfelt, Danimarka’daki
İslam tartışmalarında, aşırı hoşgörülülükleriyle ifade
özgürlüğüne zarar verdikleri gerekçesiyle örneğin eski
Dışişleri Bakanı Uffe Ellemann Jensen ve eski genel
yayın müdürü, müteveffa
Tøger Seidenfaden gibi
isimleri, bir çok yazarı, gazeteciyi, düşünürü, hukukçuyu, politikacıyı vb. eleştiriyorlar.
Jens-Martin Eriksen og
Frederik Stjernfelt’e göre
’edepli’ diye tanımladıkları bu kişiler, liberal demokraside yaşamsal önemi
olan ifade özgürlüğünü sı-

nırlamaya çalışıyorlar. Kitap, şimdiye kadar ilkesel
olarak ifade özgürlüğünü
ödünsüz savunan bu “edeplilerin”, İslam tartışmalarında ilkelerinden ödün
verdiklerini, çifte standart
gösterdiklerini ortaya koymaya çalışıyor. Yazarlar
örneğin, bu edepliler diğer
kültürlere saygı maskesiyle
otosansür istiyorlar, diyorlar. Kitabın yazarları, aslında bunun korku nedeniyle
istenen bir otosansür olduğunu öne sürüyorlar. Nitekim bu ‘edepliler’ her dinin
değil sadece İslam’ın alay
konusu edilmemesini savunuyorlar. Neden? Çünkü İslamcılar, kendi dogmalarını

HABER’E SAHİP ÇIKIN,
DERSLER:
Bağlama
Kanun
Darbuka
Nota
Şan
Repertuar
Koro

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

İletişim:
Ishøj Kulturskolan
Vejledalen 9
2635 Ishøj
Tlf: 43 57 60 60
E- Mail: kulturskolen@ishoj.dk
Web: http://www.ishoj.dk/Default.aspx?ID=2695
Erol Sarıkaya
Tlf.: 22 12 17 54
E-mail: erolsarikaya@msn.com

HABERSİZ KALMAYIN!
Hiç bir kurumdan herhangi bir destek almadan bugüne kadar
sizlerin sesi, gözü, kulağı olmaya çalışan Haber gazetesinin,
sizlere daha iyi habercilik hizmeti verebilmek ve daha fazla okura
ulaşabilmek için desteğinize ihtiyacı vardır.

rencide edenlere karşı şiddet kullanmakla biliniyorlar, diyor yazarlar. Nitekim
kitapta buna ‘Voldmandens
Veto’ yani ‘şiddet kullanıcıların vetosu’ yakıştırması
kullanılıyor. (Sayfa 52-64)
Kitabın son bölümünde
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haberlerden seçmeler sunuluyor ve krizle ilgili olaylar
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De Anstændige: Edepliler
Yazarlar: Jens-Martin Eriksen
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Bir koltukta iki karpuz
İRFAN KURTULMUŞ

vanın en iyi teknik direktörü seçilmişti.
Türk Millî Futbol Takımı’nı 2010
atih Terim...
FIFA
Dünya Kupası’na taşıyamadığı
Türk Futbolunun ender yetişiçin,
19
Ekim 2009 tarihinde basın toptirdiği teknik adamların başında
lantısı
düzenleyerek
hiç kimseyi beklegelir.
meden
görevinden
ayrıldığını
açıklayaFatih Terim, Türk futbolunda hep ilkcak
kadar
da
cesur
ve
medeni
birisidir.
leri başarmış, diğer meslektaşlarına bu
Böylesine
mert,
babacan,
bildiğinden
yönde cesaretlendirmiş biridir.
şaşmayan, hep başarı kovalayan Fatih
İmparator lakabı kendisine GalatasaTerim
şimdi yine 3. kez Türk Milli Futray’da oynadığı yıllarda verilmiştir. İtalbol
Takımın
başına kurtarıcı olarak geya’da, 2000-2001 sezonu Fiorentina ve
tirildi.
Şansımızın
mucizelere kaldığı
2001-2002 sezonunda ünlü AC Milan
2014
Dünya
Kupası
elemelerindeki son
kulübünü çalıştırdığı dönemlerde Çizmaçlarda,
Terim
tılsımı
tutarmı yı şimme’de de ona ‘İmparatore’(İmparator)
diden
kestirmek
zor.
lakabıyla hitap edildi.
Ortaya atılan iddialar doğruysa, bu göÜnlü hoca, 1996 yılında Türk Futbol
revi
birazda zorunlu kabul etmek gibiye
Milli Takımını tarihinde ilk kez İngiltebenziyor.
re’deki Avrupa Futbol Şampiyonasına
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
götürdü.
(TFF)
ani bir kararla, baştan beri yanlış
İkinci kez geldiği Türk Milli Takımını,
seçim
olan
Abdullah Avcı’nın işine aniAvusturya-İsviçre ortaklığında yapılan
den
son
vermesinin
altında nelerin yat2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında
tığını
pek
bilemeyiz.
Ama siyasetin futAvrupa 3. Yaptı. Fatih Terim, bu turnu-

F

Dopinge T
iki yıl
ceza

ürkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu, Avrupa
şampiyonu sporcu Nevin
Yanıt’a A ve B numunesinde yasaklı madde bulunmasından dolayı 2 yıl yarışmalardan men cezası
verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Atletizm Birliği
(IAAF)’dan alınan yazıda, mil-

bolun içinde olduğunun kaçınılmaz olduğu söylenebilir.
Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Terim’in
Federasyon başkanı Yıldırım Demirören
ile görüştüğü esnada twitterden ‘Hayırlı olsun’ mesajı ile Terim’in ‘sözkonusu
bayrak ve ülke olunca’ açıklaması bunun kanıtı olmalı. Yoksa, Türk Futbol
Milli Takımın deneme tahtası olmadığı
akıllara şimdi mi geldi?
Fatih Terim’i çok yakinen tanıyan biri
olarak, sıkıntılı günler yaşadığını ve ileride de yaşayabileceğini söyleyebilirim.
Çünkü, ülkemizde tam olarak rayına
oturmamış olan taraftarlık ve profesyonellik anlayışından ötürü, alınacak ilk
kötü sonuç sonrası (umarım olmaz) tüm
oklar Fatih hocaya yönelecektir.
Futbolda diğer branşlarda olduğu gibi
dün yoktur. Yarın ve bugün vardır...
Eleştirilerin dozu arttığında, G.Saray
kulübünden de bazı sesler çıkmaya başlayacaktır.

li atlet Nevin Yanıt’ın, 8 Şubat
2013 tarihinde Düsseldorf’da katıldığı P.S.D. Bank Yarışması’nda
verdiği idrar örneklerinde yasaklı
madde çıktığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ‘’B numunesi de pozitif çıkan Nevin Yanıt’ın
savunmaları Türkiye Dopingle
Mücadele Komisyonuna gönderilmiş, Nevin Yanıt’ın savunmaları-

G

alatasaray’ın Fatih Terim’le
şampiyonluğu yakaladığı günlerdi. Mucizeyi gerçekleştirmişti Fatih Hoca. Küme düşme hattındaki
takımı şampiyon yapmıştı. Kulüp Başkanı Ünal Aysal, kutlamalar sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken
şöyle konuşuyordu: “Fatih Hoca ile ölene kadar beraberiz. Ben varsam o da
var...” Ertesi gün, Sarı-Kırmızılı camianın önde gelenleri, “Öyleyse sözleşme
uzat başkan” dediler.
Aysal’ın yanıtı hazırdı:“Benim Galatasaray’da 1 yıllık görev sürem kaldı,
uzun sözleşme imzalayıp yeni yönetimin önünü tıkamak istemem...” Konu
kapanıyordu. Daha sonra 2013 yılının
mayıs ayı geldi.
Ünal Aysal sürpriz bir seçim kararı
aldı ve çifte şampiyonluğun yanı sıra
Şampiyonlar Ligi zaferlerinin rüzgârı
ile de tek aday olarak girdiği “olağanüstü” sandık yarışından gelecek 3 yılın
başkanı olarak ayrıldı. Süresini uzatmakla kalmamış Adnan Öztürk, Ali
Dürüst gibi isimleri de liste dışı bırakmıştı. Artık kendisine “muhalefet
edecek” ismin de kalmaması Galatasaray’da yeni bir yapılanmanın sinyallerini verdi... O yapılanma da, “tek
adamın’ emrinde yürüyen bir tür kurumsal yapıydı. Ve o tek adam, kendisinden daha ön plana çıkacak birilerine
sıcak bakmayabilirdi. Nitekim Aysal,
2016 vizesi aldıktan sonra Fatih Terim
ile ilgili ‘uzun vadeli çalışma’ sözlerini

bir türlü resmiyete dökmedi. Ve bu durum belli etmese de Fatih Hoca’yı içten içe kemiriyordu. Hele Terim’in
verdiği 5-6 kişilik listeden sadece stoper Chedjou alınınca, ünlü çalıştırıcı
kendisine karşı bir “tavır” takınıldığını
sezecekti. İşin kötüsü başı sıkıştığında“Abi”, dediği Ali Dürüst ile her derde deva Abdurrahim Albayrak da yoktu Florya’da.
Yine de “Eldeki bana yeter” diyerek sesini çıkarmadan sezona kupalarla başladı Fatih Hoca.
Ancak Terim’in suratına bakanlar onun memnuniyetsizliğinin
de farkındaydı başarılara karşın.
İşte o günlerde Terim’in kapısını Göksel Gümüşdağ çaldı. Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başkanvekiliydi.
Ama futbol dünyasındaki ağırlığı,
Başbakan’a yakınlığı, dolayısıyla
TFF üzerindeki etkisi de yakından biliniyordu. Konu ise kuşkusuz ulusal takımdı. Terim, “Şu
an AbdullahHoca var, milli takımın
M’sini konuşmak saygısızlık olur, bizler her zaman Ay-Yıldızın zaten emrindeyiz” diyerek demiş ama kapıyı kapatmamıştı.
Gümüşdağ’ın ‘onayı’ sonrası , Yıldırım
Demirören’e Abdullah Avcı’nın istifasını istemek kalıyordu; öyle de yaptı. O
saatlerde TFF, bu kez resmi yolla Fatih
Terim’in kapısını çaldı. Kulübünün bilgisi dahilindeydi bu görüşme. Artık su
yolunu bulup akmaya başlamıştı: “Milli
takım için canım feda ama Galatasa-

Fatih hocanın en iyisini yapacağından
zerre kadar şüphem yok.
Böyle bir olumsuz tabloyla karşı karşıya kalınması durumunda, Terim’in çok
sevdiği ve uğrunda birçok teklifi geri çevirdiği G.Saray’da konumu ne olacaktır..!
Tüm G.Saraylıların korkusu, böyle bir
durumda acaba hoca bizi bırakır mı yönündedir.
İmparator, verdiği sözün arkasında
her zaman durur. Onun şu anki en büyük hedefinin, G.Saray’a bu yıl Şampiyonlar Lig’inde final oynatmaktan başka birşey olmadığını düşünenlerdenim.
İtirazı olan beklesin görsün.
Türkiye gibi bir ülkede bir koltukta iki
karpuz taşımak her babayiğidin işi değildir.
Bol göllü, çirkinliklerden uzak güzel
ve çekişmeli bir futbol sezonu dileklerimle...
irfan.kurtulmus@haber.dk

nın değerlendirilip Disiplin
karar verilmiştir.’’
Kuruluna görüş belirtilAçıklamada ayrıca, milli
mesi istenmiştir. Türkiye
sporcu Merve Aydın’ın fedeDopingle Mücadele Komisrasyonun izni olmadan yurt
yonundan alınan görüşler,
dışında yarışmaya katılmaDisiplin Kurulunca değersından dolayı, iki yıl doping
lendirilmiş ve Atletizm Dicezası alan Berdan Burak
siplin Talimatı’nın 36. maddesiDemir’in antrenörü Fikret Öznin 1-a bendi i fıkrası uyarınca 2 soy’dan da savunma istenmesine
yıl yarışmalardan men edilmesine karar verildiği açıklandı.
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Kim Kârlı Çıktı?
Arif KIZILYALIN, Cumhuriyet

SPOR-YORUM

ray’la sözleşmem var” dedi Terim. Ama
camiayı kırmama adına, “Galatasaray
beni bırakana kadar buradayım” da diyecekti Terim. Açıklamadaki bir cümle
ise geleceğe mesajdı: “Sözleşmem bitene kadar Galatasaray’dan ayrılmam, biter ve yenilemezlerse de (doğal olarak)
giderim...” Düne gelirsek; Gündem, ne
CAS, ne UEFA maçlarıydı. Sadece“Te-

zenginler kulübü” modeli var.
Yıldırım Demirören mi? Mümkün; Avcı’dan sonra Fatih Terim gibi bir markayı milli takımın başına getirip eleştirilere “Dur” demek isterken, Başbakan’ın da gönlündeki teknik direktörü
koltuğa oturttu..
Fatih Terim mi? Galiba... Galatasaray’da kendisine sıcak bakmayan bir
gruba, “Siz istemiyorsunuz
ama daha görevimin başındayken ülkenin en seçkin görevini altın tepside sundular,
şimdi siz düşünün” diyebilir..
Gazeteci Fatih Altaylı’nın
yazdığı gibi Aziz Yıldırım mı?
O da olası, çünkü Terim’le
Galatasaray’ın üst üste 5
şampiyonluk kazanıp aradaki
farkı açması olasılıklardan biriyken, en güçlü rakibin tüm
düzeneni altüst etti. Şimdi bu
işten kim kârlı çıkacak, kim
zararlı bekleyip göreceğiz.
Bu arada kısa bir not;
rim hangi şartlarda ulusal takımın başına geçecek” diye tahminlerde bulunup TFF, Fatih Terim öncesi, “büyük” bir futbol adadurduk.
Akşam ise sözleşmenin teknik ayrıntı- mının kapısını çaldı ama
ları netleşti. Fatih Hoca 1 sezon boyun- o, işine birilerinin karışaca hem G.Saray’ı hem ulusal takımı ça- cağını tahmin edip, teklıştıracak. Sonrasının ‘ucu’ açık! Ancak life teşekkür etti. Kim
mi bu teknik adahepimiz biliyoruz ki Fatih Hoca mayıs
ayı sonrasında ulusal takımı bırakmaz, m? “Büyük” bir futbolcuydu zamanınkendisine verilen sözlerin tutulmadığı
da, teknik direkGalatasaray’ı bırakır.
törlüğüyle de o
Peki buradan kim kârlı çıkar?
Ünal Aysal mı? Belki. Çünkü onun ka- lakabını üçe
fasında yabancı bir teknik direktör ve“- katladı...
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