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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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GRATIS/ÜCRETSİZ

”Sürgün” şimdi Danca
06/09/2012 12:47

Bir Türk yazarın kitabı daha
Danimarka’da kitapçıların
raflarında yer buldu. Genç
Türk yazarlardan Çiler İlhan’ın
Sürgün adlı kitabı ”Eksil”
adıyla Danca olarak
Sayfa 12
yayınlandı.

Bir Ankara Anlaşması zaferi daha
Danimarka’da yaşayan vatandaşımız Orhan Kurt Ankara
Anlaşmasını uygulatarak oturma ve çalışma izni aldı.
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008 yılında işçi olarak Danimarka’ya gelen ve Kopenhag’daki
Mevlana Fırını’nda çalışan Orhan
Kurt, birer yıllık sürelerle dört yıl
boyunca oturma ve çalışma iznini uzattı.
Dördüncü yıl sonunda yeniden uzatma
başvurusunda bulunduğunda kendisine,
iznin uzatılmadığı geçtiğimiz Temmuz
ayının 2’sinde Danimarka’dan ayrılması
gerektiğini bildiren bir yazı gönderildi.
Avukatı Hacı Önal’ın girişimleri ile Orhan Kurt, kendisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve Ankara Anlaşmasından doğan hakları olduğunu
yabancılar müdürlüğüne hatırlatarak,
Danimarka yabancılar yasasına göre de-

ğil, Ankara Anlaşmasına göre uzatma
başvurusunun ele alınması ve kendisinin oturma ve çalışma izninin uzatılması gerektiğini dile getirdi.
Bu girişim üzerine Orhan Kurt’un
oturma ve çalışma izni 3 yıl süreyle
uzatıldı.
Gazeteniz HABER Ankara Anlaşması
konusunu düzenli aralıklarla gündeme
getirmiş, oturma ve çalışma izni reddedilen vatandaşlarımızın başvurularının
Danimarka yabancılar yasasına göre
değil, Ankara Anlaşmasına göre veya
Danimarka yabancılar yasasının 1 ocak
1972 tarihindeki haliyle değerlendirilmesi gerektiği yönünde vatandaşlarımızı

ve avukatları aydınlatmaya çalışmıştı.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında
1863 yılında birliğin o zamanki adıyla
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında
anlaşmanan ve 1972 yılında katma protokolle desteklenen Ankara Anlaşması;
vize, çalışma izni, sosyal güvenlik hakları gibi konularda Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarını Avrupa Birliği vatandaşları ile neredeyse eşit seviyeye getiriyor.
Ankara Anlaşmasına göre; Danimarka
yabancılar yasası, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için Danimarka’nın Avrupa
Birliğine giriş tarihi olan 1 Ocak 1972
tarihindeki haliyle uygulanması şartını
getiriyor.

Göçmen adaylar taşrada daha başarılı

D

animarka’da geçtiğimiz 19 kasım’da
yapılan belediye seçimlerinde göçmenler açısından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle Türkiye kökenli aday
sayısının rekor bir sayıya ulaşarak 100’ü
bulması ve seçimlerde oy veren göçmen kökenli yurttaş sayısının artmasına karşın seçilen göçmen kökenli aday sayısının hissedilir derece düştüğü ortaya çıktı.
10 büyük şehrin 7’sinde sadece bir göçmen kökenli siyasetçi belediye meclisine
seçilebildi.
Seçimlerde aday olan 100 Türkiye göçmen-

li adaydan sadece 38’i seçilebilirken Danimarka’nın en büyük 10 şehrinde belediye
meclislerine seçilebilen siyasetçi sayısı 14’te
kaldı. Bundan önceki belediye seçimlerinde
ülkenine en büyük 10 şehrinde seçilen göçmen kökenli siyasetçi sayısı 24 idi.
Uzmanlar ve siyasetçiler bu durum karşısında ikiye ayrılmış durumdalar. Bazı siyasetçiler bu durumu demokratik bir sorun
olarak algılarlarken diğer kanat ise seçmen
tercihlerinin de ülkeye uyum gösterdiğini
söyleyerek bunun bir sorun oldığını söylüyorlar.

Cengiz Kahraman

Neden ’Selfie’?

Sadi Tekelioğlu
Sayfa 6
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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

şehirlerde ulaştıkları yüksek oy oranı, sadece göçmen kökenli seçmenden oy almadıklarını, verdikleri siyasi mesajların da etnik
Danimarkalı seçmenler üzerinde de etkili
olduğunu gösteriyor.
Bundan önceki seçimlere kadar genellikle sol, sosyalist partilerde kendilerine yer
bulan göçmen kökenli siyasetçilerin parti
tercihlerinde de çeşitlilik yaşanmaya başladı. Liberal Parti Venstre ile Muhafazakar
Halk Partisi (Konservative) listelerinde çok
sayıda göçmen kökenli siyasetçi seçimlere
katıldılar.

Sosyal medya
ne kadar sosyal?

100 aday, 38 üye...

ak@eak-design.com

Her ne kadar nicelik açısından Türkiyeli
seçmenler ve siyasetçiler yenilgi almış gibi
görünseler de bazı büyük belediyelerde elde
edilen sonuçlara bakınca nitelik olarak siyasette de Türkiyeli göçmenlerin en büyük
uyumu gerçekleştirdiği görülebiliyor. Aarhus, Ringsted ve İshöj’da belediye başkan
yardımcılığı koltuğuna Türk siyasetçilerin
oturması ve büyük belediyelerde seçimlere
katılan Türkiye kökenli adayların kişisel oylarının çok yüksek olması değişmekte olan
seçmen profilini de ortaya çıkarıyor.
Özellikle Türkiye kökenli adayların büyük

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

Üzeyir Tireli
Sayfa 14

Gurur tablosu
19 kasım günü yapılan belediye seçimleri ülke siyasetinde çok büyük bir değişiklik yaratmazken,
seçimlere aday olarak katılımlarda Türkiye kökenli
adaylar rekor kırdılar. 100 civarında adayın seçilmek
için yarıştığı belediye meclisi ve bölge parlamentosu
seçimleri sonunda 10’u kadın olmak üzere 38 Türkiye kökenli aday seçilmeyi başardılar.
Sayfa 8
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Zevkinize göre mimarı tasarım
Danimarka yapı-standartlarında
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

Sam Amca
Danimarka’yı
da dinlemiş

Türkiye sabit hatlara

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

Ekstra

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
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TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ
En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri, bornoz
takımları kolleksiyonlarımızı mutlaka
görün. Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 21 27 17 44’ü
arayınız

A

merikan Ulusal Güvenlik Ajansı
NSA’nın başta Almanya Başbakanı
Angela Merkel olmak üzere 35 dünya liderinin telefonlarını dinlemesi skandalının ortaya atılmasının ardından, NSA’nın
Danimarka’da da binlerce kişinin telefonlarını dinlediği, maillerini takip ettiği öne
sürüldü.
Rusya’ya iltica eden ABD eski istihbarat
elemanlarından Edward Snowden, aralarında Danimarka’nın da bulunduğu 20
ülkenin B kategorisinde dinlendiğini öne
sürdü. Bu katagoride Almanya, İspanya,
İsveç, Norveç, İzlanda’da da bulunuyor.
İspanyol gazetesi El Pais`e göre, A kategorisinde ise İngiltere, Avustralya, Yeni
Zelanda ve Kanada bulunuyor.
C kategorisinde Fransa, İsrail, Hindistan ve Pakistan yeralıyor. Düşman olarak
gördüğü son kategoride ise ülke isimleri
verilmiyor.
Hükümete dışarıdan destek veren Birlik
Listesi partisi (Enhedslisten) ve Sosyalist
Halk Partisi dinleme skandalı hakkında
başbakan ve Adalet Bakanı Morten Bödskov’dan açıklama istedi.
Başbakan Helle Thorning Schmidt, yargı kararı olmadan Danimarka’da hiç kimsenin dinlenmediğini, Adalet Bakanı Morten Bödskov da yasa dışı yollardan Danimarkalıların dinlendiği yolunda bir bilgiye sahip olmadığını açıklamakla yetindi.
Başbakan Schmidt ve Adalet Bakanı Bödskov, iki ülke arasındaki istihbarat işbirliği konusunda bir açıklama yapmak istemedi.
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”Selv-Salg”

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

TDportal.dk
Erhvervsformidler.dk

TDportal.dk har Danmarks
største netværk af partnere

10 Gün

Lyca’dan Lyca’ya aramalar

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

Her kredi yüklediğinizde
ÜCRETSİZ SİM kart ve daha çok bilgi için www.lycamobile.dk ziyaret ediniz veya 70 14 55 56 arayınız.
Lycamobile buralarda bulunur

Opkaldsafgift 99 øre. Tilbuddene er kun gældende ved optankning af telefon kortet. Vilkår - For at
udnytte tilbuddet skal du tanke dit SIM-kort med minimum 100 Kr. eller mere, inden 30. November
2013. Optankning på 100 kr. giver 50 minutter til frie international samtaler og gælder i 7 dage,
Optankning på 200 Kr. giver 150 minutter til frie internationale samtaler og gælder i 10 dage. Tilbud
om gratis SMS gælder kun for SMS sendt i Danmark til danske mobiler. Tilbud om gratis data/

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

internet gælder følgende. Forbrug af de første 3 GB foregår på 3 G nettet, ved overskridelse af
3 GB benyttes 2 G nettet. Øvrige betingelser kan ses på vores hjemmeside www.lycamobile.dk.
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9 Kasım’da yapılan yerel
seçimlerde 100’e yakın Türkiye kökenli aday yaşadıkları şehirlerdeki belediye meclislerine seçilebilmek için kıyasıya yarıştı ve 38 aday belediye
meclislerine girmeyi başardı.
Seçilmeyi başaran 38 adaydan
10’unun kadın olması ve ayrıca
adaylardan bir kaçının ulaştıkları çok yüksek tercihli oy sayısı ile seçilmesi dikkate değer
bir gelişme. Danimarka’nın iki
kenti Aarhus ve Ringsted’de de
Türk kökenli adayların ilk kez
belediye başkanlıkları için mücadele etmeleri de sevindirici
bir durum.
70 bine yakın yurttaşımızın
yaşadığı Danimark’da, yerel seçimlerde oy kullanma hakkına
sahip 45 bin civarında seçmen
yurttaşımız olduğunu yazımızın
başında hemen belirtelim.
40 yıl önce Türkiye’den ve
özellikle kırsal kesimlerden göçen işgücü göçünün kırk yıl
sonra bu noktaya gelmesi, yine
bu 40 yıllık göç serüvenine bakıldığında son 10 yıl içerisinde
Türkiye kökenli 5 politikacının
milletvekilliği yapması da kayda değer bir durum.

Kasım /November 2013

100 aday, 38 üye...
CENGİZ KAHRAMAN

Son yerel seçimlerde her ne
kadar 38 Türkiye kökenli adayın seçilmesi ve bunun 10’unun
da kadın olması dikkate değer,
umut verici bir durum olsa da,
özellikle küçük belediyelerde
seçilen adayların bir kısmının,
Türkiye’deki köylerde yapılan
muhtarlık seçimleri gibi, sülale,
akraba, eş, dost oylarıyla seçildiğini de gözardı etmeyelim.
Genelleme yapmamaya özen
gösteriyorum. Gerçekten dürüst, çalışkan ve birşeyler yapmak için çaba harcayan politikacılarımızı burada özellikle
ayrı tutuyorum.
Fakat bazı adayların temsil ettikleri partilerin izledikleri politikaları ne kadar benimsediği
de tartışma götürür. Katıldığım
toplantılarda hep şunu duymuşumdur, “Hangi partiden
aday olsam sadece köylülerimizin oyları ile seçilirim.
Bizim oylar sana” diyenler
olmuştur. Türkiye’de takip et-

cengiz.kahraman@haber.dk

tiği siyasi bir partinin politik
çizgisine tamamen zıt çizgideki
bir partiden gözünü kırpmadan
siyasete atılan politikacıları da
unutmayalım.
Göçmenlerin hem seçmen hem
de siyasetçi olarak siyasete aktif katılımı demokrasi açısından
tabii ki sağlıklıdır. Ancak göçmenlerin sadece göçmen kökenli olduğu için bir adaya oy vermesi, onların oyuna güvenerek
kişilerin bir partiden siyasete
atılması demokrasi açısından
sağlıklı bir gelişme değildir.
Durum böyle olunca siyasi
partiler için adaylık başvurusunda bulunan kişinin ideolojisi
ve fikirleri ikinci plana itiliyor.
Hadi, bu ideolojik uyum partinin umurunda değil, sanki adayın pek mi umurunda? Zaten
aday da hangi partiden olursa
olsun, seçileyim diye düşünüyor.
Danimarka’daki siyasi partilerin göçmen kökenli seçmenle-

rin oylarını alabilmek için göçmen kökenli aday çıkarmaları
da demokrasi açısından bir sorun ve fırsatçı yaklaşımdan başka bir şey değildir. Dikkat edin,
her ne kadar göçmen kökenli
bir politikacı sadece göçmenleri değil, tüm Danimarka halkına yönelik siyaset yapmak için
yola çıktığını söylese de, bu politikacılar Danimarkalı politikacıların, medyanın gözünde hala
göçmen politikacı (Indvandrere
politiker) olmanın ötesine geçemiyorlar. Bu siyasetçiler hiç
bir zaman kendi yurttaşlarını
da memnun edemiyorlar. Bazen
yurttaşlarımız tarafından “Seçildi de ne oldu, bizler için
neler yaptılar ki?” gibi eleştirilere de maruz kalıyorlar.
Zaten göçmen oyları göçmen
kökenli adaya gitse de aynı etnik kökenli iki ya da üç aday
aynı belediyeden, aynı partiden
ya da farklı partilerden birbirleriyle yarış içine girdikleri için
birbirinin önünü kesmekte ve
sonuçta her ikisi de kaybetmekte, ama bu adaylar göçmen oylarını partileri adına toplama
görevini yerine getirmiş oluyorlar.

MOBILEDB.DK
SATDISCOUNT

ÇANAK ANTENE SON!

D- SMART İskandinavya Servisi
Mustafa Özçelik (Tavukçu)

1.500 DKK' dan
başlayan fiyatlarla

Teknolojinin en son harikası ALBAX
TV ile kablosuz internet ile de çalışan
HD kalitesinde, hem de antensiz tüm
ulusal ve yerel Türk kanalları, belgesel
kanallar, tüm Avrupa liglerinden futbol
maçlarını yayınlayan 20’nin üzerinde
spor kanalı olmak üzere 200’e
yakın kanal.
albax.cinema.com sitesinden de
ayrıca ücretsiz film izleyebilirsiniz.

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.

Yan oda kampanyası

Aynı anda farklı kanalları izlemek için
ikinci makinanın fiyatı sadece
1.000,- kr. Hem de abonesiz.

KOPENHAG: Nørrebrogade 216 - 2200 København N-Tlf.: 51 88 86 75. Aarhus: Tlf: 86 25 15 10
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on yılların en gözde konularından biri sosyal medya. Hem bu
medyayı kullanan insan saysınının
artması, hem de medya sayısının
içerik ve fonksiyona göre çeşitlenmesi bu kavramı artık günlük yaşamımızın bir parçası haline getirdi.
Önemli bir olay olduğu zaman o
olayla ilgili televizyon, radyo ve gazete haberleri tüketildikten sonra
sıra sosyal medyaya geliyor. Olan
bitene sosyal medyada kim, ne demiş, kim nasıl tepki vermiş bu merak ediliyor.
Elektriğin kesilmemesi ve internet bağlantısını şart koşan bu medya kullanımına her ne kadar sosyal
medya dense de buradaki ”Sosyal”
tanımının sorgulanması gerektiği
düşüncesindeyim.
Evet, sosyal medya gerçekten sosyal mi? Yoksa medyayı kullanan kişilerin egolarını tatmin ettikleri,
kendilerini göstermek istedikleri bir
platform mu?
Sosyal medyada bize sunulanlara baktığımız zaman gerçekten bu
medyanın amacının ne olduğu karmaşıklaşıyor.
Birkaç örnekle yola devam edecek
olursak; Hz. Muhammed’i seven 1
Milyon kişi arayanlar, Allah’ı seven
1 milyon kişi arayanlar, Atatürk’ü
seven 75 milyon kişi arayanlar, bu
milyonlarca kişiyi bulsalar ne yapa-

HK.DK

haber

Kasım/ November 2013

temdeki kişilerin –belki gözlerinden
kaçmıştır- düşüncesi ile okumaları için bir yazının bulunduğu saySosyal medya ne kadar sosyal?
fayı linkledim Facebook’ta. Ancak
daha link ortak yayında görülür görülmez listemdeki kişilerden birinin
sadi.tekelioglu@haber.dk ”like” düğmesine bastığı bildirimini
SADİ TEKELİOĞLU
aldım. Oysa gönderdiğim yazı oldukcaklar acaba?
güçlü dini duygulara sahip olmakla ça uzun bir yazı idi ve beğenme bilBaşbakan Erdoğan’dan ve
kendinden söz ettirmiş bir bayan si- diriminin ne amaçlı olduğunu anlayasetçinin paylaştığı bir resmi hatır- maya çalıştım. Yani benim okunsun
AKP’den, Kemal Kılıçdaroğlu’dan
ve CHP’den nefret edenleri sayfası- lıyorum. Resim ortadan ikiye bölün- diye linklediğim yazının okunmadan
na davet eden kişiler gerçekten böy- müş. Resmin sol tarafından büyük- beğenilmesi en anlama geliyor?
lelikle nefreti arttıracaklarını mı
çe bir deste Amerikan doları, sağ
Oldukça trajik bir haberin başlıdüşünüyorlar, yoksa kendilerini mi kısmında ise Kuran-ı Kerim resmi
ğının yayınlandığı yerlere tıklanan
göstermek istiyorlar.
vardı. Ve resmin altında ”Hangisi”beğeni”lerin de ne anlama geldiği
ni seçerdiniz?” sorusu yer alıyordu. meçhul.
Sosyal medyada özellikle Facebook’ta kendine sayfa açan kişiler siBu resmi gönderen bacımız peşinen
yasi, dini ideolojik olarak aynı göherkesin Kuran-ı Kerim’i seçeceğini Kişilik bildirimleri
rüşleri paylaşmadıkları kişilere gedüşünüyor olmalıydı ya da pençele- Sosyal medyada bazı kişilerin gün
nellikle sayfalarında arkadaş olarak rini hazılamış parayı seçecek olaniçinde yaptıkları durum bildirgeleyer vermediklerinden verilen siyasi lara haddini bildirmeye hazır bekli- ri, koluna serum takılmış resimleri,
mesajların genellikle hiçbir işlevi de yordu.
yedikleri yemeklerin resimleri, biNitekim beklenen oldu ve parayı
olmuyor. Yani ünlü gazeteci Çetin
necekleri uçağın biniş kapısını gösAltan’ın deyimiyle ”Türk’e Türklük seçenler ve bu paylaşımın ne kadar teren ekran resmi, kimlerin ona hagereksiz ve yersiz olduğunu bildipropagandası” yapılıyor.
kızlık yaptıkları ve onların bu hakDini duyguları çok güçlü olan sos- ren yorumlar, resmin hemen yayın- sızlık karşısında nasıl bir ideolojik
yal medya kullanıcıları genellikle ör- dan kaldırılması sonucunu doğurdu. tavır sergileyeceklerini gösteren idneğin ateist kişileri listelerinde bu- Şimdi akıl var izan var. Böyle bir
dialı açıklamalarını görünce ”sosyal
lundurmadıklarından yaptıkları pro- hareketin amacı ne olabilir? Hemen medya”nın o kadar da sosyal olmapaganda aslında kendileri gibi düşü- söyleyeyim kendi cevabımı: Sosyaldığı, aksine ”Ne olur beni de görün,
nen insanlara yönelik beyhude bir
leşme olamaz. Bu kesin.
ben buradayım” diye imdat çığlıklaçaba olarak kalıyor, veya bunun terrı atan insanların buluşma noktası
si oluyor.
Beğeni düğmesi
olduğu akıllara geliyor.
Danimarka kamuoyunda oldukça
Geçtiğimiz günlerde arkadaş lis-
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Friske råvarer og friskbagt fladbrød
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SELVOM DU
BLIVER FYRET
SKAL DU IKKE
STARTE FORFRA

HK’s A-kasse er en a-kasse som så mange andre: Den
sikrer dig dagpenge, hvis du bliver fyret. Alligevel vil vi godt
forklare, hvorfor det er en a-kasse som ingen anden: 100
års erfaring har givet os en dyb forståelse for din faglighed
og et stort netværk, der kommer dig til gode i form af gode
kontakter og en af Danmarks største jobdatabaser. Så hvis
du er så uheldig at miste dit job, er det heldigt, at du har
det bedste udgangspunkt for at finde et nyt i en fart. Det
eneste, vi har svært ved at forklare, er, at HK’s A-kasse
samtidig er en af landets billigste.
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19 kasım günü yapılan belediye seçimleri ülke siyasetinde çok büyük bir değişiklik yaratmazken, seçimlere aday olarak katılımlarda Türkiye kökenli adaylar
rekor kırdılar. 100 civarında adayın seçilmek için yarıştığı belediye meclisi ve bölge parlamentosu seçimleri sonunda 10’u kadın olmak üzere 38 Türkiye kökenli aday seçilmeyi başardılar.

Şimşek:
Milletvekilliği düşünmüyorum

D

3 başkan yardımcısı çıkardık

Ringsted ve Aarhus şehirlerinde partilerinin
liste başı adayı olarak seçimlere katılan ve
belediye başkanlığına oynayan Sadık Zeki
Topçu ve Bünyamin Şimşek başarılı bir seçim çıkarıp seçilmelerine rağmen partilerinin yeterli oy toplayamaması üzerine başkanlık koltuğuna oturamadılar. Her iki siyasetçi de İshöj Belediye Meclisi üyesi Ahmet
Seyit Özkan’ın yanı sıra belediye başkan
yardımcılığı görevine getirildiler.

Özkan Koçak Kopenhag Bölge
Meclisi’nde

Sosyal Demokrat Parti listelerinden Bölge
meclisi (Region) seçimlerinde aday olan Özkan Koçak başarılı bir seçim çıkararak, Sosyal Demokrat Parti listesinde ilk üçe girdi.
Özkan Koçak, 5900 kişisel tercihli oy alarak, partisinin ağır toplarını solladı ve Kopenhag Bölge meclisine 41 kişiden beşinci
olarak seçildi.

5 Milyar bütçe, 10 bin çalışan

Danimarka’da dün yapılan yerel seçimlerde
belediye başkanlığına aday olan Liberal Partili Bünyamin Şimşek ve Sosyal Demokrat
Partili Sadık Zeki Topçu, meclis üyeliklerine seçilmelerine rağmen partilerinin yeterli
oyu alamaması nedeniyle belediye başkanlı-

ğı koltuklarına oturamadılar.
Bünyamin Şimşek, ülkenin ikinci büyük
kenti Aarhus’ta belediye başkan yardımcısı
görevini korurken aynı zamanda Çocuk ve
Gençlik Eğitim Politikalarından sorumlu
daire başkanı oldu. Şimşek’in görev alanında, 10 bin personelin istihdamı ile 5 milyar
kronluk(1.8 milyar TL) bir bütçenin sorumluluğu bulunuyor.

3.514 oyu görmezden geldiler

Önceki gün yapılan belediye seçimlerinde
Kopenhag’da Sosyal Demokrat Parti listelerinden seçime katılan ve Frank Jensen’in
ardından en çok oyu alan Sosyal Demokrat
aday Yıldız Akdoğan’ın daire başkanlıkları
için yapılacak pazarlıklara davet edilmemesi
şaşkınlık yarattı.
Gazetemiz köşe yazarlarından olan Yıldız
Akdoğan 3.514 kişisel oyla Büyükşehir Belediye Başkanı Frank Jensen’in ardından
en çok oyu alan Sosyal Demokrat aday oldu.
Yıldız Akdoğan’ın adının daire başkanlıkları için geçmediği’, ancak parti sözcülüğü
önerilebileceği öğrenildi. Gazetemiz baskıya girdiği saatlerde durum netleşmemişti.
Sosyal Demokratik Parti 16 sandalye kazanırken, sorumluluk alanlarının adıyla anılan alt belediye başkanlıklarının pazarlığının yapılacağı toplantıya Yıldız akdoğan’ın

davet edilmemesi sosyal medyada isyana
neden oldu.
Bir çok kişinin “Sosyal Demokratlara verdiğimiz oyu geri istiyoruz” diyecek kadar
hayal kırıklığı içinde olduğu gözlenirken
Sosyal Demokrat Parti Kopenhag teşkilatına sert tepkiler dile getiriliyor.
Yıldız Akdoğan, seçimin tamamlanıp sayımın sona ermesinin ardından sosyal paylaşım sitesi facebook’ta “Defalarca pazarlık
toplantısında yer almak istediğimi dile getirmeme rağmen davet edilmedim, partinin
ulusal politikada tecrübeli kadın bir adayı
neden görmezden geldiğini anlayamıyorum”
yazdı.
Yıldız Akdoğan partisinin tutumunu “Tam
demokratik olmadı” diyerek özetledi.

Rezalet araştırma
yasağa neden oldu

Seçim günü kamuoyu
araştırması yasak

Uzmanlar bu şekilde hazırlanmış bir kamuoyu araştırmasının seçim sonuçlarına
etki edeceğini belirterek seçim günü kamuoyu araştırması yayınmasının yasaklanmasını istediler. Yasak
istemi üzerine harekete geçen Danimarka Parlamentosu’nda grubu bulunan partiler yasaklama konusunda
anlaştılar.

19 Kasım’da yapılan belediye
seçimleri esnasında oy verme işlemi devam ederken Danimarka Resmi Televizyonu tarafından yayınlanan kamuoyu araştırması rezalete neden oldu.

O

y verme salonundan
çıkan kişilerin oy tercihleri üzerine yapılan araştırma olarak lanse
edilen araştırmada, sadece
160 oy veren kişiyle görüşüldüğü ve bu sayının son

dört günde yapılan başka bir
kamuoyu araştırması ile birleştirilerek 760 kişiyle yapılmış gibi oy verme işleminin
sona ermesine 5 saat kala
servis edildiği belirtildi. Söz
konusu araştırma ülkenin

Haber şefinin başını
yedi
tanınmış kamuoyu araştırma şirketlerinden Epinion
tarafından DR için yapıldı.
Araştırmaya göre Sosyal
Demokrat parti tarihi bir
seçim yenilgisine imza atmak üzereydi.

Sandıklar açıldıkça kamuoyu araştırmasının gösterdiğinin aksine Sosyal Demokrat Parti’nin başarılı bir seçim çıkardığı ortaya çıktı ve
kamuoyu araştırması hakkında tartışmalar da seçim

sonucu açıklandıktan sonra
başladı. Yanıltıcı araştırma
bir çok gazetenin başyazını
erken saatte baskıya vermesi nedeniyle gazeteleri de
zor durumda bıraktı.

Tartışmalı kamuoyu araştırmasının yayınlanması DR
haber şefi Jacob Kwon’un
başını yedi. Kwon haber
şefliği görevinden alınarak
spor servisi şefliğine getirildi.

Sølvgaarden
Ure - Guld - Sølv

haber

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

9 kasım günü yapılan
belediye
seçimlerine
Aarhus’tan ve katılan
Türkiye kökenli adaylar arasında en çok oyu alan Bünyamin Şimşek HABER’e konuştu.
Liberal Parti Venstre tarafından liste başı olarak aday
gösterilen Bünyamin Şimşek
milletvekilliği düşünmediğini, aldığı seçim başarısını
yerel politikada kullanmaya
devam edeceğini açıkladı.
Şimşek, ”Belediye seçimleri
aday gösterilme sürecinde
partim tarafından belediye
başkanı adayı olarak liste başına konulunca milletvekili
adaylık başvurumu geri çektim. Aarhus belediye başka-

nı olsam da olmasam da tüm
çabamı yerel siyasette kullanacağım mesajını vermek istedim. Birçok kulvarda koşmayı sevmiyorum. Ve doğru
olanın da yapılmak istenen
şeye konsantre olmak olduğunu düşünüyorum” dedi.
Şimşek, 11 ay boyunca partisini Aarhus’ta başarılı bir
hale getirerek yerel politikada ciddi bir alternatif haline
getirmeye çalıştığını söyleyerek” Bunu da başardığımızı
sanıyorum. Partimiz 3. sıradan 2. sıraya yükseldi ve oylarımızı 24 binden 30 bine
çıkardık. Sandalye sayımızı
bir arttırdık, şimdi 6 sandalyeye sahibiz” dedi.
Danimarka’nın ikinci bü-

yük kenti Aarhus Belediye
başkanı yardımcılığına da
getirilen Bünyamin Şimşek,
”5 milyar kron bütçeli 10 bin
çalışanın bulunduğu Çocuk
ve Gençlik dairesi başkanlığını da partimiz ve ben aldım. Tüm bu bahsettiğim
veriler ışığında önümüzdeki
dört yıllık çalışma döneminde partimiz açısından iyi bir
çıkış noktası oldu. Önümüzdeki seçimlerde Aarhus belediye başkanlığı koltuğunu
ele geçirebilmek için çok ciddi rakip olmayı amaçlıyorum
ve olabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden milletvekilliği adaylığını rafa kaldırdım” dedi.

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Erol Üçler
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Çeşitli markalarda
kaliteli bay ve bayan
saatleri satılır.

Türk altınlarının
alım ve satışı yapılır

1

animarka’da 19 Kasım’da yapılan
belediye seçimlerine 100’ün üzerinde Türkiye kökenli aday katıldı.
Üç farklı parti listesinden seçimlere katılan Türkiye kökenli üç isim ise ulaştıkları çok yüksek tercihli oy sayısı ile dikkatleri üzerlerine çektiler ve Danimarka’da
yaşayan Türkler için gurur kaynağı oldular.
Danimarka’nın ikinci büyük kenti Aarhus’ta Liberal Parti Venstre listesinden seçime katılan Bünyamin Şimşek 8 bin 169
tercihli oy alırken Kopenhag’da Sosyalist
Halk Partisi listesinden seçime katılan ve
son seçim döneminde Çevre ve Teknik Daire
başkanlığı yürüten Ayfer Baykal 4 bin 578
oyla göz kamaştırdı. Aarhus kentinden yine
ilk Türk kökenli milletvekili olan deneyimli
politikacı Hüseyin Araç da il meclisine yeniden seçilmeyi başardı.
Eski milletvekillerinden sosyal Demokrat
partili Yıldız Akdoğan da partisinin büyükşehir belediye başkanı ve adayı Frank Jensen’in ardından en fazla oyu alan aday oldu.
Yıldız Akdoğan 3 bin 514 oy aldı.
İshöj belediyeden, Şengül Deniz ve Bilal
İnekçi, Ballerup Belediyesinde Musa Kekeç
ve Özcan Kızılkaya, Furesö beldesinde Neslihan Diksan ve Hasan Yılmaz ile Gladsaxe
belediyesinde Lone İsminur Yalçınkaya’nın
da aralarında bulunduğu 38 Türkiye kökenli
aday seçilmeyi başardılar.
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Søborg Hovedgade 211 - 2860 Søborg
Tlf.: 39 69 42 28
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Atatürk Kopenhag’da da anıldı

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

haber

PARA HAVALESİ
Muhasebe ve Tercüme
ile ilgili

DUYURU

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

HABER

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

Doğayı odanıza taşıyın

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 21 27 17 44’ü
arayınız

Size sevdikleriniz kadar yakın olduğumuzu unutmayın!

U

lu önder Atatürk ölümünün 75. Yılında
tüm yurtta olduğu gibi yurtdışı temsilciliklerinde de anıldı.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Konsolosluk binasında düzenlenen anma töreni, bir
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı.
Türkiye’nin Kopenhag büyükelçisi Ahmet Berki
Dibek anma töreninde yaptığı konuşmada, ”Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün başlattığı uzun

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

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

www.haber.dk

SADECE 1 SAAT İÇİNDE *

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

Sevdiklerinize çiçek verin
mutlu edin

- Arajman
- Gelin Arabası
- Çelenk
- Sepet
- El Buketı
- Saksı Çeşitleri

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

GELİN ÇİÇEKLERİ VE BUKETLER

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

Vesterbrogade 61

1620 København V

-

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

Zevkinize göre mimari tasarım

Tlf: 33 79 40 23
www.gazette.dk

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.

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

soluklu, çağdaş, medeniyet şuuruyla laik ve demokratik birimine dayanan kararlılıkla ilerleyen
müktedir bir ülke olduğunu” söyledi.
Büyükelçi Dibek ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’ni
ilelebet yaşatmak kararlılığında olunduğunu sözlerine ekledi.
Atatürk’ü anma töreninde, büyükelçi Ahmet
Berki Dibek ve eşi Ceyda Dibek’in yanısıra müşteşarlar, müşavirler, ataşeler, büyükelçilik ile
konsolosluk çalışanlarıyla birlikte Türk medya
mensupları da hazır bulundu.

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

Kopenhag Kocatepe’de Faik
Canbaz yeniden başkan
Başkent Kopenhag’da bulunan Türklerin ilk camii Kopenhag Kocatepe
Camii’nde yapılan seçimli Genel Kurul sonunda Faik Canbaz yeniden
başkan seçilirken 4. dönem bu görevi üstlenmiş oldu.

K

openhag’da yaşayan Türk Müslümanların İnanç Merkezi olarak da resmi
makamlarca kabul görmüş olan Kocatepe
Camii Derneği’nin 2 yılda bir yapılan Genel Kurulu, kadın ve erkek üyelerin yoğun
ilgisi altında cami lokallerinde gerçekleşti.
Divan Kurulu Başkanlığını Cengiz Karakuş’un yaptığı divanda, Mehmet Durmuş ve
caminin din görevlisi Ömer Sarıgül yer aldı.
Kocatepe Yönetim Kurulu adına başkan
Faik Canbaz’ın okuduğu faaliyet raporunda, daha önceki imamın istifası ile sonuçlanan süreçle ilgili bilgi verdi.
Muhasip Halil Can, 2 yıllık süre içinde
derneğin gelir giderleriyle ilgili yapılan ve
denetleme kurulu tarafından onanan raporu sundu.
Genel Kurula katılan üyelerin dernek yönetimini aklaması sonunda, tüzüğün 14. ve
22. maddelerinde değişikliğe gidildi.
Başkan Faik Canbaz, üyeler arasında 10
kişiden oluşan bir çalışma grubu oluşturduklarını ve bunu Genel Kurulun kabul
edip etmediğini sorarak üyelerin kabul ettikleri yönünde görüş belirtmesinin ardından oy verme işlemine geçildi.
Adayların aldıkları oy sayısına göre oluşan
yeni Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı:
Faik Canbaz(Başkan), Vahit Bekar(Başkan Yardımcısı),
İrfan Kurtulmuş(Genel Sekreter ve Sözcü), Halil Can(Muhasip), Hacı Güneş(Asil
Üye), Sadık Akgül(Asil Üye) ve Zühtü Güven(Asil Üye)
Yedekler: Mustafa Kahveci, Remzi Kandemir ve Ahmet Seyhan
Denetleme Kurulu: Halit Mert, Veysel Kılıç ve Mehmet Durmuş’tan oluştu.

Baskı işine mi ihtiyacınız var?
İşyerinize yeni tabela mı lazım?
2 Print size en iyi hizmet ve iyi fiyatları sunar
Fikir aşamasından bitmiş ürüne kadar size yardımcı oluyoruz.
Profesyonel grafikçilerimizle ve kendi basımevimizde küçük-büyük müşteri ayrımı yapmıyoruz
Her türlü tabela ve menü kartı işleriniz için hizmetinizdeyiz

Pizzeria I Sandwich Bar I Cafe I Restaurant I Take away
Afiş I Pankart I Kartvizit I Fiyat Listesi I Grafik Dizayn
İş yeriniz için düz ekrana uygun her türlü dijital reklam için de bizi arayınız
Bizi ziyaret edin
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”Sürgün” şimdi Danca
B
ir Türk yazarın kitabı daha
Danimarka’da kitapçıların
raflarında yer buldu. Genç
Türk yazarlardan Çiler İlhan’ın Sürgün adlı kitabı ”Eksil”
adıyla Danca olarak yayınlandı.
Eksil, gazetemiz yazı işleri müdürü
Sadi Tekelioğlu tarafından Danca’ya
kazandırıldı. Çiler İlhan’ın kitabı
bundan önce de Arapça, Rumence,
Arnavutça ve Hintçe olarak yayınlanmıştı.
2011 yılında Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü kazanan kitap kısa ve içiçe
geçmiş, ancak bir bütün oluşturan
bir roman şeklinde yazılmış öykülerle, ülke sınırı farkı gözetmeksizin her
toplumu içten içe kemiren sosyal şid-

deti gözler önüne seriyor.
Polis şiddeti, kadına uygulanan şiddet, töre cinayetleri, sokak hayvanlarına uygulanan şiddet, bencilce bilimsel deneyler ve insanın insana tahammülsüzlüğünü banalize etmeden,
açık, net ve kararlı bir dille okuyucuya aktarıyor Çiler İlhan.
Çiler İlhan’ın kitabı; gazetelerin
üçüncü sayfalarına sıkışmış ve televizyon haber bültenlerinde kısaca geçiştirilen toplumsal şiddet haberlerini
sanki masaya yatırıp cımbızla inceliyor. Bu haberlere konu olan insanların psikolojilerini, günlük yaşamlarını yazarın müthiş gözlem gücüyle
dile getirdiği öykülerle içimize işliyor.
Yazar kitabın birbirinden ayrı ola-

Ç

ler?
Haberler elimde biriktikçe ortak
eğilimler de kendini göstermeye
başladı. İlk gözüme çarpan iktidar zorbalıkları oldu mesela,
uluslararası ya da ulusal bazda;
kadın ve çocuk etrafında yoğunlaşan sosyolojik suçlar altbaşlığı
Çiler İlhan, taze öykü kitabı
çıktı, hayvanlara karşı işlenen
’Sürgün’de, gazete haberlerinin
suçları yakaladım... Böyle böyle
soğuğunda kalmış Irak işgalinden kitabın çatısı oluştu. Canımı acıBatmanlı kadınlara, deney köpek- tan her şeyi kitaba koydum.Zalerinden Pippa Bacca’ya, Hrant
man içinde birtakım haberleri çıDink’ten Sulukulelilere, toplukarttım, birtakım haberler kendimun kabuk bağlayamamış, ince
leri dışarda kaldılar. Çok aşamalı
ince kanayan yaralarına iniyor
yazıldı. Başlığı değişti, bölümleri
Sevecen, heyecanlı, edebiyat
değişti, bütünleştikçe birbirine
aşığı, zihin ve duygu gözünü yageçmeli hikâyeler doğdu, biçim
zısına saklayan; iş, ev, iki dünya
değişti. İlk olarak ‘Suç’ ve ‘Öç’
güzeli köpek ve mutlu bir evlilibölümleri vardı, ama ‘Çığlık’ böğin ortasında gevşemeyip kendilümü sonradan eklendi. .
ni yazmaya veren bir isim Çiler
İlhan. Elindeki taze öykü kitabı
Öykülerini okurken aklımda şöy‘Sürgün’ ile üretkenliğinin zirve- le bir soru doğdu: Bu öykünün
sinde genç bir kadın. Time Out
ne kadarı gerçek ne kadarı kurİstanbul ekibinin eski mesai dost- gu? Mesela Pippa Bacca’nın anlarından olan yazar, ‘Sürgün’ün
nesinin, gerçekte de kızını dünçatısını gazetede okuyup da bir
yaya getirmek istememe gibi bir
kenara bırakmaya yüreğinin el
durumu var mı? Araştırdın mı
vermediği haberlerden oluşturyoksa senin izlenimlerin mi?
muş. Sonuç: Dünyanın ve bizim
Çok büyük kısmı kurgu. Pipburaların feodal, ayrımcı, savaşpa’nın hikâyesinde ne gerçek biliçı, denek düşkünü yüzlerine ses
yor musun? Pippa öldükten sonra
veren kurbanlar, cellatlar ve atıl annesi ortalara çıkıp, sanki inci
kalanlar... Gönül gözünüzü açın
kolyesi kaybolmuş gibi demeçler
ve içeri dalın.
vermeye başladı ve bu bana çok
tuhaf geldi. Mesela bütün cenaze
Bildiğim kadarıyla sen bu işe,
işlemleriyle ablası ve Pippa’nın
gazetelerde gözüne çarpan ve senişanlısı ilgilenmiş. O yas, matem
nin canını yakan haberleri kesip içinde olması gereken kadının
biriktirerek başladın...
çıkıp demeçler vermesi ağırıma
Aynen öyle. Başta ne yapacağımı gitti. Yazar olarak hissettiğim
tam olarak bilmiyordum. Sonuçta bir şey bu; doğru olabilir, yanlış
tüm o küçük haberlerle bir edeolabilir ben bu çocuğun sevilmebiyat çalışması yapacaktım ama
diğini hissettim o haberleri takip
nasıl olur, ne şekilde oluşur, keederken. Ve Pippa’nin kendini
serken düşünmemiştim. Belki ilki nasıl yok oluşa sürüklediğini fark
Batman’daki olaydı, belki Irak’tı, ettim. O öykü böyle çıktı. Ama
tam hatırlayamıyorum ama oku- mesela yas istiyorsan, Hrant
duğumda dedim ki, “Bu çok ciddi Dink’in karısı. Her gördüğümde
bir trajedi ve her gün yüzlerce
ağlamak geliyor içimden. O kadar
böyle haber okuyoruz. Ben bunu içten, derin, gerçek ve sessiz bir
keseceğim”. Derken, yavaş yavaş yas tutuşu var ki... O da bende
başka haberler de kestim. Bu tip bir şey yazma isteği uyandırdı.
haberleri biriktirmeye başlayınca
hepsi arasında birtakım paralelPeki bu 45 hikâyedeki karakterlikler gördüm; bu hikâyeleri bazı lerin dünyasına nasıl girdin? Bu
başlıklar altında birleştirebileceinsanların nasıl dertler, nasıl enğimi ve bir kitap bütünlüğüne ge- dişeler içinde olduklarını, davratirebileceğimi gördüm. Ama bu,
nışlarına yön veren duygularını
aşama aşama oldu.
nasıl hissettin de yazdın?
Bazı izlenimler geldi önce, yaNeydi gözüne çarpan paralellikşamdan, anlardan. Irak’a hiç git-

T

ürkiye’den Çalışma, Kültür ve Eğitim Bakanlıklarından 21 kişilik bir
heyet çeşitli Avrupa ülkelerine yaptıkları çalışma gezisi
kapsamında aralarında Gribskov
Üretim Okulu’nun da bulunduğu
Danimarka’daki eğitim kurumlarını ziyaret etti.
Danimarka ziyaretleri sırasında Helsinge kentindeki Gribskov
Üretim Okulu’nu da (Gribskov
Produktionsskole) Kasım ayı başlarında ziyaret eden heyet, okulun Türk kökenli müdürü Hüseyin Duygu ve yine Türk kökenli
Multimedya atölyesi öğretmeni
Cengiz Kahraman’dan okul ve
verilen eğitim hakkında bilgiler

Eksil / Çiler İlhan
Çeviri: Sadi Tekelioglu
TURBINE 2013.
229,- kr., 156 sayfa

medim ama o gazetedeki Iraklı
çocuğun gözlerindeki korkuyu
çok güçlü hissettim, günlerce aklımdan çıkmadı. Duygusal olarak
bir parça açık olmamla, duygusal hassasiyetlerimin yüksek olmasıyla ilgili olabilir. Fakat açık
söyleyeyim: Yazdıklarımın bazılarında ben de şaşırdım. Ben
nasıl bu kadar acı çekiyorum ve
tanımadığım dünyalara nasıl bu
kadar duyarlı olabiliyorum diye.

aldı.
Duygu, müdürlüğünü yaptığı
Gribskov Üretim Okulu’nun geçtiğimiz yıl Ağustos ayında açıldığını ve üç atölye ile başlayan
okuldaki eğitimin bugün altı atölyede verildiğini söyledi.
Duygu, okulda Multimedya,
Yaratıcı üretim, Aşçılık, Deziyn
– tekstil, Hastabakıcılığ-pedagog

‘Ağabeyim’ hikâyesindeki kızı
abisi öldürüyor, ‘Kız Kardeşim’
hikâyesinde infazı beraber gerçekleştiren diğer abinin rüyalarına giriyor kardeşi. Biraz da bu
insanları anlama çabasını hissettim...
Bunu bilerek yaptım çünkü bu
benim hep düşündüğüm bir şey:
Kim suçlu, kim mağdur? Bir yerden sonra sonu yok. Pippa’yı öldüren adam diyor ki “Benim içim
sıkılıyor”. Kim bilir neler var ruhunda. Birini boğazlamak, tecavüz edip öldürmek o kadar kolay
bir şey değil ki. Tabii ki “Suçlar
cezasız kalsın, herkesi anlayışla karşılayalım” demiyorum; bu
benim değil yasaların işi. Ama
ben, yazar olarak her şeye daha
derinlikli ve objektif bakabilmeliyim. Kitabı okuyan biri de çok
katı bir bakış açısına sahipse
belki durup “Bir dakika ya, bu
adam da kim bilir neler çekti hayatında” desin isterim.

Afganistan yazamamışsın ama
Irak’la ilgili bir hikâyen var, üstelik çok da enteresan bir yerden
girmişsin...
O benim de çok zevk alarak yazdığım bir bölüm oldu. Çok ortodoks bakmak istemedim bazı
şeylere. Zaten malzemenin üçte

ikisi gazete haberlerinden yola
çıkıyordu, ham malzemeye edebi
değer katabilmek için epey kafa
yordum.
Yazdıklarının arkasında sorumluluk, insanları bilinçlendirmek
arzusu var mı?
Aslında öyle bir misyonum yok.
Meselâ bana desen ki “Gel, Tekel işçilerinin grevine destek
vermeye gidelim”; düşünürüm,
gitmeyebilirim. Onları önemsemediğimden değil. Yazarlıkla siyaseti, aktif eylem insanlığını çok
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Türkiye’den Çalışma, Kültür ve Eğitim Bakanlıklarından heyet Danimarka’daki Üretim Okulu’na ziyaret etti

rak da okunabilecek olan bölümlerinde; bazen Almanya’da bir gölde kuğu,
Pakistan’da genç bir evli adam, zorla evlerinden atılan Sulukule halkı,
göstericilere şiddet uygulayan polis,
uzman bir tecavüzcü, Saddam Hüseyin’in kızı, doğar doğmaz gömülmüş
bir bebek ve bir sokak köpeği gözüyle
Türkiye, Avrupa ve Irak coğrafyasında okuru unutulmaz bir yolculuğa
çıkarıyor.

Yazmak isteyip de yazamadığın,
dünyasına giremediğim haberler
oldu mu?
Oldu. Baktım ki gitmiyor, onları
dışarda bıraktım. Mesela ABD’de
ellerinde silahlarla okul basan
çocuklar. Onları yazmak istedim
ama yapamadım, uzak geldi o
dünya. Giremedim içine. Afganistan’la ilgili bir şey yazamadım
meselâ. Ya da iyi tanıdığım için
köpekleri konuşturabildim de
gösteri için hapsedilen balinalarla
ilgili yazamadım.

HABER

Türk heyetten Danimarka okulu ziyareti

”Yazarlıkla siyaseti ayrı yerlere koyuyorum”
iler İlhan’ın “Sürgün” adlı
kitabı “Eksil” adıyla bu hafta Danca olarak yayınlanıyor. İlhan’la “Time Out İstanbul”
tarafından yapılan röportajdan
bir bölümü siz HABER okurlarıyla paylaşıyoruz.

Kasım/ November 2013

ayrı yerlere koyuyorum. İdealist
bir hukukçu olabilirsin, idealist
bir doktor olup Sınır Tanımayan
Doktorlar’a katılabilirsin. Benim
yazarken böyle bir duygum yok,
insanlara bir şeyleri göstermek,
örgütlemek değil amacım. Bunun
yanında yazma işini çok ciddiye
alıyorum. Derinlikli yazılar yazmak istiyorum. ‘Sürgün’, bir sosyal sorumluluk bilinciyle çıktıysa
veya öyle bir his uyandırıyorsa,
bu derinlikli bir metin oluşturma
çabalarımın bir sonucudur, amacı
değildir.

yardımcılığı ile Turizm alanlarının bakımı ve onarımı atölyelerinin bulunduğunu kaydetti.
Danimarka’daki Üretim Okulu hakkında da genel bilgiler veren Hüseyin Duygu, 1978 yılında
atölye-pratik sanat okulu projesi
olarak başlayan üretim okulunun
1985 yılından bu yana Üretim
Okulu’na dönüştüğünü ve sayısı-

nın bugün 82’ye ulaştığını ve bu
okullarda yaşları 16-24 arası her
yıl ortalama 10 bin gencin eğitim
aldığını söyledi. Bir çeşit sanat
okulu eğitimi veren bu okulların
gençlerin pratik eğitim yoluyla
yaratıcı becerilerini geliştirdiğini
ve kendilerine olan güvenin tazelenmesini ve daha gerçekçi bir
eğitim alanı seçmelerine yardımcı
olduğunu belirtti.
Üretim okullarına devam eden
öğrencilerin büyük bir kısmının
teorik dersleri biraz yavaş öğrenen, yaşına göre henüz beklenilen olgunluğa ulaşmamış, sosyal
ve ekonomik sorunlu ailelerin çocuklarından oluştuğunu söyledi.
Duygu ayrıca, bu okullarda eğitim gören öğrencilere devlet tarafından maaş da verildiğini sözlerine ekledi.
Multimedya atölyesinde verdiği
dersler hakkında bilgiler veren
Multimedya öğretmeni Cengiz
Kahraman da, öğrencilerini multimedya alanında geleceğe hazırladığını ifade etti. Kahraman,
atölye öğretmenlerinin meslek
öğretmenliklerinin yanısıra öğrencilere günlük yaşamla ilgili
rehberlik ve danışmanlık yaptığını da belirtti.

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

(Haber)
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Selfie’ kavramı, bir kişinin, kendisi
tarafından, cep telefonu veya web kamera aracılığıyla çekilmiş ve bir sosyal
medya sitesine yüklenmiş fotoğrafı anlamına geliyor. Bu anlamda özellikle
yeni kuşak gençlerin kendi çektikleri
fotoğraflarını Facebook gibi bir siteye koymaları, selfie’ye bir örnek teşkil
ediyor.
Selfie kavramı yeni bir kavram değil.
Son on yıldır ve özellikle İngilizce konuşlan ülkelerde sık sık duyulan bir
kavram. Bu yüzdendir ki selfie kelimesi Oxford sözlükleri tarafından 2013
yılında, yüzde 17 binlik astronomik
bir artış gösterdiği için, yılın yeni kelimesi seçildi.
Kanımca selfie kavramı, gençler arasında kullanılan basit bir kavram olmaktan veya onların kendi fotoğraflarını çekme tutkusunu anlatmaktan
öte bir anlamı var. Bana göre bu kavram bir taraftan içinde yaşadığımız
toplum hakkında ip uçları verirken,
bir taraftan da – belki bunun uzantısı olarak – günümüzün insan türünün
veya kimlik biçiminin habercisi.
Neden? Çünkü bu içinde bulunduğumuz postmodern toplum herşeyden
önce sosyal ve kültürel yapıların yıkılmasıyla tanımlanıyor. Gelenek ve gö-

D

eğerli okuyucular geçen ay ki yazımızda Danimarka’da 19 Kasımda ki
yerel seçimlerde oy kullanmamızı ve aday
olan göçmen kökenli tanıdıklarınızı desteklemekten söz ederek size bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Bu yazıyı kaleme
alırken henüz seçimler yapılmamış olup
, sanırım bu yazı yayınlandığında seçimler sonuçlanmış seçilenler belirlenmiş
olacaktır. Ben şimdiden sizleri oylarınızı kullandığınızdan dolayı kutluyor, seçilen adaylara başarılar diliyorum. İnanıyorum ki sizlerin oylarıyla seçilen Belediye
Meclis Üyeleri sizlere hak ettiğiniz hizmeti vereceklerdir. Onlara tavsiyem sizleri unutmamaları ve sizlerle sık sık bir
araya gelerek istekleriniz ve önerileriniz
doğrultusunda hizmet sunmalarıdır. Yerel yönetimlerde hizmetler o bölgenin ve
o bölgede yaşayanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda olur. Bu istek ve ihtiyaçları bilmek içinde halkla ilişkiler oldukça önemlidir. Bu nedenle seçilen Meclis Üyelerinin sizlerle ilişkide ve irtibatta
bulunması zorunludur. Daha önceki dönemlerde bu gerekliliğe inanan ve sizlerle ilişkilerini devam ettirenlerin yeniden
seçildikleri ve başarılı hizmet vermeleri
de bu gerekliliğe uymalarıdır. Ben özellikle yeni seçilen Meclis Üyelerine bu ko-
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recek, nasıl bir aile kuracağına gene
kendisi karar verecek. İşin ilginç yanı
birey verdiği kararların bir ilirki dönemde yanlış olacağının bilincinde.
Doğru seçilmiş bir eğitim bir yıl sonra
yanlış seçilmiş bir eğitim olabilir.
Hayatın her alanındaki gerçek ve
tireli@haber.dk
ÜZEYİR TİRELİ
doğruların değisitiği bir ortama, bireyin kendi kendine sarılmasından başreneklerin erozyana uğradığı bir döcının, bir aile büyüğünün veya bir din ka bir olanak kalmadı. Kendi haline
nem. Davranış kurallarının değiştiği,
adamının söyledikleri hayattin gerçek- bırakılan, herşeyinden kendisi sorumgeleneksel bağların koptuğu bir döleri olarak görülmüyor. Kısaca herke- lu olan birey de, otobiyografisine sanem. Daha da önemlisi bir çoğumusi ve herşeyi kapsayan genel gørüşler
rılmaktan başka bir çaresi yok. Selfie
zun benliğine yerleşmiş temel anlayış ve anlayışlar geçerliliğini kaybediyor
bu anlamda, bireyin otobiyografik anve inanışlara şüpheyle bakılan bir dö- günümüzde. Bilgiler ve gerçekler sülatımının bir parçası oldu. Bu söylemnem. Eğitim sistemine örneğin insan- rekli bir değişim içinde. Bugün doğru ler bireylerin kimliklerini bulmalarıların artık geleceğini garanti altına
olan bir ay sonra doğru olamayabilina yardımcı oluyor. Kimlik bilindiği
alan veya almayı vaad eden bir sistem yor.
gibi sosyal bir oluşum. Başkalarıyla
olarak bakılmıyor. Aynı şekile, önceki
Durum böyle olunca toplumda birebirlikte oluşturulan ve sürekli değişen
nesiller, yeni nesiller üzerinde etkisiyin neye ve kime inanacağı, özgür ve
bir durum. Bu yüzden birey sürekli
ni kaybediyor, bilgileri, tecrübeleri ve mutlu bir gelecek için nasıl davrankendini (vi etrafındaki diğer bireyleri)
önerileri geçerliliğini yitiriryor. Veya
ması, hangi değer yargılarına sahip ol- sergilemek , anlatmak ve kontrol ettıp bilmi insanların ne yiyip yememe- ması gerektiği belli değil. Zenginliğe,
mek zorunda . Selfie´de bu anlamda
si, hangi hastalığın nasıl tedavi edilemutluluğa, özgürlüğü giden yol harita- modern bireyin birey olmasını sağlaceği hakkında kesin bilgiler vermiyor, sını ne bilim adamları, ne dini liderler maya yarayan olanaklardan birisi.
versede artık insanlar bu bilgilere çok ne de önceki kuşaklar verebiliyor. BiSonuç olarak selfie kavramı, gençler
güvenmiyor. Aynı şekilde politikacılar rey kendi kendine terkediliyor.
arasında bir “moda” olmaktan ziyade,
savaş çıkmayacağının, daha fazla çalıDurum böyle olunca bireyin sorumgünümüz toplum ve insanini anlatmaşılırsa insanların mutlu olacağının ga- lusu gene birey kendisi oluyor. Birey
ya yarayan bir kavram. Birey artık burantisini veremiyor. Artık çok önceleri kendi kaderini kendisi çizecek, hangünkü toplumda kendisini yaratmak
olduğu gibi bir idolojinin, bir politkagi eğitimi alacağına kendisi karar veve sahneye koymak zorunda.

Neden ‘selfie’?

(İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

dır. Seçimlerde oy kullanmayı önemseyerek geçen seçimlere göre oy kullanma
oranını arttıran siz değerli okuyucuları
tekrar kutluyor , seçilenlere başarılar diliyorum. Seçilen Belediye Meclis Üyelerinin benden bir istekleri olduğu takdirde
f_arslan@egm.gov.tr mail adresine yazFEYZULLAH ARSLAN 1.Emniyet Müdürü feyzullah.arslan@egm.gov.tr dıklarında mutlaka kendilerine cevap vereceğimi özellikle belirtiyorum. Bu ciddi
ve önemli yazıdan sonra birazda gülelim
nuda duyarlı olmalarını kendilerinin affı- de verilen hizmetlerden en önemli olanna sığınarak özellikle istirham ediyorum. lardan bir tanesi de göçmen kökenlilerin diyerek aşağıda ki fıkraları bilgilerinize
Biz biliyoruz ki Anadolu kökenli göçmen eğitim konusudur. Özellikle çocukların ve sunuyorum.
*Adayın bi tanesi ırmağa düşmüş, kogruplarının yerel yönetimlerde bir takım gençlerin eğitim seviyesinin yükseltilmehizmetlere yerlilerden daha çok ihtiyaçla- si konusunda çaba sarf edilmesi öncelikşup parti başkanına haber vermişler. Parrı vardır.
li konu olmalıdır. Bu konuda başarısızlık ti başkanı bizim aday mı diye sorduğunKopenhag ve diğer şehirlerin çeşitli yenedenleri tespit edilip bunların giderilme- da bilmiyorum diye cevap vermişler. Başrel yönetim birimlerinde Anadolu köken- si sağlanmalıdır. Biz biliyor ve inanıyoruz kan, akıntıya doğru mu yoksa tersine mi
gidiyor diye sorar ve akıntıya doğru diye
li Meclis Üyelerinin yine Anadolu kökenli ki eğitim her türlü güzelliğin ve başarıcevap verildiğinde : O zaman bizim aday
seçmenlerin oylarıyla seçilmiş olabilecenın kaynağıdır. Ailelerin istekleri de çoğine inanıyorum. Bu seçilenlerden bir bö- cuklarının iyi eğitim alması ve gelecekle- değil, bizimki tersine gider , akıntıya külümü geçmiş dönemlerde de Meclis Üyesi rinin aydınlık olmasıdır. Bir diğer önem- rek çekmez diye cevap verir.
olarak görev yaptıklarını biliyoruz. An*Sandıkta oy kullanan seçmen tekrar
li hususta göçmen kökenli vatandaşların
Danimarkalıların sahip olduğu her türlü geriye dönerek, sandık başkanına ben oy
cak yeni seçilenlerin daha önce seçilenhakka sahip olması ve birinci sınıf vatan- pusulamı geri istiyorum der, başkan oy
lerle görüşmelerini onların tecrübelerinpusulaları geri verilmez niçin istiyorsun
den ve önerilerinden istifade etmelerinin daş olarak hizmet görmesidir. İşte yerel
diye sorar, seçmen adres yazacaktım der,
hem kendileri hem de seçmen kitleleri
yönetimlere seçilen meclis üyelerinin bu
başkan oy pusulasına adres yazılmaz deiçin faydalı olacağı bir gerçektir. Bu nekonuyu öncelikli hedef olarak görmeledenle geçmiş dönemde görev yapan tanı- ri gerektiği gerçeği buradadır. Ben inadiğinde, seçmen geçen seçimde adres yazdık bildik Belediye Meclis Üyeleriyle gönıyorum ki seçilenler bu konuya dikkat
madım oylar başka partiye gitti diye cerüşmekte yarar vardır. Yerel yönetimler- edecek ve elinden gelenleri yapacaklarvap verir. Kalın Sağlıcakla..

Seçilen arkadaşları kutluyor,
başarılar diliyorum

Gurbetin çocukları
B

abasının kafasında balta yarasına benzer derin
bir iz var. Savaşta başına şarapnel parçası isabet etmiş.
Danimarka’da, işkence gören
sığınmacıların tedavi edildiği
merkezde uzun süre psikolojik tedavi görmüş. Sağ kolunu kaldıramıyor. Merhabalaşırken sol elini
uzatıyor. Onu, sabah akşam, Rahman’ı okula
getirip götürürken görüyorum.
Okul günleri yoğun geçiyor. Yüzde yüzü
yabancılardan oluşan 10 bin nüfuslu Rosengård Mahallesindeki okulda bir tek İsveçli öğrenci yok. Hepsi de Balkanlardan, Orta
Doğu’dan, Uzak Doğu’dan gelen ailelerin çocukları. Bosna’lı, Filistin’li, Irak’lı, şimdi de
Suriye’li her çocuğun travmalı ayrı bir aile
hikayesi var. Huzursuz, sorunlu aile ortamlarında büyüyorlar; bunu çok erken fark ettim.

Birbirleriyle sürekli kavga halindeler. Günlerimiz, ’’Durun, kavga etmeyin, yapmayın,
etmeyin!’’ demekle geçiyor. Rahman,(adı
gerçek değil) kafasında derin yara izi olan o
Filistin’li babanın oğlu. Henüz 6 yaşında; ilkokula hazırlık sınıfına (förskoleklass) gidiyor. Sınıfın en huzursuz ve geçimsiz öğrencisi. Aksi, uyumsuz ve kavgacı biri. Sevgi ile
yaklaşmak, arkadaşça davranmak bir işe yaramıyor. Bezgin, çaresiz kaldığımız günler
oluyor. Ana sınıf öğretmeninin isteğiyle okul
yönetimi Rahman’ın ailesini okula çağırarak
görüşme kararı aldı.
Anne, baba, büyükanne, büyükbaba birlikte geldiler. Hepsi aynı evde kalıyorlmuş. ’’Büyük aile’’ içeri girer girmez, Rahman ayağa fırladı, ’’öğretilmiş’’ bir davranışla dedesinin, nenesinin ellerini öperek başının üzerine koydu. Salonda başka yabancı çocukları da vardı. Gülüştüler. Rahman
utandı.

Dede, uzun bir donun üzerine beyaz bir entari giymişti. Başına Filistin poşusu bağlamıştı. Kış günü çıplak ayaklarında terlikle
gelmişti. Nene, siyah bir çarşafa bürünmüştü. Ne yüzü görünüyordu, ne gözü. Rahman
utandı. Dedesi ve nenesi, Rahman’ı iki yanağından şapur şupur öptüler.
’’Yapmayın, bu kadar da olmaz!’’ dedim
içimden. Çocuklar yine güldü.
Rahman’ın yine utanmasını beklerken, bu
kez içli bir ağlama tutturdu; ciğerleri parçalanırcasına, sarsıla sarsıla ağlıyordu!
İsveç’e gelmelerinin üzerinden on yıldan fazla zaman geçmişti. Baba, anne tek sözcük
İsveç’çe bilmiyordu. Arapça çevirmen aracılığıyla konuşuyorlardı. ’’Biz de şikayetçiyiz Rahman’dan; bir kaç kez evden kaçmaya
kalkıştı, zor tutabildik’’ dedi baba.
Toplantıda, okulun öğrenci danışmanı, Rahman’ın ’’psikolojik tedavi’’ ye alınmasını, ayrıca kan ve idrar tahlillerinin yapıl-

masını istedi. Okulda Rahman ile özel olarak
ilgilenme görevi bana verildi.
Psikolojik tedavi ile ilgili işlemler sürerken,
sağlık ocağından kan ve idrar tahlil sonuçları geldi: Rahman’ın kanında yüksek oranda
şeker bulunmuştu.
Rahman’ın son vukuatı: Boş zamanları değerlendirme saatinde, koridorda koşarken
kapıya çarptı, yere düştü. Yara almadı, ama
uzun süre ağladı. Ağlaması kolunun acısından değildi gibi geldi bana. Alıp okul kütüphanesine götürdüm. Önüne beyaz kağıt ve
renkli kalemler koydum. Bir kenara çekilip
sessizce izlemeye başladım. Rahman, kağıda
renkli kalemlerle bir şeyler çizerken kendi
kendine konuşuyordu:
’’ Çok yorgunum. Okula gitmek istemiyorum. Arkadaşlarımı sevmiyorum. Eve gitmek, uyumak istiyorum!’’
alinergis@yahoo.se
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Dilin Getirdikleri - Götürdükleri DİN VE TOPLUM

veya saygınlığını koruyabilmek gibi gayeler kişiyi yalana yönelten yaygın sebeplereygamberimiz Hz.
dendir. Kendisine doğrudan bir menfaat
Muhammed (SAV)
Müslüman’ı “elinden ve elde etme olmadığı halde, başka birine zarar vermek için yalan söylemeye ise iftira
dilinden emin olunan
denir.
kişi” olarak tarif eder.1 Müslümanım diKur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamyen bir kişi eline, diline ve beline sahip olberlerin
pek çoğu, imana ve güzel amelmalıdır. Diline sahip olma ise, yalandan
ler
işlemeye
davet ettikleri toplumlardaki
kaçınmakla başlar. Yalancılık, ilahi dinlebazı
kesimler
tarafından türlü iftiralarla
rin tamamında yasaktır ve büyük günahzulme
ve
haksızlığa
uğratılmışlardır. Altır. Bu sebeple İslam Dini yalanı, inançsızlah,
iftira
edenleri,
zulüm
ve haksızlık yalıktan öte bir kavram olan “münafıklık” ile
panları
cezalandırmıştır.
Peygamberleritanımlamıştır. Bu sebeple Hz. Muhammed
ne ve onlara tabi olanlara yardımını indir(SAV): “Münafığın alâmeti üçtür: Konumiş, onları hem bu dünyada hem de öbür
şunca yalan söyler, söz verince sözünden
cayar, kendisine bir şey emanet edildiğin- dünyada sonsuz mutluluğa erdirmiştir.
Kur’an’daki Peygamber kıssaları bunun
de hıyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa
ve kendini mümin zannetse bile!”2 buyur- güzel birer örneğidir.
Toplumların kendi tarihlerinde içten
muştur.
içe
yaşadıkları pek çok hazin olayın temeMuhatabını yanıltmak/aldatmak amacıylinde,
yalan ve iftiralarla atılan nifak tola yapılan söz ve davranışlara yalan denir.
humlarının ve çıkarılan fitnelerin yer al“Yalancıktan yapıverdim” veya “yalancıktan öyle deyiverdim” şeklinde ifadeler kul- ması düşündürücüdür. Zira, yalan ve iftiralarla önce huzur ve düzen bozulmakta,
lanılması, kişinin bir bakıma yalanı masumlaştırma veya önemsiz bir şeymiş gibi sonrasında ise yaratılan düşmanlıkların,
akıtılan kanların bıraktığı fitne ve acılar
gösterme girişimidir. Hatta “mahsustan
kalmaktadır. Kur’an’da, “fitne çıkarmak
öyle dedim/yaptım” diyerek yalanıyla headam öldürmekten daha ağır bir günahdeflediği yüksek gaye(!) veya menfaatletır”3 buyurulmuştur. Başka bir ayette de
re(!) işaret edenler bile olmaktadır.
“münafıklar Cehennemin en alt tabakaBir kimse, hemen hiçbir toplumda ve
sındadır”4 buyurulmuştur.
dinde hoş karşılanmayan yalana neden
Peygamberimiz (SAV) zekat toplamak
başvurur? Başına gelmesinden korktuğu
üzere
görevli olarak Beni Mustalık Kabilebir zararı defedebilmek, arzuladığı bir yasine
gönderdiği
memur, kendince bazı serarı elde edebilmek, saygınlık kazanmak
beplerle evham yaparak gönderildiği yere

P

gitmeyip geri döner. Daha sonra Peygamberimize (SAV) gelerek, durumu kurtarmak için “onların İslam’ı terk ettikleri, zekat vermek istemedikleri, bu sebeple de
geri dönüp gelmek zorunda kaldığı” yalanını söyler. Bunun üzerine Peygamberimiz (SAV) Beni Mustalık Kabilesine karşı
bir yaptırımda bulunmadan önce, Halid b.
Velid’i durumu araştırmak üzere gönderir. Halid b. Velid onların ezan okuyup namaz kılmakta olduklarını ve hatta zekat
memurunun gelmesi gecikti diye kendi
aralarında zekatlarını toplayarak, Medine’ye götürmek üzere yola çıkardıklarını
görür. Halid b. Velid’in durumu Peygamberimize (SAV) haber vermesiyle zekat
memurunun yalan söylediği ortaya çıkar.
Böylece, bir zekat memurunun sebep olabileceği bir felaket önlenmiş olur. Bunun
için Yüce Mevla Müslümanlara şu tavsiyede bulunmuştur: “Ey iman edenler! Eğer
bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir
topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”5
Peygamberimiz (SAV) hayatta iken, eşi
Hz. Ayşe’ye zina yaptı diye iftira atılmıştır. Ne yazık ki Müslümanlardan bazıları
da bu iftiraya ve çıkarılan fitneye alet olmuştur. Dört büyük halifeden Hz. Osman
münafıkların uydurduğu yalan ve iftiralarla çıkarılan fitne/kargaşa sonucu şehit
edilmiştir. Peygamberimizin (SAV) torunu
Hz. Hüseyin’in günlerce çöllerde susuz bırakılıp, sonra da başı kesilerek şehit edil-

mesinin temelinde yine yalan ve iftiralarla çıkarılan fitne yatmaktadır. Kısacası,
yalan ve iftira insanları katil edebilmekte,
Hz. Peygamberin (SAV) eşine zina yaptı
diyecek kadar da insanları yoldan çıkarabilmektedir.
Günümüze ve içinde yaşadığımız topluma dönersek, yalan beyanlarla erken
emekliliği elde etmek, yalandan hastayım
diyerek işten kaytarmak, yalancıktan ayrılmış gibi yaparak sosyal haklardan faydalanmak, iftira ile birilerine zarar vermek vb. kimlere ne yarar(!) sağlar bilinmez. Ancak haksız menfaat temin etmek
için yalan söyleyen ve yalancıktan rol yapanların yarattıkları olumsuz imajla özdeşleştirilen kesimlerin –maddi ve manevi– çok ağır zarar gördükleri kesin.
Esasen atalarımız boşuna dememişler
“yalancının mumu yatsıya kadar yanar”
diye. Sonra? İşte sonra; karanlıklara gömülüp, türlü korku ve zorluklar içerisinde
sabaha çıkmak zordur, zor!
Dürüst olmak ve dürüst kalmak zor görünen bir iştir. Ancak, dürüstlük hem
dünya ve ahiret mutluluğu, hem de ebedi
aydınlık ve erdem demektir.
(Endnotes)
1 Buhari, İman 4; Müslim, İman 65
2 Müslim, Îmân, 109; ayrıca bkz. Buhari ve Tirmizi.
3 Bakara Suresi, 191
4 Nisa Suresi: 145
5 Hucurat Suresi: 6
ahmet.onay@diyanet.gov.tr

Levent’in ardından... Olduğu gibi...
Kopenhag havalimanında dayısını
gördüğümde anladım ışıkların söndüerşey bir anda değişti. Bir tele- ğünü.
fon, bir bulanık haber.
Yine de yitirmedim umudumu… Dost,
Saat 18.00 suları… Ayvalık’ta- arkadaş zengini,iyilik meleği oğlumdan.
yım.
Hastane koridorlarındaki insan seli,
“Gelmen gerekiyor” dendi karşıdan.
tehlike çanları yüreklerinde çalan…
Levent hastahanede cihaza bağlı.
Dünya ceşitliliğinde arkadaşları.
Çaresiz ne yapacağını bilemeyen zaOğullar bakar,bakamaz gozlerime.
vallı bir adam oldum birden. ToparlanNe kadar zormus meğer ne kadar…
malıydım.
Ağlamak, gözyaşlarını saklamak yüreUçak bileti, otobüs bileti bulunacak,
ğinin bir köşesine. Bülent’im, Can’ım
en kısa sürede ulasmak gerek.
bir başka perişan, bir başka çaresiz,
Uzun bir otobüs yolculuğu İstanşaşkın.
bul’a… Yol boyu kafamda… doğumunSon bilgiler, doktorlardan, hemşiredan 3 ay öncesine Levent’imin yaşamı, lerden bir umut ışığı, bir mucize bekgeriye sarmalar, ileri almalar, umutlar, lentileri.
umutsuzluklar.
Heyhat, hepsi boş… nasıl der kardeBir sey kesin..
şi, nasıl der ağabeyi, nasıl desin babası
Hiç yakıştıramadım ölümü onun ya”çekin artık fişi” diye.
şama gözlerinin içine kadar gülen yüOrgan bağışı düşünür müymüşüz?
züne.
Bir anda karardı her şey. Bir hemşiBelki ayakları tutmaz, belki gözlerire küçük kardeşle soyleşisini anımsatne vurur gelgitleri. Ayak olurum ona,
tı bize.
gönlüyle görene göz gerekmeyebilirdi…
”Ağabeyim konuşabilseydi, hiç kuşkugelgitleri.
suz hayat vermek isterdi baskalarına”

Battal Tanrıverdi

H

Göz göze geldik birden…Hic konuşmadan anlaştık. Levent’e bu yakışırdı.
Yaşayamıyorsan yaşatacaksın…
Bu ne kadar kutsal bir görevdir.
Zor oldu…
Bu kutsal gerekçe yüreğimizi bir nebze ferahlattı.
Güle güle oğlum, başkalarının yangınlarını söndür bir nebze. Sana bu yakışır oğul, ağabey kardeş, yeğen dedik
ailece.
Cenazende Dünyayı bir araya getirdin.
İnsan olabilmek, barışık olabilmek,
sevmek, sevilmek en kolay işti senin

icin.
Gönüllerde yaşıyorsun.
Giderken hepimizi ne kadar onurlandırdın bilemezsin.
Senin baban, ağabeyin, kardesin, dayın, yeğenin, arkadaşın, iş arkadaşın
olmak dünyanın en doyulmaz hazzı ve
onurudur…
Işıklar içinde yat oğul.
Seni sevenlerinle bırakıyorum burada.
Onlar o kadar çoklar ki haksızlık edemezdim.
GÜLE GÜLE.
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FEYZULLAH ARSLAN’DAN İSKANDİNAV ÜLKELERİ ANILARI

“Danca, Manca ve Bence”
ANI KİTAP
Feyzullah Arslan kimdir?

Hüseyin Duygu

F
9

Kasım Cumartesi günü
Albertslund Müzik ve
Tiyatro salonunda kahkahaların ardı arkası kesilmedi.
Yaklaşık 1000 kişinin izlediği gösteriye yoğun ilgi vardı. Tolga Çevik, Ezgi Mola,

Özer Atik ve
Fırat Doğu
Parlak’tan
oluşan güçlü
ekip, Danimarka’daki vatandaşlarımıza saatlerce süren
bir kahkaha tufanı yaşattılar.
Club Alemin organizatör-

lüğünü yaptığı gösteriye
olan yoğun ilgi, Danimarka’ya bu tür, özellikle tiyatro
içerikli gösterilerin, daha sık
gelmesi gerektiğinin bir kez
daha gösterdi.
(Bedriye Zelal Kanat)

Tiyatro ve basın dünyasında yaprak dökümü

Tiyatro ve basın dünyasında yaprak dökümü devam ediyor.

2

013 yılının son günlerinde iki ünlü isim gazeteci Savaş Ay ve tiyatro
sanatçısı Nejat Uygur aramızdan ayrıldı. 2013 yılında
tiyatrocu Tekin Akmansoy,
Müslüm Gürses, gazeteci ve
televizyoncu Mehmet Ali Birand, Metin Serezli, Ferdi

Özbeğen gibi ünlü isimler
aramızdan ayrıldılar.
En son olarak Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur hayatını kaybetti. Uygur,
10 Eylül 2007′de beyin damarlarında oluşan bir tıkanıklık nedeniyle vücudun sol
tarafında kısmî felç geçirmiş-

ti. Sağlık durumuna ilişkin
yapılan basın toplantısında
Uygur’un sol kolunu hareket
ettiremediği, yüzünde kayma
olduğu, bacağında biraz hareket olduğu, konuşmasının
ise düzgün olduğu ifade edilmişti.

eyzullah Arslan’ı yıllar önce
televizyon kanallarında gördüm. Emniyet Genel Müdürlüğü basın sözcüsüydü. Güler
yüzlü, kibar bir insan görünümüyle
Emniyet Teşkilatı’nın çalışmalarını
anlatmaya çalışırdı. O dönem polisin
kamuoyunu sürekli bilgilendirmesi
olumlu karşılanmıştı.
2009 yılında Kopenhag Büyükelçiliği’ne Emniyet Müşaviri olarak atanan Feyzullah Arslan kısa sürede
renkli ve sosyal kişiliğiyle dikkat çekti. Kendi görev
alanının dışına
çıkıp edebiyat
ve kültür alanlarında yapılan
çalışmalara destek verdi. Haber
Gazetesi’nde
aylık yazılarını
kaleme aldı.
Türkiye’ye
döndükten sonra anılarını ve
yaşamını “Danca, Manca ve
Bence” adlı kitapta kaleme
alan Feyzullah
Arslan, Danimarka ve diğer
İskandinav ülkeleri üstüne
bildiklerini paylaşıyor. Danimarka’yı
anlatırken, Danimarka’da edindiği dostluklara, görev yaptığı
süre içinde tanıştığı
yurttaşlarımıza kitabında geniş yerveriyor, onlarla ilgili anılarını anlatıyor. Arslan’ın Hamlet’in Şatosu Kronborg’a
kitabında yer vermesi de sevindirici.
Feyzullah Arslan, sürekli yazıp, üreten, kendini geliştiren ve paylaşan
bir polis müdürü. Arslan’ın kitabı ile
görev yaptığı sürece yaşadığı ilginç
ve örnek olayları paylaşıyor, Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli
göçmenler hakkında bilgi sunuyor ve
Danimarka hakkında da genel bir bilgi veriyor. Bir polisin renkli yaşamını, İskandinav Ülkeleri üstüne kimi
bilgileri bu yıl yayımlanan Danca,
Manca ve Bence kitabında bulabilirsiniz.

Danca edebi üretime destek

D

animarka Yazarlar
Birliği edebi alanda
Danca eserler üreten veya
üretmek isteyen göçmen
kökenli edebiyatçılara destek çıkıyor.
Danimarka’da yaşayan
ve Danca şiir ya da öykü

yazanlar veya yazma girişimde bulunanlar eserlerini Danimarka’da yayınlatmak istiyorlarsa gazetemizin kültür sayfası yazarı, arkadaşımız Hüseyin
Duygu’nun duygu1901@
gmail.com mail adresine

ya da gazetemiz Haber’in
haber@haber.dk mail adresine eserlerini gönderebilirler. Edebi değeri olan
eserler Danimarka Yazarlar Birliği tarafından desteklenecektir.

1956 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde
doğdu. İlkokulu Gürün, Ortaokulu
Ankara’da bitirdi. Ankara Polis Koleji’nden mezun olduktan sonra, 1973
yılında başladığı Polis Akademisi’nden 1976 yılında komiser yardımcısı
olarak mezun oldu.
Çeşitli il ve ilçelerde Emniyet Müdürlüğü yapan Arslan, Emnitet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı’na atandı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Basın Sözcülüğü görevlerinden sonra Antalya Emniyet Müdürü olarak
atandı. 2009 yılında Kopenhag Emniyet Müşavirliği’ne getirildi.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce
Bölümü, Gazi
Üniversitesi İşletme Fakültesi
ve Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden
mezun oldu. Ayrıca Gazi Üniversitesi İdari
Bilimler, Türkiye ve Ortadoğu
Amme İdaresi
Enstitülerinde
master yaptı.
Polis dergisi ve
çeşitli dergilerde makaleleri
yayınlandı. Feyzullah Arslan halen
Haber gazetesindeki
köşe yazılarına devam etmektedir.

Eserleri:

“Polisin Hatıra Defteri”nde yaşanmış
polisiye olayları anlatıyor. “Gül, Güldür, Düşündür”de
trafikomik olaylar ve “Asayiş Berkemal” de polisiye anılar anlatılıyor.
Arslan’ın ayrıca, “Söz mü?”, “Ehliyet
Senin Neyine”, “Dön Şinasi Evine”,
Yarınlara Geç Kalmadan”, “Bir Dönüş Hikayesi” adında devlet tiyatroları repertuarında olan tiyatro eserleri
bulunuyor.
Arslan’ın oyunlar bir çok tiyatro
grubu tarafından sahnelendi. “Yarınlara Geç Kalmadan”adlı aralarında
Danimarka’da olmak üzere bir çok
Avrupa ülkesinde sahnelendi.
huseyin.duygu@haber.dk

ISHØJ MÜZİK OKULU
Türk Halk Müziği Korosu

DERSLER:
Bağlama
Kanun
Darbuka
Nota
Şan
Repertuar
Koro

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

ÖĞRETMENLER:
Serkan Arık
Lars Bo Kujahn
Erol Sarıkaya

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

nsan hayatında ilk’ler önemlidir.
Daha doğrusu her kişisel tarih biraz
da ”ilk’lerin toplamı”dır... Bir ”derdin”
ilk’idir bu, sızı’nın içeriden dışarıya
vurması. Kenan Kuyusu’ndan çıkarmak
için Yusuf’a uzatılan ip... İlk kitap, ilk
söz ağrısıdır, kalbini kırmaya gelmez.
Okur da bunu bilirse, sözcükleri sayfalardan yere düşürmeden okur kitabı...
İlk’ler ermiş muradına, biz başlayalım
eski kitapların tozunu almaya...
Sezai Sarıoğlu böyle yazıyor Aynur
Uluç’un yeni ve ilk yayınlanan öykü kitabı hakkında.
30 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da
Kopenhag’da düzenlenecek 20.ci Danca-Türkçe şiir etkinliğine katılacak olan
Aynur Uluç şiirlerinden örnekler okuyacak.
Aynur Uluç, 1964 ’te Üsküdar İstanbul’da doğdu.   İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nde eğitim gördüğü öğrencilik yıllarında (1981- 1985) İstanbul Üniversitesi çok sesli korosunda
alto olarak konserlerde yer aldı. Üniversite bünyesinde halk danslarında
çalıştı. 1989 -1995 yılları arasında ”Kadıköy Sanat Topluluğu”na katıldı. Sanat alanında teorik çalışmalar da yapan
topluluk bünyesinde Türkiye’nin çeşitli
illerinde festivallere ve toplulukça düzenledikleri gösterilere katıldı. Epik ve
dramatik oyunculuk ve sanat tarihi eğitimi aldı.1994 ’ten sonra İstanbul’da

Yeni kitaplar...

İLK KİTAP, İLK SÖZ AĞRISI
Aynur Uluç Kopenhag yolcusu
HÜSEYİN DUYGU

huseyin.duygu@haber.dk

Toplumsal Araştırmalar Vakfı bünyesinde psikodrama ve yaratıcı drama
atölyelerinde iki yıl çalıştı.
2003’ten bu yana Radikal, Cumhuri-

sanat dergilerinde ise şiirleri, edebiyat
ve film eleştirisi yazıları yayımlanıyor.
Altı yıldır, İstanbul/Kadıköy’de Sezai
Sarıoğlu’nun hazırladığı, sinema, bel-

haber

17

nehir muhabbetler başlıklı etkinliklerde
”muhabbet ehli” olarak adlandırılan bir
grup arkadaşıyla birlikte çalışıyor.
Altı yıldır, Aynur Uluç’unda içinde olduğu ”MUHABBET EHLİ” olarak adlandırdığı bir grup arkadaşıyla birlikte,
İstanbul/Kadıköy’de, sinema, belgesel
sinema, müzik, edebiyat, şiir, masal, tarih, fotoğraf, mizah, tarih alanlarından
konukların/sanatçıların katıldığı ”NEHİR MUHABBETLER” başlıklı etkinlikler düzenliyor.
Güleryüzlü ve üretken yazar ve şair
Aynur Uluç’un bir şiiriyle yazımı noktalıyorum.
dilimseme
küçük dilini yutarsın
nefesini geri çekme, derdi babanem
kıvırırdı dilini... ısırırdı sessizce
komikti… neşeliydi dilimizi
kıvır kıvrık meşk etmek
hünerdi toy çocuğun gözünde
babanemse mesellenmiş dilini
usul yavaş kıvırır
dişlerinin arasından sızdırırdı sözünü

yet, Birgün, Evrensel, gibi gazetelerde
kültür ve gezi yazıları, Evrensel Kültür, Karşın, Lacivert ve benzeri, kültür

Yeni kitaplar...

küçük dilini yutarsa nefessiz kalır insan
dili damaksız, gönlü hevessiz kalır
gesel sinema, müzik, edebiyat, şiir, ma- dilindeki nehre sahip çık
sal, tarih, fotoğraf, mizah, tarih alanla- şakuli harfler bir çökerse içine
rından konukların/sanatçıların katıldığı sözün mayası tortu, sesi şerbetsiz kalır

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Binbir Gece Masalları

B

ir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar
Hindistan’dan Çine kadar uzanan
ülkenin Şehriyar adında bir Kral’ı
varmış. Bir de Kral Şehriyar’ın vezirinin
akılılar akıllısı, güzeller güzeli, dillere destan Şehrazat adlı bir kızı varmış…
”Dünyada en çok adı anılan, adı duyulan
masallar hangi masallardır?”, diye bir soru
sorulduğunda, Binbir Gece Masalları’dır
yanıtını alırız herhalde. Evet, bu masalların adını sayısız denilecek kadar çok insan
bilir. Ya da bir şekilde duymuştur. ANCAK, şöyle bir iddiada bulunmak sanırız
hiç yanlış olmaz; 6 ciltlik ve 4.500 sayfadan fazla tutan Binbir Gece Masalları’nı,
bırakalım hepsini, bir kısmını bile okumuş
olanların sayısı çok azdır. O kadar meşhur
olmasına rağmen bu masalların başkahramanın adının bile belleklerde iyi yer etmediğini iddia edebiliriz. Şimdi geçelim bu
kitabın tanıtımına:
Binbir Gece Masalları, kısaltılmadan,
sansür edilmeden, tümüyle ve ilk kez
doğrudan doğruya Arapça’dan Danca’ya
çevrildi. 6 ciltlik bu yapıtın 5 cildini Arapça’dan Danca’ya Ellen Wulff, 6. ve son
cildini de Fransızca’dan Danca’ya Kim
Witthoff çevirdi. Kaliteli yayınları ile yayıncılıkta üstün, seçkin bir yeri olan Vandkunsten Yayınevi de bu çeviriden, bu yapıtı Danimarka’ya kazandırdığından dolayı
övgüye hak kazanmış bir kurum olarak
anılmalı.
Çevirisi 3,5 yılda tamamlanabilen Binbir Gece Masalları, Hükümdar Şehriyar’ın
hikayesidir. Hükümdar Şehriyar, her gün

bir bakire ile evlenmeyi huy edinmiş bir
Sultandır ve evlendiği bakire kızların kellelerini evlendiğinin gecesi gün doğmadan
kestirmekte ve öldürtmektedir. Neden?
Hükümdar Şehriyar, ilk karısı tarafından
başka bir erkekle aldatılmıştır. Deliye dönen Şehriyar, artık tüm kadınları nankör
ve sadakatsiz, aldatıcı olarak görmeye başlar. Bu nedenle de Şehriyar, vezirine, her
gece kendisine yeni bir bakire bulmasını
emreder. Şehriyar bir gece için evlendiği
bakire kızların başlarını keserek intikam
almaktadır.
Şehriyar’ın Veziri’nin kızı Şehrazat, babasının tüm karşı çıkmasına rağmen hükümdarın koynuna girerek hükümdarla bir gece geçirir. Başının kesileceğini
bilmesine rağmen. Ancak Şehrazat çok
kurnaz, akıllı, zeki bir kızdır. Şehriyar ile
yattıktan sonra Şehriyar’a her gece çok
heyecanlı masallar anlatır. Ama, hiçbir zaman masalın sonunu getirmez. En heyecanlı yerinde keser ve masala ertesi gece
devam eder. Masal masal içine geçer. Hükümdar Şehriyar da kendini masalların
heyecanına kaptırdığından masalın sonunu dinleyebilmek için karısı Şehrazat’ın
başını kestirmez. Şehrazat her gece yeni
bir masal anlatır ve bu uzun zaman, tamamı tamamına da 1001 gece devam eder.
Bu nedenle de bu masallar ‘Binbir Gece
Masalları’ olarak bilinir. Artık Binbirinci
masaldan sonra Şehrazat’ın anlatabileceği
bir masalı kalmamıştır. Geçen bu zaman
içinde Hükümdar Şehriyar, Şehrazat’a
aşık olmuştur ve artık kadın başı kestir-

haber
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mekten de vazgeçmiştir.
Binbir Gece Masalları, belli kısa bir zaman içinde bir tek yazar tarafından yazılmış bir yapıt değildir. Masallar, uzun bir
zaman süreci içinde derlenip toparlanmış,
sözlü anlatılan masallar zamanla kaleme
alınmış, kişiden kişiye aktarılmış, belki de
masallar şekil değiştirmiştir. Bu konuda
kesin bilgiler yok. Yazılı masalların ne kadar eskiye gittiği de bilinmiyor. Bu yapıtı
Danca’ya çeviren Ellen Wulff,”Bu masallar belki de tarih kadar eski de olabilir.”
diyor.
Batı dünyasında, Doğu’nun efsanesi,
mistiği olarak çok büyük ilgi gören Binbir
gece Masalları, gariptir ki Orta Doğu ülkelerinde büyük ilgi görmüyor. Özellikle
de dinci çevrelerde.. Çevirmen Ellen Wulff, bunun nedeninin, masallarda içki, seks
gibi temaların olmasından, bunların yanı
sıra masalların, Arap dünyasında elit dil

Sesiniz Gözünüz
Kulağınız

olan klasik Arapça yerine, kısa cümlelerle,
doğrudan ve basit halk dilinde yazılmış olmasından ileri gelebileceğini düşünüyor.
Başında da belirttiğimiz gibi, Binbir
Gece Masalları’nda, yaşamın kendisini
hiç sansür edilmeden, erotik, seks, şiddet, din, şiir, halkın günlük yaşamı, siyasi
yaşam, iş ve ticari yaşam, günlük tartışmalar, yalnızlık, iyilik, güzellik, çirkinlik,
doğa, sihir, zenginlik, fakirlik, çok yönlü
kadın-erkek ilişkileri ve daha birçok temalar işleniyor. Adı üzerinde bin bir çeşit
masal, bin bir çeşit tema. Bu açıdan da
zaten bu masallar çocuk masalları olmaktan uzak ve yetişkinlerin büyük zevkle
okuyabilecekleri nitelikte ve kalitede masallar.

Tusind og én Nat – Binbir Gece Masalları
Arapçadan çeviren Ellen Wulff. Forlaget
Vandkunsten Yayınevi. 6 cilt ve toplam 4.560
sayfa. 1.499 kr. Yayın tarihi Ekim 2013.

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk
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3 Galatasaray taraftarı serbest
Geçtiğimiz 5 Kasım gecesi oynanan FC Kopenhag – Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup eleme maçında çıkan
olaylarda gözaltına alınan 3 Galatasaray taraftarı bugün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldılar.

İ

kisi Almanya’nın Frankfurt şehrinden biri de
Hollanda’dan maçı izlemek üzere gelen taraftarlar güvenlik görevlilerine saldırmak ve tehdit
etmek suçlamasıyla gözaltına alınmışlar, çıkarıldıkları
nöbetçi mahkeme tarafından
14 gün süreyle cezaevine konulmuşlardı.
Duruşmayı izlemek ve arkadaşlarına destek olmak isteyen 40 kadar Galatasaray
taraftarı da duruşma salonu
önünde ve mahkeme binası
önünde toplandılar.
Duruşmaları ayrı ayrı yapılan gençlerden ilki Mehmet
Karahan, güvenlik görevlisini meşale ile tehdit etmek
suçundan yargılandı. Avukat
Erbil Kaya tarafından savunulan Mehmet Karahan’ın
durumuna benzer üç ayrı
olayı gündeme getiren avukat, sözkonusu olaylarda gözaltındaki kişilerin serbest
bırakıldıklarını söyleyerek
Karahan’ın serbest bırakılmasını istedi. Hakim Mehmet Karahan’ın tutuksuz
yargılanmasına karar verdi. Mehmet Karahan’ın bir

kiralayarak geldik” cevabını verdi. Yanlış anlamanın
farkedilmesi üzerine Karahan’uın kardeşi duruşma salonunun dışına çıkarıldı.
CihanBali ve Ali Büyükdoğan’ın duruşmalarında görevli hakim, “Böyle durumlarda Danimarka vatandaşları olsaydı ceza vermezdik
ve gözaltında tutmazdık” diyerek polis ve savcılık makamının durumları konusunda
soru işaretleri yarattı. Cihan
Bali ve Ali Büyükdoğan gözaltına alındıklarında kendilerine polisin elinde görüntüler var denildiğini, ancak
daha sonra yapılan araştırmalarda gözaltına almayla
sonuçlanan olayların Parken
stadı kameralarınca tespit
edilmediğinin ortaya çıktığı
belirtildi.

Arıboğan da izledi

sonraki duruşması 3 Aralık
günü yapılacak.
İkinci duruşmada hakim
karşısına çıkan Cihan Bali
de güvenlik görevlisine plastik bayrak sopasıyla saldır-

maktan yargılandı. Ancak
olayla ilgili delil sayılabilecek görüntüye ulaşılamadığı
ve Bali’nin okuluna devam
etmekte olduğu gözönüne
alınarak serbest bırakılmasına karar verildi.
Son olarak hakim karşısına
çıkan Ali Büyükdoğan’ın da
görev başındaki güvenlik görevlisine saldırmak suçlamasıyla savcı tarafından gözaltı
süresinin uzatılması istendi,
ancak hakim olayla ilgili görüntü bulunmadığını, sadece
şahit ifadeleri bulunduğunu
belirterek görevlinin burnuna aldığı darbenin, gözaltı
süresi uzaması durumunda

Büyükdoğan’ın karşılaşacağı zarar kadar büyük olmadığını söyleyerek Büyükdoğan’ın serbest bırakılmasına
karar verdi.
Duruşmaların tamamlanmasının ardından HABER’e
konuşan avukat Erbil Kaya
da her üç taraftarın serbest
bırakılmasındna duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Kaya, “Bu üç gencimiz de
çalışan, eğitimlerine devam
eden arkadaşlarımız. Serbest bırakılma kararı sonunda işlerine ve eğitimlerine devam edebilecekler.
Onların bu şekilde hayatlarına devam etmelerine kat-

kım olduğu için ben de mutluyum” dedi. Galatasaray
Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan da Merhmet Karahan ve Ali Büyükdoğan’ın savunmanlığını yapan Erbil Kaya’yı kutladı ve
teşekkür etti.

Duruşmalar tam bir
komedi

İlk duruşmada Mehmet Karahan yerine, Karahan’ın
kardeşi sanık sandalyesine
oturtuldu, Hakim Karhan’ın
kardeşine duruşma salonuna nasıl geldiğini kastederek
sorduğu soruya Karhan’ın
kardeşi “Frankfurt’tan oto

Terim, tüm takımların sorumlusu olmamalı

S

on 3 yıldır defaatle yazıyordum. Diyordum ki ”Türk’ün
Türk’e propagandasına gerek
yok.Bizim, sınıf atlatacak bir kadromuz
yok.”
Abdullah Avcı milli takımın başına geçtiğinde kendisine yönelik bir yazı yazmış ve ”Elinde iyi oyuncu havuzun yok
hocam, fazla iddialı hedefler koyma”
demiştim. Avcı da kötü bir performans
sergiledi kabul ama Fatih Terim döneminde görüldü ki hoca da bir yere kadar. Kendimizi kandırmayalım; bizim
kaleciden başlayarak santrafora kadar
ciddi kaliteli oyuncu sorunumuz var.
Sadece orta sahanın ortasında pas yapabilecek-oyun kurabilecek isimlerde
yeterli sayıda ‘kalite’ye sahibiz. Takımımızda skor üretecek isim sayısı 2.
En büyük yıldızımız Arda da skoru düşük bir oyuncu. Madrid’de de öyle milli takımda da. 3 yıl sonra nihayet birçok ismin benimle aynı noktaya geldiğini görüyorum. Yani artık her başarısız
sonuçta ”Hoca kötü de ondan” demekten vazgeçmeliyiz. Malzememiz iyi değil. Tespit bu olduğuna göre tedavi de

kendiliğinden ortaya çıkıyor: Oyuncu
yetiştiremiyoruz. Daha kötüsü oyuncu
yetiştirecek hoca da yetiştiremiyoruz.
Türk futbolunun bana göre en büyük
sorunu tekaüt futbolcu fazlalığıdır.
Biz bu tekaüt futbolculara sadece iyi
bir futbolculuk kariyerleri olduğu için;
takımızın eski futbolcusu olduğu için;
döneminde başarılar kazandığı için altyapıların başına geçirme hastalığından
kurtulmazsak bir milim ilerleyemeyiz.
Her futbolu bırakan tekaüt oyuncu hiçbir eğitim almadan tamamen başka bir
iş olan antrenörlüğe direkt en kritik
mevkiden başlarsa futbolumuz da gelişmez elbette.
Bugünlerde Fatih Terim’in tüm milli
takımlardan sorumlu olacağı resmi imzayı atması bekleniyor. Bana göre bu
da doğru bir yaklaşım değil. Kulüp takımları üniversitedir. Milli Takım ise
yüksek lisans alanı. U-14 ilkokul; U-16
ortaokul; U-20 ise lise seviyesidir. Dolayısıyla bir eğitmenden hem yüksek lisans hem üniversite hem lise hem ortaokul hem de ilkokul hatta anaokulu öğretmeni olmasını bekleyemezsiniz. Eş-

yanın tabiatına ters. Ayrıca kurumsallığa da aykırı. Yarın Terim bıraksa onun
atadığı altyapı hocaları da görevden ayrılacaktır. Her şey yeniden başa dönecektir.
Fatih Terim sadece U-21 ve A Milli Takım’dan sorumlu olmalıdır. Sadece o
noktaya odaklanmalıdır.U-14’ten başlayarak tüm altyapı kategorilerinin başına ise bana göre Almanya’dan bir hoca
getirilmelidir. Almanya altyapı sisteminin kuruculardan olması gereken bu
hoca U-14; U-16 ve U-20 takımlarının
başında bulunacak Türk antrenörlere 2-3 yıl eğitmenlik vermelidir. Böylece eğitici de gerçek bir eğitimden geçecektir. Ondan sonrası TFF’nin kurumsal yapısına bağlıdır.Alman eğitmenin
tedrisatından geçen Türk hocaları da
belli başarı kotalarını sağlamaları karşılığında uzun yıllar o görevlerde kalmalıdır. Hatta o pozisyondan emekli
olmalıdır. Tabi bunun için iyi ücretler
almalılar. Bu uygulamaya başlandığında karar verilecek tek şey Türk Milli
Takımı’nın dizilişine-sistemine ve planlamasına karar vermektir ki bu iş için

Galatasaray Kulübü İcra
Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan ve Kopenhag konsolosu
Mustafa Güneş de duruşmaları izledi.
Lütfi Arıboğan Haber’e
yaptığıaçıklamada kulüp
başkanı Ünal Aysal’ın isteği
üzerine duruşmayı izlemeye
geldiğini söyledi ve genç taraftarların serbest bırakılmalarından mutluluk duyduğunu belirtti. Kulübün
gözaltındaki taraftarlarla
ilgilenmediği yolunda suçlamaların olduğunu söyleyen
Arıboğan bunun doğru olmadığını gözaltına alma olayını
maç gününden beri Kopenhag Büyükelçiliği ile temas
takip ettiklerini belirtti.

SPOR-YORUM

en doğru isim şu anda takımın başındadır. Ama Terim’in ya da başka bir
ismin tek başına karar verici halini alması bir kişiye bağımlı bir model ortaya koyar ki ondan sonrası yine tufan
olur. Ben TFF Başkanı olsam Terim’e
sadece A takım ve U-21 sorumluluğunu
verirdim. Alman altyapı sisteminin
kurucularından birini 3 altyapı
takımının başına geçirir ve
2-3 yıl sonra kendi belirleyeceği 3 Türk hocaya
görevini devretmek
üzere sözleşme imzalardım. Sonra ilerleyen
yıllarda toplanan
meyveleri gururla
seyrederdim.

Serdar Ali Çelikler, HABERTURK
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