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GRATIS/ÜCRETSİZ

en saygın müzik ödülü
Danimarka’nın en saygın
müzik ödülünün dağıtıldığı
Dansih Music Awards
gecesinde Türk müziği
için gurur günü.
Sayfa 16

Mavi kartlılara
ve Türkiye’den
emeklilik
bekleyenlere
müjde!

Gurbetçilerin peşpeşe açtıkları davalar Yargıtay’da gurbetçiler lehine karara bağlandı. SGK
ve Yurtdışı Türkler Başkanlığını dilekçe ve elektronik posta yağmuruna tutan gurbetçiler,
Sayfa 7
yargı kararlarının bir an evvel uygulanmasını istediler.

Gençlere kolay vatandaşlık

Önümüzdeki yaz aylarından itibaren, Danimarka’da doğup
büyüyen ve sabıkası olmayan gençler, ilkokulu bitirmiş olmaları ve
bir dilekçeyle başvurmaları durumunda Danimarka vatandaşlığına
Sayfa 6
geçebilecekler.
İçinden Meriç geçen
bir yaşam öyküsü

Akdeniz, AB’nin
mülteci mezarlığı

Cengiz Kahraman

Üzeyir Tireli

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

www.eak-design.com

Sadi Tekelioğlu
Sayfa 6

Sayfa 15

Sayfa 4

ak@eak-design.com

Sen kimsin yahu?

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

www
.gaze
tte.dk

Atatürk’e saldırmanın
dayanılmaz hafifliği
Bir Türk akademisyen
tarafından Danimarka’da
yayımlanan “Atatürk og
den tyrkiske revolution
(Atatürk ve Türk
Devrimleri) adındaki
yeni bir kitapta Atatürk
ve Kemalistler ağır bir
üslupla eleştiriliyor.
Sayfa 13
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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
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HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

Yeni Büyükelçi göreve başladı

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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mez itimatnamesini sunmadan önce yaptığı açıklamada, Kraliçe II Margürkiye’nin Yeni
rethe’ye Cumhurbaşkanı
Kopenhag Büyü- Abdullah Gül’ün Mart
kelçisi Mehmet
ayında Danimarka’ya yadönmez görevine pacağı resmi ziyaretinin
başladı.
iki ülke arasındaki ilişkiTürkiye’nin yeni Kopen- leri zirveye oturtacağını
hag büyükelçisi Mehmet
belirteceğini söyledi.
Dönmez ayağının tozuySarayda çok sıcak karla geldiği Danimarka’da
şılandığını belirten büyüKraliçe II Margrethe tara- kelçi Dönmez, Kraliçe’nin
fından Amalienborg sara- Cumhurbaşkanı Abdullah
yında kabul edilerek güGül’ün yapacağı ziyareti
ven mektubunu sundu.
büyük önem verdiklerini
Kopenhag’ın Hellerup
ve heyecanla berklediklesemtinde bulunan Türk
rini söylediğini belirtti.
büyükelçilik rezidansınDanimarka ile ikili ilişkidan Danimarka Dışişleri
lerin iyi noktada olduğuBakanlığı Protokol Müdü- na işaret eden Dönmez’in,
rü Annette Lassen tarageçtiğimiz Pazartesi günü
fından özel arabayla alıbu ülkeye gelmesinin arnan Dönmez, motorsiklet- dından hemen kraliçe
li polis eskortu eşliğinde
tarafından kabul edilmesaraya götürüldü.
sinin dostluk göstergesi
Büyükelçi Mehmet Dön- olduğu vurgulandı.
İrfan KURTULMUŞ,
Kopenhag
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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

”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

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: +45 59 43 39 98
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
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İçinden Meriç geçen bir yaşam öyküsü
Hüseyin Duygu’dan sınırları aşarak, sınırların olmadığı bir dünyanın düşüyle yazılmış, 78 kuşağını
da bir çok yönleriyle anlatan bir kitap.
Cengiz KAHRAMAN

H

aber gazetesi kültür
sayfası yazarı Hüseyin Duygu’nun yeni
bir kitabı çıktı. “Meriç Nehri’den Kopenhag’a UZUN BİR
YOL” adındaki bu kitap Yasak Meyve
Yayınları’nın Delisarmaşık serisi tarafından bu ay yayınlandı.
100 sayfalık “Meriç Nehri’den Kopenhag’a UZUN BİR YOL”, Duygu’nun yaşamının bir özetidir.
Çocukluğunun geçtiği Trakya bölgesindeki köyünde küçük yaşta otoriteye eleştirel sorular yöneltmeyle başlar
Duygu’nun otoriteye başkaldırısı ve
orta öğretimde sol düşünceye sempati
duymaya başlar.
18 yaşında yüksek eğitim için İstanbul’a geldiğinde, bir akrabasının personel müdürü olduğu bir fabrikada
çalışmaya başlar ve haftasonları üniversiteye hazırlık kurslarına gider.
Duygu fabrikadaki işçilerin sendikal
örgütlenmesine öncülük eder. Bu yıllar onun sosyalizme, devrimciliğe,
sendikacılığa ilk adım atışının başladığı yıllardır. Fabrikada işçi temsilci-

si seçilir. Artık inançlı bir sosyalisttir
ve İstanbul’da sosyalist bir çevrenin
de parçası olmuştur. Ancak bu arada
12 Eylül 1980 askeri darbesi yapılır.
Darbeyle birlikte gözaltı, işkence, tutukluluk, hapis dönemi başlar Duygu
için.
Artık Türkiye’den, Kenan Evren’in
askeri yönetiminden kurtulmak ister ve Meriç nehrini yüzerek Yunanistan’a geçer. Kısa bir süre Yuna-

lıma. Demek ki faşizm, yersiz yurtsuz
kılıyor düşünen, itiraz eden insanı.
Dün ne ise, bugün de öyle olduğunu
anlaıyoruz kitabı okurken. Hüseyin
Duygu, bugün Danimarka’da önemli
bir eğitim kurumunun başında yönetici. Bir yandan da yazıyor, üretiyor.
Yaşadığı kente kültürel etkinlikler
düzenliyor; Danca-Türkçe şiir günlerini Danimarkalı şairlerle Türkiye’den çağırdığı şairleri buluşturarak
‘Hüseyin Duygu’nun Meriç Nehri’ni yirmi yılı aşan bir süredir gerçekleştiriyor.
ölümle burun buruna gelerek geçmeAydın olmak bir kafa emeği ise, aysi ve ilticacı olarak en sonunda Danidın
kalbilmek de bir cesaret işi. Hüsemarka’ya yerleşmesi de 12 Eylül’den
yin
Duygu
böyle bir kimliğin insanı.
sonraki mülteci olgusunun trajik,
Bir
halk
çocuğunun
geçirdiği evreledramatik ve hatta kimi yerde komik
yanlarını sergilemesi bakımından il- ri yansıtması bakımından bu kitapta
anlatılanların bir kuşağın da serüveginçtir. Bu sayfaları okurken hep
ni olarak okuyacağız.’
İkinci Dünya Savaşı yılları anlatan
göçmen yazarların kitapları geldi akcengiz.kahraman@haber.dk

ÇANAK ANTENE SON!

D- SMART İskandinavya Servisi
Mustafa Özçelik (Tavukçu)

1.500 DKK' dan
başlayan fiyatlarla

lmanya’da Hristiyan Birlik partilerinin ardından
Sosyal Demokrat Parti SPD’nin de Büyük Koalisyon anlaşmasını onaylamasından sonra
gözler şimdi 3. Merkel dönemindeki hükümette yer
alacak isimlere çevrildi.
Almanya’da‘’Büyük Koalisyon’’ hükümetinde
Sosyal Demokrat Parti
(SPD)’nin genel başkan
yardımcısı ve Federal Milletvekili Aydan Özoğuz
(46), Uyum Bakanı oldu.
Almanya tarihinde federal
mecliste ilk Türk kökenli
bakan ünvanını alan Özoğuz’un, 2005 yılından beri
Maria Böhmer’in yürüttüğü Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildiği
açıklandı.

Çifte vatandaşlık
yolda...

AYDAN Özoğuz, “Göçmenlerin durumlarının iyileştirilmesi, mülteci sorunla-

rının çözülmesi ve yaşadığımız çok kültürlü toplum
içerisinde uyumlu ve huzurlu bir yaşam elbette ilk
hedefim olacak. Koalisyon
görüşmelerimiz esnasında
elde ettiğimiz çocuklarımız
için çifte vatandaşlık hakkının da burada uzun yıllar

yaşayan ve çalışan insanlarımızı da kapsayacak şekilde çalışmalarıma devam
edeceğimi belirtmek isterim” dedi.
Adından da anlaşılabileceği gibi Almanya’da yaşayan
beş milyona yakın göçmenin sorunları ile ilgilenen

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

Uyum ve Göçten Sorumlu
Devlet Bakanı’nın yasal
yetkileri sınırlı.

Tek bakanlıkta
toplanacak

Nitekim ülkedeki göçmenlerin istihdamından Çalışma Bakanlığı, göçmen ka-

dınların problemlerinden
Kadın Bakanlığı, vize konularından da Dışişleri Bakanlığı sorumlu. Bu yüzden
seçimler sonrasında Alman
Göç Konseyi ve çok sayıda bilim insanı Merkel’e
bir açık mektup yazarak,
göçmenlere ilişkin konularda yetkili tek ve ayrı bir
bakanlık kurulmasını istemişti.
Almanya Türk Toplumu’nun Genel Başkanı Kenan Kolat da göçmenlerle
ilgili tüm dairelerin tek bir
bakanlıkta toplanmasını istemişti.
Aydan Özoğuz’un Uyum
ve Göçten Sorumlu Devlet
Bakanlığı görevine gelmesi,
Almanya’daki Türkiye kökenli göçmen politikacıların siyasette daha aktif rol
oynamalarının yeni bir boyutu olarak yorumlanıyor.
Son yılarda Cem Özdemir’in Yeşiller Eş Başkanlığına seçilmesi ile başlayan
süreç CDU’dan Aygül Özkan’ın Aşağı Saksonya’da,
SPD’den Bilkay Öney’in

Helal kesim yasaklanabilir
Danimarka Gıda Bakanlığı’nın hazırladığı ve yürürlüğe
girmesi durumunda helal kesimin yasaklanması sonucunu doğurabilecek bir genelgeye karşı Danimarka Türk
Diyanet Vakfı ve Müslüman kuruluşlar harekete geçti.

SADECE ANTEN DEĞİL

Yan oda kampanyası
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Almanya’da‘’Büyük Koalisyon’’ hükümetinde Sosyal Demokrat Parti (SPD)’nin genel başkan yardımcısı ve Federal Milletvekili Aydan Özoğuz (46), Uyum Bakanı oldu. Özoğuz, Almanya tarihinde federal mecliste ilk kez
Türk kökenli bakan olma ünvanını elde etti.

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.

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.

haber

Almanya’da ilk Türk kökenli Bakan

A

nistan’da mülteci kampında kaldıktan sonra Danimarka’ya gelir, Kopenhag’da İşkence Tedavi Merkezi’nde
uzun bir süre tedavi görür. Tedaviden
sonra özgüvenine yeniden büyük ölçüde kavuşan Duygu, Danimarka’daki yeni yaşamını eğitimci olarak sürdürür.
Kısacası, trajik yaşam öyküsünü anlatıyor Hüseyin Duygu bu kitabında.
Duygu’nun bu yaşam öyküsü, aynı
zamanda 78 kuşağı diye de adlandırılan devrimci bir kuşağın da yaşam öyküsü ve bu yaşam öyküsü bir çok yönleriyle ele alınmış kitapta. Duygu, bu
yaşam öyküsüyle bir döneme tanıklık da ediyor. Kitaba Şair Ahmet Telli
önsöz yazmış.
Ahmet Telli’nin önsözünden bir
alıntıyla kitabı tanıtalım:

MOBILEDB.DK
SATDISCOUNT
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animarka Gıda
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe girmesi halinde helal
kesimin yasaklanması sonucunu doğurabilecek bir
genelgeye karşı Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve
Müslüman kuruluşlar harekete geçti.
Diyanet Vakfı, kendilerinden görüş bildirmesini
isteyen bakanlığa gönderdiği yazılı açıklamada yeni genelgenin helal
kesimi yasaklayabileceği

uyarısında bulundu.
17 Aralık 2012 tarihli, 1302 sayılı genelgeye
göre dini amaçlı kesimlere izin verildiği belirtilmekte iken, yeni hazırlanan tasarıda bu genelgenin çıkarılmasının nedeninin ne olduğunu soran
Danimarka Türk Diyanet
Vakfı yeni hazırlanan
yasa tasarısının Dainmarka’da Müslümanlar
ve Museviler tarafından
gerçekleştirilen dini kesimleri yasaklayacağını
ifade ederek açıklama is-

tediler.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı, helel ve dini
kesime izin veren genelgenin halihazırdaki haliyle devam etmesini sitediklerini Gıda, Tarım
ve Balıkçılık Bakanlığına
bildirdiler.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı, ayrıca genelgenin kabul edilmesi
halinde bunun hukuki sonuçları da ğabileceği uyarısında bulundu.
(Haber)

SUNAR

Baden Würtemberg’de,
Dilek Kolat’ın Berlin’de
bakanlık, Kuzey Ren Vestfalye’de Zülfiye Kaykın ve
Berlin’de de Emine Demirbüken Wegner’in müstaşarlık görevine getirilmeleriyle
sürmüştü.

Aydan Özoğuz kimdir?

Ailesi Türkiye’den gelen,
kendisi 1967’de Almanya’nın Hamburg kentinde doğan Özoğuz 2009 yılındaki genel seçimlerde
SPD’den Federal Meclis
milletvekili seçildi. Sonra
2011 yılında SPD’nin Genel
Başkan Yardımcılığı görevine seçilen ilk Türk kökenli
isim oldu.
Hamburg Eyaleti İçişleri Senatörü Michael Neumann ile evli olan Aydan
Özoğuz, bir kız çocuğu annesi. Özoğuz’un üstleneceği
Uyum ve Göçten Sorumlu
Devlet Bakanlığı başbakanlığa bağlı olarak ve Başbakanlık Binası’nda işlev görüyor.
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animarka’da son bir ay içinde
üç bakan görevinden ayrıldı. Dışişleri Bakanı Villy Sövndal sağlık
sorunları nedeniyle bu görevi yürütemeyeceğine karar vererek görevden azlini istedi ve istifa etti.
Kalkınma Bakanı Christian Friis
Bach, ise eski başbakanlardan Lars
Lökke Rasmussen’in başkanı olduğu Global Green Growth International adlı çevre örgütü başkanı olarak
yaptığı aşırı harcamalara onay verdiğinin ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.
Adalet Bakanı Morten Bödskov
ise, Parlamento Hukuk Komisyonu
üyelerinin kurtarılmış bölge olan ve
uyuşturucu ticaretinin adresi halindeki Christiania’ya yapacağı ziyareti engellemek için yapılan girişimler
konusunda parlamentoya yanlış bilgi verdiğinin ortaya çıkması üzerine
görevinden ayrılacağını açıkladı.
Yukarıdaki örneklerde Dışişleri
Bakanı Sövndal dışındaki iki bakanın tutumu siyasi ahlak örneğidir.
Uygar Batı ülkelerinde bilerek ya
da bilmeyerek kendi meslektaşları-

Aralık/December 2013

Sen kimsin yahu!
SADİ TEKELİOĞLU
na, seçmenlerine yalan söyleyen politikacıların yalanları ortaya çıkarsa
o koltuklarda oturmaları imkansız
hale gelir.
Siyasi ahlaktan bahsederken Batılı
her politikacının ahlaklı, dürüst ya
da hiç yalan söylemeyen insanlar olduğunu iddia etmiyorum.
Seçim öncesi verdiği sözden dönen,
o sözler inkar eden politikacılar Batı
ülkelerinde de var. Ancak benim burada öne çıkardığım siyasi ahlak,
Batı ülkelerinde var olan siyasi kültürdür.
Yukarıda verdiğim iki örnekteki politikacıların benzeri durumda
olan politiacılar anavatanımız Türkiye’de veya herhangi gelişmemiş
bir ülkede pişkince yalanlarını savunurlar, görevlerinde kalmaya devam

sadi.tekelioglu@haber.dk

ederler, üstelik yalan ve yanlışlarını
yüzüne vuran kişiler hakkında dava
da açarlar.
Son günlerde Türkiye’de gazete
sayfalarına ve TV ekranlarına yansıyan, internette tartışılan bir çok
olayda Türkiye’deki politikacıların
bırakın görevlerinde yalan söylemelerini, doğrudan halka hakarete varan sözlerine tanık oluyoruz. Bunların içinde politikacıların yanı sıra
vali, belediye başkanı ve bazı devlet
kurumlarının başındaki yöneticiler
de var.
Siyasi kültür ve ahlak o kadar yozlaşmış durumda ki bu tür davranan
politikacılara oy veren ve zamanında desteklemiş olan halk kesimi ve
seçmenler de bu yalanları ve hakaretleri savunuyorlar.

Oysa Avrupa, ABD, Kanada gibi
ülkelerde halktan herhangi birine
en hafif şekilde” aptal” diyen bir siyasetinin, günlerini bırakın saatleri
sayılıdır.
Oysa Avrupa’nın Doğusuna ve Güneyine inilince siyasi ahlak buharlaşır, eleştirilen siyasetçiler elinde
mikrofon “Sen kimsin yahu!” diyerek hizmet etmekle yükümlü olduğu
halka bağırabilmektedir. Kendisini
dinleyenler de ona “Bu ülke seninle gurur duyuyor” diye tezahürat etmektedir.
Böyle tezahüratlarla karşılaşan politikacı da doğal olarak yalanı veya
yaptıkları yolsuzluklar yüzüne vurulduğunda hem pişkinlik yapmakta hem de kendisini eleştirenlere
“vatan haini” diyebilecek kadar ileri
gitmektedir.
Evet başta dediğimiz gibi ahlkasız,
yalancı, sorumsuz siyasetçi her ülkede var, ama o siyasetçiye yaşam
hakkı tanıyan siyasi kültür sadece
Ortadoğu’da ve diğer geliimemiş ülkelerde var.

Gençlere kolay vatandaşlık
Önümüzdeki yaz aylarından itibaren, Danimarka’da doğup büyüyen
ve sabıkası olmayan gençler, ilkokulu bitirmiş olmaları ve bir dilekçeyle
başvurmaları durumunda Danimarka vatandaşlığına geçebilecekler.

D

animarka´da tartışmaya açılan ve Noel
tatilinin hemen ardından yasa tasarısı
olarak Parlamento genel kuruluna sunulacak yasa tasarısı kabul edilirse gençlerden

vatandaşlık sınavı ve Danca
dil sınavını geçmiş olma şartı
aranmayacak.
Parlamento Hukuk Komisyonu Başkanı ve Sosyalist
Halk Partisi Hukuk Sözcüsü
Karina Lorentzen, bu yasayla

Danimarka’ya ait olduğunu
hisseden ve bu toplumu benimsemiş, bu toplum için bir
şeyler yapmayı kabul etmiş
gençlerin ödüllendirilieceğini
ve bunun da göçmenlerin Danimarka’ya uyumuna katkıda

bulunacağını söyledi.
Hükümete dışarıdan destek
veren Birlik Listesi’nin de
öneriye sıcak baktığı bildiriliyor, ancak Birlik Listesi ilkokul diploması şartının gereksiz olduğunu bildirdi.

AB vizesinde mutlu sonra doğru mu?
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vize kabusu sona mı eriyor?

A

B ile Türkiye arasında
uzun süredir müzakere
edilen vize muafiyetinde
önemli bir adım atıldı. Geri Kabul Anlaşması’nı imzalayacak
olan Türkiye, vizelerin kalkmaması durumunda anlaşmayı feshedebilecek.
Türkiye, AB’ye vize serbestliği
yolunda önemli bir adım atarak
Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamayı kabul etti. Türkiye’nin,

kendi toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine yasadışı yollarla geçen kişileri iade almasını öngören
bu anlaşma Aralık ayı içerisinde
imzalanacak. Bunun karşılığında
AB ve Türkiye arasında 16 Aralık’ta Ankara’da vize serbestliği
için vize diyaloğu başlatılacak.
Geri Kabul Anlaşması’nın gerekliliklerini üç yıl içerisinde tamamlamayı öngören Türkiye paralel
bir süreç içerisinde eşzamanlı

olarak AB ile vize diyaloğunu
yürütecek ve eğer Türkiye iade
almaya başladığı tarihten sonra
altı ay içerisinde AB vizeleri kaldırmamışsa Geri Kabul Anlaşması’nı tek taraflı olarak feshedebilecek.

16 Aralık’tan sonra ne
olacak?
- 16 Aralık’ta Ankara’da imzalanan karşılıklı sözleşmeler sonrası
yürürlüğe girmesi beklenen vize
kolaylığının vatandaşları ilgilendiren en önemli bölümleri şunlar
olacak:
- İşadamları, sanatçılar, sporcular, gazetecilere çok giriş-çıkışlı 2 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu
Üyesi Stefan Füle ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile Brüksel’de ortak
ila 5 yıllık vizeler verilecek.
basın toplantısı düzenleyerek varılan anlaşma hakkında bilgi verdiler.
- Emekliler, 12 yaş altındakiler,
sivil toplum kuruluş yöneticileri
vize ücreti ödemeyecek.
linde dava açma hakkı olacak.
ra Türkiye’ye geri dönüş yapmış
- Vize başvuruları 15 gün içinde
- Vize ücretleri 60 eurodan 35
olanlara kısa çok kısa süre içinde
sonuçlandırılacak.
euroya düşecek.
vize verilecek.
- Başvuru reddedilirse nedeni ya- - Daha önce uzun süre bir AB ülzılı olarak bildirilecek, reddi ha(Ajanslar)
kesinde yaşamış ancak daha son-
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Mavi kartlılara ve Türkiye’den
emeklilik bekleyenlere müjde!
Gurbetçilerin peşpeşe açtıkları davalar Yargıtay’da gurbetçiler lehine karara bağlandı. SGK ve Yurtdışı Türkler Başkanlığını dilekçe ve elektronik posta yağmuruna tutan gurbetçiler, yargı kararlarının
bir an evvel uygulanmasını istediler.

Y

urt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sosyal
güvenlik hakları
konusunda yargıdan gurbetçiler lehine üç önemli
karar çıktı.
Yargı, çifte vatandaşların
Türk vatandaşlığında geçen
süreleri borçlanabileceklerini, gurbetçilerin borçlanmasında yurt dışındaki
sigorta başlangıcının geçerli kabul edilmesini, Türkiye’den emekli olup da yurt
dışında çalışan gurbetçilerin emekli aylıklarının kesilemeyeceğine hükmetti.

Mavi kartlılar Türk
vatandaşlığını borçlanabilecek

istediklerinde, yasaya göre
dilekçe verdikleri tarihte
Türk vatandaşı olmadıkları
Türkiye’deki işlemlerini
gerekçesiyle talepleri reddevletin verdiği mavi kartla dediliyor.
yürüten çifte vatandaşlar
Yargıtay 21. Hukuk Daborçlanarak emekli olmak

vatandaşlığına geçen mavi
kartlı kişi, 18-47 yaş arasını borçlanarak emekli olabilecek.

Çalışan gurbetçinin
aylığı kesilemeyecek

Normalde Türkiye’de
emekli olan bir kişi, emekli
aylığı almakta iken yurtiYargıtay Hukuk Genel Ku- çinde çalışırsa sosyal gürulu, Almanya’da yaşayan
venlik primi ödemek surebir gurbetçinin açtığı dava- tiyle aylığını almaya devam
da, yasada aksine hüküm
ediyor. Ancak, aynı kişi
olsa bile, bu ülkeyle imzala- yurt dışında bir işte çalışırnan sosyal güvenlik sözleş- sa veya bir şirkette ortak
mesi hükmü dikkate alına- olursa aylığı kesiliyor.
rak, gurbetçilerin SGK’da
SGK’nın Türkiye’de
borçlanmasında sigortalılı- emekli olan bir kişinin İsğın başlangıç tarihi olarak, viçre’de bir şirkette ortakAlmanya’daki işe başlama
lık payı bulunduğu gerektarihinin kabul edilmesi ge- çesiyle emekli aylığını kesmesi üzerine açılan davayı
da geçen süreleri için borç- rektiğine hükmetti.
Yargıtay’ın
bu
kararı,
karara bağlayan Yargıtay
lanma yaparak Türkiye’den
Türklerin
yoğun
olarak
10. Hukuk Dairesi, emekli
emekli olabileceklerine
yaşadığı
ülkelerin
hemen
aylığının kesilmesi işlemini
hükmetti.
tamamıyla
imzalanan
söziptal etti.
Bu karar sayesinde örleşmeler
nedeniyle
gurbetneğin 47 yaşında Alman
KAYNAK: HABERTÜRK
çilerin büyük bir kısmını

Yurtdışındaki sigorta
başlangıcı geçerli

iresi 19 Eylül 2013 tarihli
kararında, çiftte vatandaşların başvuru yaptıkları tarihte Türk vatandaşı olup
olmadıklarının aranamayacağını, Türk vatandaşlığın-

ilgilendiriyor.
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20 günde üç bakan değişti

HABER
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Danimarka en dürüst ülke

Danimarka, uluslararası yolsuzluk ve rüşvet olayları bakımından bir kez daha dünyanın en dürüst ülkesi seçildi.

Danimarka 2013 yılının son günlerinde kabine değişikliği ile girdi. Üç bakan görevinden istifa ederken Gıda
Bakanlığına parlamento dışından birinin getirilmesi Sosyal Demokrat parti içinde huzursuzluğua neden oldu.

haber

Sølvgaarden
Ure - Guld - Sølv

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.

R
Yeni Dışişleri Bakanı Holger K. Nielsen

K

Yeni Gıda, Tarım ve Balıkçılık Bakanı Dan Jörgensen

asım ayı ortalarında Kalkınma
Bakanı Christian Friis Bach geçtiğimiz aylarda eski başbakan
Lars Lökke Rasmussen’in başkanlığını yaptığı çevre örgütü için yaptığı
seyahatlerde aşırı lüks harcamalar tartışması nedeniyle görevinden ayrılırken en
çok tartışma yaratan bakan istifaları Aralık ayında yaşandı.
Parlamento hukuk komisyonu üyelerinin
uyuşturucu ticaretiyle anılan Christiania
kurtarılmış gölgesine yapacağı ziyareti

Hızlı
başladı

G

eçtiğimiz 19 Kasım günü
yapılan belediye seçimleri
sonunda Kopenhag Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığına getirilen Danimarka Halk
Partili Carl Christian Ebbesen
yeni görevinde Hizb ut-Tahrir’le
mücadele edeceğini, belediyeye

engelleme çabaları içinde parlamentoya
yalan söylediği ortaya çıkarılan Morten
Bödskov Adalet Bakanlığı’ndan istifa etti.
Bödskov’un yerine eski Gıda, Tarım ve
Balıkçılık Bakanı Karen Haekkerup getirilirken Haekkurp’tan boşalan Gıda Bakanlığı koltuğuna ise Sosyal Demokrat Parti
Avrupa parlamentosu üyelerinden Dan
Jörgensen getirildi.
Dan Jörgensen, Danimarka Halk Partisi milletvekili Morten Messerschmidt ile
birlikte hazırladığı program çekimleri için

ait yüzme havuzlarında haremlik
– selamlık uygulamasına son vereceğini ve anadili eğitimi yerine
göçmen öğrencilerin Danca’larının gelişmesine yönelik çalışmaları destekleyeceğini açıkladı.
Danimarka değerlerini öne çıkaracak icraatlarda bulunacağını
söyleyen Ebbesen, aklından geçenleri gerçekleştirebilmek için
Belediye Meclisinde sayısal çoğunluğu elde etmek zorunda, ancak Ebbesen Liberal parti Venstre’li daire başkanı Pia Allerslev
ile işbirliği içinde bu planlarını
gerçekleştirebileceğini söyledi.
Ebbesen, göçmenlere yönelik

PERSONALE SØGES
TIL RESTAURANT
Kok, tjenere og køkkenpersonale søges.
Kompetente medarbejdere søges til
Tyrkisk restaurant i København.
Start: februar 2014
Kontakt: info@kosem.dk

ELEMAN ARANIYOR

Kopenhag’da Türk lokantasında çalışacak
aşçı, garson ve mutfakta çalışacak elemanlar
aranıyor. İşe başlama tarihi: Şubat 20014
Müracaat: info@kosem.dk

Yeni Adalet Bakanı Karen Haekkerup

gittiği İstanbul’da Taksim meydanın gösterilerin ortasında yer almış polisi sıktığı
gazdan etkilenmişti.
Dan Jörgensen’in Gıda Bakanlığı’na getirilmesi Sosyal Demokrat Parti kadrolarında rahatsızlık yaratırken, adını açıklamayan bir çok milletvekili parlamento
grubunda bakanlığa layık görülmediği düşüncesinde olduklarını açıkladılar.
Son iddialar ise Helle Thorning Schmidt
yerine Maliye Bakanı Bjarne Corydon’un
partiye genel başkan olarak devreye sokul-

Yeni Vergi Bakanı Jonas Dahl

mak üzere olduğu yönünde.
Sık bakan istifaları ve kabine değişiklikleri nedeniyle Helle Thorning Schmidt
başkanlığındaki koalisyon hükümetinin
ömrü konusunda da spekülasyonlar başladı.
Dışişleri Bakanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Villy Sövndal’in yerine ise eski Vergi Bakanı Holger
K. Nielsen getirildi.Nielsen’den boşalan
Vergi Bakanlığı’na ise Sosyalist Halk Partili Jonas Dahl getirildi.

pozitif ayrımcılık
olarak adlandırılabilecek bir çok uygulamanın yapıldığını
söyleyerek, Danimarka’da yaşamayı seçmiş kişilerin ülkenin
kültürüne, değerlerine saygı duyması ve
benimsemesi gerektiğini söyledi.
Politiken gazetesine konuşan Ebbesen,
Hizb ut-Tahrir’e belediyeye ait salonlarda toplantı yapma
izni vermeyeceğini

söyledi.
Ebbesen’in başkanlığını devraldığı Kültür dairesinin sorumluluk alanında aralarında, kütüphaneler, müzeler, sergi
salonları ve spor tesislerinin bulunduğu 100
civarında sosyal merkez
bulunuyor.
3.611 tercihli oy alarak seçilen Carl Christian Ebbesen Danimarka
Halk Partisi’nden seçilen ilk daire başkanı
olma ünvanını da elinde
bulunduruyor.

Müslümanlar Noel yardımı kuyruğuna girince….

D

animarka’da her yıl Noel ayında yoksul ailelere Noel kutlayabilmeleri için yardım yapan
kuruluşlara çok sayıda Müslümanın
da Noel yardımı almak için başvurması tepkilere neden oldu.
Tepki gösterenler arasında hem Danimarka’da yaşayan Müslümanlar
hem de bu kuruluşlara bağış yapan
özel kişi ve kuruluşlar bulunuyor.
Genellikle Hıristiyanlık merkezli
yardım kuruluşları ekonomik durumu
iyi olmayan ailelere Noel ayında yiyecek ve giyecek yardımı yapıyor, hatta
bazı ailelerere Noel ağacı dağıtıyor.
Yardım kuruluşlarından yapılan
açıklamada Noel yardımı almak için
başvuruda bulunan kişi sayısında pat-

lama yaşandığı ve yüzde 50′lik bir artışla bu sayının 14 bine ulaştığı belirtiliyor.
Danimarka Kızıl Haç Örgütü ile birlikte bir çok yardım kuruluşu kendilerine Noel yardımı almak için başvuranların yüzde 10’luk bir bölümünün
Danimarka’da yaşayan Müslümanlar
olduğunu açıklaması yardımda bulunan kişilerin tepkisine neden oldu.
Sosyal medyada ve gazetelerin web
sayfalarında konuyla ilgili haber yorumlarında, yardım kuruluşlarının
Noel kutlamayan Müslümanlara neden Noel yardımı yaptığı sorgulanıyor.
4 bine yakın kişinin bir beyanname
yayınlayarak Müslümanlara Noel yardımı yapılmasına kesinlikle karşı ol-

duklarını deklare ettikleri bildiriliyor.
Yardım kuruluşlarından yapılan
açıklamada ise, Noel yardımının dini
inanca göre değil ekonomik duruma
göre dağıtıldığını kaydedilerek, kendilerine Noel ayında yardım için başvuran kişilerin dini aidiyetlerinin sorgulanmadığı belirtildi.
Hıristiyan yardım kuruluşlarınının
Noel ayında Müslümanlara da yardımda bulunuyor olması Danimarka’da
yaşayan bir çok Müslümanın da tepkisine neden oldu. Sosyal medyada
tepkilerini dile getiren Müslüman
göçmenler Noel ardımı almak için bu
kuruluşların önünde kuyruğa giren
Müslümanların hareketini “tatsızlık
ve aşağılık” olarak nitelendiriyorlar.

üşvet ve yolsuzluğun boyutlarını
araştıran Transparency International adlı kuruluşun
yaptığı araştırmada Danimarka’nın ardından ikinci
sırada Yeni Zelanda gelirken ilk 5 ülke arasında sırasıyla Finlandiya, İsveç ve
Norveç‘in bulunması dikkat
çekti.
Türkiye uluslararası yolsuzluk ve rüşvet araştırmasında 53. sırada yer aldı.
2012 yılında Türkiye 49. Sı-

rada yer almıştı.
177 ülke arasında yapılan
ve en yüksek puanın 100
olarak belirlendiği araştırmada Danimarka ve Yeni
Zelanda 91’er puan aldılar,
Türkiye ise 59 puan elde
ederek 53. sırada yer alabildi.
Araştırma sonuçlarına
göre listenin son sırasında
Somali, Kuzey Kore ve Afganistan bulunuyor.
Küresel açıdan bakıldığında ise listenin ilk 15 sırasında Avustralya ve Kana-

da ile birlikte Avrupa Birliği ülkeleri görülürken listenin dibinde ise Ortadoğu ve
bazı Afrika ülkeleri ile Orta
Asya’daki cumhuriyetler
bulunuyor.
İşte dünya yolsuzluk haritası: Haritada yolsuzluk
olaylarının en çok yaşandığı ülkeler koyu kırmızı
renkte gösterilirken, yolsuzluk ve rüşvetin en az
yaşandığı ülkeler ise sarı
renkle gösterilmiş.
(Haber)

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Erol Üçler
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Søborg Hovedgade 211 - 2860 Søborg
Tlf.: 39 69 42 28
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PINAR LYGTESKOV BLOMSTER
Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?
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Tuhaf bir duruşma

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!

Østerbrogade 62 - 2100 København Ø - Tlf: 35 38 23 90
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
- Gelin Arabası
- Çelenk
- Sepet
- El Buketı
- Saksı Çeşitleri
www.haber.dk

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

PARA HAVALESİ
Muhasebe ve Tercüme

Geçtiğimiz haftalarda Kendi adıyla yayınlanan şiir kitabı ve şiirlerinde kullandığı üslup ve içerik nedeniyle gündeme bomba
gibi düşan Yahya Hassan, geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırının
ardından çıkarıldığı mahkemede tuhaf tavırları ile dikkat çekti.

Y

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

haber

ahya Hassan, kız arkadaşı ile birlikte bilet almak üzere iken Kopenhag Ana Tren İstasyonundaki DSB gişeleri önünde
saldırıya uğramış, saldırı esnasında Yahya Hassan’ın üzerine
çullanan ve daha önce Glostrup
Davası olarka bilinen terör davasında 6 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişinin “Ölüm”, “Kafir”
gibi sözcükler kullandığı, Yahya
Hassan ve görgü şahitleri tarafındna polise bildirilmişti.
Bu sabah çıkarıldığı mahkemede saldırı ile ilgili hiçbir şey
hatırlamadığını söyleyen Yahya
Hassan, saldırının ardından Politiken gazetesinde yayınlanan
ve gazetenin binasından düzenlenen bir okuyucu toplantısında kendisinin de okuduğu şiiri
yazmadığını iddia etti. Hassan,
bu konunun sorgulandığı esada
“Gazetelere güvenilmez” dedi.
Saldırgandan tazminat iste-

ile ilgili

DUYURU
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.
mediğini söyleyen Yahya Hassan, kendisine saldıran kişinin
Danimarka toplumunun ve ifade
özgürlüğünü savunanların sorunu olduğunu, kendisinin saldırganı umursamadığını söyledi.
Saldırgan ise geçtiğimiz 18 kasım günü Yahya Hassan’a saldırdığını doğruladı ve buna neden
olarak Hassan’ın kendisine sert

bakışlar göndermesini gösterdi.
Savcının, bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekip çekmediği
yolundaki ısrarlı sorularına ise,
“Arada bir esrar içiyorum” diye
karşılık veren Yahya Hassan,
durşma boyunca gsterdiği umursamaz tavırları ile dikkat çekti.
Duruşma sonunda saldırgana
5 ay hapis cezası verildi.

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

Belediye’den Yalçın’a onay
Geçtiğimiz 19 kasım günü yapılan belediye seçimlerinde 199 oyla İkast Brande
Belediye Meclisi üyeliğine seçilen İsmail Yalçın’ın durumu belediye meclisinde
ele alındı ve İsmail Yalçın’ın üyeliği onaylandı.

İ

smail Yalçın hakkında; oy verme işlemi esnasında kuralları ihlal ettiği,
oy vermeye gelen seçmenlerle Türkçe konuşup telkinde bulunarak kendisine oy verilmesini sağladığı suçlamasıyla,
Yıldız Kibar tarafından şikayette bulunulmuştu.
19 kasım günü yapılan seçimlerde İkastBrande belediye Meclisi için Liberal Parti
Venstre listesinden Ümit Acar, Sosyal Demokrat Parti listesinden Celalettin Tanış
ve Yıldız Kibar ile Faelleslisten (Ortak
Liste) adına İsmail Yalçın adlı Türkiye
kökenli adaylar seçimlere katılmış, sadece İsmail Yalçın 199 oy alarak belediye
meclisine girmeyi başarmıştı.
İsmail Yalçın’a destek olmak için sosyal paylaşım sitesi facebook’ta bir destek
grubu oluşturulmuştu. Belediye Meclisi
toplantısı öncesinde de İsmail Yalçın’a
desteklerini dile getiren bir grup seçmen
toplantının yapıldığı yerde gösteri düzenlendi.
Geçtiğimiz günlerde şikayeti dikkate
alan İkast Brande Belediye Meclisi bu
akşam İsmail yalçın’ın savunmasını dinledi ve üyeliğinin iptaline gerek olmadığı
sonucuna vardı.
İsmail Yalçın 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren ;İkast Brande Belediye meclisinde Faelleslisten (Ortak Liste) üyesi olarak
görev yapacak.

Yabancı dil konuşmak yasak

Yerel ve genel seçimlerde görevli sandık
görevlilerinin oy verecek kişilere yapacakları yardım esnasında Danca dışında
dil konuşmaları yasak. 19 kasım günü
yapılan belediye seçimlerinde bir çok belediyede, aynı zamanda aday olan göçmen
kökenli sandık görevlilerinin   seçmenlerle kendi dillerinde konuştukları, bazı

durumlarda da seçmenleri kendilerine oy
vermeleri yönünde teşvik edip, telkinde
bulundukları öne sürüldü.
Benzer bir konu hakkında Bröndby Be-

lediyesi’nde seçimlere katılan Elif Demir
Gökçe adlı aday da İçişleri Bakanlığına şikayet dilekçesinde bulundu.
(Haber)

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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saldırmanın dayanılmaz hafifliği
Kağnılarla Jumbo Jetler arasında Küba... Atatürk’e
Türkiye ile ilgili Danimarka’da yayımlanan “Atatürk og den tyrkiske revolution (Atatürk ve Türk Devrimleri)
adındaki yeni bir kitapta Atatürk ve Kemalistler ağır bir üslupla eleştiriliyor.

A

tatürk’e ve onun kurduğu Cumhuriyet’e yönelik
ağır eleştiriler artık üniversite koridorlarına da

Sadi TEKELİOĞLU

K

üba denince aklımıza
Sosyalist devrim, Küba
krizi, Domuzlar Körfezi
Çıkartması, Fidel Ccastro’nun uzun sakallı, askeri üniformalı resimleri ve tabii ki Che Guevara’nın ikon haline gelmiş resmi
gelir. Bunların dışında Küba nasıl
bir yerdir, Kübalılar nasıl insanlardır diyebilmek için gidip görmek
gerekir, Kübalılar arasında dolaşmak gerekir onlarla aynı havayı
solumak gerekir.
1 Ocak 1959’da Che Guevara ve
arkadaşlarının Santa clara Şehrini
ele geçirmeleri sonucu devlet başkanı Batista’nın paniğe kapılarak
ülkeyi terketmesi sonucu Sosyalist
devrim başladı Küba’da. Ve devrim günümüze kadar ayakta kalmayı başardı. Sovyetler Birliği’nin
1991 yılına kadar yaptığı ekonomik
yardım ve son yıllarda da Venezuela devlet başkanı merhun Hugo
Chavez’in kararıyla bu ülkeden
Küba’ya aktarılan bedava petrol
sayesinde Küba devrimi yaşamaya
devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 12 gün geçirdim Küba’da..Hemen söyleyeyim
nostaljiye meraklıysanız, özellikle
Türkiye’nin 1970’li yıllarddaki halini özlüyor ya da merak ediyorsa-

nız hemen Küba’ya gidin..
yardım gönüllüsü yirmi kişi toplaÜlkedeki makina parkı, eski oto- nıveriyor araba başında.
mobiller, en basit günlük işler için Bizi bir saatliğine Küba’da gezbile kimlik, kartı, pasaport sorul- diren rehberimize Kübalıların
ması, fakir ama neşeli bir halk beni hayatından memnun olup olma1970’li yılların başındaki Türki- dıklarını soruyorum. Uzun süre
ye’ye götürdü. At arabaları, kağnı- düşündükten sonra “Eh memnular, neredeyse hurda haline gelmiş nuz tabii” cevabını veriyor. Ben de
kamyonlar, otobüsler ve nereye ba- sohbeti biraz daha eğlenceli hale
karsanız bakın boyası dokülmüş, getirip belki biraz daha detay alayıpranmış tabelalar sanki başka bilmek arzusuyla yıllardır arka arbir zaman dilimine yolculuk yap- kaya halkının dünyanın en mutlu
tığınızı düşündürüyor.
halk seçildiği bir ülkede yaşadığıBelki Kübalımı söylüyorum
lar için yaşam
“Mutluluktan
Doğu Avrupa ülkelerindeki sosyalizm
çok zor ve pane anladığınıza
döneminde halkta gözlenen asık surat
halı, ancak tubağlı” deyince
ve aksi ifadenin sosyalist rejimlere
rist olarak bu
pek bu konuyu
ait olduğunu düşünenler Küba’da
ülkeye gidentartışmak isteyanılacaklar, zira Küba halkı çok sıcak,
ler çok az bir
mediğini anlıiçten, yardımsever ve güler yüzlü.
parayla Kübalıyorum.
ların ulaşamaDışa kapalı
yacağı tüketim mallarına -ki onlar olarak yaşamını sürdüren sosyada çok kısıtlı-ulaşabiliyorlar.
list devrim her ne kadar kozmetik
Doğu Avrupa ülkelerindeki sos- olarak Küba’nın çehresinin değişyalizm döneminde halkta gözlenen mesini engellemiş olsa da son yılasık surat ve aksi ifadenin sosyalist larda artan turizm sayesinde Kürejimlere ait olduğunu düşünenler balılar da artık piyasa ekonomisi
Küba’da yanılacaklar, zira Küba nimetlerinden daha fazla faydalanhalkı çok sıcak, içten, yardımsever mak gibi bir özlem içine girmişler.
ve güler yüzlü. O kadar ki yaban- Özellikle başkent Havana’nın en
cı biri arabasını parkederken “Sol eski mahallesinin restore edilip tuyap gel, topla, topla, topla!” diye rizme açılmasıyla şehirde gözlenen
bağırıp çağırarak park etme eyle- canlılık aslında bu ülkeye de kaminin başarıyla sonuçlanması için pitalizmin ayak basmasının yakın
olduğunu gösteriyor.

Hasan Şaş

Evet Küba yazısında Hasan Şaş’ın
ne işi var diyeceksiniz? Başkent
Havana’da terkedilmiş bir fabrika binasından değiştirme hediyelik
eşya pazarını gezerken önünden
geçtiğim tezgahtaki satıcı muhabbet başlatıp mal satmak için konuya nerelisin sorusuyla girince
“Turquía” cevabını verdim. Satıcının tepkisi inanılmaz oldu “Hasan
Şaş’ı tanırsın o zaman sen!” “Ben
tanıyorum da sen nereden tanıyorsun” deyince aldığım cevap “2002
dünya Kupası finallerinde Brezilya’ya attığı golü hala unutmadık”
oluyor.

ulaştı.
Atatürk ve Cumhuriyet dönemi
hakkında Batı’da yeteri kadar sağduyulu ve kapsamlı araştırmanın
yapılmamış olması, bazı akademik
kimliğe sahip kişilerin bu boşluktan yararlanmaları sonucunu doğurdu. Yanlı, bilgiden ve akademik yaklaşımdan epeyce uzak bazı
akademisyenler sipariş üzerine hazırlandığı izlenimi veren Atatürk
ve Cumhuriyet dönemi ile ilgili
yayınlarla kafa karıştırmaya başladılar.
Akademisyen Abdullah Şimşek
tarafından Türkiye ile ilgili Danimarka’da yayımlanan “Atatürk og
den tyrkiske revolution (Atatürk
ve Türk Devrimleri) adındaki yeni
bir kitapta Atatürk ve Kemalistler
ağır bir üslupla eleştiriliyor.
Geçtiğimiz yıl da liselerde okutulmak üzere yayınlanan başka bir
ders kitabında Atatürk, Hitler ve
Mussolini gibi diktatörlerle aynı
kefeye konmuş, Fethullah Gülen
ile karşılaştırılmıştı.
Yayınevinin hazırlamış olduğu tanıtım yazısında aşağı yukarı şöyle
deniyor: “ Türkiye’de modernizm/
çağdaşlık en temel konulardan
biri ve bir o kadar da tartışmalı

Che Guevara gibi tek elle
yumurta kırmak

Gençlik yıllarımda kaldığım üniversite yurdundaki odamızda bir
akşam omlet yapmaya karar vermiştik. O günlerde Che Guevara’nın savaş anılarını okumakta
olan oda arkadaşım “ Che Guevara
dağda elde silah kampta iken tek
elle omlete yumurta kırmak konusudna çok maharetliymiş. Yumurtayı tek elle kırıp tavaya atıyormuş, çünkü diğer elinde silah
tutuyormuş” demişti. Ve tek elle
omlete yumurta kırmaya çalışırken üç yumurtayı sahanın dışına
düşürmeyi becermişti. Che Guevara’nın özel eşyalarının da sergilendiği müzeyi gezerken bu anı gel-

di aklıma ve kullandığı tabancayı
müzede görünce “Bu silah o silah
olmalı” dedim kendi kendime.
Her ne kadar Kübalılar değişim
arzusunda olduklarını düşünsem
de da che Guevara ve devrimin diğer mimarlarına büyük bir saygı
var Küba’da. Santa Clara şehrinde Ernesto che Guevara’nın mezarının da bulunduğu anıt meydan
günün her saatinde öğrencilerin,
çalışanların kısacası halkın akınına uğruyor.
Başta söylediğimi tekrar edeyim.
Zaman diliminde ilginç bir yolculuk yapmak isterseniz, yemyeşil,
bozulmamış bir doğayı yaşamak isterseniz Küba tam size göre.
sadi.tekelioglu@haber.dk

konudur. Türkiye’nin “modernlik/
çağdaşlık” arayışları ülkede köklü
siyasi, sosyal ve kültürel değişiklikler getirmiştir. Nitekim, çağdaşlık arayışları ülkenin yeni tarihini
anlamanın anahtarıdır. Bu sürecin
temel noktası, Atatürk’ün modern
batı medeniyetine olan güçlü idealinin yansımış olmasıdır. Türkiye’nin bugünkü yapısı ve kurumları, Atatürk döneminde atılan temellerin üzerinde oturmaktadır
ve dolayısıyla, çözülmemiş bir çok
sorun ve uzlaşmazlıklar da halen
devam etmektedir. Atatürk’ün bıraktığı bu miras, laiklik ve din arasındaki zıtlık, yenileşme karşısında gelenekler ve halk kültürü karşısında devlet ideolojisi, bir siyasi
savaş alanı durumunda. …”
Kitapta, Atatürk’ün reformları,
İslam ile batının birbirlerine zıt
iki olgusu olarak sergileniyor. Yazar Abdullah Şimşek, batılılaşma
ve modernleşme hareketlerinin,
daha Atatürk’ten yüz yıl kadar
önce, dini temele dayalı Osmanlı
döneminde başlamış olduğuna dikkat çekiyor. Ancak, Abdullah Şimşek, Osmanlı dönemindeki yenilik
hareketleriyle Atatürk’ün reformları arasında karşılaştırma yaparken, Cumhuriyet’in kurulmasıyla
Atatürk’ün Osmanlı dönemindekinden farklı olarak uzlaşmaz ve
radikal bir program uyguladığı te-

zini savunuyor.
Kitapta, çok genel bir ifade ile
Atatürk ve Kemalistler, halka rağmen reformlar yapmakla ve katı
yöntemlerle ülkeyi yönetmekle
eleştiriliyor. Kitaptan bazı alıntılar:
Sayfa 13’te; ”Kemal Atatürk’ün
reform projesinin temel sorunu,
Kemalistlerin reform politikasıyla geniş Türk halk kitlesinin geleneksel kültürü ve kimliği arasındaki çelişkilerdir.” deniyor. Kitabın girişteki tanıtım bölümündeki
bu sözlerle, Atatürk’ün güzelmiş
gibi görünen ancak samimiyetsiz
reform söylemlerinin/planlarının
yaşama geçirilişi konusunda, devletin üst yöneticileriyle halk arasında uyuşmazlık olduğu öne çıkarılıyor.
Sayfa 18’de; ” Kemalist’lerin sürekli dile getirdikleri, ‘halkçı ve demokratik reformlar’ – sözleri, katı
ve otoriter metodlarla demokrasi
nasıl bağdaşır ki, bu ciddi bir çelişkidir” deniyor. Yazara göre, Kemalist’ler bir yandan reformların’
halkçı, halkı dahil eden ve derin
reformlar’ olduğunu söylüyorlar,
ama, uygulamada radikal ve otoriter davranılarak halkın büyük bir
kesimine rağmen reformlar yapıyorlar ve halkı dışlıyorlar.
Sayfa 22’de; ”Sivas ve Erzurum
Kongreleri’nin sonuç bildirgele-

rinde, …başlangııçta amaç ‘Anadolu’daki ve Trakya’daki müslüman halkın birliğini ve bağımsızlığını korumak, Osmanlı tahtının
altındaki varlığın devamını güvence altına almak’ sözleri yer alıyor”.
Yani, yazarın açıklamalarına göre,
Kurtuluş Savaşı, aslında Osmanlıcı ve Müslümancı bir hareket idi.
26. sayfada, Atatürk yanlısı olduğu öne sürülen kaynaklar eleştiriliyor ve tezleri çürütülmeye çalışılıyor. 37. sayfada, Atatürk’ün
haketmediği bir yere getirildiği savunuluyor. 7. Sayfada Atatürk’ün
özellikle hangi “inkılapları” düşündüğünü açıklamadığı, ancak Fransız Devriminden söz ettiği, zaman
zamanda kendisini Napolyon’a
benzettiği açıklamaları yaptığı belirtiliyor.
61. sayfa, “ Cumhuriyetin ilanına halkın tepkisi” başlıklı bölüm;
Yazar Abdullah Şimşek, ”Mustafa
Kemal, Cumhuriyet’in tüm ulus
tarafından memnuniyetle karşılandığını iddia ediyor. Ancak, bu
olay siyaset sahnesinde, basında
ve Türk kamuoyunda ciddi gerginlikler yarattı“ iddiasıyla geliyor bu
kez ve İstanbul basınında, Cumhuriyet’in, halka sorulmadan zorla
dayatıldığı şeklindeki yazıları öne
çıkarıyor.
Sayfa 154, ”İnkılap ve İslam” başlıklı bölümde, Atatürk ve Kema-

listler dini manipüle etmekle ve
devletin çıkarlarına alet etmiş olmakla suçlanıyorlar. Yazara göre,
din daha etkin rol oynamalıydı.
Ve örnekler bu şekilde sürüp gidiyor. Özetleyecek olursak, ideolojik
bir üslupla yazıldığı anlaşılan Atatürk og den tyrkiske revolution:
Atatürk ve Türk Devrimleri kitabına göre, Atatürk ve Kemalistler, Osmanlılığa ve bugünün Türkiye’sinin başına gelmiş büyük bir
belaydı adeta.
Atatürk og den tyrkiske revolution: Atatürk ve Türk Devrimleri
Yazar Abdullah Şimşek. Aarhus
Universitetsforlag Yayınevi.
233 sayfa. kr.

Anne baba ve gençlerin Dünyaya bakışı farklı olabilir ve bu da
anlaşmazlıklara neden olabilir. Bizler hergün danışma servisimizde, iki
kültür arasında çocuk yetiştirmekten kaynaklanan sorunlar yaşayan
anne babalarla konuşuyoruz. LOKK’un, kendi içinde kültür çatışması
yaşayan aileleri bir araya getirmekte geniş tecrübesi vardır
Sizin de sorularınız varsa, hergün Saat 9-15, Çarşamba günleri 20-22
saatleri arasında ücretsiz ve isminizi vermeden
70 27 03 66
Numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.
Danışmanımız gizlilik prensibi ile çalışır ve onunla yapacağınız
konuşma sizinle onun arasında kalacaktır
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eğerli okuyucular , tatlısıyla acısıyla , güzeliyle çirkiniyle , iyisiyle kötüsüyle , doğrusuyla, yanlışıyla 2013 yılını bitirmek üzereyiz . Umarım 2013
yılını istediğiniz şekilde geçirmişsinizdir. Geçen yılın istediğiniz şekilde geçip
geçmediğini tespit edebilmek için 2013
yılının bir hesabını , bir mizanını çıkarın. Sonuçta nelerin gerçekleşip , çok istediğiniz halde nelerin gerçekleşmediği
, gelecek yıla nelerin kaldığı ortaya çıkacaktır.
Yeni yılın 2014’ün istediğimiz şekilde geçmesi mutlu ve umutlu olması için
öncelikle en iyi dileklerimi iletiyor ve
önümüzdeki yılla ilgili iyi bir plan ve
program yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi her geçen gün
ömürden geçiyor ve atalarımızın dediği gibi vakit nakittir. Vakit çok kıymetli
olup , kullanılmadığı zaman stok yapılamıyor, geri getirilemiyor, telafi edilemiyor. Bu nedenle 2014 yılının planını
yaparken;
Neler yapmak istediğinizi planlayın,
2013’te yapmak isteyip de yapamadıklarınızı bu yıl mutlaka yapmaya çalışın, mazeretlerin arkasına sığınmayın,
sizin ve sevdiklerinizin mutlu olacağı
şeyleri hedefleyin daha mütevazi, daha
sevecen, iyiliksever ve yardımsever olmayı yeğleyin, başkalarıyla işbirliği yapmayı ve sevdiklerinizi planlarınıza dahil etmeyi ihmal etmeyin. Bilesiniz ki
aile çevresi ve dostlarınızdan sizinle
birlikte olmak isteyen birçok kişi vardır. Kötü ve istenmeyen alışkanlıklarınızdan (sigara içmek, tembellik, işe
geç kalma, aile fertlerine fazla zaman

www.haber.dk
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(İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

okuduktan sonra diğer arkadaşlara da
vermelerini tavsiye etmiştim. Söz konusu kitapta birçok arkadaşın ismi yer
almakta olup , ismini yazmayı unuttuğum arkadaşlardan peşinen özür diliyorum. Kitapla ilgili haber gazetesinin geçen sayısında kısa bir tanıtım yer almışfeyzullah.arslan@egm.gov.tr
FEYZULLAH ARSLAN 1.Emniyet Müdürü
tı, ilgilerinden dolayı gazete yönetimine
de teşekkür ediyorum. Şunu özellikle
ayırmama, spor yapmama ) vazgeçmeiletirken yanımda olan yeğenim İlayda
ye yerlerine sizlere daha faydalı (spor
2014 yılının çocuklara ve gençlere daha belirtmek istiyorum ki Danimarka’da
yapmak, hobi edinmek, kitap okumak,
çok başarı getirmesi dileğiyle Danimar- tanıdığım tüm arkadaşları çok seviyor
resim yapmak,yakınlarına daha çok za- ka`daki tüm çocuk ve gençlere iyi dilek- ve onlarla ömür boyu haberleşmeyi ve
görüşmeyi temenni ediyorum. Zaman
man ayırmak vb.) şeyler yapmaya çalılerini ileterek yeni yıllarını kutladığını
doldukça sizlerle ilgili anılarımı başşın.Yeni yılda yaşanacak onca güzellik
da belirtmek istiyorum.
ka kitaplarda da yazmaya çalışacağım.
varken kendinizi çıkmaza sokmayın,
Yeni yılla ilgili sözlerimi burada bitisizi arayan soran, seven insanlarla bir- rirken, 17-23 Kasım 2013 tarihleri ara- Hani derler ya “KALEM AKLIN DİLİDİR, HAYRINDA ŞERRİNDE BÜYÜlikte olun. Kimseye dargın ve kırgın ol- sında Kopenhag’a yaptığım ziyaret sımayın, kimseyi kırmayın tüm dargınlık rasında tüm dostları görmek istememe ĞÜ KALEMLE OLUR“ bundan dolayı
sizlerle ilgili yaşadığım iyi şeyleri yazve kırgınlıkları, küskünlükleri bitirin.
rağmen bu konuda başarılı olamadım.
maya çalışacağım. Atalarımız, ölür ölHedeflerinizi belirlerken gerçekçi olun, Bu nedenle görüşemediğimiz tüm dost
net tanımlar koyun, yazılı bir hareket
ve arkadaşların affına sığınıyorum. Gör- mez unutulmak istemiyorsan okumaya
değer eserler yazın ya da yazmaya deplanı yapın, kendinize inanın, iş birliği düğüm tüm arkadaşlarında ilgi ve alağer işler başarın. Sizlerin de bu konuda
yapın, ah keşkesiz vah keşkesiz bir yıl
kalarından dolayı teşekkür ediyorum.
gerekenleri yaptığınıza çok önemli işler
geçirmeyi kesin sağlayın.Yeni ufuklara Görüştüğüm arkadaşlarla görüşemedibaşardığınızı ve bundan sonra da bu bayelken açın. Hala “bir gün yapacağım“
ğim arkadaşlara selam ve sevgilerimi
diyorsanız unutmayın ki yarın bundan iletmelerini ve onların adına da benim- şarılarınızı devam ettireceğinize inanısonraki hayatınızın ilk günü ve 2014 ilk le ilgilendiklerini kabul ettiğimi özellik- yorum. En önemlisi ülkemizden kalkıp
yılıdır. Muhteşem bir ilk gün başlangıle belirtmiştim. Umarım sizlere iletmiş- binlerce kilometre ötede başka bir ülcı yapabileceğinize inanın. 2013’e elvelerdir. Özellikle dernek başkanlarına ve kede başarılı olmanız ve anavatandaki
da, 2014’e merhaba, hoş geldin yeni yıl Haber gazetesi ilgililerine ve diğer arka- yakınlarınıza yardımcı olmanız onları
unutmamamızdır.
boşa gitmesin doluya gitsin bu yıl diye- daşlara bu konuda sizlere iyi dilekleriSon olarak, önümüzdeki yıl öyle bir yıl
rek yıla başlayın. Bilesiniz ki en işe ya- mi iletmeleri konusunu bizzat söylemişramayan gün hiç gülmediğiniz gündür. tim. Ayrıca 2009-2012 yılları arasındaki olsun ki bitirdiğimiz yılın tüm olumsuzluklarını unuttursun, isteklerimizin taYeni yılda hergününüzün gülücüklerle
İskandinav ülkeleri Emniyet Müşavirmamının gerçekleştiği mutlu, huzurlu,
dolu ve neşeli geçmesi, tüm güzellikleliği görevim sırasında sizlerle yaşadırin sizinle olması dileklerimle sizin ve
ğım ilginç ve önemli olayların yer aldığı sağlıklı, başarılı olmamızı sağlasın hiç
tüm ailenizin yeni yılını kutluyor, se“DANCA , MANCA ve BENCE” yazmış ah keşkemiz vah keşkemiz olmasın dilam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu olduğum kitapta gördüğüm kişilere ver- yor selam, saygı ve sevgilerimi iletirken
nice mutlu yıllar temenni ediyorum.
yazıyı yazarken sizlere iyi dileklerimi
meye çalıştım. Kitap verdiğim kişilere

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

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

Tavkirarlılar köklerini arıyor...
G
urbet insanı sadece geleceğin değil,
geçmişin de yükünü taşır. Uzak diyarlarda
yaşayanlar zaman zaman
kendi kimliklerini sorgulama yoluna da girerler:
Kimiz biz, nereden gelip
nereye gidiyoruz.. Soruları uzar, gider.
Yaşamda önlerine çıkabilecek engelleri
kestiremezler. Bu yetmez, - Goethe, ’’Üç
bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan
insan, gündelik insandır’’ demiş ya,- bir
yandan da geçmişin hesabını yaparlar..
İsveç’e evlilik yoluyla geldikten sonra
başını örten bir genç kadınımızı tanıyorum. Özel yaşamıdır, kendisini ilgilendirir diyerek sorma gereği duymamıştım.
Dil okulunda zaman zaman yaptığımız
sohbetlerde onun farklı dünyasını anlamaya çalışırım. Örtünmelerde elbette ki
dinsel değerlendirmelerin ve tarikatların
payı büyüktü. Türkiye’de esen ruzgarlar
buraları da etkiliyor. Ancak, o kendi gerçeğinin başka bir yönüne vurgu yapmaya
çalışıyordu. Ona göre, yabancı bir ülkeye
ilk kez adım atanlar, içine girdikleri yeni
toplumdan korkuyorlardı. Bu korkunun
sonucunda kendilerine sığınılacak limanlar inşa etmeye çalışıyorlardı. İsveç’e örtüsüz gelen, burada evlendikten sonra
başını örten, Türkiye’de ilkokul öğretmenliği yapmış genç kadınımız bir defa-

sında şunları anlatmıştı:
’’Türkiye’de, yaşadığımız mahallede güvencedeydim. Orada herkesi tanıyordum.
Onlar da beni tanıyorlardı. Kimseden
korkum yoktu. Ama burası öyle mi? Geldikten sonra aile yakınlarımdan başka
tanıdığım yoktu. Dışarıda benim bilmediğim, içine girmekten korktuğum yabancı
bir dünya vardı. İnsanlar, tanımadıkları
şeylerden korkarlarmış. Ülke değiştirenlerin önemli bir bölümü gittikleri yerlerde değişime uğruyor. Birlikte getirdiği
dinsel ve toplumsal değerlerden uzaklaşıyor. Ben bu korkuyu örtünerek gidermeye çalıştım. Örtünmek, bana bir korunma
duygusu verdi. Doğru bir şey yapıp yapmadığımı bilmiyorum..’’
Yaz tatillerinde Türkiye’ye giden arkadaşlarım, köylerinden, doğdukları yörelerden çektikleri kucak dolusu fotoğraf ve
kamera görüntüleriyle dönerler. Onlardan her defasında benzer hikayeler dinlerim:
’’Bak, bu yıkıntılar bir zamanlar, çocukluğumun, gençliğimin geçtiği evimizdi.
Şu da ekilmeyen tarlamız. Tarlanın kenarındaki şu ahlat ( yaban armudu) ağacına bakar mısın; küçükken dallarına tırmanıp az mı armut topladım. Bak, bak
bu da Ermenilerden kalma su değirmeni.
Üzerine hidroelektrik santralı kurdular,
suyu artık akmıyor..’’
Son yıllarda, herkes geçmişini araştırma

merakına düştü. Buna ’’kimliğine sahiplenme’’ de diyorlar. Kimlik, değirmen taşlarından, yıkıntılardan mı ibarettir, anlayamam.. Yaşları ilerledikçe, doğdukları
topraklara dönememekten, buralarda ölmekten korkuyorlar! Hepsi de doğdukları yerlere gömülmek istiyor. Malmö’deki
Müslüman gömütlüğü, geri dönemeyenlerle dolu..
İsveç Sosyal Demokrat Partisi Halland
Bölge Meclisi Üyesi, öğretmen ve çevirmen Hüseyin Mirza Karagöz ile arkadaşı
Ali Karagöz’ün İsveç’te hazırlayıp yayımladıkları Tavkirarlılar Tarihi ve Kültürü adlı 350 sayfalık kitap da, bir bakıma
böylesi bir geçmiş/ gelecek hesabını tutuyor.. Hüseyin ve Ali, İsveç’te 10-15 yıl yaşadıktan sonra bir de dönüp geriye bakmışlar ki, doğdukları yerlerde sayıları 20
0 30 bini bulan, yayılma alanı Elazığ, Malatya, Kayseri, Sivas ve K.Maraşa’a dek
uzanan Tavkirarlılar Aşireti’nin yerinde yeller esiyor. Köyler boşalmış. 1970’li
ve 80’li yıllarda bir kasırga gibi gelen göç
dalgası onları Adana, Mersin başta olmak
üzere Güney ve Ege illerine savurmuş.
Geriye kalanlar da İsveç, Finlandiya, Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa ve diğer
ülkelerin yolunu tutmuşlar.
İşte o anda sorular uçuşmaya başlamış Hüseyin ve Ali’nin kafasında: ’’Biz
kimiz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz?’’ Araştırmışlar, yaşlılarına sormuş-
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lar, köklerini bulup ortaya çıkarmaya çalışmışlar. Görmüşler ki, Horasan’dan gelen Alevi kökenli Tavkirarlılar, dağılmakla kalmamış, aynı zamanda büyük bir asimilasyona da uğramışlar.. Aşiretin önemli bir bölümü yakın zamanlarda Alevi’liği
terk ederek Sünni inancını benimsemiş.
Aynı köyde oturan, iki emmoğludan biri
Alevi, diğeri Sünni; biri cemevine gidiyor;
diğeri camiye..
İsveç’te, Kulu’lulardan sonra Türkiyeli en büyük grup özellikle Stockholm be
Uppsala illerinde yaşayan ve sayıları 3
bini bulan Tavkirarlılardır.Hüseyin Mirza ve Ali Karagöz, köklerini araştırırken
yolları Suriye’nin Afrin ve Halep kentlerine de düşmüş. Çünkü, büyük ailenin
bir bölümü de iş bulmak amacıyla oralara
gitmiş, bir daha geriye dönmemiş. Hüseyin ve Ali, köklerini araştırmak için gittiklerinde, bugün terör guruplarının barınağı haline gelen Afrin, 500 bin nüfuslu,
nar, elma, zeytin bahçeleri ve üzüm bağlarıyla kaplı şirin bir kentmiş. Tam akrabalarını bulmak üzerelerken Suriye’de
iç savaş çıkmış ve apar topar dönmek zorunda kalmışlar.
Şu savaş bir bitse, yine gidecekler. Oralardaki Tavkirarlıları bulacak, ’’Biz akrabayız!’’ diyerek birbirlerine sarılacaklar..
alinergis@yahoo.se
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Hesap verebilirlik
İslam Dini, insanların hem bireysel
hem de toplumsal hak ve sorumluluklarını devamlı surette hatırlatır. Bireysel
olduğu kadar toplumsal bir varlık olan
nsan, birey olmainsanın özgürlük alanı sınırsız değilsı yönüyle kendisi
dir.1 Kur’an-ı Kerim, mükellef olan herhakkında, sosyal bir
kesin yaptığı her davranışın karşılığını
varlık olması yönüyle toplumu ilgilengöreceğini çünkü insanın yaptığı tüm
diren alanlarda, kul olması yönüyle de
davranışların kaydedilmekte olduğunu
Allah’a karşı sorumlulukları hususunbildirir.2 Kimin ne zaman ve nerede ne
da bir karar alıcı ve uygulayıcıdır. İslam yapıp ettiğini dünyevi imkanlarla tam
Dininde bu duruma “mükellefiyet” veya ve detaylı olarak bilememiz zordur. Dı“mükellef olma” denir. Bu keyfiyet aynı şarıdan bakılınca, kaydedilen gelişmeler
zamanda “cüzi irade” olarak da adlandı- ve yükselen başarı grafiği, o kişi veya
rılan insanın sorumluluk alanıyla ilgili- toplumun neler yapıp ettiği hususunda
dir. Allah’a kul olması yanında, bireysel önemli ipuçları verir.
ve toplumsal bir varlık olması sebebiyle
İnsanın dünya hayatında ne yapıp etmükellef insan sadece görev ve sorumtiği hususunda en önemli tanık bizzat
luluklarını yerine getirirken değil aynı
kendisidir. Dolayısıyla insan, yapıp etzamanda hak ve özgürlüklerini kullatikleri sebebiyle önce kendine hesap venırken de eylemleri açısından hesap
rebilmeli ve vicdanıyla yüzleşebilmeverebilir olmalıdır. Hesap verebilirlik
lidir. İslam Dininde buna nefis muhaprensibi; karar alıcıların ve uygulayıcı- sebesi denir ve her fırsatta yapılması
ların yetkilerini kullanmalarından ve
tavsiye edilir. Bu konu ile ilgili olarak
yapmış oldukları faaliyetlerden sorum- Kur’an-ı Kerim’de; “Ey iman edenler!
lu tutulmaları anlamına gelir. Her mü- Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkellef insan, aldığı kararlar, yaptığı iş
kes, yarın için önceden ne göndermiş olve eylemler sebebiyle hem Allah’a karşı duğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten
hem de ilgili tüm taraflara karşı hesap
sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızverebilirliğini korumalıdır.
dan hakkıyla haberdardır” denilmiştir.3
Doc.Dr. Ahmet Onay,
Danimarka Türk Diyanet
Vakfı başkanı
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014 yılına girerken Akdeniz Avrupa
Birliği’nin mülteci mezarlığı olmaya
devam ediyor. Yılda ortalama bin göçmenin boğularak öldüğü veya kaybolduğu
Akdeniz`de, son bir trajedi bundan iki ay
önce yaşandı. AB’ye sığınma hakkı için
yola çıkan ve çoğunu Eritrelilerin oluşturduğu 500 göçmenin yaklaşık 150’si, İtalyanın Lampedusa adası yakınında, gemilernin batması sonucu yaşamını yitirdi.
Bu olay ne ilk ne de son. Bilindiği gibi
Orta Doğu ve Afika ülkelerinden her gün
binlerce kişi sığınma hakkı için AB´ye
doğru yol alıyor. İtalya, Malta, Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya sularında sık sık,
içinde çocuk ve kandınların da olduğu
mülteciler, gemi ambarlarında veya konteynerler içerisinde, ya yakalanıyor ya da
zor koşullar altında seyahat etmeken yaşamını yitiriyor.
AB´nin bu gelişmeler karşısında takındığı tavır ise, AB sınırlarında yeni bir “çin
seddi” oluşturmak. Arap Baharı ve Suriye´deki gelişmeler nedeniyle göç trafiğinin daha da artmasıyla birlikte, AB sınır
kontrolünü artırdı. Yunanistan, Türkiye
ile olan sınır hattına tel örgü çekti. Bir ay
önce aynısını Bulgaristan yaptı.
İtalya, Bulgaristan, İspanya gibi AB’nin
sınır hattını oluşturan ülkeler, diğer AB

DİN VE SOSYAL HAYAT
Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV);
“Akıllı kimse kendini sorguya çeken ve
ölümden sonrası için çalışandır. Aciz
kimse ise, nefsinin arzularına tâbî olan
ve Allah’tan (hak etmediği şeyleri) temenni eden kimsedir” buyurmuştur.4
Eğer kişi vicdanıyla yüzleşerek yaptığı nefis muhasebesini dürüstçe ve yüz
akıyla yapabiliyorsa, yaptıklarıyla ilgili olarak hem Allah’a karşı hem de insanlara karşı kendini hesap verebilir
bir konumda bulabiliyorsa, işte o insan
gerçek dünya ve ahiret mutluluğunu
elde etmiş demektir. Yoksa kişinin vicdanıyla yüzleşemeden başka insanların
yanında kendini temize çıkarmaya kalkışması, o kişinin hesap verebilirliği değildir. Böyle yapmakla kişi sadece kendisini aldatmış ve inanmayan ikiyüzlülerin vasfına bürünmüş olur. Kur’an bu
konuda şöyle der: “İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz; bütün kitaplara iman ettiğiniz hâlde, onlar sizi
sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları
zaman “inandık” derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında, size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki:
“Öfkenizle ölün!” Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir.”5
Kişinin hayatı, Allah’ın ona verdiği

Akdeniz, AB’nin mülteci mezarlığı
ÜZEYİR TİRELİ

tireli@haber.dk

üye ülkelerinin de baskı ve yardımlarıyla,
tüm dikkatlerini sınır kontrolünü artırmaya, AB´ye mülteci sokmamaya yönlendirmişler. Resmi bilinç ve politika böyle
olunca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ihlal ediliyor. Nitekim bir çok sığınmacı,
Avrupa toprağına (denizde de olsa) ayak
bastıktan sonra bile sahil güvenlik görevlilerince geri gönderiliyor. Buna ek olarak
kötü muameleler , hırsızlık, kimliklere el
konulup çoğunlukla denize fırlatılması ve
botların geri gönderilmesi mültecilerin
sık sık karşılaştıkları durumlar.
İkinci Dünya savaşı arafesinde Danimarka Adalet Bakanı ve aynı zamanda
sosyal politikanın belirlenmesinde çok
önemli isimlerden biri olan K. K. Steinckes, özellikle Almanya`dan gelen sığınmacılar hakkında 1937 yılında şöyle demiş: Adalet Bakanı olmak zor. Bir taraftan özellikle Almanya’dan gelen sığınma-

cılar, bir taraftan Danimarka’da artan
işsizlik. İki cepheden sıkıştırılıyorum.
İnsan ne anti-hümanist olmak istiyor ve
sonuçlarından korktuğu için de, ne de
hümanist olma cesareti gösterebiliyor.
Bu ikilem artık bugün pek geçerli değil.
AB (ve başka bir çok ülke) açık açık mülteci kabul etmek istemediklerini ve mülteci olmayı imkansız hale getiren yasal
sertleştirmelere gittiklerini, sınır kontrolünü arttırdıklarını rahatça ifade ediyorlar. AB sadece sınır kontrolü için yılda 22
milyar kron harcıyor. Sınır kontrolünde
en son teknik kullanılıyor. Yani Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesini pek önemseyen yok.
Uluslararası bir dayanışma yerine, ülke
içi dayanışma seçiliyor. Yerli halkın alım
gücü ve refahı , ayrıca halkın etnik bütünlüğü on plana çıkıyor. Kısaca içerdeki
sorun ve istekler, mülteci sorununa hü-

ömür kadardır. Ömür ise, geçirilen dakikalar, saatler, günler, aylar ve nihayet yıllar demektir. Geçirilen her bir zaman dilimi de fani olan bu dünya hayatının sonuna o denli yaklaşma demektir. Kur’an şöyle der: “İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar
gaflet içinde yüz çevirmekteler.”6 Sonuna gelinen her görev, tamamlanan her
iş ve tüketilen her zaman dilimi nefis
muhasebesi yapmak ve Kur’an’ın ifadesiyle gafletten kurtulmak için önemli
birer vesiledir.
Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde
aldığı kararların ve yaptığı işlerin hesabını hem Allah katında hem de insanlar
önünde verebilecek olanlara ne mutlu.
Bu duygularla herkesin yeni yılını tebrik ederim.

(Dipnot)
1 Bkz. Kıyame Suresi: 36; Nur Suresi: 55; Bakara
Suresi: 62; Al-I İmran Suresi: 145.
2 Bkz. Kehf Suresi: 49; Enbiya Suresi: 94, Zilzal
Suresi 6-8.
3 Haşr Suresi: 18.
4 Bkz. Sünen-i Ibn Mace, Zühd:31; Sünen-i Tirmizi,
Kıyame: 26.
5 Al-i İmran Suresi: 119.
6 Enbiya Suresi: 1.

manist bir yaklaşımı engelliyor.
Her ne kadar AB dünya genelindeki
mülteci sayısının sadece yüzde 10 gibi
bir kısmını kabul etmiş olsa da, her gelen mülteciye kapısını açacak diye bir şey
yok. Dünyada mülteci sayısı çok fazla.
Ama AB (diğer ülkeler gibi) dünyanın bir
parçası olduğunu, mülteci akımının yaratılmasında kısmen sorumlu olduğunu kabul etmek zorunda. Doğal afetler sonucu
insanların sığınacak yer araması, sadece
o insanların sorunu değil, aynı zamanda
doğanın ekolojik dengesini bozan AB´nin
de sorunu. Açlıktan ve yoksulluktan kaçıp zengin ülkelerde umut arayan insanları, bir yerde AB bu duruma itti: Birileri
zengin ve rahat olduğu sürece, birileri de
fakir ve huzursuz oluyor. Yani dünyadaki
bu dengesizlikte AB´nin de hissesi var –
onunda bir maliyeti var. Dışardan gelenlere sınırları tamamen kapatmak, kontrolü artırmak, yaşanan insan trajedilerini
görmezlikten gelmek vs. AB´nin kendini
olayların bir parçası olarak görmek istemediğinin bir belirtisi.
Umarız 2014 yılında Akdeniz daha fazla
mülteciye mezar olmaz. Umarız AB 2014
yılında 1951 Cenevre Sözleşmesinin ilkelerine bağlı kalır.

Hukuk mücadelesi devam ediyor
D
animarka’da göçmenler konusunda yaptığı
araştırmalar ve verdiği
konferanslarla tanınan
Sosyal Danışman Ahmet Demir,
Türkiye’de gelini ve torununu
kaybettiği bir trafik kazası ardından başlattığı hukuk mücadelesini
sürdürüyor.
Kazanın ardından Döşemealtı
Belediyesinin bir çok kusuru olduğunu öne süren Ahmet Demir,
bunların bilirkişi raporlarına yansımadığını söyleyerek kaza yapan

araçardan birini kullanan oğluna
daha önce verilen yüzde 80’lik kusur oranını yüzde 40’a düşürtmeyi başardı.
Ahmet Demir, ortaya çıkan yeni
durumun korkunç bir adalet ihmali lüphesi yarattığını söyleyerek, “Demek ki insanlar haklarını
aramazlarsa hukuk kurbanı olmaları işten değil. Kimbilir kaç kişi
bu durumda” diye konuştu.
2011 yılının Temmuz ayında
Antalya yakınlarındak,i Döşemealtı’nda oğlunun kullandığı araca

bir kavşakta yan şeritten gelen bir
aracın çarpması gelini Sevgi ve
torunu Rodi’yi kaybeden Ahmet
Demir gerçek suçlunun peşinde.
Kaza sonrası tutulan raporlarda
Demir’in oğlunun kullandığı araca çarpan aracın sürücüsünün alkollü olması, sürücünün adının üç
defa değiştirilmesi, Oğlunun kullandığı aracın bulunduğu şeritteki
dur levhasının öndeki ağaç nedeniyle görünmemesi, kazanın meydana geldiği kavşakta park etmiş
olan bir kamyonun görüş açısını

kapatması gibi etkenler bulunmasına rağmen kazanın asli suçlusu
olarak Ahmet Demir’in oğlu Recai
Demir’in gösterilmesi Ahmet Demir’i isyan ettirmiş.
Ahmet Demir giriştiği hukuk
mücadelesinde ceza almaktan kurtulmak ya da tazminat almak gibi
bir amacının olmadığını söyleyerek, asıl suçlu olan ve kavşakta gerekli trafik düzenlemelerini yapmayan Döşemealtı Belediyesi’nin
suçunu kabul etmesini istediğini
söylüyor.
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Kadifeden Kesesi’ne Danimarka’nın
en saygın müzik ödülü
Danimarka’nın en saygın müzik ödülünün dağıtıldığı Dansih
Music Awards gecesinde Türk müziği için gurur günü.

D

animarka’da müzik çalışmalarını
devam eden ve
içinde üç Türk
müzisyenin de bulunduğu Hudna grubu dün gece
yapılan ödül töreninde En
iyi Dünya Müziği Dalında
ödül kazandı.
”Kadifeden Kesesi” adlı
şarkılarıyla ödüle layık
görülen Hudna grubunda
Orhan Özgür Turan, Fatih
Ozansoy ve Ahmet Ünal
Alıcı adlı Türk gençleri bulunuyor.
Üç ayrı kültür, üç ayri
din mensubu müzisyenlerden oluşan grup Ortadoğu,
Türkiye ve Balkan ezgilerin, özünden uzaklaşmadan batılı yaklaşımla yo-

rumlamakla tanınıyor.
Hudna grubu; Orhan Özgür Turan (Bağlama, Ud)
Søren Bigum (Gitarist),
Yossi Karutchi (Perkisyon) ve Fatih Ozansoy’dan

(Mey ve Kaval) oluşuyor.
Grupla değşişk zamanlarda konuk solist olarak da
çalışmalar yapan ve Danimarka’daki vatandaşlarımızı arasında tanınan Ah-

met Ünal Alıcı, HABER’e
ödülle ilgili olarak yaptığı
açıklamada, ”Bize verilen
ödül için 400 başvuru yapılmış. Ödüle layık görülen
ve 16 şarkının bulunduğu
albümde ”kadifeden Kesesi” şarkısını seslendirdim
ve ödül de bu şarkıya verildi” dedi.
Üç ayrı dinden müzisyenleri içinde barındıran grugun adı ”Hudna” Arapça
da ateşkes anlamına geliyor. Müziği kullanarak evrensel barışın oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz” diyen grup üyeleri
Danimarka’nın en saygın
müzik ödülünü almaktan
sevinçli ve gururlu olduklarını söylediler.

KÜLTÜR YORUM
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M

andela öldü şimdi. Tüm dünya onu bir kahraman olarak
anıyor bugünlerde. Demokrasi değerlerinin, umudun ve kaynaşmanın adı Mandela.
Uzlaşmanın, bağışlamanın ve insanca değerlerin yaşatılmasını hepimize anımsatan, kavratan politik lider olarak bu dünyadan ayrıldı, silinmesi zor bir demokrasi
izi bıraktı. Ayrımcılığın, temel insan haklarının acımasızca çiğnendiği bir dönemde 27 yıldan fazla
hapiste kalmasına karşı umudun,
daha güzel bir yaşamın yılmaz savunucusu ve öğreticisi oldu. Aşağılananları, her şeyden umudunu
kesenleri tekrar umutlandırdı, demokrasinin ne kadar değerli bir
şey olduğunu tüm dünyaya böbürlenmeden kavrattı.
Mandela uzlaşmanın, bağışlamanın ve onurlu bir yaşamın politikacısı oldu tüm yaşamı boyunca. Sabırla, bilinçle, kararlılıkla ezilenlerin umudu, ışığı ve geleceği oldu.
Devlet Başkanı olduğu zaman da
baskıcı sistemlerin yıkılması için
çalışan yıldız bir lider oldu.
Nelson Mandela’nın bıraktığı bu
demokrasi mirası sorunsuz de-

haber
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cine ulaşması ve demokrasi yaşamına alışması uzun süreç istiyor.
En büyük çapulcu
Mandela devlet başkanlığından
MANDELA, demokrasi ve
ayrıldıktan sonra Güney Afrika’da
çok sayıdaki demokratik reform
umudun sembolü
ertelendi. Sosyal sorunlar ve gelir
huseyin.duygu@haber.dk
HÜSEYİN DUYGU
dağılımı arttı. Temel sorunlar çöğil şimdi. O Güney Afrika’daki ilk mokrasisi Mandela’sız da yaşaya- zülmedi.
Mandela her türlü fanatizmi ve
zenci liderdi ve gücü ve saygınlığı caktır. Ama bu geçiş süreci bence
tutuculuğu reddetti. Öç almayı,
sonsuzdu. Mandela devletin gücü- kolay olmayacak. Ayrımcılık üzegeçmişteki adaletsizliklerle gelecekteki adaletle hesaplaşmayı kabul etmedi. Böylece Mandela hem
demokrasi gücünü gösterdi hem
de demokrasi ile bağışlamanın
kardeş değerler olduğunu kavrattı.
Mandela ırkçılığa ve ayrımcılığa
karşı elde edilen zaferin bir buruk
demokrasi kazancı olduğunun bilincindeydi. Sadece beyaz ve siyah
değildi onun sorunu, bağışlama ile
nefret etmenin barışması da onun
temel hedefiydi. Bundan dolayı Nelson Mandela bir demokrasi
sembolü oldu, hem kendi ülkesinde hem de tüm dünyada.
Ne kavgadan ne de sevdadan
uzak kaldı Mandela. Bu dünyadan
nü halktan yana kullanmasını sağ- rine şekillenen devletin bütün ku- büyük bir çapulcu geçti.
lamış, yolsuzlukla mücadelenin ga- rumlarıyla demokratikleşmesi ve
Mandela en büyük çapulcuydu.
rantisi olmuştu. Güney Afrika de- tek tek bireylerin demokrasi bilin-

35 YIL VE ÜZERİ KARİYERİ OLAN 35 USTA VE ÜNLÜ TİYATRO SANATÇISIYLA YÜZ YÜZE

Ustaları ölümsüzleştirecek arşivlik bir kitap: “35”
Bir dönem gazeteniz Haber’de röportajlar yapan genç gazeteci Oğuzhan Toracı’dan Ustaları Ölümsüzleştirecek
Arşivlik Bir Kitap: “35”

G

eçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği
“Gelin
Birlikte Oynayalım”
projesiyle 42 siyasetçiyi bir
araya getirerek dikkatleri
üzerine çeken 23 yaşındaki
genç gazeteci Oğuzhan Toracı; şimdi de “35” isimli kitabında, Türk tiyatrosuna otuz
beş yıl ve üzeri emeği geçmiş
otuz beş sanatçıyı kendine has
sohbetiyle bir araya getirdi…
Sanatın vazgeçilmez bir tutku; hatta bir bağımlılık olduğunu düşünen Toracı, bu ironisini kanıtlarcasına her sanatçıya aynı soruyu yönelterek sohbetlerine başladı:
“Bu illete nasıl bulaştınız?”
Aralarında Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Gülriz Sururi,
Ali Poyrazoğlu, Göksel Kortay, Genco Erkal, Ayla Algan
gibi isimlerin yer aldığı“35”,
unutulmaz
sanatçılarımızın hayatlarını bir de kendi
ağızlarından dinlemek adına
tiyatroseverler için vazgeçilmez bir kaynak halini alıyor.
Tiyatroya hayatını adamış ve
gerek devlet sanatçısı gerekse
özel tiyatroda sanatını gerçekleştirmiş isimlerin bir araya
getirildiği bu kitap, bu isimleri kendine örnek alan genç
tiyatrocu adayları için de hiç
şüphesiz bir başucu kitabı oluyor…
Ancak kitaptaki 5 usta isim
Aykut Oray, Gazanfer Özcan,
Macide Tanır, Metin Serezli
ve Tekin Akmansoy bugün

animarka tarihinin en önemli
dönüm noktası olan 1864 Danimarka – Almanya, daha doğrusu Prusya – Avusturya birliği (1864’te Almanya henüz mevcut değildi) savaşı konusunda piyasaya çıkan
son kitap 1864-Savaşın yol haritası.
Bundan önce gazetemizde sözünü ettiğimiz 1864 savaşına ilişkin kitaplarda,
bu savaşın Danimarka tarihinde neden
yaşamsal önem taşıdığı vurgulanmıştı. Bu savaş Danimarka’nın, tarihinde
aldığı en ağır yenilgiydi ve tarihten silinmenin eşiğinden büyük bir şans eseri dönmüştü. Bugün Almanya sınırları
içinde kalan Kuzey Almanya’daki Şlesvig Bölgesinde başlayan 1864 savaşı
Danimarka’nın kuzey bölgesine kadar
uzanıyor.

YILDIZ KENTER
“Bir zaaftı benimki galiba. Fark edilme zaafı... Bana baksınlar, beni görsünler, beğensinler, alkışlasınlar...
Çocukluğumdan beri böyle bir duyguya sahiptim…”
ÜNLÜLERİN KİTAP HAKKINDA
YORUMLARI
“Herşeyi çok çabuk tükettiğimiz bu
dönemde sanat için ayrılan tüm zamanlar önemliyken, hayatının her
dakikasını sanata adamış tüm büyük
ustalara saygılarımla. Geçmişten geleceğe yolculuk yaptıran bu kitapta
emeği geçen herkese teşekkürler…”
-Ahmet Kural, Oyuncu

KİTAPTAN ANEKDOTLAR
Haldun DORMEN
“Ben vazgeçtim sanattan, bu ülkede
eğitime önem verilmiyor...”
Macide TANIR
“Ata’nın gözlerine bakınca kafamdan her şey silindi...”

“35’i keyifle ve bir solukta okudum.
Tiyatro dünyasında çok sevdiğim
isimlerin, dostlarımın, bir gazeteci olarak vakti zamanında röportaj
yaptığım pek çok ismin farklı boyutlarda çok şık şekilde sayfalara yansıyan söyleşileri, beni tiyatro sahnelerine sürükledi...”
-Şenay Düdek, Gazeteci
“Oğuzhan, tiyatro gibi ülkemizde
son derece desteklenmeye ihtiyaç
olan bir kültür damarını başucumuza taşıyor… Diyecek tek bir şey var;
yaşasın tiyatro…”
-Şule Zeybek, Spiker

Yeni kitaplar...

1851 – 1852 Londra Antlaşması’na
aykırı olarak Danimarka, Şlesvig’deki
Dannevirke’ye asker çıkarmış, O zamanın Prusya hükümet başkanı Otto von
Bismarc, bu durumu fırsat bilerek, zaten aklından geçirmekte olduğu Holstein ve Şlesvig bölgelerini ele geçirmek
için Danimarka’ya savaş açmıştı. Bugünkü Almanya’nın temelini atan Bismarc, bu savaşta Danimarka’yı çok ağır
bir yenilgiye uğratmış, sadece HolsteinŞlesvig bölgesini değil Danimarka’nın
tüm Jylland (Jutland) bölgesini de ele
geçirmişti. Bazı tarihçilere göre, İsveç
de bir fırsat çıkmasını kollamakta ve
Danimarka’nın işgal edilmemiş Fyn
ve Sjælland (Zealand) adalarını İsveç’e
katmak hesapları yapmaktaydı.
İşte 1864-Savaşın Yol Haritası, hem

KİTAPTA YER ALAN SANATÇILAR:
Ahmet Gülhan, Ali Poyrazoğlu, Aliye Uzunatağan,
Aykut Oray, Ayla Algan, Ayten Gökçer, Betül Arım,
Bülent Kayabaş, Can Gürzap, Çolpan İlhan, Defne
Yalnız, Dilek Türker, Erhan Yazıcıoğlu, Erol Keskin,
Gazanfer Özcan, Genco Erkal, Göksel Kortay, Gülriz Sururi, Haldun Dormen, Macide Tanır, Mehmet
Gürhan, Metin Serezli, Mustafa Alabora, Nedret Güvenç, Nevra Serezli, Nilgün Belgün, Semih Sergen,
Suna Keskin, Tekin Akmansoy, Tilbe Saran, Turgay
Tanülkü, Yıldız Kenter, Zafer Ergin, Zeki Alasya, Zihni
Göktay.

Yeni kitaplar...

bu savaşı ana hatlarıyla anlatıyor,
hem de okuyucusunu savaşın başladığı
yerden sona erdiği yere kadar gezdiriyor. Kitabın asıl hedefi de zaten bu.
Danimarka tarihinin bu dönemine ilgi
duyanlar, kitapta belirtilen yerleri, kitapta gösterildiği şekilde GPS, yol haritası, krokiler vs. yardımıyla gösterilen
Kuzey Almanya’daki noktalardan Danimarka’nın kuzeyine kadar olan güzergah üzerinden gezebilirler.
1864-En Guide i Krigens Fodspor:
1864-Savaşın Yol Haritası
Yazar Erik Ingemann Sørensent.
Gyldendal Yayınevi. 256 sayfa.
249.95 kr.

20. yılında Kopenhag’da
Danca-Türkçe şiir akşamı

“Oğuzhan, benim içinde büyüdüğüm büyülü dünyaya ışık tutacak
bir çalışmayla karşınızda... Oyuncu
adayları için müthiş bir kaynak, tiaramızda yoklar; onlar kita- tında olmayı hak eden eşsiz yatro severler için keyifli bir yolcubın hazırlanış sürecinde vefat bir eser olarak bizlere sunu- luk...”
-Irmak Ünal, Oyuncu
eden isimler. Onlar da son kez luyor...

“35”in önsözünde başarılı gazeteci Şenay Düdek’in imzası
bulunurken, yayıncılık sektörünün liderlerinden “Destek
Yayınları” etiketiyle raflarda
yerini alıyor.

Yeni kitaplar...

1864-Savaşın Yol Haritası

D

TEKİN AKMANSOY
“Kültür Bakanlığı sadece eski camileri restore ettirip, çalınmış tarihi
eserleri bulmakla mı uğraşır?”

bu kitap aracılığıyla okuyuculara öğütlerini veriyorlar adeta…
Tiyatroyu bir de tiyatrocuların bakış açılarıyla görebilmek
ve bu tutkunun bir numaralı
muhataplarını bilinenin ötesinde belki de en şeffaf haliyle tanımak için en doğru kaynaklardan biri olan “35”; çağın
getirdiklerini, gelecek nesillere aktarmak ve usta deneyimlerini yine birinci ağızdan ortaya koymak için bu sanata
ilgi duyan herkesin elinin al-

Yeni kitaplar...

ISHØJ MÜZİK OKULU
Türk Halk Müziği Korosu

ÖĞRETMENLER:
Serkan Arık
Lars Bo Kujahn
Erol Sarıkaya

30 Ocak perşembe günü saat 19.00’da Danca-Türkçe
şiir etkinliklerinin 20. yılı kutlanacak.
Gecenin konukları:
Şairler: Sezai Sarıoğlu, Aynur Uluç, Gerd Laugesen, Niels Hav ve Peter Poulsen
Müzisyenler: Şenol Morgül ve Torben Østerby
Düzenleyen ve sunan: Hüseyin Duygu
Adres:
Verdenskulturcenter
Nørre Alle 7,   2200 København N
Giriş ücretsizdir.

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
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Aslan’ın rakibi Chelsea: Görüşürüz Drogba!

G

alatasaray’ın
Şampiyonlar
Ligi son 16
turundaki rakibi belli
oldu. UEFA’nın Genel
Merkezi’nde çekilen
kurada sarı-kırmızılı
temsilcimizin rakibi
Chelsea oldu. UEFA

Şampiyonlar Ligi’nde
ikinci tur ilk maçları
18-19 ve 25-26 Şubat
2014 tarihlerinde,
rövanşları ise 11-12
ve 18-19 Mart 2014
tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmede ilk mücadele
İstanbul’da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ EŞLEŞMELER
Manchester City – FC Barcelona
Olympiakos – Manchester United
AC Milan – Atletico Madrid
Bayern Leverkusen – Paris Saint

Galatasaray – Chelsea
Schalke – Real Madrid
Zenit – Borussia Dortmund
Arsenal – Bayern Münih

2014 FIFA Dünya Kupası
grupları belirlendi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Chelsea, eşleşmenin ardından ilk tepkiyi verdi. İngiliz devi, resmi Twitter hesabından Drogba’nın Chelsea’de forma giydiği dönemden bir fotoğraf paylaştı ve “Yakında görüşeceğiz” ifadesi kullanıldı.

Juventus Türkiye’den kurtulamıyor

T

rabzonspor’un da yer aldığı UEFA
Avrupa Ligi 32 takımlı 2. tur kuraları İsviçre’nin NYON kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Bordo mavili takım, Galatasaray’ın Şampiyonlar
Ligi’nde elediği İtalyan ekibi Juventus
ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi’nde 2. tur
maçları 20-27 Şubat 2014 tarihlerinde oynanacak. Bu arada kura çekiminde 3. tur
eşleşmeleri de belli olacak. 3. tur karşılaşmaları ise 13-20 Mart 2014 tarihlerinde yapılacak. UEFA Avrupa Ligi finali 14
Mayıs 2014′te Torino’da oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER
Juventus (İtalya) – TRABZONSPOR
Anji (Rusya) – Genk (Belçika)
Dinamo Kiev (Ukrayna) – Valencia (İspanya)
PAOK (Yunanistan) – Benfica (Portekiz)
AZ Alkmaar (Hollanda) – Liberec (Çek Cumhuriyeti)
Maribor (Slovenya) – Sevilla (İspanya)
Swansea City (İngiltere) – Napoli (İtalya)
Real Betis (İspanya) – Rubin Kazan (Rusya)
Dnipro (Ukrayna) – Tottenham Hotspur (İngiltere)
Plzen (Çek Cumhuriyeti) – Shaktar Donetsk (Ukrayna)
Odesa (Ukrayna) – Lyon (Dransa
Lazio (İtalya) – Ludogorest (Bulgaristan)
Esberg (Danimarka) – Fiorentina (İtalya)
Ajax (Hollanda) – Salzburg (Avusturya)
M.Tel Aviv (İsrail) – Basel (İsviçre)
Porto (Portekiz) – Frankfurt (Almanya)

B

rezilya’da yapılacak 2014 kım mücadele edecek.
FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’nın Bahia eyaletinde
ülke takımları 8 grupta bugün yapılan kura çekimi sokarşılaşacak.
nucunda gruplar şöyle oluştu:
20. Dünya Kupası’nda 32 taA Grubu:   Brezilya, Hırvatistan, Meksika, Kamerun
B Grubu:   İspanya, Hollanda, Şili, Avustralya
C Grubu: Kolombiya, Yunanistan, Fil Dişi Sahilleri, Japonya
D Grubu: Uruguay, Kosta Rika, İngiltere, İtalya
E Grubu: İsviçre, Ekvador, Fransa, Honduras
F Grubu: Arjantin, Bosna Hersek, İran, Nijerya
G Grubu: Almanya, Portekiz, Gana, ABD
H Grubu:   Belçika, Cezayir, Rusya, Güney Kore

Artik hepimiz Fethiyesporluyuz

S

akın yanlış anlaşılmasın... Asla ve asla son 2 yılın
Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe’yi çarşamba heyecanından mahrum bıraktığı için
kutlamıyorumFethiyespor’u...
Sportif başarıları için de değil bu
övgü, bu beğeni... Belki bu sezon
PTT 1. Lig’e de veda edecekler...
Ama asla ve asla unutulmayacaklar, andından,adından, bayrağından yoksun bırakılan Atatürk
sevdalısı Türk insanı, onları hep
gözleri yaşararak anımsayacak...
‘Yüce Atatürk’ söylemini her duyduğumuzda, ‘Yüce Atatürk’ yazılı bir metne her rastladığımızda akıllara hep Fethiyespor gelecek. Hatta F.Bahçeliler bile“Fethiyespor” dendiğinde ‘Kupa boz-

gunu’ndan önce, Güney ekibinin
‘onurlu’ duruşunu hatırlayacak...
Çünkü bu mesaj, Cumhuriyet rejiminin, Andın, Gençliğe Hitabe’nin, hatta Atatürk’ünmanevi şahsiyetinin tartışıldığı 2013
Türkiyesi’ne bir göndermedir; takım kaptanı Onur Okan’ın dediği gibi...
Aslında, sizin, benim, onların, ötekilerin, hatta beridekilerin yapmak isteyip de cesaretedemediği bir davranışa imza atmışlardır bu gençler... Ve birileri daha unutulmayacak “Fetihyespor” dendiğinde... Emin olun
onları da anımyasacağız. Ancak
onları hiç de iyi yâd etmeyeceğiz
ulusça. Kimler mi? Elbette Türkiye Futbol Federasyonu’nun Tem-

silciler Kurulu ile Disiplin Kurulu’nu da unutmayacak bu ülke.
Fethiyespor’u seremoniye
‘Yüce Atatürk’ yazılı tişört giydikleri için rapor eden, ‘fişleyen’
zihniyet de elbet yazılacak bir kenara... Neymiş? “Milli değerleri kendisine”mal etmiş, Fethiyeli gençler... Oysa, ilk maçlarında
plaketle onurlandırılmaları gerekirken, birileri, “Bu tip eylemler spor sahalarında tasvip edilemez...” buyurmuş...
Ama onlar da haklı! Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Atatürk’e gösterilen saygının suç
olduğunu sanan TFF’nin ilgili kurulları, geçen sezon da Van depremine destekadına sahaya atılan
atkı, forma, bere için Beşiktaş’a

SPOR-YORUM
ceza kesmişti. Bu bağlamda, hoş
görmek gerek TFF’yi; ‘insani davranıştan’ nasibini almayanların, ‘ulusal bilinç,ulusal
değer ve ulusal sembolleri’ kavramaları zaten
beklenemez!
En iyisi, siz verin ‘Yüce
Atatürk’ tişörtüne para
cezasını, biz ulusça öderiz, Fethiye’nin faturasını!
Zaten ödüyoruz
da!

Arif Kızılyalın, Cumhuriyet
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KAMPAGNETILBUD
Tank op for 149,-og få 2 måneder med
Fri Mobil Surf,
Fri SMS og Fri MMS
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Optakningsmuligheder: 49 kr. optankningskort inkl. 49. kr. taletid, gyldig i 7 dage fra optankningstidspunkt; 149 kr. optankningskort inkl. 149 kr. taletid, gyldig i 60 dage fra optankningstidspunkt. Ved ny optankning overføres
op til 25 kr. taletid til næste gyldighedsperiode. Fri SMS og Fri MMS: 20.000 gratis SMS og MMS pr. måned. Disse services er betinget af at taletidskontoen har en saldo større end 0 kr. og frafalder ved endt gyldighedsperiode.
Fri Mobil Surf: 500 MB fri Data pr. optankning. Servicen er betinget af en saldo med minimum 10 kr. og frafalder ved endt gyldighedsperiode.

