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Türkler sendikalarda
daha aktif

Çoğunluğunu Türkiye kökenli göçmenlerin oluşturduğu Avrupa Birliği dışından gelen göçmenler, Doğu Avrupalı göçmenlere
oranla çalışma yaşamında daha örgütlü ve
sendikal faaliyetlerde daha aktif. Sayfa 12

Danimarka filmi
Türkiye’de yasaklandı

GRATIS/ÜCRETSİZ

Danimarka filmine Oscar
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar’lar sahiplerini buldu. Bu yılki törende,
ilk kez siyahi bir yönetmenin
filmi En İyi Film ödülüne layık
görüldü. Üç ayrı filmle Oscar’a aday olan Danimarka da
bir Oscar kazandı.

Sayfa 16

YABANCILAR
ENDİŞELİ
Danimarka’da son
bir ay içinde sünnet
karşıtı kamuoyu
oluşması ve helâl
kesimin yasaklanması
nedeniyle iki
büyük semavi din
mensupları dini
özgürlükleri ve yaşam
alanları konusunda
endişeye kapılmaya
başladılar
Sayfa 10

14 Mart’ta ilk bölümü vizyona girmesi planlanan Lars van Trier’in ’Nymphomaniac’
filmine yasak geldi.
Sayfa 13

Cengiz Kahraman

Üzeyir Tireli

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

Sadi Tekelioğlu
Sayfa 8

Sayfa 4

eak-design.com
Zevkinize göre mimarı tasarım

5 milyonluk ülke:
3 dalda Oscar adayı

Refah devletinden
Rekabet devletine geçiş

Bu ülkede yok yok...

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

www
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tte.dk

Sayfa 6

Aşırı sağ en büyük
siyasi güç oluyor
Yabancılara, özellikle
de Müslüman
göçmenlere karşı
olumsuz tutumuyla
tanınan Danimarka
Halk Partisi Sosyal
Demokratları solladığı gibi ülkenin en
büyük partisi libaral Venstre ile arasındaki
farkı neredeyse kapatmak üzere.
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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

Aşırı sağ en büyük siyasi güç oluyor

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

Yabancılara, özellikle de Müslüman göçmenlere karşı olumsuz tutumuyla tanınan Danimarka Halk Partisi Sosyal Demokratları solladığı gibi
ülkenin en büyük partisi libaral Venstre ile arasındaki farkı neredeyse
kapatmak üzere.

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

”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

Y

abancılar ve özellikle de Ortadoğulu
Müslüman göçmenler hakkındaki sert
ve olumsuz tutumuyla tanınan Danimarka Halk Partisi
ülkenin en büyük partisi haline gelmek üzere.
MX gazetesinde yayınlanan ve YouGov adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmada
Danimarka Halk Partisi, en
büyük parti Liberal Parti
Venstre’nin sadece yüzde 0,5
gerisinde.
Partini neredeyse her dört
seçmenden birinin oylarını
alacağı öngörülürken bu oy oranıyla
parlamentoda 42 sandalye kazanacağı belirtiliyor.

You Gov tarafından yapılan araştırma 18-47 yaş grubundan 1.549 ki
şiyle, 21-23 Şubat tarihleri arasında

gerçekleştirildi.
Danimarka Halk Partisi’nin
yapacağı öngörülen oy patlamasında partiye 2011 yılından
bu yana Sosyal Demokrat Parti
saflarından 98 bin 500 seçmen
kaydığı belirtilirken partinin
Venstre seçmenlerine de göz
diktiği ve bu partiden de 124
bin seçmenin Danimarka Halk
Partisi’ne kaydığı belirtiliyor.
Partini oy patlamasının nedenleri arasında enerji şirketi
DONG’un Goldmans Sachs adlı
finans kuruluşuna satılması ve
bazı refah toplumu kurumlarının özelleştirilmesi tartışmalarının bulunduğu belirtiliyor.
(Haber)

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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ir gün, Kopenhag’ın meşhur
yaya caddesi Ströget’te bir arkadaşımla yürürken, genç bir
adam yolumu keserek benden bir sigara istedi. Yarı şaşkınlık içinde cebimden çıkardığım paketten kendisine
bir sigara uzattım. Adam ardından sigarasını yakmak için bir de ateş istedi. Çakmağımla sigarasını da yaktım.
Adamdan bir teşekkür etmesini beklerken, bu kez adam benden bir de para
istedi. “Bana 10 kron verir misin?”
diye sordu. Şaşkınlığım daha da arttı.
Ona para verip vermemeyi düşünürken, arkadaşım adamdan bir an evvel
kurtulmamız için cebinden çıkardığı
bozuk paraları adama verdi. Adamdan
ayrılıp, yürümeye başladık. Bir kaç
metre yürüdükten sonra geri dönüp
benden sigara, çakmak ve para isteyen
genç adama baktım. Adam bu kez başka birinin yolunu kesmiş ondan da bir
şeyler istiyordu.
Bir saate yakın yürüyüşümüzün sonunda yine aynı yerde yine aynı adam
tekrar önümüzü kesti. Kesin adam bizi
hatırlayamadı diye düşündüm. Adam
bu kez kendisine yine 10 kron verip
veremeyeceğimizi sordu. Kendisine
daha önce sigara ve para verdiğimizi
söyleyince, yüzünde biraz mahcubiyet
ve şaşkınlık ifadesi takınarak, “Aaaa,
öyle mi? Özür dilerim” deyip uzak-
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kolog, sorusuna açıklık getirdi. Kendi
sınırlarımızı, karşısızındakinin sınırlarını aşmaktan, zorlamaktan sözetti.
İnsanların sınırlarının farklı farklı olduğunu detaylı bir biçimde anlattıktan sonra, kendi sınırlarımızı ve karşımızdaki insanların sınırlarını zorlacengiz.kahraman@haber.dk
CENGİZ KAHRAMAN
mamızın çeşitli örneklerle bizlere neler
laşmaya çalıştı. Adamın dilenciye ben- den herkesten para veya sigara istedi- kazandırabileceğini anlattı ve ‘Bir gün
gidip mesela dilencilik yapmayı dezer bir yanı yoktu. Kıyafeti düzgün,
ğini sorunca başlattı anlatmaya:
neyin’ dedi. Ben de bugün burada bir
bakımlı bir gençti.
“Ben işsiz kaldım, işsizlik parası ile
kaç saattir bunu yapmaya çalışıyorum
Bu sefer ben onu durdurup, neden
yaşıyorum ve aldığım işsizlik parası
ve her ne kadar zor da olsa başarılı olher önüne gelenden bir şeyler istediği- geçinmeme az da olsa iş bulasıya kani sordum. Önce yanıt vermek isteme- dar yeter. İşsizler için değişik kurslara duğumu düşünüyorum. Sizi ikinci kez
katılmaya karar verdim. İş başvurusu durdurduğumda tabii ki sizleri tanıdi. Ama ben ısrarlı davrandım. “Bak,
yapabilme kursundan tutun da aklını- dım ve tanımamazlıktan geldim. Çünbizden sonra da başka birilerini
kü sizin de sınırlarınızı ölçmek istedurdurduğunu onlardan bir şeyza gelebilecek her türlü mesleki gelişler istediğini gördüm. Dilenci mi- tirme kursları var. Bu kurslardan biri- dim”.
Danimarka’da işsizlere artık her şey
sin, yaşamını böyle gelip geçenne katıldım. Altı haftalık bir kurs bu.
den harçlık isteyerek mi sürdürü- Benim iş bulmamı kolaylaştıracak bir öğretiliyor, yeterki işsizler istesinler!!!
İşte yukarıda sözünü ettiğim bu işsiz
mesleki kursta bir gün öğretmenimiz,
yorsun?” diye ısrarlı sorularım karDanimarkalının bir kurs günü. Dilenciogün okula bir psikologun gelip bir
şısında, beni kolumdan kenara çekip,
lik yaparak, kendi ve hiç tanımadığı inkaç saatlik kurs vereceğini söyleyince
“Belki size tuhaf gelebilir ama
sanların sınırlarını zorluyor. Ama yamerakla beklemeye başladım, işsizlik
bunu neden yaptığımı anlatayım
bana atılacak bir test değil aslında bu.
o zaman” diyerek anlatmaya başladı. kursunda bir psikolog ne anlatabilir
Ekonominin dibe vurduğu, işsizliğin
Önce arkadaşımın kendisine verdiği 10 diye. Neyse, fazla uzatmayayım. Çok
çığ
gibi büyüdüğü, işsizlere verilen işheyecanlı bir dinletiydi psikologun verkronu ona geri vermek istedi ve bana
sizlik
ve sosyal yardım paralarında sıdönerek, “sigarını geri veremem,
diği bir kaç saatlik kurs. Bize ‘sınırlanırlamalar getirildiği bu ülkede, önce
çünkü onu içtim. Ben dilenci derınızı hiç test ettiniz mi?’ diye sordu.
‘Allah düşürmesin’ diyelim, ama belli
ğilim. Ama gerçekten çok zor bir Biz işsizlerden oluşan kurs öğrencilemi olur, bir gün belki mecbur kalıp dimeslekmiş, onu öğrendim” dedi.
ri birbirimizin yüzüne baktıktan sonlencilik yapmak zorunda kalırsa insan,
Adama, dediklerinden pek fazla bir
ra, ‘nasıl yani?’ dercesine psikologun
şey anlamadığımı, dilenci değilse negözünün içine bakmaya başladık. Psi- en azından onun da kursu var.
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Bu ülkede yok yok...

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

Türkiye
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51 88 86 75

TURKUVAZ MEDIA CENTER
tüm kanallar ömür boyu bedava

MEDIA BAZAR

D- SMART İskandinavya Servisi
Mustafa Özçelik (Tavukçu)
Teknolojinin en son harikası TURKUVAZ 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
300’e yakın kanal.
Ayrıca TURKUVAZ TV’de 10’un üzerinde sinema kanalında her
hafta 10 yeni filmi ücretsiz izleyebilirsiniz.

ATN TÜRK
1 YIL ABONE DAHİL

Cep telefonları

Baǧlantı ücreti 99øre

Mevcut müşteriler yukarıdaki fiyatlardan yararlanmak için ACT SAVE yazıp 2525’e mesaj göndermelidirler

5

Şimdi Sadece

GB İnternet

(2)

99DKK

Satın almak için: 4540 yazıp 3535’e mesaj gönderin

2.000 DKK'

/30 gün

Her kredi yüklediǧinizde (3)

Lycamobile’dan Lycamobile’a SINIRSIZ Bedava ARAMA &SMS

AYLIK - ABONELİK YOK

SADECE
250 EURO
1.600 DKK
' dan

(1)

/dk

Sabit hatlar

KABLO
TÜRK - AVRUPA VE SPOR KANALLARI

95

øre

başlayan fiyatlarla

ÜCRETSİZ SİM kart ve daha çok bilgi için www.lycamobile.dk ziyaret ediniz veya 70 14 55 56 arayınız
Buralarda bulunur

(1)Eksisterende kunder skal opt-in ved at sende en sms med ACT SAVE til 2525. De eksisterende kunder som blev tilmeldt før d.08.02.2014 som ikke opt-in vil blive krævet ved standard price. Opkald fra 1 øre/min. Opkaldsafgift: 99 øre.Tilgængelig fra 08/02/14 til 31/03/14. (2)Tilbud: Tilbuddet om
Lycamobile data pakker give dig adgang til Mobilt Internet i Danmark i 30 dage fra den dag købet sker. Alle data pakker vil blive automatisk gentegnet efter periodens udløb. Kunden skal sørge for den nødvendige saldo er til rådighed for at aktivere pakken. Data pakken kan købes med en engangsbetaling,
som betales fra kundernes optanknings saldo, eller bruge betalings kort via online køb hos www.lycamobile.dk. Forbrug ud over det tilbudte forbrug vil blive opkrævet på 0.39kr/MB.Surf - data pakker Lycamobile Surf (data pakke) giver kunderne mulighed for at få adgang til mobilt internet fra mobiltelefoner,
gyldighed i 30 dage inklusive datoen for aktivering. Data pakker kan købes via en engangsbetaling taget fra kundens optanknings saldo. Al anden brug af data vil blive opkrævet af standardsats på 99 øre / MB Vi vil automatisk forny din data pakke. Når den udløber - skal du sørge for at holde saldoen
på din konto oppe (vi vil minde dig om at du skal tanke op og giver dig mulighed for ikke at forny din pakke) gebyr for pakken vil blive trukket fra din taletids saldo på tidspunktet for automatisk fornyelse af pakken. Tilgængelig fra 28/01/2014 til 31/03/14. Ring til kundeservice på 3332 for at få hjælp eller
for at købe pakken. Dette tilbud kan ikke bruges i forbindelse med eksisterende og eventuelle nye Lycamobile pakke tilbud. (3) Nyd ubegrænset opkald og SMS til alle Lycamobile telefoner i Danmark. For at udnytte dette gode tilbud skal du som minimum tanke op en gang om måneden og så er all
opkald Lyca til Lyca gratis til slutningen af måneden.Inkluderet lande: Danmark Lycamobile. Ingen Opkaldsafgift. Tilgængelig til 31/03/14.

Viyana Satış Yetkilisi

KOPENHAG: Nørrebrogade 216
TURKUVAZ MEDIA CENTER
GUDRUNSTRASSE 117

2200 København N

YASİN ŞAHİN
06641677892

Dornerplatz 7
1170 VİYANA

Tlf.: 51 88 86 75

Aarhus: Tlf: 86 25 15 10
LM_DEN_258w X374HEIGHT_.indd 1

04/03/2014 18:56
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eş milyonluk küçücük ülke Danimarka bu yıl Oscar ödüllerinde üç dalda aday gösterildi. Bir daha
yazıyorum 5 milyonluk minicik Danimarka bu yıl üç ayrı dalda Oscar
ödülüne aday gösterildi.
Danimarka üç dalda aday gösterildiği Oscar ödüllerinden birini kazanmayı başardı. Kısa film dalında “Helium” adlı Danimarka yapımı
film Oscar’ı almaya hak kazandı.
Evet, 5 milyonluk bu minicik ülkenin bu başarısının ardından ne yatıyor diye merak ediyorsanız ben söyleyeyim: AHLÂK, DİSİPLİN, CİDDİYET
Bu beş milyonluk ülkede bir başbakan bir TV İstasyonu müdürünü
arayıp o alt yazıyı kaldırın demiyor.
Bu beş milyonluk ülkenin başbakanı çıkıp ‘içki içen alkoliktir’ demiyor.
Bu beş milyonluk ülkede bakanlar
ve oğullarını rüşvet pazarlıkları yapmıyor. BU rüşvet pazarlıkları ortaya
saçıldığında telefon kayıtları herkesin kulağına ulaştığında bir milletvekili çıkıp “Bunlar gerçek olsa bile
buna halkımız inanmaz ki” demiyor.
Bu beş milyonluk ülkede başbakan
ve bakanlar film senaryosuna, tele-
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(Maersk)
Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi
firması
Vestas’ı Danimarkalılar kur5 milyonluk ülke muş. Her çocuğun odasında buluüç dalda Oscar adayı
nan Lego oyuncakları da Danimarka’dan.
sadi.tekelioglu@haber.dk
BU beş milyonluk ülkenin iki büSADİ TEKELİOĞLU
yük bira markası Tuborg ve Carlsvizyon eğlence programlarına müdileri çok iyi biliyorlar.
berg de Danimarka’nın başkenti Kodahale etmiyor. Program sunuculaBu beş milyonluk ülkede bir köşe
penhag’da kurulan fabrikalarla dünrının kıyafetlerine karışmıyor. Ama yazarı çıkıp başbakana hem de ülyanın damak zevkine ulaşmışlar.
kenin en büyük gazetesinin üçüncü Son 25 yılda Danimarka Ulusal tabunların olduğu ülkelerde yapılan
film ve dizilerde Hz. Peygamber ışık sayfasında “Sen bir salaksın” diyebi- kımı futbolda Avrupa şampiyonluliyor.
huzmesi içinde kamyonete biniyor.
ğunu kazanmış bir kez (1992), DaBu beş milyonluk ülkede herkes
Bu beş milyonluk ülkenin Orman
nimarkalı atlet Wilson Kipketer 800
kendi işini yapıyor.
Bakanlığı film festivali düzenleyip
metrede dünya rekoru kırmış. DaBu beş milyonluk ülkenin, Daniiçinde hiç müzik kullanılmamış filnimarka erkek hentbol milli takımı
me “en iyi film müziği” ödülü vermi- markalıların yaptıkları filmler 8 Os- iki kez Avrupa şampiyonluğu kazayor.
car ödülü kazanmış ( 3uzun metrajlı nırken, bayan hentbol milli takımı 1
Bu beş milyonluk ülkede hırsız po- film, 5 kısa metrajlı film)
Dünya şampiyonası 3 olimpiyat şamlitikacıya tepki gösterenlere kızan
Bu beş milyonluk ülke insanlarının piyonası ve üç Avrupa şampiyonası
halk “Çalıyorsa benim paramı çalıyaptığı dört film Cannes film festikazanmışlar. Türk Hava Yolları’nın
yor” demiyor.
valinde Altın Palmiye ödülü kazan- da sponsor olduğu dünyaca ünlü teBu beş milyonluk ülkede başbaka- mış.
nisçi Caroline Wozniacki de Danina da küfür ediliyor, filmlerde diziDanimarka’nın sporcuları son 6
markalı.
lerde sevişme sahneleri kesilmeden olimpiyatta toplam 37 madalya (13
NATO genel sekreteri de bu ülkegösteriliyor. Sigara ateşi, içki kadehi altın, 7 gümüş, 17 bronz) kazanmış- den çıkmış…
buzlanmıyor. Çünkü Bu beş milyon- lar.
Başa dönersek: Ahlâk, disiplin, cidluk ülkedeki anne babalar çocukları- Dünyanın en büyük deniz taşımanı neden nasıl koruyacaklarını ken- cılık filosu bu beş milyonluk ülkenin diyet…

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

www.gazette.dk
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eçen hafta politik arena yeni bir
tartışmaya sahne oldu: Dış kaynak (udlicitering) tartışması. Hükümet,
kamu sektöründeki bazı hizmetlerin dış
kaynaklara (özel işletmelere) devredileceğini açıkladı. Maliye Bakanı Corydon, çocuk yuvaları, sorunlu gençler ve
özürlülerle ilgili çalışmalar, yaşlı bakımı gibi refah devletinin bel kemiğini
oluşturan hizmetlerin, özel şirketler tarafından da verilebileceğini ve hükümet
olarak bunun önünü açmak istediklerini açıkladı.
Özelleştirme ve kamu hizmetlerinin
özel şirketlere devredilmesi Danimaka´da yeni bir olay değil. Bilindiği gibi ISS,
DONG, TDC, Arriva vs. özelleştirmeye birer örnek, ama önerinin tartışmalı geçmesinin nedeni, Sosyal Demokrat
liderliğindeki bir hükümetin böyle bir
istekte bulunması. Sosyal Demokratlar
refah devletinin kurucusu ve savunucusu olarak bilinir. Sosyal Demokratlar,
liberal partilerin özelleştirme isteklerine şiddetle karşı çıkar, eğitim, sağlık,
bakım gibi hizmetlerin kâr amacı güden şirketlere değil, hizmet ve eşitlik
anlaysından haraket eden kamu sektöründe kalması gerektiğini savunurdu.
Sosyal Demokratların bu kadar liberalleşmesi – sağa kayması – tartışmanın
dozunu artırdı. Ayrıca özel şirketlere
devredilmesi düşünülen hizmetler – ön-

lır. Sosyal güvenlik ve destekleme sistemi giderek azalır veya ortadan kalkar.
Sosyal güvence yerine, bireysel güvence
(bireysel emeklilik, sigorta sistemi vs.)
yaygınlaştırılır. Özelleştirme önlemiyle
devletin müdahale alanı azaltılır. Kamu
tireli@haber.dk hizmetleri piyasalaştırılır ve ticarileştirilir.
Amaç belirtildiği gibi serbest ülkenin
devlet biçiminde güdülen ilke, diğer
küreselleşmiş
bir ekonomide rekabet
devletlerdeki ekonomik aktörlerle regücünü
artırmak.
Diğer ülkelerde de
kabet ederek, ulusal ekonomik büyüaynı
politika
uygulandığı
için, Danimarmeyi gerçekleştirmek. Amaca ulaşmak
ka’nın
rekabeti
artıracak
çizgiden çıkiçin uygulanan temel strateji teknoloması
olanaksız
bir
şey.
Kamu
giderlejik değişim, yenilikçilik ve girişimcilik.
rinin
düşürülmesi,
özel
şirketlerin
desBu yüzden ülkedeki şirketlerin rekateklenmesi
Rekabet
devletinin
temelini
bet güçlerinin teşvik edilmesi Rekabet
oluşturuyor. Konumuza geri dönecek
devletinin temel işlevi haline gelmiştir. Gene Rekabet devleti vatandaşların olursak, olay Sosyal Demokratlar metüm dikkatini küresel rekabete çekmiş selesi değil. Her ne kadar Sosyal Deve işleyiş mantığını onun üzerinde inşa mokratların artık geleneksel Sosyal Demokrat düşünceden tamamen ayrılmış
etmiştir.
Rekabet devletinde – hepimizin gördü- olsalar da, mesele Sosyal Demokratları aşan bir mesele, yani hem Danimarğü ve yaşadığı gibi – finans piyasaları
ka’da hem de başka bir çok ülke de Reülke dışındadır. Hükümetin müdahale
kabet devlet yönetimine geçilmiş olunedebilmesi zor ve olanaksızdır. Sendiması. Hükümet kim olursa olsun, Rekalar gereksiz veya ekonomik büyüme
karşısında direnen, milli gelir ve çıkar- kabet devletin mantığı, stratejisi, amaçlara karşı gelen kuruluşlar olarak görü- ları doğrulsunda haraket edecektir. Bu
lür. Rekabet devletinde işgücü piyasala- da burada kısaca belirttiğimiz gibi daha
rı esnekleştirilir ve iş bulmakta zorluk fazla özelleştirme, daha küçük kamu
sektörü, daha az sosyal ödenek, daha
çeken, güvencesi olmayan (göçmenler
kısa yardım süresi vs. olarak uzun bir
veya düşük eğitimliler gibi) gruplara
düşük ücretle çalışma olanakları artırı- liste oluşturacaktır.

Refah devletinden
Rekabet devletine geçiş
ÜZEYİR TİRELİ
cekilerden farklı olarak – insan ve bire
bir ilişkilerin yoğun ulduğu alanlar. Örneğin hastanenin temizlik işlerinin özel
şirkete devredilmesiyle, çocuk bakımının devredilmesi aracında nitelik farklılığı var.
Sosyal Demokratların sağ hükümet
ve partilerden pek farklı olmadığı defalarca yazıldı ve görüldü. Hükümetin bu
son önerisi bu yüzde pek şaşırtıcı değil. Maalesef Sosyalist Halk Partisi de
(SF) aynı yolun yolcusuydu. Bu artık
parti meselesi değil. Refah devletinin
artık (iktidara aday partiler arasında)
savunucusu yok. Araştırmacılar (mesela Ove K. Pedersen) son zamanlarda artık Refah devletinden Rekabet devletine kayıldığını ileri sürüyorlar. Rekabet
devletinde de sosyal refaha, geniş kamu
hizmetlerine, yüksek ödeneklere yer
yok. Bu yüzden hangi parti iktidar olursa olsun, Rekabet devletinin öngördüğü
biçimde haraket edecektir.
Rekabet devleti dünya piyasalarının
küreselleşmesinden kaynaklanıyor. Bu

SF’e yeni başkan

kal Sol Parti’ye geçtiler.
Ticaret eski Bakanı Ole Sohn,
Sağlık eski Bakanı Astrid Krag
Sosyal Demokrat Parti’ye geçerlerken, Çevre Bakanı Ida Auken da
Radikal Sol Parti’ye geçti.

Danimarka’da koalisyon hükümeti ortaklarından Sosyalist Halk Partisi hükümetten çekildi ve parti genel
başkanı da görevinden istifa etti. Bazı SF’li milletvekilleri de partilerinden istifa ettiler.

D

animarka’da koalisyon
hükümetinin küçük ortaklarından
Sosyalist
Halk Partisi (SF) Ocak
ayı sonunda hükümetten çekildi.
Hükümetten çekilmenin hemen
ardından parti genel başkanı Anette Wilhelmsen de genel başkanlık
görevinden istifa etti. Sosyalist
Halk Partisi’nde yeni genel başkanlığa Pia Olsen Dhyr getirildi.
Hükümetin
enerji
şirketi
DONG’un Amerikan yatırım devi
Goldman Sachs’a satılması kararına onay vermesi üzerine SF’li milletvekillerinin bir kısmı bu satışa
destek vermeyeceklerini açıkladı-

Şubat/Februar 2014

Hükümet kabinede değişiklik
yaptı

lar ve yapılan bir oylama sonucunda SF parlamento grubu milletvekillerinini büyük bir kısmı satışa
destek vermediler. Söz konusu
milletvekilleri ayrıca partinin koalisyon hükümetinden çekilmesini
talep ettiler. Oylamanın ardından
milletvekillerinden gerekli desteği alamayan genel başkan Anette
Wilhelmsen hükümetten çekileceklerini açıkladı.
Koalisyon hükümetinde SF’in
elinde Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, SF’in hükümetten çekilmesi arSosyal İşler, Çocuklar ve Uyum Ba- dından bazı SF’li milletvekilleri
kanlığı, Vergi Bakanlığı ve Sağlık ve bakanlar partiden istifa ederek,
Bakanlığı bulunuyordu.
Sosyal Demokrat Parti’ye ve Radi-

Ekonomi ve İçişleri Bakanı Margrethe Vestager (R)
Maliye Bakanı Bjarne Corydon
Adalet Bakanı Karen Hækkerup
Savunma Bakanı Nicolai Wammen
Çalışma Bakanı Mette Frederiksen
Ticaret ve Ekonomik büyüme Bakanı
Henrik Sass Larsen
İlköğretim eğitimi Bakanı Christine
Antorini
Gıda Bakanı Dan Jørgensen
Kent ve Konut Bakanı aynı zamanda
Kuzey Ülkeleri arasındaki işbirliğinden sorumlu bakan Carsten Hansen

SF’in hükümetten çekilmesinin ardından partinin elinde bulunan bakanlıklar koalisyon partileri Sosyal
Demorkatlar ve Radikale Sol Parti
arasında paylaşıldı.
SF’in çekilmesi ardından 20 Bakanlığa sahip olan hükümet kabinede 11 Bakanın yerlerini değiştir- Radikal Sol Parti
Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard
di ve yeni bakanlar atadı.

İşte yeni kabine:
Sosyal Demokratlar
BaşbakanHelle Thorning-Schmidt
Çevre Bakanı Kirsten Brosbøl
Ulaştırma Bakanı Magnus Heunicke
Ticaret ve Gelişmeden sorumlu
bakan Mogens Jensen
Sağlık Bakanı Nick Hækkerup

Zevkinize göre mimari tasarım

Eğitim Bakanı Sofie Carlsen Nielsen
Vergi Bakanı Morten Østergaard
Sosyal İşler, Eşitlik, Uyum ve
Çocuklar Bakanı Manu Sareen
Klima ve Enerji Bakanı Rasmus
Helveg Petersen
Kültür ve Kilise Bakanı Marianne
Jelved

(Haber)

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
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Çoğunluk toplumu iki yüzlü
Danimarka helâl kesimi yasakladı. Bu yasak kararı Danimarka’da yaşayan Müslümanlar ve Museviler arasında üzgünlük ve tepkiyle karşılandı. Museviliği seçen filozof, yayıncı, yazar Lene Andersen’le yasak konusunu konuştuk.
Sadi Tekelioğlu

S

on günlerdeki yaşanan sünnet ve helâl kesim tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Önce helâl kesim konusunu ele
alırsak, ikiyüzlülükten başka bir
şey değil ve bunun hayvan hakları ile uzaktan yakından bir ilgisi
yok. Eğer öyle olsaydı erkek domuzların testislerini bayıltmadan
kesilmesini yasaklamaları lazımdı.
Ayrıca Danimarka’daki çiftliklerde
her gün binlerce domuz ahırlardaki yetersiz koşullara dayanamayarak ölüyor. Bu yüzden çoğunluk
toplumu, azınlıkları eleştirmeden,
çok daha az ciddi bir olay için azınlıkların inançlarını yaşamalarını
yasaklamadan önce kendi kapısının önünü süpürse iyi olacak.
Sünnete gelince; Tabii ki sünnet
geleneği olmayan toplumlar bunu
anlayamazlar. Sünnet gerçekten
sınırları zorlayan bir uygulama.
Buna saygı duymalı, anlamalıyız.
Ama bunun yanı sıra dünyada çoğunluk toplumunu da ilgilendiren
ve çok daha ciddi o kadar sorun
var ki bunlara da eğilmek gerekir
diye düşünüyorum. Örnek verecek
olursak, anne babası alkol kulla-

nan çocukların yaşadığı acılar. Bu
konuda da bir önceki söylediğimi
söyleyeceğim. Çoğunluk toplumu
başkalarının dinini, geleneklerini,
kültürünü yaşamasını yasaklamadan önce, kendine baksın diyeceğim.
Bu iki olay çoğunluk toplumunun
Danimarka’da göçmenlerin yaşıyor olmasından duyduğu rahatsızlığın ifadesi olabilir mi?
-Her ne kadar hiç kimse bunu kabul etmek istemese de böyle bir
durum var. Gerçek ırkçılıkla dinle
alay arasındaki net fark; ırkçıların
ırkçı olduklarını kabul etmeleridir.
Ama bir çok kişi, başkalarının dini
bir yaşam sürdüğünü ve bundan
memnuniyet duyduklarını kabul
edemiyor. Bir de tabii sorunun tamamen başka bir yerde olabileceği
ihtimali var. Sünnet sonuçları olan
geri alınamayacak bir eylemdir.
Zaten bunun için yapılıyor ya. Bir
şekilde bir inanç sistemi ile varılan
bir anlaşmanın sembolüdür. Ama
artık öyle bir dünyada yaşıyoruz
ki neredeyse hiçbir şeyin herhangi
bir sonuç doğurmaması düşüncesine inanmaya başlamış insanlar.
Sünnet ve helâl kesimin yasaklan-

toplumundan uzaklaşacaklardır.
Kendim için konuşacak olursam
kendimi Danimarkalı olarak tanımlamakta güçlük çekiyorum.
Dünyada nereye ait olduğumu bulup ortaya çıkaramıyorum.İkamet
adresim halen Danimarka, Ama İsveç’,in başkenti Stockholm’ü daha
çok seviyorum. Erkek arkadaşım
Amerikalı ve kendisi şu anda Afrika’da çalışıyor. Yani beni derleyip
toparlayan şey Yahudi kimliğimdir
ve ben bu kimliği Dünyanın nereması Müslüman ve Musevi göç- sinde olursa olsun yaşayıp geliştimenlerin Danimarka’ya olan ai- rebilirim.
diyetlerini ve kendilerine duydukları saygıyı sorgulamaları sonucu Helâl kesimin ardından sünnet de
doğurabilir mi?
yasaklanırsa sizce sıra neye gele-Çoğunluk toplumu tüm hatalarıy- cektir?
la dini azınlıkların Danimarka’ya -Bu tür yasakların bitmez. Soolan aidiyetlerini ortadan kaldır- run da buradadır zaten. Her zamak için çalışıyor. Halihazırda var man başkalarının yaptığı ve biolan yüksek aidiyet duygusunun rilerinin hoşlanmadığı bir şeyler
temelinde aslında dini azınlıkların bulunur. Büyük ihtimalle sigara
devlet ya da başka bir güç müda- içmek, başörtüsü ya da diğer dini
hale etmeden inançlarını yaşıyor sembollerin yasaklanmasına sıra
olmaları, aynı zamanda Demokra- gelecektir. Orta ve üst sınıf sigatik toplumda bir yurttaş olarak ya- radan vazgeçmek üzere zaten, alt
şayabiliyor olmaları yatmaktadır. sınıf ve azınlıkları da birbirleriŞimdi bu tür yasaklamaların sonu- ne düşman etmek oldukça kolay.
cu olarak dini azınlık mensupları Dindarlar bu ülkeyi terkettikleri
kendi inanç ve dinlerine daha sıkı zaman, sigara içenler de bir proje
sarılacaklar ve gittikçe Danimarka kapsamına alınıp tüm hareketle-

ri izlenmeye ve nihayet sigara bırakmaları sağlanınca ortaya başka
greuplşar çıkacaktır peşine düşülecek. Şişmanlar, kepçe kulaklılar,
çirkin giysilerle dolaşanalr çoğunluk toplumunun hedef tahtasına
konacaklardır. Toplumu bu şekilde steril hale getirmeye çalıştıkça
tuhaf görünen yeni gruplar bulunacaktır.
Bu yüzden bu günlerde dini haklarımız için mücadele etmemiz
çok önemlidir. Hoşgörü herkesin
özgürlüğü için geçerlidir. BU yüzden geçtiğimiz yaz Başbakan yardımcısı Margarethe Vestager helâl
etlerin etiketlenmesi ve çocuk yuvalarında helâl et sunulması konusunda kendisine sorulan bir soruya
verdiği cevapta söylediği şu sözler
çok hoşuma gitti, “Öncelikle böyle
konuları rahatlıkla tartışabildiğimiz bir ülkede yaşıyor olmaktan
duyduğum mutluluğu dile getirmeliyim. BU da insanların istediği her şeyi yiyebildikleri bir ülkede yaşadığımızı gösteriyor. İsteyen
pizza yer, isteyen köfte yer isteyen
döner yer.”
Evet, Vestager çok haklı. Bu sözleri okuduğumda kendimi yeniden
Danimarka toplumun bir parçası
olarak hissettim.
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YABANCILAR ENDİŞELİ
Danimarka’da son bir ay içinde sünnet karşıtı kamuoyu oluşması ve helâl kesimin yasaklanması nedeniyle iki
büyük semavi din mensupları dini özgürlükleri ve yaşam alanları konusunda endişeye kapılmaya başladıular.

D

animarka’da
son bir ay içinde
yaşanan bazı
tartışmalar ve
meydana gelen gelişmeler
göçmenlerin “Biz bu ülkede
istenmiyoruz, rahatsızlık
veriyoruz,” demesine yol
açmak üzere.
Danimarka Devlet
televizyonunda sünnetle
ilgili olarak yayınlanan
45 dakikalık bir belgesel
filmin öncesi ve sonrasında
yaşanan tartışmalar,
bunun hemen ardından
helâl kesimi yasaklayan bir
yasanın yürürlüğe girmesi,
Kamuoyu araştırmalarının,
Danimarka Halk
Partisi’nin ülkenin en
büyük partisi haline
gelmek üzere olduğuna
işaret etmesi, ve son
olarak da AB ülkesi
vatandaşı yabancılara
çocuk parası verilmesi
tartışmalarından kullanılan
üslup göçmenlerin endişeye
kapılmalarına neden
oluyor.

nimarka halkının yüzde
70’inin politikacıların
sünneti yasaklamaları gerektiği düşüncesinde olduğunu ortaya koyuyor.
Her iki semavi dinin temel noktalarına yönelik
olarak başlayan bu saldırı ve ardından yaşanan
tartışmalarn ardından
yayınlanan bir kamuoyu
araştırması ise göçmenleri
endişeye itmeye yetti. Danimarka Halk Partisinin
bir sonraki seçimlerden
birinci parti olarak çıkması durumunda ve Liberal
ve muhafazakarların koalisyon kuracak kadar başarılı olmaları durumunda Danimarka Halk partisinin desteğine ihtiyaç duyacaklar. Bu destek karşısında Danimarka Halk
Partisi’nin ne gibi şartlar
öne süreceği ve özellikle yabancılar konusunda
ne gibi tavizler isteyeceği
şimdiden merak konusu
olmaya başladı. Danimarka Halk Partisi’nin Ka-

İki büyük semavi dinin,
İslam ve Museviliğin uygulaması ve şartı olan
sünnet ve helâl kesimin
yasaklanması ve yasaklanma gerekçesinde bakanın “Hayvan hakları
din özgürlüğünden önde
gelir” açıklaması ülkede
yaşayan Müslümanlar ve
Museviler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, her
iki inanç grubu temsilcilerinden de tepkiler ve protestolar geldi. Bu karara
olan protestolar Danimarka sınırlarında kalmadı,
önümüzdeki günlerde Saudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinde Danimarka mallarına boykotun
başlayabileceği haberleri
gelmeye başladı.
Helâl kesimin yasaklanması kararı kadar, bunun öncesinde başlayan
sünnet tartışması da bir
o kadar ilginç tartışmayı
başlatan belgesel filmin
ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında Da-

muoyu araştırmalarında
dörtnala gitmesi muhalefet
partileri liderlerinin konuşmalarında panik gözlenmesine yol açtı.
Son olarak Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarımın
Danimarka’da çalışmaya
başladıkları ilk günden itibaren çocuk parasına hak
kazanmaları tartışmalarında Polonyalı işçiler öne
çıkarılıyor bunlardan çilek
toplayıcıları tanımlaması
ile bahsediliyor. Başka bir
politikacı ise bundan bir
süre önce Polonyalı işçiler
için“Çekirgeler” tanımını
uygun görüyordu.
BU tanımlamaların Danimarka Halk Partisinin
neden olduğu panikten mi
kaynaklandığı, yoksa bu liderlerin gerçekte böyle mi
düşündükleri şimdilik bilinmiyor. Ama bilinen şu ki
önümüzdeki dönemde de
yabancılar gündemin birinci sırasını işgal etmeye devam edecekler.

(Haber)
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Göçmenlere sağlıklı yaşam önerileri

Y

apılan araştırmalar Danimarka’da
yaşayan göçmenlerin sağlığının etnik
Danimarkalılardan daha
kötü durumda olduğunu
gösteriyor. Kopenhag Belediyesi bu konuda girişimde
bulunarak göçmenlere kendi dillerinde sağlıklık yaşam
ve beslenme önerilerinde
bulunmak için bir proje başlattı.
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler sağlık
açısından etnik Danimarkalılardan daha kötü durumdalar.
Türkler arasında Diabet, (Şeker hastalığı) yüksek tansiyon
ve aşırı kilo ve yaşam stilinden
kaynaklanan diğer hastalıkların görünme oranı daha yüksek.
Ayrıca daha az spor ve sigara
içmenin de çok yaygın olduğu
gözlemleniyor Türkler arasında. Danimarka’da yaşayan diğer göçmenler arasında sağlıklı
yaşam konusunda sorunlar yaşanıyor.
Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen kişilerin bu amaca ulaşmalarında kültür farklılığı ve
dil bilmemek önemli bir engel
olabilir.
‘Kendi dilinizde sağlık’ adlı
projenin koordinatörlerinden

dernekleri tarafından davet
edilebiliyorlar.
Diyalog toplantılarının yanı
sıra etnik azınlıklara yönelik sigara bırakma kursalrının verildiği cafe akşamları
ve Ramazan ayı öncesinde
düzenlenen sağlıklı Ramazan kurslarının büyük ilgi
Henriette Curts Jansen, “Çavgördüğü katılan bir çok kişidar ekmeği, yulaf ve koşu ve
nin faydalandığının gözlendiği
yürüyüşler, devamlı surette,
belirtiliyor.
ekmek ya da börek yerseniz ve
-‘Kendi dilinizde sağlık’ Kospor yapmazsanız hiçbir işe ya- penhaglıların kendi dillerinde
ramaz. Bu yüzden sağlıklı yasağlıklı yaşam konularında bilşam tavsiyelerini ve uygulama- gi alabilecekleri bir programdı
larını da uyumlu hale getirmek
-‘Kendi dilinizde sağlık’ proggerekiyor” diye konuşuyor.
ramlarındaki eğitmenler bu konuda eğitim almış göçmen köHaftalık Toplantılar
kenli çalışanlardır
‘Kendi dilinizde sağlık’ projesi
-Her yıl bu kurslara 3.500 kişi
2005 yılında başladı ve aradan katılmaktadır
geçen süre içinde Danimar-‘Kendi dilinizde sağlık’ progka’da göçmenler için hazırlaramı dört ayrı merkezde kursnan en büyük sağlık projesi
lar verdiğpi gibi diğer yerlerde
haline geldi. Her yıl 3.500 göç- bulunan dernekler tarafından
men bu programa katılmakda düzenlenebilir, sağlık elçiletadır. Her hafta Kopenhag’da
ri buralara da gelebilirler.,
bulunan dört ayrı merkezde
-‘Kendi dilinizde sağlık’ progsağlık içerikli tema toplantıları ramından faydalanmak ücretyapılmakta, sağlık elçileri sağsizdir.
lıklı yaşam konularında bilgiler
-Bu konuda daha fazla bilgi
vermekte soruları cevaplamak- almak için www.spds.kk.dk
tadırlar. Bu sağlık elçileri de
adresini ziyaret edebilirsiniz.
dernekler ve konut sakinleri

17 Kasım’da yürürlüğe giren bir genelleme Danimarka’da dini amaçlı kesimleri yasaklıyor. Bundan b,yle hayvanlar bayiltalarak kesølecek-

TANDIR KEYFİNİ TANDIR KEBAB’DA YAŞAYIN

LEZZETİN ADRESİ

FREDERİKSSUNDVEJ 213 - 2700 Brönshöj
TLF: 3880 4300

TÜRK MUTFAĞININ EN LEZZETLİ YEMEKLERİ

KÖFTE VE IZGARALARIN HER ÇEŞİDİ

Danimarka’da ilk kez kuzu eti ile
hazırladığımız TANDIR KEBAP büyük
ilgi gördü. Siz de hala tatmadıysanız, sizi
de ağırlamaktan kıvanç duyacağız.

Pide ve et yemekleri çeşitleri, 90 kişilik
kapasitesi ve aileler için özel salonu ile
davet, doğumgünü ve her türlü
ziyafetleriniz için hizmetinizdeyiz

İbadetini aksatmak istemeyen
misafirlerimiz için mescidimiz vardır

GRUP SPARİŞİ ALINIR
Özel günleriniz için evinize ya da
işyerinize grup yemek servisi yapılır

Yemeklerimiz tamamen taze,kaliteli ve
%100 helal ürünlerle hazırlanmaktadır

Restoranımız çevresinde otopark
sorunu yoktur

B

PARA HAVALESİ
Muhasebe ve Tercüme

Sigarayı bırakma kursları

Danimarka’da helâl kesim
yasaklandı
undan böyle dini
ya da endüstriyel amaçlı yapılacak hayvan kesimlerinde hayvanların
bayıltılması zorunlu hale
getiriliyor.
Gıda Bakanı Dan Jörgensen, son zamanlarda
kendilerine bayıltmadan
kesim yapmak için çeşitli başvurularda bulunulduğunu belirtti ve,
“Şunu söyleyebilirim ki,
bu artık bundan böyle
mümkün olmayacak,”
dedi.
53 Müslüman örgütü
şemsiyesi altında barındıran Danish Halal ve

haber

Musevi İnanç Toplumu
sonunda din özgürlüğüne darbe vurulmadığının
uygulama girecek olan
belirlendiğini belirtti.
genelgeye tepki gösterdiler ve bunun din öz(Haber)
gürlüğüne vurulmuş bir
darbe olduğunu açıkladılar.
Gıda Bakanı Jörgensen, dile getirilen tepkiler ve eleştirileri umursamadığını söyleyerek,
hayvan haklarının din
özgürlüğünden daha
önemli olduğunu söyledi.
Dan Jörgensen, İsveç
ve Norveç’te de benzer
yasaklar bulunduğunu
söyledi ve bakanlık hukukçularının yaptıkları
aştırma ve incelemeler

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.
İrtibat:

Pamir Kalkan
Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

VEPA Revision & Rådgivning / T.A.C. – Transfer And Consulting
Trommesalen 1, 1.sal - 1614 København V (v. Hovedbanegården)
Tlf. 33 79 33 77 - Fax 33 79 33 37 - Mobil 20 66 20 99
www.muhasebe.dk - www.tercüme.dk - www.havale.dk
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Türkler sendikalarda daha aktif
Çoğunluğunu Türkiye kökenli
göçmenlerin oluşturduğu Avrupa
Birliği dışından gelen göçmenler,
Doğu Avrupalı göçmenlere oranla çalışma yaşamında daha örgütlü ve sendikal faaliyetlerde daha
aktif.

A

ralarında Türkiye
kökenli göçmenlerin de bulunduğu Avrupa Birliği
(AB) dışından gelen göçmenler, Doğu Avrupa’dan
gelen göçmenlere oranla
çalışma yaşamında daha
örgütlü ve sendikal faali-

21 83 52 20
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Danimarka filmi Türkiye’de
yasaklandı
14 Mart’ta ilk bölümü vizyona girmesi planlanan Lars
van Trier’in ’Nymphomaniac’ filmine yasak geldi.

haber 13

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.

yetlerde daha aktif yeralıyorlar.
Danimarka Genel İş Sendikası 3F’de sendika sözcülüğü gibi çalışma yaşamında aktif faaliyetlerde
bulunan göçmenlerin sayısı
her geçen gün artıyor. Sendikacılar, Türk kökenli bir
göçmenin Litvanya’dan
gelen göçmene nazaran
daha uyumlu olduğunu
ve çalışma yaşamının
bir çok alanında daha
aktif yeraldığını belirtiyorlar.
Haftalık Ugebrevet
A4 dergisinde yeralan
habere göre, işyerlerinde sendika sözcülüğü
gibi aktif faaliyet gösteren AB dışından gelen göçmen oranı son
üç yılda yüzde 70 arttı.
Roskilde Üniversitesi’nde İş piyasası üzerine araştırma yapan
araştırmacı Anders
Ejrnaes de, 3F sendikası sözcülerinin yarısına
yakınını Avrupa dışından gelen göçmenlerin
oluşturduğunu dile getiriyor.
AB dışından gelen
göçmenlerin daha
uyumlu olduğu yönündeki sonucun kendisini şaşırtmadığını
ifade eden araştırmacı
Anders Ejrnaes, ”Danimarka iş piyasasına
en iyi uyum sağlayan
grubun Avrupa dışından gelen göçmenlerin
olması tabii ki çok normal, çünkü Doğu Avrupalı göçmenler düşük
ücretle çalışıyorlar ve
diğer gruba yönelik bir
tehdittir bu. Göçmenlerin sendikal alanda
aktif olmalarının en
önemli nedeni de budur” diyor.
Araştırmacı Anders
Ejrnaes, göçmenlerin
sendikal alanda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek,
”Ne kadar çok göçmen
bilinçlenirse, Danimarka’da o kadar az etnik
proletarya (İşçi sınıfı)
oluşmasının önüne geçilir” diyor.

Doğu Avrupalılar İş
piyasasında tehdit
oluşturuyor

3F sendikasının uyumdan sorumlu sekreteri
Sören Heisel’in de göç-

menlerin çalışma yaşamında aktif olmalarını anladığını belirtiyor ve, ”Örneğin
bir Türk ya da Vietnamlı
bir göçmen, söz konusu ücretler olduğu zaman Polonyalı, Romanyalı ya da Litvanyalı bir göçmen tarafından kendisini baskı altında
altında görüyor. Onlar gibi
düşük ücretle çalışmak istemiyor. Biz de sendika olarak herzaman onların yanındayız ve onlara yardıma
hazırız” diyor.
Sören Heisel, ”Sendikamıza Polonyalılar da üye
olmaya başladılar. Sendikalara fazla sıcak bakmıyorlardı başlangıçta. Danimarka’daki haklarını, sendikal
güvencelerini pek bilmiyorlar. Sendikayı Polonya’daki
gibi işverenin ya da devletin bir kolu sanıyorlardı.
Ama sendikaların burada
farklı olduğunun farkına
varmaya başladılar” diye
ekliyor.
Edinilen bilgilere göre,
Danimarka’da 3F sendikası üyesi Doğu Avrupalı
göçmen oranı toplam yüzde 1,6.

Göçmen kökenli sendika
temsilciliğinde artış

Batı Avrupa dışından gelen
göçmenler arasında işyerlerindeki 3F sendika temsilciği oranının 2010-2013
yılları arası yüzde 70 arttığını ifade eden Sören Heisel, bu oranın Danimarkalı
sendika temsilcilerine oranla hala çok düşük olmasına
rağmen olumlu bir gelişme
olduğunu belirtti.
Heisel, 3F sendikasının
son yıllarda göçmen kökenli sendika temsilcisi sayısını
artırmak için düzenlediği
kurslarla 236 göçmen sendika temsilcisini yetiştirdiğini söyledi.
Sadece 3F sendikasına
üye göçmenler aktif değil. Göçmenlerin üye olduğu ikinci büyük sendika
FOA’da ve Dansk Metal İş
sendikasında da göçmenler
aktif olarak yeralmaya başladılar.
(Haber)

V

izyona girecek
filmlere rayting
değerlendirmesi yapan kurul
oy çokluğuyla, 14 Mart’ta
ilk bölümü vizyona girmesi planlanan Lars van
Trier’in ’Nymphomaniac’
filminin vizyona girmesine
izin vermedi.
Vizyona giren filmleri
sınıflandıran kurul filmi
izledi ancak herhangi bir
karara varmadan topu üst
kurula attı. Üst kurul ise
bugün filmi izleyerek oy

çokluğu ile vizyona girmemesine karar verdi. Beklenti filmin +18 ibaresi alarak
salonlardaki yerini alması
yönündeydi. Ancak film bu
şekilde bile salonlara giremeyecek.
Türkiye ’de geçen hafta sona eren !f İstanbul
Bağımsız Filmler Festivali’nde Trier’in kendisi tarafından sansürlenmiş versiyonuyla gösterilen ’Nymphomaniac’ın ilk bölümü
14 Mart, ikinci bölümü ise
21 Mart’ta vizyona girecek.

’İtiraf’ adıyla vizyona girecek olan yapım, 50’li yaşlarının başındaki bir kadının
çocukluğundan itibaren
erkeklerle olan ilişkilerini
anlatıyor. Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård,
Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater, Jamie
Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe gibi oyuncuların rol aldığı film, geçen ay
Berlin Film Festivali’nde
sansürsüz olarak gösterilmiş ve eleştirmenlerden övgüler almıştı.

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Erol Üçler

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

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, geçen ayki yazımda sizden duyduğum yaşanmış
güzel anıları paylaşmıştım. Siz değerli
okuyuculardan gelen yoğun ilgi ve talepten dolayı, bu yazıda da yine sizlerden duyduğum sizlerin yaşadığı güzel
anılardan bazılarını paylaşacağım.
Hepinizin yaşadığı en önemli sorun,
yurtdışına geldiğinizde yeteri kadar yabancı dil bilmemekti. Bu nedenle isteklerimizi iletememekten dolayı sorunlar
yaşıyorduk. Özellikle de alış-verişlerimizde bu sorun daha da kendini belli
ediyordu. Bunu bilen sizleri seven Danimarkalılar marketlerde; bizimkilerin
alış-veriş yaptığı yiyeceklerin, Türkçe
isimlerini öğrenip alış-veriş sırasında
aracılık yaptıklarını ve yardımcı olmaktan oldukça memnun olduklarını, çok
sevdiğim bir arkadaşım bana anlatmıştı. Buradan da anlaşılacağı gibi Türkiye’den gelenler Danca’yı öğrenmeden,
Danimarkalılar Türkçe’yi öğrenmişler.
Yine anlatılanlardan öğrendiğim şu diyaloğu da size anlatmak istiyorum. Kızı
annesine gel demek amaçlı “kom anne
kom” diye seslendiğinde, annenin cevabı “komuyom kızım komuyom” şeklinde olduğunu duyduğumda oldukça gülmüştük.

www.haber.dk

(İşletmeci, Eğitimci, Hukukçu, Kamu Yönetimi Uzmanı)

GEÇMİŞTEN ANILAR (2)
FEYZULLAH ARSLAN 1.Emniyet Müdürü
Şimdi geçmişe baktığımızda, çoğumuzun zihninde benzeri olayların canlandığını tahmin edebiliyorum. Yine Danimarka’ya ilk geliş yıllarında bayram
namazlarını kılmak için kiralanan spor
salonlarının ve benzeri büyük salonların kiralama konularını dinlemek, anlamak ve anlatmak da ayrı bir olaylar
zinciridir. Hele hele satın alınan ilk camilerle ilgili uğraş ve para toplamaları yaşayanların ağzında dinlemek de
ayrı bir güzelliktir. Ne yazık ki camilerin alımına emeği ve katkısı olanların
birçoğu şimdi rahmetli olmuşlar, onlara Allah’tan rahmet diliyor kalanlara
uzun ömürler temenni ediyorum. Keşke bu camilerin alımına katkısı olanların isimleri liste halinde uygun bir yere
(duvara, kapıya, lokale) asılsa da onların çocukları ve torunları ebeveynlerinin yaptığı bu hayırları bilseler!.. Ayrıca her caminin bir tarihi yazılsa iyi olur
diye düşünüyorum.

feyzullah.arslan@egm.gov.tr

İlk gelen anadil öğretmenlerinde görevlerini yaparken yaşadıklarını, okuma-yazma kursu açtıklarında karşılaştıkları sorunları dinlemekte apayrı
bir hikâyeler zinciridir. Hele hele okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızın;
özürlü (handicap) sayılarak onlara kurs
açılmasının sağlanmasa da dâhiyane bir
buluş olup bunu sağlayanlara teşekkür
etmek gerekir diye düşünüyorum. Her
ne kadar okuma-yazma kursu veren öğretmenlerin ücretlerini yüksek almaları
söz konusu ise de, bu ücretlerin Danimarka makamlarınca karşılanması ve
az da olsa okur-yazar olmayan vatandaşlarımızın okuma-yazma öğrenmesi
faydalı bir kazanç olmuştur.
2000’li yıllarda özellikle gençlerimizin
eğitim konusunda oldukça iyi halde olmaları ve çok güzel işlerde çalışmaları,
oldukça başarılı ve girişimci işadamı olmaları da ayrı bir sevinç kaynağımızdır.
Diğer yandan; Danimarka Meclisinde
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ve Belediye Meclislerinde önemli sayıda temsilcimizin bulunması da geçmişten bugüne kat edilen güzel mesafenin
önemli bir göstergesidir. En basitinden
ilk geldiğiniz yıllarda, Türkçe herhangi
bir yayın olmazken bugün birkaç tane
(Haber dk.’da dahil) Türkçe yayın ve
internet sitesi olması önemli bir gerçektir. Bugün; Kopenhag’da Arhus’ta ve
diğer şehirler ile bunlara bağlı yerlerde
40’tan fazla dernek ve bunların sağladığı cami ve kültür merkezi ile lokallerde
birçok vatandaşımızı okurken, spor yaparken, ibadet ederken, sosyal etkinliklerde bulunurken görmek ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Tabi ki bu gelişmelerde vatandaşlarımızın yanısıra sivil
toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin
ve T.C Devletimizin oldukça katkısı olmuştur.
Geçmişteki anıların; hep güzelliklerle
hatırlanması ve anlatılması, gelişmelerin ve başarıların artarak devam etmesi, vatandaşlarımızın bulunduğu topluma daha çok kendini kabul ettirmesi ve
etkinliklerinin artması dileğiyle selam
ve sevgilerimi iletir, sağlıklı günler dilerken “Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer” cümlesi ile yazımı bitiriyorum.

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

www.gazette.dk

EV KUŞUNUN ÖYKÜSÜ
Fatima, aralık ayındaki 3 haftalık dönemde yüzmenin temel kurallarını
en erken kavrayan öğrencilerden biri
oldu. Araya noel ve yılbaşı tatilleri girdi, yüzme kursunun 3 haftalık ikinci bölümü ocak ayına sarktı. Tatilden
Ali Haydar NERGİS, MALMÖ
sonra, Talip, Fatima ile karşılaştığınavuzda yüzmeye çalışırken ardın- da gözlerine inanamadı. Küçücük kız,
dan sürüklenen kıvrım kıvrım saç- türban takmaya başlamıştı. ‘’ Ne oldu,
nasıl oldu?’’ diyerek olanı, biteni anları vardı Fatima’nın. Suyun içinde
lamaya çalıştı. Fatima’nın örtünmesi
kıvrımların çözülmesiyle saçları uzakararını ailesi vermişti. Dinsel inançdıkça uzar, topuklarına değerdi sanlarına göre, 9 yaşına giren Fatima, arki.. ‘’Bak, bak!’’ diyerek ilgi çektikten
tık çocukluktan kurtulmuş, genç kız olsonra dibe dalıp çıkar, saçlarıyla dans
ederdi. İlkokul 2. sınıfa gidiyor Fatima; muştu..
Fatima, yeni yılın ilk yüzme kursuna
8 yaşını bitirdi, 9’a girdi. Öğretmenletürbanıyla geldi. Ailesi, artık mayo giyriyle şakalaşmayı seviyor; ama, saçlarını daha çok seviyor. Her gün değişik, mesine de izin vermediği için, yüzme
yeni saç tokalarıyla geliyor okula. Saç- süresini bir kenarda arkadaşlarını izleyerek ve ağlayarak geçirdi. Sonraki
larını çözüyor, bağlıyor; bayan öğretmenlere ördürüyor. Bir gün, durup du- hafta ise her yanı kapalı, plastik torbayı andıran bir giysi ile girdi havuza.
rurken Talip öğretmenin ( yazıda geBaşını da saçları görünmeyecek şekilçen adlar gerçek değil) yaşını merak
de plastik bir başlıkla sıkıca örttü. Faetti. Başka bir gün,’’Türk kızlarının
tima, suyun içinde o tuhaf giysilerle
saçları da uzun mu?’’ diye sordu.
İsveç ilkokullarında, ikinci sınıfa geçen dengesini sağlayamıyor; geri dönüşleri,
öğrencilere haftada 1 saat yüzme dersi dibe dalışları başaramıyordu. Çok sürveriliyor. Eğitim, sekiz- on kişilik grup- medi ağlayarak çıktı havuzdan. Plastik
başlığın içine dolan sular, kulaklarında
lar halinde ve öğretmenlerin denetiminde 6 hafta sürüyor. Ders yılı başla- ağrıya neden olmuştu. Kız öğrencilerdığında yüzme öğrenecek erkek öğren- den sorumlu kadın öğretmen, onu soyunma odasına götürdü, kulaklarındacilerin sorumluluğu Talip öğretmene
ki suyu temizlemeye çalıştı. Ancak, buverildi. Onları, bovling öğrenmeye deTalip öğretmen götürdü. Fatima, orada nun bir yararı olmadı. Fatima, o günü
da ilgi odağı olmayı başardı. Atışlardan de kadın öğretmenin kucağında kulak
ağrılarıyla ve ağlayarak geçirdi.
önce bovling toplarını Talip’e taşıttı.

H

Okul yönetimi, Fatima’nın durumunu
değerlendirerek bir çare bulmaya çalıştı. İsveç okullarında türban serbestti. Ancak, kararın çocuklar tarafından
verilmesi gerekiyordu. Sorulduğunda
Fatima gerçeği gizledi. Aile içi bir zorlamayla karşılaşmadan türbanı kendi
istenciyle taktığını, havuza kapalı giysilerle girmenin de kendi seçimi olduğunu söyledi. Fatima’nın başka türlü
yanıt vermesi beklenemezdi. Türbanı,
ailesinin zoruyla taktığını söylemesi
halinde İsveç yasaları, okul yönetimi ve
belediyenin sosyal bürosu harekete geçecek, Fatima, belki de ailesinden alınarak koruyucu başka bir ailenin yanına verilecek; ya da, sosyal büroya bağlı yetiştirme yurduna yerleştirilecekti.
Fatima’nın bunları göze alması mümkün değildi.
Geriye tek seçenek kaldı: Fatima’nın
ailesiyle iletişim kurmak..Fatima’nın
ailesiyle aynı ana dili konuşan başörtülü bir öğretmenden yardım istendi. Kadın öğretmen, böyle bir girişimin ‘’Ailenin dinsel inançlarına karışma’’ anlamına geleceğini savunarak aracılığı kabul etmedi.
Yüzme kursunun son 2 haftasında kulak ağrıları sürdüğü için Fatima havuza giremedi. Yüzme öğretmenlerinden
yeterli puan alamadı ve yüzmede başarısız sayıldı.
Fatima’nın, gözlerindeki o eski parıltıdan eser yok artık. Kız arkadaşlarının
oyunlarına da katılmıyor artık. Yaşlı

bir kadın gibi, bir köşeye çekilip oyun
saatlerini düşünerek geçiriyor.
Talip öğretmen, yüreğindeki umudu
eksiltmiyor yine de. Fatima, günün birinde nasıl olsa büyüyecekti. 18 yaşına gelip kendi istenciyle karar vermeye
başladığında, belki de sırtına yüklenen
bu yükleri kaldırıp atacak, özgürlüğüne yeniden kavuşacaktı.
Düşüncesini açtığı, o kültürü yakından
tanıyan öğretmen arkadaşı ‘’ O iş, senin sandığın kadar kolay değil’’ dedi ve
bir ev kuşu hikayesi anlattı Talip’e: :
Evinde, kafes içinde 2 ev kuşu besliyormuş öğretmen arkadaşı.. Zaman zaman kafesin kapısını aralayıp kuşları
evin içinde özgür bırakıyormuş. Ancak,
ev kuşları, boşlukta bir iki tur attıktan
sonra tekrar kafeslerine dönüyor, açık
kapıdan içeri giriyorlarmış. Ev kuşları, kafeste yaşamayı kanıksamışlardı
artık..
Bir şeyi daha ekledi öğretmen: ‘’ Bu kız
çocuğunu bu saatten sonra rahat bırakmazlar. 3-5 yıl içinde memleketinden, ya da akrabalarından birini bulur,
evlendirirler. En az 3- 4 çocuk doğurur,
bir daha da doğrultamaz belini..’’
Ne İsveç’in yüz yıllık kadın hakları, ne
insanlık değerleri, ne özgürlükler; hiçbir şey, parmak kadar bir kız çocuğunu, itildiği bu anafordan kurtaramıyordu..
alihaydarnergis@gmail.com
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Sadece Erkeklere mi!
Doc.Dr. Ahmet Onay,
Danimarka Türk Diyanet
Vakfı başkanı

İ

slam Dini, insanların
temelde bir kadın ve
erkekten yaratıldığını,
onların da küçük gruplar ve büyük toplumlar haline getirildiğini belirterek, bu farklı kesimlerin birbirleriyle tanışarak birlikte öğrenmelerinin
(lite’arafu) gereğini vurgulamaktadır.1 İslam Dininde, insan olmaları bakımından,
erkekle kadın arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir; Erkek olsun kadın olsun, bütün insanlar yeryüzünü imar
etmek ve orada Allah’a kulluk etmekle
yükümlüdürler.
Eş ve cinsiyetle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim şöyle söylemektedir: “Kendileri ile
huzur bulasınız diye sizin için kendi türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir
sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun
delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen
bir toplum için elbette ibretler vardır.”2
Kur’an-ı Kerim, ibadetlerin yerine getirilmesi ve dini kurallara uyma hususunda
erkeklerle kadınları birlikte zikrederek,
sevap ve sorumluluk hususunda aralarında ayırımda bululunmamıştır. Kadın olsun erkek olsun her ikisi de eşit derecede
Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına muhataptır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de, temel
hak ve sorumluluklar açısından kadın ve
erkek ayrımı yapılmamamıştır. Şöyle ki:
“Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min
kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar,
sabreden erkeklerle sabreden kadınlar,
Allah’a derinden saygı duyan erkekler,
Allah’a derinden saygı duyan kadınlar,
sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan
kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı
çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlan-

ma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”3
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V.), Medine’de bulunduğu zaman
zarfında her gün beş vakit namazlarını
devamlı surette Mescid-i Nebevi’de yani
bugünkü ifadesiyle camide kılmıştır. Aynı
şekilde eşleri ve kadın sahabeler de namazlarını Mescid-i Nebevi’de kılmışlardır.
Caminin kullanımında; ön saflarda erkekler, sonraki saflarda çocuklar ve takip
eden saflarda da kadınlar yer almışlar,
bu şekilde namazlar hep birlikte cemaatle kılınmıştır. Ayrıca, kadınlar ile erkekler arasına herhangi bir duvar, engel veya
perde koymamışlardır. Peygamberimiz’in
(S.A.V.) Mescid-i Haram’daki yani Kabe’deki uygulaması da aynıdır. Peygamberimiz’in (S.A.V.) vefatından sonra halifeler döneminde de bu uygulama devam
etmiş, bazı dönemlerde çeşitli yasaklar ve
kısıtlamalar getirilmiş ise de, Peygamberimiz’in (S.A.V.) uygulaması günümüze
kadar devam edip gelmiştir.
Diğer taraftan Peygamberimizin
(S.A.V.) eşi Hz. Hatice Mekke’nin önde
gelen sayılı tüccarlarından birisidir. Diğer eşi Hz. Aişe de pek çok hadis rivayet
eden, sahabeye fıkıh (İslam Hukuku) öğreten bir alimdir. Medine halkı günlük
hayatta bahçe ve hayvancılık işlerinde eş
ve çocuklarıyla birlikte yürütmekte oldukları iş hayatlarını, İslamiyetin gelmesinden sonra da devam ettirmiştir.
Nitekim aynı geleneğin bir devamı olarak, son birkaç on yıla kadar tarım toplumu olma özelliğiyle bilinenTürkiye’de,
köylerde tarla, bağ, bahçe işlerinde, hayvanların bakımında ve küçük el sanatlarına dayalı üretim işlerinde kadınlarla erkeklerin birlikte çalışıp kazandıkları bir
vakadır. Hayat birlikte kazanılmış, zorluklar birlikte aşılmış, elde edilen kazançtan da genel olarak birlikte istifade edilmiştir. Anadolu’nun her yöresinde bu konuda birbirinden güzel adetler halen devam etmektedir.
Hayatın her alanında olduğu gibi cinsiyet temelli konulardaki hareket tarzının

DİN VE SOSYAL HAYAT
belirlenmesinde esas alınması gereken temel husus İslam Dininin belirlediği temel
değerlere bağlı kalınması ve kırmızı çizgi
olarak bildirdiği haramlardan sakınılmasıdır. Kaldı ki bu hususlarda erkeler ile
kadınlar arasında bir ayırımın olmadığını da belirtelim. Çünkü Kur’an-ı Kerim
bu konuda şöyle der: “Mü’min erkeklere
söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için
daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar.”4
Kadınların iş hayatında ve yönetimde
yer almalarına dair Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun
bir kararında konuyla ilgili olarak şöyle
denilmiştir: “İslâm’a göre, kural olarak
kadın, ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına
yardımcı olabilir. Şartlara ve ihtiyaçlara
göre, aile hayatında eşlerin rollerinin değişmesi de mümkündür. Önemli olan hayatın huzur ve düzen içinde geçmesi, ihtiyaçların karşılanmasında bireylerin imkan ve kabiliyetlerine uygun sorumlulukları dengeli şekilde üstlenmeleridir. Bazı
kaynaklarda yer alan Hz. Peygamber’in,
evin iç işlerini kızı Hz. Fatıma’ya, dış işlerini ise damadı Hz. Ali’ye yüklemiş olması, Müslümanlar için bir aile modeli oluşturma amacına yönelik bağlayıcı bir kural
değil, ihtiyaç, örf ve adete dayalı tavsiye
niteliğinde bir çözümdür.”5
İçinde yaşadığımız toplumda şu veya bu
şekilde erkeklerle birlikte büyük ölçüde
kadınların da çalışma hayatında yer aldıkları bir vakadır. Aynı şekilde, kadınların dini hayatta ve sosyal faaliyetlerde yer
almalarına en az erkekler kadar imkan
hazırlanması hem dini, hem kültürel hem
de sosyal bir gerekliliktir. Bunun şu ana
kadar başarılamamış olmasını, İslam’ın
gereği gibi anlaşılamamış olması dışında,
dini veya sosyal bir takım gerekçeler bulmaya çalışmanın haklı ve tutarlı bir yak-

laşım olmadığını belirtmeliyiz.
Dolayısıyla, Danimarka özelinde ifade
etmek gerekirse, kadınların da en az erkekler kadar rahatlıkla ve kolaylıkla camilere gelebilmelerine, cami merkezli
dini, kültürel ve sosyal faaliyetleri planlayıp uygulayabilmelerine imkan sağlayabilecek bir anlayışın hızla benimsenip yaygınlaştırılmasına zaruret düzeyinde ihtiyaç vardır. Bu anlamda, camilerimiz bünyesinde kurulan kadın kollarının, Hz Aişe
ve Hz Hatice annelerimizin ilmi, sosyal
vb. faaliyetlerinin yaşanıp yaşatıldığı birer mektep ve onların devamı mahiyetinde önemli birer fonksiyon üstlendikleri de
özellikle belirtmeliyiz. Bu itibarla, Müslümanlar olarak hem zihin dünyalarımızın
hem de fiziki yapı olarak camilerin Peygamberi bir anlayışla dönüşümlerinin hızlandırılması elzemdir.
Son olarak şunu da belirtmemiz gerekir ki, şu ya da bu bahanelerle kadınların
cami merkezli dini hayatta ve sosyal faaliyetlerde yer almalarına konulan her bir
engel, yukarıda açıklanan İslam’ın, kültürel ve sosyal zenginliklerinden tamamen habersiz denilebilecek bir anlayıştan
ve kişisel bir takım kuruntulardan başka
bir şey değildir. Böyle bir anlayışa hizmet
edenlerin;
İslam Dini sadece erkeklere mi geldi!
Camilere, cami merkezli dini hayata ve
sosyal faaliyetlere katılma hakkı sadece
erkelere mi ait kılındı!
...
Öyleyse neden ... ?
Şeklinde uzayıp gidecek manevi bir sorgulamanın altından kalkmaları asla mümkün olamayacaktır.
(Endnotes)
1 Bkz. Hucurat Suresi: 13.
2 Rum Suresi: 21.
3 Ahzap Suresi: 35.
4 Nur Suresi: 30 – 31.
5 Bkz. http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/KadinlarinIsHayati.aspx
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CinemaTurca
Tyrkiske filmdage

VI ER FORSKELLIGE MEN IKKE ANDERLEDES

TÜRK SİNEMASI
KOPENHAG’A TAŞINIYOR

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan »CINEMATURCA/
Türkiye Sinema Günleri« film festivali kapsamında
aralarında uluslararası ödüllere de sahip olan 17 Türk
filmi 13-30 Mart tarihleri arasında Kopenhag’da
sinemaseverlerle buluşacak.
Sayfa 19

Tyrkiske filmdage støttes af:

HALA BULUNAMADI

Aarhus’ta
çevre ve
teknik ondan
sorulacak
KØBENHAVN
13-31 marts 2012
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Kopenhag’da Ayfer
Baykal’ın ardından
Danimarka’nın ikinci
büyük kenti Aarhus’ta
da bir Türk belediyede daire başkanlığına
getirildi.
Sayfa 2

Lise kitabında
Atatürk’e
hakaret
Danimarka liselerinde
okutulması amacıyla
ders kitabı olarak hazırlanan bir tarih kitabında Atatürk Hitler,
Mussolini ve Stalin’e benzerlikler
Sayfa 21
kuruluyor

Türkülerimizi
Kuzey’de
yaşatıyorlar

19 Ocak gecesi başkent Kopenhag’da evinin önünde 8-10 kişinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Cem Aydın’ın katillerinin aradan bir aydan
fazla süre geçmesine rağmen hala bulunamaması tepkilere yol açmaya başladı.
Sayfa 4, 7, 8, 17, 24

Halk müziğimizi Anadolu’dan binlerce
kilometre uzaklıkta Kuzey’in soğuk ülkesi Danimarka’da yaşatmak için büyük
emek veren müzik öğretmeni ve bağlama üstadı Erol Sarıkaya, Danimarka’da
ilk Türk müzik konservatuarın temellerinin atılması için büyük çaba sarfediyor.
Sayfa 20

H

Yeni müşterilerimize
Tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)
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“Kampanyamız sadece yeni
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Danimarka filmine Oscar
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar’lar sahiplerini
buldu. Bu yılki törende, ilk kez siyahi bir yönetmenin (Steve
McQueen) filmi En İyi Film ödülüne layık görüldü. Üç ayrı filmle
Oscar’a aday olan Danimarka da bir Oscar kazandı.

8

6. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En
İyi Film ödülünü ‘12
Years A Slave’ alırken, ‘Gravity’ (Yerçekimi)
En İyi Yönetmen dahil toplam 7 ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. En İyi
Erkek Oyuncu Matthew McConaughey ve En İyi Kadın
Oyuncu Cate Blanchett seçildi. Gecede 10 dalda Oscar
adayı gösterilen “Düzenbaz”

(American Hustle) ödül bekleyenlere hayal kırıklığı yaşattı.
86. Oscar ödülleri, ABD
film endüstrisinin kalbi Los
Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Gecede,
Alfonso Cuaron’a En İyi Yönetmen ödülü kazandıran
“Yerçekimi” (Gravity) filmi,
yedi dalda Oscar ödülü kazanarak geceye damgasını

vurdu.
Orijinal adı ‘’Academy of
Motion Picture Arts and
Sciences (AMPAS)’’ olan Sinema Sanatları ve Bilimleri
Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri için her yıl
olduğu gibi bu yıl da görkemli bir ödül gecesi düzenlendi.

Danimarka filmine de
Oscar

36 yaşındaki Danimarkalı

Bedri Baykam BARCELONA
PİCASSO Müzesi’nde

B

edri Baykam, 7 Mart29 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek
olan “Picasso Sonrası: Çağdaş Yansımalar” isimli sergide yer alıyor...
Baykam, Barcelona-Picasso Müzesi’nde gerçekleşecek olan “Picasso Sonrası: Çağdaş Yansımalar”
isimli sergiye “Avignon
Haremi 100 Yaşında” (The
Harem” d’Avignon is 100
Years Old) eseriyle katılıyor.
Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Michael
FitzGerald (Trinity College-ABD), daha önce de
2006-2007 yılları arasında
Whitney Museum’da sergilenen “Picasso ve Amerikan Sanatı” sergisinin de
küratörlüğünü yapmıştı.
Baykam’ın yanı sıra Jas-

per Johns, Faith Ringgold
ve Fred Wilson (Amerika), Chéri Samba (Kongo
Cumhuriyeti), Guillermo
Kuitca (Arjantin), Vik Muniz (Brezilya), Folkert de
Jong ve Rineke Dijkstra
(Hollanda), M. F. Husain
ve Atul Dodiya (Hindistan)
gibi uluslararası 42 sanatçının eserleri yer alıyor.
Picasso’nun 21. yüzyıl
sanatına olan etkilerinin
önemini açığa çıkarmak
amacıyla düzenlenen sergi,
aynı zamanda Picasso’nun
sanatının ve isminin tüm
dünyadaki sanatçılar arasında nasıl başarılı bir iletişim kurma olanağı sağladığını da açıkça gösteriyor.
Barcelona Müzesi sergi hakkında şu yorumu
getiriyor: “İsminin Modernizm’in temeli olarak

anılmasındaki en önemli
nedenlerden biri, Avrupa
sanatını Batılı olmayan
kaynaklarla tanıştırması
ve varolan resim, heykel
üzerine modern çalışmaları aşan tartışmalar yaratmasıdır. Aynı şekilde bu
sergi resmin ve heykelin
haricinde, Picasso’nun video veya fotoğraf gibi değişik tekniklerde çalışan
sanatçıların üzerinde bıraktığı etkiyi de bize gösteriyor”
Picasso’nun eserleri bu
sergi dahilinde yer almıyor. Fakat ünlü usta Picasso ve çağdaş sanatçılar
arasında iletişim yaratılması amacıyla, Müze’nin
kalıcı koleksiyonunun
sergilendiği galerisindeki
eserler ayrıca izlenebilecek.

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

yönetmen AndersWalter’in
filmi Helium en iyi kısa film
dalında Oscar’a layık görüldü. Danimarka üç ayrı filmle
Oscar’a aday olmuştu. Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg’in yönettiği
ve başrolünü Mads Mikkelsen’in oynadığı Danimarka
yapımı Jagten (Av) filmi Oscar’da en iyi yabancı film dalında yarışmıştı.

En İyi Yönetmen Meksikalı Cuarón, En İyi Film
“12 Yıllık Esaret”

Gecede En İyi Yönetmen
ödülünü 1961 doğumlu
Meksikalı Alfonso Cuarón
kazandı. Oscar ödüllü ilk
siyahi 1927 doğumlu aktör
ve yönetmen Sidney Poiter’in elinden ödülünü alan
Cuarón, Oscar kazanan ilk
Meksikalı yönetmen unva-

nın da sahibi oldu.
İngiliz yönetmen Steve
McQueen’in Amerikan Sivil
Savaşı öncesi dönemi kölelik
düzenini anlatan “12 Yıllık
Esaret” filmi, gecenin En İyi
Film ödülünü kazandı. Filmin yönetmeni McQueen
ödül konuşmasında, filmin
esinlendiği kitabın yazarı Solomon Northup’u anarak, 21
milyon insanın kölelikten acı
çektiğini dile getirdi.

McConaughey En İyi
Erkek Oyuncu

Ödül törenine annesiyle gelen sinema oyuncusu Matthew McConaughey de ‘’Dallas Buyers Club’’taki performansıyla En İyi Erkek
Oyuncu ödülünün sahibi
oldu.

Balkan savaşından
kaçışın öyküsü: Zehra
P
olitikensforlag Yayınevi’nin yayımladığı, Yazar Carsten Nagel’in kaleme aldığı “Zehras Flugt” adlı öykü
şimdi Türkçeye çevrildi. Yıldız Samer’in
Danca’dan Türkçe’ye büyük bir ustalıkla çevirdiği öyküyü, Türkiye’de Pegasus
Yayınevi “ZEHRA” adı altında yayımladı.
ZEHRA kitabı Danimarka kütüphanelerine de gönderildi.
Danca adı “Zehras Flugt” olan bu çok
acıklı öykünün tanıtımını 2009 yılı Şubat sayımızda yapmıştık. Carsten Nagel,
Zehra’nın 1990’lı yıllardaki Balkan savaşından kaçış öyküsünü çok yalın ve adeta
net tablolar çizerek ustaca bir anlatım dili
kullanmıştı. İşte Yıldız Samer bu çeviriyi
orijinalinden hiç sapmadan aynı ustalıkla yapmış. Kitabın Danca’sını Türkçe’ye
çevirirken, Yıldız Samer’in, Zehra’nın
içinde bulunduğu durumları, çeşitli ilişkileri, olayları herhangi bir anlam kaybı
olmadan çeviri yapabilme becerisini gösterebildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Örnek; Danca kitabın 81. sayfasında, Türkçesi’nin de 89. sayfasında Zehra’nın, bir
hava durumu tasviri: “Ocak ayı mıydı,
yoksa Şubat mı?1993 başı çok soğuktu.
İçinde uyuduğumuz çukurluğun hemen
yakınındaki patikada oturup çişimi yaptım. Parmaklarımı, ısıtmak için, çişimin
altına tuttum. Onları hissetmeyi o kadar
istiyordum ki. O kadar soğuktu ki çişim
sert, donmuş toprağın üstündeki buzu bile
eritemedi ve o da dondu.”
Bu örneği vermemin nedeni, Yıldız Samer’in orijinal tekstin özüne sadık kalması ve bir anlamda tabuları da yıkması.
Bir çevirmen “çiş” yerine ahlak değerlerini çiğnememek için “idrar, küçük abdest
yada başkaca bir sözcük” kullanmayı tercih edebilirdi. Ve bu çevirinin aslından
taviz vermek olurdu. Başarılı bir çeviri.
Bravo.

Zehra’nın üyküsüne gelince:

Bosna’da savaşın patlak verdiği yıl Zehra
12 yaşındadır. Eski Yugoslavya’daki iç savaşta Sırpların zulmüne uğramamak için
Zehra, annesi, babası ve kardeşleriyle bir
ormanın içlerine kaçarlar ve sonunda kendilerini bir mülteci kampında bulurlar.
Ancak bu mülteci kampı Sırp birliklerine karşı dayanamaz. Zehra ve ailesi diğer
Boşnaklarla birlikte trajik bir şekilde ünlü
Srebreniça kampına nakledilirler. Zehra
burada anne-babasını ve kardeşleriyle ilişkisini kaybeder.
Daha sonra Zehra ve diğer aile bireyleri
kamptan kaçabilmeyi başarırlar ve bir şekilde Danimarka’ya ulaşırlar. Artık Zehra ve ailesi ilticacıdırlar. Zehra yaşamdan
beklentileri büyük olan, atılgan genç bir

kızdır. Ancak Danimarka gibi bir ülkeden iltica isteyen Zehra ve ailesinin iltica
işlemleri için beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yoktur.
Zehra’nın Kaçış kitabı bir savşın ve bir
ailenin dağılmasının bir öyküsü. Hem
kendi ülkelerinde hem Danimarka’da sığınmacı olmanın dramatik öyküsü.
Otantik öykünün kahramanı Zehra, derin düşünceli, küçük yaşta başına gelenlerin pişirdiği dirayetli bir genç kızdır ve
olayların sürecinde olgunlaşan bir kadın
olmuştur. Danimarka’da kendi ülkesinden gelen Milo’ya aşık olur. Bu aşk sürprizlerle doludur.

KÜLTÜR YORUM

Şubat/Februar 2014

Ç

ağdaş Danimarka şiirinin genç şairlerinden Gerd Laugesen, 1979 doğumlu.
Tiderne Skifter (Zaman Değişiyor) yayın
evinde çıkan ‘Buluşmalar’ adlı kitabıyla
edebiyat dünyasına merhaba dedi. ’Buluşmalar’ kitabı rastlantı sonucu buluşan insanları konu ediyor. ‘Kendi Yeri’ adlı ikinci
kitabı da Danimarka ile Almanya’yı denizden komşu eden Vadehavet kıyısı boyunca
rastgele karşılaşanlarla ilgili.
Gerd Laugesen yazı ile resim sanatını
bir arada kullanarak da şiir kitapları yazdı. Bir elbise cebine girecek büyüklükteki ‘Elbisemi Gördün mü’, mendil üzerine
yazılanlardan yararlanarak yazdığı ‘Mendil Koleksiyonu ve 444 pembe kağıda eski
moda yazı makinasıyla yazılanlardan yararlanarak oluşturduğu ’Pembe Kağıt adlı
şiir kitapları onu Danimarka edebiyat dünyasında kabul ettirdi.
Laugesen’in önümüzdeki ilk baharda, şiirsel bir dille kaleme aldığı düşle gerçeğin
iç içe geçmesini konu eden ‘Nokta’ adlı bir
öykü kitabı yayımlanacak. Yazar, bugünlerde Danimarka-Türk kökenli bir kadının ilginç ve tutarlı yaşamı hakkında bir
kitap üzerinde çalışıyor.
Gerd Laugsen Türkiye’yi ve özellikle İstanbul’u çok iyi bilir. Gezi olayları sırasında da İstanbul’dadır. Bir Danimarkalı
gözüyle ‘Gezi Direnişi’ sırasında gördüklerini anlatan şiirini geçen ay Kopenhag’da
20. ci yılını kutlayan Danca.Türkçe şiir
akşamlarında okudu.

Bir adam baskülle yolda oturuyor.
Adam kör. Adam sağır. Konuşmak istemiyor.
Para istemiyor.
Dünyayı tartıyor.
Mavi şemsiyesi altında bekliyor.
Her zaman bir şeyin öbür yanı vardır,
hangi yanı olursa olsun.
Dünyanın öbür yanı ne kadar ağır?
Avrupa’dan geçen yol,
Asya’dan geçen yol,
Mezarlıktan geçen yol,
adamın biri yol kavşağında elinde bir Efes
bir başkasının cebinde ince bir dal var,
bir arabanın içinde bir tabut,

Yeni kitaplar...

haber
Gümüş Dağları’ndan gelmişler,
Ve cesetlerini çıkarmış denizden
bir balıkçı teknesinin dibinde ölmüş olanların,
bir yol bulmak istemişti çünkü onlar.

Gezi Ruhlu şair
Gerd Laugesen
HÜSEYİN DUYGU

huseyin.duygu@haber.dk

ayakkabının içinde bir taş,
taşlar hilal şeklinde
arabalar arasında bir simit dağı.

neşin altında,
Memur işi düşlüyor,
Bir sandalyede, bir büroda.
Kapandı Drama’daki tütün fabrikaları,
bir gün Bulgarlar gelip götürdüler Yahudileri,
şimdi kimse yok artık sinemalarda,
ve akıp gidiyor zaman,
rakamları mürekkeple çizilmiş olan saatte.
Cami hoparlörlerinden tekrar cızırtılı ezan
sesleri.
Bir kiraz ağacı, ve uçup giden bir kuş.
Sabun köpükleri. Gökyüzüne doğru havalanıyor insanlar,
şemsiyeleriyle ellerinde.
Sokaklarda yan yana gidiyor hayvanlar,
Tükürüyorlar yedikleri çekirdekleri.

Sokaktan sesleniyor, adam
Eskiler alıyormuş
Bir çift ayakkabı
Ve bir ütü buluyor
tahta el arabasına koyuyor
onları.
Geceliğini yellendiriyor
komşu kadın.
Bu gece kavga etmiş televizyonla.
Altı morarmış gözlerinin
Eşyaları ise valiz içinde.
Kazma makinası yol taşlarını taşıyor şimdi,
birazdan yolda sadece toprak kalacak,
yol yok olacak,
ve o toprağın üstünde küçük bir kız
küçük bir çukur kazıcak
bir kaşıkla.
Yeni taşlar getiriyor.
Turuncu yelekli iki adam.
Turuncu eldivenleri de var.
Çapraz diziyorlar taşları.
Beyazı grinin yanına taşıyorlar.
Güneşten uçları kararmış taşların.
Kilit taşı diyorlar bunlara.
Onlarla yeni bir dünya kuruyorlar.
Yassı beyaz taşlı bir plaj gibi taban halısı,
trenin pencereleri bir film gibi kesiyor dünyayı,
manzara çok insancıl, çok yumuşak,
dağlar, uyuyan devlere gibi,
her şey yok oluyor sonra,
ve karanlığa gömülüyor taş evler.
Bir tarlada yalnız bir insan
Başında bir hasır şapka, toprağı çapalıyor,
sadece bir motosiklet var, bunun dışında çıplak, gü-
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Gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımlar.
Doğa yanıt veriyor gene,
Hoşlanmıyor Brezilya çıkışlı göz yaşartan gazdan,
polis kedi gibi kurnazca alıyorlar yerini.
TOMA’larla tazyikli su sıkıyor,
ama çiçek bırakıyor göstericiler,
beyaz arabaların üstüne,
gelecekle ilgili bir filmden kesit gibi.
Televizyonda izliyorum bunu,
bu yeni gerçeği, adamın biri
havada sallıyor kollarını, toz duman içinde,
harabeye dönmüş bu alanda, yapayalnız.
Kolları açık, uçan bir kuş gibi.
Her zaman bir iç ve bir dış savaş vardır.
İşte bir cankurtaran,
sarı iş kasnaklarının ve maskelerin
üstünden yayılıyor gaz.
Silah sesleri duyuluyor.
Ailenin öyküsü, kentin öyküsü gibi,
beni Eski İngiliz Hapishanesi’nden bırakıyorlar.
Taksim’de çelenk örüyorlar,
beyaz palyaço maskeleri, boş gözler,
sivri siyah sakallar,
maske yüzü saklamak için.
Ey polis, zafer bizim olacak , diye haykırıyor bir maske.
Anarşist, ey anarşist, masken yumruğunu kaldırmış
havaya.
Pembe bir kazma makinasının üstüne oturuyor.
Ağaçlar bez parçalarından elbise giymişler,
bir cankurtaran daha,
akordeonu ile küçük bir çocuk,
arabanın altında bir köpek.

At, avrat ve pusat, işte bütün istediğimiz,
diyor bıçakla dans eden adam,
her gittiği yerden taşlar toplamış.
Sadece Paskalya Adası ve Grönland’tan taşları eksik,
ve kutuplardaki buzlar eridiğinde,
tamamlanmış olacak koleksiyonu olacakmış.
Ama karısı korkuyor deniz yolculuğundan,
psikiyatri bölümünün şefiymiş kadın,
vahşi köpek sürülerinin olduğu yerde
düşünürün kopyası çevresinde
bir Rus hastası tarafından yapılmış olan.
Doğaya geri dönmek istiyor bıçak atıcı.
Kafkasya’da, bir dağın içinde yaşıyor dünya,
kız kardeşi hep trenle seyahat etti,
ama denizde öldü,
adı granit taşına işlenecek.

Kareli bavulu ile çekip gidiyor yaşlı bir adam.
Bavul çok ağır, yere bırakıyor onu.
Sonra açıyor. Bavul bomboş.

Subay savaş postallarıyla Selanik’te.
Yalnız sayı değiliz biz, diyor subay.
Unuttuk kim olduğumuzu.
Beni ilgilendirmiyor çocuklarımın isimleri,
yeter ki düşleri olsun.
Ataları Gümüş Dağları’ndan gelmiş.
Yitirmişler arkadaşlarını,
evlerini yitirmişler.

Yeni kitaplar...

Geri verin bize, bizim olanı,
çünkü, zamana ihtiyacımız yok.
Geri verin bize, aradığımızı,
çünkü, varlığımız yok bizim.
Geri verin bize, konutumuzu,
çünkü, ülkemiz yok bizim.
Geri verin bize, kimliğimizi
çünkü, biz hep uzaktayız ondan.

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Anonim Sosyaldemokrat

K
Zehra ve ailesinin Danimarka’dan iltica hakkı almaları, mülteci olmaları kolay
olmamıştır. Bu süreç içinde Zehra’nın
kafası savaşla, aşkla, yaşamın getirdiği
acı ve tatlı olaylarla, din ile milliyetçilikle meşguldür.
Kitabın yazarı Carsten Nagel, savaş geçirmiş, işkence görmüş travma geçiren
mültecilerin tedavileri için çalışan bir psikolog. Bu nedenle bu kitap ve öykü bir
yazarın sadece hayal gücüyle yazılmış bir
kitap değil. Gerçekleri yansıtan bir kitap.
Kendisi mülteci olmayan okuyucuyu bir
mültecinin dünyasına sokan, sade bir dil
kullanılarak çok karmaşık konuları basit
olaylarmış gibi sunan bir kitap.
ZEHRA - Zehras Flugt – Öykü
Yazar Carsten Nagel. Danca’dan
Türkçe’ye çeviren Yıldız Samer.
Pegasus Yayınevi. 608 sayfa.

imliği (henüz) bilinmeyen bir Sosyaldemokrat milletvekili, parti
örgütü içinde dönen
dolapları ifşa eden bir kitap yazdı. Danimarka genelinde büyük
ilgi uyandıran ve özelde Sosyaldemokratlar arasında büyük
kızgınlıklar yaratan Den Hemmelige Socialdemokrat-Anonim
Sosyaldemokrat adlı kitap geçenlerde yayımlandı. Ve daha
ilk gününde tamamen satıldı.
Bu tanıtımın yazıldığı anda
kimliği henüz bilinmemekte
olan Sosyaldemokrat milletve-

kili, son 9 yıl üyesi olduğu partisinin örgütü içindeki güç mücadelelerini, guruplaşmaları,
arkadaşlıkları ve daha bir çok
olguyu kendi gözlemlerine dayanarak keskin mizahi bir üslupla anlatıyor. Ancak, kitapta
öne sürülen tüm açıklamalar
gerçek mi? Yazarın kendisi anlatılanların bir kısmının kurgusal olduğunu, öne çıkarmış olduğu bazı olaylara kendisinin
doğrudan doğruya tanık olmadığını itiraf ediyor. Ancak, öte
yandan kimliğini açıklamayan
bu milletvekili son 9 yıldır par-

ti mekanizması içinde yer almış
ve mutlaka yakından ilgilenmiş
olduğu partisi içinde olup bitenleri hiç kuşkusuz iyi biliyor.
1980’li yıllarda da, Anker
Jørgensenhükümeti döneminde, yine aynı şekilde kimliğini
açıklamadan bir Sosyaldemokrat millevekili Dr. Mefisto başlığı altında Ekstra Bladet gazetesinde parti içindeki entrikaları bir yazı dizisi ile açıklamıştı.
Şimdiki milletvekili de, yayımlanan kitabın önsözünde, aynı
şeyi kendisinin yaptığını öne
sürüyor. Ancak, kimliği belir-

siz milletvekili, Dr. Mefisto’dan
farklı olarak, yazdıklarının çok
daha büyük bir bölümünün
daha çok kendi gördüğü, duyduğu ve yaşadığı olaylar olduğunu, sonuçta bu kitapta daha
çok gerçek bilgilerin yer aldığını belirtiyor. Ancak söz konusu
anonim milletvekili bu açıklamalarının partiye zarar vermek
amacını taşımadığını, tam tersine partinin ideolojisine yararlı
olacağını umuyor.
Bugün piyasada bulunması
çok zor olan bu kitap, umarız
bir gün elinize geçer.

Den Hemmelige
SocialdemokratAnonim
Sosyaldemokrat.
Yazar: Kimliği
bilinmeyen bir
Sosyaldemokrat
milletvekili.
People’sPress
Yayın Evi.
271 sayfa. 69,- kr.

İmparatorluklar yıkan büyük savaş
B

irinci Dünya Savaşının
patlak verdiği 1914 yılının 100. yılı dolayısıyla 3.
baskısı yayımlanan bu büyük yapıt yeni bir ek ile,
Danimarka ve 1. Dünya Savaşı ekiyle genişletilmiş ve
güncelleştirilmiş olarak sunuluyor.
Birinci Dünya Savaşı hem
Avrupa hem Dünya Tarihi’nde büyük bir felaket
olarak yerini almıştır. Bu
savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak
üzere 4 koca imparatorluk

yıkılarak tarihe karıştı. Bu
4 büyük imparatorluğun yıkıntıları üzerinde yeni devletler kuruldu. Yeni yönetim
şekilleri oluştu. Bu durum
Avrupa’yı ve dünyayı yeni
bir dünya savaşına, İkinci
Dünya Savaşına götürdü.
Den store krig – Büyük Savaş kitabı dünyadaki büyük
politikaların Birinci Dünya
Savaşı’nın ortaya nedenlerini ve sonuçlarını irdeliyor.
Bu yapıt, bunun yanı sıra bu
savaşın normal insanların
yaşamlarında bıraktığı acı

derin izlerini de ele alıyor.
Savaşı kazananların nasıl
kazandığı, kaybedenlerin
nasıl kaybettiği, çok cepheli savaş alanlarında nelerin
olduğu, yaşandığı, savaş cephelerinden çok uzaklardaki
toplumların ne gibi değişikliklere uğradıkları ve günlük yaşamın nasıl etkilendiği ayrıntılarıyla sunuluyor.
Bir o kadar da, savaş sona
erdikten sonra, savaşın askerler ve aileleri tarafından
nasıl algılandığı, bu insanlar tarafından savaşın nasıl

hatırlandığı dile getiriliyor.
Eleştirmenlerden büyük
övgüler alan bu tarih kitabında Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine
ilişkin oldukça zengin tarih
bilgileri de yer alıyor. Balkan Savaşları, Çanakkale
Muharebesi, Osmanlı topraklarının işgali, antlaşmalar vbg. 1919 Versailles
(Versay) antlaşmasıyla savaş galiplerinin çizdiği yeni
Avrupa haritası, Osmanlı
İmparatorluğu’nun ve Orta-Doğu’nun nasıl paylaşıl-

dığı ve bu noktada İngiltere’nin (Lloyd George hükümeti) oynadığı anti-Türk ve
Yunan yanlısı baş rol, 1920
Sevr Antlaşması, Yunanistan’ın Batı Anadolu’yu işgaline izin verilişi, kapitülasyonlar, Mustafa Kemal’in
kurtuluş mücadelesi ve bunun sonucu 1923 Lausanne
(Lozan) Antlaşması, Danimarka’ya 1864’te kaybettiği
toprakların geri verilişi, savaş masraflarının kime nasıl
ödettirileceği vs. vs. ayrıntılarıyla irdeleniyor.

Den store krig –
Büyük Savaş (Tarih).
Yazar Modern Tarih Prof. Niels Arne
Sørensen (Syddansk
Üniversitesi).Gads Forlag Yayınevi.
472 sayfa. 299, kr.
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Türk’üm diyene kapımız açık
M
illi takımlar teknik direktörü Fatih Terim,
Hafta içinde İsveç’e
karşı oynanan özel
maç öncesi düzenlediği röportajda geleceğin milli takımına ve
gurbetçi oyunculara yönelik olarak önemli mesajlar verdi. Terim
kendini Türk hisseden ve milli
takımda top koşturmak isteyen
her yabancının da Türk milli takımında oynayabilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Fatih Terim’in görüşleri:
‘DİKKATLİ OLMAMIZ
GEREKİYOR’

“Ben takımları analiz edebilirim.
Ama bir futbol takımı olarak
futbolu temel prensiplerini uygulayamazsanız her takım size
problem yaratabilir. Her takım
bu seviyelerde her şeyi yapabilecek kapasitededir. İzlanda’yı 5.
torbadan çektik. 1996’da biz 5.
torbadan katıldık. İzlanda’da çok
şey değişti, gelişti. Çek Cumhuriyeti de aynı şekilde. Bütün maçlarda dikkatli olmalıyız. Maç seçmeden, ayırt etmeden her maçın
ciddiyetini taşıyarak sahada yer
almalıyız. Felsefi ve oyun anlayışı açısından sıkıntımız olacağını
sanmıyorum.”

YABANCI SINIRI İLE İLGİLİ

“Her uygulamanın pozitif ve negatif tarafları vardır. Yabancı
sınırlaması da budur. Ama esas
sorun şudur. Yabancı sınırlaması
konusundaki duruşum çok açıktır. Ancak ben şunu çok önemsiyorum. Rekabetten vazgeçersek
en büyük tehlike bu olur. Yabancı yerli rekabeti de var. Bu bize
kalite getiriyor. Bundan vazgeçmemeliyiz. Ben milli takımların
sorumlusu olarak herhangi bir
yaptırımın bizim tarafımızdan şikayet konusu olmayacağını ifade
ediyorum. Türk futbolunun hayrına neyse yönetimimiz bu kararı
verecektir.”

LİGDEKİ FUTBOLUN ÜSTÜNE
ÇIKMALIYIZ

artacak. Birçok yönlü arkadaşımız var. Oyuncu havuzumuz büyüyecek ve herkes gelebilecek.
Antalya’daki son test veya
seçme maçları oynanıyor. Devre arası oldu. İki takım BAL
ligi dediler. Döndüm onları
izledim. Hocasına teşekkür
ettim, bizim oynanan maçtan
daha zevkliydi. Her şeyin en
iyisi var. Biz gençlerimizden
çıkarıyoruz bunu. 30 yaşındaki, 28 yaşındaki insanlar
Türkiye’nin en önemli yerlerinde. Bu sevdadan vazgeçHER LİGDEN OYUNCU
mem mümkün değil. Yine buALACAĞIZ
“İsveç gibi önemli bir takımın ha- lacağız, layık olanlar burada
zırlık maçı da olsa gereken mesajı olacaklar. Bize kaynak olanlar
veriyoruz. Hatırlarsanız bazı mil- kulüplerimize de çok önemli
li takımlarda 14, 15 tane futbolcu hizmetler yapacaklar. Yabancı
dengelemesini de öyle yaparvardı. İnşallah o günleri beklilar zaten.”
yorum, arıyorum. O günler için
de uğraşıyoruz. Tüm ligler dahil,
MİLLİ TAKIM FORMASI
amatör arkadaşları çok önemsiyorum. Buradan çıkmalı. Çıkma- GİYMEK İSTİYORUM DİYEN
ması söz konusu değil. Çıkmak
HERKES...
zorunda. 80 milyonluk ülkeden
Akhisarlı Omar, dünyadaki
çıkmazsa, hepimizde yanlışlık
her Omar Ömer’dir. Bir insan
var demektir. Buradan yukarı çı- “Ben Türkiye’yi seviyorum,
karken ki eğitim konusunda çok
milli takım formasını giymek
iyi olduğumuzu düşünmüyorum. istiyorum” derse benim için
Gençlerin eğitimi konusunda bisakıncası yok. Bu benim şahraz daha dikkatli olacağımız kesi görüşüm. Küçük bir bölüm
sin. Eğitimci arkadaşların donaitiraz edebilir. Aurelio ile oynımlarını arttıracağız.”
nadık. Bizim çocuklarımız
“Türkiye’nin her tarafına dakadar bağrını açtı, aslan gibi
ğılmış durumdayız. Sayılarımız
bize hizmet etti. Rakiplerimiz“Artık iyi futbol, kötü futbol,
hücum veya herkesin eğleneceği futbolun dışında gibi insanlar.
Sonuç ne olursa olsun, hangi dönem olursa olsun ligde oynanan
oyunun bir ölçü olmadığı gerçek.
Milli takımın bu seviyelerde daha
fazlasına ihtiyacı var. Daha fazla mücadele, dikkat, konsantre,
koşu ve istek gerekiyor. Bizim
oyuncularımız da ligdeki futbolun üstüne çıkmazsa, biz altta
kalırız.”

de böyle bir şey söz konusu değil.
3’er 5’er orijini başka ülkeye ait
olan oyuncularla oynuyorlar. Tabii onlarda bu konular konuşulmuyor bile. “Ben Türküm” diyen
herkes benim için geçerlidir. Atatürk’ün çok güzel bir lafı var “Ne
mutlu Türküm diyene” Boşuna
dememiştir herhalde bunu. Bunu
ciddi düşünmeliyiz. Hollanda ile
biz oynarken mağlup olduğumuzda kimse bu noktayı kritik etmiyor. Hepsi veya bir kısmı orijin
olarak Cezayir, Fas, Afrika’dan
oyuncuları var. Almanya’da iki
çocuğumuz var bizim. İsveç’te
var. Eğer bu ülke ve bu ülke insanı hiçbir Türk oyuncusuna “ya
kardeşim sen niye Almanya’da
oynuyorsun?” demiyorsa bir başkası da burada oynadığı zaman
“Sen niye burada oynuyorsun?”
dememeli. Bunu bir düşünmek

EURO 2016’da
rakipler belli oldu
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye’nin rakipleri belli oldu.

A

y-yıldızlılar, A Grubu’nda
mücadele edecek. Kırmızı-beyazlıların grubunda;
Hollanda, Kazakistan, İzlanda,
Letonya ve Çek Cumhuriyeti yer
alıyor.
Danimarka ise 5 Takımlık İ
grubunda yer aldı. Danimarka’nın rakipleri ise; Portekiz,
Arnavutluk, Ermenistan,

T

mında.
Sayın TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Temsilciler Kurulu Başkanı Fatih Tanferbilmeli ki bu ülkenin çimentosudur ‘Atatürkçülük..’
Rengimiz hiç önemli değil. Kimi zaman sarı - lacivert olur kimi zaman
sarı - kırmızı, siyah - beyaz ya da bordo
- mavi, fark etmez, bu coğrafyada yaşıyorsak gayrısız ‘Mustafa Kemal’in askerleri - Mustafa Kemal’in yurttaşları’
olmak zorundayız.
Ama bu raporu tutan, bu raporu tutanın sırtını sıvazlayan, onu hâlâ çalıştıran kimin askeri çözemedik!..
Eğer ‘Atatürkçülük’ zoruna gidiyorsa bağzılarının adının başında ‘Türkiye’ olan TFF’deki görevlerini hemen
bırakmaları gerekir!.. Ne demek, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları
atıldı diye rapor etmek!..
Ne demek bu raporu kabullenmek,

Sırbistan.

İlk ikiler direk gidecek

Avrupa Şampiyonası eleme grubunda ilk 2 sırayı alan takım
şampiyonaya direk olarak katılıyor. Grup maçlarının en iyi 3.
olan takım da yine turnuvaya
direk katılacak. Diğer 3.’ler ise
play-off oynayacaklar.

İşte gruplar:
A GRUBU: Hollanda, Kazakistan, İzlanda, Letonya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti
B GRUBU: Bosna Hersek, Andorra, Kıbrıs, Galler, İsrail, Belçika
C GRUBU: İspanya, Lüksemburg, Makedonya, Belarus, Slovakya, Ukrayna
D GRUBU: Almanya, Cebelitarık, Gürcistan, İskoçya, Polonya, İrlanda Cumhuriyeti
E GRUBU: İngiltere, San Marino, Litvanya, Estonya, Slovenya, İsviçre
F GRUBU: Yunanistan, Faroe Adaları, Kuzey İrlanda, Finlandiya, Romanya
G GRUBU: Rusya, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Avusturya, İsveç
H GRUBU: İtalya, Azerbaycan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Hırvatistan
I GRUBU: Portekiz, Arnavutluk, Ermenistan, Sırbistan, Danimarka

SPOR-YORUM

Siz Kimin Askerlerisiniz?
ürkiye Futbol Federasyonu temsilcisinin Fenerbahçe - Kasımpaşa maçıyla ilgili raporu kamuoyuna sızdı cumartesi akşam saatlerinde...
Önce F.Bahçe yayımladı raporun bir
bölümünü sonra TFF tamamını internet aracılığı ile duyurdu tüm Türkiye’ye.
Eskişehir bölgesinden bu maça atanan Erdoğan Yeşilcan, karşılaşmayla
ilgili yorumunda, Fenerbahçe seyircisinin ezeli rakip G.Saray ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan için belirli aralarla ‘hakaret içeren’ sözler sarf ettiğini yazarken 3’er, 4’er bin kişilik grupların 7 kez ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırdığını kaleme almış.
Yazık! Çok yazık!
Demek ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü
anmak ‘rapor edilecek’ durum kapsa-

lazım. Kimse ben ve arkadaşlarıma da “kardeşim siz bulamadınız, ikna edemediniz” demesinler.
Mesut Özil dahil 15-16 yaşında
genç takım antrenörlerimizin
hepsi bulmuştur. Siz sorun bakalım hepsine, babalarına da, amcalarına da. Ben ve arkadaşlarım
1990 yılından itibaren yetenekli
olup da teklif edilmeyen, oynatılma garantisi verilmeyen bir tane
oyuncu var mı? Gönderdikleri bütün fakslar bizdedir. Ama saygı
duyuyoruz nereyi seçmişse. Kolay
bir şey değil orada yaşamak. Ama
hizmet edenlerin ve uğraşanların hakkını yememek lazım. Özel
mektuplara hiç girmiyorum. Tolunay Kafkas ve bende var özel
mektuptan. Kendini Türk hisseden yabancılara hayır diyoruz,
ama mantıklı mı davranıyoruz?”

ne demek bu rapor doğrultusunda prosedürü işletmek!..
Maçta küfür olmuştur; basarsın cezayı, güvenlik eksiği vardır; kaparsın sahayı, zaten Başbakan dahil birçok kişiye edilen hakaretler yazılmış tutanağa ama ‘Mustafa Kemal’inaskerleriyiz’
sloganı atıldı diye rapor edemezsiniz!..
Raporun o bölümünü dikkate alamazsınız. Anayasamızın görünmeyen
‘başlangıç’ maddesidir Atatürk’çülük!
Ama TFF’ye göre böyle olmasa gerek!
Çünkü ikinci vukuatları!
Geçenlerde de Fethiyespor’u rapor etmişlerdi ‘Yüce Atatürk’ tişörtleri nedeniyle.
Yemedi!.. Veremediler cezayı!..
Altını kırmızı kalemle çiziyorum; rapora, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz diye bağırdılar”diye yazmak bağzı
ulusal değerlerden ‘nasibini’ alamamak, vatan sevgisinin erdemine vara-

mamaktır!
Evet, bizler Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Masamızda onun fotoğrafı
var, onun marşlarıyla büyüdük,
onun adıyla sınıflara adım
attık, dedelerimizi onun bir
emriyle Çanakkale’de toprağa bıraktık.
Ama sizler kimin askerisiniz
bilemedim!..
Yüreğiniz varsa çıkın
açıklayın hiç olmazsa
tarafınızı belli edin!

Arif Kızılyalın, Cumhuriyet
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