
Danimarka eski başbakanı ve 
yeni NATO Genel Sekreteri 
Anders Fogh Rasmussen’in 6 
Nisan’da İstanbul’da düzenlenen 
Medeniyetler İttifakı konferan-
sında yaptığı konuşmada özür 
dileyip, dilemediği yönündeki 
tartışmaya açıklık getirmek için 
Rasmussen'in konuşmasını 
Türkçe ve Danca olarak yayınlı-
yoruz. Rasmussen’in konuşma-
sının tam metnini sayfa 24’da 
okuyabilirsiniz.

NATO’nun yeni Genel Sekreteri 
Rasmussen İstanbul’da ne dedi?
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Danimarka eski başbakanı Anders 
Fogh Rasmussen nefes kesen bir süre-
cin ardından NATO genel sekreterliği 
görevine getirildi. Sürecin nefes kesici 
olmasındaki etkenler ise Rasmussen’in 
göreve talip olduğunu son dakikaya ka-
dar açıklamaması ve Türkiye’nin uzun 
süre Rasmussen’i veto etmekte ısrarlı 
davranması idi. Görüşmelerin anlaş-
mazlıkla sona ermesi beklenirken Tür-
kiye son dakikada vetoyu kaldırdı ve 
Rasmussen yeni, göreve getirildi.

Haberle ilgil haber ve yorumlar 
sayfa 4, 23 ve 24’te

Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 15 Mayıs 

2009’da yayınlanacaktır.
HABER udkommer 

næste gang den 15. maj 2009.
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Danimarka-Türkiye ilişkileri açısından çok yo-
ğun bir ay geride kaldı. Hem her iki ülkeyi 

uluslararası boyutta ilgilendiren NATO zirve top-
lantısına şahit olduk, hem de Danimarka’da yaşa-
yan vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haberler 
gündeme geldi.
NATO genel sekreterinin kim olacağı tartışma-

sı bu kuruluşa bugüne kadar genel sekreter seçme 
sürecinin çok dışında, farklı bir durumda meydana 
geldi. Bunda hiç şüphesiz NATO genel sekreterli-
ğine aday olan Danimarka eski başbakanı Anders 
Fogh Rasmussen’e Türkiye’nin dikkatli yaklaşma-
sı, hatta veto tehdidinde bulunmasıydı.
Özellikle T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından dile getirilen hoşnutsuzluk bir anda 
medyada Danimarka ve Türkiye sözcüklerinin 
yanyana anılmasına neden oldu.
NATO genel sekreterinin kim olacağı Danimar-

ka ve Türkiye medyası tarafından da yakından iz-
lendi. 
Elinizde tuttuğunuz HABER gazetesinin özellik-

le Danimarka ve Türkiye medyasında görüşlerine 
başvurulan önemli bir kaynak olarak görüldüğünü 
göstermesi açısından bu süreç bizler için çok sevin-
dirici oldu.
Gazetemizin iki yazı işleri müdürü hem Türk 

medyası, hem de Danimarka TV, gazete ve haber 
ajansları tarafından yorumlarına başvurulan iki 
önemli kaynak kişi oldu. Sadi Tekelioğlu ve Cen-
giz Kahraman’ın medyaya yaptığı her yorum, her 
açıklama da gündemi belirleyen haberleri oluştur-
du. Uluslararası alanda saygın Newsweek dergisi 
de HABER gazetesinin görüşlerine başvuran yayın 
organları arasında yer aldı.
Bu açıdan bakınca gazeteniz HABER’i bu nokta-

ya getiren siz değerli okurlarımıza teşekkür borç-
luyuz.
Bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Biz bugüne 

kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafsızlığımız-
dan ödün vermeden sizlerin sesi, gözü, kulağı ol-
maya devam edeceğiz.
Bizi izlemeye devam edin.

İşte yine HABER farkı...
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KİM HATALI, SİSTEM Mİ YOKSA DOKTORLAR MI? Ekstra Bladet gazetesine gore, 
Danimarka Hasta Güvenliği Derneği şefi  Dr. Beth Lijla, doktor ve hastane hataları yüzünden 
yılda 5 bin hastanın yaşamanı yitirdiğini söylerken, Hvidovre Hastanesi başhekim yardımcısı 
Torben Mogensen de hastanelerde ölümlerin nedeninin özellikle yanlış ilaç ve iletişim hata-
larından kaynaklandığını bildirdi. Ancak doktorlar sorunun temelinin sağlık sisteminden kay-
naklandığını bildirdiler. 

DOKTOR HATASININ 
YILDA 5000 CAN ALDIĞI 
ÖNE SÜRÜLDÜ

İMKANIİMKANIİMKANI

BEDAVA 
BEDAVA 
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İşitme cihazı fi yatı:    7.760,-

Devlet yardımı:          5.830,-

»Danmark« 

sağlık sigortası:         1.000,-

İndirim:                
          930,-

Sizin ödeceyeceğiniz:       0,-

Bizi arayın, sıra beklemeden 

işitme cihazı sahibi olun. 

Türkçe hizmet veriyoruz, siz 

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

Tegning: Lise Özer
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LØKKEHJULET KØRER...

ERDOĞAN İLE RASMUSSEN ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ. NATO genel sekreteri Anders Fogh Rasmus-
sen’in Başbakan Erdoğan ile İstanbul’da yaptığı ikili görüşme ardından iki lider arasındaki buzların eridiği öğrenildi. 
Politiken gazetesine bir açıklama yapan NATO genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Başbakan Erdoğan ile İstanbul’da baş 
başa görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, “Aramızda herhangi bir sorun kalmadı. Şimdi birlikte geleceğe bakıyoruz. Geçmiş 
geçmişte kaldı. Birlikte çalışacağız ve Türkiye’nin çok önemli bir stratejik ortak olduğunu, yakın bir işbirliği içinde olacağımızı ifade 
ettim. Türkiye tarafı da aynı görüşleri paylaştığını ifade etti. 
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AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni 
  davalarında hizmetinizdeyiz. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

Nørregade 6, 2  - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk

§ Ayrıca, kira hukuku, 
tazminat, sigorta, ceza 
ve her türlü hukuksal 
konularla, temyiz 
davalarında 
hukuksal danışmanlık 
ve yardım için 
bizi arayabilirsiniz. 

Türkiye’nin, Danimarka eski baş-
bakanı Anders Fogh Rasmus-

sen’in NATO Genel Sekreterliği’ne 
karşı çıkışı hangi tarafın lehine sonuç-
landı? Hangi taraf zafer kazandı, ger-
çekten zafer kazanan taraf var mıydı? 
Danimarka medyasına bakarsak, 

Rasmussen’in seçilmesi Danimar-
ka’nın bir zaferi olarak yorumlandı. 
Rasmussen genel sekreter seçildikten 
sonra basında zirveyle ilgili çıkan ha-
berlerdeki ana fikir, Türkiye’nin Ba-
tı’ya ait olmadığı yönündeydi.
Gazeteler; ”Fogh: Özür dilemeyece-

ğiz”, “Türkiye yerine böyle oturtuldu”, 
“Obama, Türkiye’yi yerine oturttu”, 
“Türkiye baskı sonucu yükseklere tır-
mandığı ağaçtan aşağıya indi”, “Tür-
kiye sonunda boyun eğdi”, “Türki-
ye azdan daha az kazandı”, “Türkiye 
krizi zafer gibi gösterdi” şeklinde baş-
lıklar attılar.

Bazen gazeteciler daha da ileri gi-
derek, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
alınmaması görüşünü dile getirdiler 
ya da Türkiye karşıtı siyasetçileri sa-
atlerce TV kanallarında konuştur-
dular ya da sütunlarında görüşlerine 
yerverdiler. 
Peki, Türkiye tarafında neler denil-

di?
Türkiye tarafında da bir çok gazete; 

”NATO’nun zaferi”, “Türkiye bilek gü-
reşini kazandı”, “Dik duruşun zaferi”, 
“Beş şartlı evet”, “Türkiye’nin endişe-
leri giderildi” başlıklarını attı.
Türk medyasında hemen hemen ta-
mamında şunlar yeralıyordu: 
1) Rasmussen, İstanbul’da Medeniyet-
ler Toplantısı’nda özür dileyecek...
2) NATO Genel Sekreter Yardımcıla-
rı’ndan biri Türk olacak.
3) NATO komuta kademesinde Türk 
subayların düzeyi yükselecek.

4) Afganistan temsilcisi Türk olacak.
5) Roj TV’nin Danimarka’dan yayını 
durdurulacak..
Evet, Rasmussen özür diledi dileme-

sine, ama omzundan geçirdiği rahat-
sızlıktan dolayı özür diledi. Rasmus-
sen karikatür krizi nedeniyle özür di-
lemese de, diyalogdan yana olduğunu 
söylemesi Türkiye’de hoş karşılanmış-
tı. Ama aynı konuşmayı 2006 yılında 
yaptığında nedense eleştirilmişti. 
Hangi tarafın başarı elde ettiği bu 

kadar önemli mi, bilmiyorum, ama bi-
linen bir şey var, o da, her iki tarafın 
medyası uluslararası pazarlıkları ka-
muoyuna yansıtırken çuvalladı.  
Bazı Danimarkalı gazeteciler bir an 

gazeteci olduklarını, görevlerinin ka-
muoyunu bilgilendirmek olduğunu 
unuttular ve hiç de hoş olmayan söz-
ler sarfettiler. 
Türk gazeteciler de, Rasmussen’in 

artık bir Danimarka başbakanı olma-
dığını ve üstüne üstlük, ısrarla özür 
dilemeyeceğini söylemesini duymadı-
lar. Ama sadece medyaya yüklenmek 
de doğru değil. Medya bütün bu bilgi-
leri kafasından uydurmadı. 28 ülke-
nin lideri, Dışişleri Bakanları, teknok-
ratları, bürokratları, danışmanları bu 
toplantıda bulundular. Görevliler ba-
sın mensuplarını doğru bilgilendirebi-
lirlerdi ve Türk basın mensupları da 
sonra “Rasmussen İstanbul’da özür 
dilemedi ve hayal kırıklığı yarattı” 
gibi başlıklar atmak zorunda kalmaz-
lardı.
Zafer kazanan taraf hangisiydi so-

rusuna gelince, “her iki ülke medyası 
da kaybetti ve dışarıdan bakıldığında 
Rasmussen’in kazandığı apaçık orta-
da” diyebiliriz. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Cengiz Kahraman

Hangi taraf kazandı?

T
ürkiye’nin uzun 
süren direnmesine 
rağmen Danimarka 
Başbakanı Anders 

Fogh Rasmussen’in NATO 
Genel Sekreteri olması ko-
nusunda anlaşma sağlandı 
ve başbakan Rasmussen, 
NATO'nun yeni Genel Sek-
reteri oldu. 

Rasmussen göreve 1 Ağus-
tos'ta başlayacak. Zirvenin 
hemen ardından bir basın 
toplantısı düzenleyen Ras-
mussen şunları söyledi: 

“Danimarka için tarihi 
bir gün. Danimarka ilk kez 
NATO gibi büyük uluslara-
rası bir görevde yer alacak. 

NATO Genel Sekreterliğini 
günümüzün en önemli ulus-
lararası görevi olarak düşü-
nüyorum. Genel sekreterliğe 
getirilmesi sürecinde Türki-
ye’nin kaygılarını da anlayış-
la karşılıyorum. Ama genel 
sekreter olarak şunu garanti 
edebilirim. Türkiye tarafın-
dan yöneltilen soruları anlı-
yorum. Türkiye çok önemli 
bir ittifakımız ve önemli 
bir strateji ortağımız. Çok 
önemli bir görev bu. İslam 
dünyası ile diyalog kuraca-
ğız. Burada Türkiye’nin de 
çok önemli rol oynayacağını 
düşünüyorum ve Türkiye 
ile çok yakın çalışma içinde 

olacağım. Roj TV konusuna 
gelince: Roj TV hakkında 
soruşturma devam ediyor. 
Eğer Roj TV’nin terörist fa-
aliyetlerde bulunduğu belge-
lenirse yayın kapatılır. Ama 
bu Danimarka yasaları çer-
çevesinde değerlendirilecek-
tir.” dedi.

NATO Genel Sekreterliği 
görevini neden kabul ettiği 
yönündeki bir soruyu ya-
nıtlayan Rasmussen, “Da-
nimarka başbakanı olarak 
görevimden çok memnun-
dum. Ancak uluslararası 
önemli bir görev teklif edilin-
ce, sadece kendim için değil, 
ülkem için çok önemli ola-

cağını düşündüğüm için bu 
görevi kabul ettim. NATO 
ile Avrupa Birliği, Birleşmiş 
Milletler arasında büyük 
bir işbirliği yapılabileceğini 
görüyorum, İslam dünyası 
ile bir diyalog başlatmak 
istiyorum ve bu alanlarda 
önemli çalışmalar yapacağı-
ma inanmanızı istiyorum« 
diye konuştu. 

Erdoğan: "Obama 
garanti verdi, vetoyu 
geri çektik"

Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan Rasmussen'in NATO 

Genel Sekreterliği konusun-
da Türkiye'nin nasıl ikna ol-
duğunu şu sözlerle anlattı: 
 ''Bugün sabahtan itiba-
ren tekrar Avrupa liderleri 
aradı görüşmelerimiz ol-
du, Cumhurbaşkanı Gül de 
sürekli görüşmeler yaptı. 
Son gelinen noktada çekin-
celerimizin ABD Başkanı 
Obama garantörlüğünde çö-
züldüğüne dair bize bilgiler 
geldi. Bunun üzerine Cum-
hurbaşkanı Gül de bu nok-
tadaki 'olurumuzu' verdi. 
Çekincelerimiz konusunda 
verilen garantiler umarım 
yerine getirilir. Zannedi-
yorum Obama TBMM'de 

yapacağı konuşmada da bu 
konuya değinebilir. Ras-
mussen  İstanbul'daki Me-
deniyetler İttifakı'na da ka-
tılacak. Büyük ihtimal orada 
da bu konuda açıklama yapa-
caktır. Roj TV'nin yayınının 
durdurulması, İslam ülkeleri 
ile NATO arasında ittifakın 
kurulması, birinci derece-
de yardımcıları arasında 
Türk'ün yer alması ve ko-
muta kademesinde askerle-
rimizin bulunması önem ar-
zediyor. Bu konuda taahhüt 
aldık. Ben Başbakan olarak 
ülkenin bana yüklediği so-
rumluluk neyse o sorumlu-
luğu yerine getirdim.''

Danimarka eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen nefes kesen bir sürecin ardından NATO genel sekreterliği göre-
vine getirildi. Sürecin nefes kesici olmasındaki etkenler ise Rasmussen’in göreve talip olduğunu son dakikaya kadar 
açıklamaması ve Türkiye’nin uzun süre Rasmussen’i veto etmekte ısrarlı davranması idi. Görüşmelerin anlaşmazlıkla 
sona ermesi beklenirken Türkiye son dakikada vetoyu kaldırdı ve Rasmussen yeni, göreve getirildi.

Rasmussen muradına erdi
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Advokat Kadir Erdo�mu�
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde 

Tlf.: 29 72 39 98 � Fax: 46 32 00 81  
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda hukuki sorularõnõz için arayabilirsiniz. 

Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde

Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

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

Yeni a
dre

s

Size bu yazıda anlatacaklarım bir 
Batı başkentinden yazılmış hafif bir 

yazının çok ötesindedir. Eğlence ama-
cı taşımamaktadır. Önce şöyle bir kaç 
cümle kuralım: Danimarkalı bir papaz 
Mevlana’yı keşfetti diyelim. Allah her 
yerdedir diyelim. Danimarka’da “Hıris-
tiyan rahipler Allah’ın varlığına inan-
mak zorunda mıdır” diye sorular soru-
luyor, diyelim, ve yazımıza başlayalım.
 Birkaç hafta önce ofisime giderken 

radyoda, sabah trafiğinde arabamı sağa 
çekmeme neden olan bir haber duy-
dum. Danimarka’nın Odense şehri-
ne bağlı bir kilisede görevli bir rahip, 
kendisi de rahibe olan eşi ile birlikte, 
Allah’a olan inançlarını kaybettikleri-
ni belirterek psikolojik yardım almaya 
başlamışlardı.
 Bu haberin üstünden fazla geçme-

den televizyon haberlerinde de kilisesi-
nin bomboş olmasından rahatsız olan 
ve cüppesini çıkarıp soluğu kasabanın 
meyhanesinde alana bir rahibin hikaye-
si anlatılıyordu. Rahibin meyhaneye git-
mesinin nedeni susamış olmak ya da iki 

tek atmak isteği değildi. Rahip kiliseye 
gelmeyen cemaatin meyhaneyi hiç ak-
satmadığını görerek eline İncili kaptığı 
gibi meyhaneye gitmiş bir fıçı bira söy-
leyerek cemaate Allah’ın varlığını ha-
tırlatmaya başlamıştı. Meyhane sakin-
leri ise “Nasıl onun işyerinde herkese 
yer varsa, burada da var” deyip rahip-
le kadeh tokuşturmaya başlamışlardı. 
Meyhane sakinleri rahibin ilk ziyare-
tinden çok memnun kalmışlar, onu yi-
ne  gelmesi için davet etmişlerdi.
 Danimarkalı rahipler bundan yakla-

şık 10 yıl önce Helsingör şehrinde bir 
rahibin Allah’ın var olmadığını söyle-
mesiyle gündeme gelmeye başladılar. 
Thorkild Grosböll, “Allah’ın var olup ol-
madığını tartışmamız gerekir” diyince 
Danimarkalı din adamları ayağa kalk-
mışlardı.
 Yine geçen yıl bir başka rahip de kut-

sal kitaplarda tarifi yapıldığı şekilde bir 
cehennem yok demiş o da meslektaşları 
tarafından topa tutulmuştu.
 Bundan yaklaşık bir ay önce de Al-

lah’a olanm inançlarını kaybetmek üze-

re olan 80 civarında rahibin doğru yolu 
yeniden bulmalarını sağlamak için bir 
çalışma grubu oluşturulmuştu.
 Son olarak da Kopenhag’ın ana tren 

istasyonuna bitişik Vesterbro semtinde 
sex dükkanları ve meyhanelerin camla-
rına, bu tür günah dehlizlerinde vakit 
geçirenlere bir şans daha vermek için 
üzerinde “ne olursan ol, gel” yazılı afiş-
ler asılmıştı. Afişleri astıran rahip ise 
“Bir kez günah işlemiş olmak, fuhuş 
yapmış olmak insanı dinden çıkarmaz. 
Hatayı tamir etmek için, tövbe etmek 
için hiçbir zaman geç kalınmamıştır” 
diyerek başlattıkları projelerini savun-
muşlardı.
Bir rahip cemaatine ulaşmak için mey-

haneye giderken başka bir rahip de 
meyhane ve fuhuş yuvalarından insan-
ları kiliseye çağırmaya başlamıştı.
Tüm bu olaylar olup biterken dile geti-

rilmeyen bir tek şey var. O da Danimar-
kalıların artık kiliseye gitmekten vaz-
geçtikler. BU yüzden geçtiğimiz yıl alı-
nan bir kararla sadece Kopenhag’da 12 
kilisenin kapanıp başka kültürel amaç-

lar için kullanılacağı  açıklandı.
 Tüm bu yukarıda bahsettiğim olayla-

rın biri dışında hepsinin son bir yıl için-
de gerçekleşmiş olması gerçekten çok 
düşündürücü. Ne düşündüğümü ya da 
düşüneceğimi ben bilmiyorum, zira do-
ğuştan kaydını sildirmezlerse Danimar-
kalılar halk kilisesine üye olarak doğu-
yorlar ve yaşamları boyunca gelirlerinin 
yüzde 2,5’unu da kilise vergisi olarak 
ödüyorlar. Bu Danimarkalıların nüfusa 
oranı ise yüzde 82.
 Geçtiğimiz hafta neredeyse hergün 

bu ülkenin başbakanı Anders Fogh Ras-
mussen’in İstanbul’da özür dileyip di-
lemeyeceğini konuştuk. O da sonunda 
özür diledi: Karikatürler için değil de, 
konuşmasını yapmak üzere, omzu çık-
tığı için kolu askıda, podyuma çıkmak 
zorunda kaldığı için...Hz. Muhammed 
karikatürlerinin başka bir ülkede değil 
de Danimarka’da yayınlanmış olması-
nın açıklaması yukarıdaki satırlardadır 
belki de.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu

Papazlar da Allah’a inanmamaya başlarsa...

Ö
zgür Deniz Uzun'un 16 
yaşındaki katili; Baş-
bakanı, Adalet Baka-
nı¬nı, cinayet masası 

şefini yalancı çıkardı. Onların 
iddia ettiklerinin aksine kendisi-
nin ırkçı olduğunu söylediği id-
dia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl mart ayında Öz-
gür Deniz Uzun’u öldüren 16 ya-
şındaki Kenni Blegvad, ırkçı ol-
duğunu, cezasını çekmekte oldu-
ğu ıslahevi personeline söylemiş.

Özgür Deniz Uzun’un öldürül-
mesinin ardından Kenni Belgvad 
gözaltına alınınca zamanın Da-
nimarka Adalet Bakanı Lene Es-
persen, Kopenhag Polisi cinayet 
masası şefi Ove Dahl ve hatta 
başbakan yangından mal kaçırır 

gibi olayın ırkçı bir cinayet ol-
madığını söylemişler, Kenni’nin 
yargılandığı mahkeme de cinaye-
tin ırkçı nedenlerle işlenmediği 
yolunda karar vermişti.

Ekstra Bladet gazetesinde 
manşetten yayınlanan bir ha-
berde Kenni Blegvad’ın kaldığı 
Stevnfortet ıslahevinde görevli 
olan ve adının açıklanmasını is-
temeyen bir gardiyan’ın açıkla-
maları yer aldı.

Gardiyan açıklamasında Ken-
ni’nin ıslahevinde kaldığı süre 
içinde gururla ırkçı olduğunu 
söylediğini, "Danimarka bir tane 
bile ”perker” (Karakafa) kalma-
yıncaya kadar" yabancıların hep-
sini sırayla öldüreceklerini söyle-
diğini belirtti.

Ekstra Bladet gazetesinde yer 
alan açıklamalar Deniz’in annesi 
Gülşen Uzun’u harekete geçirdi.

Kenni Blegvad’in cezasını çek-
mekte iken kaçtığı Stevnfortet 
ıslahevi gardiyanlarından birinin 
yaptığı açıklamalarda Kenni’nin 
”Yabancıları birer birer vuraca-
ğız” dediği ve çevresinde ırkçı 
olmaktan gurur duyduğu yolun-
daki açıklamaları olay günü ya-
pılan tartışmaları yeniden alev-
lendirdi.

Anne Gülşen Uzun HABER’in 
konu ile ilgili sorularını cevap-
landırırken, ”Oğlum öldürül-
dükten sonra oğlumun arkadaş-
larının yaptığı araştırmalarda, 
Kenni, kardeşi ve arkadaşlarının 
AK81 örgütüne üye olmak is-

tedikleri bunu gerçekleştirmek 
için ise bir eylem yaparak ken-
dilerini ispat etmeleri istenmiş. 
Irkçı bir cinayetin onların üyeli-
ği için yeterli olacağı söylenmiş 
ve karşılarına ilk çıkan kişi de 
oğlum olduğu için oğlumu öldür-
müşler” dedi.

Gülşen Uzun önümüzdeki Ha-
ziran ayında yapılacak temyiz 
duruşmasında katillerin ırkçı ci-
nayet suçlamasıyla cezalandırıl-
malarını isteyeceklerini söyledi.

Gülşen Uzun, ”Umarım o gün-
lerde kendilerini ve Danimar-
ka’nın adını temize çıkarmak 
için, bunun ırkçı cinayet olma-
dığını iddia edenler şimdi utan-
mışlardır. 

(Haber)

Geçtiğimiz yıl 16 yaşındaki Türk genci Özgür Deniz’i öldüren ve 4,5 yıl hapis cezasına 
çarptırılan 16 yaşındaki katil geçtiğimiz ay ortasında tutulduğu ıslahevinden kaçtı. 
Kenni Blegvad adlı genç katilin firarı ise sadece dört gün sürdü. Kenni Blagvad Kopen-
hag’da caddede yürürken devriye gezen polis ekipleri tarafından tutuklanarak Islahe-
vine gönderildi. Polisten yapılan açıklamada Kenni’nin bundan böyle adı gizli tutulan bir 
ıslahevinde cezasını çekeceği bildirildi.

Genç katilin firarı 4 gün sürdü

Özgür Deniz Uzun’un katili 16 yaşındaki 
Kenni Blegvad firar ettiği ıslahevinden 
dört gün sonra yakalandı. 

Özgür Deniz Uzun

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

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

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? 
Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık, 

projelendirme ve yapı izni için

Zevkinize göre mimarı tasarım

eak-design.com 
Uniq design med den personlige smag
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Bir Rasmussen gitti, başka Rasmussen geldi
Eski Başbakan Anders Fogh Rasmussen'in NATO'nun yeni Genel Sekreteri seçilmesi nedeniyle Danimarka'nın yeni 
başbakanı eski Maliye Bakanı Lars Lökke Rasmussen oldu. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Muhafazakar Halk 
Partisi ve hükümetinin dışarıdan destekçesi Danimarka Halk Partisi Lökke Rasmussen'i destekleyeceklerini açıkladı. 

A
nders Fogh Rasmus-
sen, Başbakanlık göre-
vinden istifasını içeren 
mektubunu geçtiğimiz 

haftalarda Kraliçe Margrethe'ye 
Amalienborg Sarayı'nda vermiş-
ti. Rasmussen'den boşalan görev 
Maliye Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Lars Lökke Rasmussen'e 
teklif edildi ve Kraliçe Margrethe 
de görevi Rasmussen'e verdi.  

Maliye Bakanlığına Claus Hjort 
Frederiksen'i getiren Rasmussen, 
hükümet üyelerini de belirledi. 
Karen Jespersen’in Refah Bakan-
lığı’ndan istifa etmesinin ardın-

dan Sosyal İşler ve İçişleri Ba-
kanlığı’na Dışişleri eski Bakanla-
rından Uffe Ellemann-Jensen’in 
kızı Karen Ellemann getirilirken, 
Çalışma Bakanlığı’na Inger Støj-
berg getirildi. Støjberg aynı za-
manda Eşitlik Bakanlığı görevini 
de yürütecek. 

Anders Fogh Rasmussen hükü-
metinin devamı niteliğindeki yeni 
hükümetin görev süresinin 2011 
yılında dolacak.

3. Rasmussen dönemi…
Lars Lökke Rasmussen'in hükü-
meti, Danimarka'da birbiriyle 
akrabalığı olmayan Rasmussen 
soyadlı 3. kişi arka arkaya başba-
kanlığa geçmiş olacak. Sosyal De-
mokrat Poul Nyrup Rasmussen 
1993-2001 yılları arasında başba-
kanlık görevini yapmış, 2001'de 
bu görevi rakibi Liberal Partiden 
Anders Fogh Rasmussen'e dev-
retmişti.

44 yaşındaki Lars Lökke Rasmus-
sen siyasete 1986 yılında Vens-
tre’nin gençlik kollarında başladı. 
Yerel yönetimlerde görev yapan 
Rasmussen, 1994 yılında par-
lamentoya seçildi. 1998 yılında 
Frederiksberg Amt başkanlığı da 
yapan Rasmussen, yine aynı yıl 
genel başkan yardımcılığına geti-
rildi. 2001 seçimlerinde yeniden 
parlamentoya giren Rasmussen, 

2007 yılına kadar İçişleri ve Sağ-
lık Bakanlığı görevini yürüttü.

Muhalefet erken seçim istiyor
Öte yandan muhalefet Lars Lök-
ke Rasmussen'in başbakanlığı 
getirilmesi ardından erken seçim 
çağrısında bulundu. 
Ana muhalefetteki Sosyal De-
mokrat Parti lideri Helle Thor-
ning-Schmidt, Danimarka'nın 
ekonomik politikasında izlenen 
yanlışlıklar nedeniyle bir fırsat 
verilmesi halinde Lars Lökke 
Rasmussen'i yenebileceklerini ve 
erken seçim istediklerini söyledi. 

(Haber)

İçişleri ve Sosyal İşler Bakanı 
Karen Ellemann

Çalışma ve Eşitlik 
Bakanı Inger Støjberg

Lars Lökke Rasmussen kimdir?

SATDISCOUNT 
BAZAR ELEKTRONIK

Istedgade 44 kld. 
1650 København V    

Tlf. : 3581 599951888675
www.satdiscount.dk

YENİ ADRESİMİZE TAŞINDIK !
Istedgade 44 kld. 1650 København V 

adresimizde hizmetinizdeyiz. 

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675

İşyerleri için abonelik ve cihaz:  3800,- DKK

İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

Avrupa maçları artık D-SMART’ta. 
Daha geniş bilgi için+45 51 88 86 75’i arayın

Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK

D-SMART 
İskandinavya

Servisi

2009 ayrıntılı Türkiye  
ve Avrupa haritalı 

Navigatörlerimiz gelmiştir

Komple Çanak Seti
Tüm FRE Türk ve Avrupa 

kanallarını çekebilen komple 
çanat seti

TitaniumLNB 0,2 db (Singel)
TitaniumLNB 0,2 db (2 çıkışlı)
TitaniumLNB 0,2 db (4 çıkışlı)

1.098,- kr.

KAMPANYA
FİYATI

Haftanın her günü 
saat: 10.00 - 18.00 

arası açıktır

TAVUKÇUSATDISCOUNT

- 2
4 c

m-
 

- 47 cm -

24x47 cm 
büyüklüğündeki 4 

köşe çanak anten 70 
cm’lik çanağın işlevini 
görüyor ve tüm Türk 
kanallarını çekiyor.

ÇANAKTA YENİLİK

Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil seçeneği 
olan, full HDMI çıkışlı internet üzerinden 

radyolara bağlanan ve her türlü güncelleme 
yapalabilen, videoporttan YouTube ve diğer 

linklere bağlanabilme özelliğine sahip olabilen 
en son receiverler gelmiştir. 

1.595,-

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI!

Güvenlik 
kameraları 

satış ve montajı

Her türlü cep 
telefonlarının 
orijinalliği ve 

garantisi bozulmadan 
sim kiliti açılır. 

Özellikle iPhone 
ve Diamond telefonlarının 

sim kiliti açılır. 

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR

95,-
250,-
395,-
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 Cengiz Kahraman                                          
 Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

1 
Nisan 2009 günü gazetemizin 
web sitesinden her yıl yaptığı-
mız 1 Nisan şakası mahiyetinde 
bir yazı yayınladık. Yayınladığı-

mız haberde son günlerde sıkça tartışı-
lan ROJ TV’nin kapatılması için dava 
açıldığını belirtmiştik. Haberin sonun-
daki paragrafta da açık bir biçimde bu-
nun bir 1 Nisan şakası olduğunu belirt-
miştik.
Bazı okurlarımızın bizim espri anla-

yışımıza sahip olmadıklarını belirten 
tepki telefonlarından sonra bu şakayı 
sayfadan kaldırdık. Danimarka resmi 
haber ajansı Ritzau bizi arayıp 1 Nisan 
şakamızı neden kaldırmak zorunda kal-
dığımızla ilgili sorular sorunca biz de 
yukarıda yazdığımız nedenleri kendisi-
ne belirttik.
Ancak habercinin bizden sonra ”gö-

rüşlerine başvurduğu” Sosyalist Halk 
Partisi milletvekili Özlem Çekiç Ha-
ber gazetesinin yaptığı 1 Nisan şakası-
nın aslında masum bir şaka olmadığı-
nı ”gönlümüzden geçenleri yansıttığı” 
iddiasını dile getirdi. Bizim aklımızdan 
geçenleri okuma yeteneğine sahip oldu-
ğunu belirtmesi de hızını kesmemiş ola-
cak ki Özlem Çekiç’in, ”Haber gazetesi-
nin Kürtler konusunda belirli bir tutu-
ma sahip” biz gazete olduğunu da söyle-
miş haber ajansına.

Öncelikle kamuoyunun şunları bilme-
sinde yarar var:
1. Haber gazetesinin 1 Nisan şakası, 

şakadan öte bir anlam taşımamaktadır. 
Özlem Çekiç bu konuda dile getirdiği 
iddiasını ispat etmek zorundadır.
2. Haber gazetesine yönelik olarak 

dile getirdiği  ”Kürtler hakkında tutu-
mu belli olan gazete” suçlamasından da 
neyi kastettiğini açıklaması gerekmek-
tedir.
Ayrıca Özlem Çekiç’in şunları da bil-

mesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. 
Haber gazetesi yayınlandığı günden bu 
yana hiçbir etnik, dini gruba saldırıda 

bulunmamış, bulunmayacaktır. 
2002 yılında yayınlanmaya başladı-

ğı günden bugüne kadar Haber gazete-
si hangi etnik kökenden, hangi dinden, 
hangi ülkeden gelirse gelsin, herkese 
karşı aynı mesafede durmuş ve durma-
ya devam edecektir.  Haber gazetesi 
burada Türkçe yazan, okuyan ve Dani-
marka’da göçmen olmaktan kaynakla-
nan ortak sorunları bulunan insanlara 
yönelik bilgilendirme çalışmalarına de-
vam edecektir.
Özlem Çekiç’in, Ritzau haber ajansına 

yaptığı açıklamayla sergilediği tutum, 
çatısı altında bulunduğu Danimarka 

Parlamentosu’nda oturmak için gerekli 
bilgi, görgü ve nezakete sahip olmadı-
ğını göstermekte, hele üyesi bulunduğu 
partinin ifade ve basın özgürlüğü konu-
larındaki tutumuyla tamamen bir tezat 
oluşturmaktadır.
Özlem Çekiç bizim espri anlayışımızı 

beğenmemiş olabilir. Şakamızı da tat-
sızlık olarak nitelendirebilir. Ancak bu-
nun da ötesine geçerek yaptığı suçla-
malarla övündüğü ilkler listesine yeni 
maddeler eklemiştir. İlk kez Danimar-
ka Parlamentosuna seçilen Müslüman 
kökenli kadın ünvanına kendisinin sa-
hip olduğunu medyada sık sık dile geti-
ren Özlem Çekiç, artık düşünce okuma 
yeteneğine de sahip olduğunu göster-
miştir.
Danimarkalı parlamenterler siyasi ra-

kipleri ve medya hakkında konuşurken 
özenli bir dil kullanırlar. Siyasi rakiple-
rinin siyaseti ve medyada yer alan ha-
ber ve yazıların içeriğini gözönünde bu-
lundururlar. Özlem Çekiç’ten de ben-
zer bir tutum beklerdik. Ama Özlem 
Çekiç’in şunu bilmesini isteriz. Seçil-
meden önce ve seçildikten sonra bir çok 
çalışmalarına yerverdik. Seçimlerden 
önce bizden açıkça yardım istediğinde 
gereken yardımı da verdik. Çekiç’in ya-
yınlanan Fötex’ten Folketing’e adlı ki-
tabını da geçtiğimiz Mart sayısında ge-
niş yervermiştik. 

cengiz.kahraman@haber.dk

Sosyalist bir vekile yakışmadı

13 Kasım 2007 tarihinde yapılan genel seçimler öncesi Türkiye kökenli kadın milletvekili adaylarımızı gaze-
temizin düzenlediği bir panel toplantısında bir araya getirmiştik ve adaylarımız haber okurlarına kendilerini 
tanıtma ve siyasi faaliyetlerini anlatma fırsatı bulmuşlardı.  Soldan sağa: Yıldız Akdoğan (Sos. Dem. Parti), 
İsminur Lone Yalçınkaya (Liberal Venstre), Özlem Sara Çekiç (Sosyalist Halk Partisi)

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.www.dogrurejser.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Şimdiden hayırlı yolculuklar dileriz

Bagerstræde 2                                                                            Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62    Fax: 33 24 19 22 
1617København            Mobil: 40 56 65 40     Dogru@dogrurejser.dk  www.dogrurejser.dk  

DOĞRU REJSER            

HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır. 

Özel/düğün günlerinizde 
limousine ile hizmet verilir.TÜRKİYE’DE ABER OTO KİRALAMA 

İrtibat : +90 3322369062  Mobil: +90 533 726 93 33 
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262  mobil: 40566540 + 40853952

Biletlerinizi erken 
alın, ucuza alın. 
En ucuz fi yatlar 

bizde

Her ay çıkan yeni 
kampanya fi yatı 
için bizi arayınız

PEGASUS HAVAYOLLARI ile: 
DİREK İSTANBUL, ANKARA, 

KONYA, KAYSERİ, ANTALYA, İZMİR, 
ADANA, GAZİANTEP, DİYARBAKIR

TÜRK HAVAYOLLARI İLE DİREK 
ve AKTARMALI OLARAK 

HERGÜN TÜRKİYE’NİN BÜTÜN 
NOKTALARINA BAĞLANTILI 

UÇABİLİRSİNİZ

Seyahatin doğru adresi!

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

DOGRUREJSER

�

�

UCUZ 
FİYATLARDAN 

SİZ DE YARARLANIN

YAZ SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR. 
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Seçkin 
tasarımcıların 

ürünü, en 
gözalıcı gelinlik 
çeşitleri bizde. 

200 adet 
seçkin 

üründe %50 
İndirim!
Sadece 
Mayıs 

ayında!

Danmarks Brudekjolehus, Dæmningen 10, 7100 Vejle   (Ziyaret için lütfen randevu alınız)
www.panayotis.dk  ♥  vejle@panayotis.dk   ♥   Tlf: 7582 9091
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Gelinlikte en 
zengin çeşit 

G
azetemiz Haber’e bir 
nezaket ziyaretinde bu-
lunan Sosyal Demokrat 
Partili eski milletveki-

li ve Avrupa Parlamentosu mil-
letvekilli adayı Hüseyin Araç, 7 
Haziran’da yapılacak Avrupa Par-
lamentosu seçimlerinde vatandaş-
larımızın oylarını kullanarak ken-
disine destek vermeleri çağrısında 
bulundu. 

Siyasi çalışmaları ve Avrupa Par-
lamentosu seçimleri hakkında bil-
giler veren Araç, kendisinin aday 
gösterilmesiyle birlikte Danimar-
ka’daki Türk toplumunun tarihi 
bir fırsat yakalandığını belirtti. 

“Brüksel uzak ama, bizi 
ilgilendiren kararlar orada 
alınıyor”

Avrupa Birliği’nin vatandaşlarımı-
zı yakından ilgilendirdiğine dikkat 
çeken Araç, “Avrupa Parlamento-
su’nda, Avrupa Komisyonu’nda 
bizleri ilgilendiren kararlar alını-
yor ve çoğu da yorumlara açık ka-
rarlar ve bazen üye ülkeler bu ka-
rarları uygulamıyorlar. Seçilmem 
durumumda bu kararların uygu-
lanması konusunda çalışmalar yap-
mak istiyorum ve uygulamaların 

takipçisi olacağım” dedi. 
Avrupa Parlamentosuna seçilmesi 
durumunda yapmak istediği çalış-
maları anlatan Hüseyin Araç, bu 
çalışmalarını şöyle sıraladı: 
- Avrupa Birliği ülkeleri içinde do-
ğan çocuklara doğuştan vatandaş-
lık hakkı verilmesini isteyeceğim.
- Avrupa ile Asya arasında köprü 

vazifesi gören Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üye olmasını destekleye-
ceğim.
- Avrupa Birliği sınırları içinde 
yaşayan yabancıların serbest do-
laşım, çalışma ve ailelerini getir-
me haklarına sahip olmaları için 
çalışacağım. 

İzine gitmeden oyunuzu 
kullanın!
Avrupa Parlamentosu seçimleri 
için mektupla oy verme işlemle-
rinin başladığına dikkat çeken 
Hüseyin Araç, 7 Haziran’da Da-
nimarka’da olmayacak olan ve oy 
kullanma hakkına sahip olan Da-
nimarka vatandaşı olan vatandaş-

larımızın mektupla oylarını kulla-
nabileceklerini söyledi. Mektupla 
oy kullanma işleminin vatandaş-
larımızın yaşadıkları belediyenin 
nüfus dairesine giderek oylarını 
kullanabileceklerini kaydetti.   

(Haber)

Danimarka’daki Türklerin Avrupa’daki umudu olacağım
HÜSEYİN ARAÇ:

Avrupa parlamentosu milletvekilliğine aday olan Sosyal Demokrat Partili eski milletvekili Hüseyin 
Araç, gazetemiz HABER’e yaptığı ziyaret sırasında Danimarka’daki Türklerin Avrupa Parlamento-
sundaki umudu olmak istediğini söyledi. 

Önümüzdeki 7 Haziran günü yapılacak 
Avrupa parlamentosu seçimlerinde bir 
Türk kökenli aday da yer alıyor. Daha 
önce Danimarka Parlamentosu üye-
liği de yapmış olan Hüseyin araç bu 
seçimlerde bizlerin sesi olarak Brük-
sel’de göreve talip oldu.
Biz HABER gazetesi olarak Danimarka 
vatandaşlığına sahip, oy hakkı bulunan 
vatandaşlarımızın mutlaka sandık başı-
na giderek 7 Hasiran günü oy vermele-
ri gerektiğini düşünüyoruz, zira Brük-
sel’de alınan kararlar ve çıkarılan yasa-
lar gittikçe artan oranda ulusal alanda 
etkili olmaya başlamıştır.
Tatile gidecek olan vatandaşlarımızın 
da bulundukları belediyelere baş vu-
rarak tatile çıkmadan önce mektupla 
oy kullanabileceklerini, hatırlatmak 
istiyoruz.
Sizleri, bizi ilgilendiren vize, vatandaş-
lık ve serbest dolaşım gibi sorunların 
çözümü için çalışacağını belirten Hüse-
yin Araç’ı desteklemeye çağırıyoruz.

Hüseyin Araç’a destek verelim

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMİMLERİ 7 HAZİRAN’DA
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Basında »Yanık«

»Tüm salon büyülendi kaldı« Politiken

»Eğlendirici, ilginç ve hapseden bir dil kullanımı« Jyllands-Posten

Skuespilhuset, Store scene   3 Nisan - 24 Mayıs   50- 345 Kr.
U30: 0 yaş altında iseniz, bilet ücretlerinde yüzde 30 
indirimden yararlanabilirsiniz

Yanık
Skuespilhuset sahnesinde bir epik drama

Lübnan-Fransa-Kanada kökenli yönetmen Wajdi 
Mouawad’ın kaleminden günümüz küresel dünyasının 
anlatan, bir çok insanın yaşadığı gerçekliği dile getiren, 
çağdaş ve heyecan verici bir dram  - İki kültüre ait 
olmak.
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DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ. 

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için özel 
oda, bayanlar için sigara içme odası, 

çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini 
aksatmak istemeyen konuklarınız için 

mescit bulunmaktadır.
Doğumgünü ve benzeri küçük eğlenceleriniz 
için 100 kişilik yeni ikinci bir salonumuzla da 

hizmetinizdeyiz

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon: 32 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

100 metrekarelik 
modern 

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

Salonumuzda en modern tekniklerle 
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv 

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

Fiyatlarımıza masa 
dekorasyonları, 
düğün sonrası 
temizlik, meyve 
dekorasyonları, 
Düğün pastası 
dekorasyonları 

da dahildir.

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.  
Masa örtüleri, sandalye kılıfl arı için 3 ayrı renk 

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

www.royalsalon.dk
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

Son iki aydır Danimarka hüküme-
ti sanki paralize olmuş bir durum-

daydı ve tabii ki muhalefet de bu du-
rumdan etkilenmiş ve ciddi olayların 
üzerine gidilmez olmuştu.
Sebebi ise Fogh Rasmussen’in 

NATO genel sekreterliğine adayı. Ve 
nihayet büyük sır çözüldü ve bekle-
nen an geldi, Fogh adaylığını açıkladı 
ve NATO genel sekreterlik koltuğu-
na adım attı. Türkiye  tek ülke olarak 
budan fazla memnun olmasa da so-
nunda kabul edip ve onayladı.
Artık yeni bir Rasmussen başbakanı-

nız var, Lars Lökke Rasmussen. Peki 
eskisine göre neler değişti veya değişe-
cek Danimarka politikasında?
Bu soruya net bir cevap vermek için 

önce eski Rasmussen’in 2001 yılından 
bu güne kadar Danimarka Halk Par-
tisi’nin destek oylarıyla vurguladıkları 
politikalara bakmam gerekir.
İsterseniz bir geriye bakalım neler 

olmuş ve neler değişmiş?
Önce ekonomi politikalarından baş-

layalım. Ekonomi konusunda aslında 
büyük değişimler olmadı çünkü 2001 
- 2008 yılına kadar yüksek konjonk-
tür geçerliydi, ekonomi iyi, işsizlik az 
ve yatırım ve özel tüketimin yüksekti. 
Herkes memnun ve kimse bir krizin 
gelebileceğine bile inanmıyordu.

Sonra bilindiği gibi ekonomik kriz 
çirkin yüzünü gösterdi ve çoğu vatan-
daşlar boş tüketimin kendi bir hedef 
olmadığını anlayıp, birden ikinci yeni 
bir televizyon veya araba düşünmek 
yerine, “acaba ben işimi kaybeder mi-
yim” düşüncesine kapıldı, çünkü artık 
işsizlik yavaş yavaş kendini gösterme-
ye başlamıştı.
Buna rağmen Fogh Rasmussen’in en 

son imzaladığı reform vergi reformuy-
du. Vergi reformunun kısaca amacı 
öncelikle iyi kazanan gruba daha az 
vergi uygulamak idi. Diğer bir amacı 
ise vatandaşın eline daha çok para ve-
rip ve bu şekilde de özel tüketimi art-
tırıp ekonomiye katkıda bulunmaktı. 
Fakat bilindiği gibi  kriz dönemlerin-
de vatandaşlar ellerine para geçtiğin-
de bunu yeni bir araba yerine olan 
borçları kapatmak veya bankaya ya-
tırmak olur. Bunu tahmin etmek için 
ekonomi profesörü olmak gerektirmi-
yor- bilinen bir gerçektir.
Fogh Rasmussen ekonominin yedi 

yıl boyunca iyiye gittiği dönemde 
bunu değerlendirmeyip de  üstelik 
kriz döneminde sadece vergileri dü-
şürmekle yetinmesi kendisini ekono-
mik politikası acısında sınıfta bıraktı.
Diğer önemli bir konuya bakacak 

olursak da uyum politikası ve “değer-

ler tartışması“ (Værdidebatten) – poli-
tikası. Bilindiği gibi Fogh Rasmussen 
sert fakat adil bir uyum politikası uy-
gulamak istemişti ilk seçildiği dönem-
de. Tabii bunu yeni Danimarka Halk 
Partisi’nin gündemine uygulayarak 
yaptı.
Ve açıkçası burada bir sonuç elde et-

tiler, 2001 yılından bu yana Danimar-
ka’ya gelen göçmenlerin ve mültecile-
rin sayısı ciddi anlamda düştü. 
Fakat asıl uyum veya benim teri-

mimle ‘topluma katılım’ konusuna ge-
lince, durum çok farklı. İşsizliğin az 
olduğu dönemde yine yabancı kökenli 
vatandaşların iş bulmaları hiç de ko-
lay olmadı. 
Bu açıdan da Fogh Rasmussen gere-

ken reformu başaramadı. Tam tersine 
yapılan yeni bir araştırmaya göre Da-
nimarka’da Batı ülkeleri dışından ge-
len her 7 göçmenden biri fakirlik sını-
rında yaşıyor. Bu oran Danimarkalılar 
arasında ise 40 kişide 1.
Gelelim Değerler tartışmasına. Bu 

Danimarka Halk Partisi’nde önemli 
bir rol oynamakta fakat nedir bu de-
ğerler tartışması veya politikası? Ba-
sın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, 
Danimarka’daki yaşam tarzı, eşitlik 
vs. gibi. Aslında toplumun içerdiği de-
ğerlerin tartışılması tabii ki çok önem-

li ve gerekli de, fakat bunu “onlar ve 
bizler” haline getirirseniz negatif bir 
sonuç elde edersiniz. İşte bunun en 
iyi misali ise ikinci/üçüncü neslin yani 
burada doğmuş ve yetişmiş “yeni Da-
nimarkalı” olarak adlandırdığımız 
gençlerimiz de görülmekte. Bu anlam-
da gerçekten olumsuz adımlar atıldı. 
“Sert ve adil”-uyum sloganı altında ya-
pılan politika gençleri Danimarka top-
luma ve katılıma doğru değil de maa-
lesef topluma karşı itti
Aslında liste çok uzun ve daha da ya-

zılacak çok şeyler var Fogh Rasmus-
sen’in bize bıraktığı toplum ve uygu-
lanan politikalar hakkında. 
Şimdi yeni bir Rasmussen onun bı-

raktığı yoldan devam ediyor. Değişen 
hiçbir şey yok, çünkü hükümet halen 
blok-politikasını Danimarka Halk Par-
tisinin verdiği desteğiyle uyguluyor. 
Son yapılan bir kamu araştırmasın-

da Lars Lökke Rasmussen’in kendi 
parti seçmenlerinin yüzde 49’u  Da-
nimarka Halk Partisinin destek par-
ti olarak kalmayıp hükümete dahil ol-
ması gerektiğini vurguluyor!
Evet bir Rasmussen gitti diğeri geldi 

– kim bilir eğer kamuoyu araştırma-
sından yola çıkacak olursa belki de bu 
Rasmussen eskisini aratacak? 

yildiz.akdogan@haber.dk

Yıldız Akdoğan

Rasmussen gitti, Rasmussen geldi – peki ne değişti?
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Üzeyir Tireli

Danimarka Halk Partisi’nin ön-
derliğini yaptığı ve son on yıla 

damgasını vuran aşırı milliyetçi po-
litika somut sonuçlarını göstermeye 
devam ediyor.  Bunun en son örne-
ği ‘vatandaşlık sınavında’ görüldü. 
Geçtiğimiz yıl geliştirilip uygulama-
ya konulan vatandaşlık sınavı son 
olarak Aralık 2008 yılında yapıldı. 
Sınava katılan yabancılardan ancak 
yüzde 23’ü sınavı geçebildi. Böylece 
sınava katılan 4 bin 884 kişiden an-
cak 1103’ü vatandaşlık hakkı elde 
etmiş oldu. 
Hatırlanacağı gibi sınav 40 soru-

dan oluşuyordu. Bunlardan 5 ta-
nesi güncel soru,  35 tanesi de top-
lam 200 adetlik bir soru bankasın-
dan rastgele seçilecekti. 40 sorunun 
28’ine doğru cevap verenler vatan-
daşlık hakkı elde ederken, sınavı ge-

çemeyip ‘sınıfta kalanlarsa’ şansları-
nı tekrar deneyebileceklerdi.  Sınav 
sorularının çok zor olduğu, sorulara 
Danimarkalı lise öğrencilerinin bile 
tatmin edici derecede doğru cevap 
veremediği yine sık sık tartışıldı.
Aralık sınavında ‘sınıfta kalanla-

rın’ hangi coğrafyadan geldikleri 
açıklanmıyor, ama sınav sorularının 
sosyal ve kültürel farklılığı güçlen-
direceği daha önceden görülmüş ve 
ifade edilmişti. Çünkü sorular biçim 
ve içeriğiyle belli bir gruba, yani eği-
tim görmüş, sınav sistemlerine alış-
mış aynı zamanda modern teknoloji 
kullanabilen kişi ve gruplara hitap 
ediyordu.  Sınavı geçen 1103 kişinin 
hangi ülke ve kültürden geldiklerini 
bilmek bu bağlamda ilginç olurdu. 
Benzeri bir sınav sistemi Dani-

marka’ya evlilik veya herhangi bir 

görev için (dini veya mesleki) ge-
lecek şahıslar için de uygulamaya 
konulacak. Bu sınava ‘ikamet sına-
vı’ deniliyor. Buna göre daha Dani-
marka’ya herhangi bir iş için veya 
eşlerinin yanına gelmek isteyen şa-
hıslar, bulundukları ülkedeki Dani-
marka temsilciliklerinde hem Danca 
hem de Danimarka hakkında genel 
bilgi sınavına tabi tutulacaklar. Sı-
navı geçemeyenler gene aynı şekil-
de Danimarkada ikamet hakkı elde 
edemeyecekler. 
Bu bağlamda Danimarka bir sınav-

lar ülkesi olma yönünde ilerliyor. 
Sınavın ilkesel amacı hep iyiyi kötü-
den, tembeli çalıskandan ayırma ol-
muştur. Bu ayrıştırma ilkesi burada 
da geçerliyse, akla gelen soru; kim 
kimden ayrıştırılıyor? 
Tabiki ‘yabancı’ ‘yerliden’ ayrıştı-

rılacak. Ülkede iki grup varmış gibi 
davranılacak, sunî sınırlar koruna-
cak. Bu durum iki sonuç doğuru-
yor. Birincisi vatandaş olamayan-
lar,  yani ‘yabancı’ grubu, politik (ve 
bir dizi sosyal) haklardan mahrum 
bırakılacak, çünkü bazı haklardan 
yararlanmak vatandaş olma koşulu 
gerektiriyor, örneğin parlamento se-
çimleri. İkincisi  bu ülkede yaşayan 
insanları ‘yerliler’ ve ‘yabancılar’ 
diye ayrı tutarak daha rahat polikta 
yapılabilicek, yasalarla bu kişilerin 
her türlü yaşamaları kontrol altın-
da tutulacak. Bunların bir doğal so-
nucu olarak toplumsal gerginlikler 
daha da artacaktır. 
Bu anlamda politik partilerin 

‘uyum’ plağını tekrar tekrar çalma-
ları gülünç oluyor.

tireli@haber.dk

Sınıfta kaldık

DANİMARKA PARLAMENTOSU EŞCİNSELLERİN EVLAT EDİNMELERİNİ KABUL ETTİ. 
Danimarka parlamentosu, hükümet haricinde aldığı bir kararla eşcinsellerin evlat edinmelerini kabul 
etti. Eşcinsellerin evlat edinmelerini öngören yasa, muhalefet partileri ile birlikte hükümet partisi 
Liberallerin meclis grubundan 6 milletvekilinin desteğiyle 62 evet oyuna karşın 53 hayır oyla kabul 
edildi. Yeni çıkan yasayla Danimarka eşcinsellere evlat edinme hakkı veren ender ülkelerden biri 
oldu. Danimarka Adalet Bakanı Brian Mikkelsen, yasayı ‘boş sembolik bir yasa’ olarak yorumladı 
ve Danimarkalı çocuk edinme büroların işbirliği yaptığı ülkelerin hiçbirinin eşcinsellerin çocuk edin-
melerine izin vermediğini söyledi.

EŞCİNSELLER 
EVLAT 
EDİNEBİLECEKLER

HABER
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Vester Farimagsgade 6                                                             DK-1606 Köbenhavn V
Tlf: (+45) 33 93 55 44                                                                          Fax: +45 33 93 31 75 
info@tickethouse.dk   www.tickethouse.dk

IATA üyesi seyahat acentası

Türkiye’ye sefer yapan tüm uçakların biletleri satılır

Ulusal havayolu şirketleri 

ile Dünyanın her yerine 

IATA güvencesiyle 

yolculuk. 

Seyahat ve uçak 

yolculuğu ile ilgili her 

türlü, eksiksiz hizmet. 

HABER

İçişleri Bakanlığı verileri-
ne göre, 2004 yılında 94 
bin Batı dışından gelen 

göçmene iş olanağı sağlanır-
ken, 2008 yılında bu rakam 
120 bine ulaştı. Böylece libe-
ral-muhafazakar hükümetin 
25 göçmene istihdam hede-
fini de tutturmuş olduğu 
bildirildi. 

Hükümet 2005 yılındaki 
icraatında, 2010 yılına ka-
dar 25 bini göçmen olmak 
üzere toplam 60 bin kişiye 
istihdam sağlamayı hedefle-
diklerini açıklamıştı. 

Uyum Bakanı Birthe Rönn 
Hornbech 25 bin göçmene is-
tihdam sağlanmasını hükü-
metin uyguladığı uyum po-
litikasının etkinliğine bağla-
dı. Bakan Hornbech, olumlu 

gelişmenin sadece istihdam 
alanında yaşanmadığını, 
eğitim alanında da benze-
ri bir gelişme sağlandığını 
söyledi.  

Ancak muhafeletteki Sos-
yal Demokratlar, her ne 
kadar rakamları sevindirici 
bulsalar da bu gelişmenin 
uzun vadeli olmadığını ve 
işsizliğin tekrar artmasın-
dan endişe duyduklarını be-
lirtiyorlar. 

Sosyal Demokrat Parti 
uyum sözcüsü Henrik Dam 
Kristensen, batı dışından 
gelen bir çok göçmenin yok-
sulluk sınırında yaşadığı-
nı ve aile birleşimi yoluyla 
Danimarka’ya gelen 40 bin 
göçmen kadının iş bulama-
dığını belirtti.

26 bin göçmene istihdam
İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre 2004 yılın-
dan bu yanan 26 bin işsiz göçmene istihdam 
sağlandı. Ancak Sosyal Demokratlar bu geliş-
menin uzun sürmeyeceğini öne sürüyorlar. 

Danimarka İstatistik 
Kurumu tarafından 
Liberal Düşünce 

Kuruluşu CEPOS için ya-
pılan bir kamuoyu yokla-
ması, birinci nesil Müslü-
man kökenli göçmenlerin 
yüzde 80’inin, ikinci neslin 
yüze 90’ının Danimarka’da  
yaşamaktan memnun oldu-

ğunu ortaya koydu.
Göçmenlerin tutumu hak-

kında bu güne kadar bir çok 
araştırma yapıldığını kayde-
den CEPOS araştırma şefi 
Geert Laier Christiensen, 
”Önceleri göçmenlere ay-
rımcılığa uğrayıp uğrama-
dıkları soruluyordu, bu kez 
ilk defa yaşadıkları ülkeden 

memnun olup olmadıkları 
ve ekonomik durumları so-
ruldu. Göçmenlerin dörtte 
üçü ekonomik durumları-
nın kendi ülkelerinkinden 
daha iyi olduğunu söyledi-
ler. Sürpriz bir biçimde göç-
menlerin Danimarka’da ya-
şamaktan memnun oldukla-
rı sonucu ortaya çıktı.” di-

yerek kamuoyu sonuçlarını 
değerlendirdi. 

Avrupa genelinde yapı-
lan bir kamuoyu yoklama-
sına göre ise, Müslüman 
göçmenler Avrupa ülkeleri 
arasında en çok İspanya ve 
Danimarka’da yaşamaktan 
memnunlar.

(Haber)

Müsümanlar Danimarka’dan memnun
İslam dünyası ile Danimarka arasında her ne kadar karikatür krizi yaşan-
sa da Müslüman kökenli her on göçmenden dokuzunun Danimarka’da 
yaşamaktan memnun olduğu ortaya çıktı. 



       Nisan/April 2009haber14  Nisan/April 2009 15   haberHABER



       Nisan/April 2009haber16  Nisan/April 2009 17   haberHABER

• Alın gerdirme
• Yüz gerdirme
• Göz kapağı ameliyatı
• Burun düzeltme
• Yağ aldırma

•  Göğüs küçültme
•  Göğüs dikleştirme
•  Göğüs büyütme
•  karın ameliyatları
•  Lazerli cilt bakımı (Peeling)
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Kliniğimizde tüm operasyonlar plastik cerrahi mütehassısı 
Dr. Hayee Tareen tarafından gerçekleştirilmektedir

KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:

�������������������
������������
��������������
������������������
���������������
���������������
���������������������
������������
�����������������
��������������
�����������������

�������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������

���������������������������������
�������������������
������������������

����������������������

���������������������

����������������
�����������������

���

�����

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ
7000 kron’dan başlayan fiyatlarla burun ameliyatı

SONRAÖNCE

HALI YIKAMA VE TEMİZLİĞİNDE 
BAHAR KAMPANYASI..!

Kalite ve fiyat garantili olarak, siz değerli müşterilerimize 
hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Alanında Danimarka’da 
iCAPSOL (kapsülleme) 
yöntemi kullanan ilk ve tek

►

Sağlıklı, hijyenik,►

Ev tozu alerjisini 
minimum düzeye 
indiren

►

Hemen kuruyan (20-60
dakika arası bir zamanda)►

Çok cazip ve uygun fiyatlara►

www.danskrengoring.dk
E-mail info@danskrengoring.dk

Telefon: 7070 1218
Türkçe irtibat için telefon 2068 6169

Daha  ferah ve saglıklı 
mekanlar içinDansk

R E N G Ø R I N G

Telefon: 70 70 12 18     E-mail: info@danskrengoring.dk    Web: www.danskrengoring.dk

önce

sonra

Halen Slagelse Bele-
diye bünyesi altında 
Uyum Komisyonu 

(Integrationsudvalg) baş-
kanlığı yapmakta olan Ali 
Yavuz geçen seçimlerde 457 
tercih oyu almasına rağmen 
kıl payıyla (7 oyla) belediye 
meclisine girememişti. Ama 
bu yılki seçimlerde durum 
çok farklı. Çünkü 26. Şu-
bat’ta yapılan aday belirle-
me toplantısı ve oylamasın-
da partisinin Başkan adayı 
olarak çıkmayı başardı ve 
ayni zamanda Slagelse Be-
lediye tarihinde yabanci uy-
ruklu olarak bir ilke imza 
atmış oldu. 

Bu durumun hem gurur 
verici ve ayni zamanda da 
büyük sorumluluk getir-
diğini vurgulayan Yavuz, 
belediye meclisine girmesi 
halinde anahtar rolü olana-
ğının çok yüksek olduğunu 
da sözlerine ekledi. 

Genelde Slagelse¬de Vens-
tre ve Sosyal demokratlar 
arasında geçen başkanlık 
yarışında hangi partinin 
belediye başkan koltuğu-
na oturacağını belirleye-
cek isim olabilir. Tabii bu 
desteğin karşılığında da 
kendi siyasi konuları öne 
çıkartmak ve icraat sağla-
mak istiyor.

Ali Yavuz sunun altını 
çiziyor: “Eğer Türk toplu-
mu olarak siyasi bir ağır-
lığımız olacaksa daha çok 
yabancının siyasi partilere 
katılmasından ziyade o par-
tilerde söz sahibi olmaktan 
geçiyor”. 

Geçen seçimlerde ücretsiz 
anadil dersi sloganıyla yola 
çıkan Yavuz, bu seçimlerde 
yine ayni konuyla beraber 
yabancı gençlerin bilhassa 
erkeklerin (yabancı kızlar-
da okuma konusunda sorun 
yok ve çok başarılılar) bir 
meslek edinmesi için mü-
cadele verecek. 

Son olarak da Slagelse 
Belediyesi’nin daha çok 
yabancıyı kadrosuna alma-
sı için çalışacağını belirten 
Yavuz, 78.000 nüfuslu bele-
diyede yabancı oranı yüzde 
6,5  tekabül etmesine ve 
belediyenin  toplam 8.500 
çalışanı olmasına rağmen, 
yabancı eleman sayısı hiç 
yok denecek kadar az. 

Bu alanda da yapılacak 
çok şeyler var diyerek söz-
lerini bitiren Yavuz, vatan-
daşlarımızdan 17. Kasım’da 
kendisine oy vererek des-
teklerini bekliyor.  

Slagelse’de Ali Yavuz partisinin 
Belediye Başkan adayı oldu 
Önümüzdeki yerel seçimlerde Det Radikale Vens-
tre’nin Slagelse Belediye Başkan adayı bir Türk, Ali 
Yavuz oldu.

Kopenhag’da geçtiği-
miz yıl şubat ayında 
Hürriyet Kopenhag 

temsilcisi Ünsal Turan'a 
yumruk atan polis M.L.Ö 
suçsuz bulundu. 

Bir görevden dönerken, 
polisin 4 Türk gencine 
yaptığı kötü muameleyi 
görüntülemek isteyen Tu-
ran, polisin resmini çeker-
ken kendisine hakaretler 
yağdırılmıştı. 

Polis daha sonra Tu-
ran'ın göğsüne yumruk at-
mıştı. Ünsal Turan’ın göğ-
süne aldığı darbe, hastane 
ve aile doktoru raporlarıyla 
kanıtlanmasına, şahitlerin 
lehde ifadelerine rağmen, 
Kopenhag Şehir Mahke-
mesi 18’inci daire, polis 
memuru M.L.Ö’yü suçsuz 
bulduğunu açıkladı. 

Duruşmada savcı S.A, 
polis memurunun suçu iş-
lediğine dair yeterli kanıt 
bulunduğuna dikkat çeke-
rek iddianamedeki 30-40 
gün hapis cezası istemini 

değiştirerek 50-60 gün ha-
pis cezası istedi. 

Buna rağmen duruşma 
hakimi Peder Lind Lar-
sen, hastane raporlarının 
polis memuruna ceza ver-
mek için yeterli olmadığını 
belirtti. 

Turan’ın avukatı Phillipp 
Qedens, savcıya mektup 
yazarak temyize gitmesini 
isteyeceğini, polis memu-
runun ceza alması hatta 
polislikten atılması gerek-
tiğini söyledi.

(Kaynak: Hürriyet)

Hürriyet muhabirine yumruk 
atan polis suçsuz bulundu
Danimarka mahkemesi, başkent Kopenhag’da geç-
tiğimiz yıl şubat ayında Hürriyet Kopenhag temsilci-
si Ünsal Turan'a yumruk atan polisi suçsuz buldu. 
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 Østerbrogade 62
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

Doğayı odanıza taşıyın Düğün, nişan ve özel 
günlerinizde çiçek, buket 

ve çelenk verilir

Fisketorvet
1560 København V

Tlf: 33 36 28 00

Vesterbrogade 61
1620 København V

Tlf: 33 79 40 24

  Mağazamızda her zaman uygun 
fi yatlarla çeşit çeşit, rengarenk, 

taptaze gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Sevdiklerinizi mutlu edin, 
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

PINAR Lygteskov Blomster

Sevdiğinize bugün bir 
çiçek aldınız mı? 
Blomstershoppen PINAR Lygteskov Blomster

Bilgisayar sorunlarınızı çözüyoruz

- Virus temizleme
- Program yükleme
- Hızlandırılmış temel bilgisayar kursu
- Ev ve işyerlerine bilgisayar ağı kurmak
- Bilgisayaranızın hızını ve kapasitesini artırmak
- Evinizdeki kablosuz internet bağlantısı güvenli mi?
- Bilgisayarla ilgili diğer benzeri sorunlar

Bilgisayarınızın hastalığı mı var? 
Sürekli kendiliğinden kapanıyor mu? 

Ekrana anlamsız mesajlar mı geliyor? 
Bilgisayarınız ilk aldığınız gün gibi hızlı değil mi?

Ne tür sorunlar olabilir?

Günlük bilgisayar kullanımında yaşadığınız bazı sorunların 
çözümüne yardımcı olabiliriz.

Siz bana bilgisayarınızda yaşadığınız günlük sorunları söyleyin, 
ben çözümüne yardımcı olayım.

İmdat Kıran
Telefon : 50 39 15 27        e-posta: bilgisayar@imdat.dk

Bana telefon ve mail adresiyle ulaşabilirsiniz

HABER

Tlf: 47 78 19 00

Mide ve Bağırsak Cerrahı 
Operatör Dr. Orhan Bulut özel hasta 

kabulüne başlamıştır.

Arayın, randevu alın.

ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL
(ÖZEL HASTANE)

Firma sahiplerinden 
Mehmet Durmuş ve 
firmanın genel müdü-

rü, yaklaşık 2 saat süren zi-
yaret sırasında başkan Ritt 
Bjerregaard ve milletvekili 
Yıldız Akdoğan’a firmaları 
hakkında bilgi verdi. 

Firmadaki ürünlerin 
çokluğu, çok sayıda kişiye 
çalışma olanağı sağlamış 
olmasından çok etkilendi-
ğini belirten Bjerregaard, 
başarılarından dolayı Full 
House yetkililerini de kut-
ladı. Türk göçmenleri diğer 
göçmenlerden ayrı tuttuk-

larını vurgulayan Bjerre-
gaard, “Danimarka’ya ilk 
gelen göçmenlerin başında 
Türkler geliyor. Büyük ço-
ğunluğu uyum sağlamış” 
dedi. Türk gençlerinin eği-
time önem vermesini de 
vurgulayan Başkan Bjerre-
gaard, kalifiyeli personele 
ihtiyacımız var. 

Akdoğan: “Hep olumsuz 
tablo çiziliyor”
Milletvekili Yıldız Akdo-
ğan da, ziyaretin amacının 
Türklerin sadece ekonomik 
yardımlarla geçinen in-

sanlar olmadığını göster-
mek olduğunu belirterek, 
“Danimarka’da göçmenler 
hakkında hep olumsuz tab-
lo çiziliyor. Belediye Başka-
nımıza Türklerin Danimar-
ka’nın en büyük firmaların-
dan birine sahip olabildikle-
rini göstermek istedim. Bu 
ziyaret, Türklerin topluma 
ve iş piyasasına ne kadar 
uyum sağladıklarını" dedi. 

“Türklerin iyi yönünü 
görmüş oldu”
Firma kafeteryasında baş-
kan Ritt Bjerregaard ve 

miletvekili Yıldız Akdo-
ğan’a öğle yemeği ikram 
eden firma sahibi Mehmet 
Durmuş da ziyaretten bü-
yük memnunluk duydukla-
rını belirtti. 

Durmuş, “Ziyaretten çok 
memnun olduk. Burada 
Türkler'in iyi yönünü de 
görmüş oldu. Firmamızın 
25 yıllık geçmişi var. Ülke 
çapında 4’üncü büyük top-
tancı firmasıyız. Firmamız-
da 10 farklı ülkeden 70 kişi 
çalışıyor. 12 bin çeşit ürü-
nümüz var" dedi.

(Haber)

Türk şirketine siyasetçi ziyareti
Kopenhag Büyükşehir Belediye Başkanı Ritt Bjerregaard ve Türk kökenli Sosyal 
Demokrat Parti Milletvekili Yıldız Akdoğan başkent Kopenhag’da Türkler'e ait 
Danimarka'nın alanında en büyük 4'üncü fi rması olan Full Hause adlı toptancıyı 
ziyaret ederek fi rma ve sattıkları ürünler hakkında bilgi aldı. 

İslam dünyasında bü-
yük tepki toplayan 
‘karikatür krizi’ farklı 

bir boyut kazandı. Hz. Mu-
hammed'e hakaret edilen 
Karikatürlerden birinin 
bin adet kopyası Danimar-
ka’da satışa çıkarıldı.

Özgür Basın Derneği 
(Trykkefrihedsselskabet), 

Hazreti Muhammed'e ha-
karet edilen karikatürler-
den birinin bin adet kop-
yasını, karikatürist Kurt 
Westergaerd’in imzasıyla 
1400 Danimarka kronuna 
satışa çıkarıldığını duyur-
du.

Westergaerd ve Danimar-
kalı diğer karikatüristlerin 

Hz. Muhammed'e hakaret 
içeren 12 karikatürü, ilk 
kez 2005'de Jyllands-Pos-
ten gazetesinde, ardından 
başka ülkelerde yayınlan-
mıştı. 

Bunun üzerine İslam 
dünyasında protesto göste-
rileri düzenlenmişti. Döne-
min Danimarka Başbakanı 

Anders Fogh Rasmussen, 
bu konunun ifade özgür-
lüğü kapsamına girdiğini 
iddia ederek, karikatürler-
den Danimarka Hüküme-
ti’nin sorumlu tutulama-
yacağını söylemişti. 

(Haber)

Hz. Muhammed’e hakaret edilen karikatürlerden birinin bin adet 
kopyası Danimarka’da satışa çıkarıldı. 

Nefret karikatürü satışa çıkarıldı

Soldan sağa: Full House sahiplerinden Mehmet Durmuş, Kopenhag Bld. Bşk. Ritt Bjerregaard, Full House genel müdürü Dennis Durmuş Niel-
sen, Sos. Dem. Partili milletvekili Yıldız Akdoğan



       Nisan/April 2009haber18  Nisan/April 2009 19   haber

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 - Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk

BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

Mutluluğunuza ortak oluyoruz
Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli 

misafi rlerinizi 1200 kişilik lüks salonumuzda, 
tecrübeli kadromuzla ağırlamaktan 

büyük onur duyacağız.
Kına gecelerinizi cazip fi yatlarla hafta içinde salonumuzda yapabilirsiniz

«««««



       Nisan/April 2009haber18  Nisan/April 2009 19   haber

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 - Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk

BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

Mutluluğunuza ortak oluyoruz
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden 

dolayı teşekkür ederiz. 
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

Düğün, nişan, kına ve benzeri büyük toplantılarınıza 
2000 kişiye kadar yemek servisimiz vardır. 

YEMEK SERVİSİ

«««««
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HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR

HABER’ İLAN VE REKLAM 
VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

İşletme kurarken dikkat edilecek hususlar

Bir işletme bireysel ya da şirket tü-
ründe kurulabilir. Şirket türünde 

kurulan işletmede şirket tüzel bir kişi-
liktir ve bütün sorumluluğu üstlenir, 
ama bireysel kurulan firmalarda kişiler 
kendileri ekonomik sorumluluğu üst-
lenmektedirler. 
En çok bilinen şirket türlerinin başın-

da anonim ve limited şirket gelir. Ayrı-
ca bireysel işletmeler ve dernek ya da 
kollektif yönetilen şirket türleri de bu-
lunur. Ancak bir işletmenin en iyi ku-
ruluş biçimi hangisidir sorusuna ise ya-
nıt vermek oldukça zordur. Bu sorunun 
yanıtı işletmenin tipi ve kurucusunun 
ne kadar sorumluluk üstlenebileceğine 

göre değişebilir. Bu nedenle bir işletme 
kurarken en doğru karar alınmalıdır ve 
bu kararı almada bir avukattan yardım 
alınmasında yarar vardır. 
Bir işletme kurulurken başlangıç ser-
mayesi koymak gerekmektedir. Anonim 
şirketler için başlangıç sermayesi en az 
500 bin kron olmalıdır. Limited şirket 
için en az 125 bin kron olmalıdır. Baş-
langıç sermayesi bankada bir hesapta 
bağlı tutulmamalıdır. İşletmeye alınan 
demirbaşlar ve örneğin kira, telefon, 
maaş vb. gibi işletme giderleri de baş-
langıç sermayesi olarak kullanılabilir. 
Bir şirketin çıkış noktası olarak sınırlı 

başlangıç sermayesi bağlayıcıdır ve ala-

caklılar sadece bu sermayeden hak ta-
lep edebilirler. İşletmenin iflas etmesi 
durumunda bu şirket sahiplerinin, üye-
lerinin birey olarak iflası anlamına gel-
mez. Tipik alacaklılar, örneğin ürün sa-
tanlar, ücretliler ve kira gibi bazı anlaş-
malı alacaklılar şirketin sadece başlan-
gıç sermayesinden hak talep edebilirler. 
Bir işletme şirket olarak yönetiliyorsa 

şirketin iş yaptığı kuruluşlara şirketin 
türü bildirilmelidir ki, şirket sahipleri 
birey olarak borçlanma zorunda kalma-
sınlar. Bu bildirilmediği taktirde ala-
caklı borçlu olarak şirket sahibini tanır 
ve birey bağlayıcı olur. Bu nedenle fatu-
raların üzerinde, antetli yazışma belge-

lerinde şirketin türü, ticaret sicil kayıt 
nr. ve adresi belirtilmelidir. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi toplam 

risk durumunda sadece şirketin başlan-
gıç sermayesi, kefiller ve şirket üyeleri-
nin vermiş oldukları güvence teminat-
ları geçerlidir. Ancak bireysel kurulan 
bir işletmede bireyin işletmesi ve işlet-
me dışındaki mal varlıkları da risk al-
tındadır. 

Sorularınız için yazarımız Erbil 
Kaya’ya 24787860 numaralı telefon-

dan ya da erbil.kaya@haber.dk mail 
adresinden ulaşabilirsiniz.  

erbil.kaya@haber.dk

Avukat Erbil Kaya

Avukat Erbil Kaya

Hammerensgade 1, 2.sal    
DK - 1267 København K

Tlf:  (+45) 7020 7047   Fax: (+45) 7020 7145
Mobil:  (+45) 2478 7860  ek@kirkadvokater.dk

www.kirkadvokater.dk

Her türlü hukuksal sorunlarınız için 
hizmetinizdeyiz.

Hukusal danışmanlık ve 
yardım için arayabilirsiniz.

Mustafa Ceran,                  
Alternatif tıp uzmanı

Kupa çekme 
eski Çin tipi 

tedavi yöntemidir. 
Yapılan araştırmalara göre Mo-
ğolistan bölgesinde bulunan 
Uygur Türklerinin ¬de bu te-
davi yöntemini ilk kullananlar 
arasında olduğu saptanmıştır.
Dünyada değişik isimlerle ad-

landırılan kupa çekme yönte-
mi, Anadolu¬da bu isimden 
başka bardak çekme olarak¬ta 
bilinmekte. Avrupa ve Ameri-
ka¬da cupping-terapi veya va-
kum terapi diye bilinir.

Günümüzde artık ispirtolu 
pamuk yakılarak yapılan kupa 
çekme fazla uygulanmamak-
ta. Ama bir pompa yardımıyla 
içinde negatif basınç oluşturu-
lan manyetik kupalarla, has-
tanın ağrılarını veya başka bir 
rahatsızlığını gidermek daha¬-
da pratik hale gelmiştir.
Plastik kupaların ortasına 

yerleştirilen manyetik çubukla-
r,akupunktur noktalarına denk 
getirilerek, cilt altı kan dolaşı-
mını artırmakla kalmıyor, me-
kanik etkisiyle kas gevşetici 
olarak da kullanılıyor.
Kupa çekmedeki en büyük 

amaç, bölgesel kan akımını 

artırarak, dokuların oksijen-
leşmesini sağlamak. Dolaşımı 
artırmak. Toksinlerin ve kar-
bondioksitin dışarı atılmasına 
yardımcı olmak. Bunun dışın-
da bağışıklık sistemini güçlen-
dirmede çok büyük etkisi var-
dır. Bu tedavi yöntemiyle yeni 
oluşmuş rahatsızlıkları gider-
menin yanısıra kronik vakalar-
da da çok iyi sonuçlar almak 
mümkün.
Kupa çekme 3 şekilde uygu-

lanır:
1- Kuru kupa çekme
2- Kupa ile masaj
3- Kupa ile kan aldırma
Kuru kupa çekme çoğumuzun 

bildiği geleneksel şekilde kuru 
cilde kupa yerleştirilmesidir.
Kupa ile masaj ise, cilde ma-

saj kremi sürüldükten sonra, 
bir veya iki kupanın vücut üs-
tünde ileri ve geri olarak vücut 
üstünde vakumlu bir şekilde 
kaydırılmasıdır.
Son olarak kupa ile kan aldır-

ma vardır. Bu sistemde, deri 
hafifçe bir akupunktur iğnesi 
ile çizilir ve üzerine kupa kapa-
tılarak emici gücün etkisi oluş-
turulur ve kirli kan vücuttan 
çıkarılır. Bu yöntem genellikle 
hasta bölgeye yakın ama nok-
tanın iyi tespit edilme şartıyla 
tedavi yapılır.

Kupa çekme, kan seviyesi dü-
şük anemik ve hemofilili, bu-
nun dışında şeker hastaları, 
kalbinde pil (pacemaker) olan-
lara ve hamilelere uygulanmaz.
Kupa çekmede esas olan bu 

işin eğitimini almış ehil ve uz-
man kişi tarafından yapılma-
sıdır. Yanlış vurulacak kupa-
lar ağrınızı veya başka bir ra-
hatsızlığınızı daha da kötü bir 
duruma sokabilir.Kupa çekme 
gerçekten çok ciddi bir müda-
hale olmakla beraber seçilecek 
bölgenin de ancak bunun eğiti-
mini almış bir uzman tarafın-
dan belirlenmesi gerekir.

info@akuzomas.dk

Kupa çekme ile şifa bulun
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YILDIRIM ZÜCCACİYE

Fikret Yıldırım
Spar Albertslund - Hedemarksvej 8 - 2620 Albertslund

Tlf: 43 64 33 45 - Faks: 43 62 4245 - Cep: 28 34 17 48 - albertslund@spar.dk

Açılış saatleri: Pazartesi - Cuma: 08.00-19.00, Cumartesi - Pazar: 08.00-17.00

Çeyizlik ve hediyelik eşyada Danimarka’nın en geniş ürün yelpazesiyle 
hizmetinizdeyiz.

Hayalinizdeki 
çeyizler 

Hisar’da...

85 Prç.Porselen Yemek Takımı 
*9 Prç. Domino Tencere Seti

*Domino Çaydanlık Takımı
*Domino Cezve Seti

*Ay Düdüklü Tencere
*89 Prç. Çatal Kaşık Bıçak Seti

**Ahşap Kutu

Golden

Mavi

Siyah

Hisar Çeyiz 
Seti

ŞİMDİ: 
6.950,- kr

Normal fi yatı: 
8.950,- kr

Mutfağınızdaki 
lezzetin sırrı onlarda saklı...

Seçkin sofraların seçimi...Hisar Çeyiz 
Seti

ŞİMDİ: 
6.950,- kr

Normal fi yatı: 
8.950,- kr

Golden

Mavi

Siyah

Her eve 
Hisar çeyiz 

seti...

85 Prç.Porselen Yemek Takımı 
*9 Prç. Monaco Tencere Seti

*Monaco Çaydanlık Takımı
*Monaco Cezve Seti
*Ay Düdüklü Tencere

*89 Prç. Çatal Kaşık Bıçak Seti
**Ahşap Kutu
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Nykøbing Falster / Torvet 9 Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk

H U K U K  BÜ R O S U
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Serbest meslek sahibi misiniz ya da olmayı düşünüyor musunuz?

Size sağlayacağı faydalar

• Kişisel hizmet
• Ayda 40.000 krona kadar DANA ek sigorta
• DANA-Net üzerinden hukuksal, satış vb. alanlarda 
  bedava danışmanlık
• Diğer serbest meslek sahipleri ile sosyal birliktelik
• Gelişim programlarına katılım

Bize ulaşabileceğiniz adresler: 

Birleşmiş Milletler İn-
san Hakları Konseyi 
Pakistan tarafından 

sunulan ve İslam’a haka-
reti yasaklayan bir tasarıyı 
kabul etti.  Tasarıya konsey 
üyesi Avrupa Birliği ülke-
leri boş oy verirlerken 23 
ülke kabul oyu verdi. Kon-
seyin 47 üyesi bulunuyor.

Konsey tarafından kabul 
edilen tasarının metninde 
dine hakaret etmek amacıy-
la nefret, tehdit, ayrımcılık 

ve zorlama gibi eylemlerin 
kullanılmasına karşı dinle-
rin korunması gerektiği ve 
genel anlamda dini nefrete 
teşvikin yasaklanmasını ön-
görülüyor.

Müslüman ülkelerin ço-
ğunlukta olduğu konseyin 
kararına gerekçe olarak 
Danimarka’nın Jyllands-
Posten gazetesinin ifade öz-
gürlüğünü kabul edilemez 
bir şekilde kullanarak Hz. 
Muhammed karikatürleri 

yayınlaması gösteriliyor.
Tasarıyı Kanada adına 

engellemeye çalışan dip-
lomat Terry Cormier ve 
diğer bazı Avrupa ülkeleri 
temsilcileri, kurum olarak 
dinlerin değil, bireylerin 
haklarının söz konusu ol-
ması gerektiği görüşünü 
ileri sürdüler. Hindistan 
ise tasarı metninde sadece 
İslam dininden bahsedilme-
sini gerekçe göstererek oy-
lamayı protesto  etti. 

İslam’a hakaret yasaklandı

K
openhag Büyükşe-
hir Belediye Baş-
kanı Ritt  Bjerre-
gaard’un Kasım 

ayında yapılacak belediye 
seçimlerinde aday olmaya-
cağını açıklaması üzerine 
Sosyal Demokrat Parti Ko-
penhag Büyükşehir  Bele-
diye başkanı adayı olarak 
44 yaşındaki eski Adalet 
Bakanlarından Frank Jen-
sen’i gösterdi. 

2005 yılındaki genel se-
çimlerde hazimedete uğra-
yan Sosyal Demokrat Par-
ti’de Mogens Lykketoft’un 
genel başkanlık görevinden 
istifa etmesinin ardından 
genel başkanlığa adaylığını 
koyan Frank Jensen, Helle 
Thorning-Schmidt karşısın-
da kaybetmişti. 

Adaylık yarışını kaybet-
tikten sonra siyaseti bıra-
kan Frank Jensen beledi-
ye başkanlığı adaylığının 
kendisine genel başkan ta-
rafından teklif edilmesiyle 

tekrar siyasete geri döndü. 
Frank Jensen’in  belediye 
başkanlığı koltuğuna otur-
ma şansının çok yüksek ol-
duğu öne sürülüyor. 

(Haber)

Kopenhag’a yeni 
başkan adayı
Sosyal Demokrat Partili Kopenhag büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ritt Bjerregaard, Kasım ayında yapılacak 
yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Sosyal 
Demokratlar eski Adalet Bakanı Frank Jensen’i parti-
nin Kopenhag Belediye Başkanı adayı gösterdiler. 

Kopenhag belediye başkanı Ritt 
Bjerregaard başkanlığa aday 
olmayacağını açıkladı.
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 TLF: 25903030
Hemen arayın, rezervasyon yaptırın

Diğer hizmetlerimiz: 
Yüz bakımı, kalıcı makyaj,
kırışıklıklara karşı oksijen tedavisi, zayıflama 
tedavileri,gelin makyajı, saç yapımı vs.

Kullandığımız en yeni IPL teknolojisi 
sayesinde, daha ilk seans sonunda 
tatmin edici sonuç garanti ediyoruz

ÜST DUDAK KR. 125,-
ÇENE KR.250,-

ŞAKAKLAR KR. 300,-
KOLTUKALTI KR. 400,-

BOYUN KR. 200,-
TÜM YÜZ KR. 600,-

Kalıcı epilasyon ?
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Her türlü fayans işleri, duvar örme ve 
bakımı, iç ve dış taş döşeme yapılır. 

Ayrıca çatı bakımı ve onarımı işleri için de 
hizmetinizdeyiz.

Duvarcı ustası
Abdurrahman Ütme

Tlf: 3026 7572
e-posta:autme@hotmail.com

Danimarka teknik okulu diplomalı

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE BULUŞTURUR HABER’ İLAN VE 

REKLAM VERMEK İÇİN 
haber@haber.dk mail adresine yazınız ya da 3024 5538’i arayınız

Duygu Leloğlu, Brüksel

Nasıl ‘zevkli ve 
‘heyacanlı’ 
saatlerdi on-

lar! NATO’nin geç-
tiğimiz hafta Strasbourg ve Kehl 
şehirlerinde gerçekleştirilen Dev-
let Başkanları Zirvesi’nden bah-
sediyorum…Türkiye’nin masaya 
yumruğunu vurup, ‘Danimarka 
Başbakanı Anders Fogh Rasmus-
sen’in NATO Genel Sekreteri ol-
masını istemiyoruz’ şeklindeki çı-
kış yaptığı zirve!.. 

Ne yalan söyleyeyim! 'Türkiye 
Avrupalı mıdır, değil midir?' soru-
sunu tartışan bazı Avrupa ülkele-
rinin haberlerini yıllardır yapıp du-
ran bir gazeteci olarak, Ankara'nın 
masaya yumruğunu vurması bana 
ayrı bir zevk verdi. Zirveyi izleyen 
biz Türk gazeteciler, 36 saat için 
bile olsa, o zevkin dayanılmaz ha-
fifliğini tatma olanağını yakaladık. 
Öncelikle NATO ülkelerinin ga-
zetecilerinden oluşan binlerce 
basın mensubunun iki gün bü-
tün dikkatleri üzerimizdeydi. Ye-
mekte, çalışırken, kendi aramız-
da konuşurken, sürekli adımları-
mızı takip ettiler. Türkiye 'veto' 
edecek miydi? Rasmussen'in si-
yasi kariyeri burada noktalanı-
yor muydu? Heyecan doruktaydı. 
Bir Danimarkalı gazeteci yakla-
şıp yanıma, 'Bizi niye sevmiyor-
sunuz?' diye sorunca, 'Fazla sarı-
şınsınız' deyivermişim! Karikatür 
krizini başlatan, 'Morgenavisen 
Jyllands-Posten' gazetesinin mu-
habirlerinin, 'Ama bu karikatür-
leri biz yayınladık. Başbakanımızı 
niye cezalandırıyorsunuz?' sorula-
rına maruz kaldık. Kimileri, Ras-
mussen üzerine, 'yemeğine' iddiaya 
tutuştular. 

'KALE DÜŞER Mİ?'
Ancak Danimarka basını, sonuna 
kadar hiç umudunu kaybetmedi. 
Bu olay adeta iki ülkenin basını 
arasında, bir anda ' ulusal bir me-
sele' haline geldi. 
Danimarkalı meslektaşlarımız, 

Rasmussen ile ilgili yapılan her 
olumlu açıklamada yanımıza ge-
lip, 'Yakında kaleniz düşer.' yo-
rumlarını yapıyorlardı. Biz ise 
burnumuzdan kıl aldırmıyorduk. 
Türk Diplomatları kapalı kapılar 
ardında, Danimarkalı eski bir si-

yasetçinin deyimiyle, 'bir pokerci 
edasıyla' müzakere ederken, ben-
zer çekişmeyi biz de basın merke-
zinde yaşadık. 

Ben habire Danimarka, Fransız 
kanallarının canlı yayınlarına çıka-
rak, 'bu iş zor' diyerekTürkiye'nin 
tutumunu anlattım durdum. On-
lara, Kosava ve Afganistan'da te-
mel misyonlar üstlenen bir ittifa-
kın başına, Müslüman dünyasının 
tepkisini çeken bir kişinin getiril-
mesinin riskli olduğunun tekrar 
tekrar anlattım. Roj TV'yi kapat-
mayan bir ülkenin Başbakanı'nın 
teröre karşı mücadeleyi görevleri 
arasında sayan NATO'nun başına 
gelmesi mantıklı mıydı?

Ama Danimarka basını, ne 'kari-
katür krizinin' ne 'Danimarka'dan 
yayın yapan Roj TV'nin kapatılma-
masının' NATO ile ne alakası oldu-
ğunu ne yazık ki hiç anlgılayamadı!
Bu arada duydum ki, SABAH'ın 
Kopenhag temsilcisi Sadi Teke-
lioğlu ile birlikte çıktığım, Dani-
marka'nın 'TV2' adlı haber kana-
lının, Rasmussen'e ilişkin yaptığı 
canlı yayın, 5 milyonluk bir ülke-
de, tam altmış bir dakika boyun-
ca 800 bin kişiyi ekrana bağlamış. 
Belki de bu kriz devam ederdi, biz 
de İskandinav ülkelerinde 'ünlü' 
olurduk!!

Aslında Rasmussen'in seçileceği-
ni ekrana yansıyan bir görüntüyle 
bir şeyler sezinledik ama kondu-
ramadık. Fransa ve Almanya Baş-
bakanları toplantıya yürürlerken, 
bir 'ağabey' edasıyla Rasmussen'i 
aralarına almışlardı. Onu, ABD 
Başkanı Obama'nın yanına doğ-
ru çekiyorlardı. Kameralar sonra 
ayrı bir yerde toplana 'first lady-
leri' gösterdi. Rasmussen'in karısı 
ise, Michel Obama'nın yanından 
hiç ayrılmıyordu. 

SURATLAR ASILIYOR
En dramatik anları ise Rasmus-
sen'in Genel Sekreterliğinin açık-
landığı sırada yaşadık. Artık 'bu iş 
bitti', 'Türkiye veto etti' ve 'Ras-
mussen İstanbul'a özür dilemeye 
gelir mi?' haberlerini kafamda ta-
sarlamaya başlamıştım. 
  Bir Danimarkalı gazeteci, 'Bitti 
bu iş. Rasmussen Genel Sekreter!' 
deyince, 'bir an donmuş, kalmışım.' 
Yüzümdeki tebessüm donmuş! Bu 
olaydan tam beş dakika sonra, ek-
randa, NATO'nun 31 Temmuz'da 

görev süresi dolan, Genel Sekreteri 
Jaap de Hoop Scheffer ve Rasmus-
sen'i gülücükler dağıtırken gördük. 
Ama bu kadarmış dedik, kendi 
kendimize! Rasmussen'in Genel 
Sekreterliğinin açıklandığı daki-
kalarda biz Türklerin yüzü 'ekşi 
satarken', Danimarka basını 'se-
vinçten uçuyordu'. 
  Sonra Zirve'den, deyim yerin-
deyse, biraz 'kös kös' ayrıldık
Rasmussen bu zorlu zaferinin ar-
dından İstanbul'a ayak basarak, 
'Medeniyetler İttifak'ı' toplantı-
sında, 'dinlere saygım var' dedi. 
Müslümanların 'nispeten' gönlü-
nü aldı. Ama gelecekte ittifak bu 
yüzden Müslüman ülkelerde bir 
sorun ile karşılaşırsa, Türkiye'nin 
en azından, 'biz size demiştik' lük-
sü olacak.

SOPA GÖSTERDİLER
Bu süreçte söylemeden geçeme-
yeceğim iki ayrıntı var. Birincisi, 
Avrupa Komisyonu'nun Genişleme 
sürecinden sorumlu yetkilisi Olli 
Rehn'in damdan düşer gibi yaptı-
ğı açıklamasına ilişkin! Rehn, bu 
açıklamasında, Rasmussen'in seçil-
memesi durumunda, Türkiye-AB 
ilişkilerinin bundan zarar görece-
ğinden dem vurarak, Ankara'nın 
AB'nin önemli değerlerinden biri 
olan 'ifade özgürlüğüne' saygı gös-
termesini istiyordu.
  Rehn gibi, genel olarak hep 'den-
geli' açıklamalar yapmaya dikkat 
etmiş bir AB teknokratı NATO ile 
ilgili bir konuda niye devreye giri-
yordu? Bu sorunun cevabı, Fransa 
ve Almanya'nın Rasmussen'in ar-
kasında durması ve AB'de yakla-
şan atamalarda yatıyor! Zira, Av-
rupa Komisyonu'nun görev süresi 
temmuz ayında doluyor. Rehn ise, 
şu anda Javier Solana'nın üstlen-
diği, 'AB'nin Ortak Dış Politika ve 
Güvenlik Yüksek Temsilciliği' gö-
revine oynuyor. 
  İkinci ayrıntı ise Fransız-Alman 
ikilisine ilişkin. Bu ikili, Türki-
ye'nin Rasmussen'a karşı tavır al-
masını, 'kendi ayaklarına basılma-
sı' olarak algıladılar. 
  Rehn'ın açıklaması, AB'nin NA-
TO'nun içişlerine karışması anla-
mına gelirken, Obama'nın, 'Tür-
kiye'nin AB üyeliğini' destekleyen 
açıklamaları bu ikiliyi kızdırdı. 

haber@haber.dk

36 saat süren zevk 
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Tel :2127 5146 

 Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

www.eak-design.com

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning 
og Renovering, Design og Indretning

Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Tel :2127 5146 

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? 
Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık, 

projelendirme ve yapı izni için

Zevkinize göre mimarı tasarımeak-design.com 
Uniq design med den personlige smag

ak@eak-design.com

»NATO Genel Sekreteri olarak seçildik-
ten sonraki ilk toplantıda karşınıza bu 
kılıkta çıkmaktan özür diliyorum. Ufak 

bir kaza geçirdim. Omuzum çıktı maale-
sef. Türk doktorları gelip yardımcı oldu. 
Çok profesyonel, yüksek kaliteli 
bir tedavi yaptılar. Büyük Türk 
konukseverliğini, sıcaklığını, neza-
ketini hissettim. Sayın Başbakan 
doktorlarınızla gurur duyabi-
lirsiniz.
Sizlere burada ifade özgürlüğü 

ile dini duygulara saygı arasındaki 
doğru dengenin kurulması yönün-
deki sorularınızı yanıtlamak istiyo-
rum. 
Önemli olan doğru dengeyi bul-

mak. İfade özgürlüğü ve dini 
duygulara saygı duymak. He-
pinizin bildiği gibi bu konu-
da deneyimlerimiz var, tecrübe 
yaşadık biz ve görüşlerimi siz-
lerle paylaşmak istiyorum. Ben 
şöyle düşünüyorum. Olumlu, po-
zitif diyalog için açık ve samimi 
olarak iletişim kurmak gerekir. 
Diyaloğa ihtiyacımız var. Din-
ler arası kültürler arası diyaloga, 
karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa 
ihtiyacımız var. Sansür türü şey-
ler diyalogun düşmanıdır. Ön 
yargıların mutlaka elimine edil-
mesi gerekir. Saklamak gizlemek 
değil. İfade özgürlüğü, açık ve net 
bir diyalog için ön şarttır. Benim 
açımdan eğer uzun vadeli barışçıl 
bir gelişme istiyorsak serbestçe 
konuşabilmeliyiz. Her birimiz 
ifade özgürlüğünü uygulamamız 
gerekir. Tabi ki bunu bölünmele-
re, nefrete, toplumun bölünmesine 
müsaade etmeyecek şekilde yap-
mak gerekir. 
Doğrudan Danimarka’da yayınlanan 

karikatürler konusuna girmek istiyo-
rum. Benim tavrım gayet açıktır. Krizden 
önce ve sonrasında açıktı. Ben dini, etnik 
geçmişleriyle ilgili insanların suçlamaktan 
yana değilim. Ben dünyanın en büyük din-
lerinden biri olan İslam dinine ve dini sem-
bollerine, başka insanların dini duygularına 
saygı duyarım. Ve şunu da söylemeliyim; 
hiçbir zaman başka insanların duygularını 
incitecek, yaralayacak dini bir kişiliği, 
geleneği,  Muhammed peygamberi resimle-

meye karşı olmuşumdur. Karikatürler Mu-
hammed peygambere hakaret, saygısızlık 
olarak algılandı-
NATO Genel Sekreteri olarak dini, kültü-

rel hassasiyetlere özellikle dikkat edeceğim, 

çeşitli toplumlara karşı saygımı daima 
sürdüreceğim.
NATO Genel Sekreteri olarak öncelikle-

rimden bir tanesi Müslüman dünyasıyla 
diyalog, ilişkilerimizi artırmak ve 
geliştirmek olacaktır. Bunu kendimde özel 
bir sorumluluk olarak görüyorum ve me-
deniyetler arası yakın diyaloğun önemine 
inanıyorum.  
Sayın modaratör, sizinle aynı fikirdeyim: 

İfade özgürlüğü belirleyici olmalı. Kişilere, 
dini duygulara saygılı davranmak da belir-
leyici olmalıdır. Bu da dengenin kendisidir, 
buna ulaşmamız gerekiyor.«

Danimarka eski başbakanı ve yeni NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in 6 Nisan’da İstanbul’da 
düzenlenen Medeniyetler İttifakı konferansında yaptığı konuşmada özür dileyip, dilemediği yönündeki tartış-
maya açıklık getirmek için Rasmussen'in konuşmasını Türkçe ve Danca olarak yayınlıyoruz. İşte Rasmussen’in 
konuşmasının tam metni, karar sizin.

İşte, yeni NATO Genel Sekreteri Rasmussen’in konuşması

»Jeg har netop 
fået et nyt job, 
så lad mig blot 

fortælle jer, at jeg 
havde et lille uheld 
meget tidligt her til 
morgen, og desværre 
fik jeg vredet skul-
deren af led, så jeg 
er bange for, at jeg 
måtte vække et par 
tyrkiske læger. Men 
jeg kan fortælle, at 
de gav mig en meget 
kompetent og kvalifi-
ceret behandling, så 
jeg har allerede følt 
den store tyrkiske 
gæstfrihed, varme 
og venlighed og, hr. 
premierminister, De 
kan være stolt af De-
res læger.

Jeg er meget 
glad for at få 
denne lejlighed til 
at besvare Deres 
spørgsmål med 
hensyn til den rette 
balance mellem 
ytringsfrihed og 
respekt for religiøse 
følelser. Som I alle 
ved har jeg en vis 
erfaring på det 
område, og jeg vil 
gerne dele mine 
overvejelser med jer. 

Jeg tror, det 
er af afgørende 

betydning for en positiv dialog, at vi 
kommunikerer åbent og ærligt. Vi har 
brug for en dialog mellem kulturer og 
religioner baseret på gensidig respekt 
og forståelse. 

Og jeg mener, at alle former 
for censur er den virkelige fjende 
af dialog og en øget forståelse; 
fordomme må imødegås og udfordres 
direkte, ikke gemmes af vejen, ikke 
ignoreres, benægtes eller afvises, 
og det er derfor, ytringsfrihed er 
forudsætningen for en ærlig og åben 
dialog og – efter min mening også af 
afgørende betydning, hvis vi ønsker at 

opnå en langsigtet, fredelig udvikling. 
Vi må kunne tale frit, og vi har 

alle ansvaret for at administrere 
ytringsfriheden på en sådan måde, 
at vi ikke tilskynder til had, og ikke 
skaber splittelse i vores samfund. 

Og lad min benytte denne lejlighed 
til at kommentere direkte på 
spørgsmålet om karikaturtegningerne 
i Danmark. Min indstilling var 
klar før, under og efter krisen. Jeg 
fordømte enhver handling, der 
havde til formål at dæmonisere folk 
på baggrund af deres religion eller 
etniske baggrund. Jeg respekterer 
Islam som en af verdens store 
religioner og det gælder også dens 
religiøse symboler. Jeg respekterer 
andre menneskers religiøse følelser. 
Og jeg må sige, at som en følge deraf 
ville jeg aldrig personligt afbillede 
nogen religiøs skikkelse - heller ikke 
profeten Muhammed - på en måde, der 
kunne såre andre menneskers følelser. 

På samme måde var jeg dybt 
bedrøvet over, at karikaturerne af 
mange muslimer blev set som et 
forsøg fra Danmarks side på at drille, 
fornærme eller optræde respektløst 
over for Islam eller profeten 
Muhammed. Intet kunne ligge mig 
fjernere. 

Og jeg vil også gerne sige jer, at 
under min embedsperiode som 
generalsekretær for NATO vil jeg 
være meget opmærksom på de 
religiøse og kulturelle følelser i de 
forskellige samfund, der befolker 
vores stadigt mere pluralistiske og 
globaliserede verden. 

Og som generalsekretær vil en 
af mine vigtigste prioriteter være 
at etablere og udvide dialog og 
samarbejde med den muslimske 
verden. Jeg opfatter det som et særligt 
ansvar for mig, og jeg tror også, at jeg 
har en personlig indsigt i vigtigheden 
af en tæt dialog mellem civilisationer.

Så, hr. ordstyrer, jeg er enig med 
Dem: ytringsfrihed er afgørende, 
dyb respekt for personlige, religiøse 
følelser er også afgørende, og det er 
præcis den balance, vi må forsøge at 
opnå.«

Dokumentation: Her er Foghs tale i Istanbul
Anders Fogh Rasmussens tale under FN-dialogkon-
ferencen Civilisationernes Alliance i Istanbul, 6. april 
2009.
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Center Oriental Tæpper
GÜMÜŞSUYU

Hundigevej 79. 2, 2670 Greve 
Tlf & Faks: 43 698 090  

Mobil: 40 293 121

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için 180 m2’den 850 m2’lik yeni adresimize taşındık
Evlere taşıma servisimiz vardır

Hundigevej

Hundige 
Station
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40
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10 yıllık tecrübemiz ve kaliteli ürünlerimizle hizmetinizdeyiz

Destan ve 
Pırlanta 

serisi kalite halı 
çeşitlerimizi, klasik 
desenli yünlü halı 

çeşitlerimizi 
mağazamıza 
gelip mutlaka 

görünüzAçılış saatleri: 
Pazartesi-Cuma: Saat 10.00-18.00

Cumartesi: Saat 10.00-16.00
Pazar günleri kapalıyız.

Her ebad, model ve renkte halılarımız mevcuttur. Koyunlu ve Gümüşsuyu halıları, korniş, yastık, 
minder, paspas, yer, masa muşambası ve daha bir çok ürünümüzü görmeden karar vermeyin
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Selçuk Kahraman

29 Mart seçimlerini geride bıraktık 
bilindiği üzere. Sevinenler sevindi,. 

Üzülenler oldu, üzenler oldu, bu seçim 
bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. 
İnanın bu yazdıklarıma ben de gülüyo-
rum, ama kimsenin dikkate almadığı 
bu tirajıkomik seçim sonrasına birazcık 
siz de gülün istiyorum.
Tarih 31 Mart, artık seçim sona erdi ve 
herkes feleği dönmüş bir şekilde aday 
olup da kazanamayan başkan adayını 
aramakta. Ne yazık ki kaybeden baş-
kan adayı ortalarda yok. Arayanlar 
kimler hemen söylüyorum. İlk olarak 
gönül vermiş, iki ayını yanında geçi-
rerek zaman harcamış, iki aylık çalış-

ma emeğinin karşılığını arayan, bayrak 
asan, her istediğine koşan, çay servisini 
yapan garibanlar. 
İkinci sırada büyük bir topluluk var, 

bunlar otobüs şoförleri. Ben saydım yir-
miden fazlaydı. Seçimden sonra ödeme 
yapılma sözü verilmiş olan şoförler ne-
redeyse iki ay boyunca sabahtan akşa-
ma kadar direksiyon sallamış ve araba-
sının, minibüsünün kira bedelini almak 
için başkan adayını arıyor. 
Üçüncü sırada bir kişi bekliyor. Anlaş-

malı bir yakıt istasyonunun sahibi. Ona 
da aynı sözler verilmiş. Yakıtlar alın-
mış, mazotlar alınmış, başkan adayını 
bulabilene aşk olsun. Ortada yine baş-

kan yok. 
Dördüncü sırada reklam ajansı. Baş-

kanın bütün görsellerini hazırlayan, 
atacağı her adıma kafa yoran, plan ve 
strateji yapan danışman. 
Beşinci sırada, en vahimi olan matbaa 

bekliyor. Durumu çok ağır. Başkanın 
işlerini yapmak için kağıt almış ve bas-
kılar yapmış yüz milyarlar harcamış ve 
onun adına borçlanmış kişi. 
Sıra uzadıkça uzuyor. Hepsini yazma-

ya köşem yetmiyor. 
Ekonomik krizin yaşandığı ya da teğet 

geçtiği diyeyim, artık nasıl değerlendi-
riyorsanız, güzelim ülkemizden başkan 
adayı manzaraları. Züğürt ama başkan 

olursam öderiz mantığıyla ortaya çık-
mış bir belediye başkan adayının vahim 
portresi bu anlattıklarım. İsmi bende 
saklı kalsın. 
Daha neler var bir bilseniz.... Evini 

satıp aday olanı mı ararsınız, kazan-
masının zor olduğunu bile bile milyar-
lar harcayanı mı ararsınız, kıl payı ka-
çırdığına üzülenleri mi ararsınız, eşek 
üstünde adaylığa soyunan, düne kadar 
yüzünüze bakmayıp seçim günü sokağa 
dökülen eski başkanları mı ararsınız, 
ne ararsınız? Hepsini gördük bu seçim-
lerde.

selcuk.kahraman@haber.dk

Ölene kadar değil, seçime kadar

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa 

dekorasyonları, 
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis, 
      toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat 

(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve, 
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi 

başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

Menü 3: Lüks Paket 
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, 

lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER 
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

Menü 1: 
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, 
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.

Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, 
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa 

dekorasyonları fiyata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa 
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez. 

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Lüks paket fiyatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip fiyatlarımızı 

öğrenmek için bizi arayınız.

MULTICENTER DÜĞÜN SALONU
1 Mart’tan itibaren Herlev’de iki 

ayrı salona sahip tesislerimizde en 
güzel günlerinizi düzenlemekten 

gurur duyacağız. 

Giriş ve 1. katta içeriden balkonlu 800 
kişilik salonumuz ve 2. katta 250 kişilik 

salonumuzda sizleri ağırlamaktan 
gurur duyacağız. 

Salonumuzda en son teknolojinin kullanıldığı 
elektronik cihaz ve sistemler, elektronik kontrollü 
ışık ve ses sistemi, ayrıca dahili kamera sistemi 

ile internetten canlı yayın. 
Kısaca siz ne isterseniz biz onu sunuyoruz. 

Lyskær 13A - 2730 Herlev - Tlf: Müslüm 2677 5433, Şimon: 4054 9534 Said: 3122 5222

Herlev yeni ve 
müthiş bir düğün 

salonu

Herlev yeni ve 
müthiş bir düğün 

salonu

K
ürtçe yayın 
yapan TRT 
Şeş'te prog-
ram yapan 

sanatçı Rojin, zehir 
zemberek bir açıklama 
yaparak istifa etti. İsti-
fa sebebinin ekonomik 
olmadığını belirten Ro-
jin açıklamasında şu 
görüşleri dile getirdi: 

"Çok söz söylemekten-
se az konuşmayı tercih 
ediyorum. TRT 6'da 
program yapma kara-
rı benim için ne kadar 
zor olduysa, bu kanalda 
yaşadıklarımdan sonra 
bırakma kararını ver-
mek de o derece kolay 
oldu. Program ağırlıkla 
kadınlara yönelik ola-
rak kitap tanıtmaktan, 
tekerlemeye, edebiyat-
tan şiire, kadın sorun-

larından hukuki sorun-
lara geniş bir yelpazede 
hazırlandı, hazırladım. 
Ancak programın ve 
benim üzerimdeki bas-
kılar, o kadar yoğun-
laştı ki programın içini 
boşaltmaya, programın 
kendi kendini bitirme-
sine çalışılıyordu adeta. 
Bir sunucu düşünün ki 
konu ve konuktan ha-
bersiz programa girsin. 
Programcının yani be-
nim, önerdiğim hiçbir 
konuk kabul edilmesin; 
Yayında söylediğim çok 
şey kesilsin, her şeyi-
ne müdahale edilsin. 
Programa potansiyel 
suç, bana da potansiyel 
suçlu muamelesi yapıl-
sın. Tabii ki bu kanal 
Kürt sorununda tari-
hi sürecin getirdiği en 

önemli gelişmelerden 
biri idi ve her şey bir-
den olmayacaktı, belli 
sınırlamaları tahmin 
etmek güç değildi, ama 
kantarın topuzu kaçıp 
hiçe sayılmayı da kabul 
edemeyecektim. Kendi 
özgür irademle verdi-
ğim bir karardır. Özgür 
olmadığım yerde kimse 
beni tutamaz. Sanatçı 
kimliğim ve duruşum-
la uyuşmayan bir yer-
de olmak istemiyorum. 
Girdim, gördüm, çık-
tım."

TRT Genel Müdürlü-
ğü ise sunuculuğunu 
Rojin Ölker'in üstlendi-
ği programın, Ölker'in 
çekimlere mazeretsiz 
olarak katılmadığı için 
yayından kaldırıldığını 
bildirdi. 

TRT Şeş'in iddialı yüzü Rojin istifa etti 

Dünyanın en saygın maga-
zin dergilerinden Vanity 

Fair tarafından internet üze-
rinde düzenlenen oylamada 
Angeline Jolie, dünyanın en 
güzel kadını seçildi. Milyon-
larca kişinin oy vermesiyle 
gerçekleşen yarışmada 19 
kadın yer aldı. 

Jolie oyların yüzde 58’ini 

alarak birinci sıraya yerleşir-
ken, Giselle Bündchen yüzde 
9 ile ikinci, Halle Berry ise 
yüzde 4 ile üçüncü sıraya 
yerleşti. Oy oranları arasın-
daki farkın bu kadar büyük 
olması nedeniyle yarışma 
daha önce ilan edilen tarih-
ten önce sonra erdirildi.            

(HABER)

Angeline Jolie 
dünyanın 
en güzel 
kadını
seçildi
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Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Roholmsvej 15 • 2620 Albertslund 

Mobil: 25 62 81 28 
E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk

►Næringsbasekursus (Ruhsat Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda bir kez,  (3 gün)
Fiyatı: 6.250,- kr. (moms dahil)

► Hygiejnekursus (Hijyen Kursu)
Kurs süresi: 
Ayda iki kez (3 gün)
Fiyatı: 1.500,- kr. (moms hariç), 
Tercüman istenirse: 500,- kr

► Egenkontrol (Sağlık Dosyası) ve Arbejdspladsvurdering, APV/
Arbejdstilsyn (Çalışma Dosyası)
Küçük işyerleri için fi yatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fi yatı: 7.500,- kr (Moms hariç)
Toptancılar için fi yatı:  10.000,- kr. (Moms hariç)
Fiyatlara işyeri dizyanı (Indretningstegning) dahil değildir

► Godkendelse/Nyetablering af forretning (Yeni İşyeri Açma İzni)
Fiyatlarımız 10.000,- kr. başlar ve işyerinin büyüklüğüne göre değişir. 
Sağlık ve belediye izinleri dahildir. 

Sadık Yıldız, 
Gıda Uzmanı
Cep tlf: 25 62 81 28

İşyeri sağlık ve gıda danışmanlığı: Yıllık 3000 + moms
Yeni sağlık kurallarına göre bir gıda danışmanı ile çalışmak gerekiyor.

YENİ

1.500 kr

Humax reciver til Digiturk abonnement 

Paketinde bulunan tüm Türk 
kanalları Türkiye’nin yerli kanallarıdır. 

Mehmet Yılmaz   Tlf.: +45 40 27 89 89
500 kr.

Turksat için IDTE IQ 2030 FTA RECIEVER

1.299 kr.

Digiturk standart paketine abone olun,
Nds Videoguard Head Black Panther 2700 SÜPER 

MAKİNAYA sahip olun

6 AYLIK Lig TV  + 70 kanal  1.290,- kr 
12 AYLIK Lig TV + 70 kanal 2.310,- kr  

Malmö’ye servisimiz vardır.
Danimarka’nın heryerine ürünlerimizi 

posta ile gönderiyoruz. 

Digiturk standart paketinde 70 Türk 
kanalı bulunuyor.

Standart ilk açılış fi yatı 800 kr. 
6 ay uzatma 610 kr.  

Aylık 101 kr.

Digiturk teknik servis uzmanı

ŞOK FİYAT

(Haftaiçi 24 saat, cumartesi günleri 10.00-15.00 
arası servisimiz vardır). Digiturk ev servis ücreti 
200 kr. Çanak ayar 300 kr. dan başlayan fi yatlarla.

Danimarka ve İsveç´teki 
Türklerin 1.numaralı 

antencisi
Bir telefonla 

evinizdeyiz...Teknik 
sorunlariniz icin 24 saat 

hizmetinizdeyiz..

Sattığımız cihazları 
kendimiz özel 

programlıyoruz, tüm 
cihazlarımız + Nds 

Videogurad sistemli olup 
istediğiniz kartlari çalıştırır. 
(D-smart/Viasat/Digiturk

/C+/ uyumlu...)
İstediğiniz cihazı alın, 

beğenmediyseniz 
1 ay içinde paranızı 

iade ediyoruz...

BİZE DANIŞMADAN ADIM ATMAYIN !

Hani, her zaman eliniz 
kalemi bırakmasın, 
gözleriniz okumak-

tan vazgeçmesin, yazın ve 
okuyun derdin ya, biz de 
şimdi yazıyoruz dedem, bin-
bir acı içinde, bin bir zorluk 
peşinde, seni  yazıyoruz iste 
dedem. Sen okuyamayacak-
sın ama en azından hisset 
sana olan sevgimizi dedem. 
Seni çok özlüyoruz ve seni 
anlatarak, senden bahsede-
rek özlemimizi azaltmaya 
çalışıyoruz. 

Bizim bir dedemiz vardı, 
üç gün öncesine kadar vardı 
ama şimdi yok. Onun hak-
kında böyle geçmiş zaman-
da bahsetmek çok acı veri-
yor çünkü onun yokluğuna 
alışmak çok zor. 

Bizim dedemiz bambaşka 
bir adamdı, bizim dedemiz 
harikaydı bizim dedemiz 
unutulmaz bir adam. Bizim 
dedemiz çağdaştı, siyasetçiy-
di, Atatürkçüydü, bizim de-
demiz dürüstlüğün simge-
siydi, bizim dedemiz yardım 
sever daima ihtiyacı olanın 
yanındaydı. Kısacası bizim 

dedemiz geriden gelen ne-
sillere yani bizlere çok güzel 
bir örnek. Eğer ki senin dü-
rüstlüğünü senin yardımse-
verliğini örnek alabildiysek 
ne mutlu bize dedem.

1996 yılında anneannemizi 
kaybettikten sonra dedemiz 
yalnız kalmasın diye bütün 
aile düşünüp taşındı ve de-
demizi buraya yani Dani-
marka’ya getirmeye karar 
verildi. 26 Ocak 1997 yılın-
da dedemiz Danimarka’ya 
geldi yerleşti. Çocukken yaz 
tatillerinde köye gidince de-
demizin otoriterliğinden çe-
kinirdik onunla nasıl konu-
şacağımızı bilemezdik çünkü 
onu tanımıyorduk. Danimar-
ka’ya gelip yanımıza yerle-
şince dedemizi gün geçtik-
çe daha iyi tanıdık. Geldiği 

andan itibaren Danimar-
ka’daki yaşam tarzımıza, 
kültürümüze ayak uydurup 
o da bizimle Danimarkalı 
oldu… Ama her zaman da 
ailenin büyüğü olarak bildi-
ği doğruları hepimize anlatıp 
yol gösterdi bizim dedemiz. 
Bayramlarda özel günlerde 
hepimizi bir araya toplardı 
dedemiz.

Tam 43 tane torunum var 
diye övünürdü, ailem geniş 
çocuklarım torunlarım birbi-
rine bağlı diye övünürdü bi-
zim dedemiz. Gözün arkada 
kalmasın dedecim hepimiz 
her zaman birbirimize bağ-
lı kalacağız senin kurduğun 
bu aileyi asla yıkmayacağız 
güzel dedem.

Dedemiz Osman Özer  91 
yaşındayken (kendi deyi-
miyle 94yasinda) 13 Mart 
2009 Cuma günü maalesef 
vefat etti ve bizleri burada 
bıraktı. 

Seni her zaman düşünen 
senin için daima dua eden 
üç torunun... 

(Ali, Özlem ve 
Assiye VURAL)

Mekanın cennet olsun canım dedem

Mustafa Kellegöz

Danimar-
ka’da 
Sosyal 

Demokrat Par-
tili eski milletvekili Hüse-
yin Araç’ın Haziran ayında 
yapılacak Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerinde milletveki-
li adayı olduğunu çoğunuzun 
öğrendiğini sanıyorum. 

Bizler Region Midtjylland 
bölgesinde yaşıyoruz. Par-
timiz Sosyal Demokratlar 
tarafından iki Türk köken-
li aday adayı olarak ben ve 
Araç Avrupa Parlamentosu 
milletvekili aday adayı seçil-
dik. Bunu bizler çok büyük 
bir başarı olarak görüyoruz. 
Ama sadece iki aday seçile-
cekti. Bulunduğumuz bölge 
temsilcileri daha deneyimli 
adaylar üzerinde karar kıldı-
lar ve ilk sıra adayı Dan Jör-
gensen ve Araç’ı seçtiler. 

Aynı parti içerisinde Araç’a 
karşı mücadele eden bir aday 
ve bir siyasetçi olarak vatan-
daşlarımızın Hüseyin Araç’ı 

desteklemesi gerektiği çağ-
rısını yapmak istiyorum. 
Araç’ın kazanmasının hem 
buradaki Türk toplumu hem 
Danimarka hem de Türkiye 
için önemli olduğunu düşü-
nüyorum. 

Göçmen kökenli seçilen 
temsilciler olarak bulundu-
ğumuz partilerde zorlu sı-
navlardan geçerek sizlerin 
karşınıza aday olarak çıkı-
yoruz. Kimilerine göre bu 
basit bir olay olarak görün-
se de, bizler bulunduğumuz 
şehirlerde, demokrasi çer-
çevesinde sizlerin haklarını 
savunmaya ve var olan hak-
larımızı korumaya çalışıyo-
ruz. Tabii, sizler de seçmen 
olarak, “Acaba bu göreve ta-
lip olanlar bu görevi yerine 
getirebiliyorlar mı mı?” diye 
sorabilirsiniz, bu sizin en do-
ğal hakkınızdır?

Seçilmiş bir belediye meclis 
üyesi olarak sizlere içtenlikle 
şu yanıtı verebilirim. Arzu-
ladığım hizmetlerin tamamı-
nı yerine getirmemiş olabili-
rim, ama şunu biliyorum ki 

bulunduğumuz ortamlarda 
elimizden geleni fazlası ile 
mücadele vererek yapıyor 
ve vicdanen huzurluyum. 
Diğer arkadaşlar da benden 
fazlasını yaparak vicdanen 
huzurlu olduklarına inanı-
yorum. 

Yarınlarımızın daha aydın-
lık ve refah içerisinde olması 
için bilinçli bir biçimde ha-
reket etmemiz gerekiyor. 
Ne kadar zeki ve akıllı bir 
politikacı seçersek seçelim, 
onu yönlendirecek, onu ça-
lışmaya zorlayacaklar sizler 
olacaksınız, kendileri ile ya-
kın istişare yapıp, kendi ça-
lışma alanınıza yardımcı ol-
manızı  isteyiniz. Onları bir 
defa seçip sadece vitrinlik 
yapmayınız, çünkü onların 
enerjilerini seçmeninden al-
dıklarını unutmamalıyız.

Hüseyin Araç’ın da bu gö-
revin altından kalkacağına 
inanıyor ve sizlerin de inan-
masını umut ediyorum. 

(Mustafa Kellegöz, 
Silkeborg Belediye Meclis 

Üyesi)

Hüseyin Araç’a destek verelim
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Nørrebro  Bazar ApS

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Kampanya ürünleri 
stoklarla sınırlıdır

Nørrebro Bazar ApSBAKTAT 
ürünleri 

Danimarka
 bayisi

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

Kampanya süreci dışında da hergün çeşitli ürünlerde özel fi yatlar

6  şişe 
Colaturka 

1.5 lt. şişe parası 
dahil

90,- kr.
3 lt. Dimes

25,- kr.

Pekmez
10,- kr.

 Bedeto 
şekerleme 1 kutu

23,- kr.
 3 kutu
50,- kr.

Ülker Halley 
biskivü 
1 adet

18,- kr.

40,- kr.
3 adet

 Hacışakir 
şampuan 1 adet

25,- kr.
 5 adet
100,- kr.

 10 tüp ülker 
çokokrem

10,-kr.
 Normal fi yatı: 
Tanesi,- 5 kr.

Çocuklar için

Melisa turşu
10,- kr.

3 kg. Gazi 
yoğurt

 40,- kr.

 1 kg. Erzurum 
beyaz peynir

50- kr.
 3 kg.

120,- kr.

 1 kg. Sütdiyarı 
beyaz peynir

55- kr.
 3 kg.

150,- kr.

Marmara 
teneke

1 kg. 35,- kr.
2 kg. 60,- kr.

Marmara 
Birlik

1 kg. 30,- kr.
2 kg. 50,- kr.

Baktat
yoğurt

1 kg. 15,- kr.
2 kg. 25,- kr.

Kristal
zeytinyağı

1 lt. 65,- kr.
2 lt. 100,- kr.

Duru bulgur
1 kg.14,- kr.
5 kg.60,- kr.

10 kg. UN
45,- kr.

SÜPER UCUZLUK !

Basmati 
pirinç 2 x 5 kg. 

125,- kr.

3 kg
 Colombo çay

110,- kr.

 Sabahat 
krem helva 

380 gr. 
2 adet 
30,-kr.

Siciliana 
salça

1 kg. 13,- kr.
2 kg. 20,- kr.

Tukaş salça
1 kg. 16,- kr.
3 kg. 40,- kr.

1 paket 
süzme 

Alwaza çay
110 poşet. 

40 kr.

İndirim kampanyamız 1 Mayıs’ta başlayacaktır

 1 paket dilim 
Öz pastırma

35,-kr.
 3 paket
90,- kr.

CEVAPCiCi  
hazır 

dondurulmuş 
köfte, 600 gr.

15,- kr.

Efepaşa 
Baktat

dilim sosis 
3 paket
25,- kr.

Baktat
dilim sosis 

6 paket
40,- kr.

Normal fi yatı: 
165,- kr.

 5 kg kanat
100,- kr.

 5 kg but
100,- kr.

Helal Helal

4 x 1.300 kg 
helal tavuk

95,- kr. 1 paket Pınar 
şölen  sucuk

55- kr.
3 paket
150,- kr.

 Bir paket
Efepaşa  sucuk

60- kr.
2 paket
110,- kr.

SÜPER UCUZLUK !!!

BÜYÜK YILDÖNÜMÜ İNDİRİMİ !!!
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’yi 
yönetenler için “Anayurdu dört baş-

tan demir ağlarla örmek” bir tutkuydu. 
Demiryolları cumhuriyetin “olmazsa ol-
maz” larından biriydi. Onlar demiryolla-
rına “Cumhuriyet rejimini eski idareler-
den ayıran en kuvvetli harikalardan biri” 
gözüyle bakıyorlardı. Çünkü, demiryolla-
rı “asırlardan beri ne bitmiş, ne de başla-
mış bir girişime rastlanmayan ana vatan-
da, topraklarımızın rengini, çehresini ve 
insan yaşamının genel gidişini değiştire-
cek başlıca sihirli araçtı1“.

Demiryolu’nun Malatya’ya ulaşması ne-
deniyle trenle Malatya’ya gelen Cumhur-
başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa günü-
müzde Türkiye’yi yönetmekte olanlara ve 
yarın yöneteceklere bir rehber niteliğinde 
olmak üzere her satırı biraz “uyarı”, bi-
raz “buyuru”, biraz da “vasiyet” içeren şu 
sözleri söylemiştir:  

“Türkiye Cumhuriyeti’nin tespit etti-
ği projeler dahilinde muayyen zamanlar 
zarfında vatanın bütün mıntıkaları çelik 
raylarla birbirine bağlanacaktır. Bütün 
vatan bir demir kütle haline gelecektir. 
Demiryolları memleketin tüfekten, top-
tan daha mühim bir emniyet silahıdır. 

Demiryollarını kullanacak olan Türk 
Milleti menşeindeki ilk sanatkârlığını, 
demirciliğini tekrar göstermiş olmakla 
müftehir olacaktır. Türk milletinin ser-
vet, refah, medeniyet yolunda yürümesi 
ve Türkiye’de iktisat hayatının yüksek 
inkişafları ancak bu demirden yollarda 
olacaktır. Milletin hayat ve saadet ışıkla-
rı bu yollardan gelecektir. 

Cumhuriyet hükümetinin bu vadideki 
çok verimli gayreti ve çok idealist hareke-
ti takdire şayandır. Burada mühim olan 
nokta, Türk Milletinin kendi inkişafının 

bu demir yollarda olacağı hakikatini, bü-
tün müşkillere rağmen takdir etmesi ve 
ona sahip olması keyfiyetindedir. 

Menşeinden demirci olan ve bütün dün-
yada demir sanatının naşiri bulunan 
Türk, öz vatanında ihmal edilmiş olan 
bu lazimeyi elbette muasır medeniyetin 
bütün dünyada yükselttiği dereceye isal 
edecektir 2“. 

O yıllarda Türkiye’de demiryollarına ve-
rilen önem ülke çapında öylesine ulusal 
heyecanlar yaşanmasına yol açmıştı ki… 
bu heyecan Cumhuriyetin Onuncu Yıl 
Marşı aracılığıyla dalga dalga bütün yur-
da yansımıştı. Türkler her yerde, hep bir 
ağızdan “Demir ağlarla ördük anayurdu 
dört baştan,” diye haykırıyorlardı.

Danimarka ile Türkiye arasında geli-
şen iyi ilişkilerin diplomatlardan, bilim, 
sanat ve kültür adamlarından çok önce 
Danimarkalı mühendislerin eseri olduğu 
görülüyor. Biz bugünü büyük ölçüde bu 
mühendislere borçluyuz. 

Danimarkalı mühendisler ilkin 1927 yı-
lında Anadolu’da demiryolları ile Ereğli 
liman tesislerinin planlama ve kontrol 
işlerinde çalıştılar. (Kampmann, Kierulff 
ve Saxild A.O.) kısa söylenişi ile Kamp-
sax3 diye anılan Müşavir Mühendislik 
Firması Irmak - Filyos ve Fevzipaşa - Di-
yarbakır arasında demiryolu hattının dö-
şenmesi sırasında tarihin bu büyük toplu 
çalışma hareketine sessiz sedasız gözcü-
lük etti4. 

1927 yılı Şubat’ından 1931 yılı Şu-
bat’ına kadar dört yıl süren çalışmalar 
sonrasında şu üç hattın yapımı gerçekleş-
tirildi:

- Fevzipaşa-Malatya-Diyarbakır hattı 
253 km 

- Irmak-Çankırı-Filyos hattı 104 km 

- Filyos-Balışeyh hattı 72 km 
O yıllarda Türkiye’yi yönetenler demir-

yolunun önemini iyi biliyorlardı. Bunun 
en yakın örneği Türkiye Başbakanı İsmet 
İnönü’nün sözleridir. Yapımı aralarında 
ünlü iş adamı Nuri Demirağ’ın da bulun-
duğu Türk müteahhitlerce üstlenilmiş 
olan ve zaman içinde bölüm bölüm ta-
mamlanan 603 kilometre uzunluğundaki 
Ankara- Sivas Demiryolu ile Sivas istas-
yon binasının açılış töreninde 30 Ağustos 
1930 günü başbakan İsmet İnönü “kendi-
lerini borçlu hissettikleri” Türk milletine 
şu sözlerle seslenmiştir: 

“Eski bir asker olarak serinkanlılıkla 
söyleyebilirim ki, şimendiferin Sivas’a 
girmesiyle bu vatanın her hangi bir hu-
dudunun müdafaası bir misli daha kolay-
laşmıştır. Türkiye yedi yıl evvel mevcudi-
yeti için bütün dünyayı hayrette bırakan 
Türkiye’den bugün en azından iki misli 
daha kuvvetlidir. 

Biz baba-oğul yan yana cephede, ana-
kız yan yana Anadolu yollarında hizmet 
eden yurttaşlarımıza layık oldukları ve 
vaadettiğimiz neticeleri göstermek için 
yaşıyoruz. Sivas şimendiferi işte o borçlu 
olduğumuz neticelerden biridir. Bu hat-
lar Türk işçilerinin, Türk fenninin çetin 
ve muzaffer imtihanıdır5“. 

Fevzipaşa-Malatya-Diyarbakır hattının 
yapımı sırasında dağları delmek, ya da 
yarıp geçebilmek için 380 ton patlayıcı 
madde ile 2 bin 200 kilometre fitil kulla-
nıldığı kayıtlara geçti. Bu yollarda ellisi 
10 metreden uzun olmak üzere tam 1830 
köprü yapıldı. Yolun yapımında kullanı-
lan vagonlar sıralansa 50 km lik bir ka-
tar uzunluğuna ulaşacağı hesap edildi. 
Ve çalışan beş bin işçi için günde 430 çu-
val ekmeklik un kullanıldığı da kayıtlar-

da görülüyor6. 
Bundan sonra Danimarkalılar 1951 yı-

lında “Samsun, İzmir, İskenderun, Hay-
darpaşa ve Salıpazarı limanlarının yapı-
mı, modernleştirilmesi ve büyütülmesi 
işi” nde görülmektedir. Danimarkalı mü-
hendis ve teknisyenlerin bu iş süresince 
de gösterdiği üstün çaba beğeni ile anıl-
maktadır. 

Bunun yanı sıra yine Danimarkalıların 
buğday ambarı sayılabilecek üç önemli 
şehirde yapımı düşünülen dev boyutlu si-
loların kontrolü konusunu 1955 yılında 
üstlendiği bilinmektedir. Gerek Ereğli 
Liman tesislerinin yapımı sırasında ve 
gerekse Ereğli-Irmak demiryolunun dö-
şenmesinde ve Diyarbakır’da Bakır tesis-
lerinin kuruluşunda da Danimarkalıların 
rol aldığı görülmektedir.  

(Footnotes)
1 Fevzipaşa-Malatya hattının bitirilen 143 km lik 
kısmının 9 Eylül 1929 günü düzenlenen açılış tör-
eninde Gaziantep Valisi Talat Beyin konuşmasından 
(Demiryolları Mecmuası, Ekim 1929- 56. Sayı) 
2 Anadolu Ajansı, 14 Mart 1931- Demiryolları 
Mecmuası Mart 1931
3 Türkiye’de ve İran’da uzun süre iş yapan Kampsax 
firmasının üç kurucusu var: Per Kampmann (1892-
1959), Otto Kieruff (1891-1981) ve Jørgen Sa-
xild (1891-1975). Kurucularının üçünün de ölmüş 
olmasına karşın firma Danimarka’da bu gün de 
etkinliğini sürdürüyor.
4 Danimarkalı Mühendis Olaf A. Rygaard bu 
çalışma sırasında Anadolu köylüsüyle iç içe 
geçirdiği günlerin öyküsünü “Türkler ve Kürt-
ler Arasında / Mellem Tyrker og Kurder” başlığı 
altında kitaplaştırdı. (Gyldendal Yayınevi, Kopen-
hag  1935, 176 s.) 
5 Demiryolları Mecmuası, Eylül 1931, Sayı 79.
6 Demiryolları Mecmuası Mart 1929, Sayı 49. 
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 “Demir Ağlarla Ördük Anayurdu…”
Zeynel Kozanoğlu

Türkiye’de daha önce şiirleri kitap 
olarak yayımlanmış, Türkiye’ye ve 

başta Nazım Hikmet olmak üzere Türk 
şiirine gösterdiği ilgiyle bilinir Erik Sti-
nus. Özellikle son 16 yıl içinde Türkiye 
ve Danimarka  arasında oluşturulan, iki 
ülke ozanlarını her yıl ortak etkinlikler-
de buluşturmayı üstlenen şiir köprüsü-
nün kurucuları arasında yer alan Erik 
Stinus, deyim yerindeyse bence o Dani-
marka’nın Nazım Hikmet’idir.
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vak-

fı’nın 1995 yılından beri verdiği ‘Ulus-
lararası Nazım Hikmet Şiir Ödülü’nü 
bu yıl Danimarkalı şair Erik Stinus ka-
zandı.
John Berger (İngiltere), Henrik No-

ordbrandt (Danimarka), Tito Patrikos 
(Yunanistan), Cevat Çapan, Turgay Fi-
şekçi ve Tarık Günersel’den oluşan Se-
çici Kurul, ödülü Erik Stinus’a ‘yaşam 
boyu bütün eserlerinde ortaya koyduğu 
insancıl ve sanatsal başarıyı’ göz önüne 
alarak verdiğini açıkladı.
Şaire ödülü, 26 Nisan Pazar  günü, 

‘Uluslararası İstanbul Beyoğlu Şiir Fes-
tivali’nin Aya İrini  Kilisesindeki kapa-
nış gecesinde düzenlenecek törenle ve-
rilecek. (Belki kimi okurlar bilir. Erik 
Stinus’la yıllardır süren arkadaşlığımız 
var. Ne yazık ki Stinus’un sağlık duru-

mu hiç iyi değil. Bundan dolayı İstan-
bul’da yapılacak ödül törenine Erik Sti-
nus’un kızları Asra ve Miriam Stinus 
katılacak ve ödülü babaları adına ala-
caklar.) Ödül daha önceki yıllarda ise, 
Fransa’da yaşayan 
Suriyeli şair Adonis, 
Martinikli şair Aime 
Cesaire ve Filistinli 
şair Mahmud Der-
viş’e verilmişti.
1934 doğum-

lu Erik Stinus’u 
ilk kez 1984 son-
baharında Kopen-
hag’daki politik bir 
etkinlikte tanıdım 
ve daha sonraki yıl-
larda dost olduk. 
Adı ve şiirleri artık 
Türkiye’de de çok 
tanınan bu yenilik-
çi, devrimci ozanla 
birlikte çok sayıda 
Danca – Türkçe şiir 
gecesi etkinliği ger-
çekleştirdik. Erik 
Stinus’un Türkiye’ye olan ilgisi daha 
ben doğmadan, 1950’li yıllarda başla-
mış. Ülkü Tamer, Ataol Behramoğlu, 
Cevat Çapan, Turgay Fişekçi ve Kemal 

Özer gibi şairlerle dostluklar kurmuş-
tur. 
1951 Berlin Dünya Gençlik Festiva-

li’nde Nazım Hikmet’le tanışmış ve 
onun etkisinde kalmıştı. Bu genç şairi 

Nazım Hikmet dı-
şında Pablo Neruda 
ve Bertolt Brecht de 
etkilemişti. 1957 yı-
lında gittiği Hindis-
tan’da Sara Mathai 
ile evlenen Stinus, 
eşiyle birlikte Hin-
distan ve Danimar-
ka’da yaşadı. Bir 
süre önce eşine kay-
beden Erik Stinus, 
halen Kopenhag’da 
sağlık sorunlarıyla 
birlikte yaşıyor. 
Bu yıl 50. Sanat yılı 

kutlanan Erik Sti-
nus’un bildiğim ka-
darıyla 20 den fazla 
şiir kitabı, dört öykü, 
dört gezi ve birkaç 
romanı var.

Aralarında Nazım Hikmet, Melih Cev-
det Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Ke-
mal Özer gibi Türk şairlerini Danca’ya 
çevirdi. Danimarka’da yaşayan şair Mu-

rat Alpar’la da Stinus ortak çeviri çalış-
maları var.
Erik Stinus’un Türkiye’de yayımla-

nan en son şiir seçkisinin adı ‘Kışın bir 
ağacın binde biri’. Çevirenler Kemal ve 
Gülşah Özer.
Erik Stinus genç kuşakların  yeni 

umutlarla yaşamasına katkı sağlamak 
için şiirlerini kaleme aldığını söylüyor.  
Onun şiirlerindeki sanat anlayışını aşa-
ğıdaki şu sözcüklerle özetleyebiliriz: 
‘Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya 
çıkan bir olay, aynı zamanda bizi de içi-
ne almaktadır; sorumluluğumuz, hem 
geçmiş hem de geleceği içererek, dünya-
nın her köşesine dek uzanmaktadır.’ 
Erik Stinus iyi şiir tanımını Nazım 

Hikmet’le birlikte de yapar:

‘Annelerin ninnilerinden
Spikerin okuduğu habere kadar
Yürekte, kitapta
Ve sokakta yenebilmek yalanı,
Anlamak sevgilim, o müthiş bir 
bahtiyarlık
Anlamak gideni ve gelmekte olanı’.

Uluslararası Nazım Hikmet Ödülü 
Erik Stinus’un. Bu ödülü Erik Stinus 
binlerce kez hak etti.

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Danimarkalı Şair Erik Stinus’a Uluslararası 
Nazım Hikmet Şiir Ödülü

HABER
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İrfan Kurtulmuş

T
ürklerin yoğunlukta ya-
şadığı İshöj beldesinde 
düzenlenen şiddet konu-
lu panel konuşmacıları 

daha fazla sayıda ailenin katıl-
mış olmasını arzuladıklarını dile 
getirdiler. Panel, İshöj'da anadili 
öğretmeni olarak çalışan Mustafa 
Kemal Demir'in kişisel girişim ve 
çabaları sonucu Türk Danimarka 
İletişim forumu, HABER gazetesi, 
İshöj Fotbol kulübü tarafından or-
tak olarak düzenlendi.  

Yöneticiliğini Haber gazetesi 
yazı işleri müdürlerinden Sadi 
Tekelioğlu'nun yaptığı panele, 
Türkiye’nin Kopenhag büyükel-
çisi Mehmet Akat, İshöj belediye 
başkanı Ole Björstorp, başkan 
yardımcısı Seyit Ahmet Özkan’da 
katılarak birer konuşma yaptı.
Panelde, Türk olarak Danimar-
ka’da önemli yerlere gelmiş savcı, 
avukat, polis, pedagog, din sos-
yologu, danışman ve gazeteciden 
oluşan 7 kişilik uzman grup konu 
hakkında görüş ve çözüm ortaya 
koydu. 

Temel sorun;’Eğitim ve 
işsizlik’

Büyükelçi Mehmet Akat yaptığı 
konuşmada, Türk gençlerin temel 
sorunun eğitim ve işsizlik olduğu-
nun altını çizdi. Akat, gençlerin iki 

kültür arasında bocaladığına dik-
kat çekerek, ailelerin çocuklarına 
hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmaları 
çağrısında bulundu. Eğitim ve 
kültür düzeyi yükselen gençlerin 
topluma daha yararlı olduğuna 
değinen büyükelçi Akat, kız ve 
erkeklerin Danimarka’daki geniş 
eğitim imkanından faydalanmala-
rını istedi. 

Gençlerin hedefleri olmalı

İshöj Belediye Başkanı Ole Björs-
torp, 30 yıldır belediyesinde şid-
dete karşı, çocuk ve gençlerin suç-
luluğa yönlenmesini önlemek için 
proje ve metotlar geliştirdiklerini 
söyledi. İshöj Belediye Başkan 
Yardımcısı Seyit Ahmet Özkan 
da, Türk gençlerin Danimarka 
kanunlarıyla içiçe yaşadıkları bi-
lincine varması gerektiğinin altı-
nı çizdi. Özkan ayrıca, Avrupa’da 
anne ve baba olmanın zorluklarına 
değinirken, gençlerin hedefleri ol-
ması gerektiğinin altını çizdi.

Sokağa göre yaşam tarzı  

Panelde uzman olarak yer alan 
Savcı Semiha Daşbaş, Avukat Fat-
ma Yandım, Polis memuru Mus-
tafa Demirtaş, Uzman Pedagog ve 
Aile terapisti Ahmet Demir, Din 
sosyologu İsa Kuyucuoğlu, İki dil-
li çocuk danışmanı Mustafa Göl ve 
Haber gazetesi Genel Yayın Yönet-

meni gazeteci Cengiz Kahraman sı-
rasıyla şunları söylediler: 

Semiha Daşbaş (Naestved 
Emniyet Müdürlüğünde 
Savcı): 
Ailelerde şiddet olması durumunda 
çocukların uzaklaştığına işaret etti. 
Gençlerin suç oranında 10 yıl önce-
ye göre azalma olduğunu söyledi.
Mahkemede karşısına çıkan suç iş-
lemiş göçmen gençlerin verdikleri 
en çarpıcı cevabın ‘alkol aldığı ve 
uyuşturucu kullandığı’ yönünde 
olduğunu belirtti. Şiddettin kaba-
laştığına dikkat çekerek, gençlerin 
artık bıçak ve silah kullandığının 
altını çizdi. Ailelerin katkısının çok 
önemli olduğuna değinerek, eğiti-
min önemine vurgu yaptı. Türk 
ve diğer göçmen gençlerin yeni 
yaşam tarzının ‘Sokağa yönelik 
yaşam tarzı’ olduğunu ve uyuştu-
rucunun etkisiyle silahlı soygunla-
ra karıştıklarını ifade etti. 

Mustafa Demirtaş (Batı 
Kopenhag Polisinde görevli 
polis):  
Suç işleyen gençlerin azınlıkta ol-
duğunu belirtti. 
  Medyanın abarttığı gibi suç iş-
leyen göçmen gençlerden çok, çok 
iyi eğitim almış gençlerin olduğu-
nu söyledi. 
  Göçmen gençlerin gasp,soygun, 
şiddet gibi olaylara karıştıklarını 
ve onlarla karşılaştığında ‘yanlış 
arkadaş çevresi, yanlış yerde bu-
lunma ve can sıkıntısından’ suç iş-
lediklerini söylediklerini belirtti. 

Fatma Yandım(Avukat): 
Göçmen gençlerin suç işlediklerin-
de, avukatların iyi savunma yap-
maları için sosyal geçmişini tam 
anlatması ve karşılıklı güvenin 
sağlanması önemine dikkat çekti. 
Mahkemedeki davranışın davanın 
gidişatını etkilediğini ve etnik kö-
keninden ötürü mahkeme ve avu-
katların ayrım yapma hakkının 

olmadığını söyledi.

Ahmet Demir(Uzman 
pedagog ve Aile terapisti): 
Ailelerin panele ilgisiz kalmasına 
tepki gösterdi. Sorunu olan ailelere 
nasıl ulaşılabilineceğini araştırmak 
gerektiğini söyledi. Danimarka baş-
bakanı Anders Fogh Rasmussen ile 
aşırı sağ eğilimli Danimarka Halk 
parti başkanı Pia Kjaersgaard’ı 
eleştireceğimize önce kendimiz-
den başlayalım ifadesini kullandı.
Türk gençlerin sorunlarını şöyle sı-
raladı; "Yetişkinlere ve Kurumla-
ra güvensizlik, Sosyalleşme sorun-
lar, Öğrenme zorlukları, Kendini 
toplum dışına itilmiş hissetmek, 
Kişisel kimlik sorunları, Yeni du-
rum ve koşullara uyum sağlamak, 
Seçim yapabilme, Tutum ve dü-
şüncelerini ifade edebilme, Gi-
rişimde bulunma ve Tecrübe ve 
deneylerden faydalanabilme". 

Cengiz Kahraman(Gazeteci): 
Danimarka medyasının etnik kö-
ken ve göçmenlerin ülkeye ekono-
mik katkılarına göre kıstas uygu-
ladığını belirtti. Medyanın özellikle 
11 Eylül’den sonra Müslüman ve 
yoksul ülkelerden gelenlere karşı 
yayınlarının keskinleştiğine dik-
kat çekti. 

İsa Kuyucuoğlu (Din sosyolo-
ğu ve İlahiyatçı): 
Din ve şiddetin birlikte anılması-
nı medya ve siyasilerin gündeme 
getirdiklerini ifade etti. On emir-
den vurgu yaparak, Kuran’da bir 
insanı öldürmenin bütün insanlığı 
öldürme anlamına geldiğinin altı-
nı çizdi.

Mustafa Göl(İki dilli çocuk 
danışmanı-Roskilde Beledi-
yesi: 
Şiddetin oluşmasında Türk ve 
göçmenlerin taraf olmadığını be-
lirtirken, global gelişmelerin biz-
leri taraf yaptığını belirtti. Kopen-

hag’da gençlik evi yakıldığında Da-
nimarkalıların anne ve babasının 
sorumlu tutulmadığını, göçmen 
gençlerin bir suç işlediğinde aile-
sininde sorumlu tutulmaya çalışıl-
dığına işaret etti. Göl, Danimarka 
Refah ve Uyum Bakanlığının 
göçmenlere karşı yeni kanunları 
salam keser gibi kesmeye başla-
masıyla G.Afrika’daki gibi Aparti-
hed’in ortaya çıkacağını savundu.

Panel, İshöj Belediyesi, Türk-Da-
nimarka İletişim Forumu, Haber 
gazetesi ve Ishöj Boldklub tarafın-
dan düzenlendi.

İrfan.kurtulmus@haber.dk

İshöj'da sorunlar masaya yatırıldı
Danimarka’da son aylarda giderek artan şiddet olayları geçtiğimiz ay sonunda İshöj kasabasında masaya yatırıldı. Yaklaşık 
100 kişinin dinleyici olarak hazır bulunduğu ve Türk uzmanların konuşmacı olarak katıldığı panelde şiddet tartışıldı. 

İşte büyük ilgi gören paneldeki konuşmacılar: Soldan sağa Ahmet Demir, Semiha Daşbaş, Cengiz Kahraman, Fatma Yandım, Mustafa Göl, İsa Kuyucuoğlu, Mustafa Demirtaş

T.C Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Akat

Ishöj Bld. Bşk. Ole Bjöstrup

Ishöj Bld. Bşk. Yardımcısı Seyit Ahmet 
Özkan
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Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Hazırlayan: Muttalip Abat

İki ciltten oluşan 
”Sønderjyllands 

Historie- Güney Jut-
land Tarihi” bugünün 
bakış açısıyla bu böl-
genin kendine özgü 
çok karmaşık tarihini 
anlatıyor. Birinci cilt 
Sønderjylland’in nasıl 
bir sınır ülkesi haline 
geldigini irdeliyor.

Kolding-Ribe ara-
sında uzanan Konge-
åen Irmağı ile Kuzey 
Almanya’da Ejder (Eider) Irma-
ğı arasında kalan Sønderjylland 
(Slesvig) 400. yüzyıldan bu yana 
tartışmalı bir sınır bölgesi oldu.

Bu bölge daha 1200’lü yıllarda 
Danimarka hükümranlığı içinde 
bir dukalık olarak özel bir statü 
aldı ve bu statüsünü 1864’e kadar 
korudu. Öyle ki bu küçük duka-

lıkta sık sık bir çok 
duka söz sahibiydi. 
Bu durum tarih bo-
yunca, gerek yerel 
politikada gerekse 
uluslararası politika-
larda bir çok karga-
şalıklara, uzlaşmaz-
lıklara neden oldu. 
Dükalık 650 yıl bo-
yunca zaman zaman 
değişik güçlerin, dev-
letlerin hakimiyeti al-
tına girdi. 1864 sava-

şından sonra 1867’de Prusya’nın 
(bugünkü Almanya’nın) bir parça-
sı oldu. Ki 1867 yılında Slesvig’nin 
kuzey sınırı Kolding-Ribe arasında 
uzanan Kongeåen Irmağı’na kadar 
uzanıyordu. 1920’ yapılan halk 
oylaması sonucu Slesvig ikiye bö-
lündü ve bugünkü Danimarka-Al-
manya sınırı ortaya çıktı. 1920’den 

sonra da Slesvig’in Danimarka’da 
kalan bölgesi ”Sønderjylland” adı-
nı aldı.

Sønderjylland bölgesi, diğer eski 
adıyla Slesvig hem Danimarka, Al-
man ve Friz kültürlerinin buluştu-
ğu yer idi hem de Danimarka ile 
Avrupa arasında bir köprü idi. 

”Sønderjyllands Historie- Güney 
Jutland Tarihi” iki ciltlik bir yapıt. 
Birinci cilt taş devrinden başlaya-
rak 1815 yılına kadar olan dönemi, 
ikinci cilt de 1815’ten bugüne ka-
dar olan dönemi irdeliyor.

Yukarıda sözünü ettiğimiz 4 
gerçekten yararlı ama ağır yapı-
tın arkasından şimdi yine yukarı-
da sözünü ettiğimiz kitaplar kadar 
ciddi içerikli ancak hemen hemen 
mizahi diyebileceğimiz bir kitabı 
elinizde bulundurmanızı ve oku-
manızı salık vereceğiz: KONGE-
RÆKKEN

Yazarlar: Prof. Dr. Bjørn Poulsen (Öğretim görevlisi). Dr. Carsten Porskrog Rasmussen 
(Å rhus ûniversitesi), Slesvig Merkez Kütüphanesi Bölüm Şefi Dr. Lars N. Henningsen, 
Sinderjylland Müzesi Tarihöncesi Arkeoloğu Orla Madsen. Historisk Samfund for Sin-
derjylland Derneği yayını. 518 sayfa. 498.- kr.

Kuzey Alman-
ya’da, Eider 

nehri-Kiel çizgisinin 
güneyinde kalan ve 
güneyde Hamburg’a 
kadar uzanan böl-
gede yer alan Hols-
ten Dükalığı, tarihte 
yüzyıllar boyu aynı 
anda hem Danimar-
ka’ya hem o zamanki 
Alman.Roma Kral-
lığı’na bağlı olarak 
yaşamını sürdürdü. Holsten Du-
kalığı’nın Danimarka’ya bağlılı-
ğı Danimarka’nın 1864’te Alman-
ya’ya yenilerek büyük topraklar 
kaybetmesiyle sona erdi.

Holsten Dukalığı daha 1830’lu 
yıllarda kendi kaderini kendi be-
lirleme hareketlerine başlamış, 
liberal bölgecilik politikası için 
mücadele vermişti. Holsten hal-
kının kimliği de henüz çok belir-
gin değildi. Konglomerat devlet, 
yani karışık unsurlardan oluşan 
bir devlet idi. Gerek Danimar-
kalı gerekse Alman milliyetçi-

leri Holsten halkının 
Alman olduğunu öne 
sürüyorlardı. Ancak 
Holsten Dukalığı hiç 
bir zaman Danimar-
kalı olmamıştı ve aynı 
şekilde Hamburg’un 
başka bir deyişle El-
ben nehrinin güne-
yinde olan uluslar ile, 
yani o zamanki Al-
manya ile kendilerini 
özdeşleştirmiyorlardı, 

kendilerine yakın görmüyorlardı. 
Holsten halkı tamamen kendine 
özel bir halk idi. Kısacası Dani-
markalılık ve Holstenlilik birbi-
riyle bağdaşamayan iki olguydu 
ve Holsten’in Danimarka’dan 
çözülerek ayrılması da artık ka-
çınılmazdı. 

Evet, 1860’li yıllara kadar Al-
manya ile Danimarka arasında 
bir sınır devleti olan şimdiki 
Alman eyaleti Holsten’in tarihi 
Danimarka tarihi ve politikaları 
açısından çok karışık ve bir o ka-
dar da ilginç.

Yazar Dr. Tarihçi-araştırmacı Steen Bo Frandsen. 
Museum Tusculanums Forlag Yayın Evi. 385. sayfa. 
350.- kr.  

(Aile ve gençlik danışmanı, konferans 
konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)�����������
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Okullar ve sosyal kurumlarda 25 yıllık 
sosyal danışmanlık tecrübelerimle özel 

yaşam ile  sosyal yaşamı 
dengelemekte güçlük çeken gençlere, 
ailelere danışmanlık  ve arabuluculuk 

hizmeti veriyorum. 

- Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken gençler
- Zorla evlilikler
- Farklı kültürlerden evlilikler
- Şiddet kurbanı olan kadınlar ve kızlar

Son haftalarda, artık eski başba-
kan diyeceğimiz Anders Fogh 

Rasmussen’in NATO genel sekre-
terliğine atanması konusuyla bağ-
lantılı olarak Türkiye ve Türkler 
dünya kamuoyunda özellikle de 
Danimarka kamuoyunda çok ko-
nuşuldu. Bu vesileyle gazetemizin 
bu sayısında Türkiye’yi ve Türkle-
ri daha iyi tanıtacak bir kitaptan 
söz etmeyi uygun gördük. Ros-
kilde Üniversitesi Yayın Evince 
yayınlanan TYRKERNE-Arven 
efter Atatürk adlı bu kitap sa-
nırız Türkiye’yi ve Türkleri biraz 
daha yakından tanıma ve anlama 
olanağı verecek nitelikte. Kitabın 
yazarı Andrew Mango İstanbul do-
ğumlu. 1947-1986 yılları arasında 
İngiliz BBC’nin Türkiye muhabi-
ri. Andrew Mango muhabirliğinin 

son yıllarında ve muhabirliği bı-
raktıktan sonra kendini Türkiye 
çalışmalarına adadı.

Türkiye’yi çok iyi tanıyan And-
rew Mango, Atatürk’ten Sonra 
TÜRKİYE ve TÜRKLER adlı 
bu kitabında, kitabın adından da 
anlaşılacağı gibi Atatürk’ten sonra 
ve kitabın yayımlandığı 2004 yılı-
na kadar geçen dönemi anlatıyor, 
irdeliyor.

Andrew Mango’nun Türkleri ve 
Türkiye’yi anlatan kitabı iki ayrı 
bölümden oluşuyor:

- 1. bölüm Atatürk’ün ölümün-
den sonra 2004 yılına kadar 
Türkiye: Bu bölümde 6. yüzyıla 
ve Orta Asya’ya kadar geri gidi-
liyor ve Türklerin kökeni, yayılı-
şı, Anadolu’ya gelişi, 1938-1945 
tek parti ve devletçilik dönemi, 
1945’ten sonraki çok partili dö-
nem, 1960-1980 iç çatışmalar dö-
nemi, 1980’den sonraki kontrol 
dönemi anlatılıyor.

- 2.bölümde ise bugünün Türki-
ye’si ve Türkleri anlatılıyor. Bu 

başlık altında Türkiye – Avrupa 
ilişkileri, ekonomik gelişme, eğiti 
ve kültür yapısı, Ankara ve İstan-
bul’un farklı özellikleri, tekrar 
doğuya yöneliş gibi irdelemeler 
yer alıyor.
Atatürk’ten Sonra TÜRKİYE 

ve TÜRKLER (TYRKERNE-
Arven efter Atatürk) kitabı 
sadece Danimarka halkının değil 
başta ikinci-üçüncü kuşak gençler 
olmak üzere burada yaşayan Tür-
kiye kökenli insanların da yararla-
nabileceği önemli bir yapıt.

Yazar Andrew Mango. 
Roskilde Universitetsforlag 
Yayın Evi. İngilizce’den 
Danca’ya çeviren John Bo-
tofte. 315 sayfa. 298.-kr.

Atatürk’ten Sonra TÜRKİYE ve TÜRKLER 
(TYRKERNE-Arven efter Atatürk)

HOLSTEN I HELSTATEN
Devlet içinde devlet HOLSTEN

Değerli okurlar, 
Geçtiğimiz ay yayınlanan sayımızda bu sayfada yeralan 
Salman Rushdie’nin Şeytan Ayetleri ile ilgili yazı kesinlikle 
kitabın reklamı amacı ile yeralmamıştır. Okurlarımızın dini 
ve siyasi fikirlerine saygımız vardır ve hiç kimseyi 
incitmek gibi bir şey söz konusu değildir. Yine de ortaya 
çıkan yanlış anlamadan dolayı özür diliyoruz. 

SØNDERJYLLANDS HISTORIE l. Güney Jutland tarihi 1. cilt

www.club-alaturca.dk
Reklam ve ilanlarınız  için 
HABER gazetesini seçin

www.haber.dk  haber@haber.dk

DİDİM’DE ARSA
Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2 
büyüklüğündeki andelslejlighed daire 

acilen satılıktır. 
Fiyatı: 325.000 DKK

Müracaat:Tlf: 30 13 42 42

Didim’de 300 m2 tapulu 
ve parselli arsamız 

satılıktır.

Müracaat: Tlf: 2292 7512

ACİLEN SATILIK 
ANDELSLEJLIGHED Denizli, Pamukkale yolu üzerinde ve Pamukkale’ye yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin istasyonu 

karşısında 1308 m2 arsa satılıktır. Yine Pamukkale yolu üzerinde bulunan Küçükdere köyünde  
içinde her türlü meyva ağacı ile zeytin ağaçları bulunan 2 dönümlük bahçe de satılıktır. Her 

ikisini de almak almak isteyenlere fiyatta kolaylık sağlanacaktır. 

PAMUKKALE’DE SATILIK ARSA, BAHÇE ve EV

Müracaat: hckahraman@gmail.com ya da  Tlf. + 45 21 27 17 44

TARİHTE BÜYÜK DEĞİŞİMLER-Store Forandringer. Ta-
rihçi -Yazar Søren Mørch. Politikens Forlag Yayınevi. 
528 sayfa. 400.-kr.

Bu kitabında dünya tarihinin 
en büyük önem taşıyan, bü-

yük değişimlere yol açan ve bugü-
nün modern medeniyetini yara-
tan 61 olayını anlatıyor. Tarihçi 
-Yazar Søren Mørch, gerçekte 
ağır bilimsel olan bu olayları, 
büyük yazarlık ustalığını kulla-
narak çok sade ve adeta masal 
anlatımını andıran bir anlatım 
diliyle herkesin kolay anlayacağı, 
bunun da ötesinde eğlenceli bir 
üslupla okuyucusuna sunuyor.

Buluşlarıyla, düşünceleriyle, 
eylemleriyle dünya tarihinde 
büyük değişimlere yol açan, çağ 
atlatan ve tarihe adlarını yazdı-
ran Gutenberg, Luther, Galile, 
Goethe, Napolyon ve diğer bi-
lim adamları ve tarihî kişilikler,  
Tarihçi -Yazar Søren Mørch’ün 
ustaca ve öyküsel anlatımıyla, 
toplumsal, siyasi, ekonomik ve 
diğer boyutlarıyla bugünkü mo-
dern çağı nasıl yarattıklarını an-
latıyorlar. Öyle ki, bu olaylarla 
ilgili çok az duyulmuş ayrıntılar 
da okuyucuya sunuluyor. Kitabın 
99. sayfasında da Atatürk’ün La-
tin alfabesini yeni Cumhuriyetin 
Türk halkına nasıl sunduğu da 
çoğumuzun ilk kez duyacağı bazı 
küçük ayrıntılarıyla yer alıyor.

İlgili ilgisiz herkes için önemli 
ve belli bir konuda (toplumsal ta-
rih) çok sınırlı bir ansiklopedi ni-
teliğinde, 8 ayrı kitapçığı bir tek 
kitapta toplayan bir yapıt.

Gazetemizin bu sayısında yine 
Danimarka tarihine dönüyoruz 
ve Danimarka tarihinde daima 
büyük karmaşıklıklar yaratmış, 
siyasal, toplumsal yapısını an-
lamanın çok zor olduğu Güney 
Danimarka ve Kuzey Almanya, 
Yani Sønderjylland, Slesvig ve 
Holsten, bölgesinin tarihini derin 
ayrıntıları ile irdeleyen iki çok 
önemli yapıttan söz ediyoruz.

TARİHTE BÜYÜK DEĞİŞİMLER
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Evrende dünyamız dışında yaşam olup 
olmadığı bütün zamanlarda insanın 

zihnini meşgul eden bir konu olmuştur. 
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren insanların merak ettikleri en 
önemli konularından biri olan Tanımla-
namayan Uçan Cisimler  (Unidentified 
Flying Objects/UFO) günümüzde de in-
sanların ilgi odağı olmaya devam etmek-
tedir.

Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO) 
ve dünya dışında başka gezegenlerde 
canlı varlık olup olmadığı konuları hak-
kında bütün dünyada bilimsel araştırma 
yapan bilim adamları ve organizasyonlar 
kurulmuştur. 

Danimarka Savunma Bakanlığı da 2009 
yılının şubat ayında UFO arşivini ilgilile-
rin bilgisine açmıştı.

Bu arşivler içerisinde Finlandiyalı bir 
gencin1982 yılında gözlemlediği bir uzay-
lı ve onun hakkında çizdiği resim de yer 
alıyordu.

Daha sonra İngiltereli bir araştırmacı-
nın uzayda muhtemelen kaç yerde bilin-
meyen cisim olabileceği konusunda yap-
tığı bir araştırma da konuya ilgi duyanla-
rın oldukça ilgisini çekmişti. Araştırmacı 
en az 361 yerde bu tip varlıkların olabi-
leceğini ileri sürüyordu.

Edinburg Üniversitesi’nde doktora ça-
lışması yapan Duncan Forgan adlı bir 
araştırmacının; matematik, istatistik ve 
model analizlerine dayanarak yaptığı he-
saplamalara göre, bilinmeyen cisim sayı-
sı (başka galaksilerle de hesaba katılırsa) 
38.000’e çıkıyordu.  

Konu hakkında başka araştırmalar da 
yapılmıştır. 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi 
NASA’nın verdiği bilgiye göre bu konuda 
en son buluş 2008 yılının Kasım ayında 
gerçekleşmiştir. Araştırmacıların, dünya-
dan 235 milyar km uzaklıktaki bir yıldız 
etrafında dönen, Fomalhaut adlı gezege-
nin fotoğrafını çektiklerini bildirmeleri 

konuya ilgi duyanları epey heyecanlan-
dırmıştı.

Araştırmacılara göre herhangi bir ge-
zegende yaşayan bir canlının olabilmesi 
için su, oksijen, metan ve karbondioksit 
gibi maddelere ihtiyaç vardır. Araştırma-
cılar her hangi bir gezegende canlıların 
yaşayıp yaşamadığını gezegenden gelen 
ışıkla ölçtüklerini söylemektedirler.

İnsanların gördüklerini veya gözledik-
lerini iddia ettikleri binlerce gök cismi 
olmakla birlikte, bunların ne oldukları 
ve nitelikleri konusunda ayrıntılı bilgiye 
ulaşılamamaktadır. 

Bilim adamları dünyanın dışındaki baş-
ka gezegenlerde veya başka evrenlerde 
canlı varlık olduğu konusunda bir çok te-
ori geliştirmiş olmalarına rağmen, konu 
hakkında henüz bir sonuca ulaşılabilmiş 
değildirler. 

Evrenin en gelişmiş ve mükemmel var-
lığı olan insanoğlunun günümüzde ulaş-
mış olduğu bilgi düzeyine rağmen, bile-

medikleri şeyler bildiklerinden çok faz-
ladır. Başka gezegenlerde canlı varlığın 
olduğu ispat edilse bile, insanoğlunun 
onlarla irtibat kurması mevcut şartlarda 
mümkün gözükmemektedir. 

Tanımlanamayan Uçan Cisimler hak-
kında anlatılan hikayeler ve bu konuda 
yapılan açıklamalar aslında bir biçimde 
evrenin sırlarının yazılı olduğu Kur’an-ı 
Kerim’in de konuları arasındadır. Kutsal 
kitabımız konu hakkındaki gerçekler ve 
diğer akıllı canlılar hakkında da metafo-
rik ve fiziksel bilgiler vermektedir.

İşte kaynak: 
(Cinler, dediler ki): “Biz göğe dokun-

duk, onu kuvvetli bekçiler ve alevler-
le dolu bulduk. Doğrusu biz göğün bazı 
mevkilerinde dinlemek için otururduk. 
Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa 
kendisini gözetleyen parlak bir alev bu-
lur” (Cin Sûresi, âyet-8-9)

Hoşça kalın.
kuyucuoglu@gmail.com   

Evrende yalnız mıyız? 
Dr. İsa Kuyucuoğlu

DİN VE  TOPLUM

HABER

Ahmet Demir

Etnik azınlıkların 
uyumu ve özel-

likle motosikletli çe-
teler ile göçmen çe-

teleri arasında çıkan çatışmalar 
sırasında bir çok kişi uyum da-
nışmanı sıfatıyla etnik azınlık-
lar hakkında açıklamalarda bu-
lundu. 

Uyum danışmanlarının da bi-
rey olarak toplumdaki herkes 
gibi görüş bildirmelerinde bir sa-
kınca olmadığını düşünüyorum, 
ancak bazı kişilerin etnik köken-

lilerin uyumu söz konusu oldu-
ğunda kendilerine uyum danış-
manı ya da uzman gibi etiketler 
takarak açıklama yapmalarını 
bir sorun olarak görüyorum. Bir 
kişinin etnik kökeni ya da ismi 
bu işin uzmanı olduğu anlamını 
çıkarmaz. 

Bu sıfatların kullanılmasında 
bir sınır olmadığı için bir çok kişi 
tarafından medyada kullanıldığı-
na tanık oluyoruz. Öncelikle sa-
dece uyum kavramının ne kadar 
karmaşık bir konu olduğunu be-
lirtmekte yarar var. Tartışmalar-
da dikkatler genelde ’siyahlar’ ile 

’beyazlar’ arasındaki bir sorun 
gibi gösteriliyor. Çünkü esmerse-
niz hemen sorun olarak görülü-
yor ve bu esmer kişinin çocuklar 
ve gençlerle çalışan bir uzman 
olduğu hemen unutuluyor. 

Herkesi aynı kefeye koyma gibi 
bir düşüncem olmamasına rağ-
men uyum danışmanlığı sıfatı-
nın bu işin uzmanı ve uyum ala-
nındaki sorunlarla içli dışlı olan 
kişiler tarafından kullanılması 
kanısındayım. Uyum uzmanlı-
ğı uyum alanında araştırmalar 
yapan kişiler için kullanılmadır. 
Eğer etnik azınlıkların uyum so-

rununu dikkate alındığında sıfat-
ların tartışmaların farklı planda 
tartışılmasına katkı sağlayacağı-
nı düşünüyorum. 

Uyum danışmanı sıfatlarının 
danışmanların eğitimlerine ba-
kılmadan sınırsız bir biçimde 
kullanıldığını ifade etmiştim. Bu 
sıfatı taşıyan kişilerin bu alanda 
eğitilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. 

Uyum danışmanlığı eğitiminin 
bir çok perspektiften ele alınabil-
mesi için uyum danışmanlarının 
bazı eğitimleri almasının şart ko-
şulmasını düşünüyor ve aşağıda 

bazı öneriler sunuyorum: 
- En az lisans düzeyinde uyum 

dalında yüksek eğitim.
- Etnik kökenlilerle ve özellikle 

sorunlu kesimle çalışma.
- Sosyoloji, psikoloji, pedagoji, 

iletişim teorileri gibi eğitim dal-
larında uyum konusunun işlen-
mesi.
- Etnik kökenlilerin sosyal ve 

kültürel, aile yapısındaki geliş-
me, eğitim durumları ve etnik 
gruplar ile Danimarka toplumu 
arasındaki sorunların yeniden 
araştırılması.

Uyum danışmanları eğitilmeli

Dünyanın en güzel ve kutsal duygu-
sunu yaşama sırası bana geldi, üste-

lik kendi doğum günümde. Bu nedenle 
bu yazımı henüz bir kaç günlük olan kı-
zıma ve yeni doğan tüm bebeklere ithaf 
ediyorum.

Bugün düşler ülkemde senin hayalinle-
yim. Sana sesleniyorum kalp sarayımın 
incilerle süslenmiş köşesinden. Bugün 
bütün varlığımla yarına dayıyorum göz-
lerimi, kederler biriktiriyorum göğsüm-
den kalbime inen. Seni bugün kucak ku-
cak sevgimle sarmalıyorum kızım, seni 
bugün hem korkularımla hem de özlem-
lerimle kucaklıyorum. Seni seyrederken 
düşler ülkemde bugün, avuçlarını sar-
mış güllerin kokusu doluyor yüreğime. 
Ve sonra bir ince ürperti sarıyor içimi. 
Yarınlar geliyor gözlerimin önüne. İşte 

o vakit garip bir hüzün sarıyor her yanı-
mı. Ürküyorum, ipeksi yanaklarında bi-
rikecek acıların izlerini düşledikçe. Ve 
sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum; bu-
raların senin geldiğin dünya kadar ber-
rak olmadığını. 

Bu diyarlarda savaş var çünkü. Gün ge-
lecek sende savaşmayı öğreneceksin bili-
yorum. Dünyanın kirli, karanlık, çirkef 
ellerini gördükçe uykuda geçirdiğin mev-
simleri özleyeceksin. Sen hep melek ka-
natlarında uçmayı düşlerken, dev bir çı-
nar gibi üzerini örtecek boranlardan na-
sıl söz edeceğim sana? Karanlığın beyaza 
duyduğu nefreti nasıl anlatacağım sana? 
Geldiğin bu dünyanın ne kadar acıma-
sız ve kanlı olduğunu sana nasıl anlata-
cağım? Henüz bir kaç günlük olduğun 
bu dünyada isterdim ki dünyamız masu-

miyetin rengiyle örtülsün, beyaza kap-
lansın ve sen pembe gözlüklerinle haya-
ta bakasın. Ama ne yazık ki yaşadığımız 
yerlerde beyaz ve pembe yok, kırmızı ve 
siyah var. Kan ve karanlıklar var. 

Sen bu kadar güzellikler içerisindey-
ken, sana değecek çirkinlikler ürkütü-
yor beni. Bu diyarlar seni de karanlıklar 
efendisine esir ederse diye ürperiyorum. 
Beyaz çiçeklerle bezenmiş yollarda yü-
rümen için çırpınsam da ben, seçim hep 
sana ait olacak, biliyorum. Şimdi düş-
ler ülkemde zümrütlerle bezediğim mi-
nik yatağında güvendeyken sen, yarınla-
rın endişesi birer hüzün damlacığı olup 
oturuyor zihnime. Sana anlatabilecek 
miyim bilmiyorum. Korkum; bilmedi-
ğin bu dünyanın yalancı çehresine ka-
pılmandan. Ve seni berrak diyarlardan 

alıp bu karanlık diyara götüren gayeni 
unutmandan. Sen bilmezsin, aldatıcı se-
herler estiğini buralarda. Senin geldiğin 
diyarlardaki kadar masum değil her gü-
len yüz. 

Yüreğine değen hazan rüzgârları, en 
güçlü kılavuzun olur eğer sen ister-
sen. Ve dilersen bir tek seni bana vere-
ni, avuç açıp diz çökersen önünde bir 
kez; gözyaşlarınla ıslatarak secdeni, bir 
onu yar bilip, bir ona varmayı dilersen 
eğer… İşte o vakit hiç korkma sen! Du-
alarım hep yanında, hep seninle olacak. 
Karanlık iklimlere düşme diye, kalbim 
kâinatın sahibine dönük, ellerim hep 
göğe açık duracak… Çünkü seni bana 
veren önce Allah’a sonra eşime çok te-
şekkür edeceğim hep.. 

bzelal.kanat@haber.dk

Bedriye Zelal Kanat

Kızıma ve yeni doğan tüm bebeklere.. 

haber@haber.dk
Haber’e ulaşmak için

Sesiniz, Gözünüz, 
Kulağınızhahaber

www.haber.dk
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SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 
1’den 9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez 
yazmak suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun 
sadece bir tek çözümü vardır. Kolay gelsin.

S O L DAN SA⁄A: 1-Bir tür mürekkepbal›¤›
2-Geleneksel 3-‹steyen, kabul eden - Trabzon’un bir

ilçesi 4-Gürbüz, tombul (bebek) 5-Eski dilde su -
Ankara’n›n bir ilçesi 6-"Funda ..." (fiark›c›) - Rusça

‘evet’ 7-Cilve - Bin kilogram.
Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1-Bir cins koyun 2-Kapital,

sermaye 3-Küçük bal teknesi - ‹htiyac›
karfl›layamayan, yetersiz 4-Hat›rat, andaç 5-Kuzu sesi -

Dünyam›z›n uydusu 6-Amerikan armudu 7-Fa s ’ › n
kuzey kesiminde s›rada¤ - Ün, flöhret.

S O L DAN SA⁄A: 1-Bar›n›lacak yer 2-De¤er
derecesi - Baryumun simgesi 3-Bir fleyin olmas›na
çok az kalmak 4-Alamet, niflan- Otlak 5-Sililik, iffet
6-‹ri taneli bezelye 7-Cilt, deri - Afrika’da bir nehir.

Y U KA R I D AN AfiA⁄IYA: 1-Bir yolu ya da geçidi
kapamak amaçl› yap›lan engel 2-Kuru so¤uk - Bir

nota 3-Boyun e¤en - Ekmek, nimet 4-Uzaklaflmak 5-
Yayl› bir çalg› 6-Avrupa Birli¤i’ni simgeleyen harfler -

Yüz, sima 7-Berri.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Atlasçiçe¤i 
Pingpong 

Kolay 
C i n s e l
c a z i b e

Safi 
Çok küçük

b o y u t l u
madde 

Su taflk›n› 
Parola 

Bir Bayan
oyuncu 

S u ç u
ba¤›fllama 

Bir meyve 
Bir tembih

sözü 

A l › fl v e r i fl t e
durgunluk 

Faal 

"... Çetin"
(Yönetmen) 

Ve s a i r e
(K›saca) 

Eski bir tah›l
ö l ç e ¤ i

B a fl k a l › k ,
ayr›m 

Israr 
Baston 

K a l s i y u m
(Simge) 

Asya’da bir
ada ülke 

K a r a g ö z
o y u n u n d a

‘perde’ 
‹ r i d y u m
( S i m g e )

Demokrasi 
Ruh bilimi 
Bir orman

a¤ac› 

Bir ço¤ul
tak›s› 

S a a t i n
altm›flta biri 

Yüce, ulu 
Aflk atefli 

‹nce yap›l› 
Meydan 

H i c a p ,
utanma 
R e z i l l e r

(Eski dil) 

Bitki bilimi,
b o t a n i k Gümüflbal›¤› 

Bir nota 
Ö¤retim ve

e ¤ i t i m
sistemi 

S o d y u m
(Simge) 

Oto lambas› 

Yap›m iflleri 
Tropikal bir

meyve 

Hüner 
M i t o l o j i k

kiriflli çalg› 

A s g a r i ,
minimum 

K i m s e ,
flah›s 
Tören 

‹ s t a n b u l ’ u n
B e y o ¤ l u
i l ç e s i n i n
eski ad› 

E r g e n l i k
sivilcesi  
D o ¤ u m

h e m fl i r e s i

fien, sevinçli 
B e r i l y u m
(Simge) 

Bir burç 
‹lgi eki 

Ünite 
Fakat, ama 

‹ki tarla
a r a s › n d a k i

s›n›r 

Boru sesi 
M o l i b d e n
(Simge) 

B i z m u t
(Simge) 
B ö b r e k
iltihab› 

A n t a l y a
ilçesi 

Stok 
Ta k v i m l i
defter 

G ö z l e r i
g ö r m e y e n ,

kör 

L i t y u m
(Simge) Sarp geçit

Vilayet 
H a y a t

arkadafl› 

Ziyan 
Fiyat art›m› 

"... Çay›"
( M u ¤ l a ’ d a

akarsu) 

Madun 
N a r

pekmezi 
Yüz, sima 

B a fl l › c a
içece¤imiz  

A s e t i k
asidin tuzu

Düzen, hile 
Milatla ilgili 

" . . .
B a s i n g e r "
(Aktris) 

M ü z i k
y a z › s ›
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Türk futbolunun iki büyük devi G.Saray ve F.Bahçe-
’nin geçtiğimiz haftasonu Ali Sami Yen stadında (12 

Nisan-Pazar) oynadığı Türkcell Süper Lig  derbisi tam 
bir rezalet ile sonuçlandı.

Futbolumuzda sürekli gündemi meşgul etmemesi gere-
ken hakem hataları bu derbide de ayyukaya çıkınca si-
nirler gerildi, kazanamayan her iki takımın futbolcuları 
lüzumsuz yere birbirine girdi ve herkesin gördüğü gibi 
olanlar oldu...

Şimdi suçlu kim...?
Hakem mi?
Futbolcular mı? 
Yönetim mi?
Federasyon mu?
Yoksa...!
Önce şunun altını çizmekte fayda var.
F.Bahçeli Diego Lugano’nun Emre Aşık’a arkadan 

kafa vurmasının hiçbir izahı ve affı yok. Saha içinde 
aynı mesleği icraat eden ve alınteri dökerek rızkını çıka-
ran herhangi bir futbolcunun bir başka futbolcuya şid-
det kullanma ya da vurma hakkı yok. 

Bunu ve bunun gibi futbola, centilmenliğe yakışmayan 
şiddet ve benzeri hareketleri savunmaya kalkmak abesle 
iştigal etmek gibi birşey olmalı...

Dünyanın en büyük derbilerinden birisi diye kendi 
kendimizi avuttuğumuz bu son G.Saray-F.Bahçe derbisi 
dünyanın bir numarası oldu.

Ama.. Bir futbol derbisi olarak değil, bir rezalet derbisi 
olarak. Bu derbi, Türk futbol tarih sayfalarına kara leke 
olarak geçti. Dünya medyasında da skandal derbi olarak 
yerini aldı. Bravo sizlere...  G.Saraylı, F.Bahçeli ve Milli 
takımı temsil eden bazı futbolcu kabadayılara.. 

Büyük iş başardınız. En azından Türkiye’nin iki büyük 
kulübünün bu denli büyük bir rezalet derbisi oynadığını 
tüm dünyayı haberdar ettiniz.

Yüz yıllık büyük rekabete büyük gölge düşürdünüz..
Bakın, olayı başlatan Uruguaylı Lugano. Peki.. Brezil-

yalı Carlos ve Lincoln ne yapıyor?
Bitti sayılan maçın son saniyelerinde futbolun güzel-

liğini bozan o büyük kavgadan uzak durarak  dostane 
bir şekilde konuşuyorlar. Aslında onlar, bunun bir spor 
müsabakası olduğunu ve kavga edilen yeşil sahada sade-
ce futbol oynandığını gösteriyorlardı.  Esasında herkese 
ders veriyorlardı. Ama anlayana...

Futbolu çirkinleştiren bu tür olaylar, eğer kulüp yö-
neticileri tarafından radikal kararlar alınıp önlenemez-
se ileride daha vahim olaylar yaşanabilir. Kulüpler önce 
futbolcularına taviz vermeyecek. Hak edilen cezaları in-
dirtme yoluna başvurmayıp gerekiyorsa kulüp tarafın-
dan ön görülecek cezayı da üstüne ekleyecek. Hakemler 
çıkıp büyük küçük demeden kurallar ne diyorsa hiç çe-
kinmeden uygulayacak ve baskı altında kalmayacak.

Futbol Federasyonu cezalar neye hükmediyorsa onları 
aynen uygulayacak. Kulüplerin baskısı altında hareket 
etmeyecek. 

Ön planda olmaması gereken hakem Fırat Aydunus da  
derbide  kavga rezaletini önleyemeyerek ön plana çıkan 
isimler arasına girdi.

Bir hatırlatma.. UEFA yıllar önce  İngiliz holiganlar 
nedeniyle İngiltere’ye Avrupa futbolundan 3 yıl boyunca 
men cezası vermişti. Bu ceza bitiminde zamanın İngilte-
re başbakanı Margaret Thatcher UEFA’ya bir mektup 
göndererek cezanın biraz daha uzatılarak geçerli kalma-
sını istemişti.

irfan.kurtulmus@haber.dk

Rezalet derbisi

SPOR-YORUM

İrfan Kurtulmuş
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İrfan Kurtulmuş

A
vrupa Futbol Birliği UE-
FA’nın 33. kongresi Da-
nimarka başkenti Kopen-
hag’da yapıldı. 

Danimarka Spordan sorumlu Ba-
kan Carina Christensen’in açılış ko-
nuşmasını yaptığı UEFA kongresinde, 
UEFA başkanı Michel Platini, FİFA 
başkanı Joseph S.Blatter’de birer ko-
nuşma yaptılar.

Blatter ve Platini konuşmalarında 
FİFA ve UEFA arasında başlatılan 
işbirliğin önemine vurgu yaparken, 
doping, ırkçılık, yasadışı oyunlar, 
futbol ve finansmanda fair-play ile 
küçük çocukların transfer konusuna 
ağırlık verdiler. 

UEFA Kongresine, UEFA asbaşkanı 
Şenez Erzik’in yanısıra Türkiye Fut-
bol Federasyonundan Lütfi Arıboğan, 
Servet Yardımcı, Metin Kazancıoğlu 
ve Süheyl Gönen’de katıldı.

Hasan Doğan’da anıldı  

UEFA başkanı Michel Platini konuş-
masına başlar başlamaz delegeleri 
‘UEFA’ya üye ülke federasyonlarda 
hayatını kaybedenler için bir dakika 
saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunda yaşamını yitirenle-
rin isim ve ülkeleri ekranda gösterildi. 
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası son-

rası hayatını kaybeden Türkiye Fut-
bol Federasyonu eski başkanı Hasan 
Doğan’ın adı bu isimler arasında ek-
rana getirildi.

UEFA başkanı Michel Platini kong-
rede yaptığı açılış konuşmasında 4 
nokta üzerinde durdu.

Platini 2012 Avrupa Futbol Şampi-
yonasının Polonya-Ukrayna ortaklı-
ğında yapılacağının altını çizdi.

İlk kez Doğu bloğu ülkelerinde böyle 
önemli ve büyük bir futbol organizas-
yonun yapılacağına değinen Platini, 
organize açısından sıkıntı olabileceği-
ni fakat tüm üye ülkelerin UEFA gibi 
bu iki ülkeye tam destek vermesini 
beklediğini söyledi.

Dünyada yaşanan finans krizine rağ-
men UEFA’nın ekonomisinin sağlıklı 
olduğuna işaret eden Platini, Ekono-
mik fair-play’e çok önem verdiklerini 
belirtti.

Küçük çocuk transferi çocuk 
tacirliği gibi

Kulüplerin hesaplarını tutmaları 
konusuna değinen UEFA başkanı 
Michel Platini,UEFA’da oluşturulan 
Kontrol paneliyle denetlemelere önü-
müzdeki yıldan itibaren başlayacakla-
rı sinyalini verdi.

Platini, Uluslararası planda küçük 
çocukların transferlerinin moral ve 
etik açısından durdurulması gerek-

tiğini söyledi. 
18 yaşından küçüklerin halen çocuk 

sayıldığına değinen Platini, 12-15 ya-
şında çocukları kendi ülkelerinden 
kopararak transfer etmenin ’çocuk 
ticareti’ yapmak gibi bir şey olduğu-
nu kaydetti.

UEFA başkanı Platini ayrıca, lotto, 
spor toto ve İddia’da yasadışı oyun-
lara karşı(Maçların önceden ayar-
lanması) yetkililerin müdahalesini 
bekleme yerine UEFA İcra Kurulun 
komite oluşturduğunu ve önümüz-
deki sezondan itibaren ‘Erken uyarı 
sistemi’ni harekete geçireceklerinin 
altını çizdi.

UEFA Başkanı Michel Platini: 

Başkent Kopenhag’da yapılan Avrupa Futbol Birliği UEFA’nın 33. kongresinde 
FİFA ve UEFA arasında başlatılan işbirliğin önemine vurgu yapıldı ve doping, ırk-
çılık, yasadışı oyunlar, futbol ve finansmanda fair-play ile küçük çocukların trans-
fer konusuna ağırlık verildi.  

»Çocuk transferi durdurulsun«

Futbol değerini koruyacak 11 kural
Futbolun değerinin korunmasını sahadaki 11 
adama benzeten UEFA başkanı Michel Platini 
bunları şöyle sıraladı: 
Kaleci
- Önce futbol
Savunma
- Piramit yapı ve Subsidiaritet  
- Birlik liderlik
- İyi yönetim ve Özerklik
- Kökleşmiş futbol dayanışması
Ön libero
- Gençliği koruma ve Eğitim
- Spor Bütünlüğü
Orta saha
- Finanssal fair-play yarışmalar düzenliliği 
- Milli takım ve kulüplerin korunması
- Saygı; ‘Irkçılık, doping ve şiddette sıfır tole-
rans’
Forvet
- Avrupa spor modeli; Kulüplerin kimliklerini 
korumasıUEFA başkanı Michel Platini arkadaşım İrfan 

Kurtulmuş ile.
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