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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

para gönder-al

Türkiye’ye daha uygun
fiyatlarla  para gönderebilir misiniz?
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’’72. Koğuş” 
Kopenhag’da 
vizyona giriyor

Türkiye’de daha vizyona girme-
den büyük bir merak uyandıran 
”72. Koğuş” filmi Mart sonunda 
Kopenhag’da Park Bio’da göste-
rime giriyor. Sayfa 26

3.362 kişiye haksızlık 
mı yapıldı?

Türkiye ile Avrupa Birliği ara-
sında var olan Ankara Anlaşma-
sı, Katma Protokol ve İşbirliği 
anlaşmalarının uygulanmaması 
nedeniyle 3 binin üzerinde Türk 
vatandaşının aile birleşimine 
olumsuz yanıt verildi. Sayfa 8
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Waves Shopping Center
Over Bølgen 2A, 2 sal 
2670 Greve/Hundige

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89 

“Kampanyamız sadece yeni 
müşterilerimiz için geçerlidir”

Yeni müşterilerimize 
Tüm epilasyonlarda 

(permanent hårfjerning) 
%60 indirim

● Permanent Hårfjerning   
  (Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling 
  (Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

ÇÖZÜMÜN ADRESİ

Sayfa 4,18 ve 19

Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 
kararlar Danimarkalı politikacıları 
endişelendiriyor. Avrupa Birliği ile 
Türkiye arasında 1963 yılında 
imzalanan Ankara anlaşmasına uymak 
istemeyen Danimarkalı politikacılar, 
bu anlaşmanın feshedilmesini istedi. 
Ancak Uyum Bakanı Sören Pind, 
AB kararları ve kurallarının bu alan-
da Danimarka yasalarının üzerinde 
sayılması gerektiğini ve Avrupa 
Adalet Divanı tarafından geçtiğimiz 
Aralık ayında açılan bir davada 
verilen kararın Danimarka’da da 
uygulanabileceğinin sinyalini 
verdi. Danimarka’nın bu karara uyup 
uymayacağını ise zaman gösterecek. 
Zira Danimarka’dan açılmış bir dava 
yok. Bu da belirsizliğe neden oluyor. 

AVRUPA ADALET DİVANI

28 Mart Pazartesigünü açıyoruz. 
Açılışımızı takip eden bir hafta boyunca açılış 

fi yatlarımızla hizmetinizdeyiz 

GLOSTRUP TORV 20 - 2600 GLOSTRUP - TLF: 4343 4318

Damak zevkinize uygun, yüzde yüz helal malzeme ile hazırlanmış, 
çorba, sıcak yemek, kebap, diğer et yemekleri ve tatlılar

Öz Konya Kebab Glostrup
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HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız

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. 

Advokat Kadir Erdoğmuş

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

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

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, 
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık 

ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince 

ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

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

�

�

SKRÆDDERI
En modern makinalar ve 

profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün. 
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

Coco

70 108 100 www.tyrkieteksperten.dk 
TV2 ttv s. 503Tlf. er åbne hverdage 8-20 og weekend 8-17

Alle rabatter er fratrukket -  Begrænset antal pladser. Vi tager forbehold for udsolgte afgange.

Scanway
Tyrkiet Eksperten

Scanway Aqua Resort i Alanya er 4-stjernet og helt 

perfekt til familier. I gåafstand til stranden og gratis bus-service til Alanya 
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Tulipan inklusive fra 3.799,-
Scanway Bayview - NYHED! i feriebyen Güllük 
tæt ved Bodrum, byder på en fantastisk udsigt og hyggeligt bymiljø lige 
udenfor døren. 

Tulipan inklusive fra 3.949,-

Tulipan inklusive fra 3.749,-

Scanway Beach i Kusadasi ligger lige ned til det smukke 
ægæiske hav, med privat strand og tæt ved nogle af Tyrkiets største 
seværdigheder.

Flybilletter til Tyrkiet i sommerferien

Konya - 3 uger fra 3.500,-
Kayseri - 3 uger fra 2.800,-
Ankara - 3 uger fra 3.300,-
Antalya - 3 uger fra 3.050,-
Izmir - 3 uger fra 3.200,-
Milas - 3 uger fra 3.250,-

Dalaman - 3 uger fra 3.250,-
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Diamond of Bodrum - det bliver ikke meget smukkere. 

Udsigten fra det 5-stjernede Diamond of Bodrum er fantastisk - diskret og 

charmerende luksus.
All inklusive fra 4.949,-

Natur Ferielejligheder i dejlige og hyggelige Bitez, lig-ger blot et stenkast fra stranden, og har det hyggeligste poolområde i den tilgroede have. 

Tulipan inklusive fra 3.349,-

Forår og sommer i Tyrkiet med alt betaltMette Reissmann

Danimarka lüks tuzağına 
düşmüş, çırpınmaktadır. 
Sahip olmadığımız parayı 

harcıyoruz ve posta kutumuza bı-
rakılan penecereli zarfları  ‘için-
den ne çıkacak acaba’ korkusuyla 
açmıyoruz. Bu böyle olmaz. Ca-
navarlaşan bu sorunla yüzyüze 
gelmeliyiz. Hem özel tüketiciler 
için hem de hükümet için geçer-
lidir bu.
TV3’te yayınlanan ’Luksusfael-

den’ programının sunucusu ola-
rak geçen üç yıl içinde kötü eko-
nomik koşulların bir çok Dani-
markalı ailenin yaşamını nasıl alt 
üst ettiğini yakından gördüm. Ba-
zıları paranın nereden geleceğini 
düşünmeden çılgınca alışveriş ya-
pıyor, bazıları ise “Yeter” demeyi 
gerektiren bir tüketim ve alışve-
riş çılgınlığı içinde. Dünyada her 
şeye sahip olmak imkansızdır, 
hele bunun için paranız da yoksa.
Bunların yanı sıra işbaşındaki 

hükümetin ekonomi politikaları-
nın bedelini ödeyenler var bir de. 
İşlerini kaybedenler, verilen sos-
yal yardımlarda kesintiye gidildi-
ği, sınırlama getirildiği için evini 
ve ekonomik temelini kaybeden-
leri de unutmamak lazım. Hali 
vakti yerinde olanlara vergi mu-
afiyetleri ve ekonomik olanaklar 
sunulurken ülkemizdeki fakir sa-
yısının artmasını ben kabul ede-
miyorum.
Aldığı kredileri ödeyebilmek için 

yine kredi alan ve böylece kredi-
borç batağına saplanıp kalmış ve 
bu bataktan çıkamayacak olan 
nice aileler, kişiler gördüm. Ban-
kadan borç alınan parayı yine 
kredi alarak ödemeye çalışmak 
kadar kötü bir çözüm yoktur. Üs-
telik bunun ödenmesinin olanağı 
da yoksa bu uygulama, bu çözüm 
yasal da değildir. Bu çözümü ter-
cih eden vatandaşlarımız içinde 
bulundukları çaresizlikten dolayı 
böyle yapıyorlar, tabii bu durum 
alacaklıların umurunda olmuyor 
doğal olarak.
Borç batağına saplanmış vatan-

daşlarıma önerebileceğim tek şey: 
Borç almayın. Özellikle aileniz 
için tam bir felaketle sonuçlana-
cak yüksek faizli tüketici kredile-
rinden uzak durun. Kredi alaca-
ğınız zaman gözle görülemeyecek 
kadar küçük harflerle yazılmış 
sözleşme maddelerini dikkatle 
okuyun. Taksitlerini ödeyemeye-
cekseniz konut satın almayın.
Ailelerin, fertlerin özel ekonomi-

lerinin sağlıklı olması istihdam ve 
büyüme yaratma temeline daya-
nan ülke ekonomisinin sağlıklı ol-
masına bağlıdır. Tasarruf ederek 
krizden çıkamayız. Krizden çık-
manın tek yolu çalışmak ve yatı-
rım yapmaktır. Ve hepimizin de 
kendi yaşamımızı düzenlerken so-
rumluluğumuz vardır. Ayağımızı 
yorganımıza göre uzatmak zorun-
dayız. Ekonomik olanaklarımız 
ne kadar sınırlı olursa olsun bu 
mümkündür.

Miletvkili seçilirsem bir borç ko-
misyonu oluşturmak için çalışma-
lar yapacağım. Sorumsuzca kredi 
dağıtılmasının önüne geçeceğim. 
Banakaların ve kredi şirketleri-
nin de kredi verdikleri kişilere 
karşı sorumlulukarı olmalıdır, 
vardır. Özel ekonomilerini düzlü-
ğe çıkarmak isteyen kişilere yar-
dımcı olacak, tavsiyelerde buluna-
cak borç danışma kurulları kurul-
ması için önayak olacağım. Ülke-
mizin ekonomik olarak yeniden 
ayağa kalkabilmesi için hepimizin 
sorumluluk alması gereklidir.

Lüksün tuzağına düşmeyin

Mette Reissmann, milletvekili 
adayı (S), Kopenhag Belediye 

Meclisi üyesi  TV3, 
Luksusfælden programı sunucusu

Albertslund’da, Pazartesi - Cuma günleri arası günde 5-6 saat yemek, temizlik ve ev 
işlerinde yardımcı olacak bayan eleman aranmaktadır.  

İlgilenenler aşağıdaki telefon numarasından müracaat edebilirler. 

YARDIMCI BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Levent Koç, Tlf.: 26 21 05 13
Robinievej 85, 2620 Albertslund  
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Bu insanlara kim sahip çıkacak?
Cengiz Kahraman

Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 
kararlar nedeniyle gündeme ge-

len Ankara anlaşması konusunda 
vatandaşlarımızdan sürekli sorular 
geliyor. Biz de elimizden geldiğince, 
bir haberci gözüyle vatandaşlarımı-
zı gerek gazetemizden gerekse haber 
portalımız haber.dk’dan sıcağı sıca-
ğına bu anlaşmanın içeriği ve Dani-
marka’nın bu alanda izlediği politi-
kalar konusunda aydınlatmaya çalı-
şıyoruz. 
Elinizdeki bu sayıda da Ankara An-

laşması konusuna geniş yer vermeye 
çalıştık. 
2008 yılında da yine bu köşede, 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
yapılan anlaşmalara göre, Türk va-
tandaşlarının Avrupa’da vizesiz se-
yahat etme olanağının bulunduğu-
nu, yine bu anlaşmaların Türk va-
tandaşlarının Danimarka aile birle-
şimi kuralları dışında tutulmasına 
olanak sağlayarak, bu alanda hiçbir 
kısıtlamaya tabi tutulmamaları ge-
rektiğini yazmıştık.
Okurlarımız belki hatırlarlar: 1963 

yılında o zamanki adıyla Avrupa 
Topluluğu olan, Avrupa Birliği ile 
Türkiye arasında yapılan Ankara 
Anlaşması’nı, AB ülkeleri ile 1970’te 
imzalanan ve 1973’te yürürlük ka-

zanan Katma Protokol’u ve Gümrük 
Birliği anlaşmasından doğan hakla-
rımız olduğunu yazmıştık.
Yine tekrar ediyoruz: Ankara Anlaş-
ması, Danimarka’nın Türk vatan-
daşlarından aile birleşimi başvurula-
rı alanında 24 yaş sınırı, bağlılık şar-
tı, konut şartı, banka garantisi gibi 
şartlar öne süremeyeceğini, puan-
lama sistemini uygulayamayacağını 
gösteriyor. 
Türkiye’deki ve Avrupa’daki bazı 

Türk dernekleri, hukukçular ve siya-
set bilimcileri bu anlaşmaları didik 
didik inceliyorlar. Ankara Anlaşma-
sı’nın Madde 13 ve Madde 14’’üne 
göre karşılıklı yerleşme serbestli-
ği hakkını Türkiye’nin de kazan-
mış olduğunu, hem Ankara anlaş-
ması, hem “1970-73 Katma Protoko-
lü” hem de “Gümrük Birliği” gereği 
Türk vatandaşlarına asla vize uygu-
lanamayacağını ve Avrupa ülkelerin-
de “iş edinmeleri ve kurmaları” en-
gellenemeyeceğini belirtiyorlar. 
Ancak Avrupa Birliği ile Türkiye 

arasında yapılan bu anlaşmaların 
açığa kavuşturulması ve bu hakların 
kağıt üzerinde kalmaktan kurtulup 
hayata geçirilmesi için girişimlerde 
bulunulması gerekiyor. Üzerine gi-
dilmesi durumda Danimarka’daki 

Türk vatandaşlarının da yabancılar 
yasası kapsamı dışında tutulduğu 
görülecektir.
Ancak vatandaşlarımız hakları-

nı nasıl arayacaklarını bilmiyorlar, 
kendilerine yardım eli uzatılmasını 
bekliyorlar. Danimarka’nın bu an-
laşmaya uymayacağına inanıyorlar. 
Haksız da sayılmazlar. Çünkü Dani-
marka bugüne kadar bu anlaşmaya 
uymamak için her yolu denedi ve de-
nemeye de devam edecek. 
Vatandaşlarımız haklarını nasıl 

arayacaklarını artık gazetemize so-
ruyorlar. Bize yöneltilen soruların 
başında bu alanda bilgili hukukçula-
rın olup olmayışı ve T.C devletinin 
bu konuda neler yaptığı geliyor.  
İşte bir annenin feryadı. Okuru-

muz gazetemize gönderdiği mektup-
ta bakın neler diyor:
“Sayın gazetemizin yöneticileri. Ne 

olur birşeyler yapın! Ben bir anne 
olarak yalvarıyorum. 2003’ten beri 
aile birleşimi başvurusundan hep ret 
yanıtı aldık. Bütün istediklerini yeri-
ne getirmemize rağmen, bütün aile 
parçalandı, bir çocuk nasıl annesiz 
yaşayabilir. Bir anne nasıl çocuğu ol-
madan yaşar. Bu Ankara Anlaşma-
sı’ndan biz nasıl faydalanabiliriz, ne 
olur  bize bilgi verin, o yola başvu-

ralım. Gazetemize saygılarımı suna-
rım”.
Bir çok vatandaşımız haklarını ara-

yamadığı için ya yuvalarını yıkmak 
zorunda kaldı ya zorunlu olarak ayrı 
yaşamaya başladı ya da İsveç’e göç 
etmek zorunda kaldı. Bu soruların 
muhatabı biz olmamalıydık. 
Bu sorulara en doğru yanıtı T.C 

devletini yönetenlerin vermesi ge-
rekmez mi? Avrupa Adalet Diva-
nı’na bireysel başvurularla bu sorun 
ne kadar çözülür, şüphe götürür. 
‘Hak verilmez, alınır’ diyoruz, ama 
hakkın nasıl alınacağı konusun-
da uzmanların, devlet yetkililerinin 
devreye girmesi gerekmiyor mu? 
İngiltere’de, Almanya’da ve başka 

Avrupa ülkelerindeki Türk avukat-
lar, hukukçular bu işin takipçileri 
olabiliyorlarsa, Danimarka’daki avu-
katlarımız neden olamasınlar? 
Türkiye, katma protokolleri im-

zalayarak sonradan eklenebilecek 
maddelere karşı kendini korumuş ol-
masına rağmen bu hak nedense pek 
gündeme gelmiyor. Bu da yetmezmiş 
gibi, bugün siyasetçilerimiz nedense 
Avrupa Birliği’ne girebilmek için ka-
zanılmış serbest dolaşım hakkından 
feragatte bulunabiliyorlar. 

cengiz.kahraman@haber.dk
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En güvenilen polis ve yargı!
Uyum Bakanlığı tarafından son iki senedir yürütülen bir araştırmaya 
göre, on göçmenden yedisi polis ve yargıya güveniyor. 

Kamu kurumlarına 
olan güvende de ar-
tış söz konusu olur-

ken medya sonuncu sırada. 
Uyum Bakanlığı tarafın-

dan yayınlanan bir çizelge, 
2009 yılından 2011’e göç-
menlerin kamu kurumları-
na olan inancındaki artışı 
gözler önüne serdi. Bu tab-
loya göre:

2009 yılında polise olan 
güven yüzde 42 iken, 2011 
yılında yüzde 11’lik bir yük-
seliş ile kamu kurumları 
içerisinde en çok güvenilen 
kurum olarak yine başı çe-
kiyor. Göçmenlerin yüzde 
53’ü polise güveniyor. Poli-
sin ardından en çok güveni-
len kurum ise yargı. Yargı-
ya olan güven 2009’da yüz-
de 39 iken bu sene itibarı 

ile yüzde 45’e yükseldi.
Meclis ve diğer kamu ku-

rumlarına olan güvende 
sadece yüzde birlik bir de-

ğişimle gözle görülür bir 
yükseliş olmazken, en az 
güvenilen kurum medya 
oldu. 2009 senesinde göç-

menlere yüzde 20’lik bir 
güven aşılayabilen Dani-
marka medyası bu sene 
yüzde 24’lerde seyredi-
yor. Araştırmanın en can 
alıcı noktası ise göç-
menlerin yüzde 
31’inin medyaya 
hiçbir şekilde 
itibar etme-
mesi.

Uyum 
Bakanlı-
ğı’ndan ya-
pılan açıkla-

mada, “Polis ve diğer kamu 
kurumlarının göçmenlerde 
güven duygusu uyandırması 
bizim için mutluluk verici 
bir gelişme. Bu da onların 
Danimarka toplumuna ne 
kadar iyi uyum sağladıkları-
na dair iyi bir örnek. Özel-
likle kamu kurumlarına 

olan güvenin alt seviyede 
olduğu ülkelerden 
Danimarka’ya göç 
eden kişiler de bu 
güven duygusu-
nun oluşması 
bizleri de cesa-

retlendiriyor” 
denildi.

(Haber)
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Sadi Tekelioğlu

Petrol çıkmasın diye...

Ortadoğuda bugün meydana gelen 
olayların temeli bundan 15 ay ka-

dar önce Kopenhag’da atıldı. Birleşmiş 
Milletler İklim Zirvesini hatırlarsınız. 
Sancılı geçen görüşmeler esnasında ola-
sı çevre felaketlerinden bahsedilmiş, fo-
sil yakıtlara dayalı sanayileşme ve top-
lum yaşamının dünyayı çevre felaketine 
götürmekte olduğunun altı çizilmişti.

Alternatif ve çevreye zararlı olmayan 
enerji kaynaklarına yönelecekti dünya-
mız ve halkı.

Petrole ve kömüre alternatif olabile-
cek güneş ve rüzgar enerjisine dayalı 
üretim sistemleri tanıtılmış, elektrikli, 
güneş enerjisiyle çalışan otomobiller ba-
sına ve kamuoyuna tanıtılmıştı.

Bunları hatırlıyorsunuz değil mi?
Batı ülkelerinin endüstrisi bugün pet-

role dayalıdır. Ulaşım petrole bağımlı-
dır. 

Kopenhag zirvesinde ortaya çıktığı 
gibi gelişmiş Batı ülkeleri petrolün al-
ternatifini hazırlamışlardır. Bundan 
sonra yapılacak iş petrolden uzaklaşa-
cak ulaşım ve üretim programlarını dev-
reye sokmak, Batı ülkelerine yeni pazar 
açmaktır. 

Petrolün alternatifi olan enerji kay-
naklarının pazarlanabilmesi çin petrol 
üretiminin kısılması, petrolün pahalan-
ması, ve zamanla da tamamen gündem-
den çıkması gerekmektedir.

Bunu sağlayacak olan yönetim kadro-
larının iş başına getirilmesi, Ortadoğu 
ülkelerinde Batının çıkarlarına ters düş-
meyecek, hatta o çıkarların savunuculu-
ğunu yapacak yeni kadroların eğitilmesi 

gerekmektedir.
Bu, bugünden yarına olacak iş değil. 

Bu bir kuşak yetiştirilmesini sağlayarak 
gerçekleştirilecek bir projedir.

Bugün ortadoğu da çocuk olan kuşak 
ile önümüzdeki 5-10 yılda dünyaya gele-
cek olan çocuklar bu yeni Ortadoğu’yu 
yöneteceklerdir. Bu kuşağın mentalite-
sinin yeni dünya düşüncesine göre di-
zayn edilmesi, değişmesi gerekmektedir.

Ortadoğu ülkelerindeki yönetimler 
petrolden bugüne kadar elde ettikleri 
gelirleri geleceklerini garanti altına al-
mak için üretime dayalı yatırım için ka-
nalize etmemişler, pahalı yarış atları sa-
tın alıp gösteriş yapmışlar, içinde fıski-
yekli havuzlar bulunan saraylar, köşk-
ler, altın kaplamalı muslukların bulun-
duğu banyoları tuvaletleri olan evler, 

hanlar, hamamlar yaptırmışlar elde et-
tikleri parayı lükse ve debdebeye yatır-
mışlardır. O lüksü devam ettirebilmek 
için bu insanların petrol üretip satmala-
rının engellenmesi gerekecektir.

Bu yüzden Ortadoğu’nun bölge olarak 
sahip olduğu yeraltı kaynağının kontro-
lü gerekmektedir. Bu da orada bugün 
işbaşında olan yönetimlerin uzaklaştı-
rılması, yeni bir mentalite ile düşünce 
sistemi kapsamında düşünen yönetici 
kadroların işbaşına gelmesi ile mümkün 
olacakatır.

Bugün Ortadoğu’da yaşanan olaylara 
bu gözlükle bakınca aslında diktatör-
lerden bıkkınlık, demorkasi özlemi gibi 
iddialar bir maval olmaktan öte gitme-
mektedir.

sadi.tekelioglu@haber.dk

KALP HASTALARININ İŞİ ZOR. Danimarka’da her an gözetim altında 
tutulması gereken ve durumu acil olan kalp hastalarını kabul eden 38 hasta-
neden 11’i gündüz saatleri dışında nöbetçi kalp uzmanı doktoru bulundur-
muyor. Dagens Medicin isimli dergi, kalp doktorlarının bu nedenle kardi-
yoloji bölümlerinin dörtte birinin kapatılmasını önerdiğini yazarken, Dansk 
Cardiologisk Selskab isimli örgüte göre, acil olarak gelen kalp hastalarına 
doktor sağlayabilecek hastaneler, hasta kabul etmeli. 

KALP HASTASI ÇOK, 
KALP DOKTORU 
YOK!

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.

������������
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Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını 
Alyans, İnci Kolye veya bileklik, 
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler 

alınır ve satılır.

Buddinge Centret  - Søborg Hovedgade 211 
2860 Søborg - Tlf.: 3969 4228 - Mobil: 2742 3501

Erol Üçler
İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler

www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675

UEFA AVRUPA LİGİ 
maçları sadece 

D-SMART’TA

Sadece uydu anteni değil, elektrik 
ve elektronik denince akla gelen MP3, MP4, 
Laptop şarj aleti gibi her türlü irili ufaklı ürün 
çeşidimizle hizmetinizdeyiz. Ara kabloları, 

kablolu, kablosuz kulaklıklar, anten ve data 
kabloları ve daha bir çok ürün

en ucuz fiyatlarla bizde.

Uydu alıcınız ne olursa olsun, 
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca 

takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

MAXİ paket 
Üstelik CAM 
Modül hediye

Sadece 1.698,- kr. 

İNANILMAZ UCUZLUK!!!

Güvenlik 
kameraları 

satış ve montaj

D- SMART 
İskandinavya 

Servisi

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki 

4 köşe çanak anten 70 cm’lik 
çanağın işlevini görüyor ve tüm 

Türk kanallarını çekiyor.

TAVUKÇU
SATDISCOUNT

- 47 cm -- 
2

4
 c

m
 -

KOMPLE ÇANAK SETİ
Tüm FRE Türk ve 
Avrupa kanallarını 
çekebilen komple 

çanak seti

Sadece 1.098,- kr. 

H.C Ørstedsvej 7, kld. - 1879 Frederiksberg C

Yeni adresimizdeyiz

Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

CocoTERZİ DİKİŞ 
ATÖLYESİ

Her türlü giysi tamiratı, 
genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
ÖZEL DİKİM
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BAŞAK SARAY 
DÜĞÜN SALONLARI

Mutluluğunuza 
ortak oluyoruz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380  

+45  Faks: +45 5859 6381
info@saray.dk - www.saray.dk

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK 
DÜĞÜN SALONU

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

Toplam 1800 kişilik kapasiteli 
yepyeni salonlarımızda en güzel 

gününüzde hizmetinizdeyiz 

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli 
misafi rlerinizi lüks salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla 

ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

Düğün, nişan, kına 
ve benzeri büyük 
toplantılarınıza 

2000 kişiye kadar 
yemek servisimiz 

vardır. 

Kına gecelerinizi 
cazip fi yatlarla 
hafta içinde 

salonumuzda 
yapabilirsiniz

HER TÜRLÜ TAZE ET ÜRÜNLERİ, 
TAVUK VE DÖNER ÇEŞİTLERİMİZLE 

1994 YILINDAN BERİ MB FOOD 
MARKASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Farkımız; sağlık, temizlik 
ve kaliteye gösterdiğimiz 

özende yatmaktadır. 
Tüm sağlık kurallarına 

uygun helal mamüllerimizle 
hizmetinizdeyiz 
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SİZİN BAŞARINIZ 
BİZİM BAŞARIMIZ

MB FOOD 
Danimarka’nın en 

ucuzu ve en kalitelisi

adresi!Lezzetin

Kampanyamız Mayıs ayı boyunca stoklarla sınırlıdır

285.-
Gril 

Kyllinger 
pr. ks. 

29,95,-
Kylling 

sandwich 
strimler 
pr. kg.

27,95,- 
Stegt kylling 

bryst 
pr. kg.

23,95.-
Hot wings 

pr. kg.

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

LEZZET VE SERVİSİN ADRESİ

DÜNYA KALİTESİ

Göçmen kanunların-
daki sertleştirme-
lere rağmen, 2003 

yılından bu yana Dani-
marka’da en fazla aile bir-
leşimi vizesi geçen sene 
verildi. 2010 yılı itibarı ile 
verilen aile birleşimi vize-
si sayısı 4766 olurken en 
son 2003 yılında bu sayı 
4791 olarak kayıtlara yan-
sımıştı. 
Aile birleşimi ile Dani-

marka’ya en çok giriş ya-
panlar Tayland, Türkiye 
ve Filipinler’den geliyor. 

Danimarka Halk Parti-
si başkan yardımcı Peter 
Skaarup, şu ana kadar 
verilen aile birleşimi vize-
lerinin sayısının oldukça 
yüksek olduğu öte yandan 

bu evliliklerin görücü usü-
lü ya da zorlama olup ol-
madığını araştıracaklarını 
söyledi. 

Göçten sorumlu bakan 
Birthe Ronn Hornbech 
konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada “Eskiden sadece 
göçmenler eşlerini Dani-
marka’ya getirirken, şimdi 
birçok Danimarkalı dünya-
nın farklı noktalarına gi-
dip, orada hayatlarını bir-
leştiriyor ya da aşık olup, 
eşlerini ya da partnerlerini 
Danimarka’ya getiriyor-
lar” şeklinde konuştu. 

Aile birleşimi kanunla-
rına da değinen Bakan 
Hornbech, “buraya gelen 
kişilerin ülkeye enteg-
rasyonu ve iş piyasasına 

katkıları benim için çok 
önemli” dedi. 

Göçlerin etkileri üzerine 
araştırma yapan Rockwool 
Vakfı Araştırma depart-
manı sorumlusu Torben 
Tranæs, Danimarka’ya 
yeni göç kanunlarının ar-
dından gelen göçmenlerin 
çoğunun iş ya da eğitim 
amaçlı burada olduklarına 
dikkat çekti. 

Uzakdoğu’dan gelen göç-
menlerin Ortadoğu’dan 
gelenlere göre daha çok 
tercih edildiğini belirten 
Tranæs, “tarihi tecrübele-
rimiz Asyalılarda suç ora-
nının düşük ve daha çalış-
kan olduklarını gösteriyor” 
şeklinde konuştu. 

(Haber)

D
animarka’da iş-
başında olan hü-
kümetin 2001 yı-
lında göreve gel-

mesiyle yürürlüğe koydu-
ğu ve oldukça set bir şekil-
de uygulanan 24 yaş sınırı, 
bağlılık şartı, konut şartı, 
ekonomik garanti, 28 yıl 
Danimarka’da oturmuş 
olma şartı gibi nedenlerle 
3.362 kişinin aile birleşimi 
başvurusuna olumsuz ya-
nıt verildi.

2001 yılından 2010 
yılı sonuna kadar yapı-
lan 7.575 başvurudan 
4510’una olumlu yanıt ve-
rilirken, 3.362 kişiye aile 
birleşimi hakkı ve oturma 
izni verilmedi.

AB hukukuna aykırı
Geçtiğimiz Aralık ayında 
Avrupa Adalet Divanı ta-
rafından bakılan Toprak 
davası adı verilen dava so-
nucunda alınan karar ile 
bunun ardından Zambrano 
davası adı verilen davada 
ulaşılan sonuç Danimar-

ka’nın uygulamakta oldu-
ğu aile birleşimi kuralla-
rının AB hukukuna aykırı 
olduğunu ortaya koyarken 
özellikle Toprak davası 
Ankara Anlaşmasını yeni-
den gündeme getirdi.

1963 yılında zamanın Dı-
şişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil tarafından o 
zamanki adıyla Avrupa 
ekonomik Topluluğu olan 
Avrupa Birliği ile imza-
lanan Ankara Anlaşması 
Türk vatandaşlarının ser-
best dolaşım hakkını ga-
ranti altına alıyor. 

1972 yılında yapılan kat-
ma protkolle alanı geniş-
letilen anlaşmaya göre 
Avrupa ülkelerinin kendi 
göç kurallarında aldıkları 
sınırlayıcı önlemler Türk 
vatandaşlarını kapsama-
yacak, Türkler Avrupa ül-
kelerinde vizesiz seyahat, 
çalışma ve oturma izni 
alabilecekler, Türk işçileri 
aile üyelerini de yanların-
da getirebileceklerdi. Hat-
ta aynı anlaşma Türk va-

tandaşlarının çocuklarına 
anadili eğitimi verilmesini 
de öngörüyor.

Eski Sosyal İşleri Baka-
nı ve halen parlamento 
uyum komisyonu başkanı 
olan Karen Jespersen geç-
tiğimiz günlerde ortak bir 
çalışma grubu oluşturarak 
Danimarka’nın Ankara 
anlaşmasını feshetmesinin 
yollarının araştırılacağını 
söylemişti.

İktidara dışarıdan des-
tek veren Danimarka Halk 
Partisi de Danimarka’nın 
Birleşmiş Milletler ve AB 
kurallarını uygulamaması 
gerektiğini dile getirmiş 
ve partinin sözcüsü Peter 
Skaarup, Danimarka’ya 
1993 Edinburgh zirvesinde 
ortak mülteci politikala-
rından muafiyet sağlayan 
ayrıcalıklar kapsamında 
Toprak ve Zambrano dava-
sının Danimarka yabancı-
lar yasasının uygulanması-
nı engellemesi gerektiğini 
belirtmişti.

(Haber)

3.362 kişiye haksızlık mı yapıldı?
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında var olan Ankara 
Anlaşması, Katma Protokol ve İşbirliği anlaşmalarının 
uygulanmaması nedeniyle 3 binin üzerinde Türk 
vatandaşının aile birleşimine olumsuz yanıt verildi.

Sert yasalara rağmen aile birleşiminde artış
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Uluslararası bir araştırma (Avru-
pa Birliği Göçmen Entegrasyon 

Politikası Göstergesi - MIPEX), Dani-
markanın ırkçılıkla mücadele konu-
sunda çok başarısız olduğunu ve ırk-
çılığı önleyecek yeterli çalışmanın ya-
pılmadığını gösterdi. 
Geçen yılı kapsayan araştırmanın 

sonuçları Mart ayı başında kamuoyu-
na açıklandı.  
Araştırmaya Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerin yanı sıra, Kanada ve Ame-
rika’da dahil edildi. Yasal düzenleme-
lere bakıldığında ırkçılıkla mücade-
le veren en iyi ülke Kanada. En kötü 
ülkeyse Letonya oldu. Danimarka bu 
sıralamada yirminci sırayı alırken,  
İsveç üçüncü oldu. 
Kanada ve İsveç bu açıdan değer-

lendirildiğinde göçmenler için en iyi 
iki ülke.  Irkçılıkla mücadele bu iki  
ülkede (ve bunlara yakın diğer ülke-
lerde) devlet politikası olmuş. Eğitim 
sistemi, işgücü piyasası, sosyal yaşam 
gibi hayatın her alanında ırkçılığı en-
gelleyecek yasalar çıkarılmış. Irkçılı-
ğa maruz kalanlara şikayet olanak-
ları sağlanmış.  Letonya ve benzeri 
ülkelerdeyse (bunlara Danimarka’da 
dahil) bu tür yasal düzenlemeler yok. 
Etnik ayrımcılık devlet politikası ha-
linde gelmemiş. Örneğin etnik ayrım-

cılık yapıldığı için  işten çıkarılmalar-
da veya iş müracaatlarının rededil-
mesinde, ırkçılığı belgelemek, ırkçılı-
ğa maruz kalmış şahsın görevi olmuş. 
Eğitim sistemine bakıldığında, MI-

PEX raporu Danimarka eğitim siste-
min çok kültürlü olmaktan  uzak ol-
duğunu gösteriyor. Danimarka, Po-
lonya ve Letonya’yla birlikte bu sı-
ralamada sondan ikinci. En sona ise 
Romanya geliyor. Danimarka ve Ro-
manya gibi sonunculuğu kapmış ül-
kelerde, ‘batı’ kültürü dışında çocuk-
lara hiç bir kültürel bilgi verilmiyor, 
başka kültürden insanlarla iletişimi 
güçlendirecek çalışma yapılmıyor.
İngiltere’nin eğitim sistemi bu ko-

nuda en iyisi. En fazla bu ülkede de-
ğişik kültürler hakkında ders verili-
yor, kültürel tolarans sağlanmaya ça-
lışılıyor. Norveç çok kültürlü eğitim 
konusunda ikinci ve İsveç üçüncü sı-
rada yeralıyor.
İş konusunda Danimarka fena değil
MIPEX araştırması sadece ırkçılıkla 
mücadeleyi araştırmıyor. Vatandaş-
lık, aile birleşmesi, eğitim ve işgücü 
piyasası gibi başka önemli alanlara 
da değiniyor.  İş sözkonusu olduğun-
da, Danimarka sekizinci sırayı alıyor. 
Bu araştırmaya toplam 31 ülkenin 
katıldığı düşünülürse, pek fena bir 

pozisyon değil. 
Danimarka (ve bu konuda Danimar-

ka’ya yakın ülkeler) işgücü piyasasını 
hem Danimarka’ya yeni gelmiş hem-
de burada uzun süredir ikamet eden-
lere açık tutuyor. Göçmenlerin he-
men iş bulup çalışmaları veya işyeri 
açmaları yasal düzenlemelerle kolay-
laştırılmış. Göçmen gençlere ve ka-
dınlara yönelik istihdam proğramları 
hazırlanıp, onlara işgücü piyasasının 
kapısı açılmak isteniyor. Yine herke-
se açık kurslar ve meslek eğitimleri 
Danimarka’yı bu sıralamada yukarı-
lara taşıyor.  
Bu sıralamada da birinciliği İsveç 

alıyor. İspanya, Portekiz ve Kanada 
İsveç’ten sonra gelen ülkeler. 

Asimilasyon politikası
MIPEX araştırması toplam 148 ko-
nuda araştırma yapmış ve bunları 
yedi başlık altında toplamış. Genelle-
me yapıldığında Danimarka orta sıra-
larda yer alıyor. Ama tek tek başlık-
lara bakıldığında ve bunların altında-
ki konulara bakıldığında, Danimarka 
iniş çıkışlar kaydediyor. Bu iniş-çıkış-
lar bana göre tesadüf değil. Bunlar 
Danimarka’nın yıllardır uyguladığı 
politikanın, yani asimilasyon politi-
kasının göstergeleri, çünkü hayatın 

hiç bir alanında ciddi olarak etnik 
ayrımcılıkla mücadele etmemek, et-
nik grupların kültürel haklarına sa-
hip çıkmamak, anadilde eğitim veya 
anadil gelişimini desteklememek onu 
devlet politikası haline getirmemek, 
değişik kültürlere saygı gösterip o ko-
nularda ders vermemek, onları hiçe 
saymak, etnik ve kültürel farklılığı 
kabul etmemek anlamına gelir. 
İş ve eğitim olanaklarının açık tu-

tulması, sosyal hizmet ve yardım ala-
nında görece bir eşitlik uygulansa da  
- her ne kadar ilk bakışta eşitlik ve 
demokrasi gibi görünse de – aslında 
bu açıklık var olan assimilasyon po-
litkasının bir uzantısı – en azından 
niyet bu. Çünkü etnik ve kültürel 
eşitlik alanında bir şey yapılmaması, 
ırkçılığın açıkça engellenmemesi, ge-
lecek nesilleri çok kültürlü eğitip ye-
tiştirmemek, ama herkese eğim ve iş 
olanakları açık demek; benim olanak-
larımdan benim gibi olursan yararla-
nabilirsin demek anlamına gelir.
Asimilasyon politikasının özü de bu-

dur zaten. Yakından bildiğimiz gibi, 
dini ve kültürel azınlıklar,  hükümet-
ler istedi diye asimile olmuyor, uzun 
yıllar toplumun kanayan bir yarası 
haline geliyor. 

 tireli@haber.dk

Danimarka ırkçılıkla mücadele konusunda 
sınıfta kaldıÜzeyir Tireli

Biletinizi erken alın ucuz alın
Dogru Rejser er medlem af Rejsegarantifonden Nr. 2205

 DİREK İSTANBUL’a,
iç hat bağlantılı 

Türkiye’nin her yerine 
ve İstanbul 

aktarmalı BEYRUT’a hergün 
uçuyoruz.

 
TÜRK HAVA YOLLARI ile hergün 

TÜrkiye’nin bütün destinasyonlarına en 
cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz

YAZ SEZONU 2011 İÇİN:                    
DİREK : ANKARA
DİREK : KONYA
DİREK : KAYSERİ
DİREK : İZMİR

PEGASUS HAVA YOLLARI’ NIN CAZİP FİYATLARI İLE 
HERGÜN TÜRKİYE`YE UÇUYORUZ.

Ailenizle huzur içinde yemek yiyip keyifli vakit geçirebileceğiniz 
yeni restoranımızda sizleri ağırlamaktan gurur duyacağız

28 Mart Pazartesigünü açıyoruz. 
Açılışımızı takip eden bir hafta boyunca açılış fiyatlarımızla 

hizmetinizdeyiz 

Damak zevkinize uygun, yüzde yüz helal malzeme ile hazırlanmış, 
çorba, sıcak yemek, kebap, diğer et yemekleri ve tatlılar

GLOSTRUP TORV 20 - 2600 GLOSTRUP
TLF: 4343 4318

Şahin Küçükavcı ve Resul Kaya ustaların uzun yıllara dayanan tecrübesi ile 300 kişi 
kapasiteli ve rahatınız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımız restoranımızda 

sizleri de görmekten kıvanç duyacağız. Restoranımızda ibadetini aksatmak istemeyen 
müşterilerimiz için mescit de bulunmaktadır
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Savaşa girmek doğru bir karar mıydı? 

Üç buçuk yıllık milletvekilliğim süre-
since genç bir vekil olarak hergün he-

yecanlı ve önemli bir çok olaya tanık oluyo-
rum. Ancak Cuma’yı Cumartesi’ye (18-19 
Mart) bağlayan gece diğer günlerden çok 
farklı bir gün yaşadım. Parlamentodaki 
tüm partiler ve vekiller olarak Danimar-
ka savaş uçaklarının Libya’ya gönderil-
mesini ve Birleşmiş Milletler’in müdahele 
kararını onayladık. Çok hızlı biçimde ele 
alınan ve bütün partilerden destek gören 
bu karar Libya’daki son trajik gelişmeler 
ışığında ele alındı. 

”Yasemin devrimi” olarak da adlandırılan bu 
hareket Tunus’ta başlamış ve Mısır, Libya gibi 
bölge ülkelerine yayılmıştı. 

Aynı Tunus’taki, Mısır’daki halkların liderle-
rine başkaldırması gibi Libya halkı da Kaddafi 
yönetimine başkaldırmaya başlamıştı. 

Ama maalesef deli bir lider olan Kaddafi di-
ğer ülkelerin liderlerinin aksine tüm gücüyle 
halkına saldırmayı tercih etti. Henüz ne olup 

bittiği konusunda gazetecilerin verdiği bilgiler 
dışında net bir bilgiye sahip olmasak da, sivil 
halka yönelik acımasız bir saldırının olduğunun 
farkındaydık. 

Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla yapılan 
uzun tartışmalardan sonra ortak bir metin üze-
rinde karar kılındı ve bu metni parlamentoda 
onaylandı. 

Sivil halkın iktidar hastası bir liderin soykırı-
mından korunmasını onayladık. Peki, yaptığı-
mız doğru muydu?

Stratejimiz var mıydı? Uçuş yasağı bölgesi 
ilan edilince neler olacaktı? Belirli bölgeler mi 
bombalanacaktı yoksa Kaddafi dize mi getiri-
lecekti? 

Bunun gibi sorular Birleşmiş Milletler kara-
rının ardından tartışılmaya başlandı. Bir soru 
özellikle medyada gündemi işgal ediyordu: 
”Yeni bir Irak mı yaratılacak?”

Birleşmiş milletler tarafından ortaya konulan 
stratejinin doğru olup olmadığı tartışılsa da bir 
şeyler yapmanın zorunluluğu da ortada, zira si-

vil can kayıpları söz konusu idi.
Bu yüzden farklı ağızla konuşan liderlerin ol-

ması da çok yazık. Avrupa bölünmüş, Fransa 
bir şey istiyor, İngiltere ve İtalya bu işin başını 
NATO’nun çekmesini istiyor. Türkiye’nin ne 
istediği, ne düşündüğü belirsiz.

Her ne kadar Birleşmiş Milletler’in uçuşa ya-
sak bölge kararı ne olmasa da yine de bu kadar 
devlet başkanının bu konuda birbirinden fark-
lı mesajlar göndermesi gerçekten acıklı bir du-
rum. Bu uluslararası ilişkilerin ne kadar kırıl-
gan bir dengede bulunduğunu ve bazı ülkelerin 
kendi gizli gündemleri ve istekleri bulunduğu-
nu gösteriyor.

Ben müdahale kararına ”evet” diye el kaldırır-
ken bu satırlar kaleme alınırken bile kendi ülke-
lerinin geleceğinin ne olacağını bilemeyen in-
sanlar bir yardım eli uzatılsın diye düşündüm.

Bu yüzden de gönlüm diktatör Kaddafi’yi 
uçuş yasağından da yararlanarak, devirip daha 
mutlu bir gelecek kuracak olan Libya halkın-
dan yana.

İçinde bulunduğumuz durumda akıllara gele-
bilecek en kötü senaryo ise; Kaddafi’nin halen 
iktidarda bulunduğu bir istikrarlı dönemin yara-
tılacak olması (Tıpkı Körfez Savaşı’nın ardın-
dan Saddam Hüseyin’in koltuğunda oturmaya 
devam etmesi ve halkına büyük acılar çektir-
meye ve Dünya kamuoyuna büyük bir fatura 
çıkarmaya devam etmesi gibi)  

Akıllara gelen en kötü senaryonun gerçekleş-
mesi bir çok açıdan savaşı kaybettiğimiz anla-
mına gelir. Sivil toplum temeline dayalı demor-
kasi hareketlerini geliştirmek isteyenlerin cesa-
retini kıracağı gibi yolsuzluğun batağında bu-
lunan yöneticiler tarafından idare edilen Yemen 
ve Bahreyn gibi ülkelerdeki eylemcilerin de ce-
saretleri kırılacaktır.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde bugün 
olup bitenler tarihidir ve bu yüzden umuyorum 
ki Batı da sorumluluğunu idrak eder ve gerek-
li olanı yapar öncelikle de sivil toplumun başa-
rısı için.

 yildiz.akdogan@haber.dk

Yıldız Akdoğan

HÜKÜMET KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR. Eski Uyum Bakanı Birthe Rönn Horn-
bech’in görevinden alınması ardından gerçekleşen kabine revizyonu, hükümetin büyük ortağı Li-
beral Parti’de (Venstre) ve hükümete dışarıdan destek veren Danimarka Halk Partisi’nde (DF) kan 
kaybına sebep oldu. Libya’ya karşı askeri müdahaleden önce Epinion adlı araştırma şirketi tarafından 
yürütülen kamuoyu yoklaması, iki partinin de oy oranlarında gerileme olduğunu gösteriyor. Bir ay 
önce gerçekleştirilen ankette Liberal partinin (Venstre) oy oranı yüzde 22 iken, şu anda partiye olan 
destek yüzde 20,3. Şu anda bir seçim olması durumunda Danimarka Halk Partisi’nin (DF) alacağı 
oy ise yüzde 1’lik bir kayıp ile sadece yüzde 4,9. Danimarka Halk Partisi (DF) bu oy oranı ile Epinion 
şirketinin şu ana kadar yapmış olduğu anketler içersinde en düşük oy oranına sahip. 

REVİZYON 
HÜKÜMETE OY 
KAYBETTİRDİ

P AV E

1988 YILINDAN BU YANA 
TECRÜBELİ VE GÜLER YÜZLÜ KADROMUZLA 
HİZMETİNİZDE OLMAKTAN ONUR DUYARIZ

Pamir Kalkan
Serbest Muhasebeci / Yeminli Tercüman ve Mütercim

Trommesalen 1, 1. sal - 1614 København V
(v. Hovedbanegården)

Tlf: 33 79 33 77 - Fax: 33 79 33 37 - Mobil: 20 66 20 99

HAVALE  BUROSU
..MUHASEBE • TERCUME

..

www.vepa.dk

SonraÖnce

Tlf: 39 616 616

Acı çekmeden, istenmeyen tüylerden 
Soprano ile kurtulun!
”Acı çektirmeyen –  istenmeyen tüylerden arınmış” kalıcı epilasyonda en son yenilik
Epilasyonda yeni bir çığır açan Soprano XL diodelaser lazer epilasyonda devrim yarattı

 Helios Laserclinic - Strandvejen 124 - 2900 Hellerup - Tlf: 39 616 616 - www.laserclinic.dk

Geleneksel epilasyon makinalarının hepsi birbirine benzer biçimde çalışır. Lazer çok güçlü bir biçimde küçük bir bölgeye verilir, Bu da cildin dış yüzünde yanma ile birlikte acıya sebebiyet verir. Eski makinalarla lazer 
epilasyonu yaptıranlar ne kadar acı çektiklerini bilirler. 
Soprano saniyede birden çok lazer ışını gönderir ve ışınların ciltte yayılması sağlanır. Cilt üstünü soğuturken, cilt altında kalan kıl ve tüy torbacıkları çevresinde ısının artmasını sağlayarak, tüy ve kıl köklerinin yok olmasını 
sağlar ve aynı zamanda cildi yumuşatır ve korur. 
Soprano bütün vücuda uygulanabilen mükemmel bir epilasyon tercihidir. Daha çok tercih edilen bu yöntemle, sağlıklı ve daha  güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Soprano eski yöntemlere göre daha pahalı bir yöntem değildir. 
Esmer ve koyu cilde sahip olanlar yanma rizikosu ile karşı karşıya kalıp pigment koyulaşmasından da muzdarip olabilirler. Doğru bir seçim olan Soprano yöntemi seyrek ve zayıf tüylere karşı da yeni olanaklar sunar. 

Hali hazırda epilasyon yaptırıyorsanız, Soprano’ya terfi etmenin tam zamanı. Soprano’ya başlayın, göğsünüz, koltukaltınız, bacaklarınız, sırtınız ve bikini bölgeniz istenmeyen tüylerden arınsın. 

Ön görüşme 
ücretsizdir

▪ Acı çekmeden
▪ Hızlı ve lekesiz
▪ Daha verimli – daha az seans
▪ Daha az yanma riski  
▪ Esmer ve güneş yanığı ciltler
▪ Seyrek ve zayıf tüyler için de uygulanır

%25 İndirim
(Salı-çarşamba - cumartesi-pazar) 

haber@haber.dk 
mail adresine yazınız 

ya da 33 22 11 66’i arayınız

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR HABER’E İLAN 

VE REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER
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Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
para gönderebilir misiniz?

para gönder-al

gönderebilir misiniz?

size en yakın 
hizmet noktasını bulmak için  
www.westernunion.dk
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Galgebakken Vester 7, 2 A - 2620 Albertslund
Tlf: 22 30 80 01 - mail@camtes.dk - www.camtes.dk

Evinizin ve işyerinizin güvenliği için.... 
20 yıllık tecrübemizle, profesyonel güvenlik kamerası 

satış ve montajı ile hizmetinizdeyiz

TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN HER 
NOKTASINA UÇAK BİLETİ VE OTEL 

REZERVASYONLARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ. 
IATA YETKİLİ ACENTAMIZDA TAMAMEN GÜVENLİ, 

HIZLI VE 24 SAAT HİZMET VERİYORUZ. 

TÜRK HAVA YOLLARI, ANADOLU JET VE PEGASUS 
HAVA YOLLARI İLE DİREK VE AKTARMALI OLARAK 

TÜRKİYE UÇUŞLARI İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Vesterbrogade 28 - 1620 København V
Tlf. : 3910 5200 - info@ticketnet.dk - www.ticketnet.dk

Yeni adresinde Bekir Yıldız yeniden hizmetinizde
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Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu 

düşünüyorsanız, Çiçek 
mağazamıza uğrayıp nasıl 
bir süsleme istediğininizi 

belirtmeniz yeterlidir. 
Hemen bizi arayın.

Çiçek çeşitleri, güller, 
buketler ve tüllerle gelin 
arabanızı süslüyoruz. 
Gelin çiçekleri, gelin 
buketleri yapıyoruz

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK 

BİZİM İŞİMİZ

PINAR Lygteskov 
Blomster

 Østerbrogade 62  
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90
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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 
fiyatlarla 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

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsa-
nız, Çiçek mağazamıza uğrayıp 

nasıl 
bir süsleme istediğininizi 

belirtmeniz yeterlidir. 
Hemen bizi arayın.

Çiçek çeşitleri, güller, 
buketler ve tüllerle gelin araba-

nızı süslüyoruz. 
Gelin çiçekleri, gelin 
buketleri yapıyoruz

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK 

BİZİM İŞİMİZ

PINAR Lygteskov 
Blomster

 Østerbrogade 62  
2100 København Ø

Tlf: 35 38 23 90

HABER

10 Haziran’a kadar uçun.
1898 Kron’dan (Vergi dahil) başlayan fiyatlarla 6 ay süreli 

bilet kampanyamızdan yararlanın.

HABERHABER

“
Vatansız” statüsünde bu-
lunan bir grup Filistin 
kökenli gence, hakları ol-
malarına rağmen bilinçli 

olarak vatandaşlık hakkı veril-
memesinden sorumlu tutulan 
Birthe Rönn Hornbech görev-
den alındı.

Birthe Rönn Hornbech’in 
Uyum Bakanlığı görevinden 
alınmasının ardından bu göre-
ve Sören Pind getirildi.

Yeni Uyum Bakanı Sören 
Pind daha göreve başlamadan 
sorun yarattı.

Halen Dış Yardım Bakanlığı-
nı da yürütmekte olan Sören 
Pind’e 2008 yılında yaptığı 

bir açıklama yüzünden sosyal 
paylaşım sitelerinde ve gaze-
telerin web sayfalarında tepki 
yağıyor.

Pind 2008 yılında kişisel 
blog sayfasında yazdığı bir 
makalede şu görüşleri dile ge-
tirmişti: “Uyum lafı dinlemek 
istemiyorum artık. Kalsın. 
Doğru sözcük asimilasyon ol-
malıdır. İnsanların, eğer iste-
dikleri buysa, başka yerlere 
gidip yaşayabilecekleri çok 
kültür var.”  

Geçtiğimiz yıl da partisinin 
kongresinde yaptığı konuşma-
da Müslüman öğrencilere özel 
ilgi gösteren çocuk yuvaları-
nın domuz eti servisi yapmak-
tan vazgeçmelerini eleştirmiş, 
motosikletli çete üyelerini Da-
nimarka kültür ve değerlerini 
savunan bir organizasyon ola-
rak nitelendirmişti.

Sören Pind  göçmenlerinin 
uyumu yerine Danimarka kül-
türüne asimile olmaları gerek-
tiğini savunmuştu.

(Haber)

Uyum Bakanı Birthe Rönn Hornbech, son günlerde kendisine ve bakanlığına 
yönelik eleştirilerin artması sonucu görevinden alındı. Yerine halen Dış 
Yardım Bakanlığını da yürütmekte olan Liberal Partili Sören Pind getirildi. 

Gelen gideni aratmadı

Uyum eski Bakanı Birthe Rönn Horn-
bech

Danimarka Halk Partisi 
tarafından yeni uyum bakanı 
Sören Pind’e yabancılar 
alanında gerçekleştirilmesi 
isteğiyle bir liste verildi.

-Bütün resmi işyerlerinde başörtüsü yasaklanmalı
-Bakım kurumlarında helal usüllerle eksilmiş et 
diğer etlerin yerine kullanılmamalı
-Müslüman kadınlar gelecek diye yüzme havuzları 
erkeklere kapatılmamalı
-Eğitim kurumlarında mescit benzeri ibadet 
mekanları oluşturulmamalı
-Resmi kurum ve kuruluşlarda mescit benzeri iba-
det mekanları oluşturulmamalı
-Ramazan nedeniyle okullarda dersler 
aksamamalı, Müslüman öğrencilere izin verilme-
meli
-Burka ve Nikab benzeri başörtüleri kamusal 
alanda yasaklanmalı
-İşyerleri Müslüman çalışanların isteklerine göre 
düzenlenmemeli, Müslüğman çalışanlar böyle 
isteklerde bulunmamalı
-Yerel kurumların dini isteklere teslim olması ve 
taviz vermesi engellenmeli
-Yerel seçimlerde sadece AB üyesi ülke 
vatandaşları ve Kuzey Avrupa ülkesi vatandaşları 
oy kullanmalı. Diğer ülkelerden gelen kişilerin oy 
hakkı ellerinden alınmalı
-Yeni bir dil kanunu çıkarılarak Danimar-
ka’da Devlet vatandaş ilişkilerinde Danca 
konuşulduğunun altı çizilmeli. Resmi yetkililier 
Danca dışında başka bir dil kullanmamalı
-İlkokullarda Hıristiyanlık ve kültür tarihi dersle-
rinin ağırlığı arttırılmalı
-Jelling kasabasında Ulusal Bilim merkezi 
oluşturularak ilkokul öğretmenleri Kültür ve ta-
rih konularında meslek içi eğitime tabi tutulmalı
-Büyük camiler kurulması,inşası yasaklanmalı
-İran gibi ülkelerde uygulanan rejimlerin Da-
nimarka’daki camiler üzerinde etki kurmaları 
yasaklanmalı
-İlkokullarda dersler öncesinde sabah şarkısı 
zorunluluğu getirilmeli

İŞTE O LİSTE:

Berk Çoker

J
apon hükümeti, dep-
remin yerin 24 km. 
altında meydana gel-
diği ve merkez üssü-

nün Tokyo’nun 380 km ku-
zeydoğusu olduğunu açıkla-
dı. Yaklaşık 2 bin 100 km. 
uzunluğundaki sahil şeridi 
üzerinde bulunan birçok 
şehir depremden etkilendi.

Radyasyon tehlikesi!
Deprem, ülkenin kuzeyinde 
bulunan nükleer santralleri  
tehdit etmeye devam edi-
yor. Zarar gören bazı sant-
rallerde soğutma işlemi ba-
şarıya ulaşırken, radyoaktif 
sızıntı ihtimali bulunan iki 
nükleer santralin çevresin-

deki yerleşim birimlerinde 
büyük çapta tahliyeler ger-
çekleşti. Japon hükümeti, 
Fukuşima şehrindeki nük-
leer reaktörün soğutma sis-
teminde arıza oluştuğunu 
belirtirken, ikinci bir Çer-
nobil’in önüne geçebilmek 
için günlerdir Japon Deni-
zi’nden uçaklarla su taşı-
nıyor. 

Japon ekonomisine 
darbe!
Sene başında dünyanın en 
büyük ikinci ekonomisi ün-
vanını Çin’e kaptıran Ja-
ponya’da meydana gelen 
deprem, Japon ekonomisini 
de erozyona uğrattı. Birçok 
ülke, gerekmedikçe Japon-
ya’ya seyahat edilmemesi 

konusunda vatandaş-
larını uyarıda bulu-
nurken, Japon turiz-
mi büyük darbe aldı. 
Tokyo’da birkaç bü-
yük şirket felaketten 
ancak 10 gün sonra 
yarı-kapasite üretime 
başlayabildi. Deprem, 
Japon sigorta sektörü-
nü de vurdu, sigorta 
şirketleri tazminatla-
rın kısa bir sürede öde-
nemeyeceğini açıkladı. 
Deprem zararının 250 
milyar dolar civarında 
olduğu belirtilirken, 
bu da Japon gayri safi 
milli hasılasının yüzde 
2,5 ile 4’üne tekabül 
ediyor.

Japonya’da ulaşım ve 
iletişim aksıyor!
Japonya’da yaşanan afetin 
ardından tüm limanlar ka-
patıldı. Japon dış ticareti 
tamamı ile durma aşama-
sına gelirken, ülke içinde 
ulaşımda büyük aksamalar 
yaşanıyor. Ülkenin kuze-
yinde sadece başkent Tok-
yo’ya elektrik verilebilir-
ken, daha kuzeyde bulunan 
şehirlerde 4 milyon kişinin 
elektriksiz ve zor şartlarda 
yaşam savaşı verdiği belir-
tiliyor.  

Artçılar devam ediyor! 
8.9 büyüklüğündeki dep-
rem binlerce artçı şoku da 
beraberinde getirdi. Depre-
min meydana geldiği gün 

içersinde en büyüğü 
7.1 şiddetinde ol-
mak üzere 17 artçı 
şok meydana geldi. 
Büyük depremden 5 
gün sonra 7.3 büyük-
lüğünde bir deprem 
daha kaydedildi, ülke 
artçılarla sallanmaya 
devam ediyor.

Felaket fi lmleri 
yasaklandı! 
Japon toplum psi-
kolojisini hezeyana 
uğratan felaketin ar-
dından Japon Kültür 
Bakanlığı, depremin 
yaraları sarılana ka-
dar felaket filmleri-
nin gösterimini ya-
sakladı. 

Japonya, richter ölçeği ile 8,9 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Dünya tarihinde kaydedilen en büyük beşinci deprem ve oluşan 
tsunaminin ardından Japonya’nın kuzey şehirleri Fukuşima, Sendai ve Miyagi bölgesi yerle bir oldu. Hemen ardından nükleer santral-
larda patlamalar meydana geldi ve  Büyük okyanus radyasyon tehlikesi ile karşı karşıya. 11 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen felake-
tin bilançosu da dudak uçuklatacak boyutlarda. Şu ana kadar gelen bilgilere göre ölü sayısı 9 bin, 11 bin kayıp ve dünyanın ABD ve 
Çin’den sonra üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya’da deprem zararı 250 milyar dolar (1.25 trilyon kron). 

Yeni bin yılın başlangıcından beri 11 
yıl geçti fakat dünya bu dönemde fela-
ketsiz bir sene yaşamadı. İşte bütün 
dünyayı korkuya sürükleyen doğal afet 
kronolojisi: 
Ocak 2001 – Hindistan’ın Gujarat kent-
inde 7.9 büyüklüğünde deprem me-
ydana geldi. 30 bin kişi hayatını kay-
betti. 
Ağustos 2003 – Avrupa’daki sıcak hava 
dalgası 10 bin kişinin hayatına maloldu. 
Aralık 2003 – İran’ın Bam şehrinde me-
ydana gelen depremde 28 bin kişi öldü, 
100 bin kişi evsiz kaldı. 
Aralık 2004 – Merkezüssü 
Endonezya’nın Sumatra adasında 9 şid-
detinde gerçekleşen deprem sonucu, 
Hint ve Pasifi k Okyanusu’nda tsunami 
meydana geldi. Bilanço: 212 bin ölü.
Ağustos 2005 – Orta ve Kuzey 
Amerika’yı Katrina Kasırgası vurdu. Ba-
hamalar, Küba ve özellikle Amerika’nın 
New Orleans eyaleti büyük zarar 
gördü. Felaketin ABD ekonomisine 
getirdiği zarar 80 milyar dolar oldu 
(400 milyar kron).
Ocak 2005 – Pakistan’a bağlı olan 
Keşmir’de meydana gelen 7.6 şidde-
tindeki depremde 18 bin kişi ölürken, 
yüzbinlerce kişi evsiz kaldı. 
Ekim 2007 – Amerika’nın Kuzey Ka-
liforniya eyaletinde başlayan orman 
yangını kısa sürede bütün bölgeyi 
sardı. Yaklaşık yarım milyon kişi böl-
geyi terketti. 
Mayıs 2008 – 7.9 büyüklüğünde de-
prem güney Çin’in en büyük şehirlerin-
den Sichuan’ı yerle bir etti. 50 bin kişi 
ölürken, 4.3 milyon ev yokoldu. 
Ocak 2010 – Haiti’nin başkenti Port-au-
Prince, 7 şiddetinde depremle sarsıldı. 
Depremde son yapılan belirlemelere 
göre ölü sayısı 250 bin civarı.
Mart 2011 – Dünya tarihinin beşinci 
büyük depremi Japonya’da meyda-
na geldi. Merkezüssü Japonya’nın 
kuzeydoğusu olan deprem ve tsunami 
sonucu, 7bin 700 kişi öldü, 11 bin kişi 
kayıp. Zarar 250 milyar dolar.  

21.yüzyılda gerçekleşen 
doğal afetler

Üçü bir arada felaket

İstenmeyen kıllardan kurtulmak 
istiyor musunuz?

IPL lazer tedavisiyle epilasyon 
(permanent hårfjerning) yaptırın, 
istenmeyen kıllardan kurtulun

Kadın ve erkeklere hizmet veriyoruz, istenmeyen kıl ve 
tüylerden sizi kurtarıyoruz

- Koltukaltı
- Üstdudak
- Boyun
- Kollar

4 haftada 4 kilo verin!
Fazla kilolarınızdan kurtulmak mı 
istiyorsunuz?

Tei sistemimizi hemen 
deneyin, tedavinin %100 
sonuç verdiğini görün!

Bu tedavi; kadın ve erkeklerde sarkık göbek, kalın kalça, 
bacak, kırışık ten, ayrıca doğum sonrası eski formuna 
yeniden kavuşmak isteyen kadınlar için mükemmeldir.

Taşınma indirimi: 
Lazer tedavisi
Zayıflama tedavisi

Hemen 5039 3970’i arayıp randevu alın

- Boğaz
- Yanak
- Kaş arası
- Sırt

- Göğüs
- Karın
- Bacak
- Sakal sınırı

DEPREM, TSUNAMİ, RADYASYON
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Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkile-
rinin belirleyici motoru AB Üye 
ülkelerinin en yüksek ve en son 

yargı merci olan Avrupa Toplulukları/
Birliği Adalet Divanı (ATAD/ABAT) ol-
maktadır. Siyasi alanda 
Türkiye’nin tüm isteklerini 
geri çeviren Üye ülkelere ve 
Avrupa Komisyonuna kar-
şın Lüksemburg merkezli 
bu mahkeme inkâr edilen, 
unutturulmak istenilen bir-
çok hakkımızın gün ışığına 
çıkmasını verdiği 
kararlarla sağla-
mıştır.
Verdiği kararla-

rın ulusüstü olması, yani doğrudan et-
kinliği, doğrudan geçerliliği ve ulusal 
yasalar ile çatıştığında onları ikame et-
mesi özellikleri ile toplumumuzun önü-
nü açmaktadır.  Bu arada ABAT sadece 
Türk Vatandaşların açtığı davalara de-
ğil aynı zamanda üçüncü ülke vatandaş-
larının açtığı davalara da bakmaktadır. 
Bu davaların sonuçlarından da hem Av-
rupalı Türklere hem de Türkiye ‘de ya-
şayan Vatandaşlarımıza dönük önemli 
sonuçlar çıkartmak mümkündür.
Bu anlamda da ABAT’ın 8. Mart 2011 

tarihli kararı Türkiye Cumhuriyeti Va-
tandaşları için de önemli haklarının ol-
duğu gün ışığına çıkmasına yol açmış-
tır. Sözü edilen karar Kolombiyalı bir 
şahsın 2010 yılında ABAT ‘a başvurma-
sı ile başlattığı bir dava konusudur. Söz 
konusu kişi Bay Gerardo Ruiz Zambra-
no 90’lı yılların sonunda Belçika’ya eşi 
ile birlikte sığınmacı olarak gelmiş ve 
o tarihten itibaren bu ülkede yaşamak-
tadır. Ailenin sığınma başvurusu ret 
edilmesine rağmen kendisine Belçika 
da kalma hakkı verilmiş ancak çalışma 

hakkı tanınmamıştır. Ülkesi Kolombi-
ya’ya siyasi nedenlerle dönme olanağı 
bulunmayan Zambrano ailesi 2000‘li yıl-
ların başında hizmet sektöründe bir iş 
bulmuş ve bu işte de 2005 yılına kadar 

çalışmıştır. Bu arada ailenin 
2 çocuğu Belçika’da doğmuş-
tur. Bu çocuklara Belçika 
yasalarına göre bu ülkenin 
vatandaşı olma hakkı tanın-
mıştır. Kazandıkları para ile 
çocuklarını geçindiren aile 
daha sonra göç ve Sığınma 

Bakanlığına başvu-
rarak çocuklarının 
Belçika vatandaşı 
oldukları – dolayı-

sıyla Birlik Vatandaşı statüsünde bu-
lunduklarından dolayı-kendilerine de 
Birlik Yurttaşı hakkı tanınması gerekti-
ğini belirtmişlerdir. Bu haklı istek Bel-
çika idari makamlarınca geri çevrilmiş 
– Bakanlığa göre, çocuklarının birlik va-
tandaşı olması, anne ve babaya da bu 
ülkede oturma ve çalışma hakkının ve-
rilmeyebilineceği ileri sürülmüştür. Bu 
yanlış yoruma karşı dava açan aile Bel-
çika mahkemelerinden de kendi konum-
larının – çocuklarının Belçika vatanda-
şı olmasından dolayı – Birlik yurttaşlığı 
konumunda ve dolayısıyla Avrupa Hu-
kuk’una göre yorumlanması gerektiği 
iddiasında bulunmuşlardır. Bu doğru 
hukuki görüşten hareketle Belçika ulu-
sal mahkemelerinin bu davaya bakama-
yacağı davanın merkezi Lüksemburg’da 
bulunan ABAT’a aktarılması gerekti-
ği belirtilerek bu doğrultuda müracaat 
yapmışlardır. Avrupa Hukuku’nun ge-
reğine uyan Belçika Tribunal du travail 
Mahkemesi dava konusunun 26. Ocak 
2009 tarihinde ABAT‘a ön görüş almak 
için iletmiştir.

ÜYE ÜLKELER AYAKLANIYOR
Davanın önemine varan ve mahkeme-
nin vereceği çerçeve kararın sadece Bel-
çika’yı bağlamayacağını bilen ve benze-
ri yüz binlerce üçüncü ülke vatandaş-
larının konumlarının buna göre değişe-
ceğinden hareket eden üye ülkeler bu 
dava konusunda devreye girerek mah-
kemeye görüş bildirmişlerdir. Bu dava-
ya taraf olarak Belçika‘nın yanında son 
yıllarda Türklerin temel haklarını in-
kâr eden Danimarka , Almanya, İrlan-
da, Yunanistan, Hollanda, Avusturya, 

Polonya hükümetleri kendi görüşlerini 
yazılı olarak bildirmişler, ayrıca sözlü 
davaya katılarak ABAT’ın hâkimlerini 
etkilemeye çalışmışlardır. Avrupa Ko-
misyonu da davaya taraf olarak katılan-
lardan biridir.
Kanun Sözcüsü’nün hazırladığı taraf-

sız raporu mahkemeye sunmasından 
sonra 30 Eylül 2010 tarihinde son du-
ruşma yapılmıştır. Tüm ATAD‘ın 15 hâ-
kiminin katılmış olduğu bu davanın so-
nucu 8 Mart 2010 tarihinde açıklanmış-
tır. Bu sonuca göre aile haklı bulunarak 
birlik yurttaşı olan çocuklarının anne 
veya babalarının birlik yurttaşı olma-
salar bile çocukları ile bir AB ülkesinde 
kalmaları, oturma hakları ve çocukları-
nın geçimini sağlamak için çalışma hak-
larının olduğunu tespit etmiştir. Aksi 

takdirde Birlik Yurttaşı çocuğun üye 
ülke topraklarını terk etmek zorunda 
kalacağı ve vatandaşlık haklarını kulla-
namayacağı sonucuna varılmıştır.

TÜRKLER İÇİN ÇIKARILACAK 
SONUÇLAR
Başta Almanya, Belçika, Hollanda, 
Avusturya, Fransa ve diğer 27 AB üye 
ülkeleri olmak üzere Birlik ülkelerinde 
5milyon Türkiye Cumhuriyeti Vatan-
daşı ve/veya Türk kökenli insanlarımız 
yaşamaktadır. Özellikle bu vatandaş-
larımızın çocukları yaşadıkları ülkenin 
vatandaşlığını almışlardır. Bu durumda 
onların anne ve babalarına dönük yeni 
haklar ortaya çıkmıştır.
Ayrıca bu ülkelerde 1 milyondan faz-

la insanımız yaşadıkları ülkelerin va-
tandaşlığını almıştır. Bu karara göre bu 
vatandaşlarımızın Türkiye de yaşayan 
anne ve babalarını yanlarına alma ve 
hatta bu anne ve babaların yaşları mü-
sait ise orada çalışma hakları doğmuş-
tur. Yine bu vatandaşlarımızın Türki-
ye’de yaşları 21‘i doldurmayan çocukları 
var ise, eğer bu çocuklar eğitim görme-
leri halinde bu yaş sınırı 27‘e de çıka-
bili , bu çocuklarını da yanlarına alma 
ve onların o ülkelerden yaşama ve ça-
lışma hakları doğmuştur. Bunun dışın-
da halen bir AB vatandaşı ile evli olan 
ve Türkiye’de yaşamakta olan sayıları 
200.000 civarında olduğu ifade edilen 
vatandaşlarımızın da eşlerinin bulun-
dukları ülkeye gitme orda oturma ve 
çalışma hakları olduğu ortaya çıkmış-
tır. Yine eşleri bir AB üye ülkesinin va-
tandaşı olan vatandaşlarımızın AB üye 
ülkelerine giriş ve çıkışlarında kendile-
rinden vize istenemeyeceği gibi, idari iş-
lemlerinde de harç ödemeleri gerekme-
mektedir.

O
mbudsmand Hans 
Gammeltoft Hansen, 
10 mart günü yaptığı 
yazılı başvuruda Tür-

kiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 
Danimarka aile birleşimi kuralla-
rından muaf tutan Ankara Anlaş-
ması ve katma protokol uyarınca 
başvurularının değerlendirilmesi 
gerektiğini belirterek, bakanlığın 
bu uygulamaları ne zaman geer-
çekleştireceğini sordu.

Ombudsmand Hansen, alınan 
kararların Danimarka’da da uy-
gulanması gerektiğini söyledi ve 
Danimarka’nın şu ana kadarki 
uygulamasını değiştirmesi için 
bundan böyle her karar çıktığın-
da kendi başvuruda bulunmaya-
cağını, ancak Avrupa Adalet Di-
vanı tarafından alınan kararlar 
uyarınca Danimarka yasalarının 
uygulanmasını sağlamakla yü-
kümlü olduğunu belirtti. 

Türk vatandaşlarının Ankara 

anlaşmasından doğan bazı hakla-
rının Danimarka yabancılar yasa-
sı dışında kaldığı vurgulanırken, 
alınan bir başka karar da Avrupa 
Birliği vatandaşlarının birlik üye-
si olmayan ülkelerden olan eşle-
ri ile birlikte AB sınırları içinde 
yaşayabileceklerine hükmediyor. 
Özellikle çocuk sahibi olan Dani-
marka vatandaşlarının aile birle-
şimi hakkını garanti altına alan 
“Zambrano kararı” Danimarka’da 
yaşayan vatandaşlarımızın da 
aile birleşimi hakkını garanti al-
tına alıyor.

Yeni karara göre Türk vatan-
daşları, hele Danimarka pasa-
portuna sahip çocukları da varsa 
aileleri ile birlikte Danimarka’da 
oturma hakkına sahip olacak-
lar, hatta isterlerse Türkiye’de 
yaşayan anne ve babalarını bile 
buraya getirip oturma izni alabi-
lecekler.

(Haber)

Puanlama sistemi ve 24 yaş 
sınırı sizlere ömür. Avru-
pa Adalet Divanı tarafın-

dan açılan bazı davalarla ilgili 
olarak son aylarda alınan bazı 
kararlar Danimarka yabancılar 
yasasında aile birleşimi hakkına 
sınırlama getiren bir çok kuralı 
ve maddeyi geçersiz kılacak.

Düne kadar sadece Türk va-
tandaşlarının Ankara anlaşma-
sından doğan bazı haklarının 
Danimarka yabancılar yasası 
dışında kaldığı vurgulanırken, 
dün alınan bir başka karar da 
Avrupa Birliği vatandaşlarının 
birlik üyesi olmayan ülkelerden 
olan eşleri ile birlikte AB sınır-
ları içinde yaşayabileceklerine 
hükmediyor. Özellikle çocuk 
sahibi olan Danimarka vatan-
daşlarının aile birleşimi hak-

kını garanti altına alan dünkü 
“Zambrano kararı” Danimar-
ka’da yaşayan vatandaşlarımı-
zın da aile birleşimi hakkını 
garanti altına alıyor.

Yeni karara göre Türk vatan-
daşları, hele Danimarka pa-
saportuna sahip çocukları da 
varsa aileleri ile birlikte Dani-
marka’da oturma hakkına sahip 
olacaklar, hatta isterlerse Tür-
kiye’de yaşayan anne ve babala-
rını bile buraya getirip oturma 
izni alabilecekler.

Politikacılar şaşkın
Avrupa Adalet divanının aldığı 
kararlarla domino taşı gibi bir 
bir devrilen Danimarka yabancı-

lar yasası maddeleri karşısında 
siyasi parti sözcüleri ne açıklama 
yapacaklarını bilemiyorlar. An-
kara anlaşmasını feshedilmesini 
isteyen Danimarka Halk partisi 
ayrıca 1993 Edinburgh zirvesin-
de Danimarka’ya sağlanan ayrı-
calıkla kapsamında Danimarka 
yabancılar yasasının devamının 
sağlanmasını isterken özellikle 
Ankara Anlaşmasının sağladığı 
hakların değiştirilemeyeceği be-
lirtiliyor.

Danimarka’nın Ankara An-
laşmasından muaf olabilmesi 
ya da anlaşmayı feshedebilmesi 
için diğer 26 AB ülkesinin ona-
yını ve Türkiye’nin kabulunu 
sağlaması gerekecek.

Haklarımıza yasal güvence geliyor
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Harun Gümrükçü siz HABER okurları için yazdı.

Prof. Dr. Harun GÜMRÜKÇÜ Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin belirleyici 
motoru AB Üye ülkelerinin en yüksek ve en 
son yargı merci olan Avrupa Toplulukları/Birliği 
Adalet Divanı ABAT sadece Türk Vatandaşların 
açtığı davalara değil aynı zamanda üçüncü ülke 
vatandaşlarının açtığı davalara da bakmaktadır. Bu 
davaların sonuçlarından da hem Avrupalı Türklere 
hem de Türkiye ‘de yaşayan Vatandaşlarımıza 
dönük önemli sonuçlar çıkartmak mümkündür.

Ombudsmand Ankara Anlaşması için devrede
Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen, Uyum Bakanlığına yazılı başvuruda bulunarak son günlerde kamuoyu-
na yansıyan ve Toprak davası ve Zambrano davası olarak da bilinen dava kararlarını Danimarka’da ne zaman 
uygulamaya gireceğini sordu. 

Dava açan oturma alır!

Annenizi babanızı bile getirebilirsiniz
Danimarkalı hukukçu-
lar Danimarka’nın 2001 
yılından beri çıkardığı, 
aile birleşimini 
sınırlayan ve bazı du-
rumlarda da imkansız 
hale getiren bir çok 
yasanın çok yakında 
hiçbir geçerliliği 
kalmayacağını ko-
nusunda hemfi kirler.

Danimarka: Ankara anlaşmasından çıkalım
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 1963 yılında imzalanan Ankara anlaşmasına 
uymak istemeyen Danimarka, bu anlaşmanın feshedilmesini istedi.

D
animarka, Avrupa 
Birliği ile Türkiye 
arasında 1963 yılın-
da imzalanan Ankara 

anlaşmasının feshedilmesini, 
bu gerçekleşmezse Danimar-
ka’nın bu anlaşmadan çıkma-
sını istedi.

Parlamento Göçmenler 
Uyum Komisyonu başkanı 
Karen Jerspersen tarafından 
dile getirilen Ankara Anlaş-
ması’ndan çıkılması önerisine, 
siyasi parti sözcüleri Danimar-
ka’nın yabancılar politikasına 
ters düşmesi durumunda an-
laşmayı tek taraflı olarak fe-
sedebilecekleri açıklamasında 
bulundular.   

1983 yılından beri 3 kez de-

ğiştirilen Danimarka yabancı-
lar yasası özellikle Türk vatan-
daşlarının aile birleşimi hak-
kını engellemeye yönelik bazı 
maddeler içeriyor. 24 yaşından 
küçük kişlerin evlilik yapmala-
rı durumunda Danimarka’dan 
oturma izni almalarının önü-
ne geçen yasa ayrıca bağlılık 
şartı, 28 yaş sınırı, konut şartı 
ve banka garantisi gibi yerine 
getirilmesi neredeyse imkan-
sız maddeler içermesiyle tanı-
nıyor.

Aralık ayında Hollanda’da 
bir mahkemenin aldığı Toprak 
davası adı verilen dava Dani-
marka gündemine de geldi.  
Ankara anlaşmasının Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının 

aile birleşimi, çocuklara ana-
dili eğitimi ve vizesiz seyahat 
konularında Avrupa Birliği 
vatandaşları ile aynı statüye 
getirdiğinin ortaya çıkması 
üzerine hükümet partileri mu-
halefet partilerinde panik göz-
lenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda günü 
Ankara anlaşmasının Dani-
marka gündemine gelmesi üze-
rine uyum ve göçmenler baka-
nı Birthe Rönn Hornbech An-
kara anlaşmasının Türk vatan-
daşlarını diğer AB üyesi ülke 
vatandaşları ile aynı statüye 
getirdiğini söylemiş ve bundan 
böyle çıkarılacak yasalarda bu 
durumun gözetileceğini söyle-
mişti.

İktidar partisi Liberal parti 
milletvekili olan Karen Jesper-
sen’in “Ankara anlaşmasından 
çıkalım” önerisine diğer parti-
ler ilk etapta onay vermezken, 
siyasi parti sözcüleri “Dani-
marka yabancılar yasasının 
temel direkleri sarsılacaksa” 
anlaşmayı terkedebiliriz açık-
lamasında bulundular. 

Bu yıl içinde yapılacak seçim-
ler sonunda iktidara gelme-
si beklenen Sosyal Demokrat 
parti sözcüsü ise “Ortada ol-
dukça karışık bir durum var. 
Önce bir araştırma yapalım, 
sonuca göre hareket ederiz” 
açıklamasında bulundu.

Danimarka’nın yeni 
Uyum Bakanı Sö-
ren Pind aile birle-

şimi davalarında Avrupa 
Adalet Divanı (ABAD) ta-
rafından alınan mahkeme 
kararlarının Danimarka 
için bağlayıcı olduğunu 
ve bu kararla Danimar-
ka’nın uyması gerektiğini 
söyledi.

Sören Pind bu açıkla-
masını kendi partisinden 
milletvekili Karen Jesper-
sen’in hükümeti ABAD 
kurallarına karşı gelmeye 
çağırması ve Danimar-

ka’nın Ankara anlaşma-
sını feshetmesi çağrısına 
cevaben yaptı.

Sören Pind, “ABAD ku-
ralları karşısında ülkeler 
kendi yasalarını uygula-
yamazlar. Bunu ne bir 
hükümet, ne de sıradan 
bir siyasetçi yapabilir. Bu 
konuda bir şüphe varsa 
mahkemeye gidilir” dedi 
ve özellikle oturma izni 
başvuruları reddedilen ki-
şilerin ABAD kararlarını 
dayanak göstererek açaca-
ğı davaları kazanabilecek-
lerinin sinyalini verdi.

Yeni Uyum Bakanı: 
“AB kurallarını 
uygulayacağız”

Akdeniz Üniversitesi profesörlerin-
den Harun Gümrükçü gazetemize 
yaptığı açıklamada bu konuda Da-

nimarka’nın fazla umutlanmaması ge-
rektiğini söyledi ve, “Danimarka Avrupa 
Birliği’nden çıkabilir, ancak bu anlaş-
manın kapsamından çıkamaz. Danimar-
ka’nın bu anlaşmayı feshetmesi ya da 
bundan muaf tutulmasını sağlamak için 
diğer 26 AB üyesi ülkenin ve en önemli-
si de Türkiye’nin onayını almak zorun-
da olacaktır” dedi.

Danimarka’da 70 bin civarında Türk 
yaşıyor. İş başındaki Liberal-Muhafaza-
kar koalisyon 2001 yılında iktidara gelir 
gelmez Türk çocuklarına verilen Türkçe 
anadili eğitimini kaldırmış, 24 yaşaın-
dan küçüklerin evlenmeleri durumunda 
eşlerini Danimarka’ya getirmelerini ya-
saklamıştı. 

Ayrıca 10 bin kronluk banka garantisi 
ve kişi başına en az 20 metrekare bü-
yüklüğünde bir konutta oturuyor olma 
şartı getirmişti. Bunların yanı sıra evle-
nen çiftin hangi ülke ile bağlarının daha 
güçlü olduğunu belirleyen bir bağlılık 
şartı kuralı da getirilmişti. Bu değiş-
tirilen kurallar sonunda Türk vatan-
daşlarını  Danimarka dışından yaptığı 
evliliklerde oturma izni verilmemeye 
başlamıştı. Yasa çıktığı ilk günlerde de 
Türk vatandaşlarını hedeflediği şeklinde 
yorumlanmıştı.

1963 Ankara Anlaşması o zaman-
ki adıyla Avrupa ekonomik Topluluğu 
(AET) olan Avrupa Birliği ile Türkiye 
arasında imzalanmıştı. Anlaşmaya AET 
adına Fransa Dışişleri Bakanı Maurice 
Schumann, Türkiye Cumhuriyeti Dışiş-
leri Bakanı İhsan Sabri Çaglayangil ve 
Federal Almanya Dışişleri Bakanı Wal-
ter Scheel imza koymuşlardı.

Danimarka fazla 
umutlanmasın!

ANKARA ANLAŞMASI ANKARA ANLAŞMASI

Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 
kararlar Danimarkalı politikacıları 
endişelendiriyor. Avrupa Birliği 
ile Türkiye arasında 1963 yılında 
imzalanan Ankara anlaşmasına 
uymak istemeyen Danimarkalı 
politikacılar, bu anlaşmanın 
feshedilmesini istedi. Ancak 
Uyum Bakanı Sören Pind, AB 
kararları ve kurallarının bu alanda 
Danimarka yasalarının üzerinde 
sayılması gerektiğini ve 
Avrupa Adalet Divanı tarafından 
geçtiğimiz Aralık ayında açılan 
bir davada verilen kararın Dani-
marka’da da uygulanabileceğinin 
sinyalini verdi. Danimarka’nın 
bu karara uyup uymayacağını ise 
zaman gösterecek. Zira Danimar-
ka’dan açılmış bir dava yok. Bu 
da belirsizliğe neden oluyor.
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Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

www.eak-design.com
ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en 
ince ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere 

sunulmaktadır.

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

700 kişi için onaylı salon 
Her açıdan sahneyi görebilme 

İllüzyonist ve otel kiralama

Sınırsız ve ücretsiz park 
Limozinle salona giriş 

İsteğe göre yemek çeşitleri

Bize danışmadan karar vermeyin

Ziya Deveci: 20 67 7673 
Mehmet Uğur: 26 70 99 08

Mustafa Deveci: 60 13 18 73

Torveporten 8 - 2500 Valby

Laila
Düğün salonu

www.lailafestlokale.com

Düğün, nişan, doğumgünü, konferans ve diğer 
özel günleriniz  için cazip imkan ve fiyatlarımızla 

sizlere hizmet etmekten kıvanç duyarız

Club ALEM 
EP Menejerlik 
gururla sunar

Bilet fi yatları
Mart: 200 
Nisan: 250 
Kapı: 300

Bilet satış:
Fona, Posthuset, 
www.billetlugen.dk, 
www.billetnet.dk

Saat: 19.00

Tlf.: 2276 2252
       5048 9078

CPH HOUSE 
Englandsvej 337
2770 Kastrup

KONSERİ
24 NİSAN 2011

A
vrupalı Türk kız-
larına Türkiye’nin 
turizm yüzü olma 
fırsatı. 25 nisan – 8 

mayıs tarihleri arası düzenle-
necek “Dünya turizm güzel-
lik yarışması”ndan Avrupalı 
Türk kızlarına yepyeni bir 
kariyer imkanı sunuyor. 

Bu yılki yarışma için aday-
lar, 30 mart 2011 tarihine ka-
dar başvuru yapabilecekler.

Türkiye’nin geçmişte tu-
rizm yüzü olan ünlü modeller 
Azra Akın ve Şebnem Sürücü 
gibi siz de bu yarışmayı ka-
zanarak Türkiye’nin yeni tu-
rizm yüzü olabilirsiniz. 

Yarışmaya katılım için ge-
rekli olan şartlar ise şöyle: 
Türk vatandaşı olmak, 18-27 
yaş arasında ve 1.71-1.80 ara-
sı boya sahip evlenmemiş ol-
mak gerekmektedir. 

Bu şartlara ek olarak baş-
vuru için www.gulnazajans.c
om internet sitesindeki onli-
ne formu doldurmak, boy ve 
portre fotoğrafı göndermek 
yeterlidir.

Türkiye’nin 
yeni turizm 
yüzü olmak 
ister misiniz?
Avrupalı Türk kızları 
işte fırsat! Çağdaş Tür-
kiye’nin yüzü olmak 
isteyen Avrupalı Türk 
kızları aranıyor.

H
aber Gazete-
si’nin web site-
sinde yayınladı-
ğı “Türkiye’deki 

otopsiden size ne?” haberi 
Danimarka parlamento-
sunda yankı buldu. Ekrem 
Şahin’in ölümü sonrası 
Danimarka’daki otopsi 
sonucundan tatmin olma-
yan aile, Ekrem Şahin’in 
cenazesi toprağa verilme-
den önce İstanbul adli tıp 

kurumunda bir otopsi yap-
tırmıştı. 

Danimarka’daki otopsi 
sonucunu öğrenmek için 
savcılık ve polise müra-
caat eden aileye, Türki-
ye’deki otopsinin akıbeti 
sorulmuş, aile de bu so-
nucun kendilerini hiçbir 
şekilde ilgilendirmediği ce-
vabını vermişti. 

İşte bu konuyu meclise 
taşıyan Birlik Listesi (En-

hedslisten) hukuk sözcüsü 
Lina Barfod, Haber Gaze-
tesi’nin internet sitesinde 
yer verdiği “Türkiye’de 
otopsiden size ne?” başlık-
lı haberde aile tarafından 
sorulan soruyu bir önerge 
olarak Adalet Bakanı Lars 
Barfoed’a yöneltti. Adalet 
Bakanının vereceği cevabı 
da internet sitemizde si-
zinle paylaşacağız. 

(Haber)

Haber Gazetesi’nin web sitesinde yayınladığı 
“Türkiye’deki otopsiden size ne?” haberi 
Danimarka parlamentosunda yankı buldu.

Haberimiz ses getirdi
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CROSS-OVER

Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.

İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık 
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir   anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan 
profesyoneller tarafından verilmektedir.

Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu 
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan 16.18.00 saatleri arasında

Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2  1072 Kbh. K
lige ved Højbro Plads ved Strøget (Illum)
adresine gelebilirsiniz

daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

Türkiye kaynıyor, Türkiye’de her 
şey toz duman.. Hele son yıllarda, 

son aylarda ortalık öylesine karma ka-
rışık hal aldı ki, akla zarar. Bilgisaya-
rıma en son düşen haber şu: Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nde de “böcek” bu-
lunmuş. Yani ki, dinleme aygıtı. 
Şu halimize bakınız ki, kim kimi din-

liyor, belli değil. Kimin yetkisi nereye 
kadardır, belli değil. Bir şarkıcımız vu-
ruldu, ağır yaralandı. Başta devletin 
tepesindekiler olmak üzere Türkiye 
yemeden içmeden  kesildi. Televizyon-
lar canlı yayında, gazeteler ve gazete-
ciler hastane önündeler. Bir devlet bü-
yüğümüz Tatlıses’i yoğun bakımda zi-
yaret etmiş. Doktorlar hastayı uyandı-
racak olmuşlar, “Ellemeyin, uyusun,” 
demiş. Bu da günün bombasıydı. 
Hele son haber gülünçtü. Tatlıses’in 

ölüm tehlikesi ortadan kalkınca ziya-
retçi akınında patlama olmuş. 
Utanmaz insanlar, “İbo nasıl olsa öle-

cek,” diyerek yan çizenler onun ölme-
yeceğini öğrenince hastaneye koşuyor-
lar. Oysa ben Tatlıses’i asla tanımadı-
ğım halde, tanımayacağım halde onun 
için yastayım. Çünkü o bir insan ve 
kurşunlandı. Ve bir şu Avrupa ülkele-
rinin durumuna bakın, bir de Türki-
ye’mizin haline bakın. Sırası gelince 
beş bin yıllık geçmişten, bin yıllık dev-
let geleneğinden söz ederler. Nerede o 

devlet geleneği? İnsanlar çıplak gözle 
niye göremiyorlar? 
Kim olduğu belirlenemeyen bir kadın 

ortaya bir laf atıyor. Politikamızın seç-
kin kişilerinin adı, ağızlara sakız edi-
liyor. Amerika’da oturan ve papaz un-
vanı takınan bir adam uzaktan uzağa 
laf ediyor. Onun lafı üzerine generalle-
rin kaderi değişiyor.
“Hukuk ayaklar altına alındı,” diyen-

ler de hukuk profesörü. “Hukuk doğru 
yolda,” diyenler de… “Ülke battı bata-
cak,” diyenler de ekonomi profesörü, 
“Türkiye parlayan yıldız,” diyenler de 
ekonomi profesörü. 
Benim necip milletim ise kendi hava-

sında. İnsanımızın evlerine koymuş-
lar birer ışıklı kutu.  Akşam sabah 
çoluk çocuk bebe beşik bu kutunun 
karşısında oturuyor. Türkiye’nin İs-
tanbul’unda kim kiminle, nerede yat-
mış kalkmış.. Kim kimi ayartmış. Kim 
kimden gebe kalmış, kim ne zaman ço-
cuk düşürmüş.
Daha olmadı “Dizi” adı altında ah-

lak sınırlarını, din sınırlarını zorlayan 
bir takım soytarılıklar.. Ortada bir ka-
dın var, baba da oğul da aynı zamanda 
aynı kadına aşık. Bir başka genç ba-
yan var.. Önce ağabeyle, sonra onun 
küçüğüyle..
Türkiye’nin televizyonlarını bilgisiz-

ler ve fikirsizler ele geçirmiş durum-

da.. Elbette iyiler de var ama, onlar 
bir elin parmakları kadar ya var, ya 
yoklar. Ve o iyilerin ensesinde akşam 
sabah boza pişiriliyor. Söylediğim tipte 
olanlar rahatlık içinde.  
Örnek mi istiyorsunuz? Bu aptal ku-

tularında “Türkiye’nin En Büyük Su-
nucusu” diye sunulan bir bayan var. 
Adı gerekmez bu bayan her hafta bir 
gün yirmili yaşlarda tıp doktoru bir ço-
cuğu ekrana çıkarıyor. Bu çocuk “Tür-
kiye’nin yetiştirdiği en genç dahi,” 
oluyor. “Kuran’ın Şifrelerini çözmüş,” 
oluyor. İslam konusunda olmadık laf-
lar ediyor..
Ama Türkiye’de ekmeğini İslam’dan 

çıkaran binlerce profesörden, hacı ve 
hocadan bir tek kişi bile “Ne oluyor 
kardeşim, bu adam da kim?” diye sor-
muyor.  
O sunucu bayanın bilgi düzeyi de gü-

lünecek durumda.. Bu genç adama 
“Deme be hocam, şimdi İstanbul’da 
yatan Eyüp Sultan’la Hazreti Eyüp 
dediğin kişi ayrı ayrı kişiler mi? Hay 
Allah bugüne kadar bunu işitmemiş-
tim,” demekten geri duramıyor. 
Ülke borçları nereden nereye gelmiş, 

hadi o bizi ilgilendirmesin. Benzinin 
litresi dört liranın üzerine çıkmış, hadi 
onu da sinemize çekelim.. Japonya’da 
yaşanan deprem bizi vuracak değil ya.. 
Hadi bunu da öyle değerlendirelim.

Ama, doğru dürüst toplumlar kendi-
lerini doğrudan doğruya ilgilendiren 
konularda bu kadar duyarsız kalabi-
lirler mi? Edirne’de otobüs fiyatlarına 
zam yapıldı. Öğrenciler ayağa kalktı, 
sıradan yurttaşta kıpırtıdan eser yok.
Dünyanın en sağlamcı ülkesinde 

Nükleer Santraller patlayıp çatlarken, 
bizim tepemizde oturan kişi Ruslarla 
anlaşma imzalıyor.. İnsanımızda ses 
soluk yok. İbrahim Tatlıses’in yattığı 
hastanenin kapısında bekleşen insan-
ların yüzde bir kadarı “Acelen ne hem-
şehrim, yangından mal mı kaçırıyor-
sun,” diyemez mi? 
Elli yıldır Avrupa’nın çeşitli ülkele-

rindeyiz. Başka ülkelerden gelmiş in-
sanların tamamı kendi yurtlarında 
yapılan seçimler için oy kullanabili-
yorlar. Elli yıldır bu olanak bizim için 
sağlanmadı. Avrupa’nın her hangi bir 
yerinden bir tek haykırış işittiniz mi?
Ve diyorlar ki, “Toplumlar layık ol-

dukları yönetim biçimiyle yönetilirler.” 
Ve yine diyorlar ki “Toplumlar layık 
oldukları kişilerce yönetilir.” Beri yan-
da “İşi ehline veriniz,” biçiminde bir 
emir varmış. Kimin umurunda.. Alla-
hın ipine ne zaman sarılırlar? 
Ancak işlerine geldiği zaman… İşleri-

ne geldiği zaman. 

zeynelkozanoglu@gmail.com

Zeynel Kozanoğlu

Türkiye’de neler oluyor?

Danimarka’da Türk 
mamüllerini satan en büyük 

market. Haftalık indirimlerimizi 
internet sitemizden takip 

edebilirsiniz

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

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

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata 
karşılayabileceğiniz tek adres!

Marketimize gelin, 
ucuz kampanya 
ürünlerimizden 

yararlanın!

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin 
tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize mutlaka uğrayın. 

Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri. 
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

18,-

BAKTAT 
DİLİM

3 PAKET

25,-

Zeytin
Marmarabirlik

minyon

12,-

Lalin 
Reçel

140,-

3 kutu
SÜTDİYARI 

BEYAZ 
PEYNİR

55%
40,-

Zeytin
Marmarabirlik

Hiper 9,-
PINAR

YOGURT
40,-

Zeytin
Marmarabirlik

Salamura

50,-

Şölen 
Mangal keyfi

Sucuk

30,-

Silkevejen
Helva

70,-

5 kg.
Biryani 
Pirinç

30,-

3 kutu
Ekonomik 
domates 
salçası 100,-

5 kutu
Hacışakir 

sabun
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“Azınlık” ve “çoğunluk” kategorileri, 
entegrasyon ve asimilasyon olgularıy-

la ilişkisi olan sosyolojik kavramlardır. 
“Azınlık” sosyolojik olarak bir toplumda-
ki etnik köken, din ve kültür yönüyle sa-
yıca az olan topluluk (ekalliyet), “çoğun-
luk” ise çoğunluğu oluşturan (ekseriyet) 
demektir.

“Çoğunluk” ve “azınlık” grupları arasın-
daki ilişkinin tanımı oldukça kapsamlı-
dır. Herhangi bir toplumdaki çoğunluk 
genellikle toplumun ve taşıyıcı kültürün 
merkezinde yer aldığı halde, azınlık bu 
unsurların dışındadır. “Azınlığın”, zorun-
lu olarak sayı azlığı ile değil, im kan  ve 
güç pay laşımında çoğunluğa göre daha az 
oranda hak sahibi olmasıyla ilişkisi var-
dır. 

Azınlık ve  çoğunluk grupları arasındaki 
ilişkilerin “entegrasyon” ve “asimilasyon” 
biçimlerinde ortaya çıkan sosyolojik so-
nuçları ortaya çıkar.

Bütünleşme ve uyum anlamına gelen 
entegrasyon, azınlığın çoğunluk toplu-
mu ile bütünleşerek uyum içinde yaşama-
sıdır. Burada çoğunluk toplumu, azınlık 
toplumunun mensuplarını eşit bireyler 
olarak kabul ederek onların toplumla bü-
tünleşmesini ister. Entegrasyonda çoğun-
luk azınlığın değerlerine saygı gösterir-
ken, azınlık kendi değerlerini koruyarak 
toplumla bütünleşir. 

Demokratik toplumlar genellikle, ülke-

de geçerli olan yasalara saygı gösterip, 
azınlık gruplarının topluma entegre ol-
masına çalışır. Kendilerini toplumun eşit 
ve özgür bireyleri olarak gören azınlık ise 
sahip olduğu kültürel değerleri ve kim-
liğini koruyarak topluma uyum sağlar. 
Başarılı bir entegrasyon azınlığın eğitim, 
kültür ve iş ve siyaset alanlarında çoğun-
luk toplumunun bireyleri ile eşit haklara 
sahip olması ile gerçekleşebilir.

Entegrasyonun karşıtı asimilasyon-
dur. Azınlık gruplarının kültürel değer-
lerini, kimliklerini baskın doku ve yapı 
içinde eriterek yok etme biçiminde uygu-
lanan asimilasyon, özellikle antidemokra-
tik ve totaliter rejimlerin başvurdukları 
bir yöntemdir. Asimilasyonun daha şid-
detli bir biçimi olan kontrol, baskı ve 
şiddet ise tarihte demokratik hak ve öz-
gürlüklerin baskı altında tutulduğu tota-
liter devletler tarafından uygulanan bir 
siyasettir.

Asimilasyoncu siyasetin  hem çoğunluk 
hem de azınlık toplumları için olumsuz 
sonuçları vardır. Asimilasyoncu politi-
kalara karşı azınlık, ya içine kapanarak, 
yada kendi değerlerine daha fazla önem 
vererek tepki gösterir. Azınlık çoğunlu-
ğun kendisine karşı yürüttüğü asimilas-
yonist politikaya karşı  içine kapanarak 
dış dünyaya kapalı bir toplum haline gel-
mesi haline izolasyon denir. Azınlığa 
karşı uygulanan asimilasyoncu uygula-

malar, azınlığın çoğunlukla iletişim kur-
madan, kendi halinde “gettolarda” yaşa-
masına neden olur. 

Entegrasyon ve asimilasyon kavramları 
hakkındaki bu genel girişten sonra Dani-
marka’da konu hakkındaki söylem ve uy-
gulamaları görelim.

Diğer Avrupa ülkelerine göre Danimar-
ka tarihte çok kültürlü deneyimi olma-
yan homojen bir yapıya sahipti. 1960’lı 
yılların sonunda Türkiye, Pakistan ve 
Fas (Marokko) gibi müslüman ülkeler-
den “misafir işçilerin” ve 1980’li yıllardan 
sonra İran, Irak Bosna Hersek ve Somal-
ya’dan “mültecilerin” gelmesinden sonra 
Danimarka çok kültürlü bir toplum hali-
ne gelmiştir. 

Bazı küçük istisnalar hariç tutulursa 
aslında kendi istekleriyle Danimarka’da 
yaşamaya karar vermiş olan bütün azın-
lık grupları entegre olmaya karşı değildir. 
Fakat çoğunluk grubunun yabancı karşı-
tı söylemi ile öne çıkan bazı siyasetçileri, 
toplumda yaşanan bütün sorunların ye-
gane sebebi olarak gördükleri azınlığı dış-
lamaları nedeniyle bu grup mensupları 
kapalı bir toplum haline gelmektedir.

1970’li yıllardan beri Danimarka’da  bü-
tün hükümetlerin icraatlarında “enteg-
rasyon” konusu sürekli gündemde kal-
mıştır. Entegrasyon kelimesinin etimolo-
jik anlamı ve sosyolojik içeriğine rağmen, 
bu konudaki uygulamalar maalesef asimi-

lasyon şeklinde olmuştur.Özellikle 1990’lı 
yıllardan itibaren Danimarka’nın çok kül-
türlü bir toplum haline gelmesinden son-
ra azınlık karşıtı söylem ve uygulamalar-
da kademeli bir sertleşme görülmüştür.

Bunu en son ve en tipik örneğini yeni 
entegrasyon bakanı Sören Pind vermiştir. 
Pind, bakan olduğu gün yaptığı açıklama-
da kendisinin entegrasyona karşı olduğu-
nu ve yabancıların asimile olmasını iste-
diğini resmen ifade etmiştir. 

Aslında yeni bakanının bu isteği şim-
diye kadar entegrasyon adı altındaki uy-
gulamaların gerçekte asimilasyon oldu-
ğunun resmi göstergesi olmuştur. Bakan 
Pind aslında sağ ve sol kanattaki bir çok 
siyasetçinin şimdiye kadar söylemek iste-
yip de söylemekten çekindiği “entegras-
yon” yerine “asimilasyon” istendiğini ilan 
etmiştir. Konuya bu açıdan bakacak olur-
sak, aslında açık sözlülüğü nedeniyle sa-
yın bakanı kutlamamız gerekir! 

Bakanın bu tutumu 2011 yılında yapıla-
cak olan parlamento seçimlerinde hükü-
metten memnun olmayan kitlelerin oyu-
nu almak amacı ile bilinçli olarak seçilmiş 
popülist bir yaklaşımmıdır, yoksa uluslar 
arası bir çok  sözleşmeye rağmen, bakan 
gerçekten asimilasyonumu istemektedir? 

Bunu nasıl gerçekleşeceğini zamanla 
hep birlikte  göreceğiz.

kuyucuoglu@gmail.com   

Entegrasyon, asimilasyon, izolasyon
Dr. İsa Kuyucuoğlu

Feyzullah Arslan,              
Kopenhag Emniyet Müşaviri

2009  Eylül ayından beri 
Danimarka (Kopenhag) 

Emniyet Müşavirliği görevini 
yürütmekteyim. Emniyet Müşavirliğimiz 
aynı zamanda İsveç, Norveç ve Finlandi-
ya’ya da Akreditedir. Dolayısıyla bu ülke-
lere de Emniyet Müşavirliği hizmeti ver-
mekteyim. Bu dört İskandinav ülkesinde 
150.000’e yakın vatandaşımız yaşamakta-
dır. Bir buçuk yıldan beri yürüttüğüm gö-
rev sırasında karşılaştığım ve konuştuğum 
vatandaşlarımızdan edindiğim bilgilerin 
veya sorunların çok az bir kısmını bu ya-
zımla sizlerle paylaşmak istiyorum.  

1960’lı yıllardan itibaren, yurtdışına işçi 
ve işçi ailesi olarak giden vatandaşlarımı-
zın amaçları belli bir müddet sonra geri 
dönmekti. Bu geri dönme süresi çalışarak 
bir ev ve bir araba veya traktör parası bi-
riktirme süresi ile sınırlıydı. Ancak geçen 
zaman, onların bu planlarını uygulaması-
na fırsat tanımamış ve planlarını gerçek-
leştirememişler. Şöyle ki, 1960 yılında 20 
yaşında yurtdışına gelen bir genç şu anda 
61 yaşındadır. Dolayısıyla torun sahibi ol-
muş kemale ermiş hatta kimileri de vefat 
etmişler, kendilerine Allah’tan rahmet di-
liyorum. Yurtdışında olduğu süre içersinde 
çocukları büyüyüp gittiği ülkenin kültürüy-
le yetişmişlerdir. Bu nedenle çocukların ve 
torunların dönüşleri mümkün olmamıştır. 
Bu ve benzeri nedenlerledir ki, gurbetçile-
rimiz vatana yani Türkiye’ye dönme amacı-
na ulaşamamışlardır.

Türkiye’deki kanunlar, daha çok yurt 
içinde yaşayanlara uygun olduğundan yurt-
dışında yaşayanlar bazı husularda olduk-
ça zorluk çekmektedirler. Bunlardan en 

önemlisi yurtdışında alınan bir mahkeme 
kararının Türkiye’de uygulanabilmesi için, 
Medeni Kanun ve Usul Kanunları gereği 
Tanıma ve Tenfiz kararı alınması gerek-
mektedir. Özellikle aile hukuku ve boşan-
ma kararlarının uygulanması için tenfiz da-
vası açılması ve bunun karara bağlanması 
yurtdışındaki vatandaşları oldukca mağdur 
etmekte, hatta bu konu eziyet derecesine 
gelmektedir. 

Yurtdışında alınan boşanma ve velayet 
kararlarının büyük bir çoğunluğu Türki-
ye’de uygulanamamakta, bu nedenle de 
analar, babalar ve küçük çocuklar oldukca 
mağdur olmaktadırlar. Tenfiz kararı alına-
madığı için anneler pasaport alamamakta, 
çocuklar pasaport alamamakta, dolayısıyla 
Türkiye’ye gidememekte ve vatan hasretli-
ği hergün artmaktadır. Hatta daha da öte-
si, özellikle boşanma kararlarında daha çok 
boşanmayı istemeyen veya boşandığına ezi-
yet çektirmek isteyen koca, sırf çocuklarına 
veya ayrıldığı eşine pasaport alınması ko-
nusunda oldukca zorluk çıkarmaktadır. 

Şöyle ki, annenin pasaportuna kayıtlı 18 
yaşından küçük çocuklar için konsolosluk-
larca her nekadar Danimarka mahkemele-
rince velayet anaya verilse de, Türk Mede-
ni Kanunu gereğince baba muvaffakatı is-
tenmektedir. 

Bunun sebebi de yurtdışında verilen bo-
şanma kararının Türkiye’de tenfiz edilme 
zorunluluğu olması ve bunun edilememe-
sidir. Ayrıca, Medeni Kanun’da belirtilen 
İddet müddeti de ayrı bir gecikme ve nüfu-
sa kayıt imkansızlığı getirmektedir. Neden 
tenfiz edilemediğine gelince, tenfiz davası 
açılabilmesi için öncelikle, Türkiye’de aile 
mahkemesine bir dilekçe ile, kesinleşmiş 
yabancı mahkeme kararının aslı ve yemin-
li tercümandan yapılan ve konsolosluktan 

onaylanan tercümesi ile, tarafların mu-
vaffakatı veya kabul beyanı gerekmekte-
dir. Eşlerden birisi bu kabul beyanını ver-
meyince yurtdışına tebligat oldukca zor ve 
uzun zaman almaktadır, hatta çoğu zaman 
yurtdışına tebligat ilgili kişinin adresi bulu-
namadığından imkansız hale gelmektedir. 
Bu da çocukların pasaport almasına veya 
boşanan eşin bir başka evlilik yapmasına 
mani olmaktadır. 

Yurtdışında boşanmış olup, bir başkasıyla 
Danimarka kanunlarına göre evlenen, özel-
likle bayanlar doğan çocuklarını nüfusa ka-
yıt ettirirken Türkiyedeki nüfus kayıtların-
da, halen eski eş ile evli görüldüklerinden 
baba hanesine, eski eşi yazdırmak zorun-
da kalmaktadırlar. İçişleri Bakalığı’nın bu 
konuda birçok yazıları vardır. Yurtdışında 
boşanma kararı alıp da, Türkiye’de tenfiz 
ettirenler, konuyu bilmemek, avukat tuta-
mamak veya Türkiye’ye gidememek nedeni 
ile, üçte biri geçmez tahmin ediyorum. 

Bu da üçte ikinin eziyet çektiğinin göster-
gesidir. Öte yandan, birlikte yaşamayı bile 
oldukça normal görüp, oturum verme sebe-
bi sayan İskandinav ülkelerinde tenfiz edil-
mediği için kayıt yapılamadığı hususunu 
kişilere anlatmak oldukça zor olmaktadır. 
Keşke bu konuda ilgili kurumlarca yurtdı-
şında, bir araştırma yapılıp sayı belirlense 
ve bir çözüm getirilerek sorun çözümlense. 
Bu konuya uygun bir fıkra anlatacak olur-
sak oda şöyledir: 

Mevzuata Uygun Ölmek.
“Orta kademeden bir bürokrat görevli ola-
rak şehirden kasabaya doğru gidiyormuş. 
Yolda bir köyde, sulak ama bataklık bir 
yerde mola vermiş, nasıl olmuşsa ayağı ka-
yıp bataklığa düşmüş. “İmdat” diye bağır-
mış, “boğuluyorum. Kurtarın beni!”. O ci-

vardan geçen bir köylü, senini duyup yak-
laşmış. 
Bürokrat, “bataklığa düştüm. Kurtar 
beni!”. Köylü, “Geçmis olsun” demiş. Ama 
kurtarmak için hiç gayret göstermiyor. 
Hani nerdeyse dönüp gidecek. Bürokrat pa-
niklemiş ister istemez, “Lütfen” diye yalvar-
mış. “Bir dal uzat. Kurtar beni”. Köylü, “Ol-
maz” demiş. “Sen şu anda Hazine toprak-
ları üzerindesin. Hazine malından bir şey 
almak suçtur!”. “Sen dalgamı geçiyorsun” 
diye bağırmış ağzına dolan çamurlarla Bü-
rokrat  “Ölüyorum. Kurtar beni”. Köylü hiç 
istifini bozmadan cevap vermiş. “Ben Ha-
zineden mal alıp suçlu duruma düşemem. 
Fakat, seni böyle bırakacak değilim. Gidip 
muhtara haber vereceğim. O kaymakama, 
kaymakam da valiyi arar mutlaka. Malmü-
dürüne talimat verir. Şayet, Hazine arazisi 
değilse, İtfaiye talimat verir ve seni kurta-
rırlar..”. “Yahu” demiş Bürokrat, “Bunlar 
oluncaya kadar ben ölürüm”. Köylü gül-
müş. “Ben ölmezsin demedim ki” demiş. 
“Ölse de, mevzuata uygun ölürsün”. ”

İşte buradada görüldüğü gibi aile huku-
ku ile ilgili kararları tenfiz ettiremeyenler 
herhalde mevzuata uygun sıkıntı çekip ve 
isteklerini yerine getirmeden mevzuata uy-
gun ölmek durumda kalacaklar. Özellikle 
18 yaşından küçük çocuklar tenfiz edilme-
yiş nedeni ile baba, ana muvaffakatı gerek-
tiğinden Türkiye’ye gidememekte ve vatan 
hasreti çekmektedirler. Dileğimiz bu konu-
nun yetkililerce ele alınıp mevzuata uygun 
hareket etmek nedeni ile, sıkıntı çekilmesi-
nin, mevzuata uygun bir şekilde çözümle-
nerek yaşantıyı kolaylaştıracak, sıkıntıyı gi-
derecek, hasretliği bitirecek hale getirilme-
sidir. Şimdiden bu konuya emeği geçenlere 
sağolsunlar diyor, kısa zamanda çözüm ge-
tirilmesini temenni ediyorum.

Gurbet ilde olmanın zorunluluğu
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Skuespilhuset, Portscenen
10 Mart - 9 Nisan 2011
Fiyat: 160 kr. (25 yaşaltı: 80 kr.)
Biletinizi kglteater.dk sitesinden satınalın ve 
printerinizden yazdırın

Oyuncu kadrosu:
Dar Salim/Özlem Safl anmak/Azad Khidir/Mia Lerdam
Benjamin Bo Rasmussen/JEsper Dupont/Nima Nabipour
Zaki Youssef/Heidi Coldin-Hansen/Wahid Sui

Nye Stemmer -  Kökenleriniz Ortadoğu’da 
olunca Danimarkalılık realitesininin nasıl 
görünebileceğini anlatan iki hikaye

Premieperker
Zaki Youssef'in yazdığı bu oyunda Bir tiyatro şefi, 2. kuşak üç göçmen 
genci suç işleyen gençleri anlatan bir tiyatro projesine davet eder. Ancak 
bir sorun vardır. Bu gençlerin hiçbiri bir suç işlememişlerdir.

Slotskarréen
Nasrin el Halawani’nin bu oyununda babalarını kaybeden ve 
birbirlerinden başka bu dünyada kimseleri olmayan Amal ve 
Shawki’nin hikayesine tanık oluyoruz. Babalarının öldükten sonra 
Mısır’da gömülmek istemesi ikisinin arasındaki ilişkiyi bozacak mıdır?

Bir akşam
iki oyun

Gelin, tiyatronun size de 
birşeyler vereceğini görün

Rosenørns Alle 11, Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

Zevkinize 
ve ölçünüze 
göre sadece 
size özel 
dikim

Dev gelinlik ve 
gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı 
mutlaka görün. 
Hayalinizdeki 
elbiseyi dikiyoruz.

Coco
S

osyal Demokrat 
Partili milletveki-
li Yıldız Akdoğan, 
2001 yılında Libe-

ral-Muhafazakar hükümeti 
tarafından kurulan Uyum 
Bakanlığı’nın süresinin 
doldurduğunu ve Sosyal 
Demokratlar iktidara gel-
mesi durumunda bu bakan-
lığın kaldırılmasını önerdi.

Akdoğan, Uyum Bakan-
lığı yerine göçmenlerin 
topluma katılımını sağlaya-
cak bir Yurttaşlık Bakanlı-
ğı’nın kurulmasının daha 
iyi olacağını söyledi.

Akdoğan, “Kimin uyum 
sağlayıp sağlamadığı ko-
nusunda sürekli birbirimi-
zin başına vuracağımıza, 
ülkedeki tüm yurttaşları 
kucaklayan bir bakanlık 
kurulmasından yanayım. 
Adı ister Muhammed ister 
Morten olsun herkesin bu 
toplumda hakları ve so-
rumlulukları var” dedi.

Filistinli mültecilere Da-
nimarka vatandaşlığı ve-
rilmesi ile ilgili olarak eski 
Uyum Bakanı Birthe Rönn 
Hornbech’in hukuk kural-
larını çiğnediği iddialarının 

ortaya atılmasının ardın-
dan sadece bakanın değiş-
tirilmesiyle yetinilmemesi 
gerektiğini savunan Sosyal 
Demokrat Partili milletve-
kili Yıldız Akdoğan, Uyum 
Bakanlığı’nın bir işe yara-
madığını ve tamamen lav 
edilmesini önerdi.

Kendi partisi sıcak 
bakmadı
Akdoğan’ın kendi partisi 
bakanlığın lav edilmesi fik-

rine karşı çıkarken, Sos-
yalist Halk Partisi uyum 
sözcüsü Astrid Krag, Uyum 
Bakanlığı’nın lav edilmesi-
ne gerek olmadığını ancak 
Akdoğan’ın önerisinin tar-
tışmaya açılması gerektiği-
ni söyledi.

Sosyal Demokrat Parti 
uyum sözcüsü Henrik Dam 
Kristensen Uyum Bakan-
lığı’nın lav edilmesi fikri-
ne sıcak bakmadığını ifade 
etti.

Kristensen, “Önümüzde 
yapılması gereken çok iş 
var. Özellikle göçmen kö-
kenli erkek çocukların ilk 
öğretim okulunu bile yarım 
bıraktıkları bir dönemde, 
gettolaşmadan, eğitim sis-
temindeki soruna kadar bir 
çok alanda sorunların ya-
şandığı bir dönemde bütün 
sorumluluğu alabilecek bir 
bakanlığa ihtiyaç var” dedi.

(Haber)

Uyum Bakanlığı kaldırılsın!
Sosyal Demokrat Partili milletvekili Yıldız Akdoğan, Uyum Bakanlığı’nın 
süresini tamamladığını, artık lav edilmesinin zamanının geldiğini söyledi.
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Dünya mutfakları üze-
rine Hotels.com inter-
net sitesi tarafından 

yapılan bir araştırma Dani-
marka mutfağının yabancılar 
tarafından tercih edilmediği-
ni ortaya çıkardı. Danimar-
ka mutfağı Danimarkalılar 
arasında prim görmezken, 
dünyanın en zengin mutfak-
larından Türk mutfağı liste-
de yer almadı. Listede başı 
İtalyan ve Fransız mutfakları 
çekiyor.

Kimse Danimarka 
mutfağını tercih etmiyor!
Ankete göre, Danimarkalı-
ların sadece yüzde 19’u Da-
nimarka mutfağını sevdiğini 
belirtirken, dünya genelinde 
kimsenin Danimarka mutfa-
ğına ilgi duymadığı, İskandi-
nav mutfağının İsveçliler ve 
Finlandiyalılar tarafından da 
hiçbir şekilde rağbet görme-
diğini gözler önüne serdi.
Televizyonda yayınlanan 

“Danimarka’nın Tadı” adlı 

programın sunucusu ve ye-
mek uzmanı Claus Meyer’e 
göre bu anket, Danimarka 
mutfağı üzerine gerçeği yan-
sıtmıyor. Meyer “yeni Kuzey 
Avrupa yemek hareketi, İs-
kandinav mutfağının gerçek 
potansiyelini ortaya çıkar-
mak için başladı. Her ay 100 
bin kişi Noma Restoran’da 
yemek yiyebilmek için rezer-
vasyon yaptırmaya çalışıyor. 

Bu da hala umut var anlamı-
na geliyor.” şeklinde konuştu.

En popüler İtalyan 
Mutfağı

Araştırmaya göre 10 Dani-
markalı’dan 6’sının İtalyan 
mutfağını tercih ettiğini be-
lirtirken, 5 yabancıdan en az 
1’inin tercihi İtalyan mutfağı 
oldu.

Danimarkalılara göre en 
popüler ülke mutfakları:
1) İtalyan Mutfağı
2) Fransız Mutfağı
3) Tayland Mutfağı
4) Yunan Mutfağı
5) İspanyol Mutfağı
6) Danimarka Mutfağı

Yabancılara göre en popü-
ler ülke mutfakları:
1) İtalyan Mutfağı
2) Fransız Mutfağı
3) Tayland Mutfağı
4) İspanyol Mutfağı
5) Çin Mutfağı
6) Hindistan Mutfağı

Hotels.com internet sitesi-
nin yürüttüğü web anket, 
2010 yılının ekim ve kasım 
aylarında dünyanın 20 fark-
lı ülkesinde gerçekleştirildi. 
Anket, site üzerinden rezer-
vasyon yapan 265 Danimar-
kalı, toplamda 3119 kişi ile 
yapıldı.

(Haber)

T
ürk Edebiyatı ger-
çekçilik akımının 
en büyük ismi 
yazar Orhan Ke-

mal’in geçmişte tiyatro ve 
sinemaya uyarlanan başya-
pıtı “72. Koğuş” bir kez daha 
sinemaseverlerin beğenisine 
sunuluyor.

Yazarın 1952 yılında ka-
leme aldığı 72. Koğuş, 1967 
yılından beri tiyatro eseri 
olarak sergilenmekte. Ki-
tap, ilk olarak 1987 yılında 
yönetmen Erdoğan Tokatlı 
tarafından beyaz perdeye 
uyarlanmış.

Ayfer Tunç’un senaryosu-
nu yazdığı, Murat Saraçoğ-
lu’nun yönetmenliğini üst-
lendiği “72. Koğuş” bir kez 
daha vizyonda. 

Filmin başrollerinde Hülya 
Avşar, Yavuz Bingol ve Ke-
rem Alışık gibi Türk sinema-
sının kültleşmiş isimleri var. 

Kadrodaki bir başka isim ise 
Gümüş dizisindeki Gümüş 
karakteri ile ünlenen tiyatro 
oyuncusu Songül Öden. Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinin 
en sancılı dönemi olan İkin-
ci Dünya Savaşı’ndaki Tür-
kiye’ye ışık tutan filmin 
yapımcısı ise Sadri Alışık 
ve Yavuz Bingöl’ün sahibi 
olduğu Sasin film.

Filmin Konusu:
1941 yılında bir cezaevin-
deki 72 numaralı koğuşta 
bulunan ve “adembaba” 
olarak nitelendirilen, yok-
sul, toplum tarafından 
dışlanmış (suçlu) insanlar 
arasındaki “Kaptan”ın ve 
çevresindekilerin umutları, 
umutsuzlukları, özgürlüğe 
olan hasretleri, aşkları ve 
çelişkileri, iyimserlikleri, 
insanlığını yitirmemeye ça-
lışmanın kavgası anlatılma-

ya çalışılır.
72. Koğuş’un mahkumla-

rından Ahmet Kaptan, bile-
ğine güçlü, mert bir adam-
dır. Mertliğinin yanı sıra saf 
bir dünyası olan Rizeli genç, 
bir gün hapishane müdürü-
nün odasına çağrılır. Çok 
sevdiği anası, Ahmet Kap-
tan’a 150 Lira göndermiş-
tir. O dönemin koşulları 
içinde, yani 1940’lı yıllarda 
bu, hatırı sayılır bir paradır. 
Ahmet Kaptan, paranın bir 
kısmıyla koğuşta kendine 
ranza ve döşek alır. Gari-
ban mahkum arkadaşlarına 
da yardım eder. Koğuşa soba 
kurdurur, karınlarını doyu-
rur. Ancak, mahkumlardan 
cezaevinin uyanık meydan-
cısı Bobi, Ahmet Kaptan’ın 
paralarına gözünü dikmiş-
tir. Onu kumar oynamaya 
ikna eder.

(Haber)

’’72. Koğuş” Kopenhag’da vizyona giriyor!
Türkiye’de daha vizyona girmeden büyük bir merak uyandıran ”72. Koğuş” fi lmi Mart sonunda 
Kopenhag’da Park Bio’da gösterime giriyor.

Yönetmenliğini Atıl İnaç’ın üstlendiği 
Kolpaçino-Bir Şehir Efsanesi, zengin 
bir ailenin şımarık oğlunun, ailesinin 

seyahatte olduğu zamanda oturdukları villayı 
kumarhane olarak kullanılmasına izin verme-
siyle kendisinin ve arkadaşlarının başlarına 
gelenleri konu alan aksiyon-komedi türünde 
bir film… 

Filmde, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Hakan 
Ural, Ali Sürmeli, Eriş Akman ve Hakan Ay-
sev rol alıyor…

Filmin konusu: 
Sonradan görme zengin bir ailenin tek çocu-
ğu olan Özgür, ailesinin seyahate çıktığı bir 
zamanda, müteahhit babasının haberi olma-
dan oturdukları villanın birkaç gün için ku-
marhane olarak kullanılmasına izin verir. 

O gece İstanbul’un ünlü mafya babaları vil-
laya kumar oynamaya gelince olanlar olur ve 
silahlar ateşlenir. Gecenin sonunda evde iki 
ceset vardır.

Şoka giren Özgür ve arkadaşları, en iyi çare-
nin cesetleri götürüp bir yere bırakmak konu-
sunda anlaşırlar. Ne var ki, cesetlerden kur-
tulmak bulaştıkları beladan kurtulmak kadar 
kolay olmaz… Öldürülen tarafın mafya üyele-
ri intikam almak için geri dönünce, olaylar da 
önlenemez şekilde kontrolden çıkar…

Aksiyon-komedi fi lmi 
’Kolpaçino’ Nisan 
ayında Kopenhag’da
Başrollerini Şafak Sezer ve 
Aydemir Akbaş’ın oynadığı Türk 
komedi fi lmlerinden “Kolpaçino-
Bir Şehir Efsanesi” Nisan ayında 
Danimarka’da gösterime giriyor. 

Listede Türk mutfağının adı yok!
Uluslararası bir araştırmaya göre, Danimarka mutfağını Danimarka halkı bile  
tercih etmezken, yüzlerce yemek tarifi  ile dünyanın en zengin mutfaklarından 
biri olan Türk mutfağı hiç bir katagoride listeye giremedi. 

İbrahim Tatlıses’e suikast girişimi
Türkiye’nin sevilen ses sanatçılarından İbrahim Tatlıses 14 Mart gecesi uğradığı bir silahlı saldırı sonucu ağır 
yaralandı, Sanatçı yoğun bakım ünitesinde dinlendiriliyor. Suikast ile ilgili geniş çaplı araştırma yapılıyor. 

Ünlü Türkücü İb-
rahim Tatlıses 
14 Mart akşa-

mı Şişli’de bir prog-
ram çıkışı uğradığı 
bir silahlı saldırı 
sonucu ağır yara-
landı. Tatlıses’e, 
bir araçtan uzun 

namlulu silahla ateş edil-
di. Hastaneye kaldırılan 
ve başından vurulan Tat-
lıses’in durumunun ağır 
olduğu ve ancak ölüm 
tehlikesini atlattığı bildi-
rildi. 

Tatlıses’in sahne hayatı-
nın devam edip etmeyece-

ği tartışılırken, sevenleri 
ve Urfalı hemşerileri ünlü 
sanatçının tekrar yaşama 
dönmesinden büyük mut-
luluk duydu. Bu arada 
Tatlıses’in hayranları, sa-
natçı dostları ve politika-
cılar da türkücünün bu-
lunduğu hastaneye akın 

ettiler. 
Tatlıses’e düzenlenen 

suikastle ilgili olarak bir-
çok kişinin ifadesi alınır-
ken, 15 kişi de gözaltına 
altında tutuluyor. Polis 
olayla ilgili olarak geniş 
çaplı araştırmayı sürdü-
rüyor. 

Derleyen: Berk Çoker/berk.coker@haber.dk

Yeniceoba Kültür ve Daya-
nışma Derneği’nin gelenek-
sel olarak düzenlediği “Ye-

niceoba Festivali”nin 4.sü Dani-
marka’nın başkenti Kopenhag’da 
büyük bir coşku ile kutlandı. 5 
Mart tarihinde Tarnby semtinde 
düzenlenen festivale 1000’in üze-
rinde Yeniceobalı ve komşu bel-
delerden davetliler katıldı.

Festivale siyasetçiler ve bü-
rokratlar da büyük ilgi gösterdi. 
Festivalin davetlisi olarak gelen 
konuşmacılar arasında Sosyalist 

Halk Partisi eski genel başkanı, 
milletvekili Holger K. Nielsen, 
Sosyal Demokrat milletvekili 
Yıldız Akdoğan, Yeniceoba Bele-
diye Başkanı İlyas Kara, Yenice-
oba’nın kardeş belediyesi Ishøj 
Belediye Başkanı Ole Bjørnstrup, 
Belediye Başkanvekili Sosyalist 
Halk Partisi milletvekili adayı Bi-
lal İnekçi ve Yeniceobalılar Der-
neği Başkanı Ali Fuat Kara vardı. 

Sanatçılar Hozan Dino ve Ke-
male Amede katılımcıları coştu-
rurken, halay gösterisi ve yapılan 

çekiliş geceye renk kattı. Çocuk-
lar için bir sihirbaz gösterisi dü-
zenlenirken, gecede Yeniceoba 
üzerine bir de sinevizyon gösteri-
si yer aldı. 

Danimarka’da yaşayan Yeni-
ceobalıların düzenlediği festival 
hem birçok hemşeriyi bir araya 
getirirken, hem de Yeniceoba’nın 
Danimarka’da tanıtıma büyük 
katkı sağladı. Dernek yöneticileri 
4.sü düzenlenen festivalin diğer 
beldelere de örnek olduğunu ifa-
de ettiler.

D
animarkalı yönetmen Su-
sanne Bier’in filmi ”Ha-
evnen” Altın Küre’den 
sonra Oscar da kazandı. 

Meksika filmi ”Biutiful” ile birlik-
te en iyi yabancı film dalında 
Oscar’a aday gösterilen film 
kıyasıya bir yarışma sonunda 
ödülü kazandı.

”In a better world” adıyla 
dünyada lanse edilen filmin 
kazandığı ödül Danimar-
ka’nın uzun metrajlı yabancı 
film dalında kazandığı üçün-
cü Oscar ödülü oldu. Haev-
nen bundan yaklaşık bir ay 
önce de Altın Küre ödülünü 

almıştı. Danimarka uzun metrajlı, 
kısa metrajlı ve animasyon dalları 
olmak üzere toplam olarak 6 Os-
car kazandı

Yine 1988 yılında yönetmen Bille 

August’un filmi “Palle Erobreren” 
en iyi yabancı film dalında Oscar 
alırken, 1998 yılında en iyi kısa 
film dalında Anders Thomas Jen-
sen’in yönettiği “Valgaften” filmi 

de Oscar kazandı. 
Danimarka ayrıca iki kısa 

film dalında da 2002 ve 2009 
yıllarında Oscar ödülü ka-
zandı. 

‘The King’s Speech’ En İyi 
Film, En İyi Yönetmen, En 
İyi Erkek Oyuncu ödüllerini 
alarak geceye damgasını vu-
rurken, Natalie Portman da 
beklendiği gibi En İyi Kadın 
Oyuncu Oscar’ını kazandı.

İşte, Danimarka’ya Oscar kazandıran fi lmler

1986 – En iyi animasyon fi lmi: “Anna & Bella” (Yönetmen Børge Ring)
1987 – En iyi  yabancı fi lm: “Babettes gæstebud” (Yönetmen Gabriel Axel)
1988 – En iyi  yabancı fi lm: “Pelle erobreren” (Yönetmen Bille August)
1998 – En iyi kısa fi lm: “Valgaften” (Yönetmen Anders Thomas Jensen) 
2002 – En iyi kısa fi lm: “Der er en yndig mand” (Yönetmen Martin Strange-Hansen)
2009 - En iyi kısa fi lm: “De nye lejere” (Yönetmen Joachim Back)
2010 - En iyi yabancı fi lm: “Hævnen” (Yönetmen Susanne Bier)

Danimarkalı yönetmen Susanne Bier’in fi lmi ”Haevnen” Altın Küre’den 
sonra Oscar da kazandı. Böylece Danimarka 6. Oscar’ını da kazanmış oldu.

Danimarka’ya Oscar

Yeniceobalılar kültür gecesinde buluştular

Mart sonundan itibaren 
Kopenhag’da Park Bio’da

Nisan ayında Kopenhag’da 
Park Bio’da
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Tarihçiler Thomas 
Lyngby-Søren 

Mentz ve Sebastian 
Olden-Jørgensen’nin 
Magt & Pragt: Güç 
ve Debdebe kitabı, 
Danimarka tarihi-
nin çok önemli bir 
dönemini irdeliyor. 
Danimarka, 1500’lü 
yıların sonlarında ve 
1600’lü yılların or-
talarına kadar, çoğu 
Isveç’e karşı olmak 
özere girdiği bir çok savaş so-
nucu iyice yıpranmış ve büyük 
ekonomik kriz içine girmişti. 
Ülkeyi yıpratan savaşların, iç si-
yasi ve ekonomik karışıklıklıkla-
rın ardından 1660 yılında, tüm 
gücün kıralın elinde toplandığı 
mutlakiyet yada mutlak monarşi 
(tek erklik) ilan edildi. Bu rejim, 
kralın yetkilerini snırlayan ilk 
anayasanın Kabul edildiği 1848 
yılına kadar, yani 188 yıl sürdü. 

1660 yılında tek erk-
lik rejimini alarak 
tüm yetkileri elinde 
toplayan Kral 3. Fre-
derik idi. 188 yıl son-
ra tek erklik döne-
mini sona erdiren ve 
yönetimi parlamen-
toya (Folketinget’e) 
teslim eden ise Kral 
7. Frederik idi.

1660’a kadar Kral, 
Devlet Konseyi ve 
Asiller tarafından yö-

netilmekte olan Danimarka’daki 
rejim değişikliği, yani tek erklik 
dönemine geçiş, diğer Avrupa 
ülkelerinden farklı olarak kan-
dökülmeden gerçekleşti.  Ayrıca 
Avrupa tarihinde o zamana ka-
dar hiç görülmemiş bir şekilde 
1665 yılında ”Kral Yasası (Kon-
geloven)” adı altında ülkenin 
anayasası niteliğinde Krala tüm 
yetkileri veren yazılı  bir yasa çı-
karıldı. Ve bu yasa Avrupa’daki 

monarşilerde tek yasa olarak 
kaldı.

İşte bu kitapta, mutlak monar-
şiyi yaratan nedenler, olaylar, 
savaşlar, siyasi oyunlar irdeleni-
yor. Doğal olarak mutlak monar-
şi döneminde, gücü tek başına 
elinde tutan kralın, forsunu, sal-
tanatını herkese göstermeliydi. 
Bu nedenle de 188 yıllık dönem 
içinde krallar çok debdebeli, 
şaşalı, gösterişli bir şekilde ya-
şamışlar ve görkemli saraylar, 
köşkler inşa ettirmişler. 

Bu kitapta Danimarka’nın 
mutlak monarşi dönemi anlatı-
lırken, Avrupa’daki dğer monar-
şilerden de ayrıntılı bir şekilde 
söz ediliyor. Bu nedenle de bu 
kitap, tarihle ilgilenenler, o dö-
nemde Danimarka’da ve bir öl-
çüde Avrupa’da toplum yapısını 
bilmek isteyenler, lise (gymnasi-
um) ve yüksek öğrenime devam 
edenler için yararlı bir başvuru 
kaynağı.

Yönetim ve ideoloji olarak demokrasi
Magt & Pragt: Güç ve Debdebe – Mutlak Monarşi dönemi 1660-1848 (Tarih kitabı). Yazarlar Thomas 
Lyngby-Søren Mentz ve Sebastian Olden-Jørgensen. Gads Forlag Yayınevi. 330 sayfa. 299,- kr.

1930 yılında başladı yaşamı. Bir haziran 
günü Abenra kentinde, yoksul bir ana 

babanın oğlu olarak doğdu.
1930’lu yıllarda yoksulluğu, işsizliği ve 

açlığı tanıdı. Yerel kadın örgütünün tem-
silcisi olan babaannesinden lüks evleri, ge-
mileri, çiftlikleri, fabrikaları, elleri nasırlı 
işçilerin inşa ettiğini öğrendi. Carl Scharn-
berg politikayla, işçilerin ve işsizlerin so-
runlarıyla ilgilenmeye babaannesinin ya-
nında başladı. Öğretmen okulunda eşi 
Anne ile tanıştı. Askere gitmeyi reddedin-
ce hapse atıldı.

Hapiste Marx’ın ‘Kapital’ini okuyarak 
bilinçli bir sosyalist oldu. Odense kentin-
de öğretmenlik yaptı. Atom bombasının 
korkunçluğunu dile getiren resim sergi-
siyle Danimarka’ya atom bombası yerleş-
tirmesine karşı çıkan halk hareketini de 
başlatmış oldu. ABD ve Sovyet büyükel-
çilikleri önünde gösteri düzenlemek onun 
yıllarını aldı. Sonunda bu haklı mücadele 
sonuç verdi. Danimarka kendi toprakla-
rında atom bombası bulundurulmasını ya-
sakladı.

Alman NATO askerleri-
nin Danimarka’ya girme-
lerini önlemek için yapı-
lan sınır gösterisini örgüt-
lemekten suçlu bulundu 
ve bir dönem gene hapis-
te kaldı. Yürüyüş ve mi-
ting dışında da mücadele 
yöntemleri vardır deyip 
hapiste de dönemin Dani-
marka burjuvazisinin baş 
belası oldu. Hapisten çı-
kınca Avrupa Birliği’ne karşı oluşturulan 
halk hareketinin etkin katılımcılarından 
biri oldu.

ALINACAK DERS
Bir yürüyüş sırasında
Polisin tutuklayıp götürdüğü kişi
Unutmamalıdır ki
Çağımızda
Kültüt değişimlerinin çoğu
Başlamıştır
Bir karakolda.
İş bırakınca düşük ücretliler
El konur hemen, çünkü
Nerde önemli yaşamsal bir alan varsa

Etkilemektedir onu grev!
Öyleyse niçin hep
Önemli yaşamsal işleri 
yapanlardır
Düşük ücret alanlar.

Kendi içine kapalıysa, bir şey 
yaratılmaz ondan
Yalnızdır çünkü, düş kırıklığına 
uğramıştır.
Körü körüne, kızgın ve bağnazca
Davranıyorsa
Hiçbir şey değiştirilemez onda
Hiçbir şeyin durağan olmadığını 

bilenler ancak
Değiştirebilirler her şeyi.

Carl Scharnberg çok değişik alanlarda 
ürünler verdi. Roman, öykü, şiir kitapları-
nın yanısıra günlük gazetelerde sanat ve 
işçi sorunları üstüne makaleler yazdı. İşçi 
sendikalarının kültür dergilerinde ‘resmi 
olmayan görüşler’ adlı makale ve şiirleriy-
le işçilerin en çok okuduğu yazar özelliğine 
kavuştu. 

Carl Scharnberg’in şiirleri Danimarka’da 
çok okunan şiirlerdir. Onun şiirlerinin her-
kes okur ve anlar. Öğrenciler, işçiler ve ay-
dınlar. Çok sayıda şiiri okul şarkısı  ve işçi 

marşı olarak bestelendi. 1972-1982 yılları 
arasında yazdığı şiirleri içeren ‘Toplu Şiir-
ler’ adlı yapıtı 25.000 sattı. Şiir konusunda-
ki düşüncesi şöyleydi: ‘Eğer şiir başlatıcıysa 
kafada kimi düşünceler oluşmasına katkı 
sağlıyorsa, eylem çağrıştırıyorsa o zaman 
görevini yerine getirmiş olur.’

Carl Scharnberg’in şiirleri barıştan, in-
sana değer veren düşünceden, dayanışma-
dan yana olanalara sadece zevk vermekle 
kalmaz, aynı zamanda onlara esin kayna-
ğı olur.

Carl Scharnberg, 1995 yılında Danimar-
ka’nın Vra kentinde işçi sınıfının, en altta-
kilerin mücadelesine inanmış bir sanatçı 
olarak yaşama veda etti. Çocuklar için yaz-
dığı bir şiirle yazımızı noktalayalım:

Oynamak ve öğrenmek
Düş görmek ve şekil vermek,
Yaşamak ve var olmak
Hakkını ver çocuklara.
Yalnızca çocukların
Güven duyduğu yerde,
Yetişir yaşlıların
Mutluluk dediği şey.

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

CARL SCHARNBERG: Emekçilerin Danimarkalı Şairi

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 

DEMOKRATI som styreform og ideologi-Yönetim biçimi ve 
ideoloji olarak DEMOKRASİ. Tarihçi Mogens Heman Hansen. 
Museums Tusculanums Forlag Yayınevi.  419 sayfa. 359, kr.

Bazı kitaplar vardır ki insan-
lar bilgilerine bilgi kattığı 

ve kendilerini  düşünmeye sev-
kettiği için bu kitaplara müte-
şekkirdir. İşte Tarihçi Mogens 
Heman Hansen’in Yönetim bi-
çimi ve ideoloji olarak DEMOK-
RASI (DEMOKRATI som styre-
form og ideologi) adlı kitabı da 
bu nitelikte bir yapıt. Mogens 
Herman Hansen’in gerek Dani-
marka’da gerekse Danimarka 
dışında kendisine derin saygı 
duyulan Danimarka’nın en önde 
gelen tarihçilerinden biri oldu-
ğunu öncelikle belirtelim. 

Tarihçi Mogens Heman Hansen 
, 70 yaşında Kopenhag Üniversi-
tesi’deki aktif bilim adamlığı ka-
riyerine, uzun araştırmalar ve 
çalışmalar sonucu geçen yıl ta-
mamladığı bu kitabını yayımla-
yarak son verdi.

Son aylarda Arap dünyasında 
zincirleme yaşanan, bu satırların 
yazıldığı sıralarda hala devam et-
mekte olan dikta rejimlerine karşı 
başkaldırı olaylarının, bu olaylar 
çerçevesinde en “DEMOKRASİ” 
kavramının en çok tartışılan bir 
konu olduğu gerçeği gözönünde 
tutulduğunda bu yapıt çok daha 
büyük bir önem kazanıyor. De-
mokrasinin çok çeşitli türlerinin 
irdelendiği DEMOKRATI som 
styreform og ideologi-Yönetim 
biçimi ve ideoloji olarak DEMOK-
RASİ kitabı aslında tüm siyasiler-
ce ve genelde herkesin okuması 
gereken bir yapıt. 

Hiç kuşkusuz bugün yaşadığı-
mız yönetim biçimi demokrasi 
sisteminin temellerine oturtul-
muş bir yönetim biçimi ve de-
mokrasi her gün tartışılan bir 
konu. Ancak bu kitabı okuyunca 
demokrasinin tek düze bir sistem 
olmadığını, liberal, anaysasal, 

cumhuriyetçi, ihtiyatlı, temsili 
ve doğrudan gibi demokrasiler 
olduğunu öğreniyoruz.  Nitekim 
Tarihçi Mogens Heman Hansen, 
bu kitabının 90 sayfalık bölümün-
de demokrasi türlerini irdelemeye 
ayırmış. 

Demokrasi türlerinin tanım-
lanmasından sonra demokrasi 
ile kurumlar, devlet hükümran-
luğı, halk hükümranlığı, güç dağı-
lımı, karma anayasalar, devlet ve 
toplum arasındaki farklar, uyruk-
luk ve bir ülkede birlikte yaşayan 
farklı guruplar, özgürlük, eşitlik, 
insan hakları gibi olgular arasın-
daki ilişkiler irdeleniyor.

Tüm bunların ışığında da de-
mokrasinin Avrupa Birliği’nde 
uygulanışı, Avrupa Birliğinin’in 
Lizbon Antlaşmasının ne kadar 
demokratik olup olmadığı irde-
leniyor. Kitabın son bölümü de 
demokrasi ve globalleşmeye ay-
rılıyor ve bu konuda Danimar-
ka’dan, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nden, İngiltere’den, Al-
manya’dan, Fransa’dan bir çok 
örnekler veriliyor. 

Dansk Velfærdshistorie-Danimarka Sosyal Refah Tarihi (1536-1898 Sosyal Yardım Devletine geliş süreci) 

Projeyi gerçekleştiren yazarlar: 
Lars Schädler Andersen, Niels 

Finn Christiansen, Hans Chr. Jo-
hansen, Søren Kolstrup, Jørn Hen-
rik Petersen ve Klaus Petersen-
den oluşan bilimsel araştırmacılar 
gurubu. Derleyenler Jørn Henrik 
Petersen, Klaus Petersen ve Niels 
Finn Christiansen. Syddansk Uni-
versitetsforlag Yayınevi.  615 sayfa 
ve 1. cildin fiyatı 498,-kr. 

Carlsbergfondet Vakfının ekono-
mik desteğiyle gerçekleştirilen bu 
projenın ilk ürünü olan ” Dansk 
Velfærdshistorie 1536-1898” adlı 
Danimarka’nın sosyal refah siste-
mini anlatan toplam 6 ciltlik  ya-
pıtın 1. cildi Mart ayı başında ta-
mamlanarak piyasaya çıktı. Diğer 
ciltler de tamamlandıkça yayımla-
nacak.

Refah devleti nasıl türedi? Dani-
marka’nın kendine özgü refah dev-
leti modelini iyi anlayabilmek, bu 
konudaki kamu oyu tartışmalarına 
sağlıklı bir şekilde katılabilmek 
için bu sorunun yanıtını iyi bilmek 
bir gereklilik. Bilimsel araştırma-
cıların bu proje sonucu ortaya koy-
dukları yapıtlarla refah devletinin 
oluşum süreci ve bu günkü şeklini 
alışı derin ayrıntılarıyla anlatılıyor. 

İlk ciltte 1536’dan 1898’e sosyal 
yardım sistemine geliş sürecinin 
tarihi anlatılıyor. Daha 1890’lı yıl-
larda ilk modern sosyal politikayı 
yansıtan, fakirlere, evsiz barksızla-
ra, yetimlere vb gibi kötü durumda 
olanlara yardımı öngören bir ya-
sanın çıkarılması sanayileşmenin, 
kentleşmenin ve demokrasinin 
yaygınlaşmasının bir sonucu. İlk 

kez fakirlere yardım amacıyla ya-
pılmaya başlanan devlet yardımları 
zaman içinde kapsamı değişerek 
yeni şekiller aldı ve bugünkü içeri-
ğini kazandı. Fakirlere yardım şek-
lindeki ilk sosyal yardımlar, Refah 
devleti modeli çerçevesinde zaman 
içinde yaşlılara yardım, hastalık 
sigortası, kaza sigortası gibi yeni 
yeni içerikler kazandı. Eğitim, sağ-
lık hizmetleri gibi alanlar refah sis-
teminin bir parçası oldu.

Başta da belirttiğimiz gibi bu ki-
tap 6 ciltlik bir serinin ilk kitabı 
ve fiyatı da yaklaşık 500 kr. İlgi 
duyanlar daha şimdiden Syddansk 
Universitetsforlag Yayın Evi ile 
ilişkiye geçerek 6 kitabın toplamını 
özel indirimden yararlanarak 1995 
kr. karşılığında sipariş edebilirler. 

Güç ve Debdebe - Mutlak Monarşi dönemi 1660-1848

Danimarka Sosyal Refah Tarihi (1536-1898)

Bulmaca&mizah
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.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak 
söylediği, dinleyenin de yararlandığı 
sözdür. 

(Aristo)

ÖZLÜ SÖZLER...

Onların futbol topları yoktu. Hele sizin gibi 
topları hiç olmadı. Çaputları birbirine dolayıp 
bezden bir top yapmışlardı belki. Onunla da 
kimbilir kaç kez oynama fırsatı bulmuşlardı. 
Sizce en büyük eğlenceleri neydi? Gökyüzün-
de salınan bir uçurtmaları olmuş muydu aca-
ba? Bugünkü rahatlığımızı borçlu olduğumuz 
onlar. Babaları cephede olduğu için birşeyler 
istemek şansına sahip değillerdi. Ve bir gün 
hepsinin üstüne görev düştü: »VATAN İÇİN 
ÖLMEK...«  Tereddüt etmeden gittiler. Öyle 
güzel, öyle güzeldi ki gittikleri yerler. Gittiler 
ve bir daha geri dönmediler. 

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
96. yıldönümü ve Şehitleri 
Anma Günü nedeniyle internet 
dünyasından sizin için seçtiğimiz 
kısa bir anma  yazısı

ÇANAKKALE ÇOCUKLARI

BİRAZ GÜLELİM...

Ben 24 yaşındayım ve 44 yaşında bir 
dul bayanla evlendim. 

Karımın 25 yaşında bir 
kızı var. Babam ise 
bu kız ile evlendi. 
Böylelikle babam, 
karımın kızı ile ev-
lendiği için damadım 
olmuş oldu. 
Bunun üzerine kızım 
da babamla evlendiği 
için üvey annem ol-
muş oldu. 
Hanımımın ve benim geçen sene bir oğ-
lumuz oldu. Oğlum hanımımın kızının 
erkek kardeşi oldu, aynı zamanda ba-
bamın da eniştesi. Bir de üvey annemin 
erkek kardeşi olduğu için dayı oldu. 
Anlıyacağınız benim oğlum benim da-
yım oldu. 
Babamın eşi sene sonunda dünyaya bir 
erkek çocuğu getirdi. O babamın oğlu 
olduğu için benim de erkek kardeşim 
ve de kızımın oğlu olduğu için de toru-
num. Yani ben torunumun erkek kar-
deşiyim. 
Ayrıca bir annenin evladının babası eşi 
olduğuna göre ben de eşimin kızının 
babasıyım ve kızımın erkek çocuğunun 
erkek kardeşiyim. Kısacası kendimin 
büyükbabasıyım.
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Berk Çoker

T
ürkiye’de 
şampiyon 
olmayı ve 
Ziraat Tür-

kiye Kupası’nı kazanmayı başarı 
olarak gören ancak Avrupa’da son on 
yıldır başarıya hasret bırakan Türk 
futbolu, böyle giderse futbolseverlere 
daha nice hüsranlar yaşatacak.  

Küçük hesapların sonu gelmedi mi 
diye soruyorum kendime. Üç büyük-
ler diye bir şarkı tutturduk gidiyo-
ruz, fakat bu büyüklük Türkiye’de 
şampiyon olmakla ya da Ziraat Tür-

kiye Kupası’nı müzeye götürmekle 
kısıtlı gibi. 

Sene başında gerçekleştirilen ve 4 
sezonu kapsayan Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Medya Hakları İhalesi’ni 
kazanan Digitürk yaklaşık 1,6 mil-
yar dolar (8 milyar kron) ödeyerek, 
Türkiye’de sözüm ona futbolun çı-
tasını yükseltmişti. Ancak şu anda 
bakıldığında futbol kalitesi olarak, 
İngiliz Premier Ligi, La Liga, Seria 
A ve bunun gibi kalbur üstü futbol 
liglerinden fersah fersah aşağıda bu-
lunan Türkiye Süper Ligi bu kadar 
parayı hak etmiyor deme hakkını 
kendimde görüyorum. 

Hiçbir hesap tutmadı! 
Özellikle, en son oynanan Galata-
saray-Fenerbahçe derbisi ardından 
Galatasaray’da sular ısınmaya baş-
ladı. Bir taraftan, takımın gidişatı, 
öte yandan da yönetimin tutumu 
Türkiye Süper Ligi’nin nerelerde 
olduğunu ortaya koyuyor. Bu satır-
ları yazarken o kadar eminim ki, şu 
anda kaynamakta olan Adnan Polat 
Yönetimi ve Galatasaray Kulübü, 
Fenerbahçe maçının kazanılması 

durumunda bütün sıkıntıların orta-
dan kalkacağını, dünyanın tozpembe 
olacağını sanıyordu. Gerçekleştirile-
cek olası bir olağan genel kurul top-
lantısına elinde bir Fenerbahçe ga-
libiyeti kozu ile gireceğini de umut 
ediyordu. 

Tabii ki bu sadece Polat ve yöne-
timine mal edilecek bir bakış açısı 
değil. Bu Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta 
olduğu gibi takımına bir şirket ola-
rak bakan her yönetici için geçerli. 
Haldun Üstünel gibi bir transfer 
sihirbazından potansiyel tehlike ol-
duğu için kurtulup (sebebi Haldun 
Üstünel’in iyi oyuncuların transfe-

rinde baş aktör olması ve Polat’ın 
koltuğunu titrettiği üzerine başla-
tılan asılsız iddialar), Galatasaray’ı 
bir altyapı devi yapan Ali Yavaş’ı ta-
kımdan ayrılmaya zorlayan bir zih-
niyet, bütün kongreleri kazansa bile 
Galatasaray’a ne kazandırır? Sonuç, 
25 maçta 33 puan toplayan 28 gol 
atıp 32 gol yiyen bir Galatasaray. Bu 
takımın büyüklüğünü takdirlerinize 
sunuyorum.  

Bir FC Kopenhag olamadık!
FC Kopenhag’ın, İngiliz devi Chel-
sea ile ikinci tur ikinci karşılaşma-
sını seyrediyorum. Her yıl geçtikçe 
kendini geliştiren bir takım, kendi li-
ginde de çıtayı yükseltiyor. Hani ben 
de dahil olmak üzere Türkiye’de bir-
çoğumuzun “dünyanın en dandik lig-
lerinden biri, bütün maçlar berabere 
bitiyor” diye dalga geçtiğimiz Dani-
marka 1. Ligi. Chelsea ile Stanford 
Bridge’de berabere kalan FC Kopen-
hag’ın iskeletini oluşturun 11 futbol-
cunun 8’i takımın altyapısından ge-
liyor, yıllardır birbirleri ile oynayan 
futbolcular. Son 5 yıldır aynı teknik 
direktör Solbakken ile çalışıyorlar. 

Toplam oynama oranı ve pozisyon 
zenginliği bakımından Chelsea’dan 
çok daha üstün bir maç sergiledik-
leri bir gerçek. Gıpta ile izliyorum 
karşılaşmayı. 

Stadlar boş kalacak! 
Dünyada birçok takımın istikrarı ya-
kalayabilmek için kadro değişikliği 
ya da futbol transferinde bu kadar 
titiz ve cimri davrandığı bir dönemde 
özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş’ın altyapıyı hiçe sayıp her 
ay yeni bir yabancıyı takıma monte 
ederek başarı beklemesi bana Türk 
futbolunun nereye gittiğine dair 

güçlü sinyaller veriyor. Galatasa-
raylı birçok taraftar için Fenerbah-
çe maçından sonra sezon kapanıyor. 
Çünkü çoğunun tepkisi şöyle, “neyi 
ve kimi seyretmeye gideceğiz ki?”. 
Haklılar. Bu amaçsız gidişat birçok 
takımın boş statlara oynamasına yol 
açabilir. 

Kendi kendimize çalıp 
söylemekten vazgeçelim! 
Bir futbol ülkesi ve büyük takım na-
sıl mı olunur? “Hedefimiz 10 sene ar-
darda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek 
final oynamak” türü bir hedef koyan, 
rakibini FC Barcelona, İnter, Manc-
hester United olarak gören, medya 
hakları ihalesi ya da havuzdan gelen 
milyonlarca doları borç kapamaya ya 
da büyük yabancı transferleri yap-
maya değil, altyapıya yönlendiren 
(çünkü o altyapı o takımın borcunu 
bir gün kapatacaktır) ve ayrıca Türk 
Milli Takım orta sahasını 75 milyon-
luk ülkede Brezilya kökenli Mehmet 
Aurelio’ya bırakmayan bir zihniyet 
her zaman başarılı olacaktır. 

berk.coker@haber.dk

Dünyanın beklediği eşleşme yarı fi-
nale kaldı. Real Madrid, Totten-
ham’ı; Barcelona ise Lucescu’nun 

takımını elemesi durumunda iki İspanyol 
devi yarı finalde birbirine rakip olacak.

Real Madrid-Tottenham maçının galibi 
Barcelona-Shakhtar eşleşmesinin galibi ile 
karşılaşacak.
Inter-Schalke eşleşmesinin galibi ise Chel-
sea-Manchester United eşleşmesinden ga-
lip çıkan takımla final mücadelesi verecek.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maç-
lar 5-6 Nisan, rövanşlar ise 12-13 Nisan 
tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde ilk 
maçlar 26-27 Nisan, rövanş maçları ise 3-4 
Mayıs’ta oynanacak. 

Şampiyonlar Ligi Finali ise 28 Mayıs 
tarihinde Londra’daki Wembley Stadyu-

mu’nda oynanacak.

Real Madrid-Tottenham
Chelsea-Manchester United
Barcelona-Shakhtar Donetsk
Inter-Schalke 04

AVRUPA LİGİ’NDE DE KURALAR 
ÇEKİLDİ
UEFA Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eş-
leşmeleri belirlendi

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA bina-
sında gerçekleştirilen kura çekimi sonu-
cunda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde 
oluştu:

Porto (Portekiz) – Spartak Moskova (Rusya)
Benfica (Portekiz) – PSV Eindhoven (Hollanda)
Villareal (İspanya) - Twente (Hollanda)

Braga (Portekiz) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final 
eşleşmeleri ise şöyle:
Braga (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 
eşleşmesinin galibi - Benfica (Portekiz) - 
PSV Eindhoven (Hollanda) eşleşmesinin 
galibi

Porto (Portekiz) - Spartak Moskova 
(Rusya) eşleşmesinin galibi - Villarreal (İs-
panya) - Twente (Hollanda) eşleşmesinin 
galibi

Porto (Portekiz) - Spartak Moskova 
(Rusya) eşleşmesinin galibi - Villarreal (İs-
panya) - Twente (Hollanda) eşleşmesinin 
galibi arasında oynanacak yarı final maçı 
sonunda finale yükselen takımın adı, fi-
nalde ön sırada yazılacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rö-
vanşlar ise 14 Nisan tarihinde oynanacak. 
Yarı finalde ilk maçlar 28 Nisan, rövanş 
karşılaşmaları ise 5 Mayıs’ta yapılacak. 
UEFA Avrupa Ligi’nde final ise 18 Mayıs 
tarihinde Dublin Arena’da oynanacak.

Schuster-Rijkaard-Hagi-Aykut-
Şenol ve diğer yerliler 

İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Yukarıdaki ünlü isimlerden Schuster ve Rijkaard Türki-
ye’nin iki büyük kulübü Beşiktaş ve G.Saray’da bu se-

zon teknik direktör olarak görev alıp erken gönderilenler-
den. Hagi’nin ise günleri sayılı. Her iki kulübün transfere 
harcadıkları milyonlarca EURO  ve aldıkları yıldızlar ma-
alesef bu sezon gerek ulusal gerekse uluslararası arenada 
herhangi bir başarı getiremedi.

Beşiktaş’ın tek bir şansı var... O da Türkiye Kupası...
G.Saray ise, tarihinde ilk kez bu kadar  uzun süre üst üste 

başarısız sonuçlar alırken, ligde alışık olmadığı yerde (11.sı-
rada) pineklemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar önümüz-
deki sezon Avrupa’ya gitmezse ki öyle gözüküyor büyük 
hüsranı bir kez daha yaşayacak.

Türkiye’ye ünlü bir teknik adam ya da bir futbolcu gelir-
ken uyum süresine tahammül etmek zor oluyor. İlk trans-
fer görüşmeleri yapılırken çizilen penbe tabloların ardından 
alınan başarısız sonuçlar sonrası kara bir mizah gibi ortada 
kalıp gözlerden gidiyor..

İşte bu sezon önce G.Saray’ın ünlü Hollandalı teknik 
adam Frank Rijkaard’la yollarını ayırması olayı ve ardın-
dan Beşiktaş’ın Bernd Schuster’le nikah bozması. Daha 
sezon bitmeden bozulan bu nikahlar önümüzdeki aylarda 
daha ne gibi hasarlar getirecek bekleyip göreceğiz..

Öncelikle şunu iyice kavramamız lazım. Türkiye’ye bir 
Roberto Carlos, Guti, Quaresma, Hojdoonk, Elano gibi ünlü 
isimler geliyorsa’ bunlar Zico, Schuster, Hiddink, Rijkaard 
gibi ünlü teknik patronların sayesinde geldiler. Çünkü Av-
rupalı futbolcu kariyeri açısından Türkiye’ye öncelik tanı-
ma eğiliminde değil. Ünlü yıldızların tecih ettiği ülkelerin 
başında İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya gibi ligler ge-
liyor. Durum böyle olunca, bizim büyük kulüplerimize bu 
tür ünlü teknik adamlar geldiği zaman ancak o şekilde ya-
bancı yıldızları getirebiliyoruz. 

Beşiktaş Schuster’le yolları ayırdı bakalım önümüzdeki se-
zon elindeki yıldızların kaçı kalacak. Gerçi başkan Yıldırım 
Demirören, kesinlikle önümüzdeki sezon yeni bir yabancı 
teknik adamın geleceğini açıkladı. Yani, şu anda takımı tes-
lim ettikleri eski futbolcuları Tayfun Havutçu emanetçi.

Peki, Tayfun Türkiye Kupasını kazandırır önümüzdeki se-
zon için  bir UEFA yeri garantilerse ne olacak? Gönderile-
cek mi?  Yoksa yine sen bizim evladımızsın gelen yeni hoca-
nın yanında dur tribünde otur mu denecek..!

G.Saray’da da durum hemen hemen aynı. Tek fark Georg-
he Hagi’nin halen göreve devam etmesi. İngiltere’den altya-
pının başına getirilen Tugay Kerimoğlu’na halen güven du-
yulmaması.

İngiltere deneyimi olan Tugay’a takımı teslim etmek mi 
istenmiyor yoksa bunu bir seçim kozu olarak  kullanılmak 
mı isteniyor, kestirmek zor. G.Saray, önümüzdeki sezon 
Avrupa kupalarına gidermezse yabancı teknik adamı ne ya-
pacak!

F.Bahçe ve Trabzonspor Aykut Kocaman ve Şenol Güneş 
gibi yerli teknik patronlarla lig şampiyonluğunda at başı gi-
diyor. 

Son haftalara kadar heyecanla devam edeceğe benzeyen 
bu rekabet ve yarışma sonunda hangisi şampiyon olursa ol-
sun iki sezon arka arkaya yerli teknik adamlar lige damga-
larını vurmuş olacak.

Yabancı teknik adamlara verilen milyonlarca maaşlar ve 
tazminatlara karşın Türk teknik adamlara verilen rakam-
lar arasında acaba ne kadar fark var? Asıl ele alınmaı gere-
ken sorun burda aranmalı.

irfan.kurtulmus@haber.dk

HABER SP    R

Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

CocoTERZİ DİKİŞ 
ATÖLYESİ

Her türlü giysi tamiratı, 
genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
ÖZEL DİKİM

HABER SP   R
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Sezon başında yapı-
lan Quaresma, Guti 
transferleri ve sezon 

ortasında gerçekleştirilen 3 
Portekizli transferine rağ-
men bir türlü ligde istikrarı 
yakalayamayan Beşiktaş’ta 
başkan Demirören, Schus-
ter’in istifasını kabul etti.

25 maçta sadece 36 puan 
toplayan ve sadece 37 gol 
(maç başına 1,4 gol) atabi-
len Schuster yönetimindeki 
Beşiktaş, Galatasaray gibi 
tarihinin en kötü sezonla-
rından birini yaşıyor. 

Ligde 7. sırada bulunan 
Beşiktaş’ın Avrupa kupala-

rına katılma şansı da yok 
denecek kadar az. Beşik-
taş’ın tek tutunduğu dal ise 
Ziraat Türkiye Kupası.

Bir dönem Real Madrid’i 
de çalıştıran Bernd Schus-
ter’in alacaklarından vaz-
geçtiği ve futbolcularlar ve-
dalaştığı belirtildi. 

Beşiktaş Basın Sözcüsü 
Mete Düren, kulüp bina-
sında yaptığı açıklamada, 
Bernd Schuster’in istifa-
sının ardından teknik di-
rektörlük görevine Tayfur 
Havutçu’nun getirildiğini 
açıkladı.

Schuster istifa etti
Beşiktaş’ın büyük umutlarla getirdi-
ği Alman teknik adam Bernd Schus-
ter görevinden sürpriz bir şekilde 
istifa etti. Türkiye, Paris’te bu ay başında 

yapılan Avrupa Salon Atletizm 
şampiyonasında 1 gümüş ve 1 bronz 
madalya kazandı.

Bu ay başlarında yapılan final ya-
rışında 3000 metre erkeklerde Halil 
Akkaş 7.54.19’luk derecesi ile üçün-
cü olarak bronz madalya kazandı.

1500 metre finalinde ise Kemal Ko-
yuncu büyük bir sürpriz gerçekleş-
tirerek koşunun başından beri önde 
götürdüğü final yarışını son met-
relerde İspanyol rakibine geçilerek 
ikinci olarak tamamladı ve gümüş 
3.41.18’lik derecesi ile madalyanın 
sahibi oldu.

Baştan sona birinci götürdüğü ya-
rışta, varış çizgisine metreler kala 
İspanyol Manuel Olmedo’nun yaptı-
ğı atakla ikinci sıraya gerileyen milli 
atlet, 3:41.18′lik derecesiyle Türkiye 
rekoru da kırdı.

Atletizmde başarı devam ediyor
Türk atletler, Fransa’nın başkenti Paris’te bu ay başında yapılan Avrupa Salon 
Şampiyonasından bir gümüş bir bronz madalya ile döndüler.

Kopenhag’daki ilk ma-
çında Chelsea’ye 2-0 

yenilen Danimarka’nın 
Şampiyonlar Ligi’ndeki 
temsilcisi FC Kopenhag, 
Şampiyonlar Ligi’nin 2. 
tur rövanş maçında Stam-
ford Bridge’de Chelsae ile 

0-0 berabere kalarak Şam-
piyonlar Ligi’ne veda etti. 
İlk maçında uzun bir kış 
tatilinin ardından Chelsa-
e’ye direnemeyen FC Ko-
penhag, rövanş maçında 
Chelsae karşısında direne-
rek iyi bir maç çıkarması-

na rağmen sonucu etkile-
yemedi. Danimarka SAS 
liginde lider olan FC Ko-
penhag, Danimarka şam-
piyonu olması durumunda 
önümüzdeki yıl Şampi-
yonlar Ligi’ne ön elemesiz 
katılacak.

Dünyanın beklediği eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek 
final, Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final  eşleşmeleri belli oldu.

FC Kopenhag Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Türk futbolunda Lale Devri! 
Lale Devri, Osmanlı İmparatorluğu’nda sınırların üç kıtaya yayılıp 
ulaştığı şaşalı yükseliş döneminin sona erdiğini simgeliyordu. Türk 
futbolunda 2002 yılından beri cereyan eden gelişmelere Lale Devri 
demek bence abartı sayılmamalı! 
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