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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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Danimarka’da göçmenler konu-
sunda uzmanlaşmış olan araştır-
ma kuruluşu Voxmeter tarafın-
dan yapılan araştırmada HABER 
en çok okunan Türk gazeteleri 
arasında yer aldı. Tanınma, oku-
nurluluk ve beğenilirlik oranları 
açısından da oldukça güzel sonuç-
lar sergileyen gazeteniz HABER 
Türkiye merkezli gazetelerle de 
başbaşa gidiyor. Sayfa 4

Emekli Türklere uyarı

Türk-Danimarka İletişim Platfor-
mu ve Türk-Danimarka Cemiye-
ti’nin Aarhus kentinde ortaklaşa 
düzenlediği bilgilendirme toplantı-
sında, Türk emeklilerin Danimar-
ka’dan izin almadan yurtdışında 
iki aydan fazla kalmamaları konu-
sunda uyarıldı. 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

DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN, YÜZDE YÜZ HELAL ÜRÜNLERLE 
HAZIRLANMIŞ IZGARA VE KEBAP EŞİTLERİ, ETLİ EKMEK, PİDE, 

ÇORBALAR, ET YEMEKLERİ, SALATALAR VE TATLILARDAN 
OLUŞAN ZENGİN MENÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

GLOSTRUP TORV 30 - 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

Danimarkalı Türkler 
HABER’i beğeniyor 
HABER’i okuyor

Danimarka 
Schengen’e 
veda mı 
ediyor?
İtalya ve fransa’nın ardından Danimarka’da Schengen anlaşmasından 
vazgeçmek üzere hazırlıklara başladı. Danimarka Halk Partisi sınır denetim-
lerinin yendien başlatılmasını istedi. Hükümet ”düşünebiliriz” cevabı verdi.

D
animarka Halk 
Partisi’nin, Hüküme-
tin 2020 yılına kadar 
uygulamak istediği 

ekonomik plana destek verme 
karşılığında sınır kontrollerinin 
yeniden başlatılsın şartına  
hükümet sıcak bakıyor.

İktidardaki Liberal Muhafaza-
kar koalisyon hükümeti önü-
müzdeki 2020 yılına kadar 47 Mi-
lyar Kron tasarrufu öngören ve 

erken emekliliğinin kaldırılması, 
emeklilik yaşının yükseltilmesi 
gibi değişiklikleri de öngören 
planına destek arayışlarını 
sürdürüyor. Sosyal Demokrat 
parti ve Sosyalist Halk partşisi 
erken emekliliğin kaldırılmasına 
kesinlikle karşı çıkarlarken 
hükümet Danimarka halk par-
tisinin desteğine ihtiyaç duyuy-
or. Danimarka halk partisi de 
bugüne kadar erken emekliliğin 

kaldırılmasına karşı çıkıyordu.
Geçtiğimiz hafta içinde 

hüküğmet ile parlamentoda gru-
bu bulunan partilerle yapılan 
görüşmelerde Sosyal demokrat 
Parti tavır değişikliğine git-
mezken, Danimarka Halk 
partisi hükümete Schengen 
anlaşmasından vageçerse destek 
verebileceğini dile getirdi.

Maliye Bakanı Claus Hjort 
Frederiksen, Danimarka Halk 

partisinin önerisini kabul edebil-
eceklerini ve sınır kontrollerinin 
yeniden başlatılabileceğini 
söyledi. Hem hükümet hem de 
sınır kontrolleri şartının öne 
süren Danimarka Halk par-
tisi Schengen Anlaşmasından 
çıkmadıklarını, ancak Fransa ve 
İtalya gibi ülkelerin de Schengen 
anlaşmasının gözden geçirilm-
esi yolunda tavır değişikliğine 
gitmişlerdi.
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HABER

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

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 betalt
Danimarkalı Türkler 
HABER’i beğeniyor 
HABER’i okuyor
Danimarka’da göçmenler konusunda uzmanlaşmış olan araştırma 
kuruluşu Voxmeter tarafından yapılan araştırmada HABER en 
çok okunan Türk gazeteleri arasında yer aldı. Tanınma, 
okunurluk ve beğenilirlik oranları açısından da 
oldukça güzel sonuçlar sergileyen gazeteniz 
HABER Türkiye merkezli gazetelerle 
de başbaşa gidiyor.

TANINMA ORANI
Tanınma oranlarında ise Hürriyet gazetesi yüzde 

84’lük bir orana ulaşırken gazeteniz HABER yüzde 80 
Sabah yüzde 80 Zaman gazetesi yüzde 76’lık bir 

oran elde etti.

TÜM AİLENİN GAZETESİ

Haber gazetesine ulaşan okurlarımız 
gazeteyi sadece kendileri okumuyor-
lar. Araştırmada ortaya çıkan başka bir 
çarpıcı sonuç ise evlere ulaşan HABER 
gazetesinin ailenin tüm bireyleri 
tarafından okunduğunu da gösteriyor. 
Ankete katılanların yüzde 56’sı evlerine 
ulaşan HABER gazetesini eşleri ve anne 
babalarının okuduklarını belirtiyorlar.

EN ÇOK OKUNAN 
GAZETE HABER

Ankete katılanlara HABER, Hürriyet, 
Sabah ve Zaman gazetelerini okuyup 
okumadıklarının sorulduğu bölümde ise 
ankete katılanların yüzde 53’ü HABER 
gazetesini okuduklarını belirtirlerken 
bu oran Hürriyet gazetesi için yüzde 39 
Sabah gazetesi için yüzde 30, 
Zaman gazetesi için ise yüzde 51 
şeklinde gerçekleşti.

OLUMLU GAZETE

HABER gazetesini nasıl tanımladıkları 
yönündeki bir soruya okuyucuların 
yüzde 5’i “Haber bir Danimarka 
gazetesidir” derken, yüzde 34 “bir 
Türk gazetesi”, yüzde 46 “Türkçe bir 
Danimarka gazetesi” tanımlasında 
bulundu.

DANİMARKALI TÜRKLER 
HABER’i INTERNETTE DE 

OKUYORLAR
Voxmeter’in yaptığı kamuoyu araştırmasında 

www.haber.dk adlı sitemizi izleyip izlemedikleri 
de okurlara soruldu. Ankete katılanların yüzde 
42’si haber.dk sayfasını bildiklerini söylerken, 
yine yüzde 42’lik bir kesim haber.dk 5 kezden 
fazla ziyaret ettiği yönünde görüş bildiriyor.

Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli 47 bin 
vatandaşımız baz alınarak 557 kişi ile telefon 
anketi şeklinde yapılan araştırmada HABER 
gazetesinin okuyucu sayısı 32.900 olarak ortaya 
çıkarken, HABER gazetesini tanıyan kişi sayısı 
38.000 olarak belirlendi.
Okuyucu araştırmasının en çarpıcı ve 
gazetemiz personelini en sevindiren bölümü 
ise okuyucuların HABER gazetesine olan 
tutumlarının belirlendiği bölüm oldu. 
Ankete katılanların yüzde 10’u HABER 
gazetesi hakkındaki değerlendirmelerini “çok 
olumlu” olarak nitelendirirken yüzde 51’lik bir 
kesim “olumlu” yüzde 32’lik bir kesim ise “ne 
olumlu ne de olumsuz” şeklinde görüş bildirdi. 
Toplamda HABER gazetesi hakkında olumlu 
düşüncelere sahip okurların oranı yüzde 62 
 olarak gerçekleşti.

TEŞEKKÜRLER
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İskandinav modelinin sonu geldi
Cengiz Kahraman

Bir zamanlar, bir çok toplum bi-
limci ve iktisatçı tarafından 

sosyalizm ile kapitalizm arasında 
üçüncü bir yol olarak gösterilen İs-
kandinav modelinin yerinde artık 
yeller esiyor. İskandinav ülkeleri re-
ferans olmaktan çıkıp, aşırı sağın 
giderek palazlandığı ve yönetime 
dolaylı olarak ortak olduğu bir böl-
ge haline geldi.  
Peki, nasıl oluyor da, ekonomik re-

fah düzeyi yüksek, eğitimli, demok-
ratik, dayanışmacı, hoşgörülü ve öz-
gürlükleriyle tanınan İskandinav 
ülkelerinde aşırı sağ partiler kendi-
lerine destek, taraftar bulabiliyor-
lar?
Danimarka, Norveç ve İsveç’ten 

sonra şimdi Finlandiya’da da aşırı 
sağ oylarını önemli ölçüde artırarak 
parlamentoya girmeyi başardı. Fin-
landiya’daki aşırı sağ parti ’Gerçek 
Finlandiyalılar’, 17 Nisan’da yapı-
lan genel seçimlerde yüzde 19 ora-
nında oy alarak ülkenin üçüncü bü-
yük partisi haline geldi. 
İskandinav ülkelerinde aşırı sağın 

bu yükselişi, her ne kadar Müslü-
man dünyayla Batı dünyasının geri-
lim halinde olduğu ve sürekli terö-
rün konuşulduğu bir dönemde ger-
çekleşse de, göç ve göçmenlerle ala-

kalandırılsa da, bu yükselişi sadece 
bu sorunlarla sınırlandırmak doğru 
olmayacaktır.   
Ekonomik sıkıntıların yaşandığı 

dönemlerde bu gerilimlerin, yaban-
cı düşmanlığının arttığı bilinse de, 
bu ülkelerde aşırı sağın yükselişinin 
temelinde bir başka gerçek daha ya-
tıyor. O da küreselleşme ve Avrupa 
Birliği.
Kamu giderlerinin oldukça yük-

sek olduğu, yüksek maliyet ödene-
rek elde edilen üretim yerine ucuz 
mal ve emeğin bu ülkelere rahatça 
sokulması, uluslararası şirketlerin 
neredeyse hiç vergi ödemeden bu 
ülkelerde pazar oluşturmaları, İs-
kandinavyalı yatırımcıların giderek 
İskandinavya dışına kaymaları, kı-
sacası küreselleşme İskandinavya 
refah sisteminin temeline dinamit 
koydu. Bunu da aşırı sağcılar çok 
iyi kullandılar diyebiliriz. 
AB karşıtlığı ise bu ülkelerdeki 

aşırı sağ partilerin temelini oluştu-
ruyor. AB’nin üye ülkeler üzerinde 
giderek artan etkisi, Avrupa’nın ge-
nişlemesinin çok kötü yönetildiği-
ni de göz önüne alırsak, Avrupa’nın 
genişlemesine karşı olan ve teme-
linde milliyetçilik olan bu partilerin 
güçlenmesine neden oldu. 

Norveç’in AB’ye girmeme-
si için ayak direyenlerin başın-
da Norveçli aşırı sağcıların partisi 
(Fremskridtspartiet/İlerleme Parti-
si) vardı ve Norveç’in AB’ye girme-
sinin engellenmesinde büyük pay 
sahibi olmuştu.  
İsveç’te aşırı sağcı İsveç Demok-

ratları’nın güçlenmesi de İsveç’in 
AB’ye girmesinden sonra başladı. 
Danimarka’daki Halk Partisi’nin 
güçlenmesinin temelinde de AB’nin 
Danimarka üzerinde etkisi yatıyor. 
Gerçek Finlandiyalılar partisi, daha 
önce de Avrupa ortak para birliği 
Euro’ya, ekonomik kriz içindeki üye 
ülkeleri kurtarmak amacıyla oluş-
turulan yardım paketlerine de karşı 
çıkmıştı. 
AB’ye ve küreselleşmeye temelde 

karşı olan ve AB’nin genişlemesine 
taraftar olmayan aşırı sağ partiler 
artık seslerini daha çok çıkarmaya 
başladılar. Ülkelerindeki hükümet-
leri, politikaları hissedilir biçimde 
etkilemeye başladılar.   
İskandinav ülkelerinin kültürel 

olarak birbirine benzemesi hoşgö-
rü anlayışlarının da aynı düzeyde 
olduğunu gösteriyor. İskandinav 
kültürünün özgün ve üstünlüğüne 
inanan aşırı sağcılar onu başta AB 

olmak üzere dış dünyadan koruma-
ya çalışıyorlar. Özellikle monarşik 
ülkeler İsveç, Norveç ve Danimar-
ka’da milliyetçilik diğer Avrupa ül-
kelerinden daha farklı bir tarzda 
yaşanıyor. 
Modernlik ile köylülük arasın-

da gelgitler yaşayan bu ülkelerdeki 
milliyetçi eğilimin en belirgin özelli-
ği, monarşiye olan sımsıkı bağlılık, 
milli ve dini değerlerin yüceltilme-
sidir. 
Bu yüzden Danimarka’da iki kez 

yapılan referandumda halk hem eu-
roya ve hem de Maastricht anlaş-
masına ’hayır’ dedi. Ve yine bu ne-
denden dolayıdır ki, Danimarkalı, 
İsveçli politikacılar bir AB referan-
dumu yapmaktan çekiniyorlar, Nor-
veç de AB’ye girmiyor.  
Yazımızın başında da dediğimiz 

gibi, görünen o ki, İskandinav mo-
deli artık referans olmaktan çıktı ve 
bu ülkelerde artık aşırı sağ rüzgarı 
esiyor. 
Fakat bu gelişme sadece İskandi-

nav ülkeleri ile sınırlı kalacak gibi 
görünmüyor. Avrupa’daki becerik-
siz hükümetler iş başında kaldığı 
sürece bu tüm Avrupa’ya yayılırsa 
şaşırmayalım. 

cengiz.kahraman@haber.dk
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TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN HER 
NOKTASINA UÇAK BİLETİ VE OTEL 

REZERVASYONLARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ. 
IATA YETKİLİ ACENTAMIZDA TAMAMEN 
GÜVENLİ VE HIZLI  HİZMET VERİYORUZ. 

1 Haziran 2011 tarihinden itibaren 
Danimarka’nın Allerød belediye-
sine bağlı Engholm huzurevinde 

yürürlüğe girecek uygulama çok tartı-
şılacağa benziyor. 

Bu uygulamaya göre, huzurevi çalı-
şanlarının mesai saatlerinde mesken 
içerisinde ya da dışında sigara içmele-
ri ve parsel numaralarını terketmeleri 
yasaklandı. 

Huzurevinin personel-
den sorumlu müdürü Julie 
Kragh Hansen yasakla ilgili 
olarak “1 Haziran’dan iti-
baren kurumumuzda sigara 
içenlere ilk defa yakalandıkla-
rında sözlü uyarı ve sigarayı bı-
rakmaları için yardım teklifi, bir kez 
daha tekrarlanması durumunda  ya-
zılı uyarı verilecek. Üçüncü defa ger-

çekleşirse huzurevinden 
uzak durmaları iste-
necek” şeklinde ko-
nuştu.

Kanserle Mücadele 
Örgütü’nün son dö-
nemde yaptığı araştır-

maya göre hem kamu 
hem de özel sektörde 

sigarayı tamamen yasakla-
yanların sayısında ciddi bir artış gö-
rülüyor.

(Haber)

Sigara yasağı genişliyor
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SÜREKLİ 
OTURMA 
İZNİNDE BÜYÜK 
DÜŞÜŞ

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.

������������
����������

�����������������

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

PUANLAMA SİSTEMİ KENDİNİ GÖSTERDİ. Danimarka’da geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 
puanlama sisteminden sonra verilen sürekli oturma izinlerinde büyük düşüş gözlendi. Sürekli 
oturma izni için başvuran 1673 kişiden sadece 76’sına sürekli oturma izni verildi. Sürekli oturma 
izni başvurularında reddedilmesine gerekçe olarak başvuranların “Topluma aktif olarak katkı-
da bulunma” ile ilgili şartı yerine getirememeleri gösterildi. Bu şartın yerine getirilebilmesi için 
başvuranın dil öğrenmekten, çalışmaya ve bir spor klübünde ya da bir dernekte aktif olarak ye-
ralmasına kadar bir çok alanda aktif olması gerekiyor. Uyum Bakanı Sören Pind, yeni puanlama 
sistemi doğrultusunda daha fazla kişinin sürekli oturma izni başvurusunun reddedilmesini şaşırtıcı 
bulmadığını, yeni kurallar yürürlüğe girdiğinde böyle gelişmelerin doğal olduğunu söyledi. 

Bedel göçmenlerle yoksullara ödettirilecek 

Seçim yılı ortasındayız ve seçim tarihini 
açıklacayak olan tek kişi başbakan ol-

duğuna göre, o da bunu 13 Kasım’dan önce 
açıklayacaktır. Başbakanın bu seçimlerde 
ekonomiye odaklanacağını da en son orta-
ya attığı 2020 ekonomik gelişme stratejisini 
gündeme getirmesinden anlıyoruz.

Roskilde Üniversitesi öğretim görevlile-
rinden Bent Grave’nin, hükümetin yarat-
mak istediği 23 milyar krondan 21 mil-
yarını yaşlılardan, öğrencilerden, işsiz-
lerden yapacağı tasarruflarla elde etmeyi 
düşündüğünü söylemesi de bu stratejinin 
içeriğini, bedelin kimler tarafından öde-
neceğini gösteriyor. 

Hükümetin ekonomik reform paketinde 
elde etmek istediği tasarrufları erken ve 
malülen emeklilikten, öğrenci kredilerin-
den sağlamayı hedeflediğini görüyoruz. 
Sıkı bir bütçe politikası üzerinde çalışan 
hükümetin belediyelerin bütçelerinde de 
kısıtlamaya gitmeyi planladığı görünü-
yor. 

Aarhus Üniversitesi ekonomi profesörle-
rinden Michael Svarer’e göre, kamu har-

camalarına üst sınır getirilmesinin anla-
mı refah toplumunun getirdiği harcama-
larla aynı olmayacaktır. Bu da refah top-
lumunun sunduğu hizmetlerde kesintiye 
gidilmesini doğuracaktır.

10 yıldır iktidarı ellerinde bulunduran 
bu hükümetin politikalarının toplumun 
maalesef zayıf kesimiyle göçmenleri he-
def aldığını görüyoruz. 

Hükümetin bu alanlarda getirdiği sert-
leştirmeleri, başlangıç yardımlarında, sos-
yal yardımlarda, getirdiği kısıtlamalarda 
açıkça görüyoruz. Eski bakanlardan ve 
sosyal yardıma ihtiyaç duyanların tem-
silcisi Jann Sjursen da bu kısıtlamaların 
halkı daha da yoksullaştırdığını söylüyor. 

Sözünü ettiğimiz sertleştirmelerin so-
nuçları, hükümete yakınlığı ile bilinen 
düşünce kuruluşu ’Taenketank’ ve İşçi 
Hareketi Kurulu’nun yaptırdığı araştır-
malarda da görülüyor. Ekonomik olarak 
zayıf olan çocuklu ailelerle etnik kesimin 
bu kurallardan en çok etkilenen gruplar 
olduğunu açıkça ortaya koyuyor bu araş-
tırmaların sonuçları. 

Özellikle sosyal yardım kapsamındaki 
300 saat kuralı Temmuz ayından itibaren 
450 saate çıkarılınca, bu kuraldan zor du-
rumda olan vatandaşlar olumsuz bir bi-
çimde etkilenecektir.  

300 saat kuralı hükümetin 2005 yılı-
nın mayıs ayında yürürlüğe koyduğu bir 
uyum planıdır ve hedefi işsizleri çalış-
maya özendirmeyi hedefliyor. Bu kurala 
göre, sosyal yardım alan bir çiftin, sosyal 
yardım almayı sürdürebilmeleri için iki 
yıl içinde en az 300 saat çalışma şartı ge-
tirilmiştir. 

Bu kural şimdi değiştirilerek 450 saate 
çıkarılıyor. Bu da iki yıl içinde yaklaşık 
3 ay tam gün çalışma anlamına geliyor. 
Bu kurala uyulmaması durumunda çift-
lerden birine verilen sosyal yardım kesi-
liyor. 

Bugün 300 saat kuralına takılan vatan-
daşların yarısından fazlasını iş bulmak-
ta zorlanan, özellikle de ekonomik krizin 
yaşandığı bu günlerde hiç şansı olmayan, 
yeterli Danca bilmeyenler, vasıfları, eği-
timleri ve birikimleri olmayan gruplar 

oluşturuyor. Bu kuralların daha sertleş-
tirilmesi hali hazırda bu vatandaşlara iş 
bulmakta zorlanan belediyeleri endişe-
lendiriyor. Sadece Kopenhag Belediyesi 
sosyal yardımı kaybedecek durumda olan 
bine yakın vatandaşına uyarı mektubu 
gönderdi. 

Sorulması gereken soru ise, hükümet 
zor durumda olan bu vatandaşlarını bu 
tür kurallarla daha da cezalandırarak, ül-
kede gerçek yoksulluğu yaratma riskinin 
farkında mı acaba?

Bir diğer soru da, çalışmak için işçi bul-
ma kurumlarında kuyrukta bekleyen o 
kadar gence iş bulmak için hükümet ne-
den ciddi bir girişimde bulunmuyor?

Fakat bilinen şu ki, hükümet bilinçli 
olarak yanlış bir grubu hedef alıyor. Hü-
kümet zayıf gruplarla uğraşmak yerine 
ülkede hiç vergi vermeyen çok uluslu şir-
ketlere bir göz atsa daha iyi olur. Umarız 
bu hükümetin yaptığı en son reform olur.

 yildiz.akdogan@haber.dk

Yıldız Akdoğan
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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

İletişim:
İdare: direktor@call2me.dk

İş başvurusu, rehberlik ve danışmanlık: info@call2me.dk 
www.call2me.dk

Hakkımızda: 
Yurtiçi ve yurtdışına en ucuz telefon görüşmelerini sağlamak için yola çıktık. Hedefi miz çok basit. 
Her ay ne kadar ödeme yapılması gerektiğini bilmek.
Bu yüzden bizde ihtiyaç fazlası abone çeşidi, ekstra gider  ve gizli masraf yok.
Basit, kolay ve ucuz: Call2me.   

Abonelikler:

Ücretsiz yurtiçi görüşme:  249 kr. 

Cep ve sabit telefondan 3 ülke ile ücretsiz görüşme:  349 kr.

Bedava sms:  49 kr. 

Bedava mms: 49 kr.

Bedava data: 149 kr. 

Abone başlangıç ücreti:  199 kr. 

Call2me aboneleri arası bedava görüşme.

call  mecall  me2

call  mecall  me2

www.call2me.dk

A
arhus ken-
tinde Türk-
Danimarka 
İletişim Plat-

formu ve Türk-Danimar-
ka Cemiyeti tarafından 
düzenlenen bilgilendirme 
toplantısına vatandaşları-
mız büyük ilgi gösterdiler. 

100’ün üzerinde kişi ve 
dernek temsilcisinin ka-
tıldığı toplantıda, Türk 
ve Danimarkalı yetkililer 
vatandaşlarımızı yeni yü-
rürlüğe giren yasalar ve 
kurallar konularında bilgi-
lendirdiler. 

Toplantıda, Danimar-
ka’da erken emeklilik ve 
yaştan emeklilik, emek-
lilerin Danimarka dışına 
çıkması, süre, haber verme 
şartları, Türkiye’de emekli 
olma koşulları ve yeni ya-
salar, kendi isteği ile kesin 
dönüş yapma olanakları, 
verilecek miktar ve baş-
vuru yeri gibi konular ele 
alındı. 

Toplantıya  
konuşmacı olarak Türk-
Danimarka İletişim Plat-
formu TDN adına Bircan 
Eker, T.C Kopenhag Bü-
yükelçiliği Çalışma Müşa-
viri Ali Rıza Onay, Dani-
marka Mültecilere Yardım 
Kurumu’ndan Sara M. 
Sörensen, Avukat Fatma 
Yandım, Aarhus Belediye-
si Emeklilik Dairesi’nden 
İnger Kristensen ve Sosyal 
Demorkat Partili milletve-
kili Hüseyin Araç katıldı. 

Toplantıya Danimarka 
Emeklilik Dairesinden ka-
tılan yetkililer, göçmen 
kökenli emeklilerin yurt-
dışında iki aydan daha 
uzun süre kalmaları halin-
de emeklilik dairesinden 
izin almaları gerektiğini 
ve kendilerine verilen izin 
süresine uymaları gerekti-
ğini belirttiler. Konuşma-
cılar, Danimarka vatan-
daşı veya Türk vatandaşı 
emeklilerin emekli aylık-
larını gittikleri ülkelerden 
alabileceklerini, ancak ek 

yardımların kısılabileceği-
ni söylediler. 

6 aydan fazla Danimarka 
dışında kalan yabancıların 
oturma izinlerinin iptal 
edildiğine dikkat çeken ko-
nuşmacılar, Türk vatan-
daşı emeklilerin de yılda 
6 aydan fazla yurtdışında 
kalmamaları tavsiye edildi. 

Gönüllü olarak kesin dö-
nüş yapmak isteyenlerin 
Türk vatandaşı olması ge-
rektiği vurgulanan toplan-
tıda, Danimarka vatandaş-
larının bu yasadan yarar-
lanamayacağı belirtildi.  

Kesin dönüş yasasına 
göre yetişkinlere 119 bin 
kron, çocuklara ise 39 bin 
kron verildiği ve 2 met-
reküp’e kadar eşyaların 
ücretsiz gönderildiğini, 
ancak bu yasadan faydala-
nıp para alanların, oturma 
izinlerinin Danimarka’dan 
ayrılır ayrılmaz iptal edil-
diği ve tekrar Danimar-
ka’ya gelmek istemeleri 
durumunda yeniden vize 
başvurusunda bulunmala-
rı gerektiği bildirildi. 

Emekli Türklere uyarı
Türk-Danimarka İletişim Platformu ve Türk-Danimarka 
Cemiyeti’nin Aarhus kentinde ortaklaşa düzenlediği 
bilgilendirme toplantısında, Türk emeklilerin Dani-
marka’dan izin almadan yurtdışında iki aydan fazla 
kalmamaları konusunda uyarıldı. 

Danimarka’nın tek 
iki Michelin yıldı-
zına sahip resto-

ranı Noma, bir kez daha 
dünyanın en iyi restoranı 
seçildi. Restoran son iki 
senedir, dünyaca ünlü aş-
çılar, yemek eleştirmenleri 
ve önde gelen restoranlar 
tarafından dünyanın en iyi 
restoranı seçiliyor. 

Noma, Kuzey Avrupa an-
lamına gelen ‘Nordic’ söz-
cüğü ve yemek anlamına 
gelen ‘mad’ sözcüğünden 
türetilmiş bir isim. Mönü-
sünde kurutulmuş istrid-
ye, su teresi, misksığırı ve 
tekesakalı çiçeği gibi ilginç 
isimli lezzetlere yer veren 

Noma’yı 33 yaşındaki şef 
Rene Redzepi yönetiyor.

Restoranın en önemli 
özelliği ise sadece Kuzey 
Avrupa, yani İskandinav-
ya bölgesinden yemekler 
sunuyor olması. Buna ek 
olarak, yemek uzmanları 
(gastronom) Noma’nın ba-
şarısını “lokal” olmasına 
ve küçük çaplı bir hizmet 

anlayışı benimsemesine 
bağlıyor.

Londra’da gerçekleşen 
»The World’s 50 Best Res-
taurants 2011« (2011 yı-
lında dünyanın en iyi 50 
restoranı) adı altındaki or-
ganizasyona Redzepi, No-
ma’dan meslektaşlarıyla 
katıldı.

(Haber)

Noma ünvanını korudu 
Danimarka’daki Noma restoranı bu yıl da yine dünyanın en iyi 
restoranı seçildi. 
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Ailenizle huzur içinde yemek yiyip keyifli vakit geçirebileceğiniz 
yeni restoranımızda sizleri ağırlamaktan gurur duyacağız

DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN, YÜZDE YÜZ HELAL ÜRÜNLERLE 
HAZIRLANMIŞ IZGARA VE KEBAP EŞİTLERİ, ETLİ EKMEK, PİDE, 

ÇORBALAR, ET YEMEKLERİ, SALATALAR VE TATLILARDAN 
OLUŞAN ZENGİN MENÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

GLOSTRUP TORV 30 - 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

Teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası haline geldi. Hep tartışıl-

mıştır, çocukların gelişiminde televiz-
yon faydalımı zararlımı diye? Henüz 
bununla ugraşırken bir de bilgisa-
yarlar çıktı ve bu daha araştırılmaya 
dursun, cep telefonları ve akla hayale 
gelmeyecek daha nice teknolojik oyun 
aletleri ve çocukların sürekli bir ek-
rana bakmak zorunda oldukları veya 
bırakıldıkları oyun aletleri çıktı. 
Gördüğünüz gibi zaman kavramı 

dahi teknolojinin bu hızına yetişemi-
yor. Daha birini çözmeye kalmadan 
bir başka alet çıkıveriyor karşımıza. 
Ve teknoloji ilerledikçe bu araçların 
kullanımıda aynı hızla artmakta, do-
layısıyla sürekli bir takip gerektiri-
yor.
Elbetteki bir gelişim çağı yaşıyoruz 

ve hatta çağ atlıyoruz teknoloji konu-
sunda. Dünyanın artık ”kocaman bir 

dünya” olmaktan çıktığı ve küresel-
leşmenin hızla ilerlemesinin en bü-
yük etkeni olan internette aklımıza 
takılabilecek her tür sorunun cevabı-
nı bulabiliyoruz. 
Artık eskisi gibi doktorumuzu tele-

fonla aramıyoruz, reçetemizi dahi in-
ternet üzerinden alıyoruz, postane ve 
banka kuyruklarında beklemiyoruz, 
vergi işlemlerimizi internetten hal-
lediyoruz, uzak yakınlarımız bizlere 
olmadıkları kadar yakınlar artık, ço-
cuklarımızın ev ödevlerini bilgisayar-
dan takip ediyoruz, bindiginiz ucagi 
yakinlariniz artik bilgisayardan sa-
niye saniye takip edebiliyor ve buna 
benzer binlerce işlem.. Bunlar tabiki 
günlük hayatımızı kolaylaştıran gü-
zel gelişmeler, ama bu kadar getiri-
si olduğu gibi bir çok götürüsüde var 
bizden. 
Herşeyden önce çocuklarımız sü-

rekli bir ekrana bakmak zorundalar. 
Televizyon, bilgisayar, cep telefonla-
rı, x box, play station, ipod, iphone, 
Nintendo… Bunlar sadece ilk aklımı-
za gelenler. Sürekli bir aletin önün-
de oturan bir çocuk ne kadar verim-
li olabilir? Yaratıcılığını kaybeder ve 
kendisini geliştiremez. Çünkü çocu-
ğun teknolojiden düşünmeye fırsa-
tı yok ki, yeni şeyler yaratsın, ekran 
yerine dışarda yeni oyunlar icat et-
sin, sohbet edebilsin, yazabilsin, çize-
bilsin, çözebilsin…… Teknolojik ço-
cuğun  bunlara zamanı yok ki, odası 
teknoloji mezarlığı. 
Çocuklar aktivitelerle gelişirler, an-

cak pasifize olup kalkıyorlar ekran 
başından. Yapılan birçok araştırma 
odasında birçok teknolojik alet bulu-
nan ve bu aletlerle çok vakit geçiren 
çocukların iyi uyuyamadıklarından 
dolayı erken yaşlarda kalp problem-

leri yaşadıklarını gösteriyor. (Ameri-
kan Kalp Derneği, 2008) 
Şiddet, kan, savaş, küfür içeren 

filmler yapılıyor. Ardından bu film-
lerin çocuklar için oyun versiyonu çı-
kıyor. Tamamen para tuzağı olmak-
la birlikte, yetişkinler dahi ”madem 
oyunu yapılıyor demekki çocuklar iz-
leyebilir” gibisinden düşünebiliyorlar. 
Teknolojik araçlar insanların haya-

tını dahada kolaylaştırabilmek için 
araç ve gereçtir, amaç değildir, olma-
malıdır. Tabiki kullanılmalıdır fakat 
bu araçlar bizim aletimizdir, biz o 
araçların aleti olmamalıyız. Ve çocuk-
larımızında olmaması için bunu onla-
ra öğretmemiz gerekir. 
Çocuklarımız açma düğmesini bil-

dikleri gibi kapama düğmesinide öğ-
renmelidir. 

Bzkanat@hotmail.com

ERKEKLERE GÜNDE SADECE İKİ KADEH İÇKİ BİLE FAZLA. Kanser hastalığına 
yakalanan her 10 erkekten birinin hastalığının alkolden kaynaklandığı ortaya çıktı. Arala-
rında Danimarka, Almanya ve İngiltere’nin de bulunduğu uluslararası bir araştırma, fazla 
alkol tüketiminin özellikle erkeklerde kansere yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu. 
İlgiltere’deki kanser araştırma merkezinden yapılan açıklamada, araştırmaların alkol tüke-
minin, günde sadece iki kadeh içkinin bile kansere yakalanma riskini artırdığını gösterdiği 
belirtildi. Araştırmaya göre, kansere yakalanan kadınların sadece yüzde 33’ünün hastalık 
nedeni doğrudan alkol. Araştırma, 35- 70 yaşları arasında 363.988 Avrupalı erkek ve kadın 
üzerinde yapıldı. 

ALKOL 
ERKEKLERDE 
KANSERE YOL 
AÇIYOR

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.

YAZ SEZONU 2011 İÇİN:                   
BİLLUND’DAN 

DİREK: ANKARA, KAYSERİ

Teknolojik çocuk!
Bedriye Zelal Kanat
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T
DN Turkish Danish 
Network ile Ishöj Ana-
dili Eğitimi öğretmenle-
rinden Mustafa Kemal 

Demir’in işbirliği ile düzenlenen 
kutlamalarda çocuklar şarkılar 
söyledi, şiirler okudu ve skeçler 
sahneledi.

23 Nisan kutlaması şehitlerimiz 
ve Mustafa Kemal Atatürk anı-
sına bir dakikalık saygı duruşu 
ve ardından İstiklal marşımızın 
okunmasıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag 
Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek, 
Danimarka parlamentosu Türk 
kökenli milletvekilleri Hüseyin 
Araç ve Yıldız Akdoğan ile büyü-
kelçilikte görevli müşavirler ve 
bazı belediye meclisi üyelerinin 
katıldığı kutlamaları yaklaşık 600 
civarında vatandaşımız izledi.

Kutlamaların açılışında Büyü-
kelçi Berki Dibek bir konuşma 
yaptı. Konuşmasına Atatürk’ün 
bu bayramı Türk çocuklarına 
duyduğu bir güvenin göstergesi 
olarak onlara armağan ettiğini 
söyleyen Berki Dibek, Atatürk’ün 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
minatı olarak genç nesilleri gör-
düğünü söyledi. Büyükelçi Dibek 

konuşmasında anadili eğitiminin 
önemine de işaret etti ve çocuk-
ların anadilimizi öğrenmelerinin 
sorumluluğunun yetişkinlerde ol-
duğunu söyleyerek, onların da bu 
sorumluluğun bilincinde oldukla-
rına inandığını söyledi.

Milletvekili Yıldız Akdoğan da 
konuşmasında yetişkinlere hitap 
ederek, çocuklarının iki kültürlü 
olmalarının onları korkutmaması 
gerektiğini söyledi. “İki kültürlü-
lük bir kazanımdır” diye konuşan 
Yıldız Akdoğan, Danimarka’daki 
eğitim olanaklarından çocukları-
mızın en iyi şekilde yararlandırıl-
maları gerektiğini söyledi.

Milletvekili Hüseyin Araç da 23 
Nisan konuşmasında, gençlerin 
eğitim durumlarına ağırlık ver-
di ve Danimarka’daki göçmenler 
arasında Türk gençlerinden yük-
sek eğitime devam edenlerin sayı-
sının tatmin edici olmadığını be-
lirterek Türkiye’den örnek verdi. 
Bahçeşehir Üniversitesinde yap-
tığı bir konuşmayı referans ola-
rak gösteren Araç, Türkiye’deki 
gençlerin Danimarka’da var olan 
eğitim olanaklarına imrendikle-
rini söyleyerek gençlerimizin bu 
değerin bilincinde olmaları gerek-

tiğini söyledi.
Kutlamalar İshöj’da anadili eği-

timine devam eden öğrencilerimi-
zin hazırladıkları şiirler, şarkılar 
ve canlandırdıkları skeçlerle ve 
konserlerle devam etti. 5,5 yaşın-
daki Zehra adlı kız çocuğunun İs-
tiklal marşımızın tüm kıtalarını 
ezbere okuması büyük alkış alır-
ken komedi dans grubu ve şiirler 
de beğeni topladı.

Turkish Danish Network tara-
fından verilen bazı hizmetlerle 

organizasyonda aksamaların ya-
şanmadığı gözlenirken kutlama-
lara katılan vatandaşlarımıza da 
pasta, tatlı ve içecek servisi ya-
pıldı.

Öğretmene büyük alkış
Son iki yıldır gçsterdiği çabalarla 
23 Nisan kutlamalarında vatan-
daşlarımızın ve özellikle çocukla-
rın bu coşkuyu yaşamalarını sağ-
layan öğretmen Mustafa Kemal 
Demir, büyük bir övgüye layık 

olduğunu yine gösterdi. Aylar sü-
ren çalışmalar sonunda öğrenci-
lerine şiirleri ezberleten, skeçleri 
hazırlayan ve müzik çalışmaları-
nı da kutlamalarda yer almasını 
ihmal etmeyen Mustafa Kemal 
Demir, önümüzdeki yıllarda anne 
babalar ve diğer okullarda gö-
revli öğretmenlerin de kendisine 
yardımcı olmalarını beklediğini 
söyledi.

(Haber)

T
oplantıya Danimarkalı ra-
hibe Lissi Rasmussen de 
katıldı. Rasmussen, toplan-
tıda cezaevlerinde tutuklu 

ve hükümlü olarak bulunan göç-
menlerle ilgili olarak hazırladığı ki-
taptan özet bölümleri aktardı ve bu 
noktalar üzerinde tartışıldı.

Hapishaneye giren gençlerin suç 
ortamına nasıl girdikleri, o çarkın 
içinde nasıl hareket ettikleri, aile 
bağları, ailenin, aile yaşantısının bu 
konudaki yeri, etkisi ve önemi, din 
ile ilişkileri, dine bakışları, dini ve 
ahlaki kurallardan ne derece haber-
dar oldukları gibi konularda Lissi 
Rasmussen’in elde ettiği ve kitabın-
dan da yer verdiği bilgiler ele alındı.

Türkiye’den Danimarka’ya göç et-
miş bulunan 80 bin kişilik bir nüfus 
bulunduğu ve bu nüfus içinden ceza-
evinde bulunanlarla ilgili yine Türk 
yetkililerden Danimarkalı yetkililere 
bir yardım eli uzatılması gereği üze-
rinde duruldu.

Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet 
Onay; azımsanmayacak sayıda 
Türk’ün mahkum ya da tutuklu 
olarak cezaevlerinde bulunduğunu 
belirterek, Danimarkalı yetkililerin 
Türk yetkililerle suçun önlenme-
si, cezaevlerindeki gençlere yönelik 
yapılabilecek sosyal ve eğitsel çalış-
malar konusunda başvuruda bulun-
mamış olmasının manidar olduğunu 

söyledi.
İshöj, Albertslund, Ballerup, Ave-

döre, Ringsted,Taastrup, Holbaek 
gibi kasabalardaki camilerin imam-
ları ile Kopenhag Büyükelçiliği nez-
dinde görevli emniyet Müşavirimiz 
Feyzullah Arslan’ın ve bazı Türk 
akademisyenlerin de katıldığı top-
lantıda bazı din adamlarımız, Dani-
marka eğitim sistemi içinden geçe-
rek gelen gençlerin çocukluk ve okul 
yıllarında eğitim kurumlarında ve 
öğretmenler nezaretinde geçirdik-
leri zamanın çocukların aileleriyle 
geçirdiği zamandan fazla olduğuna 
dikkat çekilerek, ”Bu gençlerden ba-
zıları suç işledikleri zaman fatura 
anne babaya kesiliyor. Burada bir 
tutarsızlık var” denildi.

Ahmet Onay Kopenhag’da göreve 
başladığı ilk günlerde Ekrem Şa-

hin’in cezaevinde iken tartışmalı bir 
şekilde hayatını kaybettiğini ve gö-
reve başlarken de kıldırdığı ilk cena-
ze namazlarından birini de bu cena-
zede kıldırdığını söyleyerek ”Ekrem 
Şahin olayı cezaevlerindeki gençlere 
yönelik çalışmalara başlamamamız-
da hızlandırıcı etken oldu” dedi.

Feyzullah Şahin de cezaevlerinde 
çok sayıda göçmen kökenli genç bu-
lunduğunu doğruladı, ”Ancak Da-
nimarka’daki Türk göçmen nüfusu 
ile orantılandığında tutuklu ya da 
mahkum Türk genci sayısı alarm 
verici durumda değildir, istatistiksel 
olarak bir genel eğilim dahilindedir” 
dedi. Arslan, ”Tabii bu böyle diye re-
havete kapılmamalı gençleri şiddet-
ten ve suçtan uzak tutmak için her 
şeyi yapmalıyız”  dedi.

(Haber)
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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
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..

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) 

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

Türkiye’ye daha uygun fiyatlarlafiyatlarla
para gönderebilir misiniz?

para gönder-al

gönderebilir misiniz?

size en yakın 
hizmet noktasını bulmak için  
www.westernunion.dk
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Din işleri müşavirliği suç işleyen 
gençlere el uzatıyor
Projenin yürürlüğe girmesi nedeniyle Kopenhag çevresinde görevli 
Türk imamların da katılımıyla bir toplantı düzenlendi. 

Siyasi uzmanlar bu yıl 
içinde yapılacak ge-
nel seçimler öncesi 

siyasi partilerin yürütecek-
leri seçim propagandala-
rında ekonomik konuları 
ele alacaklarını bildiriyor-
lar.  

Son yıllarda yaşanan 
mali ve ekonomik kriz, 
işsizlik, erken emeklilik 
tartışmaları, kamu alanla-
rında tasarruf gibi konular 

bu yıl içinde yapılacak ge-
nel seçimlerin ana temesı-
nı oluşturacak. 

Seçim uzmanları  yaptık-
ları açıklamalarda, halkın 
ekonomik krizle ilgili yete-
ri kadar bilinçli olduğunu, 
bu nedenle ekonominin 
seçim kampanyalarının 
büyük bir kısmını oluştu-
racağını belirtiyorlar. 

Daha önceki seçimlerde 
göç ve göçmenlerin seçim 

kampanyalarında sürekli 
gündeme getirildiğini ifa-
de eden uzmanlar, halkın 
ülkedeki göçmen tartış-
masında takınılan tutumu 
onayladığını, iddia edildiği 
kadar sert ve aşağılayıcı 
bulmadıklarını, ancak göç-
menlerin seçim kampan-
yalarında malzeme olarak 
kullanılmasına da sıcak 
bakmadıklarını belirtiyor-
lar. 

Seçim uzmanlarından 
Kenneth Thue Nielsen, 
halkın 90’lı yıllardan beri 
ilk kez ekonomik konu-
larla bu kadar yakından 
ilgilendiğini belirterek, “ 
halkın ekonomik durumla 
ilgili öngörüleri fazla iyim-
ser değil. Bu yüzden siya-
setçilerin ekonomik konu-
larda atacakları adımları 
bilmek istiyorlar” dedi.

(Haber)

Seçim sonuçlarını ekonomi belirleyecek
Seçim kampanyalarında göçmenler yerine ekonomi tartışılacak

23 Nisan coşkusu
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Kopenhag yakınlarındaki Albertslund 
kasabasında da kutlandı.

Milletvekili 
Hüseyin Araç

Öğretmen 
Mustafa 
Kemel 
Demir

Büyükelçi Ahmet 
Berki Dibek

Milletvekili Yıldız 
Akdoğan
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AROMA 

Vesterbrogade 61 - 1620 København V - Tlf: 33 79 40 24

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin, mutlu edin

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

ve çiçek çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

AHS DÆK

AHS DÆK SERVICE
Roskildevej 376 - 2630 Tåstrup - Tlf: 4352  0022

OTOMOBİL ALINIR, SATILIR

ALİMİNYUM EĞRİ 
CANTLAR DOĞRULTMA 

MAKİNASI İLE 
DOĞRULTULUR

Yılların tecrübesiyle Taastrup’ta güvenli hizmet ve cazip 
fiyatlarımızla otonuzla ilgili her konuda hizmetinizdeyiz

OTO LASTİKLERİ, 
ROT BALANS AYARI,
CANT, AKÜ, EGZOZ,
KAPORTA, BOYA, 
BALATA, FREN, 

TAMİRİ VE AYARI, 
SİGORTA HASARI

ahs@get2net.dk

www.ahsdaek.dk
DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ

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
P

olitiken gazetesin-
de yer verilen ha-
bere göre, Dani-
markalı pilotların 

yoğun uçuş temposu dola-
yısı ile birçok kez kural-
ları çiğnediği ortaya çıktı. 
Pilotlar, işlerini korumak 
pahasına, kendilerine ve-
rilen sayısız uçuş görevini 
kabul ettiklerini ve birçok 
kez kokpitte (pilot kabini) 
uyuduklarını kabul ettiler. 
Son dönemde Danimarka 
gündemine oturan konuy-
la ilgili demeç veren bazı 
pilotlar, işlerini kaybetme-
mek için isimlerini açıkla-
maktan kaçındılar. 

Haftada 60 saat 
uçabiliyorlar! 
SAS (İskandinav Havayol-
ları), Norwegian, Thomas 
Cook, EasyJet, Sterling ve 
RyanAir gibi uçak şirket-
leri için çalışan pilotların 
çok zor şartlarda hizmet 
sundukları ve  haftada uçuş 
saatlerinin 60 saate kadar 
çıkabildiği belirtiliyor.

İskandinavya’da çok faz-
la iş imkanının bulunma-
dığını belirten birçok pilot, 
“eğer bir işiniz varsa, ona 
sahip çıkmalısınız. Bundan 
dolayı uçuşa elverişsiz olsa-
nız, hasta ya da çok yorgun 

olsanız bile kokpite giriyor-
sunuz.” şeklinde konuştu. 
Diğer pilotlar ise iş yerle-
rine sadakat ve öncelikler 
dolayısı ile bu yorucu tem-
poya tahammül ettiklerini 
belirttiler. 

Pilotların yüzde 80’i 
baskı altında!
Uçuş sağlık kliniğine son 
dönemde farklı şikayetler-
le gelen 61 pilotun büyük 
bir kısmının işverenleri ta-
rafından baskıya tabi tutul-
dukları görülürken, yüzde 
80’inin son 5 yıl içersinde 
birçok kez yorgun ve elve-
rişsiz halde uçmaya zorlan-
dıkları belirlendi. 

Uçuş sırasında küçük 
hatalar yaptım!
Haber kapsamında görüşü-
ne başvurulan pilotlardan 
bir tanesi olayın ciddiyeti-
ni şu sözlerle gözler önüne 
seriyor: “Bir keresinde çok 
az uyku uyumuştum, ölü 
gibiydim, uçuşa elverişsiz 
raporu almayı düşündüm, 
fakat yine de uçtum, uçuş 
sırasında birçok küçük hata 
yaptım, fakat neyseki her 
şey yolunda gitti”. 

Bütün sorumluluk 
havayolu şirketlerinin! 
Danimarkalı ticari pilotlar 
kurulu başkanı Mogen Hol-
gaard, bütün sorumluluğun 

ulaştırma bakanlığı yetkili-
leri ve havayolu şirketleri-
ne ait olduğunu belirtirken, 
birçok havayolu şirketi, Po-
litiken gazetesini arayarak, 
pilotlar üzerinde hiçbir bas-
kı kurulmadığını açıkladı. 
Ulaştırma bakanlığından 
Thorbjørn Ancker ise, “bir 
pilot kendisini uçuşa elve-
rişsiz hissediyorsa, izin al-
mak ya da dinlenmek gibi 
birçok hakka sahiptir, öte 
yandan uçuşa uygun olma-
dığını belirten bir pilotu 
da işten çıkarmak etik bir 
anlayış olamaz” şeklinde 
konuştu.

(Haber)

Hepinize iyi uykular, pardon iyi uçuşlar! 
Danimarkalı pilotların yoğun uçuş temposu ve aşırı yorgunluktan dolayı uçuş 
esnasında uyudukları ve de birçok kez kuralları çiğnedikleri ortaya çıktı.

A
şırı sağ, İsveç, 
Norveç ve Dani-
marka’dan sonra 
şimdi Finlandi-

ya’da da kendini gösterdi. 
Finlandiya’da geçtiğimiz 
günlerde yapılan seçimler-
de aşırı sağ Perussuomalai-
set (Gerçek Finlandiyalılar) 
yüzde 20 oy alarak parti ta-
rihindeki en yüksek oy ora-
nına ulaştı. 

Gerçek Finlandiyalılar 
partisinin lideri Timo So-
ini, partisini kurarken di-
ğer aşırı sağcı İskandinav 
partilerin ideolojilerinden 
etkilenmiş. Siyasi duruşu-
nu, Fin milliyetçiliği, ulusal 
popülizm ve AB ve ortak 
para birimi avroya şüpheci 
olarak belirleyen parti, Fin-
landiya Parlamentosu’nda 
200 sandalyenin 39’unu ka-

zandı.
Seçimlerin ardından bir 

açıklama yapan Danimarka 
Halk Partisi (Dansk Folke-
parti) Avrupa Parlamento-
su üyesi Morten Messersc-
hmidt, Finlandiya’daki mil-
liyetçi hareket lideri Timo 
Soini’yi kutladı. Morten 
Messerschmidt, “Timo So-
ini popülizmden kesinlikle 
uzak duran bir siyasetçidir. 
2009 yılından beri kendisi-
nin parlamentoda ciddi bir 
şekilde çalıştığına ve her 
zaman ilk önce Finlandiya 
halkının geleceğini düşüne-
rek hareket ettiğine tanık 
oldum. Avrupa Parlamen-
tosu’ndaki koltuğunu, Fin-
landiya parlamentosundaki 
ile değiştirdiğinde, mes-
lektaşımı çok özleyeceğim” 
şeklinde konuştu.

Messerschmidt: 
“Halkını dinleyen 
partiler kazandı”
Messerschmidt, Danimar-
ka, Hollanda, İsveç ve Nor-
veç’te gerçekleşen mücade-
lenin nihayetinde Finlandi-
ya’da ulaştığını belirtirken, 
“AB’nin siyasi otori-
teyi merkezileştirme-
ye çalışması ve AB 
dışından gelen göçe 
karşı mücadele, hal-
kı dinleyen partilerin 
seçimlerden zaferle 
ayrılmasına neden 
oldu” dedi.

İskandinavya aşırı 
sağı sevmeye 
başladı
Yabancı düşmanı par-
tilerin özellikle İs-
kandinav ülkelerinde 
hatırı sayılır boyut-
ta destek bulmaları 
siyasi gözlemcilerin 
dikkatini çekmeye 
başladı. İsveç’te İsveç 
Demokratları adlı ya-
bancı düşmamı adlı 
parti 2010 yılında 
yapılan seçimlerde  
2006 yılındaki oy ora-
nını ikiye katlayarak 
yüzde 5.7 oranında 

oy almıştı. 
Danimarka Halk Partisi 

de kurulduğu günden bu 
yana girdiği her seçimde 
oylarını artırarak çıkmış ve 
Danimarka 3. Büyük parti 
olmuştu. 

Norveç’te ise aşırı sağcı 

İlerleme Partisi (Frems-
kridtspartiet) son yıllarda 
oylarını büyük oranda art-
tırarak, Norveç’in ikinci 
büyük partisi haline geldi. 

Siyasi gözlemciler, İskan-
dinav ülkelerinde, yabancı 
düşmanı söylemlerin dı-

şında her hangi bir siyasi 
plan, proje geliştirmeyen, 
ekonomik, sosyal ve dış po-
litika konularında hiç bir 
görüş dile getirmeyen bu 
partilerin başarısının arka-
sındaki sebeple ilgilenmeye 
başladılar.

Aşırı sağ şimdi de Finlandiya’da 
Danimarka Halk Partisi, İsveç Demokratları partisi derken, İskandinavya’nın diğer bir ülkesi Finlandiya’da da 
Gerçek Finlandiyalılar partisi geçen pazar günü yapılan seçimlerde yüzde 20 oy alarak tarihi bir başarı kazandı. 

Jyllands-Posten’ın ver-
diği habere göre, Da-
nimarkalı tüketiciler, 

sınır komşuları olan İsveç 
ve Almanya’da tahminle-
rin çok üzerinde alışveriş 
yapıyorlar. 

Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Danimarka 
Ticaret Odası, sınırlar ara-
sı yapılan alışverişin 10 
milyar kron gibi uçuk bir 
rakama ulaştığını belir-
tirken, Danimarka vergi 
dairesi Skat’e göre bu ra-
kam daha düşük. Kuru-
mun açıklamış olduğu yeni 
veriler, sınırlar arası ya-
pılan alışverişin 3 milyar 

civarında olduğunu göste-
riyor. Buna göre giderler 
içerisinde sadece yiyecek, 
içecek ve buna benzer alış-
veriş türleri var.

Danimarka Ticaret Oda-
sı: Gıdada vergi uygula-
masına dikkat!
Haberin ardından, Da-
nimarka Ticaret Odası, 
Skat’den sınırlar arası ya-
pılan alışverişin yeniden 
mercek altına alınmasını 
istedi. Danimarka Ticaret 
Odası’ndan uzman danış-
man Mette Feifer durumu 
şöyle özetliyor. “Bu eğilim 
iş yerlerinde olduğu gibi, 

devlet hazinesine giren ge-
lirleri de olumsuz yönde 
etkiliyor. Bu nedenle sınır-
lar arası yapılan alışveriş 
toplumsal bir sorun haline 
gelmiştir.”

Danışman siyasetçilerin, 
gıdada vergiler uygula-
madan önce bir kez daha 
düşünmeleri gerektiğini 
isterken, “Söz gelimi, son-
baharda yağ ürünlerinde 
yürürlüğe girecek vergi ar-
tışı, Danimarkalıların bu 
ürünleri Almanya sınırı 
yakınından almayı tercih 
etmelerine neden olacak” 
şeklinde konuştu. 

(Haber)

Yeni bir fenomen: Sınır alışverişi
Danimarkalı tüketiciler, sınır komşuları olan İsveç ve 
Almanya’daki sınır süper marketlerinden alışveriş 
yapmayı daha çok tercih ediyorlar. 
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Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

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

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata 
karşılayabileceğiniz tek adres!

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

10,-

LALİN 
REÇEL

10,-

5 
ekmek

8,-
PINAR

YOGURT

100,-

4 kutu
YÖRÜK

BÖREKLİK 
PEYNİR

100,-

3 kutu
ÇİFTLİK

EKSTRA YAĞLI 
PEYNİR

%65

25,-

2 KUTU
KARSAL
KREMALI 
BİSKÜVİ

25,-

5 KG.
YAREN

KARIŞIK  
TURŞU

30,-

3 kutu
Ekonomik 
domates 
salçası

30,-

2 
KAVANOZ

ASBAL

20,-

LALİN 
PEKMEZ

25,-

2 
KAVANOZ 
TÜRKEL 
BAMYA

35,-

5 kg.
TOSYA
Pirinç

45,-

5 kg.
BAKTAT

Pilavlık pirinç
9,-

1 kg.
TAT

bakliyat

35,-

10 kg
BEYAZ 

UN

18,-

BAKTAT 
DİLİM

3 PAKET

30,-

2 PAKET
USLU 
SİYAH
ZEYTİN

25,-

3 PAK.
TUTKU

ÇUKULATALI 
BİSKÜVİ

8-

ARAP 
DÜRÜM 
EKMEĞİ

1 MAYIS’TA SİZLERE HİZMETTE 8. YILIMIZI KUTLUYORUZ. 
YILDÖNÜMÜMÜZ NEDENİYLE 1 MAYIS’TAN 6 MAYIS’A KADAR ÜRÜNLERİMİZDE 

İNANILMAZ UCUZLUK VARDIR. UCUZLUKTAN SİZ DE YARARLANIN.

ALIŞVERİŞ DEYİNCE DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR



     Nisan/April 2011haber18  Nisan/April 2011 19   haberHABERHABER

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

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.

����������������� �
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�

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

Foto: Köge.tv

Sadi Tekelioğlu

H
er şey geçtiğimiz mart ayı 
sonlarında polisin Köge 
kasabasında yaptığı bir 
operasyonda 700 gram 

uyuşturucu ele geçirdiğini ve bu 
olayla ilgili olarak iki kişiyi gözal-
tına aldığını açıklamasıyla başladı. 
Ancak olayda ele geçirilen madde-
lerin uyuşturucu olmadığı, çamaşır 
tozu olduğu ortaya çıktı ve gözaltı-
na alınan iki Türk Murat Kitir ve 
Ertuğrul Karahan serbest bırakıl-
dılar.

Bunun ardından Köge yerel tele-
vizyonunda yayınlanan bir haberde 
Henrik Sass Larsen’in kafeterya 
sahibi Murat Kitir’dan doping hap-
ları satın aldığı yolunda bir haber 
yayınlandı. Haberde Sosyal Demok-
rat Parti’nin önde gelen politikacı-
larından ve genel başkanın sağ kolu 
Henrik Sass Larsen’in da adının 
geçmesi olayı bir anda ülke günde-
minde en tepeye taşıdı.

Hesap ödemeden yediler, içtiler
İddialara göre Köge merkez mey-
danında bulunan Cafe Vanilla adlı 
kafeteryanın açık havada servis yap-
ma izni karşılığında Sosyal Demok-
rat Parti Köge yerel teşkilatı baş-
kanı Tommy Kamp ve Henrik Sass 
Larsen Murat Kitir ve Ertuğrul 
Karahan’ın işlettikleri Cafede sık 
sık yemek yediler, bazen kalabalık 
gruplar halinde cafeye geldiler ve 

hiç hesap ödemediler. 
Murat Kitir BT gazetesine yaptığı 

açıklamada , “2007 yılında Tommy 
Kamp kafeteryaya gelerek, dışarıda 
servis yapma izni isteyip istemediği-
mizi sordu. Bu izni bize temin ede-
bileceğini, bunun  karşılığında bi-
zim de kendisine yardımcı olmamız 
gerektiğini söyledi ve ardından bize 
meydanda servis yapma izni çıktı. 
Tommy Kamp ve Henrik Sass Lar-
sen  haftanın 3-4 günü kafeteryamı-
za gelip yemek yiyip şarap içiyorlar 
ve hesap ödemeden kalkıp gidiyor-
lardı” dedi.

Murat Kitir’ın iddialarını 2007 yı-
lından bu yana kafeteryada çalışmış 
olan 19 servis elemanı da B.T gaze-
tesine yaptığı açıklamalarla doğru-
ladılar.

Kafeterya sahipleri Tommy Kamp 
hakkında rüşvet karşılığı iş teklifi 
suçlamasıyla, Henrik Sass Larsen 
hakkında da yasadışı doping hapı 
satın aldığı suçlamasıyla polise şika-
yette bulundular. Her iki suçlama-
nın da şahitleri bulunduğunu söy-
leyen Ertuğrul Karahan HABER’e 
yaptığı açıklamasında, “Şikayetle-
rimizde haklı olmadığımızı ispat 
ederlerse bizim bu dava sürecinde 
göreceğimiz zarar onların göreceği 
zarardan çok daha az olacaktır. Kaç 
yıldır bir izin karşılığında bedava 
yemek yiyip şarap içtiler. Kanımızı 

emdiler. Artık canımıza tak etti.” 
dedi.

Henrik Sass Larsen susmayı 
tercih etti
Henrik Sass Larsen ise olayın ilk 
gündeme geldiği günlerde kendisi-
nin olaylarla hiç ilgisinin olmadığını 
Köge’de yerel medyada yayınlanan 
haberler ve bu haberlerde kullanı-
lan kaynaklar hakkında dava açma-
yı düşündüğünü söyledi. 

HABER’in telefonla ulaştığı Hen-
rik Sass Larsen, polisin olayı soruş-
turmakta olduğunu ve polisin so-
ruşturması tamamlanıncaya kadar 
bu konuda açıklama yapmayacağını 
söyledi.

Köge’de patlayan  bu olay Dani-
marka ulusal medyasında da günde-
mi meşgul etmeye devam ediyor. Si-
yasi yorumcular ve gözlemciler nasıl 
sonuçlanırsa sonuçlansın bu olayın 
Henrik Sass Larsen’e zarar verdiği 
konusunda görüş birliği içindeler. 
Seçimler öncesinde konu gündem-
de kalmaya devam ederse bu olayın 
Henrik Sass Larsen’in siyasi hayatı-
nı bitirebileceği de belirtiliyor.

Sosyal Demokrat Parti Köge ye-
rel teşkilatı başkanı Tommy Kamp, 
hakkındaki suçlamaların artması 
üzerine geçtiğimiz hafta görevinden 
isifa etti.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Danimarka’da yaklaşan genel seçimler öncesinde dev bir skandal 
patlamak üzere. Skandalın merkezinde ise Köge kasabasında bir ka-
feterya ve bu kafeteryanın sahibi iki Türk genci ile Sosyal Demokrat 
Parti genel başkanının sağ kolu Henrik Sass Larsen bulunuyor.

Rüşvet, doping ve siyaset

Sosyal Demokrat Partili milletvekili Henrik 
Sass Larsen

Köge’deki Vanilla Cafe’nin sahipleri Murat Kitir ve Ertuğrul Karahan
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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.

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

Yaş ve kuru 
pastalar, keşkül, 
sütlaç, baklava 

çeşitleri, kadayıf, 
sarıburma, revani, 

tulumba tatlısı 
ve daha nice 
tatlı börek, 

pohça, sandviç 
çeşitleri.

YAŞ PASTA 
SERVİSİMİZ 

BAŞLAMIŞTIR 

TATLI
BÖREK 

ÇEŞİTLERİ

FAVORI BAKLAVA

Doğum günleri, 
misafir toplantıları, 
nişan, düğün ve 

özel günlere 
yaş pasta, 

her türlü tatlı, 
börek servisi 
yapıyoruz.

Tlf: 3583 3329- 3582 0030 
Mobil: 4081 5050Pastane

Frederiksborgvej 10
2400  KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10

2400  KBH NV

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

K
openhag Emniyet Mü-
şavirliği ve Kopenhag 
Büyükelçiliği Misyon 
Amirliğince düzenlenen 

etkinliğe, başta Kopenhag Büyü-
kelçimiz Ahmet Berki Dibek, Ko-
penhag Emniyet Müşaviri Feyzul-
lah Arslan, Kopenhag Büyükelçili-
ği Emniyet Amiri Başkomiser Vol-
kan Sazak olmak üzere, 
büyükelçilik bünyesinde 
görev yapan güvenlik 
ataşeleri, Danimarka 
polis teşkilatında görev 
yapan bazı Türk asıllı 
polisler, Türkiye’de po-
lislik mesleğinden istifa 
edip Danimarka’ya yer-
leşen eski polisler, basın 
mensupları ve iş dünya-
sından temsilciler ile çok 
sayıda davetli katıldı. 

Etkinlikte konuşan bü-
yükelçi Ahmet Berki Dibek, Türk 
Polis Teşkilatı’nın 166. yılının  
Kopenhag’da kutlanmasından 
duyduğu mutluluğu dile getirere-
k, “Büyükelçilimiz ve polisimiz bu-
rada sizlere hizmet vermek için bu-
lunuyor ve sizlere her zaman yar-
dıma koşmaya hazırdır” dedi. 

Danimarka polis teşkilatında 
görev yapan Türk asıllı polisleri 
de böyle önemli bir günde gör-
mekten büyük gurur duyduğunu 
ifade eden Büyükelçi Ahmet Berki 
Dibek, bu sayının artmasını istedi-
ğini söyledi. ABD polis teşkilatında 
İrlanda asıllıların yoğunlukta ol-
duğunu belirten büyükelçi Dibek, 

“Neden Danimarka polis teşkila-
tında da Türk asıllı polisler ağır-
lıkta olmasın” dedi. 

Büyükelçi ayrıca Türk Polis 
Teşkilatı’nın yıldönümlerinin Da-
nimarka’da da bundan böyle heryıl 
kutlanacağını söyledi.  

Danimarka’da ikinci kez kutla-
nan Türk Polis Teşkilatı’nın 166. 

yıldönümü etkinliğinin bundan 
böyle gelenek haline getirilmesi 
ve her yıl kutlanması kararlaş-
tırıldı. 

Etkinlikte konuşan Kopenhag 
Emniyet Müşaviri Feyzullah Ars-
lan da, konuşmasına etkinliğe katı-
lanlara teşekkür ederek başladı. 

Polisimizin yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın da hizmetinde 
olduğunu belirten Feyzullah Ars-
lan konuşmasında şunları dedi:

“166 yıldan beri vatandaşlarımı-
zın güven ve huzurunu sağlamak 
amacıyla yılmadan, yorulmadan 
çalışan polis teşkilatı, bugün dün-
yanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 

vatandaşlarımıza da hizmet sun-
mak, Türk polisinin dünya polisiy-
le işbirliğini sağlamak için diğer ül-
kelerde olduğu gibi İskandinavya 
ülkeleri için de Kopenhag Büyü-
kelçiliğimiz bünyesinde Emniyet 
Müşavirliği olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Kopenhag Em-
niyet Müşavirliği, İskandinavya 

ülkelerinde yaşayan va-
tandaşlarımızın görev 
alanımızla ilgili her tür-
lü iş ve işlemlerini yeri-
ne getirmek, vatandaş-
larımızın ve Türkiye’de 
yaşayan İskandinvaya 
vatandaşlarının, suçun 
mağduru veya faili ol-
maması, şayet olursa en 
kısa zamanda istenilen 
en iyi sonuça ulaşması 
için her türlü çalışmayı 
yapmaktadır. Diğer taraf-

tan başarılarıyla dünya polisince 
tanınan Türk Polis Teşkilatı’nın  
diğer ülke polis teşkilatlarıyla iliş-
kisinin artırılması için gerekenler 
yapılmaktadır. Bu konuda İskan-
dinavya ülkeleri polis teşkilatları 
işbirliğinden oldukça memnun 
olduklarını belirtmeleri bizleri 
memnun etmektedir.  Siz vatan-
daşlarımızın her gün daha iyiye, 
daha güzele, daha başarılı olmaya 
ve huzur ve güveninizi sağlama-
ya koşacağını bilmenizi bildirir, 
güvenli huzurlu günler temenni 
ederim” . 

(Haber)

Türk Polis Teşkilatı’nın 166. 
yıldönümü Kopenhag’da kutlanlandı
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 166. yıldönümü 10 Nisan 
Pazar günü Kopenhag’da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

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.

� � � � � � � � � � � �
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LEZZET VE SERVİSİN ADRESİ

DÜNYA KALİTESİ
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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

Kimileri epey zamandır Mustafa Ke-
mal Atatürk’ümüze sövmeyi mes-

lek edindi. Onlar öylesine zavallılar ki, 
sözgelimi onun şu sözlerinden haberleri 
yok. Bakınız Atatürk demiştir ki: 
“Demiryolları memleketin tüfekten, 

toptan daha mühim bir emniyet silahı-
dır.” 
 Nerede söylemiş bu sözü? Demiryo-

lu’nun Malatya’ya ulaşması nedeniyle 
trenle Malatya’ya geldiğinde söylemiş. 
Ben bu sözü nereden almışım? Devle-
timizin biricik haber Ajansı olan AA, 
14 Mart 1931 bülteninde bu sözleri ya-
yınlanmış. Demiryolları Mecmuası’nın 
Mart 1931 sayısında da ayrıca yer al-
mış.
Evet, Mustafa Kemal’in o günkü ko-

nuşmasının tamamı şöyle:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin tespit etti-

ği projeler dahilinde muayyen zaman-
lar zarfında vatanın bütün mıntakaları 
çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. 
Bütün vatan bir demir kütle haline ge-
lecektir. Demiryolları memleketin tü-
fekten, toptan daha mühim bir emniyet 
silahıdır. 
Demiryollarını kullanacak olan Türk 

Milleti menşeindeki ilk sanatkârlığını, 
demirciliğini tekrar göstermiş olmakla 

müftehir olacaktır. Türk milletinin ser-
vet, refah, medeniyet yolunda yürümesi 
ve Türkiye’de iktisat hayatının yüksek 
inkişafları ancak bu demirden yollarda 
olacaktır. Milletin hayat ve saadet ışık-
ları bu yollardan gelecektir. 
Cumhuriyet hükümetinin bu vadide-

ki çok verimli gayreti ve çok idealist ha-
reketi takdire şayandır. Burada mühim 
olan nokta, Türk Milletinin kendi inki-
şafının bu demir yollarda olacağı haki-
katini, bütün müşkillere rağmen takdir 
etmesi ve ona sahip olması keyfiyetin-
dedir. 
Menşeinden demirci olan ve bütün 

dünyada demir sanatının naşiri bulu-
nan Türk, öz vatanında ihmal edilmiş 
olan bu lazımeyi elbette muasır medeni-
yetin bütün dünyada yükselttiği derece-
ye isal edecektir. “. 

“DEMİR AĞLARLA ÖRDÜK 
ANAYURDU…” 
O yıllarda Türkiye’de demiryollarına 
verilen önem ülke çapında öylesine ulu-
sal heyecanlar yaşanmasına yol açmıştı 
ki… bu heyecan Cumhuriyetin Onuncu 
Yıl Marşı aracılığıyla dalga dalga bütün 
yurda yansımıştı. Türkler her yerde, 
hep bir ağızdan “Demir ağlarla ördük 

anayurdu dört baştan,” diye haykırıyor-
lardı.
Şimdi de oturalım ve Mustafa Kemal 

Atatürk’ün demiryolları konusunda bu 
sözlerini pek çok kereler okuyalım, oku-
yalım ve okuyalım. Sonra da Türkiye’yi 
onun ölümünden sonra ele geçirenlerin 
tutumlarına bakalım. 
Atatürk’ün öülümü ardından gelen on 

on beş yılı İkinci Dünya Savaşı’nın sı-
kıntıları içinde geçirdiğimiz kayıp yıllar 
olarak sayacak olursak, sonrasında ne 
yapıldı? Demiryolları kendi haline terk 
edildi ve karayollarına ağırlık verildi. 
Ve gele gele günümüze kadar geldik. 

Ülke çapında trafik kazaları… Bu ka-
zalarda yitirdiğimiz on binlerce can.. 
Akaryakıta akan milyar dolarlarımız. 
Kimi sonradan görmelerimizin bitmez 
tükenmez hırsları nedeniyle yabancı ya-
pımı otomobillere yatırdığımız servet-
lerimiz. 
Türkiye’de şimdi şimdi demiryolla-

rı konusunda kıpırdanma görüyoruz. 
Haydi hayırlısı diyelim, ama çok geç. 
Ülke iliklerine kadar soyulduktan son-
ra… Bir baştan öte başa taşıyacak malı-
mız kalmadıktan sonra… Uçak fiyatları 
peynir ekmek fiyatına inip trenlere ha-
cet kalmadıktan sonra..

Biz neyi takdir edeceğimizi, neyi ne 
zaman ele alacağımızı, kimi başımızın 
üstünde taşıyacağımızı bilemiyoruz. 
Düşünün ki, bu ülkenin başkenti ile en 
büyük kenti arasında otoban yok iken, 
İzmir ile Çeşme arasına otoban yaptır-
dık.. 
Bu otoban’ın yapılmasına önayak olan 

kişiyi akşam sabah rahmetle anıyoruz. 
Ve İzmir ile Çeşme arasına demiryolu 
döşeteceğini düşündüğünü söyleyen İz-
mir Belediye Başkanı İhsan Alyanak’ı 
ise ciddiye almadık, alaya aldık.
Devletimizin kurucusu, bugünleri bize 

sağlayan bir büyük lider… Özellikle son 
aylarda İslam dünyasında yaşanan çal-
kantılar nedeniyle önemi bir kez daha 
ortaya çıkmış bir devlet adamı.. Türklü-
ğün ve İslam’ın en büyük hizmetçisi..
Ölümünden seksen yıl sonra bizden 

rahmet beklerken küfür alıyorsa, bu 
olayda “ciğeri beş para etmez” olanlar 
biz miyiz yoksa o ölü kişi mi? İnsanları 
bunu düşünmeye çağırıyorum. Üstelik 
inanlar için, bir başka deyişle bizim için 
“Ölülerin ardı sıra konuşmayınız,” yo-
lunda buyruk var. 
Zavallı biz.. Zavallı biz.. 

zeynelkozanoglu@gmail.com

Zeynel Kozanoğlu

Demiryolu ve Kemal Atatürk

KONUT FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KONUT SATIŞLARINI ETKİLİYOR. 
Danimarka konut piyasasındaki olumsuz gelişmeler, konut fiyatlarındaki düşüş ko-
nut satışlarını da etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın son üç ayı için konut 
piyasasıyla ilgili yapılan bir istatistik, müstakil ev ve apartman dairelerinin satış fiyatla-
rında düşüşün olduğunu gösterdi. İstatistik raporlarına göre müstakil ev fiyatlarında 
yüzde 0,9 oranında düşüş meydana gelirken, aynı dönemde daire fiyatlarında da 
yüzde 0,2 oranında düşüş oldu.

KONUT 
FİYATLARINDAKİ 
DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Danimarka Eğitim 
Bakanlığı’nın 
yayınladığı 

resmi ve özel okullar 
başarı grafi ğinde 

SJÆLLANDS 
PRİVATSKOLE zirvede 

yer almaya devam 
ediyor.
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Çalışkan öğrencilerimize, değerli velilerimize, vefakar 
öğretmenlerimize ve yönetim kurulu üyelerimize

teşekkür ederiz.
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                                         OKULUMUZ  

Danimarka  
ORTALAMASI 

   ��������� �����������      
 Yazılı�       7.4  8.8 
 ������ ������ 6.1               6.0 
 ������ 9.5   7.2 
 ������������� 9.5   5.5 
 ��zgünyazı/İmla� 8.3               6.2 
 Yazılı� 5.3   6.1 
 İ��������� ������ 7.9   7.1 
 ������������������ 7.7   5.6 
 ���������� ���������� 6.9   6.6 
 ����������������� 7.3   7.5 
 �������� ������ 6.8   5.6 
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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

İrfan KURTULMUŞ 

P
eygamberimiz Hz.Muhammed’in 
doğum günü kutlaması Kopen-
hag’da bulunan Danimarka-Türk 
Diyanet Vakfı binasında düzenle-

nen görkemli bir törenle kutlandı.
Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından 

düzenlenen kutlu doğum programına bine 
yakın kişi katılırken, birçok kişi yoğun ka-
labalık nedeniyle yer bulmakta zorlanınca 
geri dönmek zorunda kaldı.

Program, İstiklal Marşı ve saygı duru-
şuyla başladı. Ballerup Fatih Camii din 
görevlisi Muhammed Ali Ünal’ın Kuran-ı 
Kerim tilavetinin ardından, Din Hizmet-
leri Müşaviri Doç.Dr. Ahmet Onay günün 
anlamını anlatan bir konuşmayla progra-
mı açtı.

Ahlak ve değerler ön planda
Hz.Muhammed’in örnek ahlakının dayan-
dığı temel insanı değerler konusunda bilgi 
vererek konuşmasına başlayan Onay, Pey-
gamberimizin veda hutbesinde insanlara 
yaptığı son tavsiyelerinin neredeyse tama-
mının insani değerlerin korunması ve ya-
şatılmasıyla ilgili olduğuna dikkat çekti.

 Danimarka’da yaşayan Türklerle ilgili 
çeşitli bilgiler veren Onay, her türlü eği-
tim imkanını sunan Danimarka’da Türk-
lerin  okuma oranının çok düşük olduğunu 
ifade etti.

Büyükelçi Dibek’ten çocuklarınızı 
okutun çağrısı

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Berki 
Dibek, “Kutlu doğum haftası birlik ve be-
raberliğimizi yükselten bu etkinliklerde 
ülkemizin müstesna konumunu daha iyi 
değerlendirme fırsatı buluyoruz” dedi. 

Danimarka’da yaşayan Türkiye köken-
li toplumun milli ve manevi değerlerini 
kaybetmeden entegre olması gerektiğine 
dikkat çeken Büyükelçi Dibek, Kuran’ın 
ilk sözü olan İkra’yı(Oku) örnek vererek 
çocuklar ve gençlerin muhakkak okuma-
ları gerektiğine vurgu yaptı.  

Türkiye’nin kültürler ve dinler arasında 
diyalogun geliştirilmesine ve bölgesindeki 
tüm ulusların barış içerisinde yaşamasına 
yönelik çalışmalarına vurgu yapan Büyü-
kelçi Dibek, Türkiye’nin hem batı hem 

İslam alemi için son derece önemli bir 
konumda bulunduğunu söyledi.  

İlahiler ve şiirler mest etti. 
Kutlu doğum programında, Danimar-
ka’nın farklı bölgelerinde bulunan cami-
lerde görev yapan din görevlileri ve onlar 
tarafından yetiştirilen öğrenciler tarafın-
dan okunan ilahiler ve şiirler dinleyiciler-
den büyük alkış aldı. 

Kopenhag Kocatepe Camii imamı 
Dr.Mustafa Yüce tarafından yetiştirilen 
kızlı-erkekli çocuk korosunun muziki eş-

liğinde okuduğu ilahiler büyük alkış aldı.
Farum Camii öğrencilerinden Margaret 

Bahar Aroli’nin okuduğu şiir, İkast Fatih 

Camii Çocuk İlahi Grubunun ilahileri, 
Roskilde Ayasofya Camii öğrencilerinden 
Musab Kılıç, Hamza Kılıç, Harun Erdem 
Şahin ve Usame Erhan Kılıç’ın ortaklaşa 
okudukları şiir,  Avedöre Hacı Bayram Ca-
mii öğrencilerinden Rumeysa İşçan, Büşra 
İlhan ve Nisa Nur Yılmaz’ın özel sunumu, 
Frederiksund Orhan Gazi Camii öğrencile-
rinden Şeyma Kafa’nın şiiri, Farum Camii 
Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen ‘Ba-
na’da Zaman ayırır mısınız?’ isimli oyun 
görülmeye değerdi. 

İshöj, Ballerup, Roskilde ve Ringsted 
camileri imamlarından oluşan minik ko-
ronun yaptığı ilahiler kutlamaya büyük 
renk kattı.

Programda çocukları da unutmayan Din 
Hizmetleri Müşavirliği programa katılan 
bütün çocuklara hediye verdi.

irfan.kurtulmus@haber.dk

Kopenhag’da Kutlu Doğum haftası
Peygamberimiz Hz.Muhammed’in doğum günü 
Kopenhag’daki Danimarka-Türk Diyanet Vakfı 
binasında düzenlenen bir törenle kutlandı.

Kocatepe camii çocuk korosu

Farum Cami tiyatro oyunu

İkaast camii çocuk korosu

T.C Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek

HABER HABER

1960’lı yılların sonunda Avrupa’ya ayak 
basmış olmalarının ardından günümüze 

kadar elli yıl gibi uzun bir zaman geçmiş ol-
masına rağmen, Avrupa ülkelerindeki bazı 
siyasi partiler tarafından hâlâ “yabancı” ke-
limesiyle tanımlanan göçmenlere karşı ya-
pılan suçlamaların, ithamların ve haklarını 
kısıtlamaya yönelik girişimlerin sonu gelmi-
yor. Yabancı karşıtı bu söylemlerde genelleş-
tirici, ötekileştirici ve dışlayıcı bir içerik öne 
çıkmaktadır. 

Asıl görevi ülkede yaşayan göçmenleri top-
luma entegre etmek, onları toplumla bütün-
leştirmek olan bir entegrasyon bakanı bile 
entegrasyona karşı olduğunu ifade edip, asi-
milasyon istediğini söyleyebilmektedir. Gü-
nümüzde Avrupa ülkelerindeki bazı siyasi 
partilerin önde gelen temsilcileri, Avrupa’da 
doğup büyüyen ve yıllardır ülkede yaşayan 
göçmenlerin haklarını kısıtlamak niçin nere-
deyse yarış yapmaktadırlar. 

Yabancı kökenli bir veya birkaç kişinin 
yaptığı münferit olaylardan hareket ederek 
bütün yabancıları suçlayan bu popülist ve 
dışlayıcı söylemin en önemli amacı siyasi çı-
kar sağlamaktır. Bu genelleştirici ve ayırım-
cı yöntemle, ülkede yaşanan her türlü soru-
nun nedeninin yabancılar olduğu öne sürü-

lerek, özellikle çoğunluk toplumunda olay-
ları analiz etme yeteneğine sahip olmayan 
bireylerin yaşadıkları ekonomik ve sosyal so-
runlar oya tahvil edilmeye çalışılmaktadır. 

Göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkanlar 
sadece parlamentodaki bazı siyasi partiler ve 
onların sivil yaşamdaki temsilcileri değildir. 
Bazı medya kuruluşlarından da destek alan 
bu söylemin temsilcileri amaçlarına ulaşma 
konusunda son yıllarda hayli mesafe kat et-
mişlerdir. Diğer yandan hümanist, demok-
rat ve insan hakları savunucusu bazı önemli 
entellektüeller ve kurumlar da yabancı kar-
şıtı gelişmeler karşısında sessiz kalmayı ter-
cih etmektedirler. 

Bu gelişmeler karşısında göçmenlerin ve 
özellikle göçmen kuruluşlarının yapması ge-
reken bazı çalışmalara ihtiyaç vardır. Top-
lumda göçmenlere karşı oluşturulan ön yar-
gıların giderilmesi ve toplumsal bütünleş-
menin sağlanması için Avrupa ülkelerinde 
doğup, bu kültürel coğrafyalarda sosyalle-
şerek ülkenin dilini okuyup yazan ve iyi bir 
öğrenim görmüş olan yeni kuşaklara önemli 
görevler düşüyor. Bu noktada yapılacak en 
önemli görev her şeyden önce iyi bir eğitim 
almaktır. Sürekli değişen bilgi toplumunda 
insanın kendisini geliştirmeden ve çağın ge-

rektirdiği bilgi donanımına ve yeterli zihin-
sel enstrümanlara sahip olmadan iş, okul 
veya toplumsal hayatta başarılı olabilmesi 
zordur. 

Bu konuda yapılacak diğer önemli bir gö-
rev ise, dışa yönelik etkinlikleri artırmak, 
sosyal ve siyasî yaşamda aktif olmaktır . 
Elbette herkesin aynı işi yapması ve aynı 
branşta başarılı olması mümkün değildir. 
Fakat değişik yeteneklere sahip olan her in-
sanın yapabileceği bir iş veya görev vardır.   

Son yıllarda bazı göçmen derneklerinin bu 
konularda gerçekleştirdiği projeler takdire 
şayandır, fakat bu etkinliklerin daha koordi-
neli ve kapsamlı biçimde yapılması halinde 
daha verimli sonuçlar alınabilecektir.

Diğer yandan göçmenlerin seslerini duyu-
rabilmesi için yaşadıkları ülkenin dilinde ya-
yın yapan yayın organlarına ihtiyaç vardır. 
Bu şekilde toplumdaki gelişmelere aktif ola-
rak katılma imkanı sağlanmış olunacaktır. 

Ülkenin dilini bilmeyen insanların toplum-
da gelişen güncel olaylar hakkında bilgilen-
dirilmesi, kültür seviyelerinin artırılması 
bakımından şu anda periyodik olarak ya-
yımlanan Türkçe gazete ve dergiler önemli 
bir toplum hizmeti vermektedir. Fakat her 
şeyin tartışılıp sorgulandığı günümüzün bil-

gi toplumunda ülkedeki çoğunluğun dilinde 
göçmenlerin düşüncelerini yansıtacak, so-
runlarını gündeme taşıyacak işitsel ve görsel 
yayınlara da ihtiyaç vardır. 

Şikayet etmek yerine, kendi çevremizde-
ki ve ülke gündemindeki konular hakkında 
düşüncelerimizi ortaya koyup bunların çö-
zümü için öneriler getirmek ve bir çoğumu-
zun içinde doğup büyüdüğü veya hayatının 
önemli bir bölümünü geçirdiği ülkenin daha 
yaşanılır hale gelmesi ve daha güzel olması 
için çalışmak hepimizin görevidir. 

Toplumu “biz-onlar”, “azınlık-çoğunluk”, “ 
yabancılar-yerliler” şeklinde ayrıştıran ve ar-
tık modası geçmiş ve hatta bayatlamış olan 
“asimilasyon” “entegrasyon” gibi tartışmalar 
yerine, “katılımcılık”, “paylaşımcılık” ve “ço-
ğulculuk”gibi daha güncel ve daha gerçekçi 
olgulara yönenilmelidir. 

Zira Avrupa ülkelerinde göçmenlerin bü-
yük çoğunluğunun topluma entegre olmak 
gibi bir sorunu olmadığı gibi, artık küresel 
bir köy haline gelmiş olan dünyada farklı 
kültürler aynı toplumda karşılıklı saygı içe-
risinde birbirleriyle barış içinde yaşayabil-
melidir.   

kuyucuoglu@gmail.com   

Entegrasyon yerine katılımcılık
Dr. İsa Kuyucuoğlu

Feyzullah Arslan,              
Kopenhag Emniyet Müşaviri

Dil insanların, birbirleriy-
le anlaşmasına, istekleri-

ni iletmesine, istediklerini elde 
etmesine, kısacası yaşamasına 

katkı sağlayan en önemli bilgidir. İnsanla-
rın kolay, rahat, mutlu, uyumlu ve gönül-
lerince yaşaması, çevresine, kendisine ve 
ülkesine yaralı işler yapması için öncelik-
le dilini iyi bilmesi ve iyi kullanması gerek-
mektedir. 

Başlıkta, Anadil Türkçe kelimelerini kul-
lanırken, yurtdışında yaşayan vatandaşla-
rın çocuklarının anadillerini öğrenmesini 
kastettim. Şöyle ki, yurtdışında doğan bir 
çocuğun konuşmayı öğrenirken, ebeveynle-
ri (anne baba ve aile büyükleri) ve çevresin-
dekiler hangi dili konuşuyorsa çocuk o dili 
öğrenecek ve konuşacaktır. İşte yurtdışın-
da doğup büyüyen bir çocuğun, konuşmaya 
başlarken evde ve çevresinde konuşulan dili 
öğrenmesi doğaldır. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ço-
cuklarına dil öğretmedeki en önemli sorun-
ları evde konuşulan dilin bazen yabancı dil, 
yani yaşadığı ülkenin dili olması, sık sık ya-
bancılarla konuşuluyor olması, çocuklarının 
anadili öğrenmesinde zorluk yaşatmakta-
dır. Bu nedenle çocuklar, anadili doğru öğ-
renememekte veya kullanamamaktadır. İşte 
bunu içindir ki, anadili öğrenmenin başlan-
gıcı, aile vede yeni konuşma anne baba de-
meye başlama dönemidir. Bunu hep gözö-
nünde bulundurup, bu gerçeğe göre davra-
nılmalıdır. 

Anadili başlangıçta iyi öğrenemeyen ço-
cuk, daha sonra öğrenmede güçlük çekmek-
te, hatta iyi öğrenememektedir. Zaten yurt-
dışında okullardada yabancı dille, yaşanılan 

ülkenin diliyle eğitim yapıldığından, okulda 
anadili öğrenmek mümkün olmamaktadır. 
Yaşanılan ülkenin eğitim kuralları çerçeve-
sinde, belki de haftada bir iki saat Türkçe 
eğitimi, gönüllülük esasına göre isteğe bağlı 
verilmektedir. Bu da o ülkenin hoşgörüsü-
ne, insan hakları saygısına ve eğitim poli-
tikalarına bağlıdır. Bunun ötesinde Türki-
ye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı-
na Türkçe öğretmeni göndermesi de ayrıca 
önem taşımaktadır. 

Son zamanlarda Türklerin yaşadığı ve ça-
lıştığı bir çok ülke UYUMdan söz ederek 
Türkçe öğretmeni gelmesine veya Türkçe 
öğretilmesine, çok az fırsat vermekte veya  
imkan tanımamaktadır. İşte bu durum ana-
dili öğrenilmesine imkan tanımayabilmek-
tedir. Oysa ki uyum demek asimilasyon de-
mek değildir, bunu iyi ayırt etmek gerek. 
Anadilini iyi öğrenmeyen çocuk bulundu-
ğu ülkenin dilinide iyi öğrenememektedir. 
Bu durum da, eğitimi iyi alamamakta ve 
üniversiteye veya çok tercih edilen meslek 
okullarına gidememektedir. Böyle olduğun-
da da yurt dışında yaşayan göçmen çocukla-
rı, etkin mesleklerde görev alamamaktadır. 
Bu zorlukluğa rağmen iyi yetişmiş ve eğitim 
almış gençlerimiz de azımsanamayacak sa-
yıdadır. Onları ve ailelerini kutlamak borcu-
muzdur ve kutluyoruz. 

Anadilini iyi öğrenemeyen çocuk, dolayı-
sıyla gençler aile büyüklerinden, çevresin-
den ve memleketlerinden kopmaktadır. Şöy-
le ki büyükbaba, büyükanne, amca, hala, 
dayı yabancı dil bilmediğinden, onlarla ko-
nuşamamakta dolayısıyla onlarla karşılaş-
mak istememektedir. Hatta onlardan kaç-
makta, onlarla yüz yüze gelmek istememek-
tedirler. Büyükanne, büyükbaba torunla-
rıyla görüşmek, konuşmak, onlarla hasret 
gidermek isterken, torunlar onlarla dil bile-

mediği için rahat konuşamadığından, kaç-
makta, görüşmemekte veya çok kısa süre 
sonra onlardan ayrılmaktadır. Bu da çok 
uzaklardan çok güzel duygu ve hasretlikle 
gelen ebeveynleri anne ve babaları üzmek-
tedir. 

Öte yandan yine anadil iyi bilinmediğin-
den çocuklar anavatana izine gitmek iste-
memekte veya çok az kalmayı yeğlemekte 
ya da oradaki yakın akraba ve çocuklarıyla 
ilişki kurulamamaktadır. Bu durum da tüm 
aileyi üzmekte ve tatilin tadı alınamamak-
tadır. Bu konuda yaşanılan bir kaç örnek 
verecek olursak: Türkiye’den gelen büyük-
baba ve büyükanne, amca, teyze çocukları 
görmek istiyor, ancak çocuklar çeşitli baha-
nelerle onlardan kaçıyor. Türkiye’den gelen 
yakın aile büyükleriyse çocukların kendile-
rini istemediklerini düşünüyorlar. Oysa ki 
her iki tarafında düşüncesi doğru olmayıp, 
doğru olan tek şey anadilin yani Türkçe’nin 
iyi bilinmemesidir. İşte bu durumu göz önü-
ne alındırarak, anadili bilmemenin  çocukla-
rı ve gençleri yakınlarından hatta zamanla 
memleketlerinden kopardığını hiç aklımız-
dan çıkarmamalıyız. 

Birinci kuşak vefat ettiğinde ki, dileğimiz 
uzun ömürlü olsunlar, ikinci ve üçüncü ku-
şağın anavatana hiç gitmeyebileceğini dü-
şünmek çok yakın ve gerçekci bir ihtimal-
dir. Böyle olunca da çocuklarımız yakınları-
mıza yabancılaşır ve uzaklaşır, dolayısıyla 
da yabancıların istediği asimilasyon biz iste-
mesekte gerçekeşir. Bir başka örnek de, bir 
arkadaşımın oniki onüç yaşındaki, ilkokula 
giden çocuğu rahatsızlanmış ve hastalık ne-
deniyle iki üç gün okula gidememiş. Bir ak-
şam onlara ailece ev ziyaretine gittiğimizde, 
çocuk babasıyla konuşurken yabancı dille 
bişeyler söylüyor, baba da Türkçe olur mu 
oğlum, yarın okula gidersin derken, çocuk 

gitmek istemediğini anlatmaya çalışıyordu. 
Babası niçin yarın gitmek istemiyorsun diye 
sorduğunda, çocuk yarın Türkçe dersi var o 
derse girmek istemiyorum diye cevap veri-
yordu. Siz düşünün bir Türk çocuğu Dani-
marka’da okula gidiyor ve Türkçe dersine 
girmek kendisine zor geliyor. Bunun sebe-
bi Danca’nın yani yabancı dilin Türkçe’den 
kendisine daha kolay gelmesidir. Halbuki 
bir lisan, bir insan atasözünden hareketle 
Türkçe bilmenin de kendisine oldukça kat-
kı sağlayacağını, aile düşünmeli ve Türk-
çe’yi öğrenmesi için her türlü çabayı sarfet-
melidir. 

Bu durumda aile büyükleriyle (büyükan-
ne, büyükbaba) bir arada yaşayan çocuk-
lar anadili öğrenmekte daha şanslıdırlar. O 
nedenle, annenin babanın kıymetini bilip, 
onların torunlarının dil öğrenmesine katkı-
da bulunacağını unutmamak gerek. Anadili 
eğitimi konusuyla ilgili söylenecek en önem-
li şey Türkiye Cumhuriyeti  devlet yetkili-
lerinin, anadili öğrenimiyle ilgili gerekli ön-
lemleri alması ve ilgili ülke yetkilileriyle ge-
rekli anlaşmaları yapması zorunluluğudur. 
Gelecekte yurtdışında yaşayan vatandaşları-
mızın ülkemize bağlarının devamı için, ana-
dili bilmenin olmazsa olmaz kuralını hiç ak-
lımızdan çıkarmamalı ve anadilini öğrenimi 
konusunda her türlü çabanın gösterilmesi 
zorunludur. Bu konu Avrupa Birliği’ne gir-
mek kadar önemlidir ve AB’ye girmeye kat-
kı sağlar.

Anadilini iyi bilen ve her fırsatta kullanan, 
gelecekte ülkemizi yurt dışında iyi temsil 
eden, bulunduğu ülkenin dilinide iyi bilen 
iyi yetişmiş  gençlerin dahada çok yetişme-
si ve yetiştirilmesi başarılı olması dileğiyle, 
şimdiden bu konuya emeği geçenleri ve ba-
şarılı çocuklar yetiştiren anneleri babaları 
kutluyor, iyi günler diliyorum...    

Anadil Türkçe’yi öğrenmek

Danimarka’da ve diğer İskandinavya 
ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız ilginç anılarını 

farslan@egm.gov.tr veya copenhagen@egm.gov.tr mail 
adresine veya 0045 39186400 no’lu faksa 

gönderdikleri taktirde hazırlayacağım kitapta, yazanların 
isimlerini de belirterek Danimarka’ya gelişlerinin 

’’41. Yıl Anısına’’ başlığı altında yervermek istiyorum. 
İsveç, Norveç ve Finlandiya’dan da sorumlu 

Kopenhag Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan

İSKANDİNAVYA’DA GÖÇÜN 41. YILI
10 yıldır sahibi olduğum 60 kişi 

kapasiteli pizza restoranı satılıktır. 
Yoğun evlere servis müşterisi 

mevcuttur.

SATILIK PİZZA RESTORAN

Høje Gladsaxe Center
Müracaat Cemal Dağıdır

Tlf: 22 11 5813

KOPENHAG KOCATEPE CAMİİ KADIN KOLLARININ 
TERTİP EDECEĞİ GELENEKSEL KERMES 
PROGRAMINA BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ 

DAVETLİDİR.
YER:KOPENHAG KOCATEPE CAMİİ

H.C.ØRSTEDSVEJ 29 C  
1879 FREDERIKSBERG C/KOPENHAG
Tarih:20-21 MAYIS - Saat:10:00-20:OO

KERMESE DAVET
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N
uri Bilge Ceylan’ın bu yarışmadaki en 
büyük rakipleri ise her filmi ile olay yara-
tan ve bu sene Melancholia filmi ile aday 
gösterilen dogma sinemasının öncüsü 

Danimarkalı yönetmen Lars von Trier ile geçmişte 
bir çok ödüle imza atan İspanyol Pedro Almodovar. 
Lars von Trier dışında bir diğer Danimarkalı 

yönetmen Nicolas Winding Refn’in “Drive” filmi ile 
yarışacağı Cannes Film Festivali’nde 1998 yılından 
beri ilk kez iki Danimarkalı yönetmen aday göster-
ildi. 

Jüri başkanı Robert de Niro! 

19 filmin yarışacağı festivalin açılışı Amerikalı 
yönetmen Woody Allen’in “Paris’te Geceyarısı” 
(Midnight in Paris) filmi ile yapılacak. En iyi yönet-
men ve filmi seçecek jürinin başkanlığını ise bu 
sene ünlü bir isim üsleniyor. Bir Zamanlar Ameri-
ka, Baba 2, Taksi Şoförü ve Kızgın Boğa filmlerind-
en hatırlayacağımız Amerikan sinema tarihinin en 
büyük oyuncularından Robert de Niro.

Ustalara saygı: Jean Paul Belmondo!

Festivalin ustalara saygı kuşağında Serseri Aşıklar 
(À bout de souffle), Çılgın Pierrot (Pierrot le 
Fou),  Rio Macerası (L’Homme de Rio) filmleri 
ile 1960 ve 70’lerin en önde gelen Fransız aktörl-
erinden biri olan Jean Paul Belmondo, festivalin 
altıncı günü olan 17 mayıs tarihinde filmleri ile 
onurlandırılacak. 

D
animarka Kültür Bakan-
lığı’nın önerisiyle bu et-
kinliğe Danimarka adına 
şair Niels Hav ve yazarı-

mız Hüseyin Duygu katıldı. Bursa 
Ördekli Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen etkinliğe dünyanın deği-
şik ülkelerinden şairler iştirak etti. 
18 Marttan itibaren Bursa’ya ge-
len şairlerle Bursa kent içi geziler 
düzenlendi. Tarihi ve turistik me-
kanlar gezildi. Nazım Hikmet’in 
10 yıl tutuklu kaldığı hapishane 
yeri, tedavi gördüğü kaplıca, yar-
gılandığı mahkeme binası konuk 
şairlerin ilgi odağı oldu. 

Nazım Hikmet’in Bursa Yıllarını 
kitaplaştıran Güney Özkılınç, Bur-
sa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı 
Şaban Akbaba ve yardımcısı  Nur-
sel Aras ile Eğitimi Geliştirme 
Derneği Başkanı Zeki Baştürk, 

uluslararası boyutta bir edebiyat 
etkinliğini Bursa’da ilk defa ger-
çekleştiren isimler oldu. Edebiyata 
ve demokrasi mücadelesine verdiği 
katkıyı onurlu yaşamıyla süsleyen 

şair Sennur Sezer’e de Bursa Ya-
zın ve Sanat Derneği Onur Ödülü 
verildi.

Daha önce gazetemizde de ta-
nıttığımız Danimarkalı şair Niels 
Hav’ın Dünya Şiir Günün’de Bur-
sa’da yaptığı konuşmayı arkadaşı-
mız Hüseyin Duygu’nun çevirisi ile 
aşağıda sunuyoruz.

Türk şiirini anlamak için Türk 
şairiyle bir kadeh rakıyı 
paylaşmak gerekir!
“Danimarka şiiri hakkında genel 
şeyler söylemek biraz güç. Bir fo-
toğrafa çok yakından bakarsanız, 
kendi burnunuzu göremezsiniz. 
Biz şairler bireysel hareket eder ve 
bir bozkırda yalnız kurt gibiyizdir. 
Danimarka şiirinde bugünlerde iki 
ana eğilim var. Biri, dili iyi kul-
lanarak soyut temaları irdeleyen 

şiir, ikincisi ise dışarıya açılmayı 
amaçlayan sosyal ve politik konu-
ları ele alan şiir.

İktidar güçlerinin yaptıklarını ve 
yapmadıklarını eleştirisel anlayış-

la sorgulamak şairlerin görevidir. 
Şiir aynı zamanda müziğin komşu-
sudur. İyi bir şiir müzik notaları-
nı da harekete geçirir. İyi bir şiir 
büyüleyicidir. 

Doğu, Batı, Kuzey ve Güney! 
İnsanın temel değerlerine baktığı-
mızda, insanların farklı olmadıkla-
rı anlaşılır. Beni oluşturan temel 
değer, seni de oluşturur. Biz aynı 
yeryüzünde yürüyoruz. İnsanlığın 
önemli temel sorunları, hepimizin 
ortak sorunlarıdır. Özlem ve sev-
gi gibi.

Tekrar Türkiye’de olmanın mut-
luluğunu yaşıyorum. 2009 tarihin-
de bir şiir festivaline İstanbul’da 
Kemal Özer’le birlikte katıldım. O, 
benim çevirmenim ve iyi bir arka-
daşımdı. Ne yazık ki bu festivalden 
kısa bir süre sonra Kemal Özer’i 
yitirdik. Büyük bir kayıp, onu çok 
özlüyorum. O, benim Türk ağabe-
yimdi. Türkiye ve Danimarka’da 
beraber katıldığımız etkinliklerde 
ondan çok şeyler öğrendim. 

Bursa’ya ilk defa geldim. Şeh-

rin kendine özgü çekici görünü-
mü beni büyüledi. Bursa yeşili ile 
ünlü ve ben Bursa’yı mart ayında 
gördüm! Yapraksız ağaçları ! Bu 
yapraksız ağaçları görmek, bir gü-
zel kadını iç çamaşırları ile görmek 
gibi. Binlerce yıllık Bursa tarihini 
bugünde ayakta olan binalarda ve 
çok yaşlı ağaçlarda gördüm. Bu 
yaşlı ağaçlar şimdi çıplak kolları-
nı gökyüzüne doğru açmışlar ve 
yapraklanmayı bekliyorlar. 

Burada iyi şairlerle ve güzel in-
sanlarla tanıştım. Türkler eğlen-
menin ta kendisidir. Türk şiirini 
anlamak için Türk şairiyle bir ka-
deh rakıyı paylaşmak gerekir! Bur-
sa Yazın ve Sanat Derneği ile Bur-
sa İli Eğitim Hizmetlerine Yardın 
ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin 
tamamen kendi kaynaklarıyla bu 
uluslararası şiir etkinliğini düzen-
lemelerini yürekten kutluyorum. 
Bu tür etkinlikler şiiri canlı kılar 
ve dolaşmaya çıkarır. 

Güney Özkılınç, Nursel Aras ve 
Şaban Akbaba bize 11 yıllık Bursa 

Nazım Hikmet anılarını ve izleri 
anlatarak gösterdiler. Çok etki-
lendim. 

İçinde bulunduğumuz bu mart 
ayında Birleşmiş Milletler’in iki 
önemli gününü kutluyoruz. 8 
Mart Uluslararası Dünya Kadın-
lar Günü ile Dünya Şiir Günü. 
Kadınların günü çok önemli. 

Erkekler binlerce yıldır dünyayı 
büyük başarılara imza atamadan 
yönettiler. İsterseniz bugün Tür-
kiye’de ve Dünya’da olup bitenle-
re bir bakın. Kadınlara dünyayı 
yönetme şansını verme zamanı 
gelmiştir bence. Gelin 100 yıllı-
ğına her türlü yönetimi kadınlara 
verelim, büyük bir olasılıkla dün-
yayı erkeklerden daha iyi yönete-
ceklerdir. 

Dünya Şiir Günü aynı zamanda 
şiirin işlevi ve görevi olduğunu bize 
anlatıyor. Türkiye’de iyi şiir yazma 
geleneği hapishanelerde oluşuyor! 
Nazım Bursa’da hapiste tutul-
duğunda böyleydi, şimdi durum 
aynı. İyi şiir iyi bir muhalefettir. 
Düşünce, özgürlük ve gerçekler 
baskı altına alındığında, yazarlar 
hapse atılır. Biz yazarlar bundan 
bir anlamda gurur duymalıyız. İyi 
şiir dünya diktatörleri için tehli-
kelidir. 

Bursa’daki bu güzel birkaç gün-
de gösterdiğiniz sıcak ilgiye çok 
teşekkürler. Uluslararası Şiir Gü-
nü’nü düzenleyen Bursa Şehri’ni 
kutluyorum. Şairleri, şiir sevenle-
ri buluşturan bir gelenek olmasını 
diliyorum. 

Umarım bu yılda Bursa ağaçları 
yeşillenir.”

(Niels Hav. Bursa Mart 2011
Çeviri : Hüseyin Duygu)                                                                       

YAZARIMIZ HÜSEYİN DUYGU  DANİMARKALI  ŞAİR NİELS HAV İLE BİRLİKTE BURSA’DAYDI!

Bursa’dan bir Danimarkalı ozan geçti
Danimarkalı şair Niels Hav’ın da davetli olarak katıldığı ‘21 Mart Dünya Şiir Günü’ Bursa Yazın ve Sanat Derneği 
ile Bursa Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ceylan bir kez daha Cannes’da
11-22 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek sinema dünyasının en prestijli 
organizasyonlarından Cannes Film Festivali 64. kez perdelerini açıyor. Yarışmaya dair gelen bilgiler arasında 
belki de en önemlisi Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da” (Once upon a time in 
Anatolia) filmi ile yarışmaya hak kazanmış olması. 

NURİ BİLGE CEYLAN’IN EN BÜYÜK RAKİBİ DANİMARKALI YÖNETMEN LARS VON TRIER

Ceylan geçmişte 4 kez Cannes Film Festiva-
li’nde aday gösterildi. 

İlk olarak 1995 yılında “Koza” filmi ile aday 
gösterilen Ceylan ardından sıra ile 2002¬de 
“Uzak”, 2006¬da “İklimler” en son olarak da 
2008 senesinde “3 Maymun” filmi ile festivalde 
boy gösterdi. 
56. 56. Cannes Film Festivali’nde yarışan ve 

favori filmler arasında gösterilen Nuri Bilge 
Ceylan’ın 2002 yapımlı dram filmi Uzak, Altın 
Palmiye’den sonra festivalin ikinci önemli ödü-
lü olan ‘Büyük Jüri Ödülü’nü (‘Grand Prix’) 
aldı. 
2008 yılında gerçekleştirilen 61. Cannes Film 

Festivali’nde o yıl çektiği “3 Maymun” filmi ile 
“En İyi Yönetmen Ödülü”ne layık görülmüş, 
kazandığı ödülü “güzel ve yalnız ülkem Türki-
ye’ye adıyorum” demişti.

Ceylan 3. kez Cannes’da! 

Pedro Almodóvar - The Skin I Inhabit
Bertrand Bonello - L’Apollonide: Souvenirs de la maison close
Alain Cavalier - Pater 
Joseph Cedar - Footnote 
Nuri Bilge Ceylan - Once Upon a Time in Anatolia
Jena-Pierre ve Luc Dardenne - Le gamin au vélo
Aki Kaurismäki - Le Havre
Naomi Kawase - Hanezu no Tsuki 
Julie Leigh - Sleeping Beauty
Maïwenn - Polisse
Terrence Malick -Tree of Life 
Radu Mihaileanu- La source des femmes
Takashi Miike -Ishimei 
Nanni Moretti - Habemus Papam
Lynn Ramsey - We Need to Talk About Kevin
Nicolas Winding Refn - Drive
Markus Schleinzer - Michael
Paolo Sorrentino -This Must Be the Place
Lars von Trier - Melancholia.

Festivalde yarışacak filmler ve 
yönetmenleri ise şöyle sıralanıyor: 

2004 yılından bu yana 
Ballerup kasabasında 
üç ayrı okulun yöne-

ticisi olarak görev yapan 
eğitimci Hüseyin Duygu, 1 
Nisan’da 250 öğretmen ve 
1500 civarında öğrencisi 
bulunan SOSU Sjaelland’in 
(Social og Sundheds Skole/
Sosyal ve Sağlık Okulu) 
Holbaek Bölge müdürlüğü-
ne getirildi.

Yeni grevine bu ay başın-
da başlayan Duygu, SOSU 
Holbaek bölge müdürlü-
ğüne getirilmesinden bü-
yük mutluluk duyduğunu 
ifade ederek, “Bu göreve 
talip oldum. Çok sayıda 
aday arasında beni tercih 
etmelerinden büyük gurur 
duydum. Yeni görevimde 
başarılı olmak için elimden 
gelen gayreti göstereceğim. 
Vatandaşlarımızın bu ülke-
nin sunduğu eğitim olanak-

larından ve önlerine çıkan 
imkanlardan iyi yararlan-
malarını öneririm” dedi.

Uzun yıllar öğretmenlik 
yapan Duygu, daha önce 
Ballerup’taki Lautrupgaard 
Okullarının müdürlüğünü 
yaptı. Sorunlu ve özürlü öğ-
rencilere özel eğitim 3 okul-
dan sorumlu olan Duygu 
bu görevini 7 yıl sürdürdü. 
Eğitim, pedagoji konuların-
da akademik eğitim sahibi 
olan Duygu, yöneticilik gö-
revinin yanı sıra meslek içi 
kurslara ve liderlik eğitimi-
ne de devam ediyor.

Hüseyin Duygu’nun Hol-
baek bölge müdürlüğüne 
göreve getirilmesi konu-
sunda bir açıklama yapan 
SOSU Yönetim Kurulu, 
Duygu’nun bu görev için 
en doğru tercih olduğunu 
ve okullarının aradığı bir 
lider ve eğitimci olduğunu 

bildirdi.
Danimarka’da sağlık ve 

sosyal alanda çalışan per-
sonel yetiştiren en büyük 
okullardan olan SOSU Sja-
elland’in Holbaek, Naest-
ved, Ringsted, Slagelse ve 
Greve kentlerinde okulları 
bulunuyor.

Biz de Haber gazetesinde-
ki arkadaşları olarak yaza-
rımıza yeni görevinde başa-
rılar diliyoruz.

Kültür şenliği gibi veda 
resepsiyonu
Yeni görevine başlayacak 
olması nedeniyle ayrıldığı 
Ballerup’taki Lautrupga-
ard Okullarında düzenledi-
ği veda resepsiyonu veren 
Hüseyin Duygu’nun resep-
siyonu kültür şenliğine dö-
nüştü. 

Duygu’nun aynı okulda 
birlikte çalıştığı öğretmen 

arkadaşları, öğrencileri ve 
Ballerup Belediyesi okullar 
müdürlüğünden temsilci-
lerin katıldığı resepsiyona 
sanatçılar ve şairler de ka-
tıldı.

Duygu’nun düzenlediği 
bir çok şiir gecesinin vazge-
çilmez katılımcısı olan şair 
Niels Hav’ın konuşması ve 
şiirleri ile başlayan veda re-
sepsiyonunda konuşmalar 
yapıldı, şarkılar söylendi.

Danimarkalı müzisyen 
Per Warming, Hüseyin 
Duygu’nun şiir aşkına it-
hafen Nazım Hikmet’in kız 
çocuğu şiirine yaptığı bes-
teyi gitarıyla seslendirirken 
gazetemiz Genel Yayın Yö-
netmeni Cengiz Kahraman 
da bağlaması ile iki parça 
seslendirerek veda resepsi-
yonunu renklendirdi.

(Haber)

Yazarımızın büyük başarısı
Danimarka’daki başarılı eğitimcilerimizden ve gazetemizin yazarı Hüseyin Duygu, 
ülkenin en büyük sosyal ve sağlık okulunun (SOSU) bölge müdürlüğüne getirildi.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Kahraman’ın veda resep-
siyonunda bağlaması ile seslendirdiği türkülere Danimarkalılar büyük ilgi 
gösterdiler.

Türkiye’nin önde gelen res-
samlarından Bedri Bay-
kam, İstanbul’un Akatlar 

semtinde uğradığı bıçaklı saldırı 
sonucu yaralandı. 

Akatlar Kültür Merkezi’ndeki 
“İnsanlık Anıtı” toplantısına katı-
lan Baykam’ın buradan ayrılaca-
ğı sırada saldırıya uğradığı, Bay-
kam ve asistanının kontrol altın-
da tutulduğu öğrenildi. 

İbrahim Tatlıses’in silahlı sal-
dırıya uğramasının ardından, 
devletin bütün imkanlarını sefer-
ber eden Başbakan Erdoğan’ın, 
Baykam’ın bıçaklanmasının ar-
dından birkaç gün geçmesine rağ-
men hala geçmiş olsun dileğin-
de bulunmaması köşe yazarları, 
sanatçı dostları ve sivil toplum 
kuruşları tarafından eleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
eşi Hayrunisa Gül, ünlü ressamı 
hastane odasında ziyaret etti.  

“Ucube” tartışması ile gündeme 
gelen Kars’taki »İnsanlık Heyke-
li«nin yıkılmasına ilişkin düzen-
lenen basın toplantısına katılan 

ressam Bedri Baykam, dinleyici-
ler arasında bulunan bir kişinin 
gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı 
sonucu yaralandı. 4 saatlik risk-
li bir ameliyata alınan ressamın 
şu anda yoğun bakım ünitesinde 
olduğu ve durumunun kontrol al-
tında tutulduğu öğrenildi.  

Ressam Bedri Baykam basın 
toplantısında şöyle konuşmuştu: 
»Sayın Başbakan ülkesinin tüm 
aydınlarına, sanatseverlerine ve 
demokrasiye Fransız kalmak is-
tiyor. Duymak istemiyor, görmek 
istemiyor, dinlemek istemiyor. 
Biz, burada sanki bir cinayeti en-

gellemeye çalışmak için bir arada 
bulunuyoruz. Bu ağır havayı his-
sediyoruz. Ben bu heykeli ilk kav-
ram ve yapım aşamasında tüm 
inancımla, coşkumla kutlamış ol-
manın rahatlığıyla konuşuyorum. 
İnsanlık Anıtı’nın nasıl mekana 
uyduğu, nasıl güzel bir şekilde 
o coğrafyaya oturduğunu, nasıl 
turistik bir çekim alanı oluştu-
racağını da herhalde görmemek 
mümkün değil. Bu heykel şayet 
yıkılırsa, bütün dünya Taliban-
ların Buda Heykeli’nden sonra 
bu da Türkiye’nin Buda hamlesi 
diye ister istemez bunu tüm dün-
yaya duyuracak.« 

Bedri Baykam kimdir?
Bedri Baykam 1957 yılında An-
kara’da CHP milletvekili Dr. 
Suphi Baykam ve Yüksek Mimar 
Mühendis Mutahhar Baykam’ın 
ikinci çocuğu olarak doğdu. İki 
yaşında resim yapmaya başladı. 
Altı yaşında Ankara, Bern ve Ce-
nevre’de ilk eserlerini sergiledi. 
Harika çocuk olarak tanımlandığı 

1960’lı yıllarda Avrupa ve Ameri-
ka’nın birçok sanat merkezinde 
sürekli olarak sergiler açtı, büyük 
ilgi gördü. İstanbul Fransız Lise-
si’ne devam eden Bedri Baykam 
1975-80 arasında Paris’te Sor-
bonne Üniversitesi’nde işletme 
ve ekonomi, L’Actorat okulunda 
da aktörlük tahsili yaptı. 1980 yı-
lında Amerika’ya taşınan sanatçı, 
1984’e kadar California College 
of Arts and Crafts’de resim ve si-
nema eğitimi gördü. Yeni Dışavu-
rumculuk akımının öncülerinden 
olan  Baykam, 1987 yılına kadar 
Amerika’da kaldı.  O tarihte  İs-
tanbul’a geri dönen Baykam bu-
güne kadar yarısı uluslararası ol-
mak üzere 113  kişisel sergi açtı, 
sayısız grup sergisine katıldı. Bir 
çok kısa metrajlı film/ videolar 
çekti, kısa ve uzun metrajlı film-
lerde aktörlük yaptı. Baykam’ın 
yayınlanmış, yarısı siyasi 23 kita-
bı ve yapıtları hakkında 46 sergi 
kataloğu bulunuyor. Ayrıca, ken-
disi hakkında yayınlanmış 4 ki-
tap mevcut.

Bedri Baykam bıçaklı saldırıya uğradı 
Türkiye’nin saygın sanatçılarından ressam Bedri Baykam, bir toplantı çıkışı uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
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Gazetemizin bun-
dan önceki 

Mart ayı sayısında 
Syddansk Üniversitesi 
Yayınevinin toplam 6 
ciltlik Danimarka Sos-
yal Refah Tarihi ya-
pıtından söz etmiştik. 
Bu yapıtta, bilimsel 
araştırmacılar Dani-
marka’da refah devle-
tinin nasıl türediğini, 
refah devletinin olu-
şum süreci ve bu gün-
kü şeklini alışı derin 
ayrıntılarıyla anlatılı-
yorlar.

Bu sayımızda ise 
Gyldendal yayınevinin 
sunduğu Danimarka 
Sosyal RefahToplumu 
Tarihi adlı kitabı siz-
lere duyurmak isteriz. 

Danimarka hiç kuşkusuz 
Dünya’da, zengin, kaynak 
dağılımının daha adil oldu-
ğu ve eğitim, sağlık ve sos-
yal alanlarda kapsamlı sos-
yal güvenlik sistemi olan 
demokratik bir ülke olarak 
yerini alıyor. Zaten anava-
tanı terkederek buralara 
göçlerin altında yatan ger-
çek neden de bu değil mi?

Gyldendal Yayınevi’nin 
bu kitabında 1970’li yıl-
lardan buyana Danimar-
ka’daki sosyal refah top-
lumu irdeleniyor. Dani-
marka’da 1970’li yıllarda 
büyük bir ivme gösteren ve 
çok kapsamlı bir hale gelen 

sosyal refah sisteminin bu-
güne kadar geçirdiği geliş-
meler anlatılıyor.

1990’lı yılların başlarında 
politikacılar kaynak dağılı-
mını kontrol altına almaya 
zorlanmışlar ve çok kap-
samlı bir hale gelen sosyal 
refah sistemini artık sınır-
lamak zorunda bırakılmış-
lardı. Doğum sayısındaki 
düşüşler, dolayısıyla da 
genç nüfustaki gerileme, 
Danimarka’ya gelen göç-
men ve mülteci sayıların-
daki büyük artışlar, sosyal 
yardım alanların çoğalma-
sı, sosyal refah sistemi üze-
rindeki baskıyı da arttır-
mış ve bugün yaşanmakta 
olan sosyal sorunlara yol 
açmıştı.

İşte bu iki ciltlik ya-
pıtta, Danimarka sos-
yal refah toplumunun 
ekonomik, demog-
rafik (nüfus yapısı) 
ve sosyal politikalar 
açılarından, özellikle 
1970’li yıllardan son-
raki döneminin bir ir-
delemesi yapılıyor. Ki-
tabın yazarı Gunnar 
Viby Mogensen, Ko-
penhag Üniversitesin-
de öğretim görevlisi 
olarak çalışmış, hem 
Sosyal Araştırmalar 
Enstitüsünde hemde 
Rockwool Fonden Bi-
limsel Araştırmalar 
Vakfında lider araş-
tırmacı.

Geçen sayımızda da 
vurguladığımız gibi, Dani-
marka’nın kendine özgü 
refah devleti modelini iyi 
anlayabilmek, bu konudaki 
kamu oyu tartışmalarına 
sağlıklı bir şekilde katı-
labilmek için bu konuyu 
iyi bilmek bir gereklilik. 
Bu açıdan gerek Gyldan-
dal Yayınevinin gerekse 
Syddansk Üniversitesi Ya-
yınevinin bu yapıtları hem 
bu konudaki tartışmalara 
katılanlar için hem de bu 
meslek alanında çalışan-
lar için,  bir o kadar da bu 
alanda eğitim görenler ve 
tezler, ödevler hazırlayan-
lar için çok değerli başvuru 
kaynakları.

Bandekrig- Çete Savaşı

Yazar Gunnar Viby Mogensen. Gyldendal Yayınevi. 2 cilt toplam 670 
sayfa. 499,-kr. 

1937 yılında, Emek gazetesin bir sa-
yısında ‘açlık’ konusunda Halfdan 
Rasmussen şöyle yamaktadır:

‘Parazit çetesinin yüzüne tükür
Gözler birbirine nefretle bakar.
Bir çift göz alevlenirken açlıktan,
Bir çift göz doygunlukla yemeğe bakar.’
Halfdan Rasmussen, sevincin, acının, 

haksızlığa karşı oluşun, şakanın ve ya-
şamı anlamlı kılmanın şairiydi.  Şiirle-
rini çocuklar, yetişkinler, büyük çocuk-
lar ve çocuksu yetişkinler için yazdı. Bir 
işçi ailesinden gelen ozan, geçim sıkıntı-
sı yüzünden 14 yaşında okuldan ayrılır. 
Kopenhag’daki çeşitli işyerlerinde çalı-
şır. Bulaşıkçılık, hastane berberliği vb 
yapar. Gençlik yıllarlı yarı aç yarı tok 
geçer. Daha o yıllarda, benzeri binlerce 
yoksul ve umutsuz genç gibi tavan ara-
larının, Kopenhag sokaklarının, yoksul-
lara hizmet veren aşevlerinin, yardım 
merkezlerinin ve polis karakollarının 
acımasız gerçeğini tanımış olur. Bu yıl-
ları bir anı kitabında ‘sonu olmayan, ka-
ranlık günler’ olarak tanımlar. 1915 yı-
lında Kopenhag’da doğmuştur. Yaşamı 

boyu yazdıklarına ‘proleter’ bilinç ege-
mendir. 
‘Demirbaş yoksul benim
Aklım hep eskisi gibi
Küçümsenen proleter benim
Saygınlığı olmayan, ezilen
Güvenlik içinde olan, olmayan
İsyankâr olan benim
Kendine güvenen, güçlü
Sağlıklı ve boyun eğmeyen
Bir nefretle dolan benim.’
1941 yılında yazdığı Asker ya da İnsan 

kitabındaki şiirlerinde, kişisel sorunla-
rın yerini toplumsal sorunlar ve politik 
düşler almıştır. Anlamlı bir yaşamı ve 
insancıl değerleri, güncel yaşamla kar-
şılaştırmaya girişir bu şiirlerde. Birlik-
te olmaktan, çoğunluğu oluşturmaktan 
alacağı gücün bilinciyle sorunların te-
meline iner.
‘Aradık en derin anlamını yaşamın
Üşümüş ve nasırlı ellerle sarıldık ya-

şama’
Danimarka’yı işgal eden Nazilere kar-

şı savaşım günlerinde etkin görevler 
üstlenmiştir. 1940 -45 yılları arasında 
kaleme aldığı şiirlerde ve yazılarda or-

tak konu ‘özgürlük savaşı’dır’. Birkaç 
yıl sonra kaleme aldığı “Beklenti” adlı 
şiir kitabında, ülkesinin sınırlarını aşa-
rak tâ Hiroşima’ya uzanır:
‘Hiroşima!
Büyük bir dram
İklim oldu bize.’
Şiirlerinde insan, yaşam, ağaç, çocuk, 

sevgi, gelişme ve dayanışma kavramla-
rını çok sık işler. Bu kavramları kimi 
zaman ayrı ayrı, kimi zaman da birlik-
te ele alır.
‘Buluşacaktır ağacın ışığı ile çocuğun inancı,
Yüreğin atışı sona ermeden.’

Halfdan Rasmussen kaleme aldığı ya-
zılarda, kişilik ile dayanışma kavramla-
rını bir arada ele alır. Atom bombasını, 
teknolojik gelişmenin insan yaşamında 
yarattığı değişiklikleri anlatır. Bilimsel 
çalışmalarla kimi korkuların yenilebile-
ceği inancını şiirlerine yansıtır. ‘Korku 
bilgisizlikse, panzehiri bilimdir’ der.
Halfdan Rasmussen, dünyaya yüreği-

nin penceresinden bakar. Güncel yaşa-
mın ayrıntılarına çocuğun canlı ve me-
raklı gözleriyle bakmaya çalışır. Uyu-
yan kızının gözlerini ödünç alarak, ge-
cenin karanlığında dünyaya bakmasını 
bilir.
‘Gözlerini ödünç aldım.
Sen kullanmıyordun ki onları.
Gecenin karanlığında.
Gözlerinle baktım dünyaya.’
Kişisel çözüm ve mutlulukları arama 

çağının geçtiğine, insan sıcağı ve daya-
nışmanın yaşamı anlamlı kılacağını bize 
öğreterek veda etti yaşama Halfdan 
Rasmussen

huseyin.duygu@haber.dk

Hüseyin Duygu

Halfdan Rasmussen: 
SEVİNCİN, ACININ, ŞAKANIN VE YAŞAMI ANLAMANIN OZANI

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

Kan kardeşleri ve yardakçıları. Yazarlar Sune Fischer, Johnny Frederiksen, 
Michael Holbeck Jensen. Ekstra Bladets Forlag Yayınevi 2010. 256 sayfa.

Acımasız bir şiddet 
dünyasının içinde 

olup bitenler. Kitabın 
yazarları Ekstra Bladet 
gazetesinin, kriminal 
olaylarını yazan muha-
habirleri.

Danimarka’da, özel-
likle belirli bazı kentler 
ile bu kentlerin yine 
belli semtlerinde ya-
şanmakta olan çete sa-
vaşlarını irdeleyen ve 
geçen yıl yayımlanan 
bu kitap bugün de gün-
celliğini koruyor.205’te 
başlayan, 2008’de yo-
ğunlaşan silahlı şiddet 
olayları adeta Danimar-
ka’nın günlük yaşamı 
konumuna geldi. Gün geçmiyor ki med-
yada silah kullanılan şiddet olaylarından 
bahsedilmesin. Kırıcı şiddet, öldürme 
girisimleri ve cinayetler, hergün daha da 
artmakta olan ”burası bizim bölgemiz” 
çatışmaları, uyuşturucu ticaretini kendi 
elinde bulundurma mücadeleleri… Bü-
tün bular, işin içine siyah-beyaz ırk şeref 
ve namusu ile intikam hırsı da karışınca 
daha da güçleniyor.  

“Bandekrig-Çete Savaşı” kitabı, son yıl-
ların Başkent Kopenhag bölgesinde ya-
şanmakta olan göçmen çeteler ile rocker 
gurupları arasındaki kanlı çatışmaları 
ayrıntıları ile günü gününe saati saatine 
anlatıyor. Aynı zamanda, Nørrebro’daki 
Blågårdes Plads’de, Tingbjerg’de ve di-
ğer etnik kökenlilerin yoğun yaşadıkları 
ağır sosyal sorunların olduğu bazı semt-
lerde görülen, zaman zaman masum in-
sanların da yaşamlarını yitirdikleri bu 
çete savaşlarının arkasında nelerin yat-
tığı okuyucuların gözleri önüne seriliyor. 
Tüm bu şiddet olayları, tutuklamalar, 
mahkemelerde görülen davalar sistema-

tik ve kolay okunarak 
olayların ipini kaçrma-
dan okuyucunun da iz-
leyebileceği bir şekilde, 
bir olaydan öbürüne 
atlanmadan kronolojik 
olarak sunuluyor.

Yazarlar, içine girdik-
leri dünyadaki olayları 
irdelerken olaylardan 
bir sonuç çıkarmama-
ya yada kahraman ve 
kötü adam tanımlama-
ları yapmamaya bü-
yük özen gösteriyorlar. 
Yazarların ana hede-
fi, yalnızca, yaşanmış 
şiddet olaylarını ve bu 
olayların neden ortaya 
çıktığını bütün çıplak-

lığıyla ortaya koymak. Sonuç çıkarmak, 
değerlendirmeler, yorumlar yapmak oku-
yucuya ait. 

Kitaba konu olan bu olayların ana 
kahramanları çeşitli rocker gurupları/
çeteleri/örgütleri ve bunların yan gu-
rupları (AK81 gibi) ile göçmen çeteleri 
(kitaptaki ve genel olarak da medyadaki 
tanımlama, yani indvandrerbande). Ve 
nihayet, arka planda da olsa, polis. Ya-
zarlar aslında, bu olaylarla ilgili olarak 
polisin çalışmaları konusuna çok girmi-
yorlar. Sadece bu olaylarla ilgili olarak 
yapılan tutuklamaları ve yakalananlara 
mahkemelerde verilen cezaları yorumsuz 
olarak dile getiriyorlar.

Bandekrig- Çete Savaşı kitabının yazar-
ları kriminal olayları yazan muhabirler 
oldukları için bu olayları çok yakından 
izliyorlar ve derinliğine biliyorlar. Ayrıca 
bilgi alabilecekleri çok geniş bir ilişkiler 
ağı olduğu için ortaya bilgilendirici bir 
kitap çıkmış. Aslında bu kitap bilgi edi-
nebilmenin yanısıra sanki kriminal bir 
romanmış gibi de okunabilir.

Det Danske Velfærdssamfunds Historie
Danimarka Sosyal RefahToplumu Tarihi 

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.

ÖZLÜ SÖZLER...

BİRAZ GÜLELİM...

Avrupa’nın ünlü 
sanat merkezi 

kentlerinden birin-
de çocuğun biri vit-
rinde çok
hoş bir tablo görür. 

Tablo belli ki ol-
dukça pahalıdır. 

Çocuk bu tablo-
nun bir sonraki 
sene sonraki sene ağabeyinin do-
ğum gününe almayı ister ve
Bir iş bulup kıt kanaat geçine-
rek biriktirdiği tüm para ile o 
mağazaya gider. 

Şanslıdır, tablo satılmamıştır. 
İçeri girer ve tabloyu bir süre 
izledikten sonra resmi yapan sa-
natçıyı bulur ve: 

“Ağabeyimin doğum günü için 
bu resmi satın almak istiyorum. 

Tüm param da bu 
kadar.” der.

Ressam bir süre 
düşündükten son-
ra tabloyu paket-
ler ve resmi satar. 
Çocuk paketini alır 
ve teşekkür ederek 
çıkar.

Mağazada adamın 
arkadaşları da vardır ve şaşkın 
şaşkın sorarlar:

“Sen ne yaptın! O resmin değe-
ri milyon ederdi Neden bu kadar 
az bir rakama sattın?”
Adam cevap verir:

“Evet, ben bu resme milyonla-
rını verecek bir sürü insan bu-
labilirdim. Ancak tüm servetini 
bu resme verecek kaç kişi bula-
bilirdim?”

EN PAHALI RESİM

Nihavend: Karın bölgesi, kan dolaşımı ve tansiyona
Rast: Başa, gözlere ve felce
Revahi: Başa ve gözlere
Hüseyni: İç organlara, kalp, mide ve karaciğere
Hicaz: Ürogenital sistem ve böbrek hastalıklarına
Acemaşiran: Doğum öncesi meydana gelen ağrılara
Uşşak: Damla hastalığı nedeniyle ortaya çıkan ağrılara
Segah: Kalbe, beyne
Buselik: Karın bölgesine, kaslara, kan dolaşımına ve tan-
siyona
Isfahan: Kadın hastalıklarına
Neva: Kalça ve bel ağrılarına, kadın hastalıklarına
Büzürk: Ateşli hastalıklara
Zirefgend: Sırt ve mafsallarda meydana gelen ağrılara
Zengüle: Kalp, beyin, mide ve karaciğer hastalıklarına, kalça 
ve bacak eklemlerindeki ağrılara
Irak: Konsantrasyonu artırıyor, inatçi kişileri sakinleştiriyor
Saba: Dinleyenlere cesaret, kuvvet ve rahatlık hissi veriyor

MAKAMLAR

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için 
iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için 
altmış yıl gereklidir. 

(Resul Hamzatov)

Dursun ile Fadime 
akıl hastanesinde 

iki hastadır. Bir gün 
hastanenin yüzme ha-
vuzunun etrafında do-
laşırken Dursun ani-
den suya atlayıp dibe 
batar. Bunu gören Fa-
dime, hemen ardından 
atlar ve dibe kadar yü-
züp Dursun’u kurtarır. 

Tabii Fadime’nin bu kahramanca dav-
ranışı hastanede olay olur. Bunu duyan 
başhekim de Fadime’nin artık iyileştiğini 
düşünüp, hastaneden derhal taburcu edil-
mesi emrini verir. İşlemler yapılır, bel-
geler çıkartılır, Başhekim aynı gün Fadi-
me’nin yanına gider: 

-Fadime, sana bir iyi bir de kötü habe-
rim var. İyi haberim, yaptığın kahraman-
ca davranıştan ötürü anladık ki akli den-
gen tamamen yerinde ve böylece hastane-
mizden taburcu oluyorsun. Kötü habere 
gelince, kurtardığın hasta, Dursun, inti-
har etmiş. Az önce odasının banyosunda 
kendisini asmış bulundu. 

- Fadime gayet sakin yanıt verir: “O inti-
har falan etmedi ki. Ben onu astım kuru-
sun diye.”

Kurusun diye! 

Siyasi toplumsal tartışma kitabı
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Berk Çoker

T
arihte sekizinci 
kez tekerrür edi-
yor. Ligde 2010-
2011 sezonunun 

son 4 haftasına Trabzonspor ve Fener-
bahçe aynı puanla zirvede girerken, lig 
tarihinde daha önce 8 kez, iki takım bi-
time 4 hafta kala aynı puana sahip oldu. 
Trabzonspor’u takip eden Fenerbahçe, 
30. hafta müsabakaları sonunda raki-
bini puan olarak tekrar yakalarken, İki 
takımın da 70 puana ulaştığı ligde şam-
piyonu son 4 haftada oynanacak müsa-
bakalar belirleyecek.

Kim şampiyon olur, kaç puanla 
bitirir?
Türk televizyon kanallarında her ak-
şam tartışılan “kim şampiyon olur, 
kaç puanla bitirir, şu takımı kaç kaç 
yener, averajlar eşit olursa ne olur” 
gibi ahiret sorularını bir yana bıra-
kırsak, Şampiyonlar veya UEFA Av-
rupa liglerinde Türk takımlarının ne 
gibi bir performans çizeceğini konuşmak 
bence şimdiden önemli. Türk futbolunun 
gelecek dönemde hem klüpler hem de 
milli takımlar seviyesinde bir ekol yarat-
masını arzu ediyorsak, bunu şimdiden 
tartışmaya başlamalıyız. 
2002 Dünya kupasında 3. olup, bir son-

raki Avrupa şampiyonasına milli takımı-
mız gidemiyorsa, Galatasaray 2000 yı-
lında hem UEFA hem de Süper Kupa’yı 
kazanıyor ardından 2010-2011 sezonun-
da lig 12.si olarak lig sonuncusu ile ara-
sında sadece 15 puan varsa, istikrardan 
bahsetmemiz mümkün değil. 
Bu sadece Galatasaray’ı değil bütün 

Türk futbolunu ırgalayan bir sorun. 
Bunlar amaçsız yönetimler, vizyonsuz 
teknik adamlar, objektifliğini yitirmiş 
bir medya ve son olarak da medya ta-
rafından hem kral hem palyaço yapılan 
futbolcuların ortak bir üretimi. 

Türk futbolunun şöhreti kısa sürüyor! 
Tıpkı Andy Warhol’un dediği gibi “bir 
gün herkes 15 dakikalığına şöhret ola-
cak.” Futbolumuz da Warhol’u haklı çı-
karıyor, saman alevi gibi parlayan ve 10 
yılda bir mikroskobik bir zaman dilimin-
de konuşulan hikayelerden ibaret. Türk 
futbolu hakkında kötümser olduğumun 
ve yazılarımın neredeyse hiçbirinde ba-
şarılardan bahsetmediğimin farkında-
yım, fakat ligimiz çok başarılı bir lig ol-
saydı, hiçbirimiz İspanya ve İngiltere lig-
lerindeki takımların ilk on birlerini say-
ma gereği duymaz, televizyonda Türk 
takımları yerine, Avrupa takımlarının 
maçlarını izlemezdik diye düşünüyorum.    

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 
Avrupa’daki Şansları
Bu karamsar girişin ardından başta da 

belirttiğim gibi takımlarımız Fenerbahçe 
ve Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’nde 
gruplara kalması durumunda şanslarını 
değerlendirmemiz çok önemli.

Alex’siz bir Fenerbahçe düşünülmeli! 
Öncelikle Fenerbahçe’den başlayalım, 
Alex de Souza’nın her yıl olduğu gibi bu 
seneki inanılmaz performansı Fenerbah-
çe’yi ayakta tutuyor, Brezilyalı yıldız fut-
bolcu, gol sayısını 21’e yükseltirken, 12 
asistle de lige damgasını vurdu. 
Alex’i Fenerli olsun olmasın, hepimiz 

ayakta alkışlıyoruz, fakat kendisinin Av-
rupa karnesi, Türkiye karnesinin ya-
nında bütün derslerde bütünlemeye ve 
yaz okuluna kalmış bir öğrenci gibi. Fe-
nerbahçe’de bulunduğu 7 sezon boyun-
ca Avrupa’da 14 gol atmış, bu da sezon 
ortalamasına vurulduğunda 2 gol de-
mek. Alex’siz bir Fenerbahçe düşünüle-
mez felsefesi bir süre daha devam ede-
cekse, Avrupa liglerinde başarıyı da bir 
süre rafa kaldırmak gerekecek. Avrupa 
takımlarının orta sahalarının en büyük 
avantajı, dinamik, çok koşan ve teknik 
kapasitesi üstün futbolculardan kuru-
lu olmaları. Bundan dolayı Fenerbah-
çe şampiyon olması durumunda ancak 
şanslı bir kura sayesinde 2. tura yükse-
lir. 

Trabzon bu kadroyu korumalı! 
Trabzonspor’u sona bırakmamın özel 
bir sebebi var. O da Şenol Güneş’in, 
bana göre, Türk futbolunun yetiştirdi-
ği en büyük teknik direktörün bir kez 
daha oluşturduğu inanılmaz takım kim-
yası. Umarım söylentiler doğru değildir 
ve milli takımımızın yeni beyni Trab-
zonspor’un orta saha oyuncusu Selçuk 
İnan, Trabzon’dan gelecek sezon ayrıl-
maz. Birçok oyuncu, Avrupa’ya ya da bir 
İstanbul takımına gideceği zaman yaşa-

yan bir efsane olacağını düşünür fa-
kat önümüzde birçok örneği var, 
eğer takımında kalır ve yıllarca 
aynı takım arkadaşları ile oynarsa, 
İstanbul’daki futbolcuların görme-
diği başarılara imza atabilir. (Uzak 
diyarlardan bir örnek olacak ama 
Newcastle United’ın efsanevi fut-
bolcusu Alan Shearer hiçbir büyük 
takıma gitmeden İngiltere Premier 
Ligi’nin en çok gol atan forveti ol-
muştur, attığı gol sayısı 379) Örne-
ğin İstanbul’daki bir takımdan Mil-
li Takım’a çağrılmak kolay değildir, 
çünkü türlü yıldız futbolcu ile yarı-
şırsın, medyanın seni sevmesi için 
mücadele vermen gerekir, hakkında 
türlü dedikodular çıkar vesaire ama 
Anadolu bu konuda bakirdir, kim 
olursan ol seni bağrına basar. Onun 
için Selçuk umarım Trabzon’da ka-
lır. Bu takım gelecek sezon iyi bir sol 

bek transferi yaparsa bence Şampi-
yonlar Ligi’nde kiminle oynar-

sa oynasın Avni Aker’deki maçla-
rını kaybetmez ve gruptan çıkar.  

2. Şükür Vak’ası: Burak Yılmaz
Son olarak Burak Yılmaz’dan bahset-
mek istiyorum. Bu sene şimdiden bek-
lentilerin üzerinde bir futbol sergileyen 
genç futbolcu ülkemizin yeni Hakan Şü-
kür’ü olmaya aday. Şu anda 15 golle gol 
krallığında ikinci sırada olan futbolcu, 
Şenol Güneş ve Trabzonspor’da gerçek 
kimliğini buldu. Hem pivot santrafor 
(forvette top dağıtan) hem de Şükür’den 
farklı olarak forvet arkası ileri orta saha 
oynayabilen futbolcu hem milli takımı-
mızın hem de Trabzonspor’un değişmez 
ismi olacağa benziyor. Trabzonspor, ge-
lecek sezon hiç fire vermeden orta saha 
(Colman-Jaja-Selçuk-Alanzinho) ve for-
vet hattını (Umut-Burak) koruyabilirse, 
taraftarını çok mutlu edecektir.          

berk.coker@haber.dk 

Bitime 4 kala
İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Türkiye Spor Toto Süper Ligi  bitimine 4 haf-
ta kala şampiyonluk mücadelesi F.Bahçe ile 

Trabzonspor arasında nefes kesen bir yarışla de-
vam ediyor.
Sona yaklaşıldığında hakemler üzerindeki baskı 

daha da artarken, hakem hataları da gündemdeki 
sıcaklığını koruyor. Şunu kabullenmek zorundayız 
tek bir şampiyon çıkacak.
İki takımın şampiyon olma şansı olmadığına 

göre, sinirlerine hakim olan, mücadelesini istenil-
diği gibi yapan daha doğrusu şampiyon ben olaca-
ğım düşüncesiyle futbolunu oynayan ipi göğüsle-
yecek. Bunun başka lamı cimi yok. Aynen 2 kere 
2’nin 4 ettiği gibi.
Sahi 4 demişken akla hemen Türkiye Futbol Fe-

derasyonu’nun son 4 maçta şaibeleri önlemek adı-
na Trabzonspor ve F.Bahçe’nin maçlarını aynı sa-
atte oynatması geliyor.
Türkiye’de her yıl bu tür dedikoduların önüne 

geçilemediği için buna zorlanıyor.
Ne gibi önlem alırsanız alın, dedikoduların ardı 

arkası yine de kesilmeyecek, bundan emin olabilir-
siniz.
Yalnız her iki takımın da Şampiyonlar ligine 

(Play-off oynayarak)  gidecek olmaları ekonomik 
açıdan büyük bir kazanç. Çünkü asıl para orada.
Her iki takımda umarız geçen sezon yaptıkları 

transferi geç yapma hatasına bu yıl düşmezler ve 
zamanında transferlerle Avrupa’da uzun yol alır-
lar.
Yoksa daha baştan Şampiyonlar ligine havlu at-

mak hem ülke puanı hem de kulüpler adına yeni 
bir fiyasko olur.
Şampiyon kimin olacağını şimdiden kestirmek 

zor. Fakat gerek F.Bahçe  gerekse Trabzonspor 
acaba sezon bitiminde teknik adam sorunu yaşa-
yacaklar mı? Asıl sorun burda. Şampiyon olma-
yan takımın teknik patronu devam eder mi? Yok-
sa şampiyon olan takımın teknik adamıyla kulübü 
devam eder mi?
Herşey hedef büyütmeye ya da büyütmemeye 

bağlı olsa gerek.
Beşiktaş-G.Saray derbisi ligde hiçbir heyecanı ol-

mayan bir prestij maçından öteye gitmeyecek. Lig-
de iddiası olmayan iki büyük kulübün bu sezonki 
son derbisinde  muhteşem bir karşılaşma bekle-
mek zor. 
BJK UEFA Kupasına katılmak için, İstanbul Be-

lediye ile oynayacağı Türkiye Kupası finaline ke-
netlenirken G.Saray tam bir hüsranla biten bir se-
zonun sonuna doğru taraftarın yüreğine biraz su 
serpmeye çalışacak.
Ligin dibi cadı kazanından beter. Hakemler  lig 

sonuna kadar konuşulmaya devam edecek. 
Ülke futbolundaki istikrarsızlık  kaosa dönüşme-

den hayırlısıyla lig bitse...  

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
Avrupa’da yüzümüzü ağartabilecekler mi?
“Kim şampiyon olur, kaç puanla bitirir, şu takımı kaç kaç yener, averajlar eşit olursa ne olur” gibi ahiret 
sorularını bir yana bırakıp, Şampiyonlar veya UEFA Avrupa liglerinde Türk takımlarının ne gibi bir performans 
çizeceğini tartışmak daha doğru olur.

Ligde üst üste 3. kez şampiyon 
olan FC Kopenhag, ligde oy-
nadığı 26 maçta 21 galibiyet, 

4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 
67 puan topladı. FC Kopenhag, Da-
nimarka’nın futbol puanının düşük 
olmasından dolayı Şampiyonlar Li-
gi’nde ön eleme oynayacak. 

Danimarka Süperligi’nde 2.lik 

için ise kıyasıya bir mücadele ve-
riliyor. Odense, Brondby ve Midtj-
ylland, Şampiyonlar ligi ön eleme 
gruplarına katılacak ikinci takım 
olmak için ligin son haftasına ka-
dar yarışacağa benziyor. 

FC Kopenhag, bu sezon Şampi-
yonlar Ligi’nde gruplardan çıkarak 
2. tura kalan ilk Danimarka takımı 

olmuştu. FC Kopenhag, 2. turda 
İngiltere’nin güçlü ekibi Chelsea ile 
eşleşmiş ve Avrupa’ya havlu atmış-
tı. FC Kopenhag’ın bu sezon Şam-
piyonlar Ligi’nde ikinci tura çık-
ması, Danimarka’dan iki takımın 
Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 
katılmasını sağladı.  

(HABER)

Aslanlar yine şampiyon
Danimarka’da FC Kopenhag, ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonlu-
ğunu ilan etti. 26. haftada Lyngby’yi deplasmanda 2-1 yenerek en 
yakın rakibi Odense ile arasındaki puan farkını 26’ya çıkaran 
Kopenhag, şampiyonluk kupasını 9. kez müzesine götürdü. 

Barcelona’nın Arjantinli forveti Lionel 
Messi, bu sezon lig ve kupalarda şu ana 
kadar toplam 50 gol atarak, İspanya’da 

bir sezonda 50 gol atan ilk futbolcu oldu.
Arjantinli forveti Lionel Messi, Real Madrid’in 

efsane Macar yıldızıFerenc Puşkaş’ın 49 gollük 
rekorunu geçti.
İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) bu 

sezon 31 gole ulaşan Messi’nin, kalan son hafta-
larda bu sayıyı artıracağı sanılıyor.
Kral Kupası’nı 7 golle tamamlayan 24 yaşın-

daki Messi’nin, Şampiyonlar Ligi’nde de 9 golü 
bulunuyor. Lionel Messi, İspanya Süper Kupa-
sı’nda Barcelona’nın Sevilla’yı 4-0 yendiği maç-
ta da 3 gol atmıştı. 

Messi rekor kırdı
Barcelona’nın Arjantinli yıldızı 
Messi, İspanya’da şu ana ka-
dar bir sezonda 50 gol atan ilk 
futbolcu oldu
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